
الشركة الوطنية للتربية والتعليم (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة الوطنية» أو «الشركة» أو «املصدر») هي شركة مساهمة 
رقم  التجاري  والسجل  ٢٠٠٢/٠٥/١٥م)  (املوافق  ١٤٢٣/٠٣/٠٣هـــ  وتاريخ   ٣٤٦ رقم  الــوزاري  القرار  سعودية مبوجب 

(١٠١٠١٧٨٨٥١) والصادر بتاريخ ١٤٢٣/٠٥/٠٤هـ (املوافق ٢٠٠٢/٠٧/١٤م).

لألطفال،  السعودية  الروضة  باسم  تأسست  حيث  ١٩٥٨م)،  (املوافق  ١٣٧٨هـــ  عام  إلى  الشركة  تأسيس  بداية  تعود 
(املوافق  ١٤١٢م  عام  ويف  النموذجية،  التربية  مدارس  إلى  املدرسة  اسم  تغيير  ١٩٥٩م) مت  (املوافق  ١٣٧٩هـــ  عام  ويف 
١٩٩٢م) مت تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية حتمل السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٠٦٠١٧/٠٠١ وتاريخ 
١٤١٢/٠٧/٠٩هـ برأس مال قدره (١٫٢٠٠٫٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، ومبوجب قرار وزير التجارة رقم (٣٤٦)، 
وبتاريخ ١٤٢٣/٠٣/٠٣هـ (املوافق ٢٠٠٢/٠٥/١٥م) حتولت الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، ومت 
رفع رأس املال نقداً إلى (١٢٢٫٧٨٠٫٠٠٠) مائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ريال، حيث مت االكتتاب يف 
كامل رأس املال عن طريق اكتتاب خاص يتمثل يف صايف أصول املدارس الظاهرة يف القوائم املالية عند التحويل شاملة 
األصول الثابتة واملتداولة، حيث مت تقييم رأس مال الشركة بـمبلغ قدره (١٢٢٫٧٨٠٫٠٠٠) مائة واثنان وعشرون مليون 
وسبعمائة وثمانون ألف ريال سعودي مت تقسيمه إلى (٢٫٤٥٥٫٦٠٠) مليونني وأربعمائة وخمسة وخمسني ألف وستمائة 
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (٥٠) خمسون رياالً سعودياً للسهم الواحد، مدفوعة نقداً بالكامل. ويف ١٤٢٧/٠٥/٢٤هـ 
(املوافق ٢٠٠٦/٠٦/٢٠م) متت زيادة رأس املال من خالل رسملة األرباح املبقاة وضخ مبالغ نقدية إلى (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
مئتان مليون ريال سعودي، ثم مت رفع رأس املال مرة أخرى إلى (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة مليون ريال سعودي بتاريخ 

١٤٣٧/٠٥/٠٥هـ (املوافق ٢٠١٦/٠٢/١٤م)، وذلك عن طريق رسملة األرباح املبقاة واالحتياطي النظامي. 

ثالثون   (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) إلى  مقسم  سعودي  ريال  مليون  ثالثمائة   (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) احلالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. كما وسيبلغ رأس املال بعد الطرح 
(٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعمائة وثالثون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثة وأربعون مليون سهم عادي 

بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت للسهم الواحد.

يتمثل املساهمون الكبار يف الشركة واملذكورة أسمائهم يف الصفحة (٣٥) يف كل من محمد إبراهيم اخلضير (ميتلك ما 
نسبته ٧٠٫٣٩٪ من رأس مال الشركة احلالي)، ومؤسسة وقف محمد إبراهيم اخلضير (متتلك ما نسبته ١٧٫٦٠٪ من 

رأس مال الشركة احلالي).

من  الشركة  مال  رأس  بزيادة  ٢٠١٨/٠١/٢٣م)  (املوافق  ١٤٣٩/٠٥/٠٦هــــ  بتاريخ  الشركة  إدارة  مجلس  أوصــى  وقد 
(٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة مليون ريال سعودي إلى (٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعمائة وثالثون مليون ريال سعودي، على أن يتم 
طرح أسهم الزيادة لالكتتاب العام. ويف تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨هـــ (املوافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤م) وافقت اجلمعية العامة غير 
العادية على هذه التوصية وأصدرت قراراً بزيادة رأس املال عن طريق االكتتاب العام، وتنازل املساهمون يف الشركة عن 

حقهم يف االكتتاب بأسهم الزيادة.

تتمثل عملية االكتتاب العام («االكتتاب») يف طرح (١٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثة عشر مليون سهم عادي (يشار إليها بـ «أسهم 
االكتتاب» ويشار لكل واحد منها بـ «سهم االكتتاب»)، بقيمة اسمية تبلغ (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وبسعر 
اكتتاب قدره (١٩) تسعة عشر ريال سعودي للسهم الواحد، ومتثل أسهم االكتتاب مبجملها ما نسبته ٣٠٫٢٣٪ من رأس 
املال املُصدر للشركة بعد االكتتاب، و٤٣٫٣٣٪ من رأس مال الشركة قبل االكتتاب. ستكون أسهم الشركة أسهماً عادية 
من فئة واحدة تضم أسهم املساهمني املؤسسني وأسهم االكتتاب ويقتصر االكتتاب يف أسهم االكتتاب على شريحتني من 

املستثمرين هما:

الشريحة (أ): املؤسسات املكتتبة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من املؤسسات والشركات من ضمنها صناديق االستثمار، 
واملستثمرون األجانب املؤهلون، واملستثمرون اخلليجيون ذوو الشخصية االعتبارية (ويشار ٍإليها مجتمعة بـ «املؤسسات 
املكتتبة») (فضًال راجع القسم رقم ١ «التعريفات واملصطلحات»). ويبلغ عدد أسهم االكتتاب التي سيتم تخصيصها مبدئياً 
للمؤسسات املكتتبة (١٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثة عشر مليون سهم متثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد األسهم املطروحة 
املطروحة  األسهم  يف  باالكتتاب  أدنــاه)  (ب)  بالشريحة  (املعرفني  األفــراد  املكتتبني  قيام  حال  بأنه يف  علماً  لالكتتاب، 
لالكتتاب، يحق ملدير سجل اكتتاب املؤسسات، بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية السعودية («الهيئة»)، تخفيض 
عدد األسهم املخصصة للمؤسسات املكتتبة إلى (١١٫٧٠٠٫٠٠٠) سهم والتي متثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي األسهم 
املطروحة لالكتتاب. وسيتم تخصيص أسهم االكتتاب للشريحة (أ) بالتنسيق بني املستشار املالي والشركة باستخدام آلية 

تخصيص األسهم االختيارية.

الشريحة (ب): املكتتبون األفــراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املرأة السعودية 
املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها شريطة أن تقدم 
ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى املستثمرين اخلليجيني من ذوي الشخصية 
الطبيعية (يشار إليهم فيما بعد مجتمعني بـ «املكتتبني األفراد»، ومنفردين «باملكتتب الفرد»، ويشار إليهم مع املؤسسات 

املكتتبة بـ «املكتتبني».

ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 
يعادل ١٠٪ من إجمالي األسهم املطروحة  وسيتم تخصيص (١٫٣٠٠٫٠٠٠) سهم من أسهم االكتتاب كحد أقصى مبا 
لالكتتاب للمكتتبني األفراد. ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني األفراد بكامل عدد أسهم االكتتاب املخصصة لهم، فيحق ملدير 
سجل االكتتاب، بعد احلصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد األسهم املخصصة للمكتتبني األفراد لتتناسب مع عدد 

األسهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

الشركة  وبالتالي فإن مساهمي  الشركة،  زيادة رأس مال  املطروحة لالكتتاب بغرض  الشركة اجلديدة  بيع أسهم  سيتم 
احلاليني الواردة أسمائهم يف الصفحة (٣٨) من هذه النشرة والذين ميتلكون مجتمعني نسبة ١٠٠٪ من أسهم الشركة 
بعد االكتتاب. وعليه، فإنهم سيحتفظون باحلصة  الشركة  قبل االكتتاب، سوف ميتلكون نسبة ٦٩٫٧٧٪ من رأس مال 

املسيطرة يف الشركة.

وسيتم االحتفاظ مبتحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف االكتتاب (الرجاء مراجعة القسم رقم (١٣) «املصاريف» من 
هذه النشرة ) داخل الشركة بالكامل لغرض متويل مشروعات الشركة التوسعية، ولن يحصل املساهمون احلاليون على أي 
جزء من متحصالت االكتتاب حسبما ورد شرحه يف القسم رقم (٨) «استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية». 
علماً بأنه قد مت التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل من قبل متعهد التغطية، فضًال راجع القسم رقم (١٢) «التعهد بتغطية 
االكتتاب». ويجب على كبار املساهمني احلاليني الذين ميلكون ما نسبته ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة قبل االكتتاب والذين 
تظهر أسماؤهم يف الصفحة (٣٥) من هذه النشرة عدم التصرف يف أي من تلك األسهم خالل فترة الستة أشهر التالية 
لتاريخ بدء تداول أسهم الشركة («فترة احلظر»). ويقوم مركز إيداع األوراق املالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل 

مباشر بعد انتهاء فترة احلظر املفروضة.

يبدأ االكتتاب يف يوم اإلثنني ١٤٤٠/٠٢/١٣هـ ( املوافق ٢٠١٨/١٠/٢٢م) ويستمر ملدة (٧) سبعة أيام شاملة يوم إغالق 
االكتتاب وهو يوم األحد ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ (املوافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م) («فترة االكتتاب»). وميكن تقدمي طلبات االكتتاب لدى 
أي من فروع اجلهات املستلمة املذكورة يف الصفحة (و) من هذه النشرة («اجلهات املستلمة»)، وذلك خالل فترة االكتتاب. 
(للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم «التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب والقسم رقم (١٥) («املعلومات املتعلقة 
باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»). وميكن للمكتتبني من املؤسسات املكتتبة االكتتاب يف أسهم االكتتاب من خالل مدير 

سجل اكتتاب املؤسسات خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على املكتتبني األفراد.

يجب على كل مكتتب من املكتتبني األفراد االكتتاب بعدد (١٠) عشرة أسهم كحد أدنى. علماً بأن احلد األدنى للتخصيص 
هو (١٠) عشرة أسهم لكل مكتتب، بينما احلد األقصى لالكتتاب هو (٢٥٠٫٠٠٠) سهم. وسيتم تخصيص العدد املتبقي 
من األسهم املطروحة لالكتتاب (إن وجد) على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم 
املطلوب االكتتاب فيها. وإذا جتاوز عدد املكتتبني األفراد (١٣٠٫٠٠٠) مكتتب فرد، فإن الشركة ال تضمن احلد األدنى 
للتخصيص، وسيتم تخصيص أسهم االكتتاب بالتساوي على جميع املكتتبني األفراد. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني األفراد 
يتم إعادة  بالتنسيق مع الشركة. وسوف  املالي  يراه املستشار  ملا  التخصيص وفقاً  (١٫٣٠٠٫٠٠٠) مكتتب فرد، فسيتم 
فائض االكتتاب (إن وجد) إلى املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو اجلهات املستلمة. وسوف 
يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) يف موعد أقصاه يوم األحد ١٤٤٠/٠٢/٢٦هـ (املوافق 
٢٠١٨/١١/٠٤م). (فضًال راجع القسم الفرعي «التخصيص ورد الفائض» ضمن القسم رقم (١٤٠) («املعلومات املتعلقة 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») من هذه النشرة.

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله احلق يف صوت واحد، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات 
اجلمعية العامة للمساهمني («اجلمعية العامة») والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تفضيلية، وستستحق 
األسهم املطروحة لالكتتاب نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه («النشرة») والسنوات 

املالية التي تليها (ملزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم (٧) «سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).

لم يسبق تداول أسهم الشركة يف أي سوق لألسهم سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لهذا 
االكتتاب العام، وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية لتسجيل وطرح أسهمها، كما 
تقدمت بطلب إلدراج أسهمها إلى السوق املالية السعودية («السوق» أو «تداول») ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه 
ومت استيفاء كافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة والسوق. وقد مت احلصول على جميع املوافقات الرسمية الالزمة 
للقيام بعملية طرح األسهم. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق املالية السعودية (تداول) يف وقت قريب بعد 
الرجاء  التفاصيل  من  (للمزيد  العالقة  ذات  النظامية  املتطلبات  جميع  واستيفاء  األسهم  تخصيص  عملية  من  االنتهاء 
مراجعة («التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب»). وسوف يسمح ملواطني اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
وصناديق  والبنوك  والشركات  نظامية  إقامة  السعودية  العربية  اململكة  املقيمني يف  السعوديني  غير  واألفــراد  اخلليجي 
االستثمار السعودية واخلليجية بالتداول يف أسهم الشركة بعد بدء تداولها يف السوق املالية (تداول). وسيكون بإمكان 
املستثمر األجنبي املؤهل ويشار إليه بـ («املستثمر األجنبي املؤهل») والعميل املوافق عليه ويشار إليه بـ («العميل املوافق 
عليه») التداول يف أسهم الشركة حسب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم املدرجة. 
كما يحق لألفراد غير السعوديني املقيمني خارج اململكة واملؤسسات املسجلة خارج اململكة ويشار إليهم بـ («املستثمرين 
األجانب») القيام باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على املنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول يف اتفاقيات 
املبادلة (SWAP) من خالل أحد األشخاص املرخص لهم من قبل الهيئة بشراء األسهم املدرجة يف السوق املالية والتداول 
فيها لصالح املستثمرين األجانب (ويشار إليهم فيما بعد بـ «األشخاص املرخص لهم»). وجتدر اإلشارة إلى أنه مبوجب 

اتفاقيات املبادلة سوف يبقى األشخاص املرخص لهم هم املالكون القانونيون لألسهم. 

قامت الشركة بتقدمي طلب تسجيل وطرح أسهمها إلى هيئة السوق املالية، كما قامت بتقدمي طلب إلدراج هذه األسهم 
إلى السوق املالية السعودية (تداول) باململكة العربية السعودية وقد مت تقدمي جميع املستندات املطلوبة والوفاء بكافة 

املتطلبات.

يجب على الراغبني يف االكتتاب يف أسهم الشركة قراءة ودراسة قسم «إشعار مهم» يف الصفحة (ب) والقسم رقم (٢) 
«عوامل املخاطرة» الواردين يف هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار يف أسهم االكتتاب. 

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية 
السعودية (املشار إليها بــ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (٣٨) 
مجتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى 
ميكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطياّن أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان 

نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٥/٣٠م). 

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات

الجهات المستلمةمدير االكتتاب ومتعهد التغطية 

نرشة إصدار الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم 

شركة مساهمة سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم ٣٤٦ وتاريخ ١٤٢٣/٠٣/٠٣هـ (املوافق ٢٠٠٢/٠٥/١٥م) والسجل التجاري رقم (١٠١٠١٧٨٨٥١) 
والصادر بتاريخ ١٤٢٣/٠٥/٠٤هـ (املوافق ٢٠٠٢/٠٧/١٤م).

سيتم طرح (١٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثة عشر مليون سهم عادي، متثل نسبة قدرها (٣٠٫٢٣٪) يف رأس مال الشركة الوطنية للتربية والتعليم بعد االكتتاب، 
(والتي متثل ما نسبته ٤٣٫٣٣٪ من رأس مال الشركة  قبل الزيادة) لالكتتاب العام بسعر (١٩) ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: (٧) أيام، تبدأ من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٣هـ ( املوافق ٢٠١٨/١٠/٢٢م) وحتى تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ (املوافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م)





إشعار هام 

تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية وافية عن الشركة وعن األسهم المطروحة لالكتتاب. وعند تقديم طلب االكتتاب في أسهم االكتتاب، سوف تتم معاملة 
المكتتبين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخة منها من الشركة أو مدير االكتتاب أو 
الجهات المستلمة أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة )www.edu.com.sa( أو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( أو موقع المستشار 

.)www.aldukheil.com.sa( المالي

عينت الشركة مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً لالكتتاب )»المستشار المالي«(، كما قامت بتعيين شركة االنماء لالستثمار مديراً لالكتتاب )»مدير 
االكتتاب«( ومتعهداً لتغطية االكتتاب )»متعهد التغطية«( فيما يتعلق بعملية طرح أسهم االكتتاب الموضحة في هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية 
بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة »38« مجتمعين ومنفردين كامل 
المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، 

أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 

وعلى الرغم من أن الشركة أجرت كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات 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، وبالرغم من أنه ليس 
لدى المستشار المالي أو مدير االكتتاب أو الشركة أو أي من مستشاريها الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )هـ( و)ز( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات 
المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات من قبل الشركة أو أي من مستشاريها. وعليه، 

فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم 
بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخرى 
الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية 
معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة باالكتتاب أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق 

أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب. 
وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي 
أو االحتياجات االستثمارية الخاصة للشخص الذي يرغب في االستثمار في أسهم االكتتاب. ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ أي قرار 
باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار 
والمعلومات الواردة بخصوصه في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم 
الطرح. إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين وغير مناسب للبعض اآلخر. ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد 

على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار من عدمه كأساس لفحصهم للفرصة االستثمارية والظروف الخاصة بمثل هذا المستثمر.

ويقتصر االكتتاب في األسهم على الشريحة )أ( المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة عدداً من المؤسسات والشركات بما فيها صناديق االستثمار، 
والمستثمرون األجانب المؤهلون، والمستثمرون الخليجيون ذوو الشخصية االعتبارية )فضاًل راجع القسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات« من هذه 
لها أوالد  التي  أو األرملة  المرأة السعودية المطلقة  المكتتبين األفراد: وتشمل األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك  النشرة( والشريحة )ب( 
قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 

والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت عليه قيامه بذلك فسيطبق النظام بحقه. 

ويحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة 
األجنبية على أن تتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق 

باالكتتاب وبيع أسهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

ب



املعلومات عن السوق

تم الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التعليم والمعلومات األخرى المتعلقة بالسوق في هذه النشرة من تقرير دراسة السوق المعد من قبل 
شركة يورومنيتور العالمية لصالح الشركة، ويعتقد أن تقديرات وتحليالت هذا المصدر موثوقة غير أن الشركة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري 
الشركة )الموضحة أسماؤهم في صفحة )هـ( و)ز( من هذه النشرة( لم يقوموا بالتحقق منها بشكل مستقل، وبالتالي، ليس هنالك ضمان بدقتها أو اكتمالها.

يورومونيتر إنترناشونال 
المبنى أف -مكتب رقم 606 -607، واحة دبي للسيليكون )المبنى الرئيس(

ص ب 341155، دبي – اإلمارات العربية المتحدة 
هاتف: 971-4-3724363+
فاكس: 971-4-3724370+

www.euromonitor.com :موقع إلكتروني

شركة يورومونيتر انترناشونال المحدودة شركة رائدة عالميا في مجال البحوث االستراتيجية لألسواق االستهالكية، تأسست كشركة مستقلة في المملكة 
المتحدة عام 1972م لتوفر بحوث السوق بتفاصيل وافية وغير منحازة وبتغطية دولية عبر وجود مكاتب في مختلف أنحاء العالم وشبكة من المحللين 

االستراتيجيين المتخصصين في أكثر من 80 دولة.

واالقتصادات  الناشئة  البلدان  في  الشركات  27 صناعة آلالف  تغطي  السنة  في  تقرير   17.000 من  أكثر  ونشر  بإعداد  انترناشونال  يورومونيتر  تقوم 
المتقدمة. ويتم إعداد التقارير باستخدام بحوث مكتبية ومقابالت شخصية وتحليل لألسواق والشركات وقواعد بيانات الشركات. 

وتجدر اإلشارة إلى أن يورومونيتر انترناشونال أو أي من العاملين فيها أو أقاربهم واألطراف ذوي العالقة ال يملكون أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في 
الشركة، كما أنها قد أعطت موافقة خطية على نشر اإلفادات التي قدمتها ضمن هذه النشرة بالقسم رقم )3( »معلومات عن السوق والقطاع« بصيغتها 

ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.

املعلومات املالية 

نوفمبر 2017م  المنتهي في30  األول  الربع  وفترة  و2017م،  و2016م  أغسطس 2015م  في 31  المنتهية  المالية  للسنوات  المراجعة  المالية  القوائم  إن 
واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في هذه النشرة، قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
)SOCPA(. وتمت مراجعتها من قبل شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه-محاسبون ومراجعون قانونيون. هذا، وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية 

بالريال السعودي.

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع 
األرقام الواردة في الجداول، قد يظهر اختالف بسيط في األرقام المذكورة في القوائم المالية المراجعة مقارنة بتلك المذكورة في هذه النشرة.

التوقعات واإلفادات املستقبلية 

لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبراتها في السوق الذي تعمل فيه، باإلضافة 
إلى معلومات السوق المعلنة والمتاحة للعامة، وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن تلك االفتراضات، وبالتالي، فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما 
يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. تمثل بعض التوقعات 
الواردة في نشرة اإلصدار »إفادات مستقبلية«، ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل »تخطط« أو »تقدر« أو 
»تعتقد« أو »تعتزم« أو »تتوقع« أو »ربما« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »من المتوقع« أو »سيكون« أو »يُخمن« أو »قد« أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها 
من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ال تشكل ضماناً 
لألداء المستقبلي. كما أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل 
كبير عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمنياً في اإلفادات المستقبلية المذكورة. وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل 
هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في قسم »عوامل المخاطرة »من هذه النشرة في الصفحة )5(. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور 
غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في 

هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلية لهيئة السوق المالية إذا تبين 
للشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح، أي من الحاالت التالية: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة 
اإلصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة 
اإلصدار. وفيما عدا هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات عن القطاع أو السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة في 
هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها، ولحاالت عدم التيقن 
واالفتراضات، فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو قد ال تحدث 
إطالقاً. وعليه، يجب على المكتتبين أن يدرسوا جميع التوقعات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات، وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشكل أساسي.

ج



دليل الرشكة 

مجلس إدارة الرشكة 

صفة العضويةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
الملكية المباشرة*

تاريخ التعيين
بعد الطرحقبل الطرح

2018/02/28م49.11٪70.39٪غير تنفيذي91سعوديرئيس المجلس محمد إبراهيم علي الخضير 

نائب رئيس المجلس خالد محمد إبراهيم الخضير 
والعضو المنتدب

2018/03/04م0.70٪1.00٪تنفيذي56سعودي

2018/02/28م0.28٪0.41٪مستقل50سعوديعضو المجلس عبد العزيز محمد علي السويلم 

2018/02/28م0.57٪0.81٪مستقل44سعوديعضو المجلس عبد العزيز حمود إبراهيم الذياب

2018/02/28م0.36٪0.51٪مستقل76سعوديعضو المجلسإبراهيم على سليمان العبودي 

المصدر: إدارة الشركة.
* الجدير بالذكر أنه ال توجد ملكيات غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.

عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها 

الشركة الوطنية للتربية والتعليم 
الرياض، حي الريان، شارع األمير ماجد بن عبد العزيز

ص.ب 41980 الرياض 11531
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2579900 )11( 966+
فاكس: 2570942 )11( 966+

www.edu.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@edu.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة

خالد محمد الخضير
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

الشركة الوطنية للتربية والتعليم 
الرياض، حي الريان، شارع األمير ماجد بن عبد العزيز

ص.ب 41980 الرياض 11531
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2087700 )11( 966+
فاكس: 2570942 )11( 966+

www.edu.com.sa :الموقع اإللكتروني
khalid@edu.com.sa :البريد اإللكتروني

إبراهيم عبد الرحمن الدرع 
نائب الرئيس التنفيذي

الشركة الوطنية للتربية والتعليم 
الرياض، حي الريان، شارع األمير ماجد بن عبد العزيز

ص.ب 41980 الرياض 11531
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2087700 )11( 966+
فاكس: 2570942 )11( 966+

www.edu.com.sa :الموقع اإللكتروني
ibrahim@trbyh.edu.sa :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

عبد اهلل صالح فهد الشارخ 
أمين سر مجلس اإلدارة

الشركة الوطنية للتربية والتعليم 
الرياض، حي الريان، شارع األمير ماجد بن عبد العزيز

ص.ب 41980 الرياض 11531
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2579900 )11( 966+
فاكس: 2570942 )11( 966+

www.edu.com.sa :الموقع اإللكتروني
al-sharekh@trbyh.edu.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم 

السوق المالية السعودية )تـداول(
أبراج التعاونية، البرج الشمالي - طريق الملك فهد

ص.ب 60612، الرياض 11555
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2181200 )11( 966+
فاكس: 2181260 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :موقع إلكتروني
info@tadawul.com.sa :بريد إلكتروني

د



املستشارون

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات

مجموعة الدخيل المالية
شارع نعيم بن حماد

ص.ب 2462، الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4309800 )11( 966+ 
فاكس: 4787795 )11( 966+

www.aldukheil.com.sa :موقع إلكتروني
info@aldukheil.com.sa :بريد إلكتروني

المستشار القانوني

شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشركاه – محامون ومستشارون 
الرياض، شارع التخصصي، عمارة برستيج رقم )4( الدور األول 

ص.ب 15870 الرياض 11454
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4648081 )11( 966+
فاكس: 4624968 )11( 966+

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

المحاسب القانوني

كي بي ام جي الفوزان وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيون
طريق صالح الدين األيوبي

ص ب 92876، الرياض 11663 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8748500 )11( 966+
فاكس: 8748600 )11( 966+

www.kpmg.com/sa :موقع إلكتروني
marketingsa@kpmg.com :بريد إلكتروني

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية 

شركة االنماء لالستثمار 
طريق الملك فهد 

ص. ب: 66333، الرياض 11576
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2185555 )11( 966+
فاكس: 2185900 )11( 966+ 

www.alinmainvestment.com :موقع إلكتروني
info@alinmainvestment.com :بريد إلكتروني

هـ



الجهات المستلمة 

مصرف اإلنماء 
برج العنود، طريق الملك فهد 

ص.ب 66674 الرياض 11586
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2185555 )11( 966+
فاكس: 2185000 )11( 966+

 www.alinma.com :موقع إلكتروني
info@alinma.com :بريد إلكتروني

بنك الرياض 
الرياض، طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 22622 الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4013030 )11( 966+
فاكس: 4042618 )11( 966+

 www.riyadbank.com :موقع إلكتروني
customercare@riyadbank.com :بريد إلكتروني

البنك األهلي التجاري 
الرياض، طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555 جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6493333 )12( 966+
فاكس: 6437426 )12( 966+

 www.alahli.com :موقع إلكتروني
contactus@alahli.com :بريد إلكتروني

و



مستشار العناية المهنية المالية

برايس وتر هاوس كوبرز
الرياض، طريق الملك فهد 

ص ب 8282، الرياض 11414 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2110400 )11( 966+
فاكس: 2110401 )11( 966+

www.pwc.com :موقع إلكتروني
elias.ghanem@pwc.com :بريد إلكتروني

مستشارو دراسة السوق 

يورومونيتر إنترناشونال 
المبنى أف -الطابق السادس، واحة دبي للسيليكون )المبنى الرئيسي(

ص ب 341155، دبي 
اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف: 3724363 )4( 971+
فاكس: 3724370 )4( 971+

www.euromonitor.com :موقع إلكتروني
info-mena@euromonitor.com :بريد إلكتروني

شركة القياس الكمي والنوعي المحدودة 
شارع نعيم بن حماد - خلف مبنى التأمينات االجتماعية

ص ب 2462 الرياض 11451
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4309810 )11( 966+
فاكس: 4787795 )11( 966+

www.qyas.com.sa :موقع إلكتروني
info@qyas.com.sa :بريد إلكتروني

مستشار دراسات الجدوى االقتصادية

شركة الفريق األول )تيم ون( لالستشارات 
شارع العليا العام 

ص.ب 84282، الرياض 11671
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920000191 966+ 
فاكس: 2250121 )11( 966+

www.teamone.com.sa :موقع إلكتروني
ahmed.altawil@teamone.com.sa :بريد إلكتروني

تنويه: قدم جميع المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم 
بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة. ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. وال يمتلك أي من المستشارين أو المحاسبين 

القانونيين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

ز



ملخص الطرح 

يهدف ملخص الطرح هذا إلى إعطاء نبذة عامة عن المعلومات المتعلقة باالكتتاب والواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات 
التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الشركة. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على 
الراغبين في االكتتاب في األسهم المطروحة قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أال يعتمد أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح فقط على 

قراءة هذا الملخص.

الشركة الوطنية للتربية والتعليم هي شركة مساهمة سعودية برأس مال قدره )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال الشركة 
 04 بتاريخ   1010178851 رقم  التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  نشاطها  وتمارس  سعودي، 

جمادى األولى 1423هـ )الموافق 14 يوليو 2002م(. ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض. 
تعود بداية تأسيس الشركة إلى عام 1378هـ )الموافق 1958م(، حيث تأسست باسم الروضة السعودية لألطفال، وفي 
عام 1379هـ )الموافق 1959م( تم تغيير اسم المدرسة إلى مدارس التربية النموذجية، وفي عام 1412م )الموافق 
1992م( تم تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية تحمل السجل التجاري رقم 1010006017/001 وتاريخ 
1412/07/09هـ برأس مال قدره )1.200.000( مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وبموجب قرار وزير التجارة رقم 
)346(، وبتاريخ 1423/03/03هـ )الموافق 2002/05/15م( تحولت الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة 
إلى )122.780.000( مائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ريال،  مقفلة، وتم رفع رأس المال نقداً 
المالية  القوائم  في  الظاهرة  المدارس  أصول  في صافي  يتمثل  اكتتاب خاص  بالكامل عن طريق  فيه  االكتتاب  تم 
 )122.780.000( قدره  بـمبلغ  الشركة  مال  رأس  تقييم  تم  حيث  والمتداولة،  الثابتة  األصول  شاملة  التحويل  عند 
مائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ريال سعودي تم تقسيمه إلى )2.455.600( مليونين وأربعمائة 
وخمسة وخمسين ألف وستمائة سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )50( خمسون رياالً سعودياً للسهم الواحد، مدفوعة 
األرباح  رسملة  من خالل  المال  رأس  زيادة  تمت  2006/06/20م(  )الموافق  1427/05/24هـــ  وفي  بالكامل.  نقداً 
المبقاة وضخ مبالغ نقدية إلى )200.000.000( مئتان مليون ريال سعودي، ثم تم رفع رأس المال مرة أخرى إلى 
)300.000.000( ثالثمائة مليون ريال سعودي بتاريخ 1437/05/05هـ )الموافق 2016/02/14م(، وذلك عن طريق 

رسملة األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي. 

يتمثل نشاط الشركة وفقاً لسجلها التجاري فيما يلي:أنشطة الشركة 
والترفيه  الرياضي  المجال  في  واالستثمار  الجامعي(،  )قبل  العام  بالتعليم  الخاصة  المدارس  وإدارة  وإنشاء  تملك 

واألندية الرياضية لطالب المدارس.

المساهمون الكبار 
المساهم الكبير

بعد الطرحقبل الطرح

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

49.11٪70.3921.118.014٪21.118.013محمد إبراهيم علي الخضير 

12.28٪17.65.280.000٪5.280.000مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير

61.39٪87.9926.398.013٪26.398.013املجموع 

)300.000.000( ثالثمائة مليون ريال سعودي.رأس مال الشركة الحالي

)430.000.000( أربعمائة وثالثون مليون ريال سعودي.رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح 

)30.000.000( ثالثون مليون سهم عادي.إجمالي عدد األسهم الحالية 

)43.000.000( ثالثة وأربعون مليون سهم عادي.إجمالي عدد األسهم بعد اكتمال الطرح

)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم 

سيكون الطرح لالكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد )13.000.000( ثالثة عشر مليون سهم عادي، بقيمة اسمية االكتتاب 
قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وسيكون سعر االكتتاب )19( تسعة عشر ريال 
سعودي للسهم الواحد شاماًل القيمة االسمية للسهم. وتمثل إجمالي أسهم االكتتاب المطروحة ما نسبته ٪30.23 

من رأس مال الشركة بعد االكتتاب.

)13.000.000( ثالثة عشر مليون سهم عادي.إجمالي عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 

نسبة األسهم المطروحة من رأس مال 
الشركة 

تمثل أسهم الطرح )30.23٪( من رأس مال الشركة بعد االكتتاب، وتمثل ما نسبته 43.33٪ من رأس مال الشركة 
قبل االكتتاب.

)19( تسعة عشر ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح 

)247.000.000( مئتان وسبعة وأربعون مليون ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

ريال استخدام متحصالت الطرح  مليون  وثالثين  وإثنين  مئتين  بمبلغ )232.000.000(  المقدرة  الطرح  استخدام صافي متحصالت  يتم  سوف 
سعودي )بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بحوالي )15.000.000( خمسة عشر مليون ريال سعودي( في تمويل 
خطط الشركة المستقبلية، وذلك من خالل إضافة أربعة مجمعات مدرسية جديدة، ثالثة منها في المنطقة الشرقية، 
ومجمع واحد في منطقة القصيم. )ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القسم رقم )8( »استخدام متحصالت 

الطرح والمشاريع المستقبلية« من هذه النشرة(

)13.000.000( ثالثة عشر مليون سهم عادي.عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها 

ح



)247.000.000( مئتان وسبعة وأربعون مليون ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته 

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين هما:فئات المستثمرين المستهدفين
صناديق  فيها  بما  والشركات  المؤسسات  من  مجموعة  الشريحة  هذه  وتشمل  المكتتبة:  المؤسسات  )أ(  الشريحة 
االستثمار، والمستثمرون األجانب المؤهلون، والمستثمرون الخليجيون ذوو الشخصية االعتبارية )لمزيد من التفاصيل 

الرجاء مراجعة القسم )1( »التعريفات والمصطلحات«(.
المرأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين،  السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل  األفـــراد:  المكتتبون  )ب(  الشريحة 
السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها 
شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي 
النوع فسيطبق  بعملية من هذا  القيام  ثبت  وإذا  باسم مطلقته،  اكتتب  اكتتاب من  ويعد الغياً  الطبيعية،  الشخصية 
النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول 

فقط باالعتبار.

إجمالي عدد األسهم املطروحة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني 

13.000.000 سهم عادي تمثل 100٪ من إجمالي األسهم المطروحة، علماً بأنه في حال اكتتاب المكتتبين األفراد عدد األسهم المطروحة للمؤسسات المكتتبة 
)المعرفون في الشريحة )ب( أعاله( في أسهم االكتتاب، فإنه يحق لمدير االكتتاب، بعد الحصول على موافقة الهيئة، 
تخفيض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلى 11.700.000 سهم عادي، تمثل 90٪ من إجمالي أسهم 

االكتتاب.

سوف يخصص للمكتتبين األفراد 1.300.000 سهم عادي كحد أقصى، تمثل 10٪ من إجمالي األسهم المطروحة.عدد األسهم المطروحة للمكتتبين األفراد 

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

سوف يوفر مدير سجل اكتتاب المؤسسات نماذج طلب االكتتاب للمستثمرين من المؤسسات المكتتبة خالل عملية طريقة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة 
بناء سجالت األوامر. 

تعبئة طلب طريقة االكتتاب لألفراد  ويجب  المستلمة.  والجهات  االكتتاب  لدى مدير  االكتتاب  فترة  االكتتاب خالل  نماذج طلب  توفير  سيتم 
االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم )15( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه 

النشرة والتقدم به ألي فرع من فروع الجهات المستلمة. 
وبإمكان المكتتبين األفراد الذين سبقت لهم المشاركة في إحدى االكتتابات التي جرت مؤخراً االكتتاب عن طريق 
الخدمات  هذه  مثل  تقدم  التي  المستلمة  للجهات  التابعة  اآللي  الصراف  أجهزة  أو  المصرفي  الهاتف  أو  اإلنترنت 
أو بعضها لعمالئها شريطة أن: )أ( يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه 
الخدمات. و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

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

)100.000( مائة ألف سهم.الحد األدنى لالكتتاب للمؤسسات المكتتبة

)10( عشرة أسهم. الحد األدنى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني 

قيمة الحد األدنى لالكتتاب للمؤسسات 
المكتتبة

)1.900.000( ريال سعودي. 

قيمة الحد األدنى لالكتتاب للمكتتبين 
األفراد 

)190( ريال سعودي.

احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني 

)2.149.990( سهم. الحد األقصى لالكتتاب للمؤسسات المكتتبة

)250.000( سهم.الحد األقصى لالكتتاب للمكتتبين األفراد 

قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

)40.849.810( ريال سعودي. قيمة الحد األقصى للمؤسسات المكتتبة 

)4.750.000( ريال سعودي.قيمة الحد األقصى للمكتتبين األفراد

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني 

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للمؤسسات المكتتبة بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد وفقاً لما يراه المستشار تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة
المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم 
تخصيصها مبدئياً للمؤسسات المكتتبة 13.000.000 سهم، تمثل نسبة 100٪ من إجمالي عدد األسهم المطروحة 
لالكتتاب، علماً بأنه في حال اكتتاب المكتتبين األفراد في أسهم الطرح، فإنه يحق لمدير االكتتاب، بعد الحصول على 
موافقة الهيئة، تخفيض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى 11.700.000 سهم عادي، تمثل ما نسبته 

90٪ من إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. 

ط



)الموافق تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد ــــــ  1440/02/26ه أقــصــاه  موعد  فــي  األفـــراد  المكتتبين  أسهم  تخصيص  مــن  االنتهاء  يتم  أن  يتوقع 
2018/11/04م(. علماً بأن الحد األدنى للتخصيص هو )10( أسهم لكل مكتتب فرد، بينما الحد األقصى لكل مكتتب 
فرد هو )250.000( سهم، وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح )إن وجد( وفقاً لما يقترحه المصدر والمستشار 
المالي. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد )130.000( مكتتب فرد، فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى، وفي 
هذه الحالة سيتم التخصيص بالتساوي بين المكتتبين األفراد. وسيتم توزيع األسهم المطروحة على شريحة المكتتبين 

األفراد وفقاً لما يقترحه المصدر والمستشار المالي. 

سوف تتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو عموالت أو استقطاعات من قبل مدير رد فائض أموال االكتتاب 
االكتتاب أو الجهات المستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب )إن وجد( في 
موعد أقصاه يوم األحد 1440/02/26هـ )الموافق 2018/11/04م(. )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ 
المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ك( والقسم رقم )15( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 

– البند الخاص بالتخصيص ورد الفائض« من هذه النشرة(.

تبدأ فترة االكتتاب في 1440/02/13هـ ) الموافق 2018/10/22م( وتستمر لمدة )7( أيام شاملة أخر يوم إلغالق فترة الطرح 
االكتتاب وهو يوم األحد 1440/02/19هـ الموافق )2018/10/28م(

تستحق أسهم االكتتاب نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي األحقية في األرباح 
تليها. )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم رقم )7( »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(. 

إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، حيث يمنح كل سهم حقوق التصويت 
حامله صوت واحد. ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز له أن 
يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية 
الفرعي  النظام األساسي للشركة« والقسم  الفرعي »ملخص  القسم  الرجاء مراجعة  التفاصيل،  العامة. )لمزيد من 

»وصف األسهم – بند حقوق التصويت« من القسم رقم )11( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. 

فترة الحظر / القيود المفروضة على 
األسهم 

يجب على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة ) المذكورين في الصفحة رقم: 35( 
عدم التصرف في أي من تلك األسهم خالل الشهور الستة التالية لتاريخ بدء تداولها )»فترة الحظر«(. ويقوم مركز 

إيداع األوراق المالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة. 

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

وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ك((.

)1( عوامل المخاطرة التالي:  النحو  على  المخاطر  هذه  تصنيف  ويمكن  االكتتاب.  أسهم  في  باالستثمار  تتعلق  معينة  مخاطر  هناك 
تم  وقد  باألسهم.  المتعلقة  المخاطر   )3( بالسوق،  المتعلقة  المخاطر   )2( الشركة،  بعمليات  المتعلقة  المخاطر 
النشرة، والتي يجب دراستها  استعراض هذه المخاطر بالتفصيل في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه 

بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح. 

تقدر المصاريف الخاصة باالكتتاب بحوالي )15.000.000( خمسة عشر مليون ريال سعودي تشمل أتعاب المستشار مصاريف االكتتاب
العناية  ومستشار  القانوني  المستشار  وأتعاب  المستلمة  والجهات  بالتغطية  التعهد  ورسوم  االكتتاب  ومدير  المالي 
المهنية المالية ومستشاري دراسات السوق ودراسات الجدوى ومصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع وغيرها 

من المصاريف المرتبطة بالطرح. وسوف يتم خصم تلك المصاريف بالكامل من متحصالت االكتتاب. 

تنويه: يجب دراسة قسم )»إشعار مهم«( في الصفحة )ب( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار 
في أسهم الطرح. 

ي



التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب 

الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

التاريخالحدث

يبدأ االكتتاب للمؤسسات اعتباراً من يوم اإلثنين 1440/01/21هـ )الموافق فترة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجالت األوامر 
2018/10/01م( ويستمر لمدة )11( أحد عشر يوماً تنتهي بانتهاء يوم الخميس 

1440/02/02هـ ) الموافق 2018/10/11م(

يبدأ االكتتاب في يوم اإلثنين 1440/02/13هـ )الموافق 2018/10/22م( ويستمر لمدة فترة االكتتاب لألفراد
)7( سبعة أيام تنتهي بانتهاء يوم األحد 1440/02/19هـ )الموافق 2018/10/28م(

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للمؤسسات المكتتبة بناًء على عدد 
األسهم التي تم تخصيصها لكل منهم

يوم الثالثاء 1440/02/07هـ )الموافق 2018/10/16م(.

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة بناًء على عدد 
األسهم التي تم تخصيصها لكل منهم

يوم األربعاء 1440/02/15هـ )الموافق 2018/10/24م(.

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين 
األفراد

يوم األحد 1440/02/19هـ )الموافق 2018/10/28م(.

يوم األحد 1440/02/26هـ )الموافق 2018/11/04م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي لألسهم المطروحة لالكتتاب

يوم األحد 1440/02/26هـ )الموافق 2018/11/04م(.إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(.

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق.
من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في 

.)www.tadawul.com.sa( الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني

مالحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية اليومية 
 .)www.tadawul.com.sa( في المملكة العربية السعودية والتي تصدر باللغة العربية، وعلى موقع تداول اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

المؤهلون،  األجانب  والمستثمرون  االستثمار،  صناديق  ضمنها  ومن  والشركات  المؤسسات  من  مجموعة  وتشمل  المكتتبة،  المؤسسات  )أ(:  الشريحة 
المستثمرون الخليجيون ذوو الشخصية االعتبارية )فضاًل راجع القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(، ويحق لهؤالء المستثمرين التقدم 
بطلب االكتتاب وفقاً لما ورد في هذه النشرة، وعلى المؤسسات المكتتبة الحصول على نماذج طلبات االكتتاب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أثناء 

فترة عملية بناء سجل األوامر الخاص باالكتتاب.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام 

بحق مقدم الطلب.

وسيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى مدير االكتتاب وفروع الجهات المستلمة، ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً 
عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين 

سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة استيفاء الشروط التالية: 

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

طرح جرى حديثاً.

يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في هذه النشرة في القسم رقم )15( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وعلى 
كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة وأن يوافق عليها. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية 
أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط وتعليمات االكتتاب، وفي حال تم االكتتاب مرتين، يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط 
باالعتبار، وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين مقدم 

الطلب والشركة )لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم رقم )15( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

سوف تتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( لحساب المكتتب الرئيس لدى الجهات المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون أي عموالت أو 
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة فائض االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف الثالث.

ك



ملخص املعلومات األساسية 

يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، غير أن هذا الملخص ال يشتمل على كافة المعلومات 
التي قد تهم المستثمرين المحتملين، ولذلك يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينصح مستلم هذه النشرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي أن 
يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بالكامل، خصوصاً قسم »إشعار مهم« في الصفحة 
»ب« والقسم 2 »عوامل المخاطرة« قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح. ويكون للتعريفات واالختصارات الواردة في هذه النشرة نفس المعاني 

المحددة لها في القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة وفي أماكن أخرى فيها.

الرشكة 

وتاريخ  رقم 346  الوزاري  القرار  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  نشاطها في  تمارس  والتعليم هي شركة مساهمة سعودية  للتربية  الوطنية  الشركة 
يوليو   14 )الموافق  1423هـ  األولى  جمادى   04 بتاريخ  والصادر   )1010178851( رقم  التجاري  والسجل  2002/05/15م(  )الموافق  1423/03/03هـ 

2002م(. ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة الرياض.

تعود بدايات تأسيس الشركة إلى عام 1378هـ )الموافق 1958م(، حيث تأسست المدرسة باسم الروضة السعودية لألطفال واعتمدت من وزارة المعارف 
آنذاك برقم 15494 وتاريخ 1378/07/14هـ وكان التصريح باعتمادها صادراً باسم السيدة امتثال الجوهري. وفي عام 1379هـ )الموافق 1959م(، تم 
تغيير اسم المدرسة إلى مدرسة التربية النموذجية كما تغيرت ملكيتها وأصبحت مؤسسة يشترك فيها األستاذ/ عزمي الجوهري واألستاذ/ عبد العظيم 
غنيم واألستاذ/ صالح جمال الحريري واألستاذ/ محسن باروم واألستاذ/ جميل أبو سليمان. وفي عام 1382هـ )الموافق 1962م( تملك رئيس مجلس 
التربية  تم إصدار ترخيص الفتتاح مدارس  )الموافق 1986م(  النموذجية. وفي عام 1407هـ  التربية  الخضير، مدارس  إبراهيم  الحالي، محمد  اإلدارة 
النموذجية صادر من الرئاسة العامة لتعليم البنات باسم محمد إبراهيم الخضير. وفي عام 1412هـ )الموافق 1992م( تم تأسيس فرع مؤسسة فردية 
باسم مدارس التربية النموذجية تحمل السجل التجاري رقم 1010006017/001 وتاريخ 1412/07/09هـ برأس مال قدره )1.200.000( مليون ومائتا 
ألف ريال سعودي، وكان نشاط فرع المؤسسة آنذاك مدارس بنين وبنات. وبموجب قرار وزير التجارة رقم )346(، وبتاريخ 1423/03/03هـ )الموافق 
إلى )122.780.000( مائة واثنين وعشرين  2002/05/15م( تحولت الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، وتم رفع رأس المال نقداً 
مليون وسبعمائة وثمانين ألف ريال. وفي 1427/05/24هـ )الموافق 2006/06/20م( تمت زيادة رأس المال من خالل رسملة األرباح المبقاة وضخ مبالغ 
نقدية إلى )200.000.000( مائتي مليون ريال سعودي، ثم تم رفع رأس المال مرة أخرى إلى )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال سعودي بتاريخ 

1437/05/05هـ )الموافق 2016/02/14م(، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى )30.000.000( ثالثين مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 
إلى  مقسم  سعودي  ريال  مليون  وثالثون  أربعمائة   )430.000.000( الطرح  بعد  المال  رأس  وسيبلغ  كما  الواحد.  للسهم  سعودية  رياالت  عشرة   )10(

)43.000.000( ثالثة وأربعون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت للسهم الواحد. 

يتمثل المساهمون الكبار في الشركة والمذكورة أسمائهم في الصفحة )35( في كل من محمد ابراهيم الخضير )يمتلك ما نسبته 70.39٪ من رأس مال 
الشركة الحالي(، ومؤسسة وقف محمد ابراهيم الخضير )تمتلك ما نسبته 17.60٪ من رأس مال الشركة الحالي(.

نشاط الرشكة

يتمثل نشاط الشركة الوطنية للتربية والتعليم في تملك وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام )قبل الجامعي( واالستثمار في المجال الرياضي 
والترفيه والنوادي الرياضية لطالب المدارس.

وتزاول الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل أربعة مجمعات تعليمية هي:

مجمع الريان )المقر الرئيسي( والذي يقع على شارع األمير ماجد بن عبد العزيز، بحي الريان بمدينة الرياض.- 1
مجمع الروابي الواقع على شارع الواحة، بحي الروابي بمدينة الرياض. - 2
مجمع النزهة الواقع على شارع األمير مقرن بن عبد العزيز، بحي النزهة بمدينة الرياض.- 3
مجمع قرطبة الواقع على شارع الصالح، بحي قرطبة بمدينة الرياض.- 4

وتبلغ الطاقة االستيعابية القصوى للمجمعات األربعة مجتمعة نحو 17.200 طالب وطالبة، بواقع 6.000 طالب وطالبة لمجمع الريان، و5.000 طالب 
وطالبة لكل من مجمعي الروابي والنزهة و1.200 طالبة لمجمع قرطبة الذي تم افتتاحه مؤخراً ويقدم خدماته لمرحلة رياض األطفال والمرحلة األولية. 
بينما يبلغ العدد الفعلي للطالب ما يقارب 12.030 طالب وطالبة، كما يبلغ عدد الكادر التعليمي واإلداري أكثر من 1.607 موظف وموظفة. هذا، وتعكف 
الشركة حالياً على إنشاء مجمع تعليمي جديد للبنين والبنات بطاقة استيعابية تبلغ 5.200 طالبة وطالبة وعلى مساحة تبلغ 29.000 متر مربع، ويقع 

المجمع الجديد )تحت اإلنشاء( بحي القيروان بمدينة الرياض.

وتقوم الشركة بتوفير خدماتها في مجال التعليم للجنسين الذكور واإلناث وفقاً للمنهج الوطني السعودي وكذلك المنهج الدولي األمريكي.

الرؤية 

أن تكون الشركة األولى في المملكة العربية السعودية في مجال إدارة وتشغيل المنشآت التعليمية، وأن تكون مرجعاً وطنياً متخصصاً في نشر المعرفة 
ضمن أعلى المواصفات العالمية.

ل



الرسالة 

تسعى الشركة إلى تعزيز الجهود الحكومية في التنمية البشرية من خالل االستثمار في المؤسسات التعليمية وتطويرها وإدارتها بشكل مستمر، وتقديم 
حلول معرفية وتكنولوجية لمواكبة متغيرات العصر.

األهداف االسرتاتيجية للرشكة

تقديم تعليم نوعي ذو جودة عالية ضمن إطار تربوي.- 1
تنمية قدرات الطالب الذاتية وتنمية شخصياتهم.- 2
المساهمة في تجويد مخرجات التعليم ما قبل الجامعي.- 3
تنمية وتطوير االستثمار في مجال التعليم األهلي.- 4
المساهمة في تحقيق المردود المناسب لضمان استمرارية المستثمر.- 5
خلق المزيد من فرص التوظيف في قطاع التعليم األهلي.- 6
تطوير الكفاءات التربوية والمهارات العلمية والعملية لدى المعلمين.- 7
المشاركة في بناء المجتمع، والرقي به، وتطوره في شتى مناحي الحياة.- 8
توفير البيئات التعليمية الحرة التي تشجع روح المبادرة واإلبداع في مجال التعليم.- 9

نواحي القوة واملزايا التنافسية 

الحوكمة: حيث تتوفر القوانين واللوائح الداخلية التي تضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات داخلها، وتوزيع المسئوليات - 1
المصلحة، وذلك  والمساهمين وأصحاب  اإلدارة واإلدارة  المتمثلة في مجلس  المعنية  بين األطراف  العالقة  والواجبات وتوضيح  والسلطات 
بالشكل الذي يؤدي إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه األطراف، بل يؤدي إلى تحقيق مصالح المستثمرين ويضمن نمو الشركة 
باضطراد، ودعم قدرتها التنافسية، كما تساعد على توفير التمويل وتوليد األرباح، ويتم تطبيق آليات الحوكمة والتي من أهمها: آليات المعايير 

المحاسبية، آليات قياس الجودة، آليات الرقابة على إنتاج المعلومات.
والسياسات - 2 التنظيمي  الهيكل  ووضوح  خدماتها  من  والمستفيدين  الشركة  نشاط  مجال  وتحديد  االستراتيجي  والتوجه  المستقبلية  الرؤية 

واإلجراءات التي تحكم اتخاذ القرار للوصول إلى األداء المتفوق المستمر.
خبرة الشركة الطويلة والعميقة في قطاع التعليم العام األهلي والتي تقارب ستين عاماً مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر الشركات المتخصصة - 3

في تطوير وإدارة المشاريع التعليمية األهلية في المملكة العربية السعودية ومرجعاً وطنياً رائداً وموثوقاً في نقل المعرفة والتعليم.
 النموذج المدرسي الفريد لتوافر البنية التحتية المميزة والمباني العصرية والتجهيزات والتسهيالت والدعم التكنولوجي وجميع المتطلبات - 4

لتحقيق أهداف العملية التعليمية.
تعتبر الموارد البشرية في الشركة أهم أصولها وهي في سعي دائم الستقطاب أفضل المواهب والخبرات الوطنية والعربية والعالمية التعليمية - 5

واإلدارية المدربة والمزودة بالمؤهالت األكاديمية والمهنية وفق أفضل المعايير والتي تتميز بخبرتها التراكمية والعميقة والممارسات الفضلى 
التي تؤهلها لتحقيق رؤية وأهداف الشركة في ضوء مؤشرات اإلنجاز المحددة في الخطط االستراتيجية المتعاقبة.

تحرص الشركة على بناء شراكات مع أفضل بيوت الخبرات الوطنية والعالمية من جهة ومع المستفيدين وأصحاب المصلحة من جهة أخرى - 6
والعمل معهم عن قرب لتحقيق األهداف المشتركة.

تحقق الشركة أرباحاً مستمرة خالل مسيرتها، مما وفر لها خالل األعوام الماضية الموارد المالية الالزمة والسيولة والمرونة الكافية لعمليات - 7
التوسعة والتطوير .

ملخص معلومات عن السوق 

ملحة عامة عن اقتصاد اململكة العربية السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية توسعاً سريعاً في بنيتها التحتية والمرافق الخدمية وقطاع الصناعة خالل العقدين األخيرين، وذلك بفضل الفائض في 
ميزانية الدولة وكذلك بفضل النمو السكاني. غير أن االنخفاض الذي شهدته أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي نسبياً وحالة التقّشف المالي أدت 
إلى انخفاض معّدل النمو الحقيقي في الناتج المحلّي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية إلى1.7 بالمئة في عام 2016م كما أّدى القرار الذي صدر 
في شهر نوفمبر من عام 2016م من قبل منظمة الدول المصّدرة للنفط )أوبك( بخفض إنتاج النفط )بمعّدل 1.2 مليون برميل يومياً حتى شهر مارس من 
عام 2018م( إلى خفض عائدات التصدير ومستويات االستثمار بشكٍل أكبر. ولكّن التطلّعات المستقبلية حول القطاع غير النفطي أكثر إيجابية، حيث بلغ 
معّدل النمو في هذا القطاع 1.7 بالمئة في عام 2017م نتيجة ازدياد الثقة في قطاع األعمال واإلصالحات التي تمت على قاعدة العائدات غير النفطية.

من المتوّقع أن يتحّسن االقتصاد بدءاً من عام 2018م من خالل تسهيل ضبط األوضاع المالية والتحسينات في سوق النفط. ومن المتوّقع أيضاً أن ينمو 
الناتج اإلجمالي المحلّي بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2018م. وتشير التوّقعات أيضاً إلى التأثير اإليجابي للرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية »رؤية 
2030« على السوق، حيث تقتضي الخّطة التحّول إلى االقتصاد القائم على المعرفة، وخفض االعتماد على النفط، وزيادة التدّخل الحكومي وتوفير كمّية 
كبيرة من فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاّص. ومن المتوّقع أن تبلغ تكلفة هذه الخّطة 268 مليار ريال سعودي، وقد تّم وضعها عبر 

برنامج التحّول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي 2020. 

م



ملحة عامة عن قطاع التعليم يف اململكة العربية السعودية

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود نسبة عالية من السكان ممن ال تزيد أعمارهم عن 19 سنة، حيث بلغ تعداد السّكان اإلجمالي في المملكة العربية 
السعودية 31.8 مليون نسمة عام 2016م، وبلغت حّصة الفئة العمرية لمن ال تزيد أعمارهم عن 19 عاماً 31.8 بالمئة، وقد ارتفع معّدل النمو السنوي 

المرّكب لهذه الفئة بمقدار 0.8 بالمئة بين عامي 2018م و2016م.

كما قد وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م خارطة طريق طموحة لإلصالح التعليمي في المملكة، تنطوي على 
30 مبادرة جديدة من المزمع إطالقها خالل الفترة الممتدة بين 2016م و2020م بهدف تحسين نوعية التعليم بشكل عام والتركيز بشكل خاص على تعزيز 

إسهام القطاع األهلي. 

ومن المتوّقع أن ينخفض اإلنفاق على التعليم في األسرة الواحدة بمعّدل 0.6 بالمئة خالل عام 2017م ليصل إلى 4859.9 ريال سعودي، ولكّن تطّور نظرة 
العائالت السعودية حول نوعية التعليم يشير إلى تحّسن األوضاع في الفترة القادمة. ومن المتوّقع أيضاً ازدياد الدعم المتأّتي من زيادة معّدل مشاركة 
اإلناث في سوق العمل، والذي نتج عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في عام 2018م، والدفعات النقدية الممنوحة للسعوديين من ذوي الدخل 

المحدود والمتوّسط للموازنة بين ارتفاع األسعار ورفع الدعم عن الطاقة.

جدول: المؤشرات االقتصادية اإلجمالية الرئيسة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 2012م إلى 2016م

معدل النمو 2016م2015م2014م2013م2012مالوحدةالفئة
السنوي المركب

-3.2٪2759.92799.92836.32453.32424.1مليار ريال سعوديالناتج المحلي اإلجمالي

-27.1٪1144.81035.1913.4431.4322.9مليار ريال سعوديعائدات النفط*

-2.93.52.72.23.5النسبة المئوية للنموالتضخم

-1.8٪21.120.720.319.919.6لكل 1000 نسمةمعدل المواليد

2.1٪29.229.430.030.131.8مليونإجمالي عدد السكان

0.8٪9.89.910.010.210.1مليونإجمالي عدد السكان من عمر 0 إلى 19 سنة

-غير متوّفر159.2186.6199.4211.7مليار ريال سعودياإلنفاق العام على التعليم**

6.8٪21.823.424.927.028.3مليار ريال سعوديإنفاق المستهلك على التعليم

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال المستخلصة من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة المالية السعودية وقاعدة بيانات باسبورت في شركة يورومونتور.

ملخص املعلومات املالية 

يجب قراءة ملخص المعلومات المالية المبين أدناه جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 أغسطس 
2015م و2016م و2017م والربع األول المنتهي في 30 نوفمبر 2017م، بما في ذلك كافة اإليضاحات المتعلقة بها.

قامئة الدخل 

31 أغسطس 2015مبالريال السعودي 
معدلة 

31 أغسطس 2016م
معدلة

31 أغسطس 2017م
مراجعة 

30 نوفمبر 2017م
مراجعة*

30 نوفمبر 2016م
غير مراجعة*

198.569.445207.761.097215.422.41251.135.98453.943.680إيرادات النشاط

3.037.42018.753.48321.300.8624.331.8025.799.328إعانات حكومية

)36.422.733()35.109.700()137.764.743()131.537.711()112.666.193(تكلفة اإليرادات 

88.940.67294.976.86998.958.53120.358.08623.320.275مجمل الربح 

65.990.88469.734.14371.856.49413.556.17717.056.397ربح التشغيل 

65.302.77568.865.05269.164.89111.906.69115.467.453صافي الربح قبل الزكاة 

63.547.55266.507.79366.905.51511.010.42215.060.840صافي ربح السنة 

9.885.42216.388.840---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة.
*القوائم معدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

ن



قامئة املركز املايل 

31 أغسطس 2015مبالريال السعودي
معدلة

31 أغسطس 2016م
معدلة

31 أغسطس 2017م
مراجعة

30 نوفمبر 2017م
مراجعة*

95.967.83365.778.66593.459.260132.924.355الموجودات المتداولة 

329.047.472384.880.292403.088.789397.606.728الموجودات الغير متداولة 

425.015.305450.658.957496.548.049530.531.083مجموع املوجودات 

68.734.89235.623.31138.563.76779.579.105المطلوبات المتداولة 

55.765.59092.061.73999.996.205101.975.045المطلوبات الغير متداولة 

124.500.482127.685.050138.559.972181.554.150إجمالي املطلوبات 

200.000.000300.000.000300.000.000300.000.000رأس المال

46.453.5266.650.77913.341.33113.341.331احتياطي نظامي 

54.061.29716.323.12844.646.74635.635.602أرباح مبقاه

300.514.823322.973.907357.988.077348.976.933مجموع حقوق املساهمني

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة.
*القوائم معدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

قامئة التدفقات النقدية 

31 أغسطس 2015مبالريال السعودي
معدلة 

31 أغسطس 2016م
معدلة

31 أغسطس 2017م 
مراجعة

30 نوفمبر 2017م
مراجعة 

30 نوفمبر 2016م
غير مراجعة

88.629.52939.447.19762.248.00452.818.66416.507.749صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
االستثمارية 

)36.758.745()68.980.482()31.112.427()9.876.714()260.630(

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
التمويلية 

)42.919.402()14.568.715()24.161.349()6.923.607()10.727.307(

57.722.24066.673.62222.571.62229.545.85022.571.622النقد وما في حكمه في بداية السنة 

66.673.62222.571.62229.545.85065.564.19328.091.434رصيد النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة.
*القوائم معدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

مؤرشات األداء الرئيسية 

30 نوفمبر 2017م2017م 2016م2015مالمؤشر المالي
الربع األول*

30 نوفمبر 2016م
الربع األول*

43.23٪39.81٪45.93٪45.71٪44.79٪هامش الربح اإلجمالي 

27.92٪21.53٪31.05٪32.01٪32.00٪هامش الربح الصافي

-1.401.852.421.67الموجودات المتداولة/ المطلوبات المتداولة 

-34.22٪27.90٪28.33٪29.29٪إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات 

-52.02٪38.71٪39.53٪41.43٪إجمالي المطلوبات/ إجمالي حقوق الملكية 

-3.16٪18.69٪20.59٪21.15٪العائد على حقوق الملكية 

-2.08٪13.47٪14.76٪14.95٪العائد على الموجودات 

--5.20٪3.69٪4.63٪21.26٪معدل نمو اإليرادات 

--26.9٪0.60٪4.66٪23.62٪معدل نمو صافي الدخل 

المصدر: مستخلصة من القوائم المالية المراجعة للشركة.
*القوائم معدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

س



ملخص عوامل املخاطرة 

المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها �

مخاطر تركز أعمال الشركة في منطقة جغرافية واحدة �
مخاطر الضغوط على األسعار �
مخاطر المحافظة على الحصة السوقية والتوسعات الجديدة �
مخاطر تناقص أعداد الطالب غير السعوديين المسجلين بمدارس الشركة �
مخاطر تقادم المنشآت والمحافظة على الصيانة �
مخاطر الحفاظ على السمعة ومستوى جودة الخدمة �
مخاطر مقدرة الشركة على إدارة عملياتها الحالية والمستقبلية تحت مظلة إدارية واحدة �
المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة �
مخاطر استخدام القوة التصويتية لمؤسسة وقف محمد الخضير )مساهم كبير( لمصلحة خالد الخضير الشخصية. �
المخاطر المتعلقة باعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وكفاءة كبار التنفيذيين �
مخاطر قرارات اإلدارة �
مخاطر االعتماد على العناصر البشرية المهمة ومدى قدرة الشركة على الحفاظ عليها واستقطاب كفاءات جديدة �
مخاطر أخطاء الموظفين �
المخاطر المرتبطة بعدم حصول الشركة على التراخيص الحكومية أو عدم القدرة على تجديد تلك التراخيص �
مخاطر عدم االلتزام المستمر بمتطلبات توطين الوظائف »السعودة« �
المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين �
مخاطر إيقاف أو انخفاض الدعم الحكومي �
مخاطر زيادة تكلفة االقتراض الناتج عن إيقاف الدعم الحكومي �
مخاطر عدم القدرة على االلتزام بجميع متطلبات اإلفصاح المستمر �
مخاطر العقود مع الغير  �
مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية والمخاطر المتعلقة باألصول المرهونة مقابل هذه التسهيالت �
مخاطر القضايا القانونية �
مخاطر تغير تفضيالت العمالء لنوعية المناهج الدراسية المقدمة �
مخاطر موسمية األعمال �
مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه �
مخاطر عدم الحصول على التراخيص النهائية إلقامة المجمعات المدرسية الجديدة  �
مخاطر التأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية �
مخاطر اختيار المواقع المناسبة للمشاريع الجديدة  �
مخاطر جودة تصميم المشاريع الجديدة  �
مخاطر زيادة التكاليف الرأسمالية للمشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة �
مخاطر االعتماد على العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية �
المخاطر المتعلقة بحداثة تحول الشركة إلى شركة مساهمة مدرجة  �
المخاطر المتعلقة بتعثر عمالء الشركة ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد الرسوم المستحقة �
مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرأسمالية المستقبلية  �
مخاطر السيولة �
مخاطر تعثر األنظمة الداخلية �
المخاطر المرتبطة بتوقف العمل في المشاريع اإلنشائية بسبب نقص العمالة �
مخاطر التزامات الزكاة الشرعية �
مخاطر الموظفين الذين ليسوا على كفالة الشركة �
مخاطر عدم كفاية الغطاء التأميني �

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع �

المخاطر المتعلقة بالحصة السوقية والتوسعات الجديدة �
مخاطر المنافسة �
مخاطر االنخفاض في معدل اإلنفاق للفرد في المملكة  �

ع



مخاطر انخفاض الطلب على التعليم الخاص  �
مخاطر فرص النمو  �
مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع �
مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة �
�  )VAT( المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
المخاطر المتعقلة بفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة  �
المخاطر المرتبطة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة �
مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية �

المخاطر المتعلقة باألسهم  �

السيطرة الفعلية من قبل بعض المساهمين  �
مخاطر عدم وجود سوق سابق لألسهم �
مخاطر بيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد عملية الطرح �
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم �
مخاطر إصدار أسهم جديدة �
مخاطر توزيع األرباح �

ف
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التعريفات والمصطلحات .11

التعريف المصطلح 

الشركة أو الشركة الوطنية أو 
المصدر 

الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010178851 بتاريخ 04 جمادى 
األولى 1423هـ )الموافق 14 يوليو 2002م(.

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية 

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

وزارة التجارة أو وزارة التجارة 
واالستثمار

وزارة التجارة واالستثمار بالمملكة العربية السعودية، والمعروفة سابقاً بوزارة التجارة والصناعة.

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

)VAT( هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض االستثناءات.ضريبة القيمة المضافة أو

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

)SOCPA(.الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

السوق المالية السعودية )تداول(.السوق المالية أو تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول

وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية.وزارة المالية 

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.وزارة التعليم

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

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 123-3-
2017 وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( 
وتاريخ 1424/06/02هـــ )الموافق 2003/07/31م(، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 

1439/8/7هـ )الموافق 2018/04/23م(. 

قواعد اإلدراج المقترحة عن مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية )تداول(، والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق قواعد اإلدراج 
المالية رقم )3-123-2017( وتاريخ 1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م(

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية.اإلدراج 

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 

في األسهم المدرجة

المالية  السوق  هيئة  الصادرة عن  المدرجة  األسهم  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  القواعد 
بموجب القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة 

رقم 1-3-2018 بتاريخ 1439/04/22هـ )الموافق 2018/01/09م(، وذلك لالستثمار في األسهم المدرجة.

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

تشمل هذه الفئة:مستثمر خليجي ذو شخصية اعتبارية
لنظام  العربية وتكون مؤسسة طبقاً  الخليج  لدول  التعاون  التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس  الخليجية  الشركات   )1  

الشركات في هذه الدولة، والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين دول المجلس أو حكوماتها. 
2( الصناديق الخليجية ذات الشخصية االعتبارية المؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمطروحة 
وحداتها طرحاً عاماً أو خاصاً على مستثمرين في تلك الدول وفقاً لألنظمة المعمول بها هناك، والمملوك غالبية رأس مالها 

لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.

عميل المستثمر األجنبي المؤهل الموافق عليه وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في العميل الموافق عليه
)الموافق  1436/07/15هـــ  وتاريخ   2015-42-1 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  المدرجة  األسهم 
)الموافق  1424/6/2هـــ  وتاريخ  )م/30(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  2015/05/04م( 
2003/07/31م(، والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 1-3-2018 بتاريخ 1439/04/22هـ )الموافق 2018/01/09م(.

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-الئحة حوكمة الشركات
م/3  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناًء  )الموافق 2017/02/13م(  وتاريخ 1438/05/16هـــ   2017
)الموافق  وتاريخ 1439/8/7هـــ  رقم 2018-45-3  المالية  السوق  بقرار مجلس هيئة  والمعدلة  وتاريخ 1437/01/28هـــ، 

2018/4/23م(.

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والذي دخل نظام الشركات
حيز التنفيذ منذ تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/05/02م(.
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النظام األساسي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، والموافق عليه من قبل الجمعية العامة.النظام األساسي

و2016م القوائم المالية  2015م  أغسطس   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  والتعليم  للتربية  الوطنية  للشركة  المراجعة  المالية  القوائم 
و2017م، والربع األول المنتهي في 30 نوفمبر 2017م.

المحاسب القانوني أو مراجع 
الحسابات

كي بي ام جي الفوزان وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيون.

مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، ما لم يدل السياق على غير ذلك.المجلس أو مجلس اإلدارة 

أعضاء المجلس أو أعضاء مجلس 
اإلدارة

تظهر  والذين  للشركة  العامة  الجمعية  قبل  من  تعيينهم  تم  الذين  والتعليم،  للتربية  الوطنية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء 
أسماؤهم في القسم )5( »هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة« في الصفحة )38( من هذه النشرة. 

الجمعية العامة لمساهمي الشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.الجمعية العامة غير العادية

و)ز( من هذه مستشارو الشركة أو المستشارون )هـ(  الصفحة  والــواردة أسمائهم في  باالكتتاب،  يتعلق  فيما  والتعليم  للتربية  الوطنية  الشركة  هم مستشارو 
النشرة.

مجموعة الدخيل المالية، والتي تم تعيينها من قبل الشركة الوطنية للتربية والتعليم كمستشار مالي فيما يتعلق بعملية الطرح المستشار المالي
لالكتتاب العام.

شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشركاه – محامون ومستشارون.المستشار القانوني

شركة اإلنماء لالستثمار.مدير االكتتاب ومتعهد التغطية 

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

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

البنوك وشركات الخدمات المالية.المؤسسات المالية 

لجميع إجمالي الناتج المحلي  النقدية  القيمة  ويمثل  الدولة،  في  االقتصادي  النشاط  كمي إلجمالي  مقياس  أشمل  )وهو  المحلي  الناتج  إجمالي 
البضائع والخدمات المنتجة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معنية(.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل مقياساً لمتوسط دخل الفرد في دولة ما )ويتم حسابه بقسمة إجمالي إجمالي الناتج المحلي للفرد
الناتج المحلي على عدد السكان(.

أي شخص يكتتب في أسهم االكتتابالمكتتب 

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

والمستثمرون الخليجيون من ذوي الشخصية الطبيعية.

المؤسسات المكتتبة تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:المؤسسات المكتتبة
الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط  أ- 
وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار. إضافًة 

إلى ذلك، يجب على الصناديق العامة عند تقديم استمارة الطلب االلتزام باألحكام اآلتية:
)أ-1( أن ال تتجاوز قيمة األسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق األخرى التي يديرها مدير الصندوق 

نفسه ما نسبته )25٪( من إجمالي قيمة الطرح.
)أ-2( ال يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على )10٪( من إجمالي قيمة الطرح.

)أ-3( يجب أال تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمصدر على نسبة )20٪( من صافي قيمة أصول 
الصندوق.

المطروحة  العام تقديم طلب تزيد قيمته على )10٪( من صافي قيمة أصوله في األسهم  )أ-4( ال يجوز للصندوق 
للمصدر.

)أ-5( يستثنى الصندوق العام من الفقرة )أ-4( أعاله في حال كان االستثمار في مجال أو قطاع يكون هدف الصندوق 
العام االستثمار فيه على أن ال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للمصدر إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو 
القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات الخاصة به على أن يكون هدفه 

االستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من األسهم المدرجة في السوق.
)أ-6( اإلفصاح في استمارة الطلب عن القيمة السوقية للمجال أو القطاع الذي يستثمر به الصندوق العام كما في نهاية 

اليوم السابق لتقديم استمارة الطلب.
األشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها في قواعد  ب- 

الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب.
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عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة، شريطة اآلتي: )1( أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم المؤسسات المكتتبة ج- 
تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق نيابة عن العميل 
دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. )2( أن تكون المشاركة في بناء سجل األوامر موجهة من خالل 

الشخص المرخص له، وأن تتم جميع االتصاالت ذات العالقة بواسطته.
أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مراكز اإليداع ماعدا المستثمرين  د- 
األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األواق المالية المدرجة، مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية المدرجة 
2014/06/09م  الموافق  1435/08/11هـــ  وتاريخ   )05158/6( رقم  الهيئة  تعميم  في  عليها  المنصوص  السوق  في 

الصادر بناًء على قرار مجلس الهيئة رقم )9 -28 -2014( وتاريخ 1435/07/20هـ الموافق 2014/05/19م.
الجهات الحكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز  هـ- 

اإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة. و- 

الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك. ز- 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. ح- 

وضوابط  وفق شروط  له  مرخص  مع شخص  مبرمة  مبادلة  اتفاقية  في  االعتبارية  الصفة  ذوي  من  نهائي  مستفيد  ط- 
اتفاقيات المبادلة.

)19( تسعة عشر ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.سعر الطرح 

13.000.000 سهم، تمثل 30.23٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح.أسهم االكتتاب أو أسهم الطرح 

االكتتاب العام األولي في أسهم الطرح.االكتتاب أو الطرح 

الفترة التي تبدأ من يوم األثنين 1440/02/13هـ )الموافق 2018/10/22م( وتستمر لمدة )7( سبعة أيام شاملة آخر يوم فترة االكتتاب أو فترة الطرح 
إلغالق االكتتاب، وتنتهي بانتهاء يوم األحد 1440/02/19هـ )الموافق 2018/10/28م(.

هذه الوثيقة التي أعدتها الشركة فيما يتعلق بهذا االكتتاب. نشرة اإلصدار أو النشرة

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

يقصد به في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق طرف ذو عالقة 
المالية وقواعدها ما يلي:

أو - 1 أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر،  الذي يسيطر على شخص آخر،  بالتابع الشخص  تابعي المصدر. ويقصد 
يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث، وذلك سواء أكانت السيطرة مباشرة أو غير مباشرة. 

المساهمون الكبار في المصدر، الذين يملكون 5٪ )خمسة بالمئة( أو أكثر من أسهم الشركة.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات من 1 إلى 5 أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات من 1 إلى 6 أعاله.- 7

القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، السيطرة
من خالل أي من اآلتي: 

امتالك نسبة تساوي 30٪ أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة. أ- 
حق تعيين 30٪ أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري. ب- 

وتفسر كلمة »المسيطر« وفقاً لذلك.

ويقصد به المؤسسات والشركات المكتتبة والمكتتبين األفراد الذين يحق لهم االكتتاب في أسهم الطرح. وتعني في قواعد الجمهور
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:

تابعي المصدر.- 1
المساهمين الكبار في المصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله. أو - 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5٪( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص

حملة األسهم في أي وقت.المساهمون 

اآلباء واألمهات واألجداد والجدات وإن علوا. �األقارب أو صلة القرابة
األوالد وأوالدهم وإن نزلوا. �
اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم. �
األزواج والزوجات.  �
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القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.متحصالت االكتتاب 

المساهم الذي يملك 5٪ خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة.مساهم كبير 

الفترة التي يخضع فيها كبار المساهمون الحاليون في الشركة الذين تظهر أسمائهم في هذه النشرة لحظر مدته ستة أشهر فترة الحظر
تبدأ من تاريخ تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم إال بعد انتهاء هذه الفترة، ويقوم 

مركز إيداع األوراق المالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.
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عوامل المخاطرة.21

يتعين على كل من يرغب باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب أن يدرس كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية في ضوء ظروفه وأهدافه 
االستثمارية بما في ذلك دراسة عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ أي قرار بشراء األسهم المطروحة لالكتتاب، علماً بأن عوامل المخاطرة الموضحة 
أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، مما يعني إمكانية وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو 
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الحالي بأنها غير جوهرية، والتي من شأنها التأثير على عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
أو خسارة  للمساهمين  أرباح  توزيع  الشركة على  المستقبلية بشكل سلبي وجوهري حال تحققها مما قد يؤدي النخفاض سعر األسهم وإضعاف قدرة 

المستثمرين لكامل استثماراتهم في األسهم أو جزءاً منها. 

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى غير المذكورة في هذا القسم، قد تؤثر سلباً على 
نشاط الشركة وأدائها المالي أو على قرار المستثمرين باالستثمار في األسهم المطروحة، وذلك بخالف المخاطر المبينة أدناه كما في تاريخ هذه النشرة. 
ولكن ينبغي على كل من يرغب في االكتتاب في األسهم المطروحة إجراء تقييم مستقل للمخاطر المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة وباالكتتاب بشكل 
عام وإجراء تقييم للبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل فيها الشركة، عالوًة على استشارة مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة في تقديم المشورة 

بشأن شراء األسهم واألوراق المالية األخرى قبل اتخاذ قرار باالكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب.

إن أعمال الشركة وتوقعاتها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية قد تتأثر تأثيراً سلبياً جوهرياً إذا ما تحققت أي من المخاطر التي تضمنها 
هذا القسم والتي يرى أعضاء مجلس إدارة المصدر أنها غير جوهرية في الوقت الراهن، وفي حال حدوث أي من تلك المخاطر أو حدوث مخاطر أخرى 
لم يحددها أعضاء مجلس إدارة المصدر أو يرون أنها غير جوهرية في الوقت الحالي، أو في حال أصبحت تلك المخاطر جوهرية، فإن سعر تداول السهم 

قد يتراجع نتيجة لوقوع أي من هذه المخاطر، وقد يخسر المستثمرون المحتملون استثمارهم كلياً أو جزئياً.

إن المخاطر واالحتماالت المبينة أدناه غير مرتبة بحسب أهميتها أو إمكانية حدوثها أو تأثيرها المتوقع على الشركة. كما أن المخاطر واالحتماالت 
اإلضافية، بما في ذلك المخاطر غير المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن، ربما يكون لها تأثيرات سلبية جوهرية مستقباًل. 

المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها22121

مخاطر تركز أعمال الشركة في منطقة جغرافية واحدة222222

تتمثل أعمال الشركة الحالية في أربعة مجمعات تعليمية جميعها موجودة بمدينة الرياض. وفي حال تغير الطلب أو العرض أو ازدياد المنافسة أو حدوث 
أي أمر طارئ في مدينة الرياض -ال سمح اهلل- كالكوارث الطبيعية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة وربحيتها ووضعها 

المالي. 

مخاطر الضغوط على األسعار222222

ربما تواجه الشركة مخاطر الضغوط على األسعار، حيث أن األسعار في نشاط التعليم الخاص قد تكون عرضة لالنخفاض في المستقبل وذلك نظراً 
لألوضاع االقتصادية غير المواتية والتي قد تتسبب في توجه أولياء األمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية أو في مدارس خاصة أقل تكلفة 
أو بسبب صدور تنظيمات معينة تلزم المدارس الخاصة بتخفيض رسومها أو غيرها من األسباب، األمر الذي قد يدفع الشركة إلى تخفيض رسومها 
الدراسية. وبالتالي، فإن دخل الشركة من عملياتها التشغيلية سيتأثر بانخفاض الرسوم الدراسية، األمر الذي سيترتب عليه أثر سلبي على نتائج عمليات 

الشركة ومركزها المالي.

مخاطر المحافظة على الحصة السوقية والتوسعات الجديدة222222

تمثل الحصة السوقية الحالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م، ما نسبته 3.3٪ من سوق المدارس الخاصة في منطقة الرياض، محتلة بذلك المرتبة 
الثالثة بحسب ما ورد في تقرير دراسة السوق المعد بواسطة شركة يورومونيتور انترناشيونال. وال يوجد أي ضمان بأن تحافظ الشركة على حصتها 
السوقية الحالية أو أن تساهم التوسعات الجديدة التي تنوي الشركة القيام بها في زيادة هذه الحصة. وفي حال انخفضت الحصة السوقية عما هي عليه، 
فإن ذلك سيعني بأن عدد الطالب الذين يدرسون في مدارس الشركة قد انخفض بالمقارنة مع غيرها من الشركات التعليمية، أو أن رسومها الدراسية قد 
انخفضت أو حدث االثنان معاً، األمر الذي سيترتب عليه أثر سلبي جوهري على عمليات الشركة وعلى أدائها التشغيلي وربحيتها، ومن ثم مركزها المالي.

مخاطر تناقص أعداد الطالب غير السعوديين المسجلين بمدارس الشركة222222

أصدرت الحكومة خالل عام 2016م عدداً من القرارات الخاصة بإجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها 
قرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م، باإلضافة إلى فرض رسوم مقابل مالي على 
المرافقين التابعين للموظفين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م. وعليه فإنه من المتوقع تراجع أعداد العمالة غير السعودية بالمملكة وخروج 
العديد من عوائل الموظفين غير السعوديين إلى خارج المملكة، مما سيؤدي إلى انخفاض أعداد الطالب غير السعوديين المسجلين بالمدارس الخاصة. 
وبالتالي في حال حدوث ذلك، فإن مدارس الشركة ستفقد نسبة من الطالب غير السعوديين المسجلين لديها، مما سيؤثر سلباً على إيرادات الشركة 

وأرباحها الصافية.

مخاطر تقادم المنشآت والمحافظة على الصيانة222222

إن أحد الجوانب التي ينظر إليها أولياء األمور عند تسجيل أبنائهم في المدارس هو جودة المباني المدرسية ومستوى الصيانة الذي تخضع له هذه المباني، 
وبالتالي فإن جودة المباني والمنشآت التي تستقبل الطالب تؤثر على معدل اإلقبال واالنضمام إلى مدارس الشركة. وفي حال عدم توفير الصيانة الالزمة 
للمنشآت الحالية والمستقبلية ألي سبب أو تقادمها مع مرور الوقت سوف يؤثر على جودة المنشآت في المستقبل، وبالتالي قد يؤدي إلى عدم إقبال 

الطالب عليها بالمستوى الحالي، مما سيؤثر سلباً على دخل الشركة ونتائج عملياتها. 
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وكذلك في حال ارتفاع تكاليف الصيانة عن القدر المتوقع لها نظراً لعدة عوامل من ضمنها زيادة تكاليف العمالة، وتكاليف العقود مع الغير، وتكاليف 
اإلصالح والصيانة، فإنه سيكون هناك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر الحفاظ على السمعة ومستوى جودة الخدمة222222

تعتمد الشركة على سمعتها ومستوى جودة الخدمة التي تقدمها في الحفاظ على عمالئها وحصتها السوقية، وفي حال تأثرت سمعة المدارس أو مستوى 
جودة الخدمة التي تقدمها ألي سبب من األسباب فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها. 

مخاطر مقدرة الشركة على إدارة عملياتها الحالية والمستقبلية تحت مظلة إدارية واحدة222222

تنوي الشركة افتتاح مجمعات مدرسية جديدة في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم، وذلك ضمن إطار خطتها التوسعية، وبالتالي فإن ربط 
اليومية الالزمة من قبل  التوسع مع المجمعات المدرسية الحالية يتطلب زيادة حجم اإلشراف والمتابعة  العمليات التشغيلية واإلدارية المتعلقة بخطة 
اإلدارة، وتوظيف واستقطاب طاقم تعليمي متكامل لكل مجمع دراسي جديد، على أن يكون الطاقم مؤهل وقادر على تقديم الواجب المهني المطلوب منه 
للحفاظ على سمعة الشركة وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها، وبالتالي تحمل نفقات تشغيلية إضافية جديدة من رواتب وشراء أجهزة وغيرها. 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، فإن نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي سيتأثران بشكل سلبي جوهري. 

المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة222222

توجد لدى الشركة معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة ممثلة في كل من شركة آجا للتجارة والمقاوالت وشركة عاج لالستثمار العقاري، المملوكتين 
لرئيس مجلس اإلدارة محمد إبراهيم الخضير والعضو المنتدب خالد محمد الخضير ومساهمين آخرين، حيث تتعاقد الشركة مع شركة آجا فيما يتعلق 
ببعض أعمال البناء والمقاوالت الخاصة بمجمعاتها التعليمية القائمة أو الجديدة، كما أن للشركة عقد استئجار ثالث شقق سكنية بمدينة الرياض مع شركة 
عاج، باإلضافة إلى عقد تشغيل عمالة لغرض صيانة ونظافة منشآت الشركة مع شركة ريفان للتشغيل والصيانة المملوكة لرئيس مجلس اإلدارة محمد 
إبراهيم الخضير والعضو المنتدب خالد محمد الخضير . )فضاًل راجع قسم »المعلومات القانونية« البند الخاص بـ »العقود والتعامالت مع األطراف ذات 
العالقة« من هذه النشرة(. وبما أن هذه التعامالت مع األطراف ذات العالقة تخضع لموافقة مجلس اإلدارة وللحصول على ترخيص سنوي من الجمعية 
العامة العادية للشركة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على تجديد عقود األطراف ذات العالقة ألي سبب من األسباب، فإن ذلك قد يكون 

له أثر سلبي على نتائج الشركة ومركزها المالي. 

ومن الجدير ذكره أنه جميع العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة تم عرضها والموافقة عليها كافة وبشكل سنوي في اجتماعات الجمعية العامة 
للشركة.

استخدام القوة التصويتية لمؤسسة وقف محمد الخضير )مساهم كبير( لمصلحة خالد الخضير الشخصية222222

تملك مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير نسبة 17.6٪ من أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم قبل الطرح وسوف تمتلك نسبة 12.28٪ من األسهم 
بعد الطرح. وتخضع الحقوق التصويتية لألسهم المملوكة للوقف لصالحيات ناظر الوقف، السيد/ خالد محمد الخضير، وهو أحد الشركاء الحاليين 
والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة )فضاًل راجع القسم )5-3-2( »مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير« في القسم )5( »هيكل الملكية 
والهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(. وعليه في حال تم استخدام هذه القوة التصويتية لمصلحة خالد الخضير الشخصية، والتي قد تختلف عن 
مصلحة المساهمين الجدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي جوهري على مصالح المساهمين الجدد وخططهم االستثمارية في الشركة. هذا، كما قد يقوم 

الشركاء الحاليون باستخدام القوة التصويتية للوقف لفرض سيطرتهم على الشركة بصورة تؤثر سلباً على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة باعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وكفاءة كبار التنفيذيين22222-2

تعتمد عمليات الشركة الحالية والخطط المستقبلية لها على خبرات وكفاءة كوادرها اإلدارية والفنية من كبار التنفيذيين والموظفين المؤهلين الذين يعمل 
غالبيتهم مع الشركة منذ وقت طويل بحيث أصبحت لديهم عالقات وطيدة مع عمالء الشركة ومورديها ومقرضيها وشركاء األعمال اآلخرين. وبالتالي فإن 
فقدان الشركة لهؤالء وعدم قدرتها على توظيف بدالء يتمتعون بنفس المستوى من الخبرة والكفاءة وبالتكلفة المناسبة سيكون له أثر سلبي جوهري على 

أداء الشركة وربحيتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر قرارات اإلدارة2222222

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها. وفي حال قامت إدارة 
الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها، فسينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها.

مخاطر االعتماد على العناصر البشرية المهمة ومدى قدرة الشركة على الحفاظ عليها واستقطاب كفاءات 2222222
جديدة

تهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف والحفاظ على األشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. وحيث 
أن نجاح الشركة في تنفيذ خططها المستقبلية يعتمد على قدرتها على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم، وفي حال فقدان الشركة للعناصر 
البشرية المهمة كالكوادر التعليمية أو عدم قدرتها على استقطابهم واالحتفاظ بهم، فإن أعمال الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها سوف تتأثر بشكل سلبي 

جوهري.

6



مخاطر أخطاء الموظفين2222222

إن أخطاء الموظفين التي قد ينتج عنها خرق ألية قوانين أو أنظمة سارية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسفر عنها اإلضرار 
بسمعة الشركة. وال تضمن الشركة عدم حدوث مثل تلك األخطاء التي قد تشمل القيام بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام المعلومات أو إفشاء معلومات 
سرية أو التورط في نشر معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية. وحيث أن الشركة ال تستطيع دائماً منع أخطاء الموظفين فهي ال تستطيع 

ضمان أن أخطاء الموظفين سوف لن تؤثر سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بعدم حصول الشركة على التراخيص الحكومية أو عدم القدرة على تجديد تلك التراخيص2222222

تخضع الشركة للعديد من األنظمة والقوانين التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح الالزمة لمزاولة نشاطها، وذلك من قبل الجهات 
التنظيمية المختصة في المملكة. حيث تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العالقة بأنشطتها، وتشمل 
وزارة  والصادرة من  وفروعها  للشركة  التجاري  السجل  األهلي، شهادات  التعليم  لممارسة نشاط  التعليم  وزارة  تراخيص  الحصر:  المثال ال  على سبيل 
التجارة واالستثمار، شهادات تسجيل العالمات التجارية، شهادة عضوية الغرفة التجارية، التراخيص البلدية، تصاريح الدفاع المدني، شهادات السعودة 
والزكاة والتأمينات االجتماعية. وينبغي أن تظل هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمر من خالل التزام الشركة باألنظمة والقوانين المتعلقة بتلك 
التراخيص. وفي حال فشلت الشركة في االلتزام بتلك األنظمة والقوانين، فقد ال تتمكن من تجديد التراخيص القائمة أو الحصول على أخرى جديدة قد 
تحتاجها ألغراض التوسع، األمر الذي قد ينتج عنه إيقاف أو تعثر ألعمال الشركة وبالتالي يكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

ومن الجدير بالذكر أن الشركة حتى تاريخ إعداد هذه النشرة لم تستخرج شهادة سالمة وصالحية المنشآت التعليمية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع 
المدني والخاصة بفرع قرطبة، كما لم يتم تجديد ترخيص مزاولة النشاط التجاري الخاص برفع النزهة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع العلم بأن 

الشركة تعمل حالياً على تجديد تلك التراخيص.

مخاطر عدم االلتزام المستمر بمتطلبات توطين الوظائف »السعودة«2222222

بناًء على أنظمة وزارة العمل السعودية المتعلقة بنظام السعودة )برنامج نطاقات(، تم تصنيف الشركة بوضعها الحالي ضمن الكيانات الكبيرة وتقع ضمن 
النطاق األخضر المنخفض حيث أن إجمالي نسبة التوطين المحققة تبلغ 40.36٪، كما أن عدد الموظفين السعوديين في الشركة الوطنية للتربية والتعليم 
يبلغ 726 موظف من إجمالي عدد الموظفين البالغ 1.607 موظف، بنسبة قدرها 45.18٪ كما في نوفمبر 2017م. وبالرغم من أن الشركة تستوفي 
متطلبات السعودة في الوقت الراهن، إال أنها ال تضمن المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة مما يجعلها خاضعة لدفع رسوم كبيرة أو عرضة لعدد من 
العقوبات منها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة وإيقاف إصدار الموافقات الالزمة لنقل كفالة العاملين غير السعوديين ومنع الحصول على القروض 
والحوافز الحكومية األخرى. مما يؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي. الشيء الذي قد يؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي. 

المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين2222222

أقرت الحكومة خالل عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها 
إقرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م، باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلقامة ألفراد 
عوائل الموظفين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م. وعليه فإن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن 
موظفيها غير السعوديين بشكل عام من جهة وأن تواجه صعوبة في الحفاظ على أصحاب الكفاءات من موظفيها غير السعوديين من جهة أخرى، مما 
سيؤثر سلباً على أداء الشركة وربحيتها، حيث من المتوقع أن تبلغ تكاليف رسوم الموظفين غير السعوديين 2.4 مليون ريال سعودي للسنة المالية الحالية 
المنتهية في 31 أغسطس 2018م، و11 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس2021م. وذلك بافتراض أن نسبة الموظفين السعوديين أقل من 

نسبة الموظفين غير السعوديين، حيث أن الرسوم المقررة أعلى في هذه الحالة.

مخاطر إيقاف أو انخفاض الدعم الحكومي2222222

قدمت حكومة المملكة العربية السعودية دعم بموجب األمر الملكي رقم )121( وتاريخ 1432/07/02هـ يختص بسعودة وظائف التعليم األهلي وزيادة 
االستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس األهلية، وذلك من خالل وضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ من )5000( خمسة آالف ريال، حيث 
يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة )٪50( من الراتب لمدة خمس سنوات، بحيث يتم دعم المستفيد بمبلغ وقدره )2500( ألفان وخمسمائة ريال 
سعودي لمدة ستين شهراً. إال أن الصندوق قد قرر عدم تجديد العقود الحالية الموقعة مع الشركة، وبالتالي لن يتم إضافة مستفيدين جدد وسينقطع 
الدعم عن المستفيدين الحالين بعد انتهاء مدة الدعم )60شهراً( لكل مستفيد. ومن المقرر أن يتوقف الدعم بشكٍل كامل بنهاية السنة المالية 2022-

2023م، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف المباشرة للشركة وبالتالي التأثير على األداء التشغيلي للشركة وعلى صافي ربحيتها بشكل سلبي وجوهري. 

مخاطر زيادة تكلفة االقتراض الناتج عن إيقاف الدعم الحكومي2222222

أبرمت الشركة اتفاقيتي تمويل مع وزارة المالية على شكل قروض حسنة ال تتضمن أي فوائد، حيث تم الحصول على قرض بمبلغ )25.000.000( خمسة 
وعشرون مليون ريال سعودي في عام 2009م لبناء مجمع الروابي، وتم الحصول على قرض آخر بمبلغ )25.000.000( خمسة وعشرون مليون ريال 
سعودي في عام 2010م لبناء مجمع النزهة. وفي حال قررت وزارة المالية إيقاف تقديم القروض المعفاة من الفوائد للمدارس، فإن الشركة ستضطر 
للحصول على القروض من الجهات البنكية وبالتالي ستتكبد تكاليف ناجمة عن الفوائد على القروض، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركة 

ومن ثم انخفاض ربحيتها. 

مخاطر عدم القدرة على االلتزام بجميع متطلبات اإلفصاح المستمر2222222

تشترط متطلبات اإلفصاح المستمر المطبقة على الشركات المدرجة في السوق المالية من قبل الجهات التنظيمية اإلفصاح المستمر عن عدة معلومات 
كاإلعالن عن القوائم المالية الربعية والسنوية، والتطورات الجوهرية. وعليه في حال تأخرت الشركة بعد إدراجها عن اإلفصاح عن هذه المعلومات في 
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الوقت المناسب أو المواعيد المحددة من قبل الجهات التنظيمية، فإنها سوف تكون عرضة لفرض غرامات وعقوبات تصل إلى تعليق تداول سهم الشركة، 
مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة وسمعتها. 

مخاطر العقود مع الغير 22222-2

تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات مع الغير فيما يخص عملياتها التشغيلية الحالية، كما ستقوم بالدخول مع الغير في التعاقدات الخاصة ببناء وتشييد وتجهيز 
مجمعاتها التعليمية الجديدة. وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة هذه األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام االتفاقيات المذكورة. وال 
يمكن إعطاء أي ضمانات أو تأكيدات بأن هذه األطراف ستكون على مستوى التطلعات، األمر الذي سيؤثر سلبياً على مركز الشركة المالي ونتائج عملياتها 

في حالة عدم قيام هذه األطراف بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة.

المرهونة مقابل 2222222 باألصول  المتعلقة  االئتمانية والمخاطر  التسهيالت  االلتزام بشروط وتعهدات  مخاطر عدم 
هذه التسهيالت

قامت الشركة بالحصول على ثالثة قروض، اثنان منها تم اقتراضها من وزارة المالية، والثالث من مصرف الراجحي. حيث قامت الشركة باقتراض مبلغ 
25.000.000 ريال من وزارة المالية في العام 2009م لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية – فرع حي الروابي – وقد تم سداد مبلغ 15.000.000 
كما بتاريخ 30 نوفمبر 2017م. كما اقترضت كذلك مبلغ 25.000.000 إضافية في العام 2010م من وزارة المالية لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية 
وقد تم سداد مبلغ 12.500.000 ريال كما في 30 نوفمبر 2017م. وفي العام 2015م، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تسهيالت  – فرع حي النزهة – 
ائتمانية بمبلغ 130.000.000 ريال مع مصرف الراجحي وذلك لتمويل شراء أرض وبناء مجمع القيروان التعليمي، وتم تجديد وزيادة هذه التسهيالت في 
عام 2017م لتصل إلى 150.000.000 ريال سعودي وذلك لغرض بناء مجمع القيروان التعليمي ولتمويل بناء مجمع مدارس بمنطقة الخبر وتجدر اإلشارة 
إلى أن كافة هذه القروض مضمونة برهونات للجهات المقرضة. وفي حال عدم التزام الشركة بالشروط والتعهدات الواردة في عقود التمويل المذكورة 
للجداول الزمنية المتفق عليها، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة وقدرتها  كعدم االلتزام بسداد األقساط في مواعيد االستحقاق وفقاً 
االئتمانية كما قد يترتب عليها غرامات وعقوبات تصل إلى حد التصرف بالبيع في بعض أو كل أصول الشركة المرهونة لدى البنك )ولمزيد من التفاصيل 
عن التسهيالت االئتمانية والقروض وضماناتها والعقوبات المترتبة عن االخالل عما ورد فيها الرجاء الرجوع للقسم رقم )11( »الملعومات القانونية« 
البند الخاص بــ"التسهيالت االئتمانية والقروض"(، هذا، باإلضافة إلى أنه في حال عجز الشركة عن الوفاء بهذه القروض فإنها ستصبح عرضة لمصادرة 

األراضي واألصول المرهونة بموجب هذه االتفاقيات، مما سيؤثر على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. 

مخاطر القضايا القانونية2222222

إن الشركة ليست طرفاً في الوقت الراهن في أي قضايا قانونية، إال أنه ال توجد أي ضمانات بعدم حدوث هذا األمر في المستقبل. وفي حال تم رفع 
قضية ضد الشركة ألي سبب من األسباب، وخسرت الشركة تلك القضية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على مركز الشركة المالي ونتائج عملياتها وربحيتها.

مخاطر تغير تفضيالت العمالء لنوعية المناهج الدراسية المقدمة2222222

قد تتغير تفضيالت عمالء الشركة لنوعية المناهج الدراسية المقدمة أو لطريقة التدريس، حيث قد تتجه رغبة الطالب وأولياء أمورهم نحو مناهج التعليم 
العالمية بدالً من مناهج وزارة التعليم، ال سيما ان الشركة حالياً ال تقدم مناهج التعليم العالمية إال في فرع الروابي فقط. كذلك، فقد يتجهون نحو تفضيل 
التعليم باستخدام مكثف للوسائل اإللكترونية بدالً من إتباع الطرق التقليدية في العملية التعليمية. وهذه التغيرات في التفضيالت قد تؤثر على الشركة 
في حال عدم قدرتها على فهمها والتعامل معها في التوقيت المناسب وبالطريقة الصحيحة، األمر الذي قد ينعكس بشكل سلبي وجوهري على عمليات 

الشركة ووضعها المالي.

مخاطر موسمية األعمال2222222

بحكم طبيعة نشاط الشركة، فإنها تعمل على مدى تسعة أشهر تقريباً بالسنة، حيث تتوقف الدراسة لمدة طويلة نسبياً تصل إلى أكثر من ثالثة أشهر 
متواصلة في بعض األحيان خالل فترة اإلجازة السنوية للمدارس، مما يعني توقف نشاط الشركة بشكل شبه كامل خالل هذه المدة مع استمرار الشركة 

في دفع التكاليف التشغيلية الثابتة كاألجور والرواتب. وبالتالي فإن األداء التشغيلي الخاص بذلك الربع في العادة يكون ضعيفاً للغاية أو شبه متوقف.

مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه2222222

تواجه الشركة مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، وبالتحديد ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، حيث أن ارتفاع أسعار الكهرباء التدريجي خالل السنوات 
المقبلة نتيجة رفع الدعم الحكومي، سيؤدي إلى ارتفاع فواتير الماء والكهرباء على الشركة بشكل كبير بالمقارنة مع الوضع الحالي. كذلك، فإن أسعار 
الوقود سترتفع خالل الفترة المقبلة، األمر الذي سيزيد من تكاليف خدمات نقل الطالب، حيث يقدر ارتفاع تكاليف المياه والطاقة خالل عام 2018م بنسبة 
12.7 بالمئة عن العام السابق. وبالتالي، فإنه في حال عدم استجابة الشركة لهذه االرتفاعات بالشكل المناسب، فإن ربحية الشركة ستتأثر بشكل سلبي.

مخاطر عدم الحصول على التراخيص النهائية إلقامة المجمعات المدرسية الجديدة 2222222

تواجه الشركات التعليمية الخاصة مخاطر صعوبة الحصول على التراخيص الالزمة من قبل الجهات النظامية المعنية كوزارة التعليم والبلديات وغيرها. 
كما أنه ال توجد أي ضمانات بأن تحصل الشركة على التراخيص النهائية لمشروعاتها الجديدة، وعليه في حال فشل الشركة في الحصول على التراخيص 
تنفيذ  التعليمية الجديدة ألي سبب من األسباب، فإن ذلك سيعني فشل الشركة في  المذكورة لكل أو بعض مشاريعها  النهائية من جهات االختصاص 
خطة التوسع المرسومة جزئياً أو كلياً والتوقف عن تنفيذ كل أو بعض هذه المشاريع، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية2222222

تعتزم الشركة التوسع في نشاطها وذلك بافتتاح فروع )مجمعات تعليمية( جديدة وفقاً لجدول زمني معين، إال أن هناك عدة عوامل خارجة عن سيطرة 
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الشركة والتي تؤدي في حال حدوثها إلى التأخر في تنفيذ المشاريع أو التوقف عن تنفيذها بشكل مؤقت أو دائم. وتشمل هذه العوامل على سبيل المثال 
ال الحصر: الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة، والتزام المقاولين بالجدول الزمني للتنفيذ، وكذلك التوصل إلى اتفاقيات مع األطراف األخرى، 
وتوافر الكفاءات اإلدارية والتعليمية الالزمة، وغيرها من العوامل المؤدية إلى توقف العمل بشكل مؤقت أو دائم وبالتالي التأثير على إمكانية تحقيق الفائدة 

المرجوة من هذه المشاريع كما هو مخطط لها، مما سينعكس بشكل سلبي على عمليات الشركة ومركزها المالي. 

مخاطر اختيار المواقع المناسبة للمشاريع الجديدة 2222222

قامت الشركة خالل العام الدراسي 2017-2018م بافتتاح مجمعاً دراسياً جديداً في حي قرطبة بمدينة الرياض، وتقوم حالياً بإنشاء مجمع دراسي آخر 
في حي القيروان بمدينة الرياض أيضاً، كما أنها تخطط ضمن خطة عملها المستقبلية الستخدام متحصالت االكتتاب إلقامة )4( أربعة مجمعات دراسية 
جديدة اثنان منها بحي القصر بمدينة الخبر وواحد بحي الترجي بمدينة الدمام والرابع بحي الرحاب بمدينة بريدة وفي حال كانت تلك المواقع التي تم 
اختيارها إلقامة المجمعات الجديدة غير مناسبة وال يتوفر بها الطلب المتوقع، فإن الجدوى االقتصادية للمشروعات الجديدة ستتأثر سلباً مما سيؤثر 

بشكل سلبي جوهري على األداء المالي للشركة وربحيتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

مخاطر جودة تصميم المشاريع الجديدة 2222222

بالعمل على آخر في مدينة الرياض، هذا باإلضافة إلى خطتها الرامية إلنشاء أربعة  بافتتاح مجمع مدرسي جديد وتقوم حالياً  قامت الشركة مؤخراً 
مجمعات مدرسية جديدة في المنطقة الشرقية والقصيم، وعليه في حال كانت التصاميم المعدة لهذه المشاريع غير سليمة وال تخدم أغراض المشروع 
بالفعالية والكفاءة المطلوبة، فإن ذلك سيؤثر على نجاح تلك المشاريع مما سيؤثر على أداء الشركة المالي وربحيتها ونتائج عملياتها. كذلك، فإن ظهور أي 
عيوب في تصميم وجودة المباني، أو أي خلل في توفير الخدمات العامة من ماء وكهرباء وتكييف، سيضطر الشركة إلى القيام بأعمال إصالحات وتعديالت، 

وهذا سيؤدي بدوره إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية، باإلضافة إلى تأثير تلك اإلصالحات على سير أعمال الشركة. 

مخاطر زيادة التكاليف الرأسمالية للمشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة22222-2

حددت الشركة مسبقاً التكاليف الرأسمالية للمشاريع المستقبلية، إال أنه من الممكن ولظروف خارجة عن إرادة الشركة أن ترتفع تلك التكاليف عن القيمة 
المتوقعة، مما قد يؤثر على الجدوى المالية لتلك المشاريع، األمر الذي سيؤثر على ربحية هذه المشاريع بشكل سلبي مما سينعكس على ربحية الشركة 

ككل. هذا، باإلضافة إلى إن الشركة ستكون مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويلية جديدة لتغطية تلك الزيادة في التكاليف.

مخاطر االعتماد على العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية2222222

تمتلك الشركة عدداً من العالمات التجارية المسجلة باسمها، وبالتالي فإنه في حال حدوث أي أمر يلحق الضرر بسمعة هذه العالمات التجارية، فإن ذلك 
سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على قيمة تلك العالمات وما يترتب عليها من إيرادات، مما يعني بأن ربحية الشركة ستتأثر بشكل سلبي نتيجة لذلك. هذا 
باإلضافة إلى إن أي إخالل أو استخدام غير مرخص فيما يخص حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وربحيتها. 

المخاطر المتعلقة بحداثة تحول الشركة إلى شركة مساهمة مدرجة 2222222

منذ تأسيس الشركة وهي تدار كشركة خاصة، وبالتالي فإن موظفي اإلدارة العليا ال توجد لديهم خبرة في إدارة الشركات المساهمة وكيفية التقيد وااللتزام 
باألنظمة واللوائح التنظيمية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويتوجب على الشركة ضمان االلتزام بتلك األنظمة بما فيها األمور 
التي تتعلق بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الحوكمة واإلفصاح المستمر وغيرها من االلتزامات المفروضة على الشركات المدرجة بالسوق المالية. وفي حال 
عدم التزام الشركة بتلك القواعد وإخاللها بمتطلبات الشفافية واإلفصاح، فإنها ستكون عرضة لفرض غرامات وعقوبات من الجهات التنظيمية المختصة، 

مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

المخاطر المتعلقة بتعثر عمالء الشركة ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد الرسوم المستحقة2222222

يعتمد دخل الشركة على اإليرادات المتولدة من الرسوم المدرسية بشكل أساسي، وبالتالي فإنه في حال عدم مقدرة بعض أولياء األمور أو تأخرهم أو 
مماطلتهم في دفع الرسوم المدرسية المستحقة على أبنائهم في تواريخ استحقاقها، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على التدفقات النقدية للشركة، 
وبالتالي على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرار أعمالها. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها إلى المبيعات 

قد بلغت 0.34٪، 0.97٪ و0.21٪ لألعوام 2017م، 2016م و2015م على التوالي.

مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرأسمالية المستقبلية 2222222

قد تنشأ لدى الشركة التزامات لنفقات رأسمالية محتملة أو حاجة الستثمارات مستقبلية، وليس هناك أي ضمانات أو تأكيدات على استطاعة الشركة 
تأمين تلك النفقات أو توفيرها في وقت مناسب أو بشروط مواتية، مما سيؤثر على الوضع المالي للشركة، وبالتالي نتائج عملياتها.

مخاطر السيولة2222222

تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية ومطلوباتها في الوقت 
المحدد. وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر على األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي 

ونتائج عملياتها بصورة سلبية.

مخاطر تعثر األنظمة الداخلية2222222

قامت الشركة بتحديد الئحة تنظيم العمل الخاصة باألنظمة الداخلية لديها. وال يوجد أي ضمان من الشركة بخصوص عدم تعثر هذه األنظمة أو عدم 
تطبيق هذه اللوائح. وفي حال حدث ذلك، فسيكون هنالك أثر سلبي على المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها.
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المخاطر المرتبطة بتوقف العمل في المشاريع اإلنشائية بسبب نقص العمالة2222222

باعتبار أن المجمعات المدرسية الجديدة لم يتم البدء في إنشائها بعد، فإن الشركة معرضة لمخاطر توقف أو تأخر العمل على تشييد تلك المجمعات 
المدرسية، وذلك بسبب نقص العمالة في قطاع التشييد والبناء. وفي حال حدوث ذلك، فإن الشركة ستتضرر وسيتأثر المركز المالي لها ونتائج عملياتها 

بشكل سلبي.

مخاطر التزامات الزكاة الشرعية2222222

حصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية للسنوات المالية المنتهية في 2015م، 2016م، و2017م، حيث قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لجميع 
الفترات المذكورة. )فضاًل راجع القسم السادس من هذه النشرة » مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات«(. وال تستطيع الشركة التنبؤ عن 
ما إذا كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقبل تقديراتها الزكوية عن األعوام المالية المذكورة كما هي أم أنها ستطالب بدفع أي فروقات زكوية مستقبالُ 

عن هذه األعوام. وإذا ما قامت هيئة الزكاة بالمطالبة بمثل هذه الفروقات، فإن ذلك سيؤثر سلباً على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر الموظفين اللذين ليسوا على كفالة الشركة2222222

تنص أنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية على أن يكون جميع موظفي الشركة من غير السعوديين على كفالة الشركة، وقد قامت الشركة بتعيين مديرها 
المالي في شهر مايو من هذا العام، وتقوم حالياً بإنهاء إجراءات نقل كفالته، وفي حال عدم التزام الشركة بأنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية المتعلقة 

بتوظيف غير السعوديين فإن ذلك قد يعرضها للعقوبات النظامية والغرامات، مما قد يؤثر على أدائها المالي.

مخاطر عدم كفاية الغطاء التأميني 22222-2

تمتلك وتشغل الشركة الوطنية للتربية والتعليم حالياً أربعة مجمعات دراسية وقد قامت الشركة بتوقيع وثيقة تأمين بغطاء تأميني يبلغ 201.673.602 ريال 
سعودي وذلك للتأمين على ثالثة مجمعات، تشمل مجمع الريان، والنزهة، والروابي، وال تشمل وثيقة التأمين هذه مجمع قرطبة الذي تم افتتاحه في بداية 
العام الدراسي 2017-2018م، وفي حال عدم كفاية الغطاء التأميني، فإن ذلك قد يعرض الشركة لخسائر كبيرة في حال حدوث أضرار في هذه المجمعات. 

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع22221

المخاطر المتعلقة بالحصة السوقية والتوسعات الجديدة222222

إذا فشلت الشركة خالل ممارستها لنشاطها في مواكبة التغير في السوق وسرعة االستجابة لتلك التغيرات عند افتتاح مجمعاتها التعليمية الجديدة أو 
خالل ممارسة نشاطها في المجمعات التعليمية الحالية، فسينتج عن ذلك انخفاض في أعداد الطلبة المسجلين بمدارس الشركة، وبالتالي انخفاض 

الحصة السوقية للشركة، مما يؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركة وربحيتها.

مخاطر المنافسة222222

تواجه الشركة منافسة عالية وقوية في ممارسة نشاطها، فوفقاً لتقرير دارسة السوق المعد من قبل شركة يورومونيتور إنترناشيونال، فإن سوق المدارس 
الخاصة يشهد تنافسية شديدة تتضح في حقيقة عدم امتالك أي شركة تعليمية لما نسبته 8٪ أو أكثر من الحصة السوقية في منطقة الرياض. حيث 
تستحوذ الشركة على ما نسبته 3.3٪ فقط من السوق علماً بأنها تعتبر واحدة من أكبر خمس شركات تعليمية من ناحية الحصة السوقية. وعليه، فإنه ال 
يوجد ضمان بأن تستمر الشركة بالمنافسة بكفاءة عالية، وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية إلى تغير األسعار أو انخفاض الهوامش الربحية 

أو فقدان الحصة السوقية، الشيء الذي يمكن أن يؤثر سلباً على ربحية الشركة.

مخاطر االنخفاض في معدل اإلنفاق للفرد في المملكة 222222

بالرغم من أن قطاع التعليم يعتبر من القطاعات الدفاعية التي ال تتأثر بشكل مباشر بالوضع االقتصادي، إال أن التعليم الخاص على وجه التحديد قد 
يتأثر بذلك. حيث يمر اقتصاد المملكة العربية السعودية بمرحلة تعتبر ليست من أفضل مراحله، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف 
المعيشة، باإلضافة إلى األوضاع الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط بشكل عام. ومن شأن هذه المتغيرات المذكورة وغيرها التأثير بشكل 
سلبي على معدل إنفاق الفرد في المملكة، بما في ذلك اإلنفاق على التعليم الخاص، ومن ثم التوجه إلى التعليم الحكومي كبديل له أو إلى تعليم خاص أقل 

تكلفة. وفي حال حدوث ذلك فإن نتائج عمليات الشركة وربحيتها ووضعها المالي ستتأثر جميعها بشكل سلبي جوهري. 

مخاطر انخفاض الطلب على التعليم الخاص 222222

من الممكن أن تشهد معدالت التسجيل واالنضمام للمدارس الخاصة انخفاض في ظل التغيرات التي يشهدها االقتصاد السعودي وتأثير هذه التغيرات على 
سلوك الفرد والقوة الشرائية. ويؤثر انخفاض الطلب على المدارس الخاصة سلباً على نشاط الشركة، حيث ستتأثر أعمال الشركة بهذه االنخفاضات - في 
حال حدوثها - باعتبار أن الشركة قد تضطر إلى تخفيض رسومها الدراسية لالستمرار في جذب الطالب إليها، مع التأكيد بأن تخفيض الرسوم قد ال 
يكون كافياً في ذلك. وهذا يعني بأن انخفاض الطلب على المدارس الخاصة سيؤثر بشكل سلبي على أداء الشركة المالي ونتائج عملياتها. كما أنه من 
المتوقع أن تنخفض إيرادات النقل خالل السنوات القادمة، نتيجة لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة ابتداًء من شهر يونيو من العام الحالي، 2018م، 

وكذلك عند بدء تشغيل مشروع النقل العام بالرياض.

مخاطر فرص النمو 222222

تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على استغاللها لفرص النمو سواء كانت تلك الفرص في المناطق الحالية التي تعمل بها الشركة أو في مناطق 
جديدة. وتتأثر فرص النمو بشكل كبير بمستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارة الشركة، واألنظمة القانونية، 
وغيرها. وعليه، ليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى متواصل من النمو، حيث أن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها 
السوقية وزيادة إيراداتها. وبالتالي فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي، فسوف تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة أرباحها 
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وتعزيز العوائد لمساهميها، مما يعني تأثر الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها بشكل سلبي.

مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع222222

يعتمد النمو المستقبلي المتوقع للشركة على نجاح استراتيجيتها التوسعية بافتتاح مشاريع جديدة ألنشطتها. إن عدم قدرة الشركة على تنفيذ خططها 
التوسعية المرسومة أو فشل تلك الخطط التوسعية، سيؤثر على فرص النمو المستقبلية بشكل سلبي مما يؤثر على الوضع المالي للشركة، وبالتالي نتائج 
عملياتها. كما أنه في حال تم تنفيذ هذه الخطط التوسعية، فإنه ال يمكن إعطاء تأكيد على تحقق النتائج المرجوة من عملية التوسع هذه كونها مرتبطة 
بتوقعات مستقبلية. وبالتالي في حال عدم تحقق النتائج المرجوة كلياً أو جزئياً، فإن ذلك سيؤثر على األداء المالي للشركة ونتائج عملياتها بشكل سلبي.

مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة222222

كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات، ونظام العمل وأنظمة البلديات 
والدفاع المدني واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وغيرها، والتي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة. كذلك، فقد تصدر 
قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر. وعليه فإن أعمال الشركة قد تتأثر بشكل سلبي في حال حدوث أي تغير 

جوهري ألي من األنظمة ذات العالقة أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة. 

222222 )VAT( المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء السعودي في الثاني من جمادى األولى 1438هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من األول من يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة 
بالمملكة، بما في ذلك قطاع التعليم الخاص الذي تعمل فيه الشركة. ويتوقع أن تبلغ هذه الضريبة 5٪ من سعر البيع. وبما أن ضريبة القيمة المضافة 
بطبيعتها يتم تحملها من قبل العميل، فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة برفع رسوم خدماتها لتعكس قيمة الضريبة المضافة، مما يؤدي إلى زيادة سعر 

خدمات الشركة. 

وعليه في حال نجحت الشركة في تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على العميل، فإن أسعار خدماتها ستزيد مما قد يؤدي الى خفض الطلب عليها 
وبالتالي تتأثر عمليات الشركة وأربحاها بشكل سلبي. أما في حال لم تنجح الشركة في تحويل قيمة الضريبة المضافة كلياً للعميل بسبب عوامل المنافسة 
أو غيرها، فإنها ستضطر لتحمل قيمة الضريبة غير المحصلة من العميل مما سيؤثر بشكل سلبي على أرباح الشركة ونتائج عملياتها. ومن الجدير بالذكر 
أن الدولة قد قررت تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين السعوديين فيما يخص قطاع التعليم األهلي في الوقت الراهن إال أنه لم يتم تحديد مدة 

اإلعفاء من قبل الدولة، وبالتالي فإن الشركة ال تستطيع تحديد الفترة التي سيظهر فيها أثر ضريبة القيمة المضافة على نتائج عملياتها.

المخاطر المتعقلة بفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة 222222

بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية، إال أنه من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على 
الشركات من قبل الحكومة في المستقبل. كما تتحمل الحكومة حالياً ضريبة القيمة المضافة البالغة 5٪ من رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة والتي 
تم العمل بها ابتداًء من شهر يناير من العام الحالي، وذلك عن المواطنين السعوديين كنوع من أنواع الدعم. إال أنه في حال إلغاء هذا الدعم مستقباًل، 

أو في حال تم فرض ضرائب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حالياً، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي مباشر على أرباح الشركة الصافية. 

المخاطر المرتبطة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة22222-2

تتمركز جميع عمليات الشركة وتوجد كافة أصولها في المملكة التي تعتبر من األسواق الناشئة. وبالرغم من استمرار المملكة في تطبيق سياسة تنويع 
االقتصاد لزيادة مساهمات القطاعات غير النفطية، إال أنها ال تزال تعتمد على دخلها من القطاع النفطي في تنفيذ خططها االقتصادية وتطويرها. 
وبالتالي فقد يؤدي أي إنخفاض 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 ذلك على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية 2222222

إن الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة كالفيضانات والزالزل والعواصف وغيرها قد تلحق ضرراً بمرافق الشركة ومجمعاتها التعليمية في 
حال حدوثها، مما يترتب عليه تكبد الشركة لتكاليف باهظة، كما قد يؤثر ذلك على قدرة الشركة على االستمرار في ممارسة عملياتها التشغيلية وبالتالي 
يقلص دخلها من تلك العمليات. وعليه في حال حدوث مثل هذه الكوارث وإضرارها بمرافق الشركة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 

المخاطر المتعلقة باألسهم 22221

السيطرة الفعلية من قبل بعض المساهمين 222222

بعد االنتهاء من عملية الطرح سيمتلك الشركاء الحاليون مجتمعون ما نسبته 69.77٪ من أسهم الشركة، وعليه سيكون بمقدرتهم مجتمعين التأثير على 
قرارات الشركة، وذلك باعتبار كونهم مجتمعين سيمتلكون نسبة تشكل األغلبية في الجمعيات العامة للشركة، وبالتالي سيكون بمقدرتهم السيطرة على 
األمور التي تتطلب موافقة المساهمين بما في ذلك عمليات الدمج واالستحواذ وبيع األصول وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وزيادة أو تخفيض رأس المال 
وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية وتوزيعات األرباح أو إحداث أي تغيير في الشركة. تجدر اإلشارة إلى أنه قد تختلف مصلحة المساهمين األصليين 
عن المساهمين الجدد، وعليه فأنه في حال ظهرت أمور تتعارض فيها مصالح الشركاء الحاليين مع مصالح المكتتبين )مساهمي األقلية(، فإن ذلك سيؤثر 
سلباً وبشكل جوهري على مصالح المكتتبين وخططهم االستثمارية في الشركة. هذا، وقد يقوم الشركاء الحاليون بفرض سيطرتهم على الشركة بصورة 

تؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي وربحيتها.
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مخاطر عدم وجود سوق سابق لألسهم222222

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

مخاطر بيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد عملية الطرح222222

سيخضع كبار المساهمين الحاليين في الشركة والذين يملكون ما نسبته 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة لفترة حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة 
في السوق، حيث لن يكون بمقدورهم التصرف في أي من أسهمهم التي يمتلكونها. إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظر والبالغة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة، فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع كبار المساهمين لجزء كبير من أسهمهم، إذ أنهم سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 61.39٪ من أسهم الشركة 
بعد الطرح. وفي حال تم بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد انتهاء فترة الحظر، أو تم توقع حدوث مثل هذا األمر، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي 

على سعر سهم الشركة.

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم222222

ال يمكن التأكيد على أن سعر الطرح سيكون مساوياً لسعر تداول األسهم بعد الطرح، كما أن المكتتبين قد ال يستطيعون بيع أسهمهم بسعر الطرح أو 
بسعر أعلى من ذلك. وقد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب، وقد ال يكون مستقراً نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر ظروف السوق 
المتعلقة باألسهم، وأي تغييرات تنظيمية في القطاع، وتراجع نتائج أعمال الشركة، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية، ودخول شركات منافسة 

جديدة والمضاربة على عمليات الشركة وغيرها. 

مخاطر إصدار أسهم جديدة222222

سيؤدي إصدار أسهم جديدة في المستقبل، في حال قررت الشركة القيام بذلك، إلى التأثير بشكل سلبي على سعر السهم أو أنه سيؤدي إلى انخفاض 
نسبة ملكية المساهمين الذين لن يقوموا باالكتتاب في األسهم الجديدة عند إصدارها.

مخاطر توزيع األرباح222222

إن أّي قرار بتوزيع األرباح نقدا إلى مساهمي الشركة سيكون بناًء على تقدير مجلس اإلدارة وبتوصية منه بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة التي 
تشمل الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وفرص التوسع والنمو والحاجة للتمويل الداخلي. وال يوجد تأكيد حول قدرة الشركة على توزيع أرباح في 
المستقبل. وفي حال عدم القيام بتوزيع أرباح على المساهمين فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في أسهم الشركة إال من خالل 
بيع أسهمهم بسعر أعلى من سعر الشراء. كما أن عدم انتظام الشركة في توزيع األرباح سوف لن يساعد على زيادة سعر السهم، بل وربما أدى الى تراجع 

سعر السهم في التداول. )ولمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على القسم رقم )7(: سياسة توزيع األرباح(.
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معلومات عن السوق والقطاع .21

مقدمة 22121

قامت الشركة الوطنية للتربية والتعليم »والمشار إليها فيما يلي بالشركة« بتكليف يورومونيتور إنترناشيونال، وهي شركة مستقلة تعنى بأبحاث السوق 
االستراتيجية، بإعداد دراسة للسوق حول قطاع التعليم األهلي في منطقة الرياض.

وترتكز المعلومات الواردة أدناه على دراسة مستقلة للسوق أعدتها يورومونيتور التي منحت ولم تسحب موافقتها الخطية على نشر تقريرها في نشرة 
اإلصدار هذه. وال تملك يورومونيتور وال أي من موظفيها أو أقاربهم أسهماً أو مصالح أياً كان نوعها في الشركة أو أي من فروعها.

إن المعلومات التي أعدتها يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة والواردة في هذا القسم المعني ببيانات القطاع والسوق لم يتم التحقق منها بشكل مستقل 
من قبل الشركة أو أي طرف آخر، وال تقدم الشركة أو يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة أو أي طرف آخر أي تأكيد على دقتها، كما ال ينبغي االعتماد 

على المعلومات في اتخاذ أو العزوف عن اتخاذ أي قرارات استثمارية.

منهجية البحث222222

تركز جميع البيانات والتحليالت والتقديرات البحثية الواردة في هذا القسم على العمل البحثي الذي تّم إجراؤه في الفترة الممتدة من ديسمبر 2017م 
ولغاية يناير 2018م، بما في ذلك: )أ( البحث المكتبي لجميع مصادر البيانات الثانوية المتاحة للعلن بما فيها اإلحصائيات المتعلّقة بعدد المدارس والطالب 
على غرار تلك التي تقدمها الهيئة العامة لإلحصاء، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التعليم، والبنك الدولي، واألمم المتحدة والمقاالت الصحفية 
المتعلّقة بالتعليم، والشركات وتقارير أطراف أخرى؛ )ب( تحليالت االستطالعات التخصصية حول آراء وتوقعات عينة من قادة القطاع في المملكة العربية 
السعودية، بما في ذلك المدارس األهلّية واألجنبية الخاّصة في منطقة الرياض، والهيئات الحكومية الرئيسية كوزارة التعليم؛ و)ج( عمليات التحّقق وتحليل 

كاّفة المصادر وصوالً إلى توافق في القطاع حول حجم السوق والتوّجهات التاريخية. 

يشار إلى أن الشركة الوطنية للتربية والتعليم قد قدمت بيانات مبيعاتها المدققة لعام 2016م الخاصة بمنطقة الرياض، والتي استُخدمت لحساب حصتها 
السوقية.

قواعد وأسس وفرضيات التنبؤ222222

استندت شركة يورومونيتور إنترناشيونال في تقريرها على األسس االفتراضية التالية: )أ( التوّقعات باستقرار البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
في المملكة العربية السعودية خالل الفترة بين عامي 2017م 2021م؛ )2( عدم حدوث صدمات خارجية كأزمة مالية تؤّثر على حجم العرض والطلب في 
قطاع المدارس الخاصة في منطقة الرياض خالل الفترة نفسها؛ )3( العوامل الرئيسية التي قد تؤّثر على النمّو/الطلب خالل الفترة بين 2012م و2016م 
والفترة بين 2017م و2021م في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل النمّو السكاني المستهدف، والتضّخم، ونمّو الناتج اإلجمالي المحلّي واإلنفاق 

االستهالكي على التعليم. 

لمحة عامة عن اقتصاد المملكة العربية السعودية 22221

شهدت المملكة العربية السعودية توسعاً سريعاً في بنيتها التحتية والمرافق الخدمية وقطاع الصناعة خالل العقدين األخيرين، وذلك بفضل الفائض في 
ميزانية الدولة وكذلك بفضل النمو السكاني. غير أن االنخفاض الذي شهدته أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي نسبياً وحالة التقّشف المالي أدت 
إلى انخفاض معّدل النمو الحقيقي في الناتج المحلّي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 1.7بالمئة في عام 2016م كما أّدى القرار الذي صدر 
في شهر نوفمبر من عام 2016م من قبل منظمة الدول المصّدرة للنفط )أوبك( بخفض إنتاج النفط )بمعّدل 1.2 مليون برميل يومياً حّتى شهر مارس من 
عام 2018م( إلى خفض عائدات التصدير ومستويات االستثمار بشكٍل أكبر. ولكّن التطلّعات المستقبلية حول القطاع غير النفطي أكثر إيجابية، حيث بلغ 
معّدل النمو في هذا القطاع 1.7 بالمئة في عام 2017م نتيجة ازدياد الثقة في قطاع األعمال واإلصالحات التي تمت على قاعدة العائدات غير النفطية.

من المتوّقع أن يتحّسن االقتصاد بدءاً من عام 2018م من خالل تسهيل ضبط األوضاع المالية والتحسينات في سوق النفط. ومن المتوّقع أيضاً أن ينمو 
إلى التأثير اإليجابي للرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية  الناتج اإلجمالي المحلّي بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2018م. وتشير التوّقعات أيضاً 
»رؤية 2030« على السوق، حيث تقتضي الخّطة التحّول إلى االقتصاد القائم على المعرفة، وخفض االعتماد على النفط، وزيادة التدّخل الحكومي وتوفير 
كمّية كبيرة من فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاّص. ومن المتوّقع أن تبلغ تكلفة هذه الخّطة 268 مليار ريال سعودي )71.5 مليار دوالر 

أمريكي(، وقد تّم وضعها عبر برنامج التحّول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي 2020. 

مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 2012م إلى 2016م: 1-3الجدول 
معدل النمو السنوي المركب2016م2015م2014م2013م2012مالوحدةالفئة

-3.2٪2759.92799.92836.32453.32424.1مليار ريال سعوديالناتج المحلي اإلجمالي

-27.1٪1144.81035.1913.4431.4322.9مليار ريال سعوديعائدات النفط*

-2.93.52.72.23.5النسبة المئوية للنموالتضخم

-1.8٪21.120.720.319.919.6لكل 1000 نسمة معدل المواليد

2.1٪29.229.430.030.131.8مليونإجمالي عدد السكان

إجمالي عدد السكان من عمر 0 إلى 
19 سنة

0.8٪9.89.910.010.210.1مليون
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معدل النمو السنوي المركب2016م2015م2014م2013م2012مالوحدةالفئة

غير 159.2186.6199.4211.7مليار ريال سعودياإلنفاق العام على التعليم**
متوّفر

-

6.8٪21.823.424.927.028.3مليار ريال سعوديإنفاق المستهلك على التعليم

المصدر تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال المستخلصة من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة المالية السعودية وقاعدة بيانات باسبورت في شركة يورومونتور.

لمحة عامة عن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية22221

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود نسبة عالية من السكان ممن ال تزيد أعمارهم عن 19 سنة، حيث بلغ تعداد السّكان اإلجمالي في المملكة العربية 
السعودية 31.8 مليون نسمة عام 2016م، وبلغت حّصة الفئة العمرية لمن ال تزيد أعمارهم عن 19 عاماً 31.8 بالمئة، وقد ارتفع معّدل النمو السنوي 
المرّكب لهذه الفئة بمقدار 0.8 بالمئة بين عامي 2012م و2016م. كما قد وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 
خارطة طريق طموحة لإلصالح التعليمي في المملكة، تنطوي على 30 مبادرة جديدة من المزمع إطالقها خالل الفترة الممتدة بين 2016م و2020م بهدف 

تحسين نوعية التعليم بشكل عام والتركيز بشكل خاص على تعزيز إسهام القطاع األهلي.

ومن المتوّقع أن ينخفض اإلنفاق على التعليم في األسرة الواحدة بمعّدل 0.6 بالمئة خالل عام 2017م ليصل إلى 4859.9 ريال سعودي، ولكّن تطّور نظرة 
العائالت السعودية حول نوعية التعليم يشير إلى تحّسن األوضاع في الفترة القادمة، باإلضافة إلى األثر اإليجابي المتوقع الناتج من زيادة معّدل مشاركة 
النساء في سوق العمل، والذي نتج عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في عام 2018م، والدعم النقدي الممنوح للسعوديين من ذوي الدخل المحدود 

والمتوّسط )بموجب حساب المواطن( للموازنة بين ارتفاع األسعار ورفع الدعم عن الطاقة.

الناحية التنظيمية222222

شملت التغّيرات التنظيمية التي أّثرت على قطاع التعليم بين عامي 2012م و2016م الحصول على الموافقة الحكومية على أّي تغيير في بنية األقساط 
المدرسية قبل نهاية الفصل الدراسي األّول من السنة التعليمية. كما تضّمنت التغييرات األخرى: القيود على توظيف المدرسين غير السعوديين بالنسبة 
للغة العربية، والدراسات اإلسالمية والعلوم االجتماعية وإضافة الدراسات اإلسالمية والعلوم االجتماعية إلى منهج التدريس. وعالوًة على ذلك، وضعت 
وزارة التعليم المتطلبات المطلوب توّفرها بحد أدنى في مدّرسي المدارس الخاصة األهلّية والدولية، وضرورة امتالك المدرسين األجانب شهادة جامعية 
وخبرة ال تقّل عن سنتين في مجال التدريس، إضافًة إلى الكفاءة في مجال اللغة وتدريس المنهج الدراسي واجتياز اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم. 

ترتبط تغّيرات األقساط المدرسية في إطار العمل الحالي النافذ منذ عام 2013م بالمعايير التالية: تحسين البيئة والبنية التحتية التعليمية، ومعايير 
التعليم، وأداء المدارس، ومتوّسط عدد الطاّلب في القاعة الدراسية، ومصادر التعليم التقنية، واألمن والسالمة والتطّور االحترافي.

قطاع التعليم الخاص في الرياض 22321

مقدمة موجزة222222

المجموعة السكانية المستهدفة22222222

بلغ عدد السّكان اإلجمالي في المملكة العربية السعودية 31.8 مليون نسمة عام 2016م، وبلغت حّصة منطقة الرياض من هذا العدد 25.2 بالمئة. وتشير 
التقديرات إلى أّن 14.4 بالمئة من إجمالي عدد السّكان في منطقة الرياض في عام 2016م هم من الطالب بالتعليم قبل الجامعي. وعلى الرغم من أّن 
أغلب المدارس في منطقة الرياض هي مدارس عاّمة، إال أن عدد المدارس الخاّصة شهد ارتفاعاً إيجابياً منذ عام 2012م. وبلغ عدد المدارس الخاّصة 
2.377 مدرسة، من بينها 976 مدرسة توّفر المناهج الدراسية الدولية. وبلغت نسبة الطالب المحليين واألجانب الذين يدرسون في المدارس الخاّصة في 
منطقة الرياض 37.1 بالمئة من إجمالي عدد الطالب في عام 2016م )ما يعادل 427.711 طالب(. ومن المتوّقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 49.1 بالمئة 

بحلول عام 2021م، مدفوعًة بالنمّو السكاني، وإدراك األهمّية العالمية للغة اإلنجليزية واإلدراك اإليجابي لجودة التعليم الخاّص. 

مقارنة مؤّشرات الكفاءة الرئيسية مع المدارس العاّمة222222

أظهرت النتائج أن نسبة الطاّلب بالنسبة لألساتذة كانت أعلى في المدارس الخاّصة منها في المدارس العاّمة في كّل مراحل التعليم باستثناء المرحلة 
الثانوية في عام 2016م، وبلغت هذه النسبة 11 طالباً لكّل أستاذ مقابل 10 طاّلب لكّل أستاذ في المدارس العامة. وتجدر اإلشارة إلى أّن حجم قاعات 

التدريس في المدارس الخاصة أصغر نسبياً )17 طالباً في القاعة كمعّدل وسطي(، بينما يبلغ هذا المعّدل في المدارس العامة 19 طالباً في كّل قاعة.

تقييم إمكانات السوق222222

شرائح المستهلكين الرئيسة22222222

تصنف المدارس األهلية في منطقة الرياض وفقاً لعوامل أساسية مثل رسوم/أسعار الدراسة ومستوى دخل المستهلك وما يفضله من مناهج. ويشكل 
المواطنون السعوديون والوافدون من البلدان العربية الشرائح الرئيسة من المستهلكين بالنسبة للمدارس األهلية التي تتبع المنهج الوطني. 

أما الوافدون الغربيون واآلسيويون وبعض العرب فيشكلون شريحة من أهم شرائح المستهلكين للمناهج الخاصة األمريكية والبريطانية. كما تشمل فئة 
مستهلكي المناهج الدراسية األمريكية الخاّصة المواطنين السعوديين، ألّنها أسهل بالنسبة لهم وأقرب إلى المنهج الدراسي الوطني. وينتمي معظم الطالب 
الفئة المتوسطة والمرتفعة الدخل نظراً الرتفاع رسوم  المناهج الدراسية األمريكية والبريطانية إلى  التي تطّبق  الذين يدرسون في المدارس الخاصة 

التسجيل مقارنًة بالمدارس التي تتبع المنهج الوطني أو المناهج الدولية األخرى. 
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أما المدارس األجنبية األخرى على غرار المدارس اآلسيوية، فتتبع مجموعة من المناهج الهندية والباكستانية التي تناسب بشكل شبه حصري احتياجات 
السكان الوافدين من تلك البلدان وتعرف بأنها تفرض أقل معدالت رسوم دراسية مقارنًة بغيرها.

حجم وتوجهات القطاع التعليمي في منطقة الرياض22222222

بلغ حجم السوق اإلجمالي للتعليم األهلي في عام 2016م من حيث القيمة 6.5 مليار ريال في منطقة الرياض وذلك استناداً على متوسط األقساط التعليمة 
المدفوعة من قبل الطالب في مراحل التعليم المختلفة وقد حقق معدل النمو السنوي المركب للسوق 21.7٪ من العام 2012م إلى 2016م، مدفوعاً بشكل 
رئيس بنمو شريحة المستهلكين المستهدفة )من عمر 3 إلى 19 سنة(، وزيادة معدالت التسجيل، وارتفاع مستوى االنفاق الحقيقي، والحوافز الحكومية، 
باإلضافة إلى ازدياد شعبية المناهج الدراسية الدولية، حيث تأّثر النمّو بنوعية التعليم الجّيدة مقارنًة مع المدارس العاّمة واتباع أساليب تعليمية مبتكرة 

في المدارس األهلية. 

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للسوق 20 بالمئة بين العام 2017م و2021م، متأثراً بشكل رئيس بزيادة إسهام المرأة السعودية في القوة 
العاملة، وزيادة معدالت التسجيل، باإلضافة إلى التوّسع السريع للمنافسين األساسيين في قطاع التعليم. 

حجم سوق* )مليون ريال سعودي( التعليم األهلي في منطقة الرياض في الفترة من 2011م إلى 2015م: 2-3الجدول 
معدل النمو السنوي المركب2016م2015م2014م2013م2012مالفئة

21.7٪2958.03803.54884.35941.96478.4مجموع المدارس األهلية

8.0٪2731.12898.83095.13650.03712.5المنهج )السعودي( الوطني

84.3٪66.5262.8513.9648.3767.4المنهج البريطاني

84.8٪93.3368.3721.0912.41087.2المنهج األمريكي

91.9٪67.2273.6554.3731.1911.2المناهج األجنبية األخرى

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال المستخلصة من المقابالت التجارية واألبحاث المكتبية واإلحصائيات الرسمية على غرار إحصاءات وزارة التعليم والهيئة العامة لإلحصاء، 2017م.
مالحظة: *يرتكز حجم السوق هنا على معدل الرسوم المدرسية التي يدفعها الطالب في مختلف المراحل الدراسية. ويستثنى من الحساب سياسات التخفيضات والعائدات على الخدمات 

اإلضافية )مثاًل: األنشطة الخارجة عن المنهج(.

حجم سوق* )مليون ريال سعودي( التعليم األهلي في منطقة الرياض في الفترة من 2016 م إلى 2020م: 3-3الجدول 
معدل النمو السنوي المركب2021م 2020م 2019م 2018م 2017م الفئة

20.0٪ 16087.5  13362.4  11203.1  9406.0 7754.0مجموع المدارس األهلية

6.6٪ 5068.0  4791.9  4533.9  4279.9 3927.6المنهج )السعودي( الوطني

28.8٪ 2965.9 2333.1  1853.9  1436.7 1076.8المنهج البريطاني

29.3٪ 4161.9  3273.0  2574.8  1989.9 1491.5المنهج األمريكي

32.6٪1258.21699.62258.52964.43891.8المناهج األجنبية األخرى

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال المستخلصة من المقابالت التجارية واألبحاث المكتبية واإلحصائيات الرسمية على غرار إحصاءات وزارة التعليم والهيئة العامة لإلحصاء، 2017 م.
مالحظة: *يرتكز حجم السوق هنا على معدل الرسوم المدرسية التي يدفعها الطالب في مختلف المراحل الدراسية. ويستثنى من الحساب سياسات التخفيضات والعائدات على الخدمات 

اإلضافية )مثاًل: األنشطة الخارجة عن المنهج(.

أمثلة عن المدارس الخاصة العاملة في منطقة الرياض حسب نوع المنهج الدراسي لعام 2016م: 4-3الجدول 
اسم المدرسةالمنهج الدراسي

مدرسة منارات الرياض األهلّية �المنهج الوطني )السعودي(
مدرسة الرّواد األهلّية �
مدارس المملكة - البرنامج السعودي �
مدرسة ابن خلدون األهلّية �

المدرسة البريطانية الدولية في الرياض  �المنهج البريطاني 
مدرسة الُحصان الدولية في الرياض �
مدرسة غانا الدولية  �
مدرسة منارات الرياض الدولية - القسم الدولي �

المدرسة األمريكية الدولية - الرياض  �المنهج األمريكي 
مدارس المملكة  �
مدرسة عبد العزيز الدولية �
مدرسة الرّواد الدولية  �

المدرسة الهندية الدولية - الرياض �المناهج األجنبية األخرى 
مدرسة الشرق األوسط الجديدة الدولية  �

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من المقابالت التجارية واألبحاث المكتبية لعام 2017م
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تحليل معدل الرسوم الدراسية لكل شريحة22222222

حّققت معّدالت األقساط الدراسية لكّل المناهج )األمريكية، والبريطانية والوطنية )السعودية( والمناهج األجنبية األخرى( معدل نمو سنوي مركب بلغ 
5.4 بالمئة خالل الفترة من 2012م ولغاية 2016م. ومن المتوقع أن يستمر النمو خالل الفترة من 2017م إلى 2021م بمعدل سنوي قدره 5.7 بالمئة، ومن 
المتوّقع أيضاً أن يتأّثر ارتفاع األقساط المدرسية بضريبة القيمة المضافة التي سيتّم فرضها على األجانب فقط في يناير من عام 2018م، حيث ستتكفل 
الحكومة بدفع الضريبة عن السعوديين، وكذلك باستمرار ارتفاع اإلنفاق االستهالكي على التعليم، وازدياد التوّجه نحو التعليم الخاّص بسبب معايير الجودة 

والبنية التحتية كتحسين األبنية والمرافق. 

كما وقد فرضت المدارس األهلية التي تتبع المناهج األمريكية رسوم دراسية تراوحت بين 23.000 و38.000 ريال سعودي في السنة بالنسبة للمراحل 
التعليمية بدءاً بمرحلة الحضانة وانتهاًء بالمرحلة الثانوية. وتلتها المدارس التي تقوم بتدريس المنهج البريطاني للمراحل نفسها بين 21.000 و36.000 
ريال سعودي، أما المدارس األهلية التي تتبع المنهج الوطني تراوحت رسومها بين 15.000 إلى 58.000 ريال سعودي في السنة. أما المناهج األجنبية 

األخرى فقد فرضت أدنى رسوم تراوحت بين 8.000 إلى 11.000 ريال سعودي في السنة للمراحل التعليمية بدءاً من الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

نظرة عامة عن أنواع المناهج والطاقة االستيعابية22222222

المنهج الوطني )الصادر من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية(

يتصدر المنهج السعودي عائدات الرسوم الدراسية للتعليم األهلي في منطقة الرياض خالل عام 2016م بنسبة 57.3 بالمئة، وذلك بالمقارنة بالمناهج 
األمريكية والبريطانية. ويعود هذا بشكل رئيس إلى النمو اإليجابي لعدد الطالب المسجلين، حيث زاد عددهم بمعدل سنوي مركب بلغ 8 بالمئة خالل 
الفترة من 2012م إلى 2016م. كما قدرت نسبة اإلشغال في المدارس التي تتبع المنهج )السعودي( الوطني في منطقة الرياض بنحو 70 إلى 80 بالمئة 

في العام ذاته.

تفاصيل حجم السوق* )مليون ريال سعودي( في إطار مختلف مراحل تعليم المنهج )السعودي( الوطني في منطقة الرياض في الفترة : 5-3الجدول 
الممتدة من 2012م إلى 2016م

معدل النمو السنوي المركب2016م2015م2014م2013م2012مالفئة

8.0٪2731.12898.83095.13650.03712.5المنهج الوطني )الصادر من وزارة التعليم(

14.5٪238.6293.3339.1363.9409.5الروضة

10.1٪1053.01133.81229.01470.11546.2المرحلة االبتدائية 

9.4٪460.8487.7530.7631.8659.5المرحلة المتوسطة

2.9٪978.7984.1996.41184.21079.3المرحلة الثانوية

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال المستخلصة من المقابالت التجارية واألبحاث المكتبية واإلحصائيات الرسمية على غرار إحصاءات وزارة التعليم والهيئة العامة لإلحصاء، 2017 م.
مالحظة: *يرتكز حجم السوق هنا على معدل الرسوم المدرسية التي يدفعها الطالب في مختلف المراحل الدراسية. ويستثنى من الحساب سياسات التخفيضات والعائدات على الخدمات 

اإلضافية )مثاًل: األنشطة الخارجة عن المنهج(.

المناهج األمريكية والبريطانية

شكلت المناهج األمريكية والبريطانية حصة سوقية بلغت 16.8 بالمئة و11.8 بالمئة على التوالي في عام 2016م. وبلغ متوّسط نسبة إشغال المدارس 
الخاصة الرئيسية التي تقوم بتدريس المنهجين األمريكي والبريطاني حوالي 80-90 بالمئة، ويعود ذلك بشكٍل رئيسي إلى السمعة الجّيدة القائمة على 

معايير الجودة والبنية التحتية، والسهولة الملحوظة في مناهج التدريس السيما المنهج الدراسي األمريكي. 

تفاصيل حجم السوق* )بماليين الرياالت السعودية( في إطار مختلف مراحل تعليم المناهج األمريكية والبريطانية في منطقة الرياض : 6-3الجدول 
في الفترة الممتدة من 2012م إلى 2016م

معدل النمو السنوي المركب2016م2015م2014م2013م2012مالفئة
84.8٪93.3368.3721.0912.41087.2المنهج األمريكي

68.5٪11.728.147.172.094.1الروضة 
77.7٪59.9229.5423.5509.2569.7المرحلة االبتدائية
106.6٪12.669.1157.2197.0229.9المرحلة المتوسطة

106.9٪9.141.793.2134.2166.5المرحلة الثانوية
84.3٪66.5262.8513.9648.3767.4المنهج البريطاني

67.9٪7.919.031.848.563.0الروضة 
77.1٪42.8163.7301.4361.5421.1المرحلة االبتدائية
105.8٪9.350.5114.7143.4166.4المرحلة المتوسطة

106.1٪6.529.666.194.9117.0المرحلة الثانوية

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال المستخلصة من المقابالت التجارية واألبحاث المكتبية واإلحصائيات الرسمية على غرار إحصاءات وزارة التعليم والهيئة العامة لإلحصاء، 2017م.
مالحظة: *يرتكز حجم السوق هنا على معدل الرسوم المدرسية التي يدفعها الطالب في مختلف المراحل الدراسية. ويستثنى من الحساب سياسات التخفيضات والعائدات على الخدمات 

اإلضافية )مثاًل: األنشطة الخارجة عن المنهج(.
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المناهج األجنبية األخرى

بلغت قيمة حّصة المناهج الدراسية الدولية األخرى 14.1 بالمئة في عام 2016م. وقد تحّقق أعلى معّدل نمو سنوي مرّكب لقيمة المبيعات في المناهج 
الدراسية الدولية األخرى الذي بلغ 91.9 بالمئة في الفترة ما بين 2012م و2016م وذلك نتيجة قيام العديد من المدارس الخاصة الرئيسية، والتي تقوم 

بتدريس المناهج الدولية، برفع األقساط الدراسية بشكٍل ملحوظ وذلك من أساس منخفض نسبياً خالل الفترة بين عامي 2012م و2016م. 

تفاصيل حجم السوق* )مليون ريال سعودي( في إطار مختلف مراحل تعليم المناهج األجنبية األخرى في منطقة الرياض في الفترة : 7-3الجدول 
الممتدة من 2012م إلى 2016م

معدل النمو السنوي المركب2016م2015م2014م2013م2012مالفئة

91.9٪67.2273.6554.3731.1911.2المناهج األجنبية األخرى

76.2٪8.521.237.359.681.5الحضانة

85.8٪45.6182.5352.2442.7542.7المرحلة االبتدائية 

116.0٪7.341.698.9129.7158.3المرحلة المتوسطة

116.3٪5.928.265.999.2128.7المرحلة الثانوية

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال المستخلصة من المقابالت التجارية واألبحاث المكتبية واإلحصائيات الرسمية على غرار إحصاءات وزارة التعليم والهيئة العامة لإلحصاء، 2017م.
مالحظة: *يرتكز حجم السوق هنا على معدل الرسوم المدرسية التي يدفعها الطالب في مختلف المراحل الدراسية. ويستثنى من الحساب سياسات التخفيضات والعائدات على الخدمات 

اإلضافية )مثاًل: األنشطة الخارجة عن المنهج(.

الوضع التنافسي222222

يتسم قطاع التعليم الخاص في منطقة الرياض بتنافسية مرتفعة، حيث لم تزد نسبة السيطرة على هذا القطاع بين المنافسين على 7 بالمئة من مجمل 
الرسوم الدراسية في المنطقة خالل عام 2016م بالنسبة ألي من المنافسين. وتصدرت شركة المدارس المتقدمة وشركة العطاء والشركة الوطنية للتربية 
والتعليم سوق التعليم الخاّص في المملكة نتيجًة إلرثهن العريق. وقد شهد عام 2016م سيطرة خمس شركات هي: شركة المدارس المتقدمة، شركة العطاء 
التعليمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، وشركة سابيس للخدمات التعليمية والمدرسة األمريكية الدولية في الرياض، حيث تشير التقديرات إلى أن 
هذه الشركات استحوذت مجتمعة في عام 2016م على نسبة 21.3 بالمئة من عائدات األقساط المدرسية، و15.3 بالمئة من إجمالي عدد الطاّلب الذين 

يدرسون في المدارس الخاّصة في منطقة الرياض.

عرض الحصة السوقية ألهم المؤسسات التربوية من إجمالي قيمة الرسوم المدرسية والطالب المسجلين في التعليم األهلي في منطقة : 8-3الجدول 
الرياض لعام 2016م

الحصة السوقية من إجمالي قيمة الرسوم المدرسية*االسم 

6.8٪شركة المدارس المتقّدمة 

6.1٪شركة عطاء التعليمية

3.3٪الشركة الوطنية للتربية والتعليم 

2.9٪شركة سابيس المساهمة للخدمات التعليمية 

2.2٪المدرسة األمريكية الدولية - الرياض

2.2٪شركة معارف القابضة للتعليم والتدريب 

2.1٪مدارس المنهل والحرمين 

1.9٪شركة مدارس المملكة المحدودة )نظام إدارة التعليم العالمي لحلول التعليم(

1.6٪مدارس رياض نجد

1.3٪المدارس المتعّددة الجنسيات

1.2٪المدرسة البريطانية الدولية في الرياض 

0.9٪مدارس ابن خلدون

0.9٪مدارس الفارس الدولية 

66.6٪مدارس أخرى

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال المستخلصة من المقابالت التجارية واألبحاث المكتبية. تم احتساب حصة الشركة الوطنية للتربية والتعليم باستخدام بيانات مبيعاتها المدققة 
لعام 2016م )عائدات الرسوم الدراسية بعد الخصومات( في إطار كامل قيمة الفئة.

مالحظة: *تم وضع حصص القيمة اعتماداً على العدد التقديري للطالب ورسوم الدراسة التي يفرضها الالعبون الرئيسيون في القطاع. وقد تم استثناء سياسات الخصم والعائدات من الخدمات 
اإلضافية بالنسبة لكل الالعبين فيما عدا الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

واحتلّت شركة المدارس المتقّدمة مركز الصدارة في قطاع التعليم الخاّص في منطقة الرياض، حيث حّققت عائدات بلغت 444.1 مليون ريال سعودي 
من أقساط المدارس في عام 2016م، وهي تدين بهذه الصدارة إلى قدرتها االستيعابية العالية وأقساطها المدرسية المنخفضة نسبياً. وتدير الشركة 15 
مدرسة تحت أسماء تجارية مختلفة في منطقة الرياض، وهي تدّرس قرابة 25.000 طالب. وكانت شركة المدارس المتقّدمة قد بدأت منذ عام 2013م 
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بالتوّسع السريع عبر تأسيس المدارس الدولية نظراً إلى ارتفاع الطلب. وتشمل المدارس التي تقوم الشركة بإدارتها في منطقة الرياض مدرسة الرائد 
األهلية، ومدرسة الرائد الدولية، ومدرسة األمجاد الدولية، ومدرسة التضامن األهلية، ومدرسة التضامن الدولية، ومدرسة االبتكارية األهلية، ومدرسة 
االبتكارية الدولية، ومدرسة األفق، ومدارس علوم الرياض، ومدرسة التعلّم الذكي، ومدرسة المطّورون األهلية، ومدرسة المطّورون الدولية، ومدرسة نيار 
األهلية والمدارس المتقّدمة. وتتراوح األقساط المدرسية بين 10.000 و20.500 ريال سعودي لتبقى أكثر انخفاضاً بشكٍل ملحوظ من مدارس شركة 

عطاء التعليمية وشركة سابيس للخدمات التعليمية. 

واستحوذت شركة العطاء التعليمية على 6.1 بالمئة من سوق التعليم الخاص في عام 2016م في منطقة الرياض، وبلغت عائداتها من األقساط المدرسية 
393.2 مليون ريال سعودي. وتشمل المدارس التي تمتلكها وتديرها شركة عطاء التعليمية مدارس النخبة الخاّصة، ومدارس الرّواد الخاّصة، ومدارس 
الرّواد الدولية في الرياض. وكانت الشركة قد أضافت مدرسة العروبة الدولية إلى مجموعة مدارسها في عام 2014م. وتستمّد الشركة ميزتها التنافسية 
بشكٍل رئيسي من منهجها الدراسي المختلط )الوطني )السعودي(، واألمريكي والبريطاني(. كما تقوم خّطتها التوّسعية من خالل كسب المزيد من الطالب 
عبر استراتيجية التسعير المنوع الذي يالئم قاعدة طالبية واسعة. وتتراوح األقساط الدراسية التي تفرضها مدارس شركة العطاء التعليمية بين 7.000 
و27.800 ريال سعودي بحسب المنهج الدراسي. وقد مكن ذلك شركة العطاء من منافسة المدارس التي تستهدف الطالب من ذوي الدخل المنخفض 
وفي نفس الوقت المدارس المرتفعة األقساط. وقد بلغت نسبة اإلشغال فيها 90 بالمئة )مدارس الرّواد الدولية( و92 بالمئة )مدرسة العروبة الدولية( 

في عام 2016م.

تحتل الشركة الوطنية للتربية والتعليم المركز الثالث من حيث عائدات األقساط المدرسية، حيث بلغت حّصتها السوقية 3.3 بالمئة )214.6 مليون ريال 
سعودي( عام 2016م. وتقّدم الشركة خدماتها اليوم إلى أكثر من 12.000 طالب، وتمتلك كادر تعليمي وإداري يقدر بحوالي 1.607 موّظف. وتوفر الشركة 
الوطنية المناهج الدراسية الوطنية والدولية، مع الحفاظ على القيم اإلسالمية. ويتراوح عدد الطاّلب في القاعة الدراسية في مدارس الشركة من 20 
طالباً في مرحلة الروضة إلى 23 طالباً في المرحلة الثانوية. كما بلغت نسبة الطاّلب بالنسبة لألساتذة في مدارس الشركة 12طالب لكّل أستاذ في عام 
2016م، وهو يقارب المعّدل المسّجل في المدارس الخاّصة في منطقة الرياض. كما تقوم بعض مدارس الشركة الوطنية للتربية والتعليم بتقديم برامج 
تدريس خاصة للطالب ذوي اإلنجاز المنخفض وكذلك أنشطة إبداعية إضافية خارج المنهج وورش عمل تخصصية. هذا وقد قدرت عائدات الشركة من 
رسوم النقل بنحو 3.3 مليون ريال سعودي )بعد الخصومات( و2.1 مليون ريال سعودي من رسوم النوادي الرياضية خالل العام الدراسي 2016م – 2017م. 
وترّكز الشركة الوطنية للتربية والتعليم على خدماتها التعليمية من خالل البرامج الدراسية الجّذابة لدعم »النمّو النفسي الصحّي« ودمج التقنيات الحديثة 

في عملية التعليم. كما تشتهر الشركة بمرافقها الشاسعة، والتي تشمل أحواض السباحة األولمبية، وصاالت األلعاب الرياضية. 

الذي يراعي االمتحانات  الخاّص  الدراسي  الرياض، حيث تمتاز بمنهجها  أكثر الشركات شعبية في منطقة  التعليمية من  تعّد شركة سابيس للخدمات 
الخارجية األمريكية والبريطانية. وقد تّم افتتاح مدرسة عبد العزيز الدولية في حّي الوادي عام 2013م، وذلك عقب النجاح الذي حققّته المدرسة في 
حّي السليمانية. وحّققت شركة سابيس للخدمات التعليمية نسبة 2.9 بالمئة من عائدات األقساط المدرسية عام 2016م في منطقة الرياض، )ما يعادل 
190.5 مليون ريال سعودي(، وبلغت نسبة اإلشغال في مدرسة عبد العزيز الدولية في حّي الوادي 85 بالمئة، مقابل 97 بالمئة في مدرسة عبد العزيز 

الدولية في حّي السليمانية في عام 2016م. 

احتلّت المدرسة األمريكية الدولية المركز الخامس بنسبة 2.2 بالمئة من الحصة السوقية لعائدات األقساط المدرسية في عام 2016م. وتمتلك المدرسة 
األمريكية الدولية المعّدل األعلى لنفقات األقساط المدرسية بين المتنافسين األساسيين في منطقة الرياض، حيث يصل معّدل القسط المدرسي إلى 
89.674 ريال سعودي للسنة الدراسية في المدارس الثانوية. كما حّققت المدرسة أيضاً أعلى معّدل تسجيل للطالب في مرحلة التعليم األساسي بنسبة 
38.1 بالمئة من إجمالي عدد الطالب في عام 2016م، مقارنًة مع 22.4 بالمئة في مرحلة التعليم المتوّسط و22 بالمئة في مرحلة التعليم الثانوي. وتحمل 
المدرسة األمريكية الدولية إجازة مجلس المدارس الدولية، ويحصل طاّلبها على نتائج مرتفعة في االمتحانات الخارجية. وبلغت نسبة الذكور بالنسبة 
لإلناث في المدرسة األمريكية الدولية في الرياض 48 إلى 52 بالمئة، بينما بلغت هذه النسبة في المدرسة البريطانية الدولية في الرياض 53 إلى 47 

بالمئة. 

التعليم  إدارة  )نظام  المملكة  والحرمين، ومدارس  المنهل  والتدريب، ومدارس  للتعليم  القابضة  أيضاً شركة معارف  الرئيسيين  المنافسين  قائمة  وتضّم 
العالمي(، ومدارس رياض نجد، والمدارس العالمية المتعّددة الجنسيات، والمدرسة البريطانية الدولية في الرياض، ومدارس ابن خلدون، ومدارس الفارس 

الدولية. 
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها .31

مقدمة 32121

بتاريخ   )346( رقم  واالستثمار  التجارة  وزير  معالي  قرار  بموجب  تعمل  سعودية  مساهمة  شركة  هي  )»الشركة«(  والتعليم  للتربية  الوطنية  الشركة 
1423/03/03هـ )الموافق 2002/05/15م( والسجل التجاري رقم 1010178851 الصادر بتاريخ 1423/05/04هـ )الموافق 2002/07/14م(، والمجدد 
الحالي  مالها  رأس  ويبلغ  )الموافق 2019/01/09م(.  تاريخ 1440/05/03هـ  في  ينتهي  والذي  )الموافق 2016/03/03م(،  تاريخ 1437/05/23هـ  في 
ثالثمائة مليون )300.000.000( ريال سعودي، ويقع المركز الرئيسي للشركة في شارع األمير ماجد بن عبد العزيز، بحي الريان، بمدينة الرياض. ورقم 

الصندوق البريدي الخاص بالشركة هو 41980 والرمز البريدي هو 11531.

وتاريخ   15494 برقم  آنذاك  المعارف  وزارة  من  واعتمدت  لألطفال  السعودية  الروضة  باسم  1958م(  )الموافق  1378هـ  عام  في  الشركة  تأسيس  تم 
1378/07/14هـ وكان التصريح باعتمادها صادراً باسم السيدة امتثال الجوهري. وفي عام 1379هـ )الموافق 1959م(، تم تغيير اسم المدرسة إلى مدرسة 
التربية النموذجية كما تغيرت ملكيتها وأصبحت مؤسسة يشترك فيها األستاذ/ عزمي الجوهري واألستاذ/ عبد العظيم غنيم واألستاذ/ صالح جمال 
الحريري واألستاذ/ محسن باروم واألستاذ/ جميل أبو سليمان. وفي عام 1382هـ )الموافق 1962م( تملك رئيس مجلس اإلدارة الحالي، محمد ابراهيم 
الخضير، مدارس التربية النموذجية. وفي عام 1407هـ )الموافق 1986م( تم إصدار ترخيص الفتتاح مدارس التربية النموذجية صادر من الرئاسة العامة 
لتعليم البنات باسم محمد ابراهيم الخضير. وفي عام 1412هـ )الموافق 1992م( تم تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية النموذجية تحمل 
التجاري رقم 1010006017/001 وتاريخ 1412/07/09هـ برأس مال قدره )1.200.000( مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وكان نشاط فرع  السجل 
المؤسسة آنذاك مدارس بنين وبنات. وبتاريخ 1423/03/03هـ )الموافق 2002/05/15م( تم تحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة مع 
احتفاظ الشركة باسمها، وبرأس مال يبلغ )122.780.000( مائة واثنين وعشرين مليون وسبعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، تم االكتتاب فيه بالكامل 
عن طريق اكتتاب خاص يتمثل في صافي أصول المدارس الظاهرة في القوائم المالية عند التحويل شاملة األصول الثابتة والمتداولة، حيث تم تقييم 
رأس مال الشركة بـمبلغ قدره )122.780.000( مائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ريال سعودي تم تقسيمه إلى )2.455.600( مليونين 
وأربعمائة وخمسة وخمسين ألف وستمائة سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )50( خمسون رياالً سعودياً للسهم الواحد، مدفوعة نقداً بالكامل. وفي تاريخ 
1425/05/16هـ )الموافق 2004/10/30م(، تم تغيير اسم الشركة من شركة مدارس التربية النموذجية إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم بموجب قرار 

الشركاء الصادر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة. 

وبتاريخ 1427/05/24هـ )الموافق 2006/06/20م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من )122.780.000( 
مائة واثنين وعشرين مليون وسبعمائة وثمانين ألف ريال سعودي إلى )200.000.000( مائتي مليون ريال سعودي، وذلك عن طريق التمويل الداخلي 
برسملة مبلغ )19.414.160( تسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف ومائة وستين رياالً سعودياً من األرباح المبقاة، وكذلك بالحصول على تمويل 
خارجي من المساهمين المؤسسين بمبلغ )57.805.840( سبعة وخمسين مليوناً وثمانمائة وخمسة آالف وثمانمائة وأربعين رياالً سعودياً تم دفعها نقداً. 

من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  الموافقة  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  قررت  2016/02/14م(،  )الموافق  1437/05/05هـ  تاريخ  وفي 
)200.000.000( مائتي مليون ريال سعودي إلى )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل مقسمة إلى )30.000.000( ثالثين 
مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهمين يمتلكها المساهمون 
المقيدون بسجالت الشركة. وتمت تغطية مبلغ الزيادة البالغ قدرها )100.000.000( مائة مليون ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ )46.453.526( 
ستة وأربعون مليون وأربعمائة وثالثة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وعشرون رياالً سعودياً من االحتياطي النظامي، ورسملة حساب األرباح المبقاة بمبلغ 

وقدره )53.546.474( ثالثة وخمسون مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وسبعون رياالً سعودياً. 

تهدف الشركة من خالل عملية االكتتاب هذه إلى زيادة رأس مالها بمبلغ )130.000.000( ريال سعودي ليصبح رأس مالها بعد الزيادة )430.000.000( 
ريال سعودي مقسم إلى )43.000.000( ثالثة وأربعون مليون سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيتم استخدام 
صافي متحصالت االكتتاب لتمويل المشاريع الجديدة للشركة والمتمثلة في بناء أربعة مجمعات تعليمية جديدة )للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم 

رقم )8( »استخدام متحصالت االطرح والمشاريع المستقبلية« من هذه النشرة(.

وتمارس الشركة أنشطتها في مجال التعليم األهلي منذ ما يقارب 60 عاماً، حيث أنها تعتبر من المرافق التعليمية العريقة والرائدة على مستوى مدينة 
الرياض وعلى مستوى المملكة على حد سواء. ويتمثل نشاط الشركة الوطنية للتربية والتعليم في تملك وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام )قبل 

الجامعي( واالستثمار في المجال الرياضي والترفيه والنوادي الرياضية لطالب المدارس.

وتزاول الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل أربعة مجمعات تعليمية هي:

مجمع الريان )المقر الرئيسي( والذي يقع على شارع األمير ماجد بن عبد العزيز، بحي الريان بمدينة الرياض.- 1
مجمع الروابي الواقع على شارع الواحة، بحي الروابي بمدينة الرياض. - 2
مجمع النزهة الواقع على شارع األمير مقرن بن عبد العزيز، بحي النزهة بمدينة الرياض.- 3
مجمع قرطبة الواقع على شارع الصالح، بحي قرطبة بمدينة الرياض.- 4

وتبلغ الطاقة االستيعابية القصوى للمجمعات األربعة مجتمعة نحو 17.200 طالب وطالبة، بواقع 6.000 طالب وطالبة لمجمع الريان، و5.000 طالب 
وطالبة لكل من مجمعي الروابي والنزهة و1.200 طالبة لمجمع قرطبة الذي تم افتتاحه مؤخراً والذي يقدم خدماته لمرحلة رياض األطفال والمرحلة 
األولية. بينما يبلغ العدد الفعلي للطالب في جميع المجمعات كما بتاريخ 30 نوفمبر 2017م أكثر من 12.030 طالب وطالبة، بواقع 4.694 طالب وطالبة 
في مجمع الريان بمعدل اشغال يبلغ 78٪، و4.244 طالبة وطالبة في مجمع الروابي بمعدل اشغال يقدر بنسبة 85٪، و3001 طالب وطالبة في مجمع 
النزهة بمعدل اشغال يبلغ 60٪، و98 طالبة في مجمع قرطبة التعليمي بمعدل اشغال ييلغ 8٪ حيث تم افتتاح المجمع في العام الدراسي 2017-2018م. 
كما يبلغ إجمالي عدد الكادر التعليمي واإلداري أكثر من 1.607 موظف وموظفة. هذا، وتعكف الشركة حالياً على إنشاء مجمع تعليمي جديد للبنين والبنات 
بطاقة استيعابية تبلغ 5.200 طالبة وطالبة وعلى مساحة تبلغ 29.000 متر مربع، ويقع المجمع الخامس )تحت اإلنشاء( بحي القيروان بمدينة الرياض.
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وتقوم الشركة بتوفير خدماتها في مجال التعليم للجنسين الذكور واإلناث وفقاً للمنهج الوطني السعودي وكذلك المنهج الدولي األمريكي.

نشاط الشركة 32221

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في تملك وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام )قبل الجامعي( واالستثمار في المجال الرياضي والترفيه والنوادي 
الرياضية لطالب المدارس. حيث تمتلك الشركة أربعة مجمعات تعليمية في منطقة الرياض، تقوم فيها بتوفير التعليم األهلي لجميع المراحل الدراسية بما 
في ذلك مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بحسب المنهج الوطني السعودي، وكذلك المنهج الدولي األمريكي. علماً 

بأن الشركة توفر خدماتها التعليمية للجنسين الذكور واإلناث. 

بلغ عدد المجمعات التعليمية التي تمتلكها الشركة حالياً أربعة مجمعات تعليمية تقع في أحياء الريان والروابي والنزهة وقرطبة بمدينة الرياض. وتضم 
المجمعات التعليمية التابعة للشركة حالياً أكثر من 12.030 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المراحل الدراسية من مرحلة رياض األطفال وحتى 
المرحلة الثانوية. ويعمل بها حوالي 1.607 موظفاً وموظفة، في مباٍن دراسية أنشأت طبقاً للمواصفات المطلوبة من قبل الجهات المختصة كوزارة التعليم 
والبلديات والدفاع المدني، وجمعت بين القاعات التعليمية والثقافية والمعامل والمختبرات العلمية من جهة، وبين وسائل الترفيه واألندية الرياضية من 
جهة أخرى. وتعكف الشركة حالياً على إنشاء مجمع تعليمي جديد للبنين والبنات بطاقة استيعابية تبلغ 5.200 طالبة وطالبة وعلى مساحة تبلغ 29.000 
متر مربع، ويقع المجمع الخامس )تحت اإلنشاء( في حي القيروان بمدينة الرياض. بإضافة مجمع القيروان )تحت اإلنشاء( والذي سيتم البدء في تشغيله 

في العام الدراسي 2019م-2020م سيصبح عدد مجمعات الشركة القائمة خمسة مجمعات تعليمية. 

وتنوي الشركة مواصلة التوسع في نشاطها حيث ترغب في افتتاح أربعة فروع جديدة، يتم تمويلها جزئياً من صافي متحصالت الطرح، ولمزيد من التفاصيل 
يرجى الرجوع إلى القسم رقم )8( »استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية« موزعة كالتالي:

مشروع مجمع القصر )1( التعليمي: يقع في المنطقة الشرقية في حي القصر بمدينة الخبر.- 1
مشروع مجمع القصر )2( التعليمي: يقع في المنطقة الشرقية في حي القصر بمدينة الخبر.- 2
مشروع مجمع الترجي التعليمي: يقع في المنطقة الشرقية في حي الترجي بمدينة الدمام. - 3
مشروع مجمع القصيم التعليمي: يقع في منطقة القصيم في حي الرحاب بمدينة بريدة.- 4

هذا، وتؤكد الشركة عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاطها الحالي. كما أن الشركة تؤكد عدم وجود نشاط تجاري أو أصول تابعة  
لها موجودة خارج المملكة. علماً بأن الشركة ليست جزءاً من أي مجموعة، وال تمتلك أي شركات تابعة لها.

مجمعات الشركة التعليمية القائمة حاليا222222ً

مجمع الريان التعليمي22222222

يقع المجمع في حي الريان، شارع األمير ماجد بن عبد العزيز بمدينة الرياض على مساحة أرض تبلغ 59.927 متر مربع، ومسطحات بناء تبلغ 92.887 
متر مربع، وبطاقة استيعابية حالية تبلغ 6.000 طالب وطالبة، تم افتتاح المجمع في عام 1980م.

يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقاً للمنهج الوطني، لمراحل رياض األطفال واالبتدائي والمتوسط والثانوي، ويضم 4.694 طالب وطالبة، 
موزعين حسب المراحل التعليمة الموضحة بالجدول رقم )4-1( أدناه، و403 معلم ومعلمة و82 من الكادر االداري والتربوي.

عدد الطالب المسجلين حسب المراحل التعليمية للعام الدراسي 2017م-2018م: 1-4الجدول 
عدد الطالب والطالباتالمرحلة

333مرحلة رياض األطفال 

1.999 المرحلة االبتدائية 

1.015 المرحلة المتوسطة

1.347المرحلة الثانوية 

4.694اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، نوفمبر 2017م.

مرافق مجمع الريان التعليمي: 2-4الجدول 
عددالمرفق

296فصل دراسي
12معمل حاسب آلي

3غرفة أنشطة
2نادي علمي

24مكتبة
8غرفة فنون

8صالة متعددة األغراض

20



عددالمرفق
8مسرح

60غرف إدارية
8صالة رياضية

4عيادة طبية
10مقصف

37دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

مجمع الروابي التعليمي22222222

يقع المجمع في حي الروابي، شارع الواحة بمدينة الرياض على مساحة أرض تبلغ 35.785 متر مربع، ومسطحات بناء تبلغ 55.303 متر مربع، وبطاقة 
استيعابية تبلغ 5.000 طالب وطالبة، تم افتتاح المجمع في عام 2009م، والجدير بالذكر أن الشركة قد استحوذت على مدارس الحضارة في عام 2006م 

والتي تم تحويلها بعد بناء المجمع في عام 2009م إلى مجمع الروابي.

يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقاً للمنهج الوطني وكذلك وفقاً للمنهج الدولي األمريكي، لمراحل رياض األطفال واالبتدائي والمتوسط 
والثانوي، ويضم 4.244 طالب وطالبة موزعين حسب المراحل التعليمة الموضحة بالجدول رقم )4-3( أدناه، و406 معلم ومعلمة، و58 من الكادر االداري 

والتربوي.

 عدد الطالب المسجلين حسب المراحل التعليمية للعام الدراسي 2017م-2018م: 3-4الجدول 
عددالمرفق

املناهج الوطنية

212مرحلة رياض األطفال

1.341المرحلة االبتدائية 

714المرحلة المتوسطة

921المرحلة الثانوية 

املناهج العاملية

170مرحلة رياض األطفال 

491المرحلة االبتدائية 

207المرحلة المتوسطة

188المرحلة الثانوية 

4.244اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، نوفمبر 2017م.

مرافق مجمع الروابي التعليمي: 4-4الجدول 
عددالمرفق

213فصل دراسي
9معمل حاسب آلي

7غرفة أنشطة
1نادي علمي

24مكتبة
6غرفة فنون

8صالة متعددة األغراض
8مسرح

41غرف إدارية
8صالة رياضية

3عيادة طبية
7مقصف

36دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم.
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مجمع النزهة التعليمي22222222

يقع المجمع في حي النزهة، شارع األمير مقرن بن عبد العزيز بمدينة الرياض على مساحة أرض تبلغ 29.250 متر مربع، ومسطحات بناء تبلغ 53.246 
متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 5.000 طالب وطالبة، تم افتتاح المجمع في عام 2013م.

يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقاً للمنهج الوطني لمراحل رياض األطفال واالبتدائي والمتوسط والثانوي، ويضم 3.001 طالب وطالبة 
موزعين حسب المراحل التعليمة الموضحة بالجدول رقم )4-5( أدناه، و324 معلم ومعلمة، و39 من الكادر االداري والتربوي. 

عدد الطالب المسجلين حسب المراحل التعليمية للعام الدراسي 2017م-2018م: 5-4الجدول 
عدد الطالب والطالباتالمرحلة

202مرحلة رياض األطفال 

1.248 المرحلة االبتدائية 

610 المرحلة المتوسطة

941المرحلة الثانوية 

3.001اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، نوفمبر 2017م.

مرافق مجمع النزهة التعليمي: 6-4الجدول 
عددالمرفق

198فصل دراسي

9معمل حاسب آلي

7غرفة أنشطة

3نادي علمي

24مكتبة

6غرفة فنون

8صالة متعددة األغراض

8مسرح

32غرف إدارية

8صالة رياضية

4عيادة طبية

7مقصف

36دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

مجمع قرطبة التعليمي22222222

يقع المجمع في حي قرطبة، شارع الصالح بمدينة الرياض على مساحة أرض تبلغ 5.416 متر مربع، ومسطحات بناء تبلغ 10.500 متر مربع، وبطاقة 
استيعابية تبلغ 1.200 طالب وطالبة، تم افتتاح المجمع وتشغيله في بداية العام الدراسي 2017م-2018م. يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي 
وفقاً للمنهج الوطني لمراحل رياض األطفال والمرحلة األولية )من الصف األول وحتى الثالث ابتدائي(، ويضم 98 طالب وطالبة، موزعين حسب المراحل 

التعليمة الموضحة بالجدول رقم )4-7( أدناه، 14 معلمة، و3 من الكادر االداري والتربوي. 

عدد الطالب المسجلين حسب المراحل التعليمية للعام الدراسي 2017م-2018م: 7-4الجدول 
عدد الطالب والطالباتالمرحلة

61مرحلة رياض األطفال

37المرحلة األولية

98اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، نوفمبر 2017م.
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مرافق مجمع قرطبة التعليمي: 8-4الجدول 
عددالمرفق

53فصل دراسي

1معمل حاسب آلي

1معامل متعددة األغراض

2مكتبة

1غرفة فنون

2صالة متعددة األغراض

1مسرح

7غرف إدارية

1صالة رياضية

1عيادة طبية

2مقصف

10دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

مجمعات الشركة التعليمية تحت اإلنشاء222222

مجمع القيروان التعليمي22222222

يقع المشروع في حي القيروان، شارع سعود بن عبد اهلل بن جلوي بمدينة الرياض على مساحة أرض تبلغ 29.000 متر مربع، ومسطحات بناء تبلغ 46.500 
متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 5.200 طالب وطالبة، وقد تم تمويل المشروع بالكامل عن طريق االقتراض من بنك الراجحي، وتم إكمال ما نسبته ٪10 

من المشروع كما في 28 فبراير 2018م. ومن المتوقع افتتاح وتشغيل المجمع في العام الدراسي 2019م -2020م.

سيقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقاً للمنهج الوطني وكذلك وفقاً للمنهج الدولي األمريكي لمراحل رياض األطفال واالبتدائي والمتوسط 
والثانوي.

مرافق مجمع القيروان التعليمي: 9-4الجدول 
عددالمرفق

220فصل دراسي

8معمل حاسب آلي

-معامل متعددة األغراض

8غرفة أنشطة

4نادي علمي

8مكتبة

2غرفة فنون

2صالة متعددة األغراض

8مسرح

14غرف إدارية

4صالة حديد

4عيادة طبية

8مقصف

40دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم.
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الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية 32221

الرؤية222222

أن تكون الشركة األولى في المملكة العربية السعودية في مجال إدارة وتشغيل المنشآت التعليمية، وأن تكون مرجعاً وطنياً متخصصاً في نشر المعرفة 
ضمن أعلى المواصفات العالمية.

الرسالة 222222

تسعى الشركة إلى تعزيز الجهود الحكومية في التنمية البشرية من خالل االستثمار واإلدارة في المؤسسات التعليمية وتطويرها بشكل مستمر، وتقديم 
حلول معرفية وتكنولوجية لمواكبة متغيرات العصر.

األهداف االستراتيجية 222222

تمتلك الشركة عدد من األهداف االستراتيجية التي تتمثل فيما يلي:

تقديم تعليم نوعي ذو جودة عالية ضمن إطار تربوي.- 1
تنمية قدرات الطالب الذاتية وبناء شخصياتهم.- 2
المساهمة في تجويد مخرجات التعليم ما قبل الجامعي.- 3
تنمية وتطوير االستثمار في مجال التعليم األهلي.- 4
المساهمة في تحقيق المردود المناسب لضمان استمرارية المستثمر.- 5
خلق المزيد من فرص التوظيف في قطاع التعليم األهلي.- 6
تطوير الكفاءات التربوية والمهارات العلمية والعملية لدى المعلمين.- 7
المشاركة في بناء المجتمع والرقي به وتطوره في شتى مناحي الحياة.- 8
توفير البيئات التعليمية الحرة التي تشجع روح المبادرة واإلبداع في مجال التعليم.- 9

نواحي القوة والمزايا التنافسية 222222

الحوكمة: حيث تتوفر القوانين واللوائح الداخلية التي تضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات داخلها، وتوزيع المسئوليات - 1
المصلحة، وذلك  والمساهمين وأصحاب  اإلدارة واإلدارة  المتمثلة في مجلس  المعنية  بين األطراف  العالقة  والواجبات وتوضيح  والسلطات 
بالشكل الذي يؤدي إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه األطراف، بل يؤدي إلى تحقيق مصالح المستثمرين ويضمن نمو الشركة 
باضطراد، ودعم قدرتها التنافسية، كما تساعد على توفير التمويل وتوليد األرباح، ويتم تطبيق آليات الحوكمة والتي من أهمها: آليات المعايير 

المحاسبية، آليات قياس الجودة، آليات الرقابة على إنتاج المعلومات.
والسياسات - 2 التنظيمي  الهيكل  ووضوح  خدماتها  من  والمستفيدين  الشركة  نشاط  مجال  وتحديد  االستراتيجي  والتوجه  المستقبلية  الرؤية 

واإلجراءات التي تحكم اتخاذ القرار للوصول إلى األداء المتفوق المستمر.
خبرة الشركة الطويلة والعميقة في قطاع التعليم العام األهلي والتي تقارب ستين عاماً مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر الشركات المتخصصة - 3

في تطوير وإدارة المشاريع التعليمية األهلية في المملكة العربية السعودية ومرجعاً وطنياً رائداً وموثوقاً في نقل المعرفة والتعليم.
النموذج المدرسي الفريد لتوافر البنية التحتية المميزة والمباني العصرية والتجهيزات والتسهيالت والدعم التكنولوجي وجميع المتطلبات - 4

لتحقيق أهداف العملية التعليمية.
تعتبر الموارد البشرية في الشركة أهم أصولها وهي في سعي دائم الستقطاب أفضل المواهب والخبرات الوطنية والعربية والعالمية التعليمية - 5

واإلدارية المدربة والمزودة بالمؤهالت األكاديمية والمهنية وفق أفضل المعايير والتي تتميز بخبرتها التراكمية والعميقة والممارسات الفضلى 
التي تؤهلها لتحقيق رؤية وأهداف الشركة في ضوء مؤشرات اإلنجاز المحددة في الخطط االستراتيجية المتعاقبة.

تحرص الشركة على بناء شراكات مع أفضل بيوت الخبرات الوطنية والعالمية من جهة ومع المستفيدين وأصحاب المصلحة من جهة أخرى - 6
والعمل معهم عن قرب لتحقيق األهداف المشتركة.

تحقق الشركة أرباحاً مستمرة خالل مسيرتها، مما وفر لها خالل األعوام الماضية الموارد المالية الالزمة والسيولة والمرونة الكافية لعمليات - 7
التوسعة والتطوير.
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أهم األحداث والتطورات في تاريخ الشركة32321

يلخص الجدول التالي أهم األحداث والتطورات في تاريخ الشركة الوطنية للتربية والتعليم:

أهم األحداث والتطورات في تاريخ الشركة: 10-4الجدول 
الحدثالسنة 

تأسست المدرسة باسم »الروضة السعودية لألطفال« واعتمدت من وزارة المعارف برقم 15494 وتاريخ 1378/07/14هـ وكان التصريح باعتمادها 1958م
صادراً باسم السيدة/ امتثال الجوهري.

تغير اسم المدرسة وأصبح »مدرسة التربية النموذجية« كما تغيرت ملكيتها وأصبحت مؤسسة يشترك فيها األستاذ/ عزمي الجوهري واألستاذ/ 1959م
عبد العظيم غنيم واألستاذ/ صالح جمال الحريري واألستاذ/ محسن باروم واألستاذ/ جميل أبو سليمان.

تملك رئيس مجلس اإلدارة الحالي محمد ابراهيم الخضير مدارس التربية النموذجية.1962م

تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي األول بحي الريان بمدينة الرياض.1980م

تم إصدار ترخيص باسم محمد ابراهيم الخضير الفتتاح مدارس التربية النموذجية صادر من الرئاسة العامة لتعليم البنات.1986م

تم تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية النموذجية بموجب السجل التجاري رقم )001- 1010006017( وتاريخ 1412/07/09هـ، 1992م
وبرأس مال يبلغ )1.200.000( ريال سعودي.

تم الحصول على أول سجل تجاري فرعي للشركة لمجمع الريان التعليمي.1992م

تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة مع احتفاظ الشركة باسمها »شركة مدارس التربية النموذجية«، برأس مال يبلغ مائة واثنين وعشرين 2002م
مليون وسبعمائة وثمانين ألف )122.780.000( ريال سعودي، حيث اقتصر االكتتاب فيها على المساهمين المؤسسين.

تم تغيير اسم الشركة من شركة مدارس التربية النموذجية إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم بموجب قرار الشركاء الصادر في اجتماع الجمعية 2004م
العامة غير العادية للشركة.

تم االستحواذ على مدارس الحضارة بمدينة الرياض، والتي تمثل حالياً المجمع التعليمي الواقع بحي الروابي بمدينة الرياض.2006م

تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة واثنين وعشرين مليون وسبعمائة وثمانين ألف )122.780.000( ريال سعودي إلى مائتين مليون 2006م
)200.000.000( ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاه وضخ مبلغ نقدي.

تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم )2( للشركة والخاص بمجمع الروابي التعليمي.2007م

تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الثاني بحي الروابي بمدينة الرياض.2009م

تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم )3( للشركة والخاص بمجمع النزهة التعليمي.2010م

تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الثالث بحي النزهة بمدينة الرياض.2013م

تمت زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )300.000.000( ريال سعودي، وذلك عن طريق 2016م
رسملة األرباح المبقاه واالحتياطي النظامي.

تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم )4( للشركة والخاص بمجمع قرطبة التعليمي.2017م

تم افتتاح المجمع التعليمي الرابع بحي قرطبة بمدينة الرياض.2017م

المصدر: إدارة الشركة

أهم التغيرات التي طرأت على رأس المال32421

ويلخص الجدول التالي أهم التغيرات في رأس مال الشركة:

أهم التغيرات في رأس مال الشركة: 11-4الجدول 

الصيغة التاريخ 
القانونية 

رأس المال قبل 
التغيير 

رأس المال بعد 
التغيير 

طريقة 
سبب التغيير الدفع 

1423/03/03هـ 
)الموافق 

2002/05/15م(

مؤسسة 
فردية

 1.200.0000 
ريال سعودي

 122.780.000
ريال سعودي

تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة مع احتفاظ الشركة نقدي
يبلغ  مــال  بــرأس  النموذجية(،  التربية  مــدارس  )شركة  باسمها 
اكتتاب  المال عن طريق  رأس  زيادة  تمت  ريال،   122.780.000

خاص اقتصر على المساهمين المؤسسين.

1427/05/24هـ
)الموافق 

2006/06/20م(

شركة 
مساهمة 

مقفلة

 122.780.000
ريال سعودي

 200.000.000
ريال سعودي

رسملة 
األرباح 

المبقاة، 
باإلضافة 
إلى الدفع 

النقدي 

تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 77.220.000 ريال، ليصبح 
تغطية  تمت  وقد  ريال.   200.000.000 الزيادة  بعد  مالها  رأس 
الزيادة في رأس مال الشركة عن طريق رسملة مبلغ 19.414.160 
نقدي  تمويل  على  الحصول  وكذلك  المبقاة،  األربـــاح  من  ريــال 

خارجي من المساهمين المؤسسين بمبلغ 57.805.840 ريال.
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الصيغة التاريخ 
القانونية 

رأس المال قبل 
التغيير 

رأس المال بعد 
التغيير 

طريقة 
سبب التغيير الدفع 

1437/05/05هـ 
)الموافق 

2016/02/14م(

شركة 
مساهمة 

مقفلة

 200.000.000
ريال سعودي

 300.000.000
ريال سعودي

رسملة 
األرباح 
المبقاة 

واالحتياطي 
النظامي 

تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 100.000.000 ريال، ليصبح 
تغطية  تمت  وقد  ريال.   300.000.000 الزيادة  بعد  مالها  رأس 
الزيادة في رأس مال الشركة عن طريق رسملة مبلغ 53.546.474 
ريال من األرباح المبقاة، وكذلك رسملة مبلغ 46.453.526 ريال 

من االحتياطي النظامي.

المصدر: إدارة الشركة

الخدمات التي تقدمها الشركة32421

تقدم الشركة خدماتها التعليمية للطالب والطالبات لجميع المراحل الدراسية بما في ذلك مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية. 
حيث يوجد لدى الشركة برنامجين رئيسيين هما برنامج التعليم الوطني وبرنامج التعليم الدولي. كما تقوم الشركة بتوفير خدمات األندية الرياضية كخدمة 

ترفيهية من ضمن الخدمات الالصفية.

برنامج التعليم الوطني222222

تقوم الشركة فيه بتدريس مناهج وزارة التعليم ويتم تطبيق هذا البرنامج في جميع الفروع التابعة لها حالياً على جميع المراحل الدارسية ابتداًء من مرحلة 
رياض األطفال وحتى المرحلة الثانوية، مع اشتماله على البرامج التعزيزية التالية بشكل مكثف:

تعليم اللغة اإلنجليزية �

قامت شركة )إنترلنك( العالمية بتصميم برنامج خاص لتعليم اللغة اإلنجليزية لطالب المجمعات التعليمية التابعة للشركة، يركز على المهارة العملية 
للغة وتطوير القدرة على استخدامها، ويبدأ تدريسه من مرحلة رياض األطفال.

الرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية �

تقوم مجمعات الشركة التعليمية بتدريس مواد الرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية، وذلك بهدف مساعدة الطالب على فهم المصطلحات والمفاهيم 
الرياضية والعلمية.

الحاسب اآللي �

تركز مجمعات الشركة التعليمية على تدريس الطالب مادة الحاسب اآللي بشكل مكثف، وذلك بهدف إكساب الطالب مهارات التعامل مع الحاسب 
اآللي ومهارات البحث والتعلم والتقويم الذاتي.

مهارات التفكير  �

تقوم مجمعات الشركة التعليمية بتنمية مهارات التفكير لدى الطالب، وذلك بهدف إكساب الطالب ومساعدتهم على تطوير طرق التفكير الصحيح عبر 
برامج علمية مدروسة.

برنامج التعليم الدولي222222

تقوم الشركة بتقديم برنامج التعليم الدولي للطلبة الذين يرغبون في الدراسة بشكل خاضع للمعايير الدولية، ويتم تطبيق هذا البرنامج حالياً فقط في 
مجمع الروابي، ويتم تطيبقه على جميع المراحل الدراسية ابتداًء من مرحلة رياض األطفال وحتى المرحلة الثانوية حيث يتم تقديم المناهج العالمية مع 
المحافظة على القيم اإلسالمية. وقد أفردت الشركة قسماً خاصاً بتعليم المناهج العالمية بارتباطها مع منظمات أدفانسيد )AdvancED( والرابطة الغربية 
 American International( وجمعية االعتماد الدولية األمريكية للمدارس والكليات )Western Association of Schools and Colleges -WASC( للمدارس والكليات
Accreditation Association of Schools and Colleges - AIAA( كجهات اعتماد عالمية تعنى بجودة التعليم من خالل إشرافهم المباشر على المناهج والبرامج 

التعليمية المقدمة للطالب والطالبات، وجودة المعلمين والمعلمات، فضاًل عن البيئة المدرسية المالئمة.

العالمية  الجامعات  للقبول في  يؤهلهم  دولياً، مما  بها  المعترف  األمريكية  الدبلوما  الثاني عشر )G12( على شهادة  الصف  نهاية  الطالب في  ويحصل 
واألمريكية والسعودية، فضاًل عن إعداد الطالب لالختبارات العالمية SAT1 وSAT2 واختبارات التوفل )TOEFL( والتي تطلبها الجامعات العالمية كشرط 

أساسي للقبول والدراسة فيها.

األندية الرياضية222222

توفر الشركة أندية رياضية في كل مجمع من مجمعاتها التعليمية، رغبة في تحقيق رسالة المنهج المتكامل الذي تتطلع إليه الشركة وتنشده، والدور التربوي 
الذي ينسجم مع أصالتها وعراقتها، حيث كان الهدف خلف إنشاء هذه األندية الرياضية هو توفير بيئة تربوية سليمة للطالب والطالبات. وتتوسط األندية 

الرياضية منشآت المدارس التعليمية وفق تصميم هندسي يخدم األغراض التربوية والتعليمية المرجوة منها. 

ويقدم النادي خدماته خالل الفترتين الصباحية والمسائية للطالب وأولياء أمورهم بشكل خاص وللمجتمع المحلي القريب من المجمعات التعليمية بشكل 
عام، باإلضافة الستضافة طالب المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم بشكل مجاني لالستفادة من جميع خدماته عبر برنامج المسئولية 

االجتماعية للشركة.
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وتهدف الشركة من خالل أنديتها الرياضية إلى ما يلي:

توفير المناخ التربوي المالئم لمزاولة األنشطة الرياضية المختلفة للطالب. �
تحقيق النمو المتوازن للطالب بدنياً وعقلياً واجتماعياً ونفسياً. �
استثمار وقت فراغ الطالب بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة. �
إشباع رغبات الطالب والترويح عنه عبر البرامج المختلفة. �
اكتشاف المواهب الرياضية لدى الطالب والعمل على صقلها وتنميتها، وتأهيلها للمشاركة في البطوالت المحلية والدولية. �
إعداد النشء على القوة واالعتداد بالذات والعمل الجماعي والروح القيادية والثقة بالنفس. �
فتح المجال ألولياء األمور لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة. �

وقد قامت الشركة باستقطاب كفاءات تدريبية وإدارية عالية المستوى، ووظفت وسائل التقنية الكتشاف مهارات الطالب ومواهبهم، وأولت أهمية كبرى 
المستقبل  وعلوم  العلمي،  واإلبداع  العربي،  والخط  الثقافي،  كاإلبداع  المختلفة،  اإلبداع  مجاالت  في  الموهوبين  وتدريب  المختلفة  الرياضية  لألنشطة 

)الحاسوب(، واإلبداع الفني، وغيرها.

ويحتوي كل ناٍد من األندية الرياضية على الصاالت التالية: صاالت بناء األجسام، وصاالت األلعاب، وصاالت التزلج، والمسابح، وألعاب الدفاع عن النفس، 
وصاالت األلعاب الترفيهية، والخدمات المساندة التي تشمل صالة التشريفات لكبار الزوار وصاالت االستقبال وقاعات االجتماعات والندوات والعيادات 

الطبية والمطاعم وغيرها. 

اإليرادات32421

تقوم الشركة بتحقيق إيراداتها من ثالثة مصادر رئيسية هي الرسوم الدراسية، ورسوم النقل، ورسوم األندية الرياضية. ويوضح الجدول التالي تفاصيل 
إجمالي اإليرادات خالل الثالث سنوات السابقة:

مصادر اإليرادات: 12-4الجدول 

31 أغسطس 2015م)آالف الرياالت السعودية(
سنوية

31 أغسطس 2016م
سنوية

31 أغسطس 2017م
سنوية

30 نوفمبر 2017م
الربع األول 

30 نوفمبر 2016م
الربع األول

193.073201.931209.98849.95452.683الرسوم الدراسية

3.0692.9833.2858938130رسوم النقل

2.4272.8472.149288446رسوم األندية الرياضية

198.569207.761215.42251.13553.943إجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة

كما يوضح الجدول التالي الرسوم الدراسية المطبقة في كل مجمع من مجمعات الشركة القائمة حالياً:

جدول الرسوم الدراسية: 13-4الجدول 

المرحلة 
مجمع قرطبة مجمع النزهة مجمع الروابيمجمع الريان 

المنهج 
الوطني 

المنهج 
الوطني 

المنهج 
العالمي

المنهج 
الوطني

المنهج 
الوطني

12.00012.00017.50015.00015.000مرحلة رياض األطفال

املرحلة االبتدائية )الصفوف األولية(

12.00012.00019.50016.00015.000الصف األول ابتدائي

14.00014.00019.50017.00016.000الصف الثاني ابتدائي

14.00014.00019.50017.00016.000الصف الثالث ابتدائي

-14.00014.00019.50017.000املرحلة االبتدائية )الصفوف العليا من الصف الرابع وحتى السادس(

-16.00016.00022.00019.000المرحلة المتوسطة 

-20.00020.00024.00023.000المرحلة الثانوية 

المصدر: الشركة

المزايا التنافسية التي تقدمها الشركة32421

تتميز الشركة بامتالكها ألربعة مجمعات تعليمية تخدم مناطق مختلفة في مدينة الرياض مما يساهم في جذب أعداد كبيرة من الطالب. وكما ذكر مسبقا 
)في البند )4-2( »نشاط الشركة« من هذا القسم ))4( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«( من هذه النشرة( فإن الشركة تعمل حالياً على إنشاء مجمع 
خامس في حي القيروان بمدينة الرياض، كما أنها ستقوم بإنشاء أربعة مجمعات تعليمية جديدة في المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، مما يعطيها 
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أفضلية كبيرة على منافسيها من حيث االنتشار الجغرافي، وأعداد الطالب المسجلين، والربحية واالسم التجاري. كما أن الشركة قد استفادت من كونها 
إحدى أقدم الشركات التعليمية في المملكة واستطاعت تكوين عالمة تجارية واسم معروف في مجالها. وباإلضافة إلى ذلك، تهتم الشركة بتقديم خدمة 
تعليمية فريدة في بيئة تربوية جاذبة ومتكاملة، حيث تقدم العديد من البرامج لطالبها، األمر الذي من شأنه زيادة رغبة الطالب وأولياء أمورهم باالنضمام 

للمجمعات التعليمية التابعة للشركة، وتلك البرامج مثل:

برنامج عادات العقل المنتجة  �

يهدف إلى تنمية عادات العقل المنتجة ومهارات التفكير لدى المتعلمين كجزء من عملية تعلم شاملة وممتدة طوال الحياة ويُساعد المعلمين على 
دمج مهارات التفكير في عمليات التدريس انسجاماً مع أهداف التربية المعاصرة »التفكير ال التلقين« وفق منهجية التعليم الحديثة، حيث يتم تقديم 

المعلومة عن طريق إثارة التساؤل والنقاش، مما يحفز المتعلم على البحث والتفكير، وينمي قدراته الحوارية واإلبداعية.

الصفوف متعددة المستويات �

 »Expanded« انسجاماً مع مبدأ »التعليم للجميع«، ولتوفير تعليم إتقاني وفعال، اعتمدت الشركة في مجمعاتها التعليمية برامج إثرائية للمتفوقين 
.»Multi-level-Classrooms« إلضافة عنصر التحدي والفائدة، وأخرى عالجية لدعم تحصيل الطلبة الضعاف والذين يعانون من صعوبات التعلم

المناهج اإلثرائية واللغة اإلنجليزية �

اللغة  مجموعة من المناهج اإلثرائية تكسُب الطالب المزيد من المعارف، وتشكُل داعًما أساسيا للمناهج المعتمدة، فضاًل عن االهتمام بتدريس 
دولية  مراكز  مع  بالشراكة  حديثة  تعليمية  واستراتيجيات  مميزة،  مناهج  خالل  من  الثانوية،  المرحلة  نهاية  حتى  األولية  الصفوف  من  اإلنجليزية 

متخصصة.

الفصول المتحركة �

قامت الشركة بتجهيز الفصول والمعامل الالزمة في مجمعاتها التعليمية، وزودتها بما تحتاجه من تقنيات ومعدات، لكسر الروتين والملل وتحسين 
األداء واالستيعاب.

األنشطة غير الصفية �

تهدف الشركة إلى إعداد الطالب للحياة من خالل األنشطة الطالبية الصفية والالصفية، وبعض البرامج واألنشطة المدروسة بعناية لتطوير وبناء 
العمل  المتعلمين، وغرس روح  الثقة، وتنمية مهارات االتصال لدى  المواهب لدى الطالب، وإكسابهم  التنافس وتطوير  القيادية وإلذكاء  الشخصية 

الجماعي. 

برنامج القيادة الشبابية �

برنامج ريادي يهدف إلى إعداد أفراد قياديين منتمين لمجتمعاتهم يتحملون مسؤولياتهم االجتماعية والوطنية وقادرين على التأثير فيها.

دمج التقنية في التعليم �

مواكبًة للتطورات المتسارعة في المعارف والتقنية والعلوم وتطوير بيئات تعلم تفاعلية وجاذبة، حرصت الشركة على توفير أحدث التقنيات التعليمية 
الشركة  وزودت   ،»Blended Learning« المتمازج  التعلم  استراتيجية  من خالل  التعليمية/العلمية  العملية  في  التقنية  لدمج  الالزمة  التدريب  وبرامج 
مجمعاتها التعليمية بأعلى التقنيات التعليمية مثل السبورات الذكية وأجهزة العرض المرئي ومعامل الرياضيات ومعامل الحاسب اآللي والتدريب، 
واستحدثت نظاماً للرقابة والمتابعة عن طريق اإلنترنت يمكن المعلم والطالب وولي األمر من استخدام الموقع اإللكتروني للمدارس في استخراج كافة 

تقارير األداء ومتابعة الحضور والغياب وكذلك الخطة الدراسية والواجبات الصفية والمنزلية.

مركز القياس واالختبارات �

ويهدف إلى تمكين التربويين في مدارس الشركة من تطبيق االختبارات التحصيلية والنفسية لتعزيز وتحسين تعلم الطالب ودعم النمو النفسي لديهم 
مثل اختبارات »مراقبة جودة التعليم« واختبارات »حّسن«.

برنامج المدرسة الجاذبة �

يأتي في إطار حرص الشركة على أن يتعلم الطالب في أجواء من المتعة والنشاط واألمن، وأن يستطيع المعلمون أن يعلّموا في ظروف صحّية وسعيدة 
من خالل العناية الفائقة بالبيئة المدرسية والصفية كاألندية الرياضية وبرنامج المدرسة الصديقة لألطفال واليافعين.

طالب بال حقيبة �

تهدف الشركة إلى تخفيف العبء عن الطالب بعدم حمل الحقيبة المدرسية بما يساعد في تعزيز الصحة الجسمية والنفسية وغرس قيمة تحمل 
المسؤولية لديهم حيث حرصت المدارس على تأمين خزانة كتب لكل طالب.

الخدمات المساندة �

وتشمل وسائل النقل المختلفة، والصناديق الخاصة لكل طالب، والعيادات الطبية المجهزة والقادرة على إجراء الفحوصات األساسية والتعامل مع كافة 
عمليات اإلسعافات األولية، فضاًل عن النوادي الرياضية والقاعات والمسارح والمختبرات والمعامل والمصليات.
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أنشطة التسويق والترويج32421

تمتلك الشركة سبع عالمات تجارية مسجلة باسمها لدى وزارة التجارة واالستثمار )يرجى الرجوع للقسم رقم )11( »المعلومات القانونية« بند »األصول 
غير الملموسة« من هذه النشرة(. وتعتبر الشركة واحدة من أهم وأعرق الشركات التعليمية في المملكة، والتي تحظى بسمعة جيدة، وينظر إليها على أنها 

مكان تعليمي وتربوي يمزج ما بين جودة التعليم والمحافظة على القيم اإلسالمية لدى الطلبة.

وتقوم الشركة بالعمل على تحسين مستوى الوعي باسمها وبعالماتها التجارية وإضافة قيمة لها من خالل تنظيم حمالت ترويجية على وسائل التواصل 
االجتماعي، وذلك كسياسة ناجحة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المتلقين وبأقل تكلفة ممكنة، حيث تلقى وسائل التواصل االجتماعي رواجاً كبيراً عند 

كافة شرائح المجتمع وال تكلف الشركة مبالغ كبيرة كغيرها من وسائل التسويق والترويج التقليدية.

تقنية المعلومات321-21

يوجد لدى الشركة إدارة مستقلة متخصصة بإدارة تكنولوجيا وتقنية المعلومات. وقد اعتمدت الشركة عدداً من اللوائح والسياسات المتعلقة بتنظيم عمل 
هذه اإلدارة وضمان حماية قاعدة البيانات والمعلومات والبرامج. وتقوم الشركة باستخدام برامج الحاسب اآللي التالية:

1 -.)Pioneers( نظام إدارة قبول وتسجيل بايونيرز
2 -.)Dynamics AX 2012( نظام شركة مايكروسوفت للتخطيط المؤسسي
3 -.)MENAiTECH( نظام إدارة الموارد البشرية مينا آيتك
4 -.)Share Edu( نظام إدارة المدارس
5 -.)Share EDU( تطبيق الجوال

وللمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم رقم )11( »المعلومات القانونية« بند »ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة.

البحث والتطوير 321121

تؤمن إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم بأن التجديد والتطوير المؤسسي شيء حتمي في عالم سريع ودائم التغيير في كافة المجاالت العلمية والمعرفية 
واالقتصادية والتقنية وغيرها، وما يشكله ذلك من تحديات تفرض على المؤسسات المعاصرة مواجهتها والتكيف معها إذا ما أرادت البقاء والمنافسة، 
وتحقيق األهداف المنشودة بفعالية وكفاءة، ولذلك فإن الشركة تحرص باستمرار على مراجعة أدائها، وتطويره بما يتواكب مع هذه التغيرات. وفي هذا 

اإلطار قامت الشركة بتصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج، والتي يمكن تصنيفها في المجالين الرئيسين أدناه:

تطوير اإلدارة والتنظيم من خالل مبادرة التنمية اإلدارية �

مبادرة التنمية اإلدارية هي أسلوب شامل وكامل لبناء القدرات في الشركة ومدارسها يستند إلى فكر معاصر وأطر نظرية قوية في علوم اإلدارة وإلى 
تجارب علمية وعملية متميزة في التنمية اإلدارية والتعليمية، تهدف إلى تمكين مدارس الشركة من إدارة عملياتها بكفاءة أكبر، وتقديم خدماتها بشكل 

أفضل من خالل تطوير العمل المؤسسي لتحقيق األهداف التالية:

تحسين العمليات اإلدارية والتنظيمية. �
تقديم الخدمة وفق أفضل معايير الجودة. �
تحسين المهارات القيادية واإلدارية لدى الموظفين في كافة المستويات. �
تحسين مهارات التخطيط بأنواعه ومستوياته. �
بناء الرقابة الذاتية لدى جميع العاملين من خالل أنظمة الجودة. �

ومن أبرز منجزات مبادرة التنمية اإلدارية ما يلي:

بناء هيكل تنظيمي شامل وواضح للشركة. �
رسم رؤية ورسالة الشركة. �
إعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف اإلدارية والتعليمية. �
بناء الدليل االجرائي للعمليات. �
تطوير إدارة الشؤون التعليمية. �
تطوير إدارة الموارد البشرية. �
تطوير السياسات وموجهات العمل. �
تطوير مهارات القيادات واإلداريين.  �

تطوير التعليم والتعلم �

وهي استراتيجية لتطوير التعليم والتعلم المدرسي، وذلك باالستفادة من مستجدات الفكر التربوي ونتائج األبحاث والدراسات التربوية الحديثة، ومن 
الممارسات المثلى والخبرات والتجارب الوطنية. وذلك بغرض تمكين المدارس من تطبيق أفضل الممارسات والخبرات واألنشطة المنهجية المرافقة 
والمضافة، وإرساء قواعد راسخة للتعلم المستمر، والحفاظ على الجاذبية والقدرة التنافسية والتميز المؤسسي والمدرسي، من خالل ثالثة أشكال 
من الحلول التقنية المتزامنة والمتكاملة والمتناغمة مع مبادرة التنمية اإلدارية. ومن خالل هذه المبادرة استطاعت الشركة أن تطور نموذجاً تربوياً 

خاصاً لمدارسها تم تصميمه بعناية.
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السالمة والصحة المهنية 321221

تهدف الشركة إلى حماية الموظفين والعاملين من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في إصابات للعامل، وذلك من خالل القيام باإلجراءات التالية:

االلتزام بقوانين واشتراطات السالمة والصحة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. �
تطوير األنظمة واإلجراءات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية. �
توفير التدريب الالزم وتعزيز الوعي بأهمية السالمة والصحة المهنية. �
بناء خطط وبرامج تركز بشكل أساسي على إتباع إجراءات وقائية وعالجية لتقليل إصابات العمل. �
السعي باستمرار لتحسين أنظمة السالمة والصحة المهنية. �

المحافظة على سالمة الطالب 321221

تلتزم الشركة بتوفير متطلبات واشتراطات األمن والسالمة وتوفير الحماية المطلوبة للطالب من التعرض لإلصابات أو المخاطر، وضمان األمن والسالمة 
أثناء فترة تواجدهم في المدارس، وذلك من خالل القيام باإلجراءات التالية:

االلتزام بالقوانين واشتراطات السالمة والصحة المدرسية وإجراءات األمن الصادرة عن وزارة التعليم والعمل بموجبها. �
االلتزام باشتراطات السالمة الصادرة عن الدفاع المدني. �
متابعة جاهزية البناء الدراسي وقدرته على توفير األمن والسالمة للطالب. �
التأكد من وجود خطط لحاالت الطوارئ واالخالء االضطراري بالمدارس. �
تعيين طبيب مقيم في كل مرحلة من رياض األطفال إلى الثانوية، بنين أو بنات. �
التأكد من سالمة أي طالب من أي مرض معدي أو وبائي. �
تدريب المعلمين والمعلمات على متطلبات وإجراءات السالمة ليقوموا بدورهم في عملية االرشاد والوقاية. �

التدريب والتطوير 321321

أنشأت الشركة وحدة للتدريب والتطوير تهدف إلى تنمية وصقل معارف ومهارات الموظفين في الشركة بما يساهم في تحقيق أهداف الفرد والشركة، 
وكذلك تطوير أساليب أداء العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد، وإعداد صف ثاني مؤهل من اإلداريين يمكن االعتماد عليه في تفويض السلطة وتحقيق ال 
مركزية األداء، ولتوفير احتياجات الشركة من القوى العاملة المدربة، وذلك من خالل توفير برامج التدريب المستندة إلى الكفايات والحاجات، واالستفادة 
من الخبرات المتميزة من المدربين على المستوى المحلي والعالمي. ولهذا الغرض قامت الشركة بتهيئة مركز متكامل تتوفر فيه القاعات المجهزة بأحدث 

التقنيات والوسائل.

وتقوم الشركة بتنفيذ البرامج التدريبية على عدة مستويات )برامج تعريفية، وبرامج توجيهية، وبرامج تطويرية( من خالل التدريب الفردي وورشات العمل 
وعقد وحضور المؤتمرات والتوجيه واإلرشاد. 

وال تقل البرامج التدريبية التي يحضرها الموظف عن ستة برامج تدريبية وتأهيلية خالل العام الواحد، وفيما يلي بعض من البرامج التدريبية المعتمدة 
لدى الشركة:

الكفاءة والفاعلية في العملية اإلدارية.  �التخطيط االستراتيجي واالجرائي. �

إدارة الصراع.  �إدارة التغيير وإرادته.  �

التفكير اإليجابي.  �تكوين الفرق.  �

إدارة الوقت.  �تفويض السلطة.  �

تأهيل المشرف التربوي.  �التأثير والتحفيز. �

استراتيجيات وأدوات تقويم تعلم الطالب. �استراتيجيات التدريس الحديثة. �

برامج تطوير المعلمين القدامى. �برامج تأهيل المعلمين الجدد. �

تطبيقات نظريات الدافعية والتحفيز. �إدارة األداء. �

ممارسات التميز في تنظيم وتطوير العمليات اإلدارية.  �أفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي.  �

الموظفون321421

تهدف الشركة إلى بناء عالقات عمل قوية مع موظفيها، حيث تغطي سياسة التوظيف لدى الشركة جميع جوانب التوظيف من أوقات العمل المناسبة، 
والرعاية الصحية للموظفين، ومزايا التأمين االجتماعي، والرواتب والبدالت األخرى مثل بدالت السكن والمواصالت والمكافآت األخرى.

يبلغ إجمالي عدد الموظفين بالشركة كما في 05 نوفمبر 2017م 1.607موظفاً وموظفة، منهم 726 موظف سعودي و881 موظف غير سعودي. 

30



توزيع الموظفين على األقسام المختلفة وبحسب الجنسية2222222

يبين الجدول التالي أعداد الموظفين خالل األعوام 2015م، و2016م، و2017م وتوزيعهم بحسب الجنسية واألقسام واإلدارات المختلفة التي يعملون فيها.

أعداد الموظفين وتوزيعهم بحسب الجنسية واإلدارات التي يعملون فيها: 14-4الجدول 
2017م2016م2015م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
اإلجماليسعودي

2-2242242اإلدارة التنفيذية 

22-22----التدقيق والمراجعة 

22-112112الشؤون القانونية 

22224----الشؤون اإلدارية والمتابعة 

11-11-11-التخطيط واالستثمار

1-1------إدارة المشاريع 

5495497411الموارد البشرية 

1212-66-33-الشؤون المالية 

33-33-22-تقنية المعلومات 

123123314التسويق واإلعالم والعالقات العامة 

118118211871883201204الخدمات المساندة 

1414-77-77-النوادي الرياضية 

665564122966957512447026201322الشؤون التعليمية 

4151935861925الشؤون التعليمية /الكادر الفني 

679782146168279714797268811607اإلجمالي 

المصدر: إدارة الشركة

السعودة2222222

وفقاً لبرنامج »نطاقات«، تقوم متطلبات السعودة الخاصة بالشركات على المقارنة بين الشركات العاملة في نفس المجال. ويتم تصنيف الشركات ضمن 
فئات أربع. تنطبق الفئة الحمراء على الشركات التي ال تمتثل لمتطلبات برنامج نطاقات وتنطبق الفئة الصفراء على الشركات التي ال تمتثل لمتطلبات 
برنامج نطاقات ولكنها تشتمل على نسبة عالية من الموظفين السعوديين، أما الفئة الخضراء فهي تنطبق على الشركات التي تمتثل لمتطلبات برنامج 
نطاقات وتقسم إلى ثالث فئات أخضر منخفض وأخضر متوسط وأخضر مرتفع، حيث أنه كلما زادت نسبة السعوديين في الشركة فإنها تتجه نحو االخضر 
الحالي  الشركة بوضعها  والتي تحتفظ بنسبة توطين متميزة. تم تصنيف  لبرنامج نطاقات  التي تمتثل  الشركات  البالتينية على  الفئة  المرتفع وتنطبق 
ضمن الكيانات الكبيرة وتقع ضمن النطاق األخضر المنخفض حيث أن نسبة التوطين المحققة كما بتاريخ 2018/05/10م تبلغ 40.36٪.كما ويبلغ عدد 
الموظفين السعوديين في الشركة الوطنية للتربية والتعليم 726 موظف من إجمالي عدد الموظفين البالغ 1.607 موظف، يمثلون نسبة قدرها ٪45.18 

كما في نوفمبر 2017م.

فرص النمو والخطط المستقبلية321421

تمتلك الشركة العديد من فرص النمو المتمثلة في خططها المستقبلية بإنشاء أربعة مجمعات تعليمية متكاملة بواقع مجمعين تعليميين في مدينة الخبر 
وآخر في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، ومجمع تعليمي واحد في منطقة القصيم، وستقوم الشركة ببناء هذه المجمعات باستخدام صافي متحصالت 
االكتتاب موضع هذه النشرة، باإلضافة إلى التمويل الذاتي من داخل الشركة متى ما كان مطلوباً )يرجى الرجوع للقسم رقم )8(: »استخدام متحصالت 

الطرح والمشاريع المستقبلية« من هذه النشرة(. 

وبالرغم من امتالك الشركة حالياً ألربعة مجمعات تعليمية وعملها على مجمع تعليمي خامس جميعها بمنطقة الرياض وتخطيطها لدخول مناطق جديدة 
كالمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، إال أنه ال يزال هناك مجال للنمو المستقبلي في هذه المناطق الجغرافية نظراً لمساحتها وللكثافة السكانية المتمركزة 
فيها، باإلضافة إلى إمكانية التوسع في مناطق جغرافية جديدة مثل المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية والجنوبية من المملكة مما يشير إلى إمكانية 

زيادة اإليرادات والربحية مستقباًل. 
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القروض والرهونات321421

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي قروض أو رهونات أو مديونيات أخرى على الشركة غير المذكورة في هذه النشرة )لمزيد من التفاصيل يرجى 
مراجعة قسم »المعلومات القانونية« بند »التسهيالت االئتمانية والقروض«، والتي تتمثل فيما يلي:

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي 2222222

اتفاقية تسهيل لتمويل شراء أراضي222222222

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع مصرف الراجحي بتاريخ 1436/11/16هـ )الموافق 2015/08/31م( يقوم بموجبها مصرف الراجحي بمنح تسهيالت 
مصرفية من خالل صيغ المعامالت الشرعية التي يقوم بها المصرف بمبلغ وقدره مائة وثالثون مليون )130.000.000( ريال سعودي، وذلك لغرض شراء 
أراٍضي وتمويل بناء المدارس التابعة للشركة. وقد تم منح الشركة بموجب هذه االتفاقية تسهياًل بمبلغ وقدره )57.673.662( سبعة وخمسون مليوناً 
وستمائة وثالثة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وستون رياالً سعودياً فقط من إجمالي قيمة التسهيالت االئتمانية المخصصة للشركة بموجب هذه االتفاقية. 
وقد تم استخدام مبلغ التسهيل لغرض تمويل شراء أرض الشركة في حي القيروان بمدينة الرياض وشراء أرضين في مدينة الخبر. وتلتزم الشركة بسداد 
مبلغ التسهيل بحسب جدول األقساط والذي يمتد إلى عام 2023م. كما تم االتفاق بين الطرفين على استبدال مبالغ التسهيالت غير المستخدمة في هذه 
االتفاقية والمتعلقة بتمويل شراء األراضي وتمويل بناء المدارس، باالتفاقية الالحقة الموقعة بتاريخ 1438/11/23هـ )الموافق 2017/08/15م( والمشار 

إليها أدناه.

اتفاقية تسهيل لتمويل بناء مدارس 222222222

قامت الشركة بتاريخ 1438/11/23هـ )الموافق 2017/08/15م( بتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية بمبلغ 150.000.000 ريال سعودي، وذلك لتمويل بناء 
مجمع المدارس بحي القيروان بمبلغ 70.000.000 ريال سعودي، ولتمويل بناء مجمع مدارس في منطقة الخبر بمبلغ 80.000.000 ريال سعودي. على 

أن تقوم الشركة بتقديم الضمانات التالية لمصرف الراجحي:

سند ألمر بمبلغ الحد األقصى للتسهيل أو بالقائم منه، مع االلتزام فوراً بطلب مصرف الراجحي بتوقيع سند بأمر لكل قسط على حده في - 1
تاريخ استحقاقه.

كفالة غرم وأداء من محمد بن إبراهيم بن علي الخضير )رئيس مجلس اإلدارة(، خالد بن محمد بن إبراهيم الخضير )الرئيس التنفيذي والعضو - 2
المنتدب(.

االستمرار في إفراغ ثالثة عقارات لصالح المصرف على سبيل الرهن تغطي 120٪ من قيمة التسهيالت )لمزيد من المعلومات عن العقارات - 3
المرهونة يرجى الرجوع إلى القسم )11( »المعلومات القانونية« بند »العقارات المملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم«(.

وتشمل أهم التعهدات والشروط المسبقة الممنوحة من قبل الشركة لصالح مصرف الراجحي بموجب االتفاقية اآلتي:

التزام وتعهد العميل بإيداع الرسوم الدراسية في حسابه لدى المصرف.- 1
التزام وتعهد العميل باستخدام نقاط البيع الخاصة بالمصرف للمشاريع الجديدة الممولة.- 2
تزويد المصرف خالل مدة ال تتجاوز )90( يوًما بعد نهاية كل سنة مالية بنسخة من القوائم المالية المدققة للعميل، وتقديم أي قوائم ربع - 3

سنوية يطلبها المصرف.
دفع مقدم من الثمن بنسبة 0.5٪ من قيمة كل عقد بيع آجل يخصم من حساب الشركة عند تنفيذ العقد.- 4

والجدير بالذكر أن االتفاقية المذكورة أعاله تسري اعتباراً من تاريخ توقيعها وتستمر ما لم يوافق الطرفان )الشركة ومصرف الراجحي( كتابة على إنهائها، 
وللمصرف رفض اإلنهاء في حال ارتباط االتفاقية بالتزامات لصالحه أو لصالح الغير نشأت على قوة االتفاقية ووجودها.

حتى تاريخ إعداد هذه النشرة لم يتم استخدام أية مبالغ من قيمة هذه االتفاقية.

عقد قرض لتمويل إنشاء مجمع تعليمي من وزارة المالية - -2-2م2222222

قامت الشركة بتاريخ 1431/01/19هـ )الموافق 2010/01/05م( بتوقيع عقد قرض لتمويل إنشاء مجمعها التعليمي بحي النزهة بمدينة الرياض مع وزارة 
المالية. وقد حصلت الشركة على تمويل بمبلغ 25.000.000 ريال سعودي بهذا الخصوص.

وتتمثل طريقة السداد فيما يلي:

تقسم قيمة القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية، وتحدد قيمة القسط السنوي على ضوء ما تم صرفه فعاًل من قيمة القرض في نهاية - 1
مدة التنفيذ المحددة وذلك بعد قسمة إجمالي المبالغ المنصرفة على عشرة أقساط سنوية متساوية.

تتعهد الشركة بسداد القسط األول بعد مضي أربع سنوات من تاريخ العقد.- 2

وقد تم رهن أرض المجمع التعليمي المشار إليه أعاله لصالح وزارة المالية. كما قدمت الشركة االلتزامات التالية لوزارة المالية:

البدء في تنفيذ المشروع خالل سنة من تاريخ العقد.- 1
تنفيذ المشروع خالل ثالث سنوات من تاريخ العقد.- 2
التزام الشركة باتخاذ اإلجراءات التالية:- 3

أن تقدم لوزارة المالية نسخة من االتفاقية المبرمة مع مقاول تنفيذ المشروع واتفاقية مع مكتب هندسي لإلشراف على المشروع. أ- 
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أن تفتح حساب مستقل في البنك باسم المشروع تودع فيه دفعات القرض وما سيصرف على تنفيذ المشروع. ب- 
أن تعهد إلى محاسب قانوني بمراجعة حسابات المشروع وتقديم نسخة من العقد المبرم معه عند صرف أول دفعة من القرض، وتزويد  ج- 

وزارة المالية سنوياً بنسخة من القوائم المالية للمشروع.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع وما يتم إنجازه كل ستة أشهر. د- 

تتعهد بعدم القيام بأعمال توسعة للمشروع على حسابها الخاص قد تؤثر على عملية سداد األقساط.- 4

وقد تم سداد مبلغ وقدره )12.500.000( اثنا عشر مليون وخمسائة ألف ريال سعودي تمثل 5 أقساط من أصل 10 أقساط كما بتاريخ 30 نوفمبر 2017م، 
ومن المتوقع االنتهاء من سداد القرض بالكامل في تاريخ 1444/01/19هـ )الموافق 2022/08/17م(.

عقد قرض لتمويل وإنشاء مجمع تعليمي من وزارة المالية – 2--2م2222222

قامت الشركة بتاريخ 1430/03/04هـ )الموافق 2009/03/01م( بتوقيع عقد قرض لتمويل إنشاء مجمعها التعليمي بحي الروابي بمدينة الرياض. وقد 
حصلت الشركة على تمويل بمبلغ 25.000.000 ريال سعودي بهذا الخصوص.

وتتمثل طريقة السداد فيما يلي:

تقسم قيمة القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية، وتحدد قيمة القسط السنوي على ضوء ما تم صرفه فعاًل من قيمة القرض في نهاية - 1
مدة التنفيذ المحددة وذلك بعد قسمة إجمالي المبالغ المنصرفة على عشرة أقساط سنوية متساوية.

تتعهد الشركة بسداد القسط األول بعد مضي أربع سنوات من تاريخ العقد.- 2

وقد تم رهن أرض المجمع التعليمي المشار إليه أعاله وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة المالية. كما قدمت الشركة االلتزامات التالية لوزارة 
المالية:

البدء في تنفيذ المشروع خالل سنة من تاريخ العقد.- 1
تنفيذ المشروع خالل ثالث سنوات من تاريخ العقد.- 2
التزام الشركة باتخاذ اإلجراءات التالية:- 3

أن تقدم لوزارة المالية نسخة من االتفاقية المبرمة مع مقاول تنفيذ المشروع واتفاقية مع مكتب هندسي لإلشراف على المشروع.أ- 
أن تفتح حساب مستقل في البنك باسم المشروع تودع فيه دفعات القرض وما سيصرف على تنفيذ المشروع.ب- 
أن تعهد إلى محاسب قانوني بمراجعة حسابات المشروع وتقديم نسخة من العقد المبرم معه عند صرف أول دفعة من القرض، وتزويد ج- 

وزارة المالية سنوياً بنسخة من القوائم المالية للمشروع.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع وما يتم إنجازه كل ستة أشهر.د- 

تلتزم الشركة باستخدام مبلغ القرض في الغرض الذي خصص من أجله، وتتعهد بتسهيل مهمة مندوبي وزارة المالية بمراجعة ما يتم إنجازه - 4
واالطالع على سجالت الشركة وحساباتها حتى يتم سداد كامل مبلغ القرض.

تتعهد بعدم القيام بأعمال توسعة للمشروع على حسابها الخاص قد تؤثر على عملية سداد األقساط.- 5

وقد تم سداد مبلغ وقدره )15.000.000( خسمة عشر مليون ريال سعودي تمثل 6 أقساط من أصل 10 أقساط كما بتاريخ 30 نوفمبر 2017م، ومن 
المتوقع االنتهاء من سداد القرض بالكامل في تاريخ 1443/03/01هـ )الموافق 2021/10/07م(.

العمالء الرئيسيون321421

ال يوجد لدى الشركة عمالء رئيسيون وذلك بسبب طبيعة نشاطها كمدارس تعليمية تقدم خدماتها للطالب والطالبات من مرحلة رياض األطفال وحتى 
المرحلة الثانوية.

الموردون الرئيسيون321421

قامت الشركة بإبرام بعض العقود مع عدد من الموردين بما يتناسب مع طبيعة أعمالها. حيث أبرمت العقود التالية:

عقد توريد زي مدرسي مع مؤسسة رعاية الطفولة التجارية.- 1
عقد توريد وتركيب أعمال التكييف المخفي والجداري لفرع الشركة بحي الريان مع شركة نفال للتكييف.- 2
عقد توريد مالبس لطالب وطالبات المدارس التابعة للشركة مع شركة بيت الرياضة الفالح.- 3

استمرارية األعمال322-21

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً على أوضاعها المالية خالل االثني عشر )12( شهراً األخيرة التي 
تسبق نشرة اإلصدار هذه. باإلضافة إلى ذلك، لم يحدث أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة، كما تقر بأنه ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري 

في طبيعة أعمالها مستقباًل. 
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة .41

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد االكتتاب 42121

يبلغ رأس مال الشركة حالياً )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى )30.000.000( ثالثين مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 
)10( رياالت سعودية، مدفوعة القيمة بالكامل. وتنوي الشركة من خالل عملية االكتتاب موضع هذه النشرة إلى زيادة رأس مالها بمبلغ )130.000.000( 
مائة وثالثون مليون ريال ليصبح رأس مالها بعد الزيادة )430.000.000( أربعمائة وثالثون مليون ريال سعودي مقسم إلى )43.000.000( ثالثة وأربعون 
مليون سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، حيث صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1439/05/06هـ 
)الموافق 2018/01/23م( بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح 30.23٪ من أسهمها، بعد الزيادة، لالكتتاب العام، وال يوجد أي حقوق 

تفضيلية للمساهمين الحاليين أو ألي شخص آخر. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد االكتتاب العام:

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد االكتتاب: 1-5الجدول 

االسمالرقم

بعد االكتتابقبل االكتتاب

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهم

)ريال(

نسبة الملكية 

غير مباشرة
غير مباشرةمباشرة

مباشرة
محمد إبراهيم علي 1

الخضير
21.118.013211.180.130٪70.39-21.118.013211.180.130٪49.11-

مؤسسة وقف 2
محمد إبراهيم 

الخضير

5.280.000 52.800.000٪17.60-5.280.000 52.800.000٪12.28-

ابراهيم محمد 3
الخضير 

300.0003.000.000٪1.00-300.0003.000.000٪0.7-

خالد محمد 4
إبراهيم الخضير

300.0003.000.000٪1.00-300.0003.000.000٪0.7-

-0.7٪3.000.000 300.000-1.00٪3.000.000 300.000فهد محمد الخضير5

عبد العزيز حمود 6
الذياب 

244.3402.443.400٪0.81-244.3402.443.400٪0.57-

ابراهيم احمد 7
الهبدان

244.3402.443.400٪0.81-244.3402.443.400٪0.57-

محمد عبد اهلل 8
الوابل

183.2551.832.550٪0.61-183.2551.832.550٪0.43-

إبراهيم علي 9
العبودي

152.7121.527.120٪0.51-152.7121.527.120٪0.36-

فاطمة محمد 10
الخضير

150.000 1.500.000٪0.50-150.000 1.500.000٪0.35-

نوال محمد 11
الخضير

150.000 1.500.000٪0.50-150.000 1.500.000٪0.35-

إيمان محمد 12
الخضير

150.000 1.500.000٪0.50-150.000 1.500.000٪0.35-

-0.35٪1.500.000 150.000-0.50٪1.500.000 150.000بنان محمد الخضير13

مساعد عبد اهلل 14
صالح العثيمين

122.1691.221.690٪0.41-122.1691.221.690٪0.28-

عبد العزيز محمد 15
السويلم

122.1691.221.690٪0.41-122.1691.221.690٪0.28-

عبد اهلل عبد 16
المحسن التركي

122.1691.221.690٪0.41-122.1691.221.690٪0.28-

سعد عبد اهلل 17
المقرني

122.1691.221.690٪0.41-122.1691.221.690٪0.28-

علي إبراهيم 18
الربيشي

122.1691.221.690٪0.41-122.1691.221.690٪0.28-

عبد العزيز عثمان 19
الفالح 

122.1691.221.690٪0.41-122.1691.221.690٪0.28-

شركة آسيا للفنادق 20
المحدودة

122.1691.221.690٪0.41-122.1691.221.690٪0.28-
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االسمالرقم

بعد االكتتابقبل االكتتاب

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهم

)ريال(

نسبة الملكية 

غير مباشرة
غير مباشرةمباشرة

مباشرة
-0.28٪122.1691.221.690-0.41٪122.1691.221.690محمد ناصر الريس21

-0.23٪999.960 99.996-0.33٪999.960 99.996شما علي السالمة22

-0.23٪999.960 99.996-0.33٪999.960 99.996منيرة حسن النعيم23

زينب سليمان 24
الثنيان

99.996 999.960٪0.33-99.996 999.960٪0.23-

-30.23٪13.000.000130.000.000----اجلمهور

-100٪43.000.000430.000.000-100٪30.000.000300.000.000املجموع

المصدر: إدارة الشركة

المساهمون الكبار الذين يملكون 4% أو أكثر من أسهم الشركة42221

يوجد لدى الشركة حالياً مساهمان كبيران فقط ممن يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الكبار بالشركة:

المساهمون الكبار الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة: 2-5الجدول 

المساهم الكبير
بعد الطرحقبل الطرح

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

49.11٪70.3921.118.013٪21.118.013محمد ابراهيم علي الخضير 

12.28٪17.65.280.000٪5.280.000مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير 

61.39٪87.9926.398.013٪26.398.013املجموع 

المصدر: إدارة الشركة

نبذة عن الشركات المالكة ألسهم في الشركة42221

تتمثل الشركات المالكة ألسهم في الشركة الوطنية للتربية والتعليم في كيانين إثنين هما شركة آسيا للفنادق المحدودة والتي تملك ما نسبته )٪0.41( من 
أسهم الشركة قبل االكتتاب، ومؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير والتي تملك ما نسبته )17.60٪( من أسهم الشركة قبل االكتتاب )مساهم كبير في 

الشركة(. وفيما يلي التفاصيل الخاصة بكل منهما: 

شركة آسيا للفنادق المحدودة 222222

شركة آسيا للفنادق المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها بموجب السجل التجاري رقم 1010007258 وبتاريخ 1394/04/01هـ، 
وبرأس مال يبلغ )1.200.000( مليون ومئتان ألف ريال سعودي. ويقع مركزها الرئيسي في حي الملز بمدينة الرياض.

ويتمثل النشاط الرئيس لشركة آسيا للفنادق المحدودة في شراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو االيجار لصالح الشركة، 
العقارات  العقارية وإدارة وتأجير  العقارات واألراضي لصالح الشركة وممارسة أنشطة الوساطة  العقار، وشراء وبيع واستغالل  وإدارة وصيانة وتطوير 

المملوكة للغير السكنية وغير السكنية.

ويوضح الجدول أدناه أسماء وحصص المساهمين المالكين لشركة آسيا للفنادق المحدودة، وذلك بحسب عقد التأسيس المعدل، والمثبت لدى كاتب العدل 
بالرقم )38926618( وبتاريخ 1438/06/14هـ )الموافق 2017/03/13م(:

المساهمون المالكون لحصص شركة آسيا للفنادق المحدودة: 3-5الجدول 
اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك م

7.3381073.380زاهية داود يوسف ربيع 1

7.3381073.380لطيفة أحمد سليمان السرهيد 2

7.8391078.390عبدالرحمن محمد أحمد الصانع 3

6.8341068.340فهد محمد احمد الصانع 4

6.8341068.340يحيى محمد احمد الصانع 5

6.8341068.340غانم محمد احمد الصانع 6
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اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك م

6.8341068.340احمد محمد احمد الصانع 7

6.8341068.340خالد محمد احمد الصانع 8

6.8341068.340ياسر محمد احمد الصانع 9

6.8341068.340وليد محمد احمد الصانع 10

3.8191038.190دالل محمد احمد الصانع 11

3.8191038.190بدرية محمد احمد الصانع 12

3.8191038.190فاطمة محمد احمد الصانع 13

3.8191038.190الجوهرة محمد احمد الصانع 14

3.8191038.190هند محمد احمد الصانع 15

3.8191038.190أمل محمد احمد الصانع 16

3.8191038.190ضحى محمد احمد الصانع 17

3.8191038.190نهى محمد احمد الصانع 18

3.8191038.190منى محمد احمد الصانع19

3.8191038.190حنان محمد احمد الصانع20

3.8191038.190مشاعل محمد احمد الصانع21

3.8191038.190ريم محمد احمد الصانع22

3.8191038.190نجود محمد احمد الصانع23

1.200.000-120.000املجموع 

المصدر: إدارة الشركة

مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير 222222

مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير هي مؤسسة فردية سعودية تم تأسيسها بموجب السجل التجاري رقم 1010338451 وتاريخ 1433/06/21هـ، 
برأس مال يبلغ )100.000( مائة ألف ريال سعودي. ويقع مركزها الرئيسي في حي الروابي بمدينة الرياض. ويتمثل النشاط الرئيس لمؤسسة وقف محمد 
إبراهيم الخضير في إدارة وتنمية واستثمار الوقف، فهي مؤسسة وقفية مملوكة بحسب السجل التجاري بنسبة 100٪ لمحمد إبراهيم علي الخضير، وهو 
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم ومساهم كبير فيها. )فضاًل راجع البند )2-5( »المساهمون الكبار الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم 

الشركة« في القسم )5( »هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(. 

وتجدر اإلشارة إلى أن األسهم المملوكة لمؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير هي ملك للوقف وليس له الحق في إعادة تملكها سواًء في حياته أو بعد 
مماته، وذلك ألن األسهم الموقوفة هي )وقف منجز( أي أنه ال يجوز لصاحبه شرعاً الرجوع عنه. يدار الوقف من قبل األستاذ/ أحمد بن صالح النعيم 

والذي تم تعيينة كمدير تنفيذي للوقف، وقد تضمنت الصالحيات الممنوحة له بموجب عقد عمله ما يلي:

تمثيل الوقف والتوقيع نيابة عنه أمام جميع الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. أ- 
إدارة الوقف وأعيانه طبقاً للشروط والمصارف واألحكام الواردة بصك الوقف. ب- 

حضور جميع االجتماعات الخاصة بالشركات التي للوقف حصص أو شراكة أو ملكية فيها والتصويت على بنود جدول األعمال بما يحقق  ج- 
مصلحة الوقف.

تعيين الموظفين والمعاونين والمحاسبين وتحديد رواتبهم واالستغناء عنهم. د- 
تجديد سجل الوقف ومتابعة ملفاته وحساباته لدى جميع الجهات الرسمية وتجديد اقامات موظفيه وخالفه. هـ- 

توقيع عقود العمل واالتفاقيات وعقود التوريد وااليجار وتحصيل األموال باسم الوقف. و- 
ما يعهد إليه به مستقباًل الواقف أو الناظر من صالحيات بموجب قرارات الحقة بما يحقق مصلحة الوقف.  ز- 

ويتولى األستاذ/ خالد بن محمد الخضير )نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم( نظارة الوقف، حيث تتمثل أبرز 
مهام واختصاصات ناظر الوقف في: اعتماد صرف المبالغ المخصصة؛ المحافظة على كيان الوقف وعلى صفته الشرعية والنظامية وتنميته وحماية 
حقوقه؛ اإلشراف على إدارة أموال الوقف وما يتعلق بأوجه استثمارها، وتنمية مواردها، واتخاذ الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك؛ وضع معايير تقييم األداء 
والضوابط الرقابية، وتنفيذ الرقابة؛ وتعيين أعضاء مجالس اإلدارات للشركات التي يشارك فيها الوقف لتحديد صالحياتهم واختصاصاتهم؛ تأسيس 
كيانات من مؤسسات وشركات وغيرها والتي تكون مملوكة للوقف بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، ولناظر الوقف الحق في تعديل عقود تأسيس هذه 
الشركات وأنظمتها األساسية أياً كان نوع هذا التعديل، وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر االجتماعات في هذه الشركات والتوقيع أمام كاتب العدل 
على عقود تأسيس هذه الشركات ومالحقها، وتعيين وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة للشركات المملوكة للوقف أو التي يملك ويشارك فيها الوقف؛ تعيين 
وتسمية ممثلي الوقف والشركات وإعفائهم والقيام بجميع األعمال واتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج السجالت والتراخيص لهذه الشركات واستالمها 
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وتسجيل العالمة التجارية والوكاالت التجارية وحقوق الملكية وحقوق النشر وبراءة االختراع وغيرها، وكل ما يحقق مصالحها ويحفظ حقوقها. وكذلك 
يعطي صك الوقف الحق للناظر في تمثيل األسهم المملوكة للوقف في الجمعيات العامة للشركات وعضوية مجالس تلك الشركات، إال أن صالحية تمثيل 
األسهم والتصويت في الجمعيات قد تم التفويض بها للمدير التنفيذي للوقف، السيد/ أحمد صالح النعيم الذي يمارس هذه الصالحية في الوقت الراهن. 

غير أنه بإستطاعة الناظر إلغاء ذلك التفويض في أي وقت ومنحه لشخص آخر أو ممارسة حق التصويت نيابة عن الوقف في الجمعيات بنفسه.

وتتشكل إيرادات الوقف من حصته في أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم، وشركة عاج لالستثمار العقاري، وشركة اجاء للتجارة والمقاوالت، باإلضافة 
إلى األرض الواقعة برياض الخبراء والمقام عليها مجمع الخضير النسائي الخيري، يحسم من موارد الوقف مصاريف إصالح األوقاف وتجديدها متى 
ما دعت الحاجة باإلضافة إلى مصاريف التشغيل والمصاريف اإلدارية والعمومية، وبعد حسم هذه المصاريف، يكون لمجلس النظارة على الوقف مكافأة 
مقدارها 2.5 بالمئة من صافي غلة الوقف. بعد حسم هذه المصروفات فإن صافي غلة الوقف يكون لآلتي: 1- تنمية ما ال يقل على 25 بالمئة وما ال 

يزيد عن 50 بالمئة مما تبقى من صافي غلة الوقف ليتم استثماره وفقاً لما يراه ناظر الوقف. 

بعد حسم نسبة التنمية ومصروفات الوقف، فإن ما تبقى من صافي الغلة يصرف على أوجه الصرف التالية: 1- الصرف على المحتاجين الذين يتم الصرف 
عليهم اآلن ويحق لناظر الوقف تبديل أسماء المحتاجين بحسب الظروف واألحوال. 2- األعمال الخيرية األخرى، ولناظر الوقف الصالحية بتضمين ما 
يراه مناسباً. 3- دعم المؤسسات والمراكز والمنح التعليمية والمساهمة فيها وتطوير المشاريع التعليمية والمعرفية، ودعم كراسي األبحاث العلمية وبرامج 
المنح البحثية والترجمة، وتمويل البحوث العلمية ذات الفائدة الوطنية والمجتمعية، ودعم التدريب والتأهيل في مجال التعليم. والجدير بالذكر أن الوقف 

غير مسجل لدى الهيئة العامة لألوقاف بالمملكة العربية السعودية.

الهيكل التنظيمي42321

مجلس اإلدارة

العضو املنتدب
خالد محمد اخلضير 

نائب الرئيس التنفيذي
إبراهيم عبد الرحمن الدرع 

الشؤون القانونية 
سامح خليفة

دعم وتطوير القرار

الشؤون اإلدارية
هيثم اخلطيب 

التخطيط واالستثمار 
أحمد مجاهد

إدارة املشاريع 
إبراهيم الدرع

جلنة املراجعة

التدقيق واملراجعة الداخلية 
عبداهللا أحمد بلشرف

جلنة الترشيحات واملكافآت 

التسويق 
واإلعالم 

والعالقات العامة 
فايز الغامدي

األندية الرياضية
عبداهللا احلماد

اخلدمات 
املساندة 

فهد الكريديس

تقنية املعلومات
أحمد سالمة

الشؤون املالية
عمرو عبد رب 

النبي فرج 

املوارد البشرية
تركي الشقحاء 

الشؤون التعليمية 
خالد القضيب

اإلدارات التنفيذية

المصدر: إدارة الشركة 
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس42421

تشكيل مجلس اإلدارة 222222

يدير الشركة حالياً مجلس إدارة يتألف من )5( خمسة أعضاء، ويتمتع هؤالء األعضاء بالكفاءة والخبرات الواسعة إلدارة أعمال الشركة، وقد تم تعيينهم 
من قبل الجمعية العامة العادية اعتباراً من 1439/06/12هـ )الموافق 2018/02/28م( ولمدة )3( ثالث سنوات.

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة: 

أعضاء مجلس اإلدارة: 4-5الجدول 

صفة العمرالجنسيةالمنصباالسم
العضوية

الملكية المباشرة*
تاريخ التعيين قبل 

الطرح
بعد 
الطرح

2018/02/28م49.11٪70.39٪غير تنفيذي91سعوديرئيس المجلسمحمد إبراهيم علي الخضير 

2018/03/04م0.70٪1.00٪تنفيذي56سعودينائب رئيس المجلس والعضو المنتدبخالد محمد إبراهيم الخضير 

2018/02/28م0.28٪0.41٪مستقل50سعوديعضو المجلسعبد العزيز محمد علي السويلم 

2018/02/28م0.57٪0.81٪مستقل44سعوديعضو المجلسعبد العزيز حمود إبراهيم الذياب

2018/02/28م0.36٪0.51٪مستقل76سعوديعضو المجلسإبراهيم على سليمان العبودي 

المصدر: إدارة الشركة.
* الجدير بالذكر أنه ال توجد ملكيات غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.

صالحيات ومسؤوليات مجلس اإلدارة 222222

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العمومية يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها حسب 
ما جاء في النظام األساسي للشركة ومن ضمن ذلك:

اإلشراف العام على جميع أعمال أوجه النشاط بالشركة بما يتفق مع سياسة التعليم بالمملكة. �
تعيين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وتحديد صالحياته. �
اعتماد اللوائح التنظيمية المنظمة للعمل والرواتب واألجور والمميزات الخاصة لمنسوبي الشركة والفروع التابعة لها. �
تحديد الرسوم الدراسية للمجمعات التعليمية التابعة للشركة الوطنية للتربية والتعليم والحسومات الخاصة بالطالب والطالبات والحسومات  �

الخاصة بأبناء العاملين بالشركة والفروع التابعة لها.
مناقشة الميزانية التقديرية للشركة. �
مناقشة القوائم المالية والتقرير السنوي ألعمال الشركة واعتمادها. �
اعتماد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي تتولى التخطيط لتطوير العمل بالشركة. �
اعتماد الخطط الطويلة األجل والخطط القصيرة األجل للشركة على ضوء ما يوصي به رئيس مجلس اإلدارة. �
االطالع على نتائج ودراسات جدوى فتح فروع جديدة للشركة أو إلغاء فروع قائمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. �
اعتماد مصادر التمويل المالي لتوفير السيولة الالزمة لتحقيق خطط الشركة ومشاريعها. �
إحاطة الجمعية العمومية للشركة باألمور الهامة وفي الوقت المناسب. �

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة 222222

فيما يلي نبذة عن خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة: 

محمد إبراهيم علي الخضيراالسم

91 سنة.العمر

سعودي.الجنسية

رئيس مجلس اإلدارة.المنصب

الثانوية العامة عام 1380هـ.المؤهالت العلمية

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2002م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مدير عام الشئون اإلدارية بجامعة الرياض منذ عام 1967م حتى عام 1971م. �
معلم ومترجم في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( منذ عام 1949م وحتى عام 1954م. �
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محمد إبراهيم علي الخضيراالسم

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات األخرى

رئيس مجلس إدارة شركة عاج لالستثمار العقاري منذ عام 2009م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل  �
في مجال االستثمار في البيع والشراء والتأجير والصيانة والتشغيل والتطوير للعقارات والمباني واألراضي.

رئيس مجلس إدارة شركة اجا للتجارة والمقاوالت منذ عام 2009م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل  �
في مجال المقاوالت العامة.

خالد محمد إبراهيم الخضيراالسم

56 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.المنصب

بكالوريوس إعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1985م، الرياض، المملكة العربية السعودية.المؤهالت العلمية

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ شهر مارس من عام 2018م وحتى تاريخ هذه  �الخبرات العملية
النشرة.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2002م وحتى شهر مارس من عام 2018م. �
النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية  � تاريخ هذه  المحدودة منذ عام 2014م وحتى  للتشغيل والصيانة  ريفان  العام لشركة  المدير 

محدودة تعمل في مجال تقديم خدمات التشغيل والصيانة للمنشآت الحكومية والخاصة والمدارس الحكومية واألهلية.
المدير العام لشركة يمامي القابضة منذ عام 2013م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  �

إدارة وصيانة وتشغيل ونظافة المباني السكنية والتجارية، وإقامة المدن السكنية والترفيهية والمشاريع السياحية.
إدارة  � تعمل على  النشرة، وهي مؤسسة فردية  تاريخ هذه  الخضير منذ عام 2012م وحتى  إبراهيم  ناظر مؤسسة وقف محمد 

واستثمار وتنمية األوقاف الخيرية.
المدير العام لشركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية  �

محدودة تعمل في مجال بناء وصيانة المجمعات السكنية والتجارية والمنشآت التعليمية والصناعية والنوادي الرياضية.
المدير العام لشركة غنى العقارية لالستثمار منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل  �

في مجال شراء وإدارة وصيانة وتطوير العقارات.
رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة األهلية منذ عام 2003م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. �

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات األخرى

العضو المنتدب لشركة عاج لالستثمار العقاري منذ عام 2009م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في  �
مجال االستثمار في البيع والشراء والتأجير والصيانة والتشغيل والتطوير للعقارات والمباني واألراضي.

العضو المنتدب لشركة اجا للتجارة والمقاوالت منذ عام 2009م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في  �
مجال المقاوالت العامة.

عبدالعزيز محمد علي السويلماالسم

50 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

ماجستير إدارة أعمال، جامعة كولورادو للتقنية عام 1999م، دنفر، الواليات المتحدة األمريكية. �المؤهالت العلمية
بكالوريوس اقتصاد، جامعة اإلمام محمد بن سعود عام 1990م، الرياض، المملكة العربية السعودية. �

عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2002م وحتى تاريخ هذه النشرة .  �الخبرات العملية
المدير العام لشركة مصنع الشرق األوسط للقوالب المعدنية والبالستيك منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه النشرة وهي شركة ذات  �

مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة القوالب المعدنية وصناعة البالستيك.
المدير العام لشركة الفنادق الذهبية منذ عام 2008م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  �

إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
المدير العام لشركة مصنع الينابيع للمرطبات والتغليف المرن منذ عام 2008م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية  �

محدودة تعمل في مجال إنتاج مياه مكررة ومعبأة وإنتاج العصائر.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

العضو المنتدب لشركة محمد العلي السويلم لالستثمار التجاري منذ عام 2001م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة  �
مقفلة، تعمل في مجال االستثمار واإلدارة والصيانة وتطوير العقار والمشاريع الصناعية والطبية والزراعية والتجارية.

عضو مجلس إدارة شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاوالت منذ عام 2000م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة  �
المدن، وإنشاء وصيانة مرافق  المباني والمطارات في  مقفلة تعمل في مجال مقاوالت أعمال الطرق والمباني، وصيانة ونظافة 

المياه والصرف الصحي.
عضو مجلس األمناء لمؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية منذ عام 2000م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي مؤسسة خيرية. �
نائب رئيس مجلس األمناء لمؤسسة هيلة إبراهيم العبودي الخيرية منذ عام 2013م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي مؤسسة خيرية. �
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عبد العزيز حمود إبراهيم الذياباالسم

44 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

شهادة الثانوية العامة، مدارس التربية النموذجية عام 1994م، الرياض، المملكة العربية السعودية.المؤهالت العلمية

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2002م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
أحد المديرين في شركة رواد الوطن لالستثمار ات العقارية المحدودة منذ عام 2004م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات  �

مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاوالت واإلنشاءات العامة وأعمال الديكور وشراء األراضي واستثمارها.
المدير العام لشركة عبد العزيز الذياب وإخوانه منذ عام 2001م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل  �

في مجال إدارة وصيانة وتطوير العقارات وتجارة الجملة والتجزئة في المستلزمات النسائية والرجالية، وإدارة وتشغيل المطاعم 
والمخابز ومحالت الحلويات.

رئيس مجلس المديرين في شركة األلفية القادمة لالتصاالت منذ عام 2008م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية  �
محدودة تعمل في مجال تقنية المعلومات وتوفير برامج وحلول التعامالت االلكترونية، واستيراد وتسويق أجهزة االتصاالت السلكية 

والالسلكية وتقنية المعلومات، وتوفير برامج وحلول التعامالت االلكترونية.

العضوية في مجالس إدارات 
الشركات األخرى

عضو مجلس إدارة شركة هنا للصناعات الغذائية منذ عام 2002م وحتى تاريخ هذه النشرة وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في  �
مجال إنتاج مياه الشرب المعبأة.

عضو مجلس إدارة شركة أبناء حمود الذياب منذ عام 2002م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال  �
تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألقمشة والملبوسات واألثاث المكتبي والسيارات والدراجات والمعدات الثقيلة وقطع 

غيارها والمعدات الطبية واآلالت الزراعية وقطع غيارها.

إبراهيم علي سليمان العبودياالسم

76 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارة.المنصب

شهادة الثانوية العامة، مدرسة ثانوية المذنب عام 1387م، منطقة القصيم، المملكة العربية السعودية.المؤهالت العلمية

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2002م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
المدير العام لشركة العبودي لإلنشاء والتعمير منذ عام 1972م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل  �

في مجال المقاوالت العامة للمباني.
النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية  � تاريخ هذه  الطبية منذ عام 1998م وحتى  للمطهرات  العربية  المنتجات  العام لمصنع  المدير 

محدودة، تعمل في مجال إنتاج مطهرات طبية متنوعة وتجارة الجملة والتجزئة فيها.
النشرة، وهي شركة ذات مسؤولية  � تاريخ هذه  الخيري منذ عام 2007م وحتى  العبودي لإلسكان  إبراهيم  العام لمؤسسة  المدير 

محدودة تعمل في مجال اإلسكان الخيري.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

عبد اهلل صالح فهد الشارخاالسم

38 سنةالعمر

سعوديالجنسية

أمين سر المجلس.المنصب

دبلوم محاسبة مالية، الكلية التقنية عام 1425هـ، الرياض-المملكة العربية السعودية.المؤهالت العلمية

أمين سر مجلس اإلدارة لشركة آجا للتجارة والمقاوالت منذ عام 2009م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل  �الخبرات العملية
في مجال المقاوالت العامة.

أمين سر مجلس اإلدارة للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2008م وحتى تاريخ هذه النشرة. �
أمين سر مجلس اإلدارة لشركة عاج لالستثمار العقاري منذ عام 2006م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل  �

في مجال االستثمار في البيع والشراء والتأجير والصيانة والتشغيل والتطوير للعقارات والمباني واألراضي.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد
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اإلدارة العليا للشركة 42421

تتألف اإلدارة العليا للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمؤهالت الالزمة إلدارة أعمال الشركة ولتحقيق أهداف مجلس اإلدارة وذلك وفقاً للتوجيهات 
الصادرة عنه.

ويوضح الجدول التالي كبار التنفيذيين في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة

اإلدارة العليا للشركة: 5-5الجدول 

العمرالجنسيةتاريخ التعيينالمنصباالسم
عدد األسهم المملوكة 

بعد الطرحقبل الطرح

56300.000300.000سعودي2018/03/04منائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبخالد محمد الخضير

--56سعودي2008/10/04منائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة المشاريع إبراهيم عبد الرحمن الدرع

--31يمني2016/11/01م مدير إدارة التدقيق والمراجعة الداخليةعبد اهلل أحمد بلشرف 

--34مصري2018/07/01ممدير إدارة الشؤون القانونية سامح خليفة محمد خليفة

--44سوري 2016/05/01ممدير إدارة الشؤون اإلدارية هيثم خالد الخطيب

--33مصري 2013/09/01م مدير إدارة التخطيط واالستثمارأحمد مجاهد سالم 

--47مصري2018/05/27ممدير إدارة الشؤون الماليةعمرو عبدرب النبي فرج

--52سعودي 2016/12/01ممدير إدارة الشؤون التعليمية خالد عبد الحميد القضيب

--36سعودي2017/09/21ممدير إدارة الموارد البشريةتركي علي الشقحاء 

--36مصري2017/09/06ممدير إدارة تقنية المعلوماتأحمد سعد سالمة 

--60سعودي2016/02/17ممدير إدارة الخدمات المساندة فهد بالل الكريديس 

--62سعودي2017/09/01ممدير إدارة األندية الرياضية عبداهلل صالح الحماد

--38سعودي2016/11/01ممدير إدارة التسويق والعالقات العامة واإلعالم فايز صالح الغامدي

المصدر: إدارة الشركة

السير الذاتية لكبار التنفيذيين 222222

خالد محمد الخضيراالسم

وردت السيرة الذاتية لخالد محمد الخضير في الصفحة )39(.

إبراهيم عبد الرحمن الدرعاالسم

56 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة المشاريع.المنصب

بكالوريوس تاريخ، جامعة الملك سعود عام 1984م، الرياض - المملكة العربية السعودية.المؤهالت العلمية

نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2008م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مدير إدارة المشاريع بالتكليف في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة. �
نائباً لمدير عام مدارس التربية النموذجية )فرع الريان( منذ عام 2000م وحتى تاريخ هذه النشرة. �
مشرف تربوي في وزارة التعليم منذ عام 1999م وحتى عام 2000م. �
مدير القسم االبتدائي في مدارس التربية النموذجية )فرع الريان( منذ عام 1997م وحتى عام 1999م. �
مدير مدارس شمس األهلية منذ عام 1993م وحتى عام 1996م وهي مؤسسة فردية. �
مدير مدارس األمير نايف بن عبد العزيز منذ عام 1988م وحتى عام 1993م، وهي مدارس حكومية. �

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد
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عبد اهلل أحمد بلشرفاالسم

31 سنةالعمر

يمنيالجنسية

مدير إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية.المنصب

بكالوريوس إدارة مالية، جامعة اليمامة األهلية عام 2009م، الرياض-المملكة العربية السعودية. �المؤهالت العلمية
زمالة المعهد األمريكي للمراجعين الداخليين-مراجع داخلي معتمد عام 2013م. �

مدير إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مشرف مراجعة حسابات في شركة ديوليت آند توش بكر أبو الخير وشركاه منذ عام 2009م وحتى عام 2015م وهي شركة تضامن،  �

تعمل في مجال تدقيق ومراجعة حسابات الشركة.
مدير المراجعة الداخلية في الشركة السعودية لالستقدام منذ عام 2015م وحتى عام 2016م، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في  �

مجال توفير األيدي العاملة المتخصصة والعادية.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

سامح خليفة محمد خليفةاالسم

34 سنةالعمر

مصريالجنسية

مدير إدارة الشؤون القانونية.المنصب

ماجستير حقوق من جامعة طنطا عام 2009م، طنطا، جمهورية مصر العربية. �المؤهالت العلمية
بكالوريوس شريعة وقانون من جامعة األزهر الشريف عام 2007م، جمهورية مصر العربية. �

مدير إدارة الشؤون القانونية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ يوليو 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
محامي قانوني في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2011م وحتى عام 2018م. �
محامي حر في نقابة محامين مصر منذ عام 2007م وحتى تاريخ هذه النشرة. �
محاضر قانون بجامعة األزهر الشريف منذ عام 2009م وحتى عام 2011م. �

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

هيثم خالد الخطيباالسم

44 سنةالعمر

سوريالجنسية

مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمتابعة.المنصب

ماجستير اإلدارة جامعة عين شمس عام 2014م، القاهرة، جمهورية مصر العربية. �المؤهالت العلمية
بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة دمشق عام 1996م، دمشق الجمهورية العربية السورية.  �

مدير إدارة الشؤون اإلدارية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2007م وحتى عام 2014م. �
مدير شؤون الموظفين في مدارس التربية النموذجية منذ عام 1998م وحتى عام 2006م. �
مدير قسم السكرتارية والمتابعة في مدارس التربية النموذجية منذ عام 1994م وحتى عام 1997م. �

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد
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أحمد مجاهد مجاهد سالماالسم

33 سنةالعمر

مصريالجنسية

مدير إدارة التخطيط واالستثمار.المنصب

ماجستير إدارة أعمال من البورد البريطاني للمحترفين عام 2016م، المملكة المتحدة. �المؤهالت العلمية
بكالوريوس اقتصاد من جامعة المنصورة عام 2005م، جمهورية مصر العربية. �

مدير إدارة التخطيط واالستثمار في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2013م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
محلل مالي رئيسي في الشركة الدولية لالستشارات )جلوبال كونسالتنس( منذ عام 2008م وحتى عام 2013م، وهي شركة مساهمة  �

تعمل في مجال استشارات األعمال واالستثمار.
محلل أعمال في شركة بروكتر أند جامبل مصر )سبيد أحمد حسن( منذ عام 2006م وحتى عام 2008م، وهي شركة مساهمة تعمل  �

في مجال التجارة والتسويق. 

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

عمرو عبد رب النبي فرجاالسم

47 سنةالعمر

مصريالجنسية

مدير إدارة الشؤون المالية.المنصب

بكالوريوس تجارة، تخصص محاسبة ومراجعة، جامعة المنصورة عام 1992م، المنصورة، جمهورية مصر العربية. �المؤهالت العلمية
شهادة الزمالة األمريكية في المحاسبة )CPA(، معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين، عام 2004م، الواليات المتحدة األمريكية. �

مدير إدارة الشؤون المالية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ مايو من عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مستشار مالي، شركة البريد الممتاز منذ عام 2016م وحتى إبريل من عام 2018م، وهي  شركة تابعة لمؤسسة البريد السعودي تعمل  �

في مجال تقديم الخدمات البريدية واللوجستية.
المدير المالي التنفيذي، مجموعة نجمة المدائن منذ 2015م وحتى عام 2016م، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التطوير  �

والتسويق العقاري.
مدير عام العمليات، شركة داماس السعودية المحدودة منذ عام 2012م وحتى 2014م، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال  �

تجارة تجزئة الذهب والمجوهرات.
مدير عام المالية الدولية، شركة فواز عبد العزيز  الحكير وشركاه منذ عام  2010م وحتى 2012م، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل  �

في مجال تجزئة السلع االستهالكية الكمالية.
مدير رئيسي في االستشارات المحاسبية، شركة كي بي إم جي - السعودية منذ عام 2005م وحتى عام 2010م، وهي شركة تابعة  �

لشركة كي بي إم جي  العالمية، وتعمل في مجال االستشارات المالية والمحاسبية والمراجعة.
خبير محاسبة، شركة أمريكان إكسبريس- السعودية منذ عام 1994م وحتى 2005م، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال تقديم  �

الخدمات المالية.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

خالد عبد الحميد القضيب االسم

52 سنةالعمر

سعوديالجنسية

مدير إدارة الشؤون التعليمية. المنصب

بكالوريوس إعالم تخصص صحافة وعالقات عامة، جامعة اإلمام محمد بن سعود عام 1987م، الرياض، المملكة العربية السعودية. �المؤهالت العلمية
دبلوم اإلدارة المدرسية، جامعة الملك سعود، عام 1995م، الرياض، المملكة العربية السعودية. �

مدير الشؤون التعليمية بالشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مشرفاً عاماً لمدارس التربية النموذجية )مجمع الروابي( منذ عام 2010م وحتى عام 2014م. �
مدير إدارة التعليم األهلي واألجنبي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض منذ عام 2002م وحتى عام 2010م. �
مساعد مدير إدارة التعليم األهلي واألجنبي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض منذ عام 2001م وحتى عام 2002م. �
مشرف إدارة مدرسية في إدارة التعليم األهلي واألجنبي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض منذ عام 1999م وحتى عام  �

2001م.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد
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تركي علي الشقحاءاالسم

36 سنةالعمر

سعوديالجنسية

مدير إدارة الموارد البشرية. المنصب

دبلوم أعمال مكتبية، معهد بدر التجاري، الرياض المملكة العربية السعودية- عام 2004م.المؤهالت العلمية

مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مدير الشؤون اإلدارية في شركة مجموعة الخريف لتنقية المياه والطاقة منذ عام 2013م وحتى عام 2015م، وهي شركة مساهمة  �

مقفلة، وتعمل في مجال البترول والصناعات والزراعة وقطع الغيار.
مشرف موارد بشرية في شركة مجموعة الخريف منذ عام 2011م وحتى عام 2013م، وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في مجال  �

البترول والصناعات والزراعة وقطع الغيار.
أخصائي موارد بشرية في مجموعة الخريف التجارية منذ عام 2005م وحتى عام 2011م وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في  �

مجال البترول والصناعات والزراعة وقطع الغيار.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

أحمد سعد محمد سالمةاالسم

36 سنةالعمر

مصريالجنسية

مدير إدارة تقنية المعلومات – مكلف.المنصب

بكالوريوس حاسبات ومعلومات من جامعة قناة السويس عام 2002م.المؤهالت العلمية

مدير إدارة تقنية المعلومات منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مهندس حلول في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2015م وحتى عام 2017م. �
مشرف تقنية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2007م وحتى عام 2015م. �
مبرمج في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2002م وحتى عام 2007م. �

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

فهد بالل الكريديس االسم 

60 سنةالعمر

سعوديالجنسية

مدير إدارة الخدمات المساندة.المنصب

بكالوريوس رياضيات، جامعة الملك سعود عام 1976م، الرياض، المملكة العربية السعودية. المؤهالت العلمية

مدير إدارة الخدمات المساندة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مساعد المشرف العام لمدارس التربية النموذجية )فرع الروبي( منذ عام 2007م وحتى عام 2017م. �
مدير ثانوية بمدينة تبوك منذ عام 2003م وحتى عام 2007م. �
مدير متوسطة الواقدي منذ عام 1999م وحتى عام 2003م. �
مدير ثانوية التربية النموذجية بالريان منذ عام 1995م وحتى عام 1999م. �

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد
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عبداهلل صالح الجار اهلل الحماداالسم

62 سنةالعمر

سعوديالجنسية

مدير إدارة األندية الرياضية.المنصب

دبلوم عام في التربية، جامعة الملك سعود، 1998م، الرياض، المملكة العربية السعودية. �المؤهالت العلمية
بكالوريوس إدارة عامة، جامعة الملك عبدالعزيز، 1982م، جدة، المملكة العربية السعودية. �
شهادة التأهيل في دورة مديري المدارس االبتدائية، جامعة اإلمام محمد بن سعود،2001، الرياض، المملكة العربية السعودية. �

مدير إدارة األندية الرياضية بالشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
قائد مدرسة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم )فرع الروابي( منذ عام 2005م وحتى عام 2017م. �

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

فايز صالح الغامدياالسم

38 سنةالعمر

سعوديالجنسية

مدير إدارة التسويق واإلعالم والعالقات العامة.المنصب

بكالوريوس اتصال إعالم من جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية عام 2015م.المؤهالت العلمية

مدير إدارة التسويق والعالقات العامة واإلعالم بالشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مدير إدارة التسويق والدعاية واإلعالن بشركة السهم من عام 2013م وحتى عام 2015م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل  �

في مجال توزيع األغذية.
مدير إدارة العالقات العامة في مركز التنمية بمكة المكرمة الخيري منذ عام 2014م، وحتى عام 2015م. �
مدير ومالك شركة نجمة اآلفاق لإلنتاج اإلعالمي بالبحرين منذ عام 2006 وحتى عام 2012م، وهي مؤسسة فردية، وتعمل في مجال  �

اإلنتاج الصوتي والمرئي بمملكة البحرين.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

مسؤوليات العضو المنتدب )الرئيس التنفيذي(42421

في ما يلي نبذة مختصرة عن مهام ومسؤوليات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

إدارة أعمال الشركة بكفاءة وفعالية وبما يخدم أهدافها ومصالحها.  �
يرأس االجتماعات الدورية واالستثنائية لجميع اإلدارات واللجان الخاصة بتنظيم العمل في الشركة. �
يمثل الشركة في داخل وخارج المملكة. �
يعتمد الخطة االستراتيجية لعمل الشركة وفق أهداف إجرائية تتوافق أغراضها وتطورها. �
يعتمد األنظمة الداخلية والقواعد التنظيمية للعمل بالشركة والمجمعات المدرسية. �
يعتمد الخطة التشغيلية السنوية للشركة. �
يعتمد الخطة االستثمارية والبرامج التطويرية بالشركة. �
يعتمد الميزانية التقديرية السنوية، ويتأكد من قدرتها على تنمية موارد الشركة، ورفع كفاءة االنفاق وضبط المصروفات، بما يساعد الشركة  �

على تحقيق أهدافها االستراتيجية.
يعتمد القوائم المالية الختامية للشركة وتقرير محاسبها القانوني. �
يعتمد الرسوم الدراسية للمجمعات المدرسية والخصومات الخاصة بالطالب والطالبات. �
دراسة الموضوعات والقضايا المحالة من مجلس إدارة الشركة. �
يعتمد اإلجراءات والسجالت والنماذج والتعليمات الخاصة بنظام الجودة في الشركة وفروعها.  �
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عقود الخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 42421

باستثناء العقد الموقع مع نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب ال توجد أي عقود عمل موقعة مع أعضاء مجلس اإلدارة. وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء 
مجلس اإلدارة يتقاضون مكافآت حسب األنظمة المعمول بها »يرجى الرجوع للفقرة رقم )5-9( »مكافآت أعضاء مجلس وكبار التنفيذيين« المذكورة أدناه.

ملخص عقود العمل لكل من العضو المنتدب والمدير المالي 222222

قامت الشركة بتوقيع عقود عمل مع جميع كبار التنفيذيين وفيما يلي ملخص عقود كٍل من العضو المنتدب والمدير المالي:

خالد محمد الخضير 

2016/09/01م.تاريخ بداية العقد 

نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب.المسمى الوظيفي

تم تحديد مدة العقد بسنة ميالدية، ويتجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد بشهر مدة العقد
على األقل.

يتقاضى الموظف بموجب عقد العمل المبرم مع الشركة راتباً ثابتاً باإلضافة إلى بدل السكن وبدل النقل.الراتب والبدالت

يستحق الموظف اجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها )45( يوماً.اإلجازة السنوية

يستحق الموظف وجميع أفراد عائلته تغطية تأمينية شاملة وفقاً لسياسات الشركة.التأمين الطبي 

المصدر: إدارة الشركة

عمرو عبد رب النبي فرج

2018/05/27م.تاريخ بداية العقد 

مدير اإلدارة المالية.المسمى الوظيفي

تم تحديد مدة العقد بسنة ميالدية، ويتجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد بشهر مدة العقد
على األقل.

يتقاضى الموظف بموجب عقد العمل المبرم مع الشركة راتباً ثابتاً باإلضافة إلى بدل سكن، وبدل نقل وبدالت أخرى.الراتب والبدالت

يستحق الموظف اجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها )30( يوماً. اإلجازة السنوية

يستحق الموظف وجميع افراد عائلته تغطية تأمين صحي شامل وفقاً لسياسات الشركة. التأمين الطبي 

المصدر: إدارة الشركة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 42421

إن سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مقررة في النظام األساسي للشركة، وذلك بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار، وفي 
حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة له، وتكون مكافأة مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد عن 3٪ من صافي الربح السنوي، وفي جميع 
األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي 

تضعها الجهة المختصة، وذلك بعد خصم ما يلي:

10٪ احتياطي نظامي. �
5٪ احتياطي اتفاقي. �
أية احتياطيات أخرى تقررها الجمعية العامة. �
نسبة ال تقل عن 5٪ وال تزيد على 20٪ من رأس مال الشركة المدفوع أرباح توزع على المساهمين. �

ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل 
مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو 

إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 هذا ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة بأنهم لم يحصلوا على أي مكافآت أو مزايا عينية خالل السنوات المالية المنتهية في 31 
أغسطس 2015م و2016م و2017م.
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مهام إدارات الشركة 421-21

إدارة التدقيق والمراجعة 222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

متابعة تنفيذ خطط وسياسات العمل المالي واإلداري بالشركة عن طريق قياس النتائج أوالُ بأول وتحديد االنحرافات ومعرفة أسبابها والعمل  �
على تالفيها ومنع حدوث األخطاء مستقباًل والعمل على تصحيح مسار التنفيذ ألي خطأ.

التأكد من التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات التي تتبناها اإلدارة لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وبطريقة منتظمة. �

إدارة الشؤون القانونية 222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

مراقبة تطبيق األنظمة والتعليمات بالشركة والمجمعات المدرسية. �
إعداد العقود واالتفاقيات الخاصة بعمل الشركة وتقديم المشورة القانونية حول تطبيقها. �
إعداد عقود العمل مع العاملين بالشركة وتعديل بنودها وفقاً للمتغيرات التنظيمية. �
مراجعة القرارات التنفيذية الصادرة عن اإلدارة العليا وإبداء الرأي القانوني حولها. �
اقتراح التعديالت على القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها. �
تقديم المشورة القانونية في المعامالت المحولة إلى اإلدارة لطلب الرأي القانوني. �
متابعة إعالن وتنفيذ جميع القرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة. �
االشراف على إعداد الدعوات الجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة، وتسليمها لألعضاء ونشرها في الجريدة الرسمية وإخطار الجهات  �

الحكومية المختصة.
االشراف على تنظيم محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة. �

إدارة الشؤون اإلدارية والمتابعة 222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

مساعدة كافة إدارات الشركة على أداء مهامها وتحقيق أهدافها في العمليات اإلدارية. �
تنظيم العمل اإلداري وتطويره وتنظيم أرشفة المعامالت وحفظها وتسهيل استرجاعها. �
تصميم النماذج اإلدارية الخاصة بنشاط اإلدارة. �
متابعة االلتزام بقواعد األمن والسالمة المهنية. �
استالم وإعداد ورفع التقارير الفنية من وإلى المسؤولين في الشركة. �
االتصال اإلداري مع المرؤوسين لتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع مختلف إدارات الشركة. �
الرقابة الالزمة إلدارات الشركة وما يرتبط بها من وحدات للتأكد من سالمة العمل وترشيد األداء وكشف أي قصور أو اهمال في انجاز األعمال  �

والعمل على إيجاد اإلجراءات التصحيحية بالتعاون مع اإلدارات المعنية.
التدقيق وفحص الشكاوى الواردة حول المخالفات اإلدارية واالشتراك في لجان التحقيق الخاصة بالمخالفات. �
إعداد التقارير الدورية عن األنشطة واإلنجازات الخاصة بمختلف اإلدارات والوحدات اإلدارية التابعة لها وتقديم المالحظات والتوصيات  �

المتعلقة بتطوير العمل فيها.

إدارة التخطيط واالستثمار222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

العمل على االستغالل األمثل لموارد الشركة بكافة أنواعها ودراسة المتغيرات التي تحيط بها وتؤثر بأعمال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. �
العمل على وضع سياسة استثمارية تحقق أهداف الشركة ورؤيتها. �
مراقبة األداء العام للشركة وفهم االنحرافات وتقديم االقتراحات لتفاديها وتصحيحها. �
البحث عن الفرص االستثمارية المتاحة للشركة وذلك لتحقيق أهداف الشركة االستثمارية. �
دراسة المتغيرات االقتصادية ووضع خطة لبيان تأثيرها على أنشطة الشركة. �

إدارة المشاريع 222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

عمل الدراسة األولية للمشروع بالتنسيق مع المصمم.  �
مراجعة وثائق المشروع من جداول كميات ومخططات ومواصفات لضمان توافقها مع المتطلبات. �
 عمل دراسة التكاليف وبرنامج العمل الذي يوضح مراحل العمل والفترة الزمنية المقترحة. �
مراقبة وضبط جودة العمل المنفذة. �
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 اقتراح الحلول التصحيحية في حال انحراف المشروع عن برنامج العمل المرجعي. �
عمل تقييم دوري لألعمال لضمان االلتزام الكامل بمتطلبات المالك.  �
دراسة االثر المالي والزمني ألوامر التغيير وضمان تنفيذها في حال موافقة المالك عليها. �
تنسيق األعمال بين المقاولين المنفذين وتنسيق أعمال التوريد لتفادي أي تعطيل لألعمال. �
االستالم النهائي للمشروع وعمل تقرير النواقص وتنسيق أعمال فترة الصيانة.  �
وضع نظام التقارير الذي يربط داخلياً بين وظائفه التنظيمية وخارجياً مع أصحاب المشروع واالستثماريون والسلطات المحلية ومقاولي الباطن  �

والموردون وكذلك يربط المشروع بالوظائف التنظيمية

إدارة الشؤون التعليمية 222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

اعتماد منهجية شاملة للتقييم والتطوير. �
اعتماد معايير إلشغال الوظائف في المدارس بما يدعم الفعالية والكفاءة. �
اعتماد منهجية اإلدارة المبنية على المدرسة كوحدة أساسية لتطوير النظام التربوي. �
اعتماد خطط تطويرية على مستوى اإلدارة والمدرسة. �
استخدام تقنية المعلومات في إدارة المعرفة وتقديم الخدمات. �
تطوير كفايات المعلمين واإلدارات المدرسية والعاملين وتنمية مهاراتهم عبر برامج مهنية مستدامة، وذلك لضمان مساهمتهم الفعالة لتحسين  �

النظام التربوي.
عقد ورش عمل للمعلمين بهدف التحسين والتطوير في اإلداء المؤسسي. �

إدارة الموارد البشرية 222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

تحديد وتأمين احتياجات الشركة وفروعها من الموارد البشرية. �
اإلشراف على متابعة أعمال الشركة وفروعها لدى كل من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب  �

العمل والجوازات وإدارات التربية والتعليم.
اإلشراف على تقديم الرعاية الصحية لمنسوبي الشركة وأفراد عوائلهم. �
اإلشراف على كافة األعمال األخرى التي تتعلق بالموارد البشرية.  �

إدارة الشؤون المالية 222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي: 

ممارسة اختصاصاتها المالية بالتعاون مع كافة اإلدارات األخرى بالشركة وفق األنظمة المعتمدة. �
المشاركة في إعداد الخطط الطويلة األجل والخطط القصيرة األجل للشؤون المالية واإلدارية. �
إعداد مشروع الموازنة السنوية للشركة وإجراء التعديل فيها حسب األنظمة المعمول بها. �
اتخاذ إجراءات توفير السيولة الالزمة لتمويل المشروعات الجديدة. �
المطابقة الدورية لسجالت ودفاتر وبرامج الشركة مع الجهات الخارجية وإجراء التسويات الالزمة. �
توجيه القيود المحاسبية وتسجيلها لكافة عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها للقواعد واألساليب المحاسبية. �
مطابقة حسابات البنوك مع الكشف الشهري المرسل من البنك وتحديد االختالفات وإجراء القيود المناسبة بشأنها. �
إعداد التقارير الدورية واالستثنائية عن المصروفات واإليرادات وموقف األرصدة.  �

إدارة تقنية المعلومات 222-222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

تقديم الدعم الفني لنظام التعليم االلكتروني. �
تقديم الدعم الفني لنظام مينا ايتك. �
تقديم الدعم الفني لنظام البريد اإللكتروني. �
إعداد النسخ االحتياطي لقواعد البيانات. �

إدارة التسويق واإلعالم والعالقات العامة 222-22-2

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

تقديم الخدمات والنشاطات التي من شأنها تنمية العالقات االجتماعية والثقافية. �
إعداد وتنفيذ الخطط اإلعالمية التي تخدم نشاط الشركة. �
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استقبال زوار الشركة الوطنية للتربية والتعليم من مختلف اإلدارات واألقسام. �
إعداد وتصميم هوية الشركة. �
تشكيل اللجان اإلعالمية لمناسبات الشركة والمدارس المختلفة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية. �
إعداد وتحضير المواد والمطبوعات اإلعالمية لمناسبات الشركة والمدارس المختلفة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية. �
إعداد وتحرير مجلة سنوية واإلشراف على إنتاجها وتوزيعها للفئات المستهدفة. �

إدارة الخدمات المساندة 222-2222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

تحديد مواصفات وكميات المواد المطلوب شراؤها واختيار مورد معتمد من قائمة الموردين المعتمدين. �
شراء األجهزة والمواد المطلوبة. �
التحقق من سالمة المواد المشتراه حسب إجراءات استالم وتخزين البضائع من الموردين. �
تقييم موردي األجهزة والبضائع والخدمات بهدف اعتمادهم كموردين معتمدين للشركة. �
تفقد صحة وسالمة البيئة المدرسية عن طريق التأكد من نظافة خزانات مياه الشرب والنظافة العامة للمرافق الدراسية. �
توثيق البيانات المتعلقة بسجل الخدمات الصحية المدرسية. �

إدارة األندية الرياضية 222-2222

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

توفير بيئة صحية سليمة ومناخ تربوي مالئم لمزاولة األنشطة المختلفة. �
استثمار وقت فراغ الطالب بما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع والفائدة. �
اكتشاف المواهب الطالبية المختلفة وتنميتها. �
نشر األلعاب الرياضية وتنشيط الرياضة المدرسية. �
السعي نحو تأهيل أبطال أولمبيين في األلعاب المختلفة لتمثيل المملكة في المحافل الدولية. �

لجان مجلس اإلدارة 421121

لقد شكل مجلس إدارة الشركة اللجان لتحسين إدارة الشركة وضمان األداء األمثل لها ولمساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمهامه بشكل أكثر فاعلية، وفيما 
يلي توضيح لمهام كل لجنة واألعضاء الحاليين لها. 

لجنة المراجعة 2222222

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة.

كما أنه على اللجنة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب 

من المساهمين بنسخه منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تتشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية، وتتكون من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد 
في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

أعضاء لجنة المراجعة: 6-5الجدول 
المنصباالسم 

رئيس اللجنة سعد صالح السبتي

عضومحمد فرحان النادر

عضوعبد العزيز محمد السويلم 

ممثل إدارة المراجعة وسكرتير اللجنةعبداهلل أحمد بلشرف 

المصدر: إدارة الشركة
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السري الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة 

سعد صالح السبتياالسم

60 سنةالعمر

سعوديالجنسية

رئيس لجنة المراجعةالمنصب

زمالة المحاسبين األمريكيين )CPA( عام 1990م. �المؤهالت العلمية
زمالة المعهد األمريكي للمحاسبين األمريكيين )AICPA( عام 1990م. �
زمالة المعهد األمريكي للمراجعين الداخلين )IIA( عام 1990م. �
زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA( عام 1990م. �
ماجستير في المحاسبة من كلية والش للمحاسبة واألعمال عام 1986م، والية ميتشغان، الواليات المتحدة األمريكية.  �
بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود عام 1978م، الرياض المملكة العربية السعودية. �

شريك تنفيذي في شركة بروتيفتي للمراجعة الداخلية والمخاطر منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
المدير الشريك لمكتب السبتي وبانقا عضو مجموعة )RSM( العالمية في الرياض والمنطقة الشرقية منذ عام 2010م وحتى عام  �

2013م.

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

ال يوجد

محمد فرحان النادراالسم

40 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA( عام 2010م �المؤهالت العلمية
زمالة المحاسبين األمريكيين )CPA( عام 2007م. �
ماجستير إدارة أعمال ومالية، جامعة هيريوت وات عام 2004م، المملكة المتحدة.  �
بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود عام 2001م، الرياض المملكة العربية السعودية. �

شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة )RSM( منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة. �الخبرات العملية
مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة منذ عام 2012م وحتى عام 2014م. �

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات األخرى

عضو مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول منذ 2015/11/12م وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال 
إنتاج وشراء وبيع منتجات البتروكيماويات والمنتجات الثانوية المصاحبة لها.

عبد العزيز محمد السويلماالسم

وردت السيرة الذاتية لعبد العزيز محمد السويلم في الصفحة )39(.

لجنة الترشيحات والمكافآت 2222222

تتمثل مهام ومسؤوليات اللجنة في ما يلي:

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة - 1
مخلة بالشرف أو األمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية - 2
مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.- 3
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصالح الشركة.- 4
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين.- 5
التأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.- 6
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط - 7

باألداء. 
الموافقة على المعايير واألسس الخاصة بمنح المكافآت لكبار التنفيذيين على مستوى الشركة. - 8
مراجعة أهداف وأغراض خطط المكافآت العامة والتشجيعية وخطط منح خيار تملك أسهم الشركة لمنسوبيها.- 9

تطوير معايير لترشيح أعضاء مجلس اإلدارة.- 10
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ويتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة لمدة أقصاها ثالث سنوات وفقاً لمدة دورة مجلس اإلدارة وتنتهي فترة عضويتهم بانتهاء دورة مجلس 
اإلدارة أو ألي سبب من أسباب االنتهاء، كما يجوز للمجلس عزل جميع األعضاء أو بعضهم في أي وقت وذلك وفقاً لما يراه محققاً ألهداف ومسئوليات 

وأعمال اللجنة، كما يجوز لمجلس اإلدارة إعادة تعيينهم. ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: 7-5الجدول 
المنصباالسم 

رئيس اللجنة عبد العزيز حمود الذياب 

عضومحمد إبراهيم الخضير 

عضوإبراهيم علي العبودي 

المصدر: إدارة الشركة

وقد وردت السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الصفحات )38( و)40(.

حوكمة الشركة 421221

تسعى إدارة الشركة بشكل دائم ومن منطلق حرصها واهتمامها بمصالح المساهمين إلى االلتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والتي تقوم على اإلفصاح 
والشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار بما يحقق أهداف الشركة، ويأتي التزام الشركة باتباع أعلى معايير الحوكمة وتطبيقها من أجل التأكد من أن مجلس 
اإلدارة يعمل من أجل تحقيق مصالح المساهمين على أكمل وجه، وتقديم صورة حقيقية وواضحة وعادلة ألوضاع الشركة المالية ونتائج عملياتها. لذلك 
فقد قامت الشركة بإعداد الئحة حوكمة خاصة بها متوافقة مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى وجه الخصوص الئحة 
حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16 هـ )الموافق 2017/02/13م( بناًء على نظام الشركات 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ، وتم اعتماد هذه الالئحة في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 

2016/05/02م(.

يحتوي دليل حوكمة الشركة على مجموعة أحكام متعلقة بما يلي:

سياسات وإجراءات وصالحيات مجلس اإلدارة. �
سياسات ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة. �
سياسة تنظيم تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذين. �
سياسة توزيع األرباح. �
سياسات ومبادئ اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة. �
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان. �
سياسات اإلفصاح والشفافية. �
السياسات الخاصة بحقوق المساهمين والجمعيات العامة. �

تعارض المصالح 421221

وفقاً للمادة )71( من نظام الشركات، ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 
الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز لهذا العضو االشتراك 
في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند 
انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات 

الشركة الخارجي.

ووفقاً للمادة )72( من نظام الشركات، ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع 
النشاط الذي تزاوله، وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصاًل على ترخيص من الجمعية العامة 

العادية يسمح له القيام بذلك، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. وبناًء على ما سبق فإن أعضاء مجلس اإلدارة يقرون بما يلي: 

االلتزام بالعمل طبقاً للمواد )71( و)72( من نظام الشركات، والمواد من )42( إلى )49( من الفصل السادس من الئحة حوكمة الشركات. �
عدم التصويت على العقود المبرمة مع أطراف ذوي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير  �

مباشر.
االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس  �

تنافسي تطبيقاً لنص المادة )72( من نظام الشركات.

مع العلم بأن للشركة تعاقدات مع أطراف ذات عالقة، والتي تم عرضها والموافقة عليها في الجمعية العامة للشركة )فضاًل راجع القسم الفرعي المعلومات 
القانونية »التعامالت مع األطراف ذات العالقة«(.
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تحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات .41

مقدمة42121

تم إعداد مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج عملياتها كما هو مبين فيما يلي بناًء على القوائم المالية المراجعة للسنوات المنتهية في 
31 أغسطس 2015م، 2016م و2017م والفترة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2017م، واإليضاحات المرفقة بهم والتي تم إعدادها من قبل كي بي أم جي 

.)KPMG( الفوزان وشركاه

وال تملك كي بي أم جي الفوزان وشركاه )KPMG( وال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة، كما وأعطت موافقتها 
الكتابية ولم تتراجع عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفادتها في نشرة اإلصدار هذه كمراجعي حسابات للشركة لألعوام المذكورة أعاله.

قد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية مرتبطة بإمكانيات الشركة المستقبلية استناداً إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو 
الشركة ونتائج عملياتها وأوضاعها المالية وقد تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة. كما قد تختلف نتائج الشركة الفعلية جوهرياً عن تلك التوقعات 
وذلك نتيجة لعوامل وأحداث مستقبلية متعددة بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أماكن أخرى منها وخاصة 

تلك الواردة في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«. 

إن جميع المعلومات المالية التي يحتويها هذا القسم مقومة بالريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب المبالغ إلى أقرب عدد صحيح، 
وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول. كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم 

احتساب جميع نسب النمو السنوية وهوامش الربحية والتكاليف ومعدالت النمو السنوية المركبة بناًء على األرقام التي تم تقريبها في الجداول أدناه.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية42221

المنتهية في 31  للسنوات  المراجعة  المالية  القوائم  تم استخراجها من  النشرة قد  الواردة في هذه  المالية  المعلومات  بأن  اإلدارة  يقر أعضاء مجلس 
أغسطس 2015م، 2016م و2017م والفترة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2017م، واإليضاحات المشمولة معها دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنها 
تشمل على معلومات مالية مقدمة على أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم المالية التي تقرها الشركة سنوياً، وأنه قد تم إعدادها من قبل إدارة الشركة 

.)SOCPA( بما يتفق مع معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وكذلك، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة تملك رأس مال عامل يكفي لفترة االثني عشر شهرا التي تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار. 

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل األعوام المالية الثالث السابقة مباشرة 
لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة.

 ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو 
مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.

يؤكد أعضاء مجلس االدارة بأن ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات 
أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم وفي أقسام أخرى من نشرة 

اإلصدار هذه.

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، أو القائمين 
بعرض أو طرح األوراق المالية او الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل والطرح. 

عدا ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة )قسم 6-5-12 »قروض طويلة األجل«(، يقر مجلس إدارة الشركة بأنه ال توجد أي قروض أو مديونيات أخرى 
بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، كما يقر بعدم وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة 

بضمان شخصي( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري.

يقر كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه -وعلى حد علمه- ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في 
تاريخ نشرة اإلصدار هذه، باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )6-5-12"قروض طويلة األجل"( وفي أقسام أخرى من نشرة اإلصدار هذه )يرجى 

مراجعة القسم القانوني، صفحة رقم )110(.

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار.

المعايير المحاسبية المطبقة42221

تم إعداد القوائم المالية السنوية المرفقة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين.

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق 
مع طريقة عرض السنة الحالية. وتم إعداد القوائم المالية لفترة للربع األول من العام المالي 2018م، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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النقدية وما في حكمها 222222

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات 
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( منذ تاريخ اإليداع والمتاحة للشركة دون أي قيود.

الذمم المدينة 222222

تظهر الذمم المدينة »ذمم أولياء األمور« بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم تكوين مخصص 
بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير الى عدم مقدرة الشركة على تحصيل المبالغ المستحقة. ويتم شطب الديون المعدومة 
عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل، وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها 

سابقاً تضاف الى قائمة الدخل )سياسة الشركة لتكوين المخصصات موضحه في القسم 9-5-6(.

المخزون 222222

يتم تقييم المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد. أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة 
على أساس طريقة المتوسط المرجح. وتتضمن تكلفة المخزون تكلفة الشراء باإلضافة إلى المصروفات األخرى المباشرة للوصول بالمخزون إلى حالته 
الراهنة. تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي بعد خصم التكاليف االضافية لإلكمال ومصروفات البيع 

والتوزيع ويتم تكوين مخصص )عند اللزوم( بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

األصول الثابتة 222222

يتم قياس األصول الثابتة بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء 
األصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء األصول المؤهلة لتحمل تكلفة االقتراض خالل الفترة الزمنية الالزمة 

الستكمال تلك األصول وإعدادها لالستخدامات المحدد لها. 

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند األصول الثابتة. ويتم قيد جميع النفقات األخرى في 
قائمة الدخل عند تكبدها.

يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من األصول الثابتة. وفيما يلي نسب 
اإلهالك المقدرة لألصول: 

النسبةنوعية األصل 

3٪مباني 

10٪-15٪أثاث ومفروشات 

10٪-25٪معدات مكتبية 

20٪سيارات

10٪تحسينات مباني

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2017م

األصول غير الملموسة 222222

يتم إثبات األصول غير الملموسة بتكلفة االقتناء مخصوما منها مجمع اإلطفاء وأي خسائر انخفاض في قيمتها )إن وجدت( ويتم إطفاء األصول غير 
الملموسة بطريقة القسط الثابت ويتم تحميلها على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر بخمس سنوات. 

الشهرة 222222

والمطلوبات  للتحديد  القابلة  للموجودات  العادلة  القيمة  صافي  في  الشركة  وحصة  المشتراة  لألعمال  المادي  المقابل  بين  الفرق  في  الشهرة  تتمثل 
وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء. ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغيرات 
في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. ويتم إدراج االنخفاض )إن وجد( في قائمة الدخل، وال يتم عكس خسائر 

االنخفاض في قيمة الشهرة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 222222

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

أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل.
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اإليرادات المقدمة 222222

يتم تسجيل الرسوم الدراسية المحصلة عن فترات دراسية الحقة لتاريخ القوائم المالية كإيرادات مقدمة.

الذمم الدائنة التجارية والمستحقات 222222

يتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال. 

القروض22222-2

يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما وعرضها مخصومة من 
مبلغ القرض األصلي. يتم إطفاء تلك العموالت، والتي ال تختلف جوهريا عن معدل الفائدة على القروض السائدة في السوق، على مدى عمر القرض 
بطريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء موجودات مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل 

جوهري جميع األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤهلة لالستخدام المحدد لها، وبخالف ذلك، يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل. 

 المخصصات2222222

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

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين2222222

يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل. ويتم احتساب هذا االلتزام على 
أساس المزايا الحالية المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي.

الزكاة2222222

يتم إثبات مخصص الزكاة في القوائم المالية وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )»الهيئة«(. ويتم تحميل الزكاة على 
قائمة الدخل. ويتم إثبات مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها إصدار 

الربوط النهائية.

تحقق اإليرادات 2222222

تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية: 

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

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او لشروط الدفع المحددة تعاقديا. ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق 
اإليرادات.

الخدمات التعليمية 

الخصومات  خصم  بعد  بالصافي  وتدرج  حدة  على  دراسي  عام  لكل  بالمدارس  المسجلين  للطالب  التعليمية  الخدمات  تأدية  عند  اإليرادات  تتحقق 
واالعفاءات، ويتم االعتراف باإليرادات على مدار العام. كما تتحقق اإليرادات األخرى عند تأدية الخدمات ذات العالقة. 

المنح الحكومية 

يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول باستالمها من الجهة المعنية. وعندما تتعلق المنحة بعنصر تكلفة معين، يتم إدراج المنحة 
كدخل بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنها المنحة. هذا وتدرج المنح الحكومية التي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز 
المالي في بند مستقل وتبوب ضمن اإليرادات المؤجلة. ويتم تحميلها على قائمة دخل الفترة بمقدار المصروفات التمويلية المتعلقة بالقروض الممنوحة 

من وزارة المالية لتلك الفترة.

المصروفات2222222

مصروفات الدعاية واإلعالن هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إدارة التسويق. ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، 
باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع 

والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت. 

التقارير القطاعية2222222

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال 
أخرى.
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توزيعات األرباح2222222

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم 
اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

ربحية السهم2222222

يتم تحديد ربحية السهم لكل من ربح التشغيل وإيرادات أخرى وصافي ربح السنة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما 
يراعى تعديل المتوسط المرجح بأثر إصدار أسهم مجانية.

االحتياطي النظامي2222222

وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، يتم تحويل 10٪ من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 
الى 30٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

اإليجارات التشغيلية22222-2

يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. ويتم إثبات حوافز عقد 
اإليجار المستلمة كجزء من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.

العوامل الرئيسية المؤثرة على المركز المالي ونتائج العمليات 42321

العوامل الموسمية والدورات االقتصادية 222222

بحكم طبيعة نشاط الشركة، فإنها تعمل على مدى تسعة أشهر تقريباً بالسنة، حيث تتوقف الدراسة لمدة طويلة نسبياً تصل إلى أكثر من ثالثة أشهر 
متواصلة في بعض األحيان خالل فترة اإلجازة السنوية للمدارس، مما يعني توقف نشاط الشركة بشكل شبه كامل خالل هذه المدة واستمرار الشركة 

في دفع التكاليف التشغيلية الثابتة كاألجور والرواتب. وبالتالي فإن األداء التشغيلي الخاص بذلك الربع في العادة يكون ضعيفاً للغاية أو شبه متوقف.

العوامل االقتصادية والسياسية222222

أدى االنخفاض الذي شهدته أسعار النفط ابتداًء من منتصف عام 2014م إلى تباطؤ االقتصاد السعودي، حيث سجل في ذات العام أول عجز في الميزانية 
العامة منذ عام 2009م. ونتيجًة لذلك استمر الناتج المحلي اإلجمالي باالنخفاض من 2453.5 في عام 2015م ليصل إلى 2424.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2016م. وقد سعت الحكومة السعودية خالل األعوام السابقة إلى إجراء إصالحات اقتصادية كتنويع االقتصاد، وتخفيض اإلنفاق وزيادة اإليرادات 
غير النفطية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل. وفي إطار هذا التنويع االقتصادي يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بشكل أكبر في قطاعات 

رئيسة بما في ذلك البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

 بالرغم من أن قطاع التعليم يعتبر من القطاعات الدفاعية التي ال تتأثر بشكل مباشر بالوضع االقتصادي، إال أن األثر قد يمتد لقطاع التعليم الخاص. 
حيث يواجه االقتصاد السعودي العديد من التحديات بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف المعيشة، باإلضافة إلى األوضاع الجيوسياسية التي 
تشهدها منطقة الشرق األوسط بشكل عام. ومن شأن هذه المتغيرات المذكورة وغيرها التأثير بشكل سلبي على معدل إنفاق الفرد في المملكة، بما في 
ذلك اإلنفاق على التعليم الخاص، ومن ثم التوجه إلى التعليم الحكومي كبديل له أو إلى تعليم خاص أقل تكلفة. وفي حال حدوث ذلك فإن نتائج عمليات 

الشركة وربحيتها ووضعها المالي ستتأثر جميعها بشكل سلبي جوهري. 

وتجدر اإلشارة إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية قد قدمت دعماً للمدراس الخاصة بموجب األمر الملكي رقم )121( وتاريخ 1432/07/02هـ 
يختص بسعودة وظائف التعليم األهلي وزيادة االستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس األهلية، وذلك من خالل وضع حد أدنى للراتب بحيث 
يبدأ من )5000( خمسة آالف ريال، حيث يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة )٪50( من الراتب لمدة خمس سنوات، بحيث يتم دعم المستفيد 
بمبلغ وقدره )2500( ألفان وخمسمائة ريال سعودي لمدة ستين شهراً. إال أن الصندوق قد قرر عدم تجديد العقود الحالية الموقعة مع الشركة، بالتالي 
لن يتم إضافة مستفيدين جدد وسينقطع الدعم عن المستفيدين الحالين بعد انتهاء مدة الدعم )60شهراً( لكل مستفيد. ومن المقرر أن يتوقف الدعم 
بشكٍل كامل بنهاية السنة المالية 2022-2023م، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف المباشرة للشركة وبالتالي التأثير على األداء التشغيلي للشركة 

وعلى صافي ربحيتها. 

كما أن السياسات الحكومية الحالية والقرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها إقرار 
فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م، باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلقامة ألفراد عوائل 
الموظفين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م. ستؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين بشكل عام 
من جهة وأن تواجه صعوبة في الحفاظ على أصحاب الكفاءات من موظفيها غير السعوديين من جهة أخرى، مما سيؤثر سلباً على أداء الشركة وربحيتها، 
حيث من المتوقع أن تبلغ تكاليف رسوم الموظفين غير السعوديين 2.4 مليون ريال سعودي للسنة المالية الحالية المنتهية في 31 أغسطس 2018، و11 
مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس2021م. وذلك بافتراض أن نسبة الموظفين السعوديين أقل من نسبة الموظفين غير السعوديين، حيث 

أن الرسوم المقررة أعلى في هذه الحالة.

العوامل المحفزة للطلب222222

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود نسبة عالية من السكان ممن ال تزيد أعمارهم عن 19 سنة، حيث بلغت نسبتهم 31.6٪ من السكان في منتصف 
عام 2017م. مما يدل على وجود طلب مرتفع على قطاع التعليم خالل السنوات القادمة. 
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19 سنة(، وتوسع  شهد قطاع التعليم األهلي تطورات إيجابية تعود أسبابها إلى الدعم الحكومي، إلى جانب نمو المجموعة السكانية المستهدفة )3 – 
عمليات المدارس األهلية المحلية واإلقليمية الرئيسة. كما وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م خارطة طريق 
طموحة لإلصالح التعليمي في المملكة، تنطوي على 30 مبادرة جديدة من المزمع إطالقها خالل السنوات القادمة بهدف تحسين نوعية التعليم بشكل 
عام والتركيز بشكل خاص على تعزيز إسهام القطاع الخاص. وتستهدف تلك المبادرات زيادة عدد الطالب المسجلين في المدارس والكليات األهلية من 

14.5 بالمئة إلى 25 بالمئة في مختلف أنحاء المملكة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن زيادة مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التعليم ودوره في بناء الفرد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الطلب على خدمات التعليم الخاص، 
حيث يمكن توفير بيئة تعليمية تقدم مخرجات ذات جودة عالية مقارنة بالتعليم الحكومي.

كما وتعتبر زيادة دخل الفرد أيضاً من العوامل المحفزة للطلب، والتي ترتبط بشكل مباشر بتحسن األوضاع االقتصادية. وعلى الرغم من أن اقتصاد 
المملكة يمر بكثير من التحديات في الوقت الراهن، إال أنه في حال تحسنت الظروف االقتصادية جراء اإلصالحات التي تقوم بها حكومة المملكة حالياً 
لتنويع االقتصاد واستحداث مصادر جديدة للدخل، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مستوى معيشة الفرد وبالتالي زيادة معدل اإلنفاق بشكل عام بما في ذلك 

اإلنفاق على خدمات التعليم الخاص.

نتائج العمليات 42421

قوائم الدخل المراجعة 222222
قوائم الدخل المراجعة لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 1-6الجدول 

2015مآالف الرياالت السعودية
المعدلة 

2016م
المعدلة

2017م
المراجعة

التغيير 
2015م- 
2016م

التغيير 
2016م- 
2017م

النمو السنوي 
المركب 2015م- 

2017م

4.2٪3.7٪4.6٪198.569207.761215.422إيرادات 

164.8٪13.6٪517.4٪3.03718.75321.301إعانات حكومية

10.6٪4.7٪16.7٪)137.765()131.538()112.666(تكلفة اإليرادات

5.5٪4.2٪6.8٪88.94094.97798.959مجمل الربح

)56.0٪(341.4٪)95.6٪()921()209()4.756(مصروفات دعاية وإعالن

20.0٪4.6٪37.6٪)26.181()25.034()18.193(مصروفات عمومية وإدارية

4.3٪3.0٪5.7٪65.99169.73471.856ربح التشغيل

35.6٪48.3٪24.0٪)4.614()3.111()2.509(مصاريف تمويلية 

2.7٪)14.2٪(23.1٪1.8212.2421.923إيرادات أخرى

2.9٪0.4٪5.5٪65.30368.86569.165صايف الربح قبل الزكاة

13.5٪)4.2٪(34.3٪)2.259()2.357()1.755(مخصص زكاة

2.6٪0.6٪4.7٪63.54866.50866.906صايف ربح السنة 

نقاط مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)2.3()0.1()2.2(41.8٪41.9٪44.1٪مجمل الربح

نقاط مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات )صايف إعانات حكومية(*

)2.3()1.0()2.2(44.9٪44.2٪43.3٪مجمل الربح

)2.0(0.3)2.3(0.4٪0.1٪2.4٪مصروفات دعاية وإعالن

12.22.90.13.0٪12.0٪9.2٪مصروفات عمومية وإدارية

0.1)0.2(33.40.3٪33.6٪33.2٪ربح التشغيل

)0.9()1.0(31.10.0٪32.0٪32.0٪صافي ربح السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2015م و2016م و2017م.
* تم احتساب النسب المئوية بناًء على إيرادات الرسوم الدراسية )صافي اإلعانات الحكومية(، كما وتم طرح إعانات صندوق التنمية البشرية من تكلفة اإليرادات في العامين 2016م و2017م 

عند احتساب مجمل الربح. وذلك لغرض المقارنة بين األعوام المنتيهة 2015م، 2016م و2017م، حيث أن القوائم المالية للعام 2015م لم تشمل إعانات صندوق التنمية البشرية للمعلمين.

تملك وتشّغل الشركة مدارس »التربية النموذجية« والتي لديها أربعة فروع كالتالي: فرع حي الريان )تأسس في العام 1980م ويسع 6000 طالب(، فرع حي 
الروابي )تأسس في العام 2009م ويسع 5000 طالب( وفرع حي النزهة )تأسس في العام 2013م ويسع 5000 طالب(، باإلضافة إلى فرع حي قرطبة )تم 

افتتاح وتشغيل المجمع في العام الدراسي المبتدئ في سبتمبر 2017م، السنة المالية 2018م ويسع 1.200 طالب لمرحلة الثالث ابتدائي وأقل(.
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اإليرادات 

ارتفعت اإليرادات بنسبة 4.6٪ من 198.6 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 207.8 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة زيادة عدد الطالب 
من 12.068 إلى 12.565 في ذات الفترة وذلك بسبب ارتفاع االقبال على فرع النزهة حيث ارتفع عدد الطالب في فرع النزهة بما يعادل 705 طالب 
نظراً لزيادة الكثافة السكانية في المنطقة المجاورة، قابل االرتفاع انخفاضاً في عدد الطالب في فرعي الريان والروابي )بما يعادل 161 و47 طالباً، على 

التوالي( ويعود ذلك إلى تطبيق سياسات صارمة في تحصيل الذمم المدينة من أولياء األمور.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 3.7٪ من 207.8 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 215.4 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة زيادة متوسط 
اإليرادات للطالب من 16.5 ألف ريال سعودي إلى 17.1 ألف ريال سعودي والناتجة عن زيادة الرسوم الدراسية في فرع حي النزهة، باإلضافة إلى زيادة 
عدد الطالب في حي النزهة بعدد 242 طالب، حيث أن الرسوم الدراسية في فرع حي النزهة أعلى من الرسوم الدراسية في فرعي الريان والروابي، يقابل 

االرتفاع انخفاضاُ في عدد الطالب في فرع الريان )232 طالب( ويعود ذلك إلى تطبيق سياسات صارمة في تحصيل الذمم المدينة من أولياء األمور.

اإلعانات الحكومية

تتكون اإلعانات الحكومية من إعفاءات لفوائد تتعلق بقروض ممنوحة من وزارة المالية ومنح تعليمية عامة، باإلضافة إلى منح صندوق تنمية الموارد 
البشرية للمعلمين السعوديين.

ارتفعت اإلعانات الحكومية بنسبة 517.4٪ من 3.0 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 18.7 مليون ريال سعودي في العام 2016م، وذلك نظراً 
لتغيير معاملة بند منح صندوق تنمية الموارد البشرية للمعلمين السعوديين من قبل محاسب الشركة )يرجى مراجعة القسم رقم 6-5-8 »تعديالت على 
قوائم الدخل«(، حيث أنه بدءاً من العام 2016م، قامت الشركة باحتساب منح صندوق تنمية الموارد البشرية كجزء من اإليرادات ومن ثم يتم خصم نفس 
المبلغ كجزء من تكاليف المعلمين. ارتفعت اإلعانات الحكومية بنسبة 13.6٪ من 18.7 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 21.3 مليون ريال سعودي 
في العام 2017م وذلك يعود إلى اإلرتفاع في منح صندوق تنمية الموارد البشرية للمعلمين السعوديين بما يعادل 3.3 مليون ريال سعودي نظراً للزيادة في 
أعداد المعلمين السعوديين )10معلمين خالل الفترة(. قابل االرتفاع انخفاضاً في إيرادات إعانات تعليمية حكومية من 1.1 مليون ريال سعودي في العام 
2016م إلى 532 ألف ريال سعودي في العام 2017م والتي يتم تقدير مبالغها من قبل وزارة التعليم اعتماداً على تقييم الوزارة آلداء المنشأة التعليمية من 

خالل تعيين الوزارة للجنة تقييم مختصة باإلعانة السنوية والتي بدورها تقوم بتحديد مبالغ اإلعانة.

تكلفة اإليرادات 

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 16.7٪ من 112.6 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 131.5 مليون ريال سعودي في العام 2016م مما يعود بشكل 
أساسي إلى االرتفاع في تكاليف المعلمين من 81.3 مليون ريال سعودي إلى 99.1 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نتيجة تغيير معاملة بند منح 
صندوق تنمية الموارد البشرية، كما ذكر سابقاً، من قبل محاسب الشركة. حيث أنه بدءاً من العام 2016م، قامت الشركة باحتساب منح صندوق تنمية 

الموارد البشرية كجزء من اإليرادات ومن ثم يتم خصم نفس المبلغ كجزء من تكاليف المعلمين. 

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 4.7٪ من 131.5 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 137.8 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة االرتفاع 
في تكاليف المعلمين من 99.1 مليون ريال سعودي إلى 102.6 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها مما يعود بشكل أساسي إلى االرتفاع في تكاليف 
مخصص نهاية الخدمة نظراُ لقرار اإلدارة الحتساب المخصص على مجموع الراتب الشهري، ليتوافق مع تعليمات وزارة العمل والشؤون االجتماعية. كما 
وارتفع متوسط رواتب المعلمين من 80 ألف ريال سعودي في العام 2016م إلى 83 ألف ريال سعودي في العام 2017م وذلك يعود لزيادة عدد المعلمين 

السعوديين خالل الفترة.

هامش مجمل الربح 

انخفض هامش مجمل الربح من 44.1٪ في العام 2015م إلى 41.9٪ في العام 2016م نتيجة إضافة إعانات صندوق التنمية البشرية كجزء من اإليرادات، 
والتي أثرت سلباً على نسبة هامش مجمل الربح، حيث لم تؤثر اإلعانات على مجمل الربح نظراً الرتفاع إجمالي اإليرادات والتكاليف في الوقت نفسه. قابله 
ارتفاعاً في هامش مجمل الربح لدى فرع حي النزهة الذي افتتح في العام 2013م )بلغ عدد الطالب في فرع حي النزهة 2.918 طالب في العام 2016م(. 
كما انخفض هامش مجمل الربح إلى 41.8٪ في العام 2017م ويعود ذلك إلى االرتفاع في تكلفة اإليرادات نتيجة االرتفاع في متوسط رواتب المعلمين )من 
80 ألف ريال سعودي في العام 2016م إلى 83 ألف ريال سعودي في العام 2017م خالل الفترة ذاتها(، باإلضافة إلى االنخفاض في هامش الربح في فرع 
الريان )من 49.8٪ في العام 2016م إلى 46.6٪ في العام 2017م( نتيجة انخفاض عدد الطالب في فرع الريان بما يعادل 232 طالباً خالل الفترة. قابل 

االنخفاض تحسناً في هامش الربح في فرع حي النزهة )بلغ عدد الطالب في فرع حي النزهة 3.160 طالب في العام 2017م(.

المصروفات العمومية واإلدارية 

تتكون المصروفات العمومية واإلدارية بشكل رئيسي من تكاليف الموظفين )70.7٪ من إجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية(، إهالك أصول ثابتة )٪3.3 
من إجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية(، مصروفات تدريب واستشارات )5.4٪ من إجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية(، وعموالت بنكية )4.8٪ من 

إجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية(.

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة 37.6٪ من 18.2 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 25.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م 
نتيجة تعيين عدة مدراء متخصصين )في الموارد بشرية، المالية، المعلوماتية، والمناهج الدولية( وزيادة في مرتبات المدير التنفيذي ونائبه، باإلضافة 
إلى ارتفاع مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )من 408 ألف ريال سعودي في العام 2015م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م( 

نتيجة اعتماد سياسة جديدة، حيث تم احتساب مصروف المخصص بأثر رجعي للسنوات الماضية.

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة 4.6٪ من 25.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 26.2 مليون ريال سعودي في العام 2017م نظراً 
إلى االرتفاع في تكاليف الموظفين بما يعادل 3.5 مليون ريال سعودي نتيجة االرتفاع في عدد الموظفين من 50 موظف في العام 2016م إلى 95 موظف 
في العام 2017م، قابله انخفاضاً في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )من 2.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 734 ألف ريال 

سعودي في العام 2017م(.
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مصروفات الدعاية واإلعالن 

بلغت مصروفات الدعاية واإلعالن 2.4٪ من اإليرادات في عام 2015م حيث تألفت بشكل رئيسي من رعاية النشرة الجوية على أحدى القنوات الفضائية 
لمدة سنة كاملة )3.1 مليون ريال سعودي في عام 2015م(، لوحات الدعاية في طريق المطار )900 ألف ريال سعودي(، إعالنات في الجرائد )243 ألف 
ريال سعودي( ومصروفات أخرى. انخفضت مصروفات الدعاية واإلعالن إلى 209 ألف ريال سعودي في العام 2016م حيث خففت الشركة الحمالت 
التسويق  لزيادة موظفين قسم  العام 2017م نظراً  ريال سعودي في  ألف  إلى 921  الدعاية واإلعالن  ارتفعت مصروفات  ذاتها.  الفترة  اإلعالنية خالل 

باإلضافة إلى التوجه إلعالنات االنترنت.

اإليرادات األخرى

تكونت اإليرادات األخرى من دخل تأجير المقصف )1.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م( وإيرادات متنوعة أخرى )115 ألف ريال سعودي(. ارتفعت 
اإليرادات األخرى من 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2016م نتيجة ارتفاع إيجار منافذ بيع وجبات غذائية 
من 1.6 مليون ريال سعودي إلى 1.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها. كما وانخفضت اإليرادات األخرى من 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2016م 

إلى 1.9 مليون ريال سعودي في العام 2017م نظراً النخفاض اإليرادات المتنوعة األخرى بما يعادل 282 ألف ريال سعودي.

المصاريف التمويلية

تتعلق المصاريف التمويلية بقرض من مصرف الراجحي الذي استخدمته الشركة لشراء األرض في حي القيروان في العام 2016م )والتي بلغت قيمتها 
44.6 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية. من الجدير بالذكر أنه تم منح الشركة إعفاء من سداد فوائد القروض 

الحكومية ويتم تسجيل نفس مبلغ هذه الفوائد كإيراد تحت بند اإلعانات الحكومية )ليس هناك تأثير على صافي ربح السنة(.

ارتفعت المصاريف التمويلية من 2.5 مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2016م تماشياً مع االرتفاع في القروض 
طويلة األجل في نفس الفترة. كما ارتفعت المصاريف التمويلية الى 4.6 مليون ريال سعودي في عام 2017م نتيجة لذات السبب وهو االرتفاع في القروض 

طويلة األجل في عام 2017م.

اإليرادات بحسب النوع 222222
اإليرادات بحسب الطبيعة، لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 2-6الجدول 

2015مآالف الرياالت السعودية
المراجعة 

2016م
المراجعة 

2017م
المراجعة 

التغيير 
2015م- 2016م

التغيير 
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

4.2٪3.7٪4.7٪198.176207.554215.241رسوم دراسية

اخلصومات:

)7.0٪(0.7٪)14.1٪()2.265()2.250()2.620(خصومات االخوان

1.0٪)14.8٪(19.6٪)1.615()1.895()1.584(خصومات خاصة

23.6٪)7.1٪(64.4٪)1.373()1.478()899(خصومات الموظفين

1.5٪)6.6٪(10.2٪)5.253()5.623()5.103(إجمالي اخلصومات

4.3٪4.0٪4.6٪193.073201.931209.988صايف رسوم دراسية

3.5٪10.1٪)2.8٪(3.0692.9833.285رسوم نقل الطالب والطالبات

)5.9٪()24.5٪(17.3٪2.4272.8472.149األنشطة اإلضافية

4.2٪3.7٪4.6٪198.569207.761215.422إجمالي اإليرادات

المصدر: الشركة

مؤشرات األداء الرئيسية، لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 3-6الجدول 

التغيير 2017م2016م2015مآالف الرياالت السعودية
2015م- 2016م

التغيير 
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

التباينمؤشرات األداء الرئيسية

12.06812.56512.5734978505عدد الطالب 

)282()221()61(1.1781.117896عدد الطالب )النقل(

16.416.517.10.10.60.7متوسط رسوم الدراسة للطالب

2.62.73.70.11.01.1متوسط رسوم النقل للطالب

16.516.517.10.10.60.7متوسط اإليرادات للطالب

0.30.1)0.1()2.4٪()2.7٪()2.6٪(الخصومات كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات

المصدر: الشركة
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صافي الرسوم الدراسية

تملك الشركة وتشغل ثالثة فروع لمدارس »التربية النموذجية« كما في 31 أغسطس 2017م وهم فرع حي الريان )تأسس في العام 1980م ويسع 6000 
طالب(، فرع حي الروابي )تأسس في العام 2009م ويسع 5000 طالب( وفرع حي النزهة )تأسس في العام 2013م ويسع 5000 طالب(. بلغ عدد الطالب 

12.573 في العام 2017م منهم 4.988 طالب في فرع حي الريان، 4.425 طالب في فرع حي الروابي، و3.160 طالب في فرع حي النزهة. 

تقدم مدارس التربية النموذجية مناهج وزارة التعليم والمناهج الدولية )التي تقدم في فرع الروابي فقط(. شكل متوسط رسوم مناهج وزارة التعليم نحو 
90٪ من إيرادات الرسوم الدراسية خالل الفترة التاريخية. مثلت الرسوم الدراسية لطالب الثانوي أغلبية إيرادات الرسوم الدراسية خالل الفترة التاريخية، 
حيث بلغت نحو 35٪ من إجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية، تليها الرسوم الدراسية لطالب مرحلة التمهيدي والروضة )نحو 26٪(، الرسوم الدراسية 

لطالب المتوسط )نحو 21٪( ومرحلة االبتدائي )نحو ٪17(.

ارتفع صافي الرسوم الدراسية بنسبة 4.6٪ من 193.1 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 201.9 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة ارتفاع 
في عدد الطالب من 12.068 إلى 12.565 في ذات الفترة وذلك بشكل رئيسي مرتبط في نمو فرع حي النزهة الذي افتتح في العام 2013م.

ارتفع صافي الرسوم الدراسية بنسبة 4.0٪ من 201.9 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 210.0 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة ارتفاع 
عدد الطالب في مجمع النزهة بما يعادل 242 طالب جديد باإلضافة إلى الزيادة اإلضافية في الرسوم الدراسية في فرع النزهة بما يعادل 13٪ خالل 

الفترة )حيث أن الرسوم الدراسية في حي النزهة أعلى من تلك المطبقة في فرعي الروابي والريان(.

تمنح الشركة خصومات كالتالي:

خصومات لتسجيل االخوان 5٪ لالبن الثالث، 10٪ لالبن الرابع، 15٪ لالبن الخامس، و20٪ لالبن السادس وما فوق �
خصومات خاصة حسب موافقة لجنة الحسومات االستثنائية، والمكونة بموافقة مجلس اإلدارة )بسقف 500 ألف ريال سعودي سنوياً( كميزانية  �

سنوية ال يجوز تخطيها بدون موافقة مجلس اإلدارة لبعض الحاالت االستثنائية(
خصومات ألبناء الموظفين )تصل إلى ٪50(  �

شكلت الخصومات نحو 2.6٪ من مجمل الرسوم الدراسية خالل الفترة التاريخية. 

رسوم نقل الطالب والطالبات

تقدم الشركة خدمات نقل الطالب في فرعي الروابي والريان. انخفضت رسوم النقل بنسبة 2.8٪ من 3.1 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 3.0 
مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة انخفاض عدد الطالب المسجلين في هذه الخدمة من 1.178 إلى 1.117 خالل ذات الفترة. 

ارتفعت رسوم النقل بنسبة 10.1٪ من 3.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 3.3 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة الزيادة في رسوم 
النقل بما يعادل 1000 ريال سنوياً، قابله انخفاضا في عدد الطالب المسجلين في هذه الخدمة من 1.117 طالب إلى 896 طالب خالل ذات الفترة.

إيرادات األنشطة اإلضافية

تتعلق إيرادات األنشطة اإلضافية بأنشطة تقام ما بعد ساعات الدوام قد تكون رياضية، ترفيهية، تعليمية أو غير ذلك. ارتفعت إيرادات األنشطة اإلضافية 
بنسبة 17.3٪ من 2.4 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 2.8 مليون ريال سعودي في العام 2016م، تزامناً مع ارتفاع عدد الطالب خالل ذات 
الفترة. كما انخفضت إيرادات األنشطة األخرى اإلضافية بنسبة 24.5٪ من 2.8 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 2.1 مليون ريال سعودي في 
العام 2017م وذلك بسبب تزامن اإلجازة الصيفية )حيث تقام معظم األنشطة اإلضافية في هذه الفترة( مع عيدي الفطر واألضحى مما قلل الطلب على 

هذه الخدمة.

اإليرادات بحسب الفرع 222222
اإليرادات بحسب الفرع، لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 4-6الجدول 

التغيير2017م2016م2015مآالف الرياالت السعودية
2015م- 2016م

التغيير
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

)3.7٪()5.2٪()2.2٪(85.42283.56579.178فرع حي الريان

0.4٪1.7٪)1.0٪(76.14975.40776.704فرع حي الروابي

26.9٪22.0٪31.9٪36.99948.78959.540فرع حي النزهة

4.2٪3.7٪4.6٪198.569207.761215.422اإلجمالي

عدد الطالب

)3.7٪()4.4٪()3.0٪(5.3815.2204.988فرع حي الريان

)0.5٪()0.05٪()1.1٪(4.4744.4274.425فرع حي الروابي

19.5٪8.3٪31.9٪2.2132.9183.160فرع حي النزهة

متوسط اإليرادات للطالب )آالف الرياالت السعودية(

)0.0٪()0.8٪(0.8٪15.916.015.9فرع حي الريان
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التغيير2017م2016م2015مآالف الرياالت السعودية
2015م- 2016م

التغيير
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

0.9٪1.8٪0.1٪17.017.017.3فرع حي الروابي

6.2٪12.7٪0.0٪16.716.718.8فرع حي النزهة

المصدر: الشركة

اإليرادات بحسب المرحلة، لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 5-6الجدول 

التغيير 2017م2016م2015مآالف الرياالت السعودية
2015م- 2016م

التغيير 
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

3.6٪9.8٪)2.3٪(11.69711.42312.543الروضة

11.3٪15.9٪6.9٪37.52540.12146.512التمهيدي

)3.6٪()11.7٪(5.3٪35.37337.24732.902اإلبتدائي

3.2٪1.8٪4.7٪41.74643.68844.459المتوسط

5.0٪5.9٪4.1٪66.73169.45373.572الثانوي

4.3٪4.0٪4.6٪193.073201.931209.988اإلجمالي

عدد الطالب لكل مرحلة

)2.2٪(2.1٪)6.4٪(967905924الروضة

4.0٪0.6٪7.6٪2.6742.8762.894التمهيدي

0.9٪)1.4٪(3.2٪2.5262.6072.570اإلبتدائي

1.8٪)1.4٪(5.1٪2.5262.6552.618المتوسط

2.8٪1.3٪4.4٪3.3753.5223.567الثانوي

2.1٪0.1٪4.1٪12.06812.56512.573اإلجمالي

المصدر: الشركة

فرع حي الريان

افتتح فرع حي الريان في العام 1980م في الرياض. الفرع يسع 6.000 طالب ولديه 296 غرفة تدريس بمساحة مبنية تبلغ 92.887 متر مربع. 

انخفضت إيرادات فرع حي الريان بنسبة 2.2٪ من 85.4 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 83.6 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة 
انخفاض عدد الطالب من 5.381 إلى 5.220 خالل ذات الفترة حيث أن عدد المتخرجين )518( ازداد عن صافي الطالب الجدد )357(. 

وانخفضت إيرادات فرع حي الريان بنسبة 5.2٪ من 83.6 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 79.2 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة 
انخفاض عدد الطالب من 5.220 إلى 4.988 في ذات الفترة حيث أن عدد المتخرجين )558( ازداد عن صافي الطالب الجدد )326( ويعود ذلك إلى 

تطبيق سياسات صارمة في تحصيل الذمم المدينة من أولياء األمور.

فرع حي الروابي

افتتح فرع حي الروابي في العام 2009م في الرياض. الفرع يسع 5.000 طالب ولديه 213 غرفة تدريس بمساحة مبنية تبلغ 55.303 متر مربع.

انخفضت إيرادات فرع حي الروابي بنسبة 1.0٪ من 76.1 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 75.4 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة 
انخفاض عدد الطالب من 4.474 إلى 4.427 خالل الفترة ذاتها حيث أن عدد المتخرجين )434( ازداد عن صافي الطالب الجدد )387(.

وارتفعت إيرادات فرع حي الروابي بنسبة 1.7٪ من 75.4 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 76.7 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة 
حركة الطالب نحو فصول أعلى والتي لديها رسوم دراسية أعلى، يقابله ثبات في مجمل عدد الطالب خالل الفترة ذاتها. حيث قابل االنخفاض في عدد 

الطالب في المنهج الوطني 69 طالب ارتفاع في عدد الطالب في المنهج العالمي 67 طالب.

فرع حي النزهة

افتتح فرع حي النزهة في العام 2013م في الرياض. الفرع يسع 5.000 طالب ولديه 198 غرفة تدريس بمساحة مبنية تبلغ 53.246 متر مربع.

ارتفعت إيرادات فرع حي النزهة بنسبة 31.9٪ من 37.0 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 48.8 مليون ريال سعودي في العام 2016م وذلك بشكل 
رئيسي نتيجة زيادة عدد الطالب من 2.213 إلى 2.918 خالل ذات الفترة.

ارتفعت إيرادات فرع حي النزهة بنسبة 22.0٪ من 48.8 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 59.5 مليون ريال سعودي في العام 2017م وذلك 
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بشكل رئيسي نتيجة زيادة عدد الطالب من 2.918 إلى 3.160 خالل ذات الفترة، باإلضافة إلى زيادة الرسوم الدراسية في جميع المراحل )ارتفع متوسط 
اإليرادات للطالب من 16.7 ألف ريال سعودي إلى 18.8 ألف ريال سعودي خالل ذات الفترة(.

تكلفة اإليرادات 222222
تكلفة اإليرادات حسب النوع، لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 6-6الجدول 

2015مآالف الرياالت السعودية
المراجعة 

2016م
المراجعة

2017م
المراجعة

التغيير
2015م- 2016م

التغيير
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

12.3٪3.5٪21.8٪81.34899.114102.584تكاليف المعلمين 

)0.1٪(3.0٪)3.1٪(12.42412.04312.409استهالكات موجودات ثابتة

19.1٪4.7٪35.5٪4.6516.3046.600مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

34.2٪44.4٪24.7٪3.6534.5546.576تأمين طبي

)0.3٪(12.4٪)11.6٪(1.8901.6711.878ضيافة استقبال وأنشطة

)19.7٪()5.2٪()31.9٪(2.9121.9831.880مصروفات وقود وصيانة

9.4٪17.3٪2.1٪2.0042.0462.399كهرباء ومياه واتصاالت

)6.8٪(5.2٪)17.5٪(2.0781.7141.803مصروفات حكومية

)2.1٪()22.5٪(23.6٪1.7062.1091.635أخرى

10.6٪4.7٪16.7٪112.666131.538137.765إجمالي التكاليف

9)6(1.2291.2441.23815متوسط عدد المعلمين

11.9٪4.0٪20.4٪668083متوسط تكاليف المعلمين لكل معلم

النقط املئويةكنسبة مئوية من اإليرادات )صايف اإلعانات احلكومية(

6.7)0.1(47.66.7٪47.7٪41.0٪تكاليف المعلمين

)0.5(0.0)0.5(5.8٪5.8٪6.3٪استهالكات موجودات ثابتة

3.10.70.00.7٪3.0٪2.3٪مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

64.06.60.67.2٪63.3٪56.7٪إجمالي التكاليف

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2015م و2016م و2017م

تكاليف الموظفين

تعد تكاليف المعلمين المكون الرئيسي لمجمل تكاليف اإليرادات حيث شكلت 72.2٪ ،75.4٪ و74.5٪ من إجمالي التكاليف في األعوام 2015م و2016م 
و2017م. تتعلق تكاليف المعلمين بالموظفين المباشرين للمدارس بمن فيهم المشرفين والمدرسين وغيرهم.

ارتفعت تكاليف المعلمين بنسبة 21.8٪ من 81.3 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 99.1 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة ارتفاع 
متوسط عدد المعلمين من 1.229 إلى 1.244 خالل ذات الفترة.

وارتفعت تكاليف المعلمين بنسبة 3.5٪ من 99.1 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 102.6 مليون ريال سعودي في العام 2017م ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى بدء احتساب إعانات صندوق التنمية البشرية )والتي بلغت 15.7 مليون ريال سعودي في العام ذاته( كمصروف تحت بند تكاليف المعلمين، 
باإلضافة إلى االرتفاع في تكاليف مخصص نهاية الخدمة )من 3.7 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 8.3 مليون ريال سعودي في العام 2017م( 

نظراً لقرار اإلدارة احتساب المخصص على مجموع الراتب الشهري، ليتوافق مع تعليمات وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

استهالكات موجودات ثابتة

تتعلق استهالكات الموجودات الثابتة بموجودات المدارس والتي تتضمن المباني والتحسينات، األثاث والمفروشات، المعدات المكتبية، والسيارات.

انخفضت استهالكات الموجودات الثابتة بنسبة 3.1٪ من 12.4 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 12.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م 
نتيجة الزيادة في التسويات خالل العام. 

وارتفعت استهالكات الموجودات الثابتة بنسبة 3.0٪ من 12.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 12.4 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة 
االنخفاض في التسويات خالل العام.

مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

تتضمن المطبوعات واألدوات والمواد المستهلكة الكتب والمنشورات والمواد األخرى التي تقدمها المدرسة للطالب. ارتفعت تكاليف المطبوعات واألدوات 
والمواد المستهلكة من 4.7 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 6.3 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة تحديثات للمنهج الدولي.
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كما وارتفعت تكاليف المطبوعات واألدوات والمواد المستهلكة من 6.3 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 6.6 مليون ريال سعودي في العام 2017م 
نتيجة ارتفاع عدد الطالب في المنهج الدولي.

تأمين طبي 

جميع موظفي الشركة والتابعين لكل موظف يستحقون التأمين الطبي، ارتفع التأمين الطبي من 3.7 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 6.6 مليون 
ريال سعودي في العام 2017م نتيجة ارتفاع قسط بوليصة التأمين.

ضيافة استقبال وأنشطة 

تتضمن الضيافة واالستقبال واألنشطة التكاليف المتعلقة باألنشطة التي تقام خالل السنة )مثل المعارض والحفالت التي يحضرها أولياء األمور(. تتكون 
هذه التكاليف من رسوم إدارة الحفالت، ديكورات، الطلبات الخارجية وما شابه ذلك. انخفضت تكاليف الضيافة واالستقبال واألنشطة من 1.9 مليون 
ريال سعودي في العام 2015م إلى 1.7 مليون ريال سعودي في العام 2016م وذلك الختالف متطلبات الحفالت. كما وارتفعت تكاليف الضيافة واالستقبال 

واألنشطة من 1.7 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 1.9 مليون ريال سعودي في العام 2017م نظراً لتغير متطلبات الحفالت.

مصروفات وقود وصيانة 

انخفضت مصروفات الوقود والصيانة بنسبة 31.9٪ من 2.9 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م حيث 
مارست اإلدارة مبادرات لتوفير التكاليف من خالل تغيير الموردين. كما وانخفضت مصروفات الوقود والصيانة بنسبة 5.2٪ إلى 1.9 مليون ريال سعودي 

في العام 2017م لألسباب ذاتها.

كهرباء مياه واتصاالت

ارتفعت مصروفات الكهرباء والمياه واالتصاالت بنسبة ضئيلة )2.1٪( بين العامين 2015م و2016م تماشياً مع زيادة عدد الطالب والصفوف الدراسية، 
باإلضافة إلى رفع دعم الحكومة عن خدمات الكهرباء والمياه. كما ارتفعت مصروفات الكهرباء والمياه واالتصاالت إلى 2.4 مليون ريال سعودي تماشياً 

مع زيادة عدد الطالب والصفوف الدراسية.

مصروفات حكومية

تتعلق المصروفات الحكومية بشكل رئيسي برسوم تأشيرات الموظفين األجانب. يوجد ارتباط بين مستويات الرسوم الحكومية ونسبة التوظيف للمواطنين 
السعوديين حيث أن الرسوم تنخفض كلما زادت نسبة توظيف المواطنين )والعكس كذلك(.

انخفضت المصروفات الحكومية بنسبة 17.5٪ من 2.1 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 1.7 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة انخفاض 
الرسوم الحكومية تماشياً مع ارتفاع نسبة الموظفين السعوديين.

كما ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة 5.2٪ من 1.7 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة ارتفاع 
الرسوم الحكومية تماشياً مع عدد الموظفين بشكل كلي.

مصروفات أخرى

ارتفعت المصروفات األخرى من 1.7 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 2.1 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة زيادة في تكاليف الزي 
الموحد للطالب، الهدايا، تأمين السيارات وإيجار سكن الموظفين. كما وانخفضت المصروفات األخرى الى 1.6 مليون ريال سعودي في عام 2017م 

نتيجة االنخفاض في مصاريف الهدايا والتأمينات.

مجمل الربح 222222
مجمل الربح بحسب الفرع، لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 7-6الجدول 

التغيير2017م2016م2015مآالف الرياالت السعودية
2015م- 2016م

التغيير
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

)3.0٪()8.2٪(2.5٪39.24340.20736.908فرع حي الريان

)2.9٪()1.4٪()4.4٪(31.47930.08629.653فرع حي الروابي

40.8٪39.3٪42.4٪15.18121.62030.116فرع حي النزهة

6.1٪5.2٪7.0٪85.90391.91396.678إجمالي الفروع

اإلعانات الحكومية )صافي منح 
الموارد البشرية(

3.0373.0632.281٪0.9)٪25.5()٪13.3(

5.5٪4.2٪6.8٪88.94194.97798.958اإلجمالي

نقاط مئويةهامش مجمل الربح )صايف اإلعانات احلكومية(

0.7)1.5(46.62.2٪48.1٪45.9٪فرع حي الريان
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التغيير2017م2016م2015مآالف الرياالت السعودية
2015م- 2016م

التغيير
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

)2.7()1.2()1.4(38.7٪39.9٪41.3٪فرع حي الروابي

50.63.36.39.5٪44.3٪41.0٪فرع حي النزهة

44.91.00.61.6٪44.2٪43.3٪اإلجمالي

المصدر: الشركة

ارتفع هامش مجمل الربح )صافي من اإلعانات الحكومية( من 43.3٪ في العام 2015م إلى 44.9٪ في العام 2017م نتيجة نمو اإليرادات )وذلك نتيجة 
ارتفاع عدد الطالب ومتوسط الرسوم الدراسية( مما أدى إلى تغطية أكبر للمصاريف الثابتة )خصوصاً تكاليف المعلمين(.

ارتفع هامش الربح لفرع حي الريان من 45.9٪ في العام 2015م إلى 48.1٪ في العام 2016م نتيجة زيادة الطالب في المرحلة الثانوية )والتي لها رسوم 
دراسية أعلى من المراحل األخرى(، يقابله انخفاضاً في عدد الطالب بما يعادل 161 طالب. بينما انخفض هامش الربح إلى 46.6٪ في العام 2017م 

نتيجة االنخفاض في عدد الطالب بما يعادل 232 طالب خالل الفترة.

انخفض هامش مجمل الربح لفرع حي الروابي من 41.3٪ في العام 2015م الى 39.9٪ في العام 2016م وتابع االنخفاض حتى 38.7٪ في العام 2017م 
نتيجة انخفاض عدد الطالب خالل ذات الفترة )ناقص 49 طالب( وذلك نتيجة المتخرجين ونقل طالب إلى األفرع األخرى )خصوصاً فرع حي النزهة(.

بلغ هامش مجمل الربح لفرع حي النزهة 41.0٪ في عام 2015م حيث أن الفرع افتتح في العام 2013م وكان في المراحل األولى من بناء قاعدته الطالبية. 
ارتفع هامش مجمل الربح لفرع حي النزهة من 41.0٪ في العام 2015م إلى 44.3٪ في العام 2016م نتيجة ارتفاع عدد طالب الفرع من 2.213 إلى 
2.918 خالل ذات الفترة. وارتفع هامش مجمل ربح فرع حي النزهة إلى 50.6٪ في العام 2017م نتيجة ارتفاع عدد الطالب إلى 3.160 خالل ذات الفترة.

اإلعانات الحكومية لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 8-6الجدول 

التغيير2017م2016م2015مآالف الرياالت السعودية
2015م- 2016م

التغيير
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

ال ينطبق21.2٪ال ينطبق15.69019.020-منح الموارد البشرية 

)16.5٪()11.8٪()21.0٪(2.5091.9831.749إيرادات مؤجلة »منح حكومية«

0.3٪)50.8٪(104.7٪5281.081532إيرادات إعانات تعليمية حكومية

164.8٪13.6٪517.4٪3.03718.75321.301اإلجمالي

المصدر: الشركة

إرتفع إجمالي اإلعانات الحكومية من 3.0 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 21.3 مليون ريال سعودي في العام 2017م وتكونت بشكل أساسي 
من التالي:

منح الموارد البشرية )قسم مناقشة وتحليل اإلدارة الفقرة رقم 1-5-6(- 1
إيرادات مؤجلة »منح حكومية« وتتمثل في قيمة فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية للشركة، حيث تم منح الشركة قروض حسنة ال - 2

تتضمن فوائد، ويتم احتساب الفوائد كإيرادات مؤجلة »منح حكومية« ضمن العملية المحاسبية. يتم احتساب قيمة هذه الفوائد على أساس 
متوسط سعر الفائدة السائد في السوق خالل الفترة ذاتها. تتكون قروض وزارة المالية من قرضين لتمويل إنشاء مجمعين تعليمين )فرع الروابي 
وفرع النزهة(. يتم تفصيل هذا القرض في قسم 6-5-12 – قروض طويلة األجل. يتم احتساب هذه الفوائد كجزء من اإلعانات الحكومية ضمن 
اإليرادات ومن ثم يتم خصم نفس المبلغ كجزء من تكاليف التمويل. انخفضت مبالغ اإليرادات المؤجلة من 2.5 مليون ريال سعودي في العام 

2015م إلى 1.9 مليون ريال سعودي في العام 2016م و1.7 مليون ريال سعودي في العام 2017م تماشياً مع استخدام القروض.
إيرادات إعانات تعليمية حكومية وتتعلق بشكل أساسي بدعم من وزارة التعليم يدفع للشركة على أساس معايير خاصة بالوزارة تتعلق بتقييم - 3

الوزارة آلداء المنشأة التعليمية من خالل تعيين الوزارة للجنة تقييم مختصة باإلعانة السنوية والتي بدورها تقوم بتحديد مبالغ اإلعانة. ارتفعت 
إيرادات إعانات تعليمية حكومية من 528 ألف ريال سعودي في العام 2015م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في العام 2016م، كما وانخفضت 

اإليرادات إلى 532 ألف ريال سعودي في العام 2017م.

63



مصروفات العمومية واإلدارية 222222
المصروفات العمومية واإلدارية، لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 9-6الجدول 

2015مآالف الرياالت السعودية
المراجعة 

2016م
المراجعة 

2017م
المراجعة 

التغيير 
2015م- 2016م

التغيير 
2016م- 2017م

النمو السنوي 
المركب 2015م- 

2017م

27.7٪21.0٪34.8٪12.32416.61720.106تكاليف الموظفين

10.0٪29.3٪)6.4٪(1.0529841.272عموالت بنكية

84.1٪165.1٪27.9٪254325863كهرباء ومياه واتصاالت

)20.8٪()7.0٪()32.5٪(1.6311.1011.024مصروفات تدريب واستشارات

34.2٪)63.7٪(395.9٪4082.022734ديون مشكوك في تحصيلها

)24.3٪()47.9٪(9.9٪863949495استهالكات موجودات ثابتة

104.8٪48.5٪182.5٪136383569تأمين طبي

)2.5٪()29.3٪(34.4٪390524371مصروفات حكومية

)39.5٪()82.3٪(106.6٪473976173مصروفات وقود وصيانة

)10.4٪()75.5٪(227.8٪203666163مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

)5.5٪()15.5٪(5.8٪459485410أخرى

20.0٪4.6٪37.6٪18.19325.03426.181اإلجمالي

4542)3(535095متوسط عدد الموظفين

متوسط رواتب وأجور ومزايا موظفين )آالف الرياالت 
السعودية(

233332212100)121()21(

نقاط مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات )صايف اإلعانات احلكومية(

9.31.81.33.1٪8.0٪6.2٪تكاليف الموظفين

0.60.00.10.1٪0.5٪0.5٪عموالت بنكية

0.40.10.20.3٪0.2٪0.1٪كهرباء ومياه واتصاالت

)0.3(0.0)0.3(0.5٪0.5٪0.8٪مصروفات تدريب واستشارات

0.1)0.7(0.30.8٪1.0٪0.2٪ديون مشكوك في تحصيلها

3.0)0.2(12.22.8٪12.0٪9.2٪اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2015م و2016م و2017م

تكاليف الموظفين

تعد تكاليف الموظفين المكون الرئيسي لمجمل المصروفات العمومية واإلدارية حيث شكلت 67.7٪، 66.4٪ و76.8٪ من المبلغ في األعوام 2015م، 
2016م و2017م. تتعلق تكاليف الموظفين باإلدارة العليا واإلدارة العامة للشركة.

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 34.8٪ من 12.3 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 16.6 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة تعيين عدة 
مدراء متخصصين )في الموارد بشرية، المالية، المعلوماتية، المناهج الدولية( وزيادة في مرتبات المدير التنفيذي ونائبه. 

وارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 21.0٪ من 16.6 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 20.1 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة إعادة 
تبويب 35 موظف من قسمي الصيانة والمشتريات من تكاليف اإليرادات إلى مصروفات العمومية واإلدارية حتى تقوم اإلدارة بممارسة حوكمة أفضل على 
قسمي الصيانة والمشتريات، كما وتم توظيف 10 موظفين جدد في قسم التسويق والعالقات العامة، كما تم تأسيس إدارة المراجعة الداخلية بالشركة 

خالل العام المالي 2017م.

عموالت بنكية

تتألف العموالت البنكية بشكل رئيسي من رسوم المعامالت الدائنة والمدينة باإلضافة إلى معامالت تحويل الرواتب )رسوم ثابتة بقيمة 15 ريال لكل 
موظف(. انخفضت العموالت البنكية من 1.1 مليون ريال سعودي في العام 2015م الى 984 ألف ريال سعودي في العام 2016م وذلك نتيجة تغير أجهزة 
نقاط البيع من بنك ساب )بنسبة عمولة 2.4٪( الى بنك الراجحي )بنسبة عمولة 1.8٪(. ارتفعت العموالت البنكية من 984 ألف ريال سعودي إلى 1.3 
مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة ارتفاع متوسط عدد الموظفين وفرض أسعار عموالت جديدة من قبل الشبكة السعودية للمدفوعات »مدى«، 

باإلضافة إلى ارتفاع معدالت التحصيل عن طريق البطاقات االئتمانية.
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كهرباء ومياه واتصاالت

ارتفعت مصروفات الكهرباء والمياه واالتصاالت من 254 ألف ريال سعودي في العام 2015م إلى 325 ألف ريال سعودي في العام 2016م وذلك نتيجة رفع 
دعم الحكومة عن الكهرباء والمياه خالل الفترة ذاتها. وكما وارتفعت مصروفات الكهرباء والمياه واالتصال إلى 863 ألف ريال سعودي في العام 2017م 

نتيجة دفع الشركة فواتير قائمة لم يتم تسديدها خالل أعوام ماضية وتم تسديدها في العام 2017م.

مصروفات تدريب واستشارات

انخفضت مصروفات التدريب واالستشارات من 1.6 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة انتهاء عقد 
إحدى شركات االستشارات. كما وانخفضت مصروفات التدريب واالستشارات بشكل طفيف إلى 1.0م مليون ريال سعودي في العام 2017م للسبب ذاته.

ديون مشكوك في تحصيلها

قامت الشركة باعتماد سياسة جديدة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها في العام 2016م. بناء على هذه السياسة، يتم احتساب المخصص كالتالي:

مخصص 25٪ للمبالغ المستحقة ألكثر من سنة دراسية واحدة، �
مخصص 45٪ للمبالغ المستحقة ما بين سنتين إلى 3 سنوات دراسية، �
مخصص 65٪ للمبالغ المستحقة ألكثر من 3 سنوات دراسية. �

على هذا األساس، ارتفع مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من 408 ألف ريال سعودي في العام 2015م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في 
العام 2016م، تشمل مبالغ تخص سنوات سابقة. كما وانخفض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى 734 ألف ريال سعودي في العام 

2017م وهو المستوى االعتيادي لها.

استهالكات موجودات ثابتة

تعلقت االستهالكات بمبنى اإلدارة وما يشمله من تعديالت على المبنى، أثاث وحواسب آلية. ارتفعت استهالكات الموجودات الثابتة من 863 ألف ريال 
سعودي في العام 2015م إلى 949 ألف ريال سعودي في العام 2016م كما بقيت ثابتة كنسبة من اإليرادات بما يعادل 0.4٪ خالل 2015م و2016م . كما 

وانخفضت استهالكات الموجودات الثابتة إلى 495 ألف ريال سعودي في العام 2017م نتيجة االرتفاع في معدل استهالكات األصول في مبنى اإلدارة.

تأمين طبي

ارتفعت تكاليف التأمين الطبي من 136 ألف ريال سعودي في العام 2015م إلى 569 ألف ريال سعودي في العام 2017م نتيجة ارتفاع قسط بوليصية 
التأمين.

مصروفات وقود وصيانة

ارتفعت مصروفات الوقود والصيانة من 473 ألف ريال سعودي في العام 2015م إلى 976 ألف ريال سعودي في العام 2016م نتيجة تنفيذ صيانة دورية 
لسيارات نقل الموظفين خالل الفترة التاريخية. كما وانخفضت مصروفات الوقود والصيانة إلى 173 ألف ريال سعودي في العام 2017م نتيجة ممارسة 

اإلدارة لمبادرات تخفيض المصاريف عن طريق تغيير الموردين.

مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

ارتفعت تكاليف المطبوعات واألدوات والمواد المستهلكة من 203 ألف ريال سعودي في العام 2015م إلى 666 ألف ريال سعودي في العام 2016م نتيجة 
إصدار مطبوعات جديدة تعكس التحديثات في جدول الرسوم الدراسية. كما وانخفضت تكاليف المطبوعات واألدوات والمواد المستهلكة إلى 163 ألف 

ريال سعودي في العام 2017م نتيجة ممارسة اإلدارة لمبادرات تخفيض المصاريف عن طريق تغيير الموردين.

مصروفات حكومية

تتكون المصروفات الحكومية بشكل رئيسي من رسوم التأشيرات وارتفعت من 390 ألف ريال سعودي في عام 2015م إلى 524 ألف ريال سعودي في عام 
2016م نتيجة االنخفاض في عدد الموظفين السعوديين في الشركة. كما وانخفضت المصروفات الحكومية إلى 371 ألف ريال سعودي في عام 2017م 

نتيجة زيادة عدد الموظفين السعوديين في الشركة.

تحليل صافي الدخل 222222
صافي الدخل، للمدة المنتهية في 31 أغسطس 2015م، 2016م و2017م.: 10-6الجدول 

2015مآالف الرياالت السعودية
المراجعة 

2016م
المراجعة 

2017م
المراجعة

التغيير
2015م- 2016م

التغيير
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

35.6٪48.3٪24.0٪)4.614()3.111()2.509(مصاريف تمويلية 

2.7٪)14.2٪(23.1٪1.8212.2421.923إيرادات أخرى

2.9٪0.4٪5.5٪65.30368.86569.165صايف الربح قبل الزكاة

13.5٪)4.2٪(34.3٪)2.259()2.357()1.755(مخصص زكاة
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2015مآالف الرياالت السعودية
المراجعة 

2016م
المراجعة 

2017م
المراجعة

التغيير
2015م- 2016م

التغيير
2016م- 2017م

النمو السنوي المركب 
2015م- 2017م

2.6٪0.6٪4.7٪63.54866.50866.906صايف ربح السنة 

نقاط مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات )صايف إعانات حكومية(

)0.9()0.9()0.0(31.1٪32.0٪32.0٪هامش صافي الربح

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2015م و2016م و2017م

العام  في  القيروان  حي  فرع  إلنشاء  الرياض  بمدينة  أرض  لشراء  الشركة  استخدمته  الذي  الراجحي  مصرف  من  بقرض  التمويلية  المصاريف  تتعلق 
2016م )والتي بلغت 44.6 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى قرض آخر من مصرف الراجحي المخصص لشراء أرض في الخبر )التي تم شراءها في 
مايو2017م(. باإلضافة إلى فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية. من الجدير بالذكر أنه ال يترتب على قروض وزارة المالية أية فوائد، وال يتوقع أن 
تقوم الشركة بتحمل أية فوائد على قروض وزارة المالية في المستقبل، وإنما تقوم الشركة بهذا اإلجراء المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. يتم 

تسجيل نفس مبلغ هذه الفوائد كإيراد تحت بند اإلعانات الحكومية )ليس هناك تأثير على صافي ربح السنة(.

ارتفعت المصاريف التمويلية من 2.5 مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2016م تماشياً مع االرتفاع في القروض 
طويلة األجل في نفس الفترة. كما ارتفعت المصاريف التمويلية الى 4.6 مليون ريال سعودي في عام 2017م نتيجة لذات السبب وهو االرتفاع في القروض 

طويلة األجل في عام 2017م.

تكونت اإليرادات األخرى من دخل تأجير المقاصف )1.8 مليون ريال سعودي في العام 2017م( وإيرادات متنوعة أخرى )115 ألف ريال سعودي في العام 
2017م(. ارتفعت اإليرادات األخرى من 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2016م نتيجة ارتفاع إيجار منافذ 
بيع وجبات غذائية من 1.6 مليون ريال سعودي إلى 1.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها. كما وانخفضت اإليرادات األخرى إلى 1.9 مليون ريال 

سعودي في العام 2017م نتيجة انخفاض اإليرادات المتنوعة األخرى من 397 ألف ريال سعودي إلى 115 ألف ريال سعودي في الفترة ذاتها.

تتكون العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للشركة حقوق الملكية والمخصصات كما في بداية العام والدخل الصافي المعدل، ناقص الحسومات لصافي 
القيمة الدفترية للممتلكات، اآلالت والمعدات واالستثمارات وبعض البنود األخرى. وفي حال كان الوعاء الزكوي سالباً، ال يكون على الشركة زكاة مستحقة 

الدفع للسنة. 

حصلت الشركة على شهادات اإلقرار الزكوي من مصلحة الزكاة والدخل للسنين 2015م ،2016م، و2017م.

بقى هامش صافي ربح السنة ثابت نسبيا على 32.0٪ في العام 2015م والعام 2016م نتيجة االرتفاع النسبي في المصاريف االدارية والعمومية كنسبة من 
اإليرادات بما يعادل 2.9 نقطة قابله انخفاض في المصاريف التسويقية كنسبة من اإليرادات بما يعادل 2.3 نقطة. كما وانخفض هامش صافي الربح إلى 
31.1٪ في العام 2017م نتيجة االنخفاض في هامش الربح التشغيلي )من 33.6٪ إلى 33.4٪ خالل الفترة ذاتها( مما يعود إلى الثبوت في عدد الطالب 
)صافي الزيادة ما يعادل 8 طالب خالل الفترة ذاتها( مع الزيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 10.6٪، يقابله ارتفاعاً في متوسط اإليرادات للطالب من 16.5 
ألف ريال سعودي إلى 17.5 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها بسبب رفع الرسوم المدرسية في مجمع النزهة، وزيادة عدد الطالب في مجمع النزهة(.

تعديالت على قوائم الدخل 222222

توضح الجداول أدناه التعديالت على قائمة الدخل للعام 2015م ولعام 2016م.

مقارنة ما بين قائمة الدخل المراجعة للعام 2015م وقائمة الدخل المعدلة كما تقدم في قوائم العام 2016م: 11-6الجدول 

31 أغسطسآالف الرياالت السعودية
2015م مراجعة

31 أغسطس
ايضاحفروقات2015م معدلة

-198.569198.569إيرادات 

1)2.509(5283.037إعانات حكومية

1.0422)112.666()111.624(تكلفة اإليرادات

)1.467(87.47488.941مجمل الربح

-)18.193()18.193(مصروفات عمومية وادارية

-)4.765()4.765(مصروفات دعاية وإعالن

)1.467(64.52465.991ربح التشغيل

2.509)2.509(-مصاريف تمويلية 

-1.8211.821إيرادات أخرى

66.34565.3031.042صايف الربح قبل الزكاة

-)1.755()1.755(مخصص زكاة
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31 أغسطسآالف الرياالت السعودية
2015م مراجعة

31 أغسطس
ايضاحفروقات2015م معدلة

64.59063.5481.042صافي ربح السنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2015م، 2016م

ايضاحات:

تمت إعادة تبويب أرقام مقارنة المنح الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2015م لتتماشى مع عرض 2016م.- 1
تبين خالل السنة المالية 2015م أن هناك تسويات تخص سنوات سابقة تتعلق بصحة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة الناتجة عن - 2

أخطاء في تواريخ التحاق بعض الموظفين بالشركة، وعليه تم تعديل أرقام العام 2015م ببعض التسويات.

 مقارنة ما بين قائمة الدخل المراجعة للعام 2016م وقائمة الدخل المعدلة كما تقدم في قوائم العام 2017م: 12-6الجدول 

31 أغسطس 2016مآالف الرياالت السعودية
مراجعة

31 أغسطس 2016م
ايضاحفروقاتمعدلة

-207.761207.761إيرادات 

3.31618.75315.4381إعانات حكومية

2)17.104()131.538()114.433(تكلفة اإليرادات

)1.668(96.64494.976مجمل الربح

1.4143)25.034()26.448(مصروفات عمومية وإدارية

-)209()209(مصروفات دعاية وإعالن

)254(69.98769.733ربح التشغيل

2544)3.111()3.363(مصاريف تمويلية 

-2.2422.242إيرادات أخرى

-68.86668.866صايف الربح قبل الزكاة

-)2.357()2.357(مخصص زكاة

-66.50866.508صايف ربح السنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2016م و2017م

إيضاحات:

ابتداًء من العام 2017م، تم احتساب إعانات صندوق التنمية البشرية للمعلمين السعوديين كجزء من اإلعانات الحكومية، ومن ثم إضافتها إلى - 1
تكاليف الموظفين كجزء من تكاليف اإليرادات. في العامين 2016م و2015م، لم يتم إظهار اإلعانات الحكومية من صندوق التنمية البشرية 

في القوائم المالية.
كما ذكر أعاله، قامت الشركة بالبدء باحتساب إعانات صندوق التنمية البشرية كجزء من اإلعانات الحكومية، ومن ثم إضافتها إلى تكاليف - 2

العمومية  المصروفات  تبويبها تحت  تم  والتي  الريان  المبلغ ما يخص استهالكات فرع  كما ويشمل  اإليرادات.  تكاليف  الموظفين كجزء من 
واإلدارية في العام 2016م.

مصروفات عمومية وإدارية متعلقة بمبالغ تخص استهالكات فرع الريان والتي تم تبويبها تحت المصروفات العمومية واإلدارية في العام 2016م.- 3
قام المستشار المالي للشركة بإعادة احتساب المصاريف التمويلية الخاصة بالقروض الحكومية واتضح مبلغ الفروقات المذكور أعاله.- 4

قوائم المركز المالي لألعوام المنتهية في 22 أغسطس 22-2م و22-2م و22-2م 222222
 قوائم المركز المالي لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 13-6الجدول 

31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية

املوجودات 

66.67422.57229.546نقد لدى البنوك

14.67328.34438.775ذمم مدينة، صافي

12.81213.05417.441دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

1.8091.8096.045مستحق من أطراف ذات عالقة 

1.652--مخزون
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31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية

95.96865.77993.459مجموع املوجودات املتداولة

279.590269.653257.718أصول ثابتة

27.09391.537121.957مشروعات تحت التنفيذ

22.36422.36422.364موجودات غير ملموسة -الشهرة

1.3251.049-أصول غير ملموسة، صافي

329.047384.880403.089مجموع املوجودات الغير متداولة

425.015450.659496.548مجموع املوجودات

املطلوبات متداولة

2.7653.25112.343الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

2.2351.7491.504الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية« 

550202775ذمم دائنة

56.15027.04320.335إيرادات مقدمة

1.7552.3571.954مخصص الزكاة

5.2791.0211.444مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

208--مستحق إلى أطراف ذات عالقة

68.73535.62338.564مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة

18.70154.86758.023الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

10.2954.7373.233الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

26.77032.45838.740مخصص مكافأة ترك الخدمة

55.76692.06299.996مجموع املطلوبات غير املتداولة

124.500127.685138.560مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

200.000300.000300.000رأس المال

46.4546.65113.341احتياطي نظامي

54.06116.32344.647أرباح مبقاة

300.515322.974357.988مجموع حقوق امللكية

425.015450.659496.548مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م

الموجودات المتداولة 22222-2
 الموجودات المتداولة لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 14-6الجدول 

31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م 31 أغسطس 2015م آالف الرياالت السعودية 

66.67422.57229.546نقد لدى البنوك 

14.67328.34438.775صافي الذمم المدينة 

12.81213.05417.441دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

1.8091.8096.045مستحق من أطراف ذات عالقة 

1.652--مخزون 

95.96865.77993.459مجموع املوجودات املتداولة 

273857فترة تحصيل الذمم المدينة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2015م و2016م و2017م.
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النقد وما في حكمه

انخفضت النقدية لدى البنوك من 66.7 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 22.6 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2016م 
نتيجة االرتفاع في الذمم المدينة لتأخر تحصيل رسوم قائمة عن السنة الفائتة بسبب تأخر بدء السنة الدراسية.

ارتفع النقد لدى البنوك من 22.6 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2016م إلى 29.5 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م نتيجة 
االنخفاض في أعمال رأسمالية تحت التنفيذ نظراً النتهاء مشروع مجمع قرطبة )والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2017م(، باإلضافة إلى االنخفاض في 

احتياجات رأس المال العامل.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة ليس لديها أي مبالغ نقدية مقيدة في حسابها متعلقة بأي قروض أو تسهيالت بنكية.

ذمم مدينة

تتعلق الذمم المدينة بالمبالغ القائمة عن رسوم دراسية تتعلق بطالب حاليين وطالب سابقين. بالرغم من سياسة الشركة لتحصيل الرسوم الدراسية للسنة 
الدراسية بشكل مقدم، فهناك أولياء أمور يطلبون أن يدفعوا رسوم السنة على دفعتين )واحدة في بداية كل فصل(. حيث ال تمانع وزارة التعليم استخدام 

هذا الخيار من قبل أولياء األمور. 

ارتفعت الذمم المدينة من 14.7 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 28.3 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2016م نتيجة 
تأخر بدء السنة الدراسية لنهاية شهر سبتمبر )أي بعد إجازة عيد األضحى( وذلك أّدى إلى تأخير في التحصيل من أولياء األمور الذين يسددون رسومهم 

القائمة مع بدء السنة الدراسية. ارتفعت فترة تحصيل الذمم المدينة من 27يوم إلى 38 يوم خالل ذات الفترة. 

كما وارتفعت الذمم المدينة من 28.3 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2016م إلى 38.8 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م وذلك 
يعود بشكل أساسي للسبب المذكور سابقاً، حيث تأخر موعد بدء السنة الدراسية لنهاية شهر سبتمبر، مما أدى إلى تأخير في التحصيل من أولياء األمور 

الذين يسددون رسومهم القائمة مع بدء السنة الدراسية. ارتفعت فترة تحصيل الذمم المدينة من 38 يوم إلى 57 يوم خالل ذات الفترة. 

قامت الشركة باعتماد سياسة جديدة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها في العام 2016م. بناء على هذه السياسة، يتم احتساب المخصص كالتالي:

مخصص 25٪ للمبالغ القائمة ألكثر من سنة دراسية واحدة

مخصص 45٪ للمبالغ القائمة ما بين سنتين إلى 3 سنوات دراسية

مخصص 65٪ للمبالغ القائمة ألكثر من 3 سنوات دراسية

أعمار الذمم المدينة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2017م: 15-6الجدول 
إجمالي الذمم المدينةفوق 720 يوم361-720 يوم0-360 يومآالف الرياالت السعودية

12.4073.8902.82219.118فرع حي الريان

11.6233.6442.64317.910فرع حي الروابي

4.1491.3019446.394فرع حي النزهة

28.1798.8346.40943.422مجمل الذمم المدينة

المصدر: الشركة

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بين العام 2015م والعام 2017م: 16-6الجدول 

2015مآالف الرياالت السعودية
المراجعة 

2016
المراجعة

2017م
المراجعة

1.4821.8903.912الرصيد كما في 1 سبتمبر

4082.022734المكون خالل العام

1.8903.9124.647الرصيد كما يف 31 أغسطس

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

بلغت الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى 17.4 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م تكونت من:

دفعات مقدمة لموردين بلغت 11.4 مليون ريال سعودي تعلقت بأثاث، تحسينات ومعدات مختبرات للمدارس �
مصروفات مدفوعة مقدمة بلغت 4.3 مليون ريال سعودي تعلقت بشكل رئيسي بالكتب والمواد التدريسية التي توزع للطالب في بداية السنة  �

الدراسية 
سلف موظفين وذمم أرصدة أخرى بلغت 1.5 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى دفعات مقدمة أخرى بلغت 179 ألف ريال سعودي. �
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االرتفاع في الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى من 12.8 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 17.4 مليون ريال سعودي كما 
في 31 أغسطس 2017م يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع دفعات مقدمة للموردين مع زيادة احتياجات المشاريع تحت التنفيذ )من 6.6 مليون ريال سعودي 

كما في 31 أغسطس 2015م إلى 11.4 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م(. 

مستحق من أطراف ذات عالقة 

بدفعات  الشركة  قيام  نتيجة  و2016م  2015م  أغسطس   31 في  كما  سعودي  ريال  مليون   1.8 نحو  على  ثابتاً  عالقة  ذات  أطراف  من  المستحق  بقي 
مقدمة لشركة أجا للتجارة والمقاوالت )رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم كالهما مساهمان في شركة أجا للتجارة 
والمقاوالت( وذلك بما يتعلق بأعمال توسعة فرع حي الريان وأعمال إنشاء فرع حي قرطبة. كما وارتفع المستحق من أطراف ذات عالقة إلى 6.0 مليون 
ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م وتتمثل بزيادة الدفعات المقدمة لشركة أجا للتجارة والمقاوالت وذلك نتيجة اكتمال مشروع فرع قرطبة )والذي 

تم افتتاحه خالل شهر سبتمبر من العام 2017م(.

موجودات غير متداولة 2222222
موجودات غير متداولة لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 17-6الجدول 

31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية
279.590269.653257.718أصول ثابتة

27.09391.537121.957مشروعات تحت التنفيذ
22.36422.36422.364موجودات غير ملموسة –الشهرة

1.3251.049-أصول غير ملموسة، صافي
329.047384.880403.089اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م

أصول ثابتة
أصول ثابتة لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 18-6الجدول 

31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية
162.798156.751150.737مباني

87.76887.76887.768أراضي
16.08713.64110.049معدات مكتبية

9.6848.3076.384أثاث ومفروشات
3.0333.1052.749تحسينات على مباني

2198131سيارات
279.590269.653257.718اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م

بلغت األصول الثابتة 257.7 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م وتكون هذا المبلغ بشكل رئيسي من مباني )150.7 مليون ريال سعودي(، 
أراضي )87.8 مليون ريال سعودي( ومعدات مكتبية )10.1 مليون ريال سعودي(.

تتعلق المباني باألفرع الثالثة لمدارس التربية النموذجية في حي الريان وحي الروابي وحي النزهة. انخفضت القيمة الدفترية للمباني من 162.8 مليون 
ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 150.7 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م نتيجة لعدم وجود إضافات خالل الفترة التاريخية.

تتعلق األراضي )والتي بلغت قيمتها الدفترية 87.8 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م( بخمسة عشر قطعة أرض مخصصة لفرع حي الريان 
وقطعة أرض لكل من فرع حي الروابي وفرع حي النزهة. من الجدير بالذكر أنه حالياً يتم استخدام قطعتي أرض من مجموع األراضي المملوكة للشركة 
)بقيمة دفترية تبلغ 36.3 مليون ريال سعودي( كضمان لقرضين تم الحصول عليها من وزارة المالية. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ال تستأجر وال تنوي 

استئجار األراضي لمشاريع التوسعة القادمة.

إلى 10.0 مليون ريال سعودي كما في 31  المكتبية من 16.1 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م  للمعدات  الدفترية  القيمة  انخفضت 
أغسطس 2017م نتيجة لقلة اإلضافات مقارنة باالستهالكات خالل ذات الفترة.

يتعلق بند األثاث والمفروشات بغرف التدريس ومكاتب المدارس واإلدارة العامة. انخفضت القيمة الدفترية لألثاث والمفروشات من 9.7 مليون ريال 
سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 6.4 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م نظراً لقلة اإلضافات في ذات الفترة.

بلغت التحسينات على المباني 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م وتعلق هذا الرصيد بترميمات وتحسينات على مباني مجمعي الروابي 
والريان والتي قامت بها الشركة خالل العامين 2015م و2016م. انخفض رصيد التحسينات في العام 2017م حيث أن الشركة لم تقم بأي تحسينات خالل 

العام.

انخفضت القيمة الدفترية للسيارات من 219 ألف ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 31 ألف ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م نتيجة 
عدم وجود إضافات خالل ذات الفترة.
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نسب االستهالك لألصول ثابتة: 19-6الجدول 
النسبة المئويةآالف الرياالت السعودية

0٪أراضي

3٪مباني

10٪-15٪أثاث ومفروشات

10٪-25٪معدات مكتبية

20٪سيارات

10٪تحسينات على مباني

المصدر: القوائم المالية المراجعة

تظهر األصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة وخسارات االنخفاض المتراكمة )إن وجدت(. تتضمن التكلفة المصروفات التي 
تتعلق مباشرًة باقتناء األصل باإلضافة إلى تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض المستخدمة لتمويل تشييد األصل )والتي يتم رسملتها خالل الفترة الزمنية 
التحسينات فتعتبر مصاريفاً  إيراديه وأما مصاريف  تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريفاً  المطلوبة إلكمال وإعداد األصل لغرض االستخدام(. 
رأسمالية تضاف إلى تكلفة األصل. ويجري احتساب االستهالك على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت. وال تتوقع 

الشركة أن يحصل أي تغيير على سياسة االستهالك حتى تاريخ هذه النشرة.

مشروعات تحت التنفيذ 

بلغت القيمة الدفترية للمشروعات تحت التنفيذ 122 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م وتتعلق باآلتي:

مشروع فرع حي قرطبة بالرياض )تم افتتاحه في سبتمبر 2017م ويسع 1.200 طالب( والذي تضمن أراضي )13.8 مليون ريال سعودي(  �
ومباني )11.8 مليون ريال سعودي(

أرض )44.6 مليون ريال سعودي( متعلقة بمشروع فرع حي القيروان بالرياض والمتوقع افتتاحه في العام 2019م. من الجدير بالذكر أن هذه  �
األرض مستخدمة كضمان لقرض من بنك الراجحي

أرض )19.8 مليون ريال سعودي( متعلقة بمشروع فرع الدمام والمتوقع افتتاحه في العام 2020م �
أعمال توسعة في فرع حي الريان بلغت 2.2 مليون ريال سعودي �
مشروع مخطط أرض بريدة بمبلغ 11.6 مليون ريال سعودي �
مشروع مخطط القصر بالخبر بمبلغ 18.2 مليون ريال سعودي �

بلغت االلتزامات المحتملة 82.9 مليون ريال سعودي في العام 2017م، وتعلقت بشكل أساسي بمدفوعات لمؤسسة تنمية الصروح للمقاوالت )57.8 مليون 
ريال سعودي(، لشركة أجا )21.5 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى شركة نفال للتكييف )1.9 مليون ريال سعودي( وغيرها متعلقة بشكل أساسي بفرعي 

القيراون وقرطبة. 

موجودات غير ملموسة –الشهرة

بلغت القيمة الدفترية للشهرة 22.4 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م وتتعلق بـما يلي:

شهرة مولدة داخلياً بقيمة 11.0 مليون ريال سعودي والتي نتجت عن إعادة تقييم مبنى وأرض فرع الريان في العام 2002م عندما تحولت من  �
مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة؛

شهرة نتجت من استحواذ مدارس التربية النموذجية / حي الروابي )سابقا كانت تحت مسمى الحضارة( بقيمة 11.4 مليون ريال سعودي. �

اختبار االنخفاض في الشهرة

تقوم الشركة بإجراء اختبار للشهرة سنوياَ للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمها وتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة  �
القابلة لالسترداد أم ال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس 
للتدفقات  الحالية  القيمة  بها، ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس  المتعلقة  النقدية  والتدفقات  المالية  القوائم  لتاريخ  التالية  سنوات 
النقدية المستقبلية لمدة خمس سنوات استناداَ إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية 

المعتمدة من اإلدارة.
وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرية على أساس األداء المالي والتشغيلي والسوقي في السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق في  �

المستقبل. وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:
سعر الخصم ٪13.44 �
معدل النمو ٪1 �

أصول غير ملموسة، صافي

بلغت القيمة الدفترية لألصول الغير ملموسة 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م وتتمثل في قيمة برامج ونظم تتعلق بمتطلبات العملية 
التعليمية باإلضافة إلى النظام المحاسبي.
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المطلوبات المتداولة بخالف القروض البنكية 2222222
المطلوبات المتداولة لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 20-6الجدول 

31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية

56.15027.04320.335إيرادات مقدمة

5.2791.0211.444مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1.7552.3571.954مخصص الزكاة

550202776ذمم دائنة

208--مستحق إلى أطراف ذات عالقة

63.73530.62324.717إجمالي املطلوبات املتداولة بخالف القروض

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م

إيرادات مقدمة

يتم تسجيل الرسوم الدراسية المحصلة عن فترات دراسية الحقة لتاريخ القوائم المالية كإيرادات مقدمة. يتم تخفيض اإليرادات المقدمة حسب المحصل 
خالل السنة الدراسية.

انخفضت اإليرادات المقدمة من 56.2 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 27.0 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2016م وذلك 
نتيجة تأخر بداية السنة الدراسية في العام 2016م ألواخر شهر سبتمبر )أي بعد إجازة عيد األضحى(. 

كما وانخفضت اإليرادات المقدمة من 27.0 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2016م إلى 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى السبب المذكور أعاله.

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

انخفضت المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى من 5.3 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 1.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 أغسطس 2016م نتيجة انخفاض في الرواتب المستحقة. كما وارتفعت المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى إلى 1.4 مليون ريال 

سعودي كما في 31 أغسطس 2017م نتيجة الزيادة في مصروفات متعلقة بالتأمينات االجتماعية وفواتير الكهرباء والمياه.

مخصص الزكاة

أنهت الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 31 أغسطس 2006م وحصلت على الربط النهائي من الهيئة. قامت الشركة بتقديم 
اقراراتها الزكوية عن السنوات من 31 أغسطس 2007م حتى 31 أغسطس 2017م وسداد الزكاة المستحقة بموجب تلك اإلقرارات. حصلت الشركة على 

شهادات زكاة نهائية من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات 2015م، 2016م، و2017م. 

حركة مخصص الزكاة للفترة بين 2015م و2017م: 21-6الجدول 
31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية

1.4151.7552.357الرصيد في بداية السنة

1.7552.3571.949المكون خالل السنة

)2.353(*)1.755()1.415(المسدد خالل السنة

1.7552.3571.954الرصيد يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م
*تتضمن تسويات بقيمة 310 الف ريال سعودي.

ذمم دائنة

انخفض رصيد الذمم الدائنة من 550 ألف ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2015م إلى 202 ألف ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2016م نتيجة 
االنخفاض في ذمم دائنة متعلقة بوكالة شاهين للسياحة والسفر نظراً لتسوية الحسابات من قبل الشركة. كما ارتفع رصيد الذمم الدائنة إلى 776 ألف 
ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م وتعلق هذا الرصيد بدفعات مقابل خدمات وكالة شاهين للسفر والسياحة التي تشتري الشركة عن طريقها تذاكر 

سفر الموظفين المقيمين )588 ألف ريال سعودي( باإلضافة إلى مصروفات تخص هدايا وتوزيعات للطالب، ومستلزمات الصيانة والنظافة.

مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

بلغ رصيد المستحقات إلى أطراف ذات عالقة 208 ألف ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م ويتعلق بشكل أساسي بشركة عاج لإلستثمار العقاري 
)120 ألف ريال سعودي( والمتعلقة بتكاليف ايجار مستودع الشركة لحفظ المستلزمات الدراسية، وشركة ريفان )88 ألف ريال سعودي( والمتعلقة بتكاليف 

استئجار عمالة نظافة، صيانة وحراسة.
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تتمثل طبيعة العالقة مع شركة عاج لإلستثمار العقاري في أن كل من رئيس مجلس اإلدارة -محمد بن إبراهيم الخضير، ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب -خالد بن محمد الخضير، هما مساهمان في هذه الشركة المذكورة. وتتمثل طبيعة العالقة مع شريكة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة في 
أن كل من رئيس مجلس اإلدارة -محمد بن إبراهيم الخضير، ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -خالد بن محمد الخضير هما مساهمان في 

هذه الشركة المذكورة.

قروض طويلة األجل 2222222
القروض البنكية لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 22-6الجدول 

31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية

2.7653.25112.343الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

18.70154.86758.023الجزء الغير المتداول من القروض طويلة األجل

21.46658.11870.366اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م

بلغ إجمالي المبالغ القائمة للقروض الطويلة األجل 70.4 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م. تضمن هذا الرصيد قرض من بنك الراجحي 
سحب في العام 2016م لشراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض بهدف بناء فرع جديد وقرض آخر من الراجحي سحب في العام 2017م لشراء أرض في 
الخبر بهدف بناء فرع جديد، باإلضافة إلى قروض من وزارة المالية تم سحبها في العام 2009م و2010م لتمويل إنشاء فرع حي الروابي وفرع حي النزهة.

الجدول الزمني لسداد القروض كما في 31 أغسطس 2017م: 23-6الجدول 

آالف الرياالت السعودية
السنة 

المالية 
2018م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2021م

السنة 
المالية 
2022م

السنة 
المالية 
2023م

اإلجمالي

15.000-)2.500()5.000()2.500()2.500()2.500(وزارة المالية - قرض فرع حي النزهة

12.500-)2.500()2.500()2.500()2.500()2.500(وزارة المالية - قرض فرع حي الروابي

40.698-)8.140()8.140()8.140()8.140()8.140(بنك الراجحي - قرض 1

16.976)3.254()3.254()3.254()3.254()3.961(-بنك الراجحي - قرض 2

85.174)3.254()16.393()18.893()16.393()17.101()13.140(اإلجمالي

المصدر: الشركة

القروض طويلة األجل الخاصة بالشركة كما في 31 أغسطس 2017م: 24-6الجدول 

الرصيد المستخدم كما البنك
الضمانات وااللتزاماتالغرضفي 2017/08/31م

شراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض 40.698بنك الراجحي
لبناء فرع جديد للشركة

1.5x عن )leverage( أّن ال تزيد نسبة االقراض
1.75x عن )debt service ratio( أّن ال تزيد نسبة تغطية القروض

تقديم ضمان شخصي من الشركاء
قرض مضمون برهن عقاري )أرض فرع القيروان(

شراء أرض بمدينة الخبر لبناء فرع 16.976بنك الراجحي
جديد للشركة

1.75x عن )leverage( أّن ال تزيد نسبة االقراض
2x عن )debt service ratio( أّن ال تزيد نسبة تغطية القروض

تقديم ضمان شخصي من الشركاء
قرض مضمون برهن عقاري )أرضين في مدينة الخبر(

قرض مضمون برهن عقاري )أرض فرع حي الروابي(تمويل مشروع فرع حي الروابي12.500وزارة المالية

قرض مضمون برهن عقاري )أرض فرع حي النزهة(تمويل مشروع فرع حي النزهة15.000وزارة المالية

مالحظة: المبالغ تشمل الفوائد المؤجلة 
المصدر: الشركة
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اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«2222222
اإليرادات الحكومية المؤجلة »منح حكومية« لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 25-6الجدول 

31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية

2.2351.7491.504الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

10.2954.7373.233الجزء غير المتداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

12.5306.4864.737اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2015م و2016م و2017م

تتعلق هذه األرصدة بإعفاءات وزارة المالية عن فوائد القروض في هيئة منح حكومية ويتم احتسابها كإيرادات مؤجلة وفقاً للمعايير الدولية 

حقوق الملكية 2222222
حقوق المساهمين لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 26-6الجدول 

31 أغسطس 2017م31 أغسطس 2016م31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية

200.000300.000300.000رأس المال

46.4546.65113.341احتياطي نظامي

54.06116.32344.647أرباح مبقاه

300.515322.974357.988اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 300 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م مقسم على 30 مليون سهم قيمة كل سهم 10 رياالت سعودية. 

بتاريخ 14 فبراير 2016م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بزيادة قدرها 100 مليون ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ 46.5 
مليون ريال سعودي من رصيد االحتياطي النظامي و53.5 مليون ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاه

توزيعات األرباح لألعوام المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 27-6الجدول 

تاريخ اإلعالن 
النسبة المئوية للتوزيعات توزيعات مدفوعة خالل العام الماليالتوزيعات المعلنةصافي الدخل للفترة

المعلنة من صافي الدخل آالف الرياالت السعودية

90.0٪3164.59058.13137.919 أغسطس 2015م

90.0٪3166.50859.85744.049 أغسطس 2016م

-31.891-3166.906 أغسطس 2017م

المصدر: الشركة

تنص سياسة الشركة لتوزيعات صافي األرباح السنوية على التالي:

تجنيب 10٪ من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة،- 1
توزيع ما ال يقل عن 5٪ وال يزيد عن 20٪ من رأسمال الشركة المدفوع.- 2

قامت الشركة بتوزيع 90٪ من صافي األرباح خالل الفترة التاريخية من العام 2015م إلى العام 2017م، قامت الشركة بدفع توزيعات قيمتها 31.9 مليون 
ريال، منها، 15.0 مليون ريال سعودي تم تمويلها من صافي دخل الفترة )والتي تشكل 23.3٪ من صافي الدخل للفترة(، أما المبلغ المتبقي )16.3 مليون 
ريال سعودي( فكان مسحوب من األرباح المبقاة. أكدت الشركة أنها تعتزم توزيع 90٪ من صافي األرباح خالل العام ذاته، حيث سيتم إعالن توزيعات قيمتها 

44.6 مليون ريال سعودي، والتي تشكل 66.7٪ من صافي الدخل للفترة، والتي تشكل 20٪ من رأس مال الشركة المدفوع.
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تعديالت على قوائم المركز المالي 2222222

توضح الجداول أدناه التعديالت على قائمة المركز المالي للعام 2015م و2016م.

مقارنة ما بين قائمة المركز المالي المراجعة للعام 2015م وقائمة المركز المالي المعدلة كما تقدم في قوائم العام 2016م: 28-6الجدول 

31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية
مراجعة

31 أغسطس 2015م
إيضاحفروقاتمعدلة

املوجودات 

-66.67466.674نقد لدى البنوك

-14.67314.673ذمم مدينة، صافي

-12.81212.812دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

-1.8091.809مستحق من أطراف ذات عالقة 

-95.96895.968مجموع املوجودات املتداولة

-279.590279.590أصول ثابتة

-27.09327.093مشروعات تحت التنفيذ

-22.36422.364موجودات غير ملموسة –الشهرة

-329.047329.047مجموع املوجودات الغير متداولة

-425.015425.015مجموع املوجودات

املطلوبات متداولة

1)2.235(5.0002.765الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

2.2352.2351-الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية« 

-550550ذمم دائنة

-56.15056.150إيرادات مقدمة

-1.7551.755مخصص الزكاة

-5.2795.279مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

-68.73568.735مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة

1)10.295(28.99618.701الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

10.29510.2951-الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

22.64726.7704.1232مخصص مكافأة ترك الخدمة

51.64355.7664.123مجموع املطلوبات غير املتداولة

120.377124.5004.123مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

-200.000200.000رأس المال

-46.45446.454احتياطي نظامي

)4.123(58.18454.061أرباح مبقاه

)4.123(304.638300.515مجموع حقوق امللكية

-425.015425.015مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

إيضاحات:

لم يتم الفصل ما بين أرصدة القروض والمنح الحكومية في قائمة المركز المالي المراجعة للعام 2015م.- 1
تبين خالل السنة المالية 2015م أن هناك تسويات تخص سنوات سابقة تتعلق بصحة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة الناتجة عن - 2

أخطاء في تواريخ التحاق بعض الموظفين بالشركة وعليه تم تعديل ارقام 2015م ببعض التسويات.
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مقارنة ما بين قائمة المركز المالي المراجعة للعام 2016م وقائمة المركز المالي المعدلة كما تقدم في قوائم العام 2017م: 29-6الجدول 

31 أغسطس 2016مآالف الرياالت السعودية
مراجعة

31 أغسطس 2016م
إيضاحفروقاتمعدلة

املوجودات 

-22.57222.572نقد لدى البنوك

-28.34428.344ذمم مدينة، صافي

12.89713.0531561دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

-1.8091.809مستحق من أطراف ذات عالقة 

-65.62365.779مجموع املوجودات املتداولة

2)1.325(270.979269.653أصول ثابتة

1)156(91.69391.537مشروعات تحت التنفيذ

1.3251.3252-موجودات غير ملموسة، صافي

-22.36422.364شهرة 

-385.037384.880مجموع املوجودات الغير متداولة

-450.659450.659مجموع املوجودات

-املطلوبات متداولة

2.9843.2512673الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

3)267(2.0161.749اجلزء املتداول من اإليرادات املؤجلة »منح حكومية« 

-202202ذمم دائنة

-27.04327.043إيرادات مقدمة

-2.3572.357مخصص الزكاة

-1.0211.021مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

-35.62335.623مجموع املطلوبات املتداولة

-املطلوبات غير املتداولة

51.32554.8673.5423الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

3)3.542(8.2794.737الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

-32.45832.458مخصص مكافأة ترك الخدمة

-92.06292.062مجموع املطلوبات غير املتداولة

-127.685127.685مجموع املطلوبات

-حقوق امللكية

-300.000300.000رأس المال

-6.6516.651إحتياطي نظامي

-16.32316.323أرباح مبقاه

-322.974322.974مجموع حقوق امللكية

-450.659450.659مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

إيضاحات:

تم إعادة تبويب تكاليف الطرح األولي للشركة من مشروعات تحت التنفيذ إلى دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى.- 1
تم إعادة تبويب األنظمة والبرامج االلكترونية المتعلقة بنظم التعليم من المعدات المكتبية إلى أصول غير ملموسة.- 2
تم إعادة تبويب مبالغ متعلقة بقروض طويلة األجل والتي تم احتسابها سابقاً تحت المنح الحكومية.- 3
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قائمة التدفقات النقدية 2222222
التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م: 30-6الجدول 

2015مآالف الرياالت السعودية
المعدلة 

2016م
المعدلة

2017م
المراجعة 

63.54866.50866.905صافي ربح السنة 

تسويات ملطابقة صايف الربح مع صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية:

4082.022734مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

13.28812.99112.904استهالكات موجودات ثابتة

1.7552.3572.259مخصص زكاة

4.8796.8248.805مخصص مكافأة ترك الخدمة 

2.5093.1114.614مصاريف تمويلية

)1.749()1.983()2.509(إيرادات محققة »منح حكومية«

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

)11.166()15.694()1.795(ذمم مدينة

)1.652(--مخزون

)4.236(--مستحق من أطراف ذات عالقة

)4.387()85(1.906دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

)6.708()29.107(9.177إيرادات مقدمة

574)349()528(ذمم دائنة

208-)1.832(أطراف ذات عالقة

423)4.258(426مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)95(--مصروفات تمويلية مدفوعة

)2.663()1.755()1.415(الزكاة المدفوعة

)2.522()1.136()1.186(المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

88.62939.44762.248صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)693()4.380()9.666(مدفوعات لشراء أصول ثابتة

)30.420()64.600()27.093(مدفوعات لمشاريع تحت التنفيذ

)31.112()68.980()36.759(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

34.48012.730-المحصل من قروض طويلة األجل

)5.000()5.000()5.000(المسدد من قروض طويلة األجل

)31.891()44.049()37.919(توزيعات أرباح نقدية

)24.161()14.569()42.919(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

6.974)44.102(8.951التغير في النقد وما في حكمة

57.72266.67422.572النقد وما في حكمة في بداية السنة

66.67422.57229.546رصيد النقد وما يف حكمة يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م
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التدفقات النقدية الناتجة من االنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 88.6 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 39.4 مليون ريال سعودي في العام 2016م نتيجة 
ارتفاع في الذمم المدينة بسبب تأخر بدء السنة الدراسية لنهاية شهر سبتمبر )أي بعد إجازة عيد األضحى( والذي أّدى إلى تأخير في التحصيل من أولياء 

األمور الذين يسددون رسومهم القائمة مع بدء السنة الدراسية.

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 39.4 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 62.2 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة 
انخفاض متطلبات رأس المال العامل، ويعود ذلك إلى االنخفاض في رصيد اإليرادات المقدمة من 27.0 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2016م 
إلى 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م نتيجة تأخر بداية السنة الدراسية في العام 2016م ألواخر شهر سبتمبر )أي بعد إجازة عيد 

األضحى(. 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

استثمرت الشركة 136.9 مليون ريال سعودي في النفقات الرأسمالية في الفترة بين العام 2015م والعام 2017م. تعلقت هذه االستثمارات بعدة مشاريع 
توسعية. بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ 122 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م مكون من التالي:

مشروع فرع حي قرطبة بالرياض )والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2017م ويسع 1.200 طالب( والذي تضمن أراضي )13.8 مليون ريال سعودي(  �
ومباني )11.2 مليون ريال سعودي(

أن  � بالذكر  الجدير  العام 2019م. من  افتتاحه في  والمتوقع  بالرياض  القيروان  أرض )44.6 مليون ريال سعودي( متعلقة بمشروع فرع حي 
تستخدم هذه األرض كضمان لقرض من بنك الراجحي

أرض )19.8 مليون ريال سعودي( متعلقة بمشروع فرع الدمام والمتوقع افتتاحه في العام 2020م �
أعمال توسعة في فرع حي الريان بلغت 2.2 مليون ريال سعودي �
مشروع مخطط أرض بريدة بمبلغ 11.6 مليون ريال سعودي �
مشروع مخطط القصر بالخبر بمبلغ 18.2 مليون ريال سعودي، من الجدير بالذكر أن هذه األرض تستخدم كضمان لقرض من بنك الراجحي  �

)ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القسم رقم )14-11( »التسهيالت االئتمانية والقروض«(.
تفاصيل النفقات االستثمارية المهمة هي كاآلتي: �

تكملة تشييد مشروع فرع حي قرطبة )2.5 مليون ريال سعودي(. �
توسعة فرع حي الريان )1.8 مليون ريال سعودي(. �

ارتفع صافي النقد المستخدم من األنشطة االستثمارية من 36,8 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 69.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م 
نتيجة االرتفاع في مدفوعات لمشاريع تحت التنفيذ والتي تتعلق بشكل رئيسي بمشروع مجمع قرطبة بالرياض. انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة 
االستثمارية من 69.0 مليون ريال سعودي في العام 2016م إلى 31.1 مليون ريال سعودي في العام 2017م نتيجة االنخفاض في أعمال رأسمالية تحت 

التنفيذ نظراً النتهاء مشروع مجمع قرطبة )والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2017م(.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

اعتمدت الشركة على القروض الطويلة األجل لتمويل جزء من تكاليف إنشاء فرع حي الروابي وفرع حي النزهة، باإلضافة إلى قرض من بنك الراجحي تم 
سحبه في العام 2016م لشراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض بهدف بناء فرع جديد للشركة، وقرض آخر من بنك الراجحي تم سحبه في العام 2017م 

لشراء أرض بمدينة الخبر بهدف بناء فرع جديد للشركة.

انخفضت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التمويلية من 42.9 مليون ريال سعودي في العام 2015م إلى 24.2 مليون ريال سعودي في العام 2017م 
نتيجة الزيادة في المحصل من قروض طويلة األجل خالل الفترة ذاتها، باإلضافة إلى االنخفاض في توزيعات األرباح النقدية )من 37.9 مليون ريال سعودي 

في العام 2015م إلى31.9 مليون ريال سعودي في العام 2017م(. 

تعديالت على قوائم التدفقات النقدية 2222222

يوضح الجدول أدناه التعديالت على قائمة التدفقات النقدية للعام 2015م.

مقارنة ما بين قائمة التدفقات النقدية المراجعة للعام 2015م وقائمة التدفقات النقدية المعدلة كما تقدم في قوائم العام 2016م: 31-6الجدول 

31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية
مراجعة

31 أغسطس 2015م
فروقاتمعدلة

)1.042(64.59063.548صافي ربح السنة 

تسويات ملطابقة صايف الربح مع صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية:

-408408مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

-13.28813.288استهالكات موجودات ثابتة

-1.7551.755مخصص زكاة

3.8364.8791.042مخصص مكافأة ترك الخدمة 

78



31 أغسطس 2015مآالف الرياالت السعودية
مراجعة

31 أغسطس 2015م
فروقاتمعدلة

-2.509-مصاريف تمويلية

-)2.509(-إيرادات محققة »منح حكومية«

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

-)1.794()1.795(ذمم مدينة

-1.9061.906دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

-9.1779.177إيرادات مقدمة

-)528()528(ذمم دائنة

-)1.832()1.832(أطراف ذات عالقة

-426426مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

-)1.415()1.415(الزكاة المدفوعة

-)1.186()1.186(المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

-88.62988.629صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

-)9.666()9.666(شراء أصول ثابتة

-)27.093()27.093(مشروعات تحت التنفيذ

-)36.759()36.759(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

-)5.000()5.000(المسدد من قروض طويلة األجل

-)37.919()37.919(توزيعات أرباح نقدية

-)42.919()42.919(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

-8.9518.951التغير يف النقد وما يف حكمه

-57.72257.722النقد وما في حكمه في بداية السنة

-66.67366.673رصيد النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2015م و2016م و2017م

نتائج العمليات للربع األول من العام 14-2م و14-2م 42421

قوائم الدخل 222222
قوائم الدخل للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 32-6الجدول 

آالف الرياالت السعودية
الربع األول من السنة 

المالية 2017م
)غير مراجعة(

الربع األول من السنة 
المالية 2018م
)تم مراجعتها(

التغيير بالربع األول 
من السنوات المالية 

2017م- 2018م

)5.2٪(53.94451.136إيرادات

)25.3٪(5.7994.332إعانات حكومية

)3.6٪()35.110()36.423(تكلفة اإليرادات

)12.7٪(23.32020.358مجمل الربح

170.9٪)189()70(مصروفات دعاية وإعالن

8.4٪)7.255()6.695(مصروفات عمومية وإدارية

28.1٪501642إيرادات أخرى 

)20.5٪(17.05613.556ربح التشغيل

3.8٪)1.649()1.589(مصاريف تمويلية
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آالف الرياالت السعودية
الربع األول من السنة 

المالية 2017م
)غير مراجعة(

الربع األول من السنة 
المالية 2018م
)تم مراجعتها(

التغيير بالربع األول 
من السنوات المالية 

2017م- 2018م

)23.0٪(15.46711.907صايف الربح قبل الزكاة

120.4٪)896()407(مخصص زكاة

)26.9٪(15.06011.011صايف ربح السنة

)184.7٪()1.125(1.328)خسارة(/ ربح اكتواري من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)39.7٪(16.3899.885إجمالي الدخل الشامل للفترة

نقاط مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)2.3(36.7٪39.0٪مجمل الربح

نقاط مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات )صايف إعانات حكومية( *

)3.2(39.0٪42.2٪مجمل الربح

0.40.3٪0.1٪مصروفات دعاية وإعالن

14.21.8٪12.4٪مصروفات عمومية وإدارية

)5.1(26.5٪31.6٪ربح التشغيل

)6.4(21.5٪27.9٪صافي ربح الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2017م.
* تم احتساب النسب المئوية بناًء على إيرادات الرسوم الدراسية )صافي اإلعانات الحكومية(، كما وتم طرح إعانات صندوق التنمية البشرية من تكلفة اإليرادات في الربع األول من السنة المالية 

2017م و2018م عند احتساب مجمل الربح. وذلك لغرض االتساق مع عرض نتائج العمليات في القسم )6-5(.

اإليرادات 

انخفضت اإليرادات بنسبة 5.2٪ من 53.9 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 51.1 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 
2018م نتيجة انخفاض عدد الطالب من 12.629 إلى 12.037 في الفترة ذاتها نتيجة قرار اإلدارة الصارم فيما يخص تحصيل الرسوم حيث يتطلب من 

األهالي دفع 50٪ من القسط فور التسجيل. مما أدى إلى االنخفاض في عدد الطالب بما يعادل 592 طالب خالل الفترة.

إعانات حكومية

انخفضت اإلعانات الحكومية بنسبة 25.3٪ من 5.8 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 4.3 مليون ريال سعودي في الربع األول من 
العام 2018م وذلك يعود إلى اإلنخفاض في منح صندوق تنمية الموارد البشرية للمعلمين السعوديين.

تكلفة اإليرادات 

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 3.6٪ من 36.4 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 35.1 مليون ريال سعودي في الربع األول من 
العام 2018م وذلك بشكل رئيسي نتيجة االنخفاض في تكاليف المعلمين من 25.8 مليون ريال سعودي إلى 24.4 مليون ريال سعودي وذلك بالتوازي مع 

االنخفاض في متوسط عدد المعلمين خالل الفترة ذاتها من 1.238 إلى 1.139 مدرس.

هامش مجمل الربح 

انخفض هامش مجمل الربح من 39.0٪ في الربع األول من العام 2017م إلى 36.7٪ في الربع األول من العام 2018م مدفوعاً بشكل رئيسي باالنخفاض 
في اإليرادات خالل الفترة ذاتها حينما ارتفعت تكاليف اإليرادات كنسبة من اإليرادات من 61.0٪ في الربع األول من العام 2017م إلى 63.3٪ في الربع 

األول من العام 2018م.

مصروفات العمومية وإدارية

تدريب  مصروفات  التاريخية(،  الفترة  خالل  المبلغ  اجمالي  من   ٪  77.2( الموظفين  تكاليف  من  رئيسي  بشكل  واإلدارية  العمومية  مصروفات  تتكون 
واستشارات )5.0٪ من أجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية(، عموالت بنكية )3.4٪ من أجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية( باإلضافة إلى إهالك 
أصول ثابتة )2.8٪ من أجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية(. ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة 8.4٪ من 6.7 مليون ريال سعودي في 
الربع األول من العام 2017م إلى 7.3 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2018م نتيجة ارتفاع مصروفات تدريب واستشارات بما يعادل 512 

ألف ريال سعودي.

مصروفات الدعاية واإلعالن 

ارتفعت مصروفات الدعاية واإلعالن بنسبة 170.9٪ من 70 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 189 ألف ريال سعودي في الربع األول 
من العام 2018م، وذلك نتيجة القيام بحمالت ترويجية خاصة بإعالنات ورقية بالتزامن مع بدء العام الدراسي، بقيمة 101 ألف ريال سعودي خالل الربع 

األول من العام 2018م، باإلضافة إلى االرتفاع في مصروفات الهدايا الترويجية بقيمة 46 ألف ريال سعودي متعلقة بافتتاح فرع قرطبة.
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اإليرادات األخرى 

ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 28.1٪ من 501 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 642 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 
2018م، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الدخل من إيرادات بيع الزي المدرسي بقيمة 211 ألف ريال سعودي حيث كانت الشركة تصرف الزي المدرسي مجاناً، 

قابله انخفاضاً في دخل إيجار منافذ البيع بقيمة 70 ألف ريال سعودي.

اإليرادات بحسب النوع 222222
اإليرادات بحسب الطبيعة، للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 33-6الجدول 

الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م 

الربع األول من السنة 
المالية 2018م 

التغيير بالربع األول 
من السنوات المالية 

2017م- 2018م

)4.7٪(53.85251.300رسوم دراسية

اخلصومات:

)2.8٪()489()503(خصومات االخوان

20.4٪)413()343(خصومات خاصة

37.6٪)443()322(خصومات الموظفين

15.2٪)1.345()1.168(إجمالي اخلصومات

)5.2٪(52.68349.955صايف رسوم دراسية

9.7٪814893رسوم نقل الطالب والطالبات

)35.4٪(446288إيرادات األنشطة اإلضافية

)5.2٪(53.94451.136إجمالي اإليرادات

المصدر: الشركة 

مؤشرات األداء الرئيسية، للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 34-6الجدول 

الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م

الربع األول من السنة 
المالية 2018م

التغيير بالربع األول 
من السنوات المالية 

2017م- 2018م

التباينمؤشرات األداء الرئيسية

)592(12.62912.037عدد الطالب 

731902171عدد الطالب )النقل(

4.34.30.0متوسط رسوم الدراسة للطالب

)0.1(1.11.0متوسط رسوم النقل للطالب

)0.1(4.34.2متوسط اإليرادات للطالب

)0.4()2.6 ٪()2.2 ٪(الخصومات كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات

المصدر: الشركة

صافي الرسوم الدراسية

بلغ عدد الطالب في الربع األول من العام 2018م 12.037 طالباً، منهم 4.694 طالب في فرع حي الريان، 4.244 طالب في فرع حي الروابي، 3.001 
طالب في فرع حي النزهة باإلضافة إلى 98 طالب في فرع حي قرطبة )الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2017م(.

شكلت متوسط رسوم مناهج وزارة التعليم ما نسبته 89٪ من إيرادات الرسوم الدراسية خالل الفترة التاريخية. مثلت الرسوم الدراسية لطالب الثانوي 
غالبية اإليرادات من الرسوم الدراسية خالل الفترة التاريخية، حيث بلغت نحو 35٪ من إجمالي المبلغ خالل الفترة التاريخية، تليها الرسوم الدراسية 
لطالب الصفوف االبتدائية نحو 30٪، ومن ثم الرسوم الدراسية لطالب المتوسط نحو 22٪، وأخيرا الرسوم الدراسية لطالب الصفوف األولية )صفوف 

الروضة والتمهيدي( نحو ٪13. 

انخفض صافي الرسوم الدراسية بنسبة )5.2٪( من 52.7 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 49.9 مليون ريال سعودي في الربع 
األول من العام 2018م نتيجة االنخفاض في عدد الطالب من 12.629 إلى 12.037 في ذات الفترة وذلك بشكل رئيسي مرتبط باالنخفاض في عدد 
الطالب في فرع الريان بما يعادل 301 طالب، باإلضافة إلى انخفاض عدد الطالب بفرع الروابي بما يعادل 226 طالب وفرع النزهة بما يعادل 163طالب.

شكلت الخصومات نحو 2.2٪ من مجمل الرسوم في الربع األول من العام 2017م ونحو 2.6٪ من مجمل الرسوم في الربع األول من العام 2018م.
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رسوم نقل الطالب والطالبات

ارتفعت إيرادات رسوم النقل بنسبة 9.7٪ من 814 ألف ريال سعودي في الربع االول من العام 2017م إلى 893 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 
2018م نتيجة ارتفاع عدد الطالب المسجلين في هذه الخدمة من 731 طالب إلى 902 طالب خالل الفترة ذاتها.

إيرادات األنشطة اإلضافية

انخفضت إيرادات األنشطة اإلضافية بنسبة 35.4٪ من 446 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 288 ألف ريال سعودي في الربع األول 
من العام 2018م، تزامناً مع االنخفاض في عدد الطالب خالل الفترة ذاتها.

اإليرادات بحسب الفرع222222
اإليرادات بحسب الفرع، للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 35-6الجدول 

التغيير بالربع األول من الربع األول من السنة المالية 2018مالربع األول من السنة المالية 2017مآالف الرياالت السعودية
السنوات المالية 2017م- 2018م

)4.4٪(19.86618.986فرع حي الريان

)7.6٪(19.13417.679فرع حي الروابي

)5.3٪(14.94414.145فرع حي النزهة

ال ينطبق326-فرع قرطبة

)5.2٪(53.94451.136اإلجمالي

عدد الطالب

)6.0٪(4.9954.694فرع حي الريان

)5.1٪(4.4704.244فرع حي الروابي

)5.2٪(3.1643.001فرع حي النزهة

ال ينطبق98ال ينطبقفرع حي قرطبة

متوسط اإليرادات للطالب )آالف الرياالت السعودية(

1.7٪4.04.0فرع حي الريان

)2.7٪(4.34.2فرع حي الروابي

)0.2٪(4.74.7فرع حي النزهة

ال ينطبق4.3ال ينطبقفرع حي قرطبة

المصدر: الشركة

فرع حي الريان

انخفضت إيرادات فرع حي الريان بنسبة 4.4٪ من 19.9 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 19.0 مليون ريال سعودي في الربع األول 
من العام 2018م نتيجة االنخفاض في عدد الطالب من 4.995 إلى 4.694 خالل الفترة ذاتها حيث أن عدد المتخرجين والطالب المنسحبين )1.243 

طالب( ازداد عن أعداد الطالب الجدد )942 طالب( نتيجة تطبيق سياسات صارمة في تحصيل الذمم المدينة.

فرع حي الروابي

انخفضت إيرادات فرع حي الروابي بنسبة 7.6٪ من 19.1 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 17.7 مليون ريال سعودي في الربع 
األول من العام 2018م نتيجة انخفاض عدد الطالب من 4.470 إلى 4.244 خالل الفترة ذاتها حيث أن عدد المتخرجين والطالب المنسحبين )1.315 

طالب( ازداد عن صافي أعداد الطالب الجدد )1.089 طالب(، نتيجة تطبيق سياسات صارمة في تحصيل الذمم المدينة. 

فرع حي النزهة

انخفضت إيرادات فرع حي النزهة طفيفا بنسبة 5.3٪ من 14.9 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 14.1 مليون ريال سعودي في 
العام 2018م وذلك نتيجة انخفاض عدد الطالب من 3.164 إلى 3.001 خالل الفترة ذاتها حيث أن عدد المتخرجين والطالب المنسحبين )939 طالب( 

ازداد عن صافي الطالب الجدد )776 طالب(، نتيجة تطبيق سياسات صارمة في تحصيل الذمم المدينة.
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فرع حي قرطبة

تم تأسيس فرع قرطبة في أوائل العام المالي 2018م )سبتمبر 2017م( ويسع 1.200 طالب لمرحلة الثالث االبتدائي وما أقل. بلغ عدد الطالب في فرع 
حي قرطبة 98 طالب كما في 30 نوفمبر 2017م.

اإليرادات بحسب المرحلة، للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 36-6الجدول 

التغيير بالربع األول من الربع األول من السنة المالية 2018مالربع األول من السنة المالية 2017مآالف الرياالت السعودية
السنوات المالية 2017م- 2018م

1.6٪3.1363.187الروضة

)68.1٪(10.6983.414التمهيدي

53.4٪9.85815.126اإلبتدائي

)5.8٪(11.38810.724المتوسط

)0.6٪(17.60417.505الثانوي

)5.2٪(52.68449.955اإلجمالي

عدد الطالب لكل مرحلة

6.2٪921978الروضة

)11.6٪(2.9122.574التمهيدي

)2.1٪(2.5972.542اإلبتدائي

)3.6٪(2.6412.546المتوسط

)4.5٪(3.5583.397الثانوي

)4.7٪(12.62912.037اإلجمالي

المصدر: الشركة

تكلفة اإليرادات222222
تكلفة اإليرادات حسب النوع، للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 37-6الجدول 

الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م

الربع األول من السنة 
المالية 2018م

التغيير بالربع األول من 
السنوات المالية 2017م- 2018م

)5.5٪(25.78724.380تكاليف المعلمين

13.6٪2.9923.400استهالكات موجودات ثابتة

1.7٪2.1382.173مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

)2.6٪(1.4861.447تأمين طبي

)24.8٪(1.034777مصروفات حكومية

51.8٪9111.384كهرباء ومياه واتصاالت

)24.4٪(906685مصروفات وقود وصيانة

)21.4٪(374294ضيافة واستقبال وانشطة

)28.2٪(794570أخرى

)3.6٪(36.42235.110اإلجمالي

)99(1.2381.139متوسط عدد المعلمين

20.821.40.6متوسط رواتب وأجور ومزايا المعلمين )آالف الرياالت السعودية(

نقاط مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات )صايف اإلعانات احلكومية(

)0.1(47.7٪47.8٪تكاليف المعلمين

6.61.1٪5.5٪استهالكات موجودات ثابتة

4.20.2٪4.0٪مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

2.80.1٪2.8٪تأمين طبي
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الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م

الربع األول من السنة 
المالية 2018م

التغيير بالربع األول من 
السنوات المالية 2017م- 2018م

)0.4(1.5٪1.9٪مصروفات حكومية

2.71.0٪1.7٪كهرباء ومياه واتصاالت

68.71.2٪67.5٪اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2017م.

تكاليف المعلمين

تعد تكاليف المعلمين المكون الرئيسي لمجمل تكاليف اإليرادات حيث شكلت 70.8٪ و69.4٪ من إجمالي التكاليف في الربع األول من العام 2017م 
و2018م، على التوالي. 

انخفضت تكاليف المعلمين بنسبة 5.5٪ من 25.8 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 24.4 مليون ريال سعودي في الربع األول من 
العام 2018م نتيجة النخفاض متوسط عدد المعلمين من 1.238 معلم إلى 1.139 معلم خالل الفترة ذاتها.

استهالكات موجودات ثابتة

ارتفعت استهالكات الموجودات الثابتة بنسبة 13.6٪ من 3.0 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 3.4 مليون ريال سعودي في العام 
2018م تماشياً مع زيادة اإلضافات المتعلقة بفرع قرطبة.

مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة 

ارتفعت تكاليف المطبوعات واألدوات والمواد المستهلكة ارتفاعاً طفيفاً من 2.1 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 2.2 مليون ريال 
سعودي في الربع األول من العام 2018م تماشياً مع افتتاح فرع حي قرطبة. 

تأمين طبي 

انخفض التأمين الطبي من 1.5 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2018م نتيجة 
االنخفاض في متوسط عدد المعلمين من 1.238 إلى 1.139خالل الفترة ذاتها. 

ضيافة استقبال وأنشطة 

انخفضت تكاليف الضيافة واالستقبال واألنشطة من 374 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 294 ألف ريال سعودي في الربع األول 
من العام 2018م وذلك يعود بشكل رئيسي إلى االنخفاض في تكاليف الهدايا بقيمة 65 ألف ريال سعودي. 

مصروفات وقود وصيانة 

انخفضت مصروفات الوقود والصيانة بنسبة 24.4٪ من 906 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 685 ألف ريال سعودي في العام 
2018م نتيجة االنخفاض في أعمال الصيانة خالل الفترة ذاتها.

كهرباء مياه واتصاالت

ارتفعت مصروفات الكهرباء والمياه واالتصاالت بنسبة 51.8٪ بين الربع األول من العام 2017م و2018م من 911 ألف ريال سعودي إلى 1.4 مليون ريال 
سعودي تماشياً مع افتتاح المجمع الدراسي الواقع بحي قرطبة، باإلضافة إلى رفع دعم الحكومة عن خدمات الكهرباء والمياه مما أدى إلى ارتفاع تكاليف 

المياه كنسبة من اإليرادات من 1.7٪ إلى 2.7٪ خالل الفترة ذاتها.

مصروفات حكومية

انخفضت المصروفات الحكومية بنسبة 24.8٪ من 1.0 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 777 ألف ريال سعودي في الربع األول 
من العام 2018م نتيجة االنخفاض النسبي لتجديد االقامات للمعلمين غير السعوديين في الفترة.

مصروفات أخرى

انخفضت المصروفات األخرى من 794 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 570 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2018م 
نتيجة االنخفاض في تكاليف الزي الموحد للطالب حيث قامت الشركة باحتساب تكاليف الزي الموحد كجزء من المخزون تماشياً مع بدء بيع الزي الموحد 

في الربع األول من العام 2017م )عوضاً عن تقديمها مجاناً للطالب(.
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مجمل الربح222222
مجمل الربح بحسب الفرع، للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 38-6الجدول 

الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م

الربع األول من السنة 
المالية 2018م

التغيير بالربع األول من 
السنوات المالية 2017م-2018م

)4.9٪(8.5448.124فرع حي الريان

)7.6٪(6.7326.220فرع حي الروابي

)10.8٪(7.4806.675فرع حي النزهة

-)1.115(-فرع حي قرطبة

)12.5٪(22.75619.904إجمالي الفروع

)19.5٪(565455اإلعانات الحكومية

)12.7٪(23.32120.358اإلجمالي

نقاط مئويةهامش مجمل الربح )صايف اإلعانات احلكومية(

)0.2(42.8٪43.0٪فرع حي الريان

)0.0(35.2٪35.2٪فرع حي الروابي

)2.9(47.2٪50.1٪فرع حي النزهة

-)341.9٪(-فرع حي قرطبة

)3.3(38.9٪42.2٪اإلجمالي

مالحظة: تم احتساب االعانات الحكومية لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 30 نوفمبر 2016م و2017م من قبل الشركة
المصدر: الشركة

انخفض هامش مجمل الربح )صافي من اإلعانات الحكومية( من 42.2٪ في الربع األول من السنة المالية 2017م إلى 38.9٪ في الربع األول من السنة 
المالية 2018م نتيجة النخفاض اإليرادات )وذلك نتيجة انخفاض عدد الطالب ومتوسط الرسوم الدراسية( مما أدى إلى تغطية أقل للمصاريف الثابتة 

)خصوصاً تكاليف الموظفين(.

انخفض هامش الربح لفرع حي الريان من 43.0٪ في الربع األول من السنة المالية 2017م إلى 42.8٪ في الربع األول من السنة المالية 2018م نتيجة 
انخفاض الطالب في المرحلة الثانوية بما يعادل 25 طالب )والتي لها رسوم دراسية أعلى من المراحل األخرى(، باإلضافة إلى االنخفاض في عدد طالب 

المرحلة المتوسطة بما يعادل 86 طالب.

ثبت هامش مجمل الربح لفرع حي الروابي على ما يعادل 35.2٪ في الربع األول من السنة المالية 2017م والربع األول من السنة المالية 2018م نتيجة 
االنخفاض في اإليرادات بنسبة 7.6٪، يقابله انخفاض في تكاليف اإليرادات بنسبة 7.6٪ خالل الفترة ذاتها.

انخفض هامش مجمل الربح لفرع حي النزهة 50.1٪ في الربع األول من السنة المالية 2017م الى 47.2٪ في الربع األول من السنة المالية 2018م نتيجة 
االنخفاض في طالب المرحلة الثانوية بما يعادل 27 طالب )والتي لها رسوم دراسية أعلى من المراحل األخرى(، باإلضافة إلى االنخفاض في عدد طالب 

المرحلة المتوسطة بما يعادل 26 طالب.

المصروفات العمومية واإلدارية222222
المصروفات العمومية واإلدارية، للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 39-6الجدول 

الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م

الربع األول من السنة 
المالية 2018م

التغيير بالربع األول من 
السنوات المالية 2017م-2018م

)2.4٪(5.4505.320رواتب وأجور ومزايا موظفين

553.8٪93605تدريب واستشارات

-474-عموالت بنكية

138.9٪72171صيانة ووقود

97.7٪83164رسوم حكومية

)54.2٪(265122اهالك واستهالك

23.4٪94116مياه وكهرباء واتصاالت

55.8٪70109مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

)73.9٪(16844تأمين طبي
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الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م

الربع األول من السنة 
المالية 2018م

التغيير بالربع األول من 
السنوات المالية 2017م-2018م

-39-ضيافة واستقبال وأنشطة

)77.1٪(40091أخرى

8.4٪6.6957.255اإلجمالي

28432541متوسط عدد الموظفين

)3(1916متوسط رواتب وأجور ومزايا موظفين )آالف الرياالت السعودية(

نقاط مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات )صايف اإلعانات احلكومية(

10.40.3٪10.1٪رواتب وأجور ومزايا موظفين

1.21.0٪0.2٪تدريب واستشارات

0.90.9٪0.0٪عموالت بنكية

0.30.2٪0.1٪صيانة ووقود

14.21.8٪12.4٪اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2017م.

رواتب وأجور ومزايا الموظفين

انخفضت رواتب وأجور ومزايا الموظفين طفيفا بنسبة 2.4٪ من 5.5 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 5.3 مليون ريال سعودي 
في الربع األول من العام 2018م وذلك نتيجة الزيادة في عدد االستقاالت في اإلدارة خالل الفترة.

تدريب واستشارات 

ارتفعت مصاريف التدريب واالستشارات بنسبة 553.8٪ من 93 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 605 ألف ريال سعودي في الربع 
األول من العام 2018م وذلك نتيجة االرتفاع في تكاليف استشارات متعلقة بالتحول من تطبيق المعايير المحاسبية السابقة إلى تطبيق المعايير الدولية 

للتقارير المالية وتطبيقات الضرائب المستحدثة بالمملكة العربية السعودية. 

عموالت بنكية

بلغت مصاريف العموالت البنكية 474 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2018م حيث كان يتم احتسابها سابقا ضمن مصاريف أخرى بقيمة 318 
ألف ريال سعودي. 

صيانة ووقود

ارتفعت تكاليف الصيانة والوقود بنسبة 138.9٪ من 72 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 171 ألف ريال سعودي في الربع األول من 
العام 2018م وذلك نتيجة االرتفاع في مصاريف صيانة برامج الكمبيوتر خالل الفترة.

 رسوم حكومية

ارتفعت الرسوم الحكومية بنسبة 97.7٪ من 83 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 164 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 
2018م، ويعود ذلك إلى ارتفاع مصاريف تجديد اإلقامات لموظفي اإلدارة تماشياً مع الزيادة في الرسوم من قبل وزارة العمل. 

إهالك واستهالك

انخفضت مصاريف اإلهالك واالستهالك بنسبة 54.2٪ من 265 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 122 ألف ريال سعودي في الربع 
األول من العام 2018م ويعود ذلك إلى تصنيف إهالك جزء من مبنى حي الروابي من مصروفات عمومية وإدارية إلى تكلفة اإلرادات بمبلغ قدره 157 ألف 

ريال سعودي، يقابله ارتفاعاً في مصاريف اإلهالك خالل الفترة ذاتها.

مياه وكهرباء واتصاالت

ارتفعت مصاريف المياه والكهرباء واالتصاالت بنسبة 23.4٪ من 94 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 116 ألف ريال سعودي في 
الربع األول من العام 2018م، يعود ذلك إلى ارتفاع مصاريف الهاتف واإلنترنت في ذات الفترة.

مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

ارتفعت قيمة مصاريف المطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة بنسبة 55.8٪ من 70 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 109 ألف ريال 
سعودي في الربع األول من العام 2018م نتيجة إلصدار مطبوعات إضافية للمجمع الدراسي الحديث بحي قرطبة.
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تأمين طبي

انخفضت مصاريف التأمين الطبي بنسبة 73.9٪ من 168 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 44 ألف ريال سعودي في الربع األول 
من العام 2018م، وذلك نتيجة لتحميل الربع األول من العام 2017م بكامل قيمة اضافات التأمين.

ضيافة واستقبال وأنشطة

بلغت قيمة مصاريف الضيافة 39 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2018م ويعود ذلك إلى تصنيف مصاريف الضيافة واإلستقبال واألنشطة 
ضمن مصاريف أخرى في الربع األول من العام 2017م.

أخرى 

انخفضت التكاليف األخرى من 400 ألف ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 91 ألف ريال سعودي من العام 2018م، وتشمل تكاليف 
اشتراكات الغرفة التجارية، إيجار المستودع باإلضافة إلى مصاريف خدمات األمن.

تحليل صافي الدخل 222222
صافي الدخل، للربع األول من السنة المالية 2017م و2018م: 40-6الجدول 

الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م

الربع األول من السنة 
المالية 2018م

التغيير بالربع األول من 
السنوات المالية 2017م-2018م

3.8٪)1.649()1.589(مصاريف تمويلية

28.1٪501642إيرادات أخرى

)23.0٪(15.46711.907صايف الربح قبل الزكاة

120.4٪)896()407(مخصص زكاة

)26.9٪(15.06111.010صايف ربح السنة

)184.7٪()1.125(1.328)خسارة(/ ربح اكتواري من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)39.7٪(16.3899.885اجمالي الدخل الشامل للفترة

كنسبة مئوية من اإليرادات

)6.4(21.5٪27.9٪هامش صافي ربح الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2017م.

انخفض هامش صافي ربح السنة من 27.9٪ في الربع األول من العام 2017م إلى 21.5٪ في الربع األول من العام 2018م نتيجة االرتفاع في المصاريف 
التمويلية إلى 1.6 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى االنخفاض في هامش الربح التشغيلي )من 31.6 إلى 26.5٪ خالل الفترة ذاتها( مما يعود إلى 

االنخفاض في عدد الطالب من 12.629 إلى 12.037 طالب.

إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام باستخدام التقييمات اإلكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات مختلفة 
والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت الوفيات. إن 
األرباح/الخسائر الناتجة عن إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في تاريخ التحول قد تم اإلعتراف بها مقابل األرباح المبقاة.

تعديالت على قائمة الدخل 222222
تسويات الشركة لقائمة الدخل للربع األول من السنة المالية 2017م لتتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية: 41-6الجدول 

األرصدة وفقا للمعايير آالف الرياالت السعودية
األرصدة وفقا للمعايير أثر التحولالسعودية السابقة

الدولية لتقارير المالية

53.944-53.944االيرادات

5.799-5.799منح وإعانات حكومية

)36.423()48()36.375(تكلفة اإليرادات

23.320)48(23.368مجمل الربح

)70(-)70(مصروفات دعاية وإعالن

)6.695()588()6.107(مصروفات عمومية وإدارية

501-501إيرادات أخرى

87



األرصدة وفقا للمعايير آالف الرياالت السعودية
األرصدة وفقا للمعايير أثر التحولالسعودية السابقة

الدولية لتقارير المالية

17.056)636(17.692الربح التشغيلي

)1.589()420()1.169(تكاليف تمويل

15.467)1.055(16.523صافي ربح الفترة قبل الزكاة

)407(-)407(الزكاة

15.061)1.055(16.116صافي ربح الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2017م

قائمة المركز المالي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في -2 نوفمبر 22-2م222222
قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2017م والربع األول من العام 2018م: 42-6الجدول 

30 نوفمبر 2017م 31 أغسطس 2017مآالف الرياالت السعودية

موجودات غير متداولة 

378.845385.269ممتلكات وآالت ومعدات

12.40712.338أصول غير ملموسة

391.252397.607مجموع املوجودات غير املتداولة

موجودات متداولة 

1.6521.376مخزون

38.77542.263ذمم مدينة

23.48623.721دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

29.54665.564النقد ومافي حكمه

93.459132.924مجموع املوجودات املتداولة

484.711530.531مجموع املوجودات

حقوق امللكية

300.000300.000رأس المال

13.34113.341احتياطي نظامي

25.75035.636أرباح مرحلة

339.092348.977مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة

58.02351.028قروض طويلة األجل 

45.80048.067منافع العاملين

3.2332.880إيرادات منح حكومية مؤجلة

107.056101.975مجموع املطلوبات غير املتداولة

مطلوبات متداولة

12.34313.680الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

20.33557.684إيرادات مقدمة

7761.584ذمم دائنة

1.5041.440إيرادات منح حكومية ومؤجلة

1.6522.341مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1.9542.850مخصص الزكاة

38.56479.579مجموع املطلوبات املتداولة

145.620181.554مجموع املطلوبات
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30 نوفمبر 2017م 31 أغسطس 2017مآالف الرياالت السعودية

484.711530.531مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م
مالحظة: يتم مقارنة قائمة المركز المالي للربع األول من العام المالي 2018م مع آخر فترة تقرير )قوائم مصدرة( والتي تتمثل في 31 أغسطس 2017م تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير 

المالية لعرض القوائم المالية المراجعة، وذلك الختالف طبيعة المركز المالي عن قوائم الدخل.

الموجودات المتداولة 22222-2
الموجودات المتداولة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2017م والربع األول من العام 2018م: 43-6الجدول 

30 نوفمبر 2017م 31 أغسطس 2017مآالف الرياالت السعودية 

29.54665.564نقد لدى البنوك 

38.77542.263صافي الذمم المدينة 

23.48623.721دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

1.6521.376مخزون 

93.459132.924مجموع املوجودات املتداولة 

5771فترة تحصيل الذمم المدينة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م

النقد وما في حكمه

إلى 65.6 مليون ريال سعودي في 30 نوفمبر 2017م  النقد ومافي حكمه من 29.5 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م  ارتفعت قيمة 
نتيجة النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بقيمة 53 مليون ريال سعودي يقابله النقد المستخدم في النشاط االستثماري وهي إضافات ممتلكات ومعدات 

ومشروعات تحت التنفيذ بقيمة 10 مليون ريال سعودي والنقد المستخدم في النشاط التمويلي وهو سداد قروض بقيمة 7 مليون ريال سعودي.

ذمم مدينة

ارتفعت الذمم المدينة من 38.8 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 42.3 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م تماشيا مع 
التسجيالت الجديدة للفصل الدراسي األول. ارتفعت فترة تحصيل الذمم المدينة من 57 يوم إلى 71 يوم خالل ذات الفترة.

أعمار الذمم المدينة للربع األول من العام 2018م: 44-6الجدول 
إجمالي الذمم المدينةفوق 720 يوم361-720 يوم0-360 يومآالف الرياالت السعودية

16.4642.7243.45822.646فرع حي الريان

12.2431.3442.78316.370فرع حي الروابي

6.4671.2841437.894فرع حي النزهة

35.1745.3526.38446.910مجمل الذمم املدينة

المصدر: الشركة

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في 31 أغسطس 2017م و30 نوفمبر 2017م: 45-6الجدول 
30 نوفمبر 2017م31 أغسطس 2017مآالف الرياالت السعودية

3.9124.647الرصيد كما في أول الفترة

-734المكون خالل العام

4.6474.647الرصيد كما يف 30 نوفمبر 2017م

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

بلغت الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى 23.7 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م تكونت من: 

استشارة - 1 خدمة  لمقدمي  مقدمة  دفعات  الى  باإلضافة  وتحسينات،  بأثاث  تعلقت  سعودي  ريال  مليون   12.5 بلغت  لموردين  مقدمة  دفعات 
االكتتاب.

مصروفات مدفوعة مقدمة بلغت 8.8 مليون ريال سعودي تعلقت بشكل رئيسي بالكتب والمواد الدراسية التي توزع للطالب في بداية السنة - 2
الدراسية.

سلف موظفين وذمم وأرصدة أخرى بلغت قيمتها 2.4 مليون ريال سعودي. - 3
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مخزون

يتكون المخزون من الزي الموحد للطالب، باإلضافة إلى معدات مدرسية ولوازم مكتبية. حيث قامت الشركة ببدء بيع الزي الموحد في الربع األخير من 
العام 2017م )عوضاً عن تقديمها مجاناً للطالب(. انخفضت مبالغ المخزون انخفاضاً طفيفاً من 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 
1.4 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م ويعود ذلك إلى االرتفاع في المسحوبات من المخزون المتعلقة بالزي الرسمي للطالب والمستلزمات 

المدرسية، تزامناً مع بدء العام الدراسي.

موجودات غير متداولة2222222
األصول الثابتة والغير ملموسة للفترة المنتهية في 31 أغسطس 2017م و30 نوفمبر 2017م: 46-6الجدول 

30 نوفمبر 2017م31 أغسطس 2017م آالف الرياالت السعودية

256.888288.921أصول ثابتة

121.95796.347مشروعات تحت التنفيذ

11.35811.358موجودات غير ملموسة –الشهرة

1.049980أصول غير ملموسة، صافي

391.252397.607اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م

أصول ثابتة 
أصول ثابتة للفترة المنتهية في 31 أغسطس 2017م و30 نوفمبر 2017م: 47-6الجدول 

30 نوفمبر 2017م 31 أغسطس 2017م آالف الرياالت السعودية

149.907166.010مباني

87.768101.309أراضي

10.04911.956معدات مكتبية

6.3846.934أثاث ومفروشات

2.7492.683تحسينات على مباني

3129سيارات

256.888288.921اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م

بلغت األصول الثابتة 288.9 مليون ريال سعودي كما في30 نوفمبر 2017م ويتضمن هذا المبلغ بشكل رئيسي مباني بقيمة )166.0 مليون ريال سعودي(، 
وأراٍض بقيمة )101.3 مليون ريال سعودي( ومعدات مكتبية )12.0 مليون ريال سعودي(. 

تتعلق المباني باألفرع األربعة لمدارس التربية النموذجية في حي الريان وحي الروابي وحي النزهة وحي قرطبة. ارتفعت القيمة الدفترية للمباني من 
150.0 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 166.0 مليون ريال سعودي في 30 نوفمبر 2017م نظرا إلضافة مبنى حي قرطبة. 

تتعلق األراضي )والتي بلغت قيمتها الدفترية 101.3 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م( بخمسة عشر قطعة أرض مخصصة لفرع حي الريان 
وقطعة أرض لكل من فرع حي الروابي وفرع حي النزهة وقطعة أرض لفرع حي قرطبة. من الجدير بالذكر أن قطعتي أرض )بقيمة دفترية تبلغ 36.3 

مليون ريال سعودي( تستخدم كضمان لقرضين من وزارة التعليم. 

ارتفعت القيمة الدفترية للمعدات المكتبية من 10.0 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 12.0 مليون ريال سعودي في 30 نوفمبر 2017م 
نظرا إلضافة مبنى حي قرطبة.

ارتفعت القيمة الدفترية لبند األثاث والمفروشات من 6.4 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 6.9 مليون ريال سعودي في 30 نوفمبر 
2017م نظرا إلضافة مبنى حي قرطبة.

انخفضت القيمة الدفترية للتحسينات على المباني طفيفا من 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 2.7 مليون ريال سعودي في 30 
نوفمبر 2017م، يعود ذلك إلى اكتمال تشييد مشروع فرع حي قرطبة. 

انخفضت القيمة الدفترية للسيارات بشكل طفيف من 31 ألف ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 29 ألف ريال سعودي في 30 نوفمبر 2017م 
نتيجة لعدم وجود إضافات خالل الفترة.
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مشروعات تحت التنفيذ 

بلغت القيمة الدفترية للمشروعات تحت التنفيذ 96.3 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر من العام 2017م وتتعلق باآلتي:

أرض )44.6 مليون ريال سعودي( متعلقة بمشروع فرع حي القيروان بالرياض والمتوقع افتتاحه في العام 2019م. من الجدير بالذكر أن هذه - 1
األرض مستخدمة كضمان لقرض من بنك الراجحي.

أرض )19.8 مليون ريال سعودي( متعلقة بمشروع فرع الدمام والمتوقع افتتاحه في العام 2020م.- 2
أعمال توسعة في فرع حي الريان بلغت 2.2 مليون ريال سعودي.- 3
مشروع مخطط أرض بريدة بمبلغ 11.6 مليون ريال سعودي.- 4
مشروع مخطط القصر بالخبر بمبلغ 18.2 مليون ريال سعودي، من الجدير بالذكر أن هذه األرض مستخدمة كضمان لقرض من بنك الراجحي. - 5

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القسم رقم )14-11( »التسهيالت االئتمانية والقروض«(. 

موجودات غير ملموسة –الشهرة

بلغت القيمة الدفترية للشهرة 11.4 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م، وقد نتجت من االستحواذ على مدارس التربية النموذجية / حي 
الروابي )سابقا كانت تحت مسمى الحضارة(.

أصول غير ملموسة، صافي

بلغت القيمة الدفترية لألصول الغير ملموسة 980 ألف ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م وتتمثل في قيمة برامج ونظم تتعلق بمتطلبات العملية 
التعليمية باإلضافة إلى النظام المحاسبي.

المطلوبات المتداولة بخالف الجزء المتداول من القروض2222222
المطلوبات المتداولة للفترة المنتهية في 31 أغسطس 2017م و30 نوفمبر 2017م: 48-6الجدول 

30 نوفمبر 2017م31 أغسطس 2017مآالف الرياالت السعودية

20.33557.684إيرادات مقدمة

1.6522.341مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1.9542.850مخصص الزكاة

7761.584ذمم دائنة

24.71764.459إجمالي املطلوبات املتداولة بخالف القروض البنكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م

إيرادات مقدمة

ارتفعت قيمة اإليرادات المقدمة من 20.3 مليون ريال سعودي كما في31 أغسطس 2017م إلى 57.7 مليون ريال سعودي في 30 نوفمبر 2017م نتيجة 
االرتفاع في استالم دفعات مقدمة من الرسوم الدراسية في ذات الفترة.

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

ارتفعت المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى من 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 2.3 مليون ريال سعودي في 30 
نوفمبر 2017م، وقد نتجت بشكل رئيسي من ارتفاع قيمة مطلوبات طرف ثالث )+475 ألف ريال سعودي( ورواتب مستحقة )+214 ألف ريال سعودي(. 

مخصص الزكاة

ارتفعت قيمة مخصص الزكاة من 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م إلى 2.9 مليون ريال سعودي في 30 نوفمبر 2017م، يعود ذلك 
إلى عدم تقديم أي تسديدات نقدية وتراكم المكون خالل الفترة مع رصيد أول الفترة.

حركة مخصص الزكاة للفترة المنتهية في 31 أغسطس 2017م و30 نوفمبر 2017م: 49-6الجدول 
30 نوفمبر 2017م31 أغسطس 2017مآالف الرياالت السعودية

2.3571.954الرصيد في بداية السنة/ الفترة

1.949896المكون خالل السنة/ الفترة

-)2.662(المسدد خالل السنة/ الفترة

-310فروقات عن سنوات سابقة

1.9542.850الرصيد يف نهاية السنة/ الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م
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ذمم دائنة

بلغت قيمة الذمم الدائنة 1.6 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر2017م. يتعلق هذا الرصيد بدفعات مقابل خدمات شركة كي بي أم جي والتي تقدم 
خدمات المراجعة والتدقيق المالي بقيمة 912 ألف ريال سعودي، خدمات مركز انترلنك النقوج السعودية بقيمة 223 ألف ريال سعودي، خدمات مؤسسة 
نفال بقيمة 218 ألف ريال سعودي، وخدمات شركة وكالة شاهين للسفر والسياحة التي تشتري الشركة عن طريقها تذاكر سفر الموظفين المقيمين بقيمة 

33 ألف ريال سعودي، باإلضافة إلى مصروفات تخص هدايا وتوزيعات للطالب ومستلزمات الصيانة والنظافة. 

قروض طويلة األجل2222222
القروض البنكية للفترة المنتهية في 31 أغسطس 2017م و30 نوفمبر 2017م: 50-6الجدول 

30 نوفمبر 2017م31 أغسطس 2017م آالف الرياالت السعودية

12.34313.680الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

58.02351.028الجزء الغير المتداول من القروض طويلة األجل

70.36664.708اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م

بلغ إجمالي المبالغ القائمة للقروض الطويلة األجل 64.7 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م. تضمن هذا الرصيد قرض من بنك الراجحي 
سحب في العام 2016م لشراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض بهدف بناء فرع جديد وقرض آخر من الراجحي سحب في العام 2017م لشراء أرض في 
الخبر بهدف بناء فرع جديد، باإلضافة إلى قروض من وزارة المالية تم سحبها في العام 2009م و2010م لتمويل إنشاء فرع حي الروابي وفرع حي النزهة.

الجدول الزمني لسداد القروض في 30 نوفمبر 2017م: 51-6الجدول 

السنة المالية آالف الرياالت السعودية
2018م

السنة المالية 
2019م

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

السنة المالية 
2022م

السنة المالية 
اإلجمالي2023م

12.500-)2.500()2.500()2.500()2.500()2.500(وزارة المالية _ قرض فرع حي النزهة

12.500-)2.500()2.500()2.500()2.500()2.500(وزارة المالية _ قرض فرع حي الروابي

36.628-)8.140()4.070()8.140()8.140()8.140(بنك الراجحي - قرض 1

16.622)3.254()3.254()3.254()3.254()3.254()354(بنك الراجحي - قرض 2

78.250)3.254()16.393()12.323()16.393()16.393()13.494(اإلجمالي

المصدر: الشركة

القروض طويلة األجل الخاصة بالشركة كما في 30 نوفمبر 2017م: 52-6الجدول 

الرصيد المستخدم البنك
الضمانات وااللتزاماتالغرضكما في 2017/11/30م

شراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض لبناء 36.628بنك الراجحي
فرع جديد للشركة

1.5x عن )leverage( أّن ال تزيد نسبة االقراض
1.75x عن )debt service ratio( أّن ال تزيد نسبة تغطية القروض

تقديم ضمان شخصي من الشركاء
قرض مرهون برهن عقاري )أرض فرع القيروان(

شراء أرض بمدينة الخبر لبناء فرع جديد 16.622بنك الراجحي
للشركة 

1.75x عن )leverage( أّن ال تزيد نسبة االقراض
2x عن )debt service ratio( أّن ال تزيد نسبة تغطية القروض

تقديم ضمان شخصي من الشركاء
قرض مرهون برهن عقاري )أرضين في مدينة الخبر(

قرض مرهون برهن عقاري )أرض فرع الروابي(تمويل مشروع فرع حي الروابي12.500وزارة المالية

قرض مرهون برهن عقاري )أرض فرع النزهة(تمويل مشروع فرع حي النزهة12.500وزارة المالية

مالحظة: المبالغ تشمل الفوائد المؤجلة 
المصدر: الشركة

منافع العاملين

تقدم الشركة خطة مزايا محددة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط المنصوص عليها في أنظمة المملكة 
العربية السعودية. يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي والرصيد المقابل يضاف إلى األرباح المبقاة من خالل قائمة الدخل 
الشامل اآلخر في الفترة الي حدثت فيها.
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2اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«2222222

30 نوفمبر 2017م31 أغسطس 2017م آالف الرياالت السعودية

1.5041.440الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

3.2332.880الجزء الغير المتداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

4.7374.320اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2017م والربع األول من العام 2018م

تمثل اإليرادات المؤجلة منح حكومية في قيمة فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية، حيث قامت الشركة بحساب قيمة هذه الفوائد على أساس 
متوسط سعر الفائدة السائد في السوق خالل الفترة ذاتها. من الجدير بالذكر أنه ال يترتب على قروض وزارة المالية أية فوائد، وال يتوقع أن تقوم الشركة 

بتحمل أية فوائد على قروض وزارة المالية في المستقبل. وإنما تقوم الشركة بهذا اإلجراء المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

حقوق الملكية2222222
حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 31 أغسطس 2017م و30 نوفمبر 2017م: 53-6الجدول 

30 نوفمبر 2017م31 أغسطس 2017مآالف الرياالت السعودية

300.000300.000رأس المال

13.34113.341احتياطي نظامي

25.75035.636أرباح مبقاه

339.092348.977اإلجمالي

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 300 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م مقسم على 30 مليون سهم قيمة كل سهم 10 رياالت سعودية.

توزيعات األرباح للفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2016م و30 نوفمبر 2017م: 54-6الجدول 
النسبة المئوية لألرباح المعلنةأرباح موزعة خالل العام المالياألرباح المعلنةصافي الدخلآالف الرياالت السعودية

54.6٪3015.0618.2278.227 نوفمبر 2016م

---3011.010 نوفمبر 2017م

المصدر: الشركة

قائمة التدفقات النقدية2222222
التدفقات النقدية للربع األول من األعوام المالية 2017م و2018م: 55-6الجدول 

الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م 

الربع األول من السنة 
المالية 2018م 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

15.46711.907صافي ربح الفترة قبل الزكاة

تعديالت لـ:

3.2583.522إهالك واستهالك

1.4811.790مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)417()565(إيرادات محققة منح حكومية 

1.5891.265تكاليف تمويلية

21.23118.067

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

)3.488()733(ذمم مدينة

277)1.880(مخزون

)235(-دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

15808ذمم دائنة

2.145689مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
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الربع األول من السنة آالف الرياالت السعودية
المالية 2017م 

الربع األول من السنة 
المالية 2018م 

37.349)4.271(إيرادات مقدمة

16.50853.467النقد الناجت من األنشطة التشغيلية 

)648(-المسدد من مكافأة نهاية الخدمة

16.50852.819صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

)9.877()261(إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ 

)9.877()261(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)6.924()2.500(المسدد من القروض

-)8.227(توزيعات األرباح المدفوعة 

)6.924()10.727(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

5.52036.018صايف التغير يف النقد ومايف حكمه

22.57229.546نقد ومافي حكمه أول الفترة

28.09165.564نقد وما يف حكمة يف نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة

التدفقات النقدية الناتجة من االنشطة التشغيلية

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 16.5 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 53.5 مليون ريال سعودي في الربع 
األول من العام 2018م نتيجة ارتفاع اإليرادات المقدمة. حيث ارتفعت قيمة اإليرادات المقدمة من 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 أغسطس 2017م 

إلى 57.7 مليون ريال سعودي في 30 نوفمبر 2017م نتيجة االرتفاع في استالم دفعات مقدمة من الرسوم الدراسية في ذات الفترة.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

استثمرت الشركة 10 مليون ريال سعودي في النفقات الرأسمالية خالل الفترة التاريخية. تعلقت هذه االستثمارات بعدة مشاريع توسعية حيث بلغ رصيد 
المشروعات تحت التنفيذ 96.3 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م مكون من التالي:

أن  � بالذكر  الجدير  العام 2019م. من  افتتاحه في  والمتوقع  بالرياض  القيروان  أرض )44.6 مليون ريال سعودي( متعلقة بمشروع فرع حي 
تستخدم هذه األرض كضمان لقرض من بنك الراجحي

أرض )19.8 مليون ريال سعودي( متعلقة بمشروع فرع الدمام والمتوقع افتتاحه في العام 2020م �
أعمال توسعة في فرع حي الريان بلغت 2.2 مليون ريال سعودي �
مشروع مخطط أرض بريدة بمبلغ 11.6 مليون ريال سعودي �
مشروع مخطط القصر بالخبر بمبلغ 18.2 مليون ريال سعودي  �

تفاصيل النفقات االستثمارية المهمة هي كاآلتي:

توسعة فرع حي الريان )1.8 مليون ريال سعودي(. �

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

انخفضت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التمويلية من 10.7 مليون ريال سعودي في الربع األول من العام 2017م إلى 6.9 مليون ريال سعودي 
في الربع األول من العام 2018م نتيجة لعدم توزيع أرباح خالل الفترة. وكان النقد المستخدم خالل الفترة بقيمة 6.9 مليون ريال سعودي يخص الجزء 

المسدد من القروض.

خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية42421

قامت إدارة الشركة بإعداد خطة تحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونين إلى معايير المحاسبة الدولية، والتي تهدف إلى التأكد من أن عملية التحول إلى المعايير الدولية تتم بكفاءة ويسر، بحيث يتم في نهاية المطاف 
التحول الكامل من اإلطار المحاسبي الحالي الذي تحكمه معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية طبقاً لنسختها المعتمدة من قبل 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وذلك عند إعداد القوائم المالية عن السنة المالية التي تبدأ في 1 سبتمبر 2017م وتنتهي في 31 أغسطس 2018م، 

والسنوات التي تليها.
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قانونيون  المقحم- محاسبون  )مكتب  مع  التعاقد  تم  وعليه  الدولية،  المحاسبية  المعايير  تطبيق  اإلدارة على  موافقة مجلس  تمت  تقدم،  ما  وبناًء على 
ومستشارو األعمال والضرائب( كخبير خارجي للمساعدة في عمل دراسة لتحديد التعديالت المطلوبة في األنظمة المحاسبية بالشركة للوفاء بمتطلبات 
القياس واإلفصاح. ومن واقع دراسة تحديد التعديالت المطلوبة في األنظمة المحاسبية بالشركة، فإن األثر المالي على كل من قائمتي الدخل والمركز 

المالي يتلخص في النقاط التالية:

تضمين جميع األصول وااللتزامات المطلوب تضمينها بحسب معايير التقارير المالية الدولية في قائمة المركز المالي، وعدم تضمين غيرها  �
من األصول وااللتزامات األخرى.

تصنيف وقياس جميع بنود األصول وااللتزامات وحقوق الملكية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. �
التقارير المالية الدولية )اإليرادات من العقود مع العمالء(، وسيُطبق هذا  � تبنت الشركة التطبيق المبكر للمعيار الخامس عشر من معايير 

المعيار ابتداًء من األول من يناير 2018م. ويكمن األثر المتعلق بتطبيق هذا المعيار في إلزام الشركة على تطبيقه بأثر رجعي ابتداًء من األول 
من يناير 2016م. وسيؤدي تطبيق هذا المعيار إلحداث اختالفات في حساب اإليرادات، حيث سيكون األثر محدوداً إذا ما طبق هذا المعيار 

على أساس سنوي، بينما سيكون األثر ملحوظاً عند تطبيق المعيار على البيانات الربع سنوية.
لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، فإن أول قوائم مالية تصدر بعد التطبيق يجب أن تتضمن البنود التالية: �

ثالثة قوائم مركز مالي. �
قائمتي دخل شامل. �
قائمتي دخل منفصلتين. �
قائمتي تدفقات نقدية. �
قائمتي تغيرات في حقوق الملكية. �
إيضاحات تتضمن معلومات المقارنة. �

جميع التعديالت المتعلقة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية ستتم على الرصيد االفتتاحي لقائمة المركز المالي باعتبارها بداية أول فترة سيتم 
السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  المحاسبة  لمعايير  وفقاً  2017م  لعام  المالية  القوائم  إعداد  الشركة  على  يجب  وعليه  الدولية.  للمعايير  وفقاً  عرضها 

للمحاسبين القانونين ومعايير المحاسبة الدولية في نفس الوقت، والذي يتطلب االحتفاظ بدفاتر محاسبية لكال المعيارين.

شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية

عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية على أساس المعايير الدولية، قامت الشركة بتعديل المبالغ المدرجة سابقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً 
لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )المعايير المحاسبية السابقة(. فيما 
يلي الجداول وااليضاحات التي تبين األثر على المركز المالي واآلداء المالي للشركة نتيجة التحول من تطبيق المعايير المحاسبية السابقة إلى تطبيق 

المعايير الدولية للتقارير المالية.

تسويات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في 1 سبتمبر 2016م )تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية(: 56-6الجدول 

آالف الرياالت السعودية
األرصدة وفقا 

للمعايير السعودية 
السابقة

األرصدة وفقا للمعايير إعادة تصنيفأثر التحول
ايضاحالدولية لتقارير المالية

املوجودات غير املتداولة 

91،537360.5251)665(269.653ممتلكات وآالت ومعدات

2-)91،537(-91.537مشروعات تحت التنفيذ

11.35812.6832-1.325أصول غير ملموسة

3-)11.358()11.007(22.364شهرة

373.208-)11.672(384.880مجموع املوجودات غير املتداولة

موجودات متداولة 

28.344--28.344ذمم مدينة، صافي

1.80914.863-13.054دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

2-)1.809(-1.809مستحق من أطراف ذات عالقة

22.572--22.572النقد ومافي حكمه

65.779--65.779مجموع املوجودات املتداولة

438.987-)11.672(450.659مجموع املوجودات

حقوق امللكية

300.000--300.000رأس المال
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آالف الرياالت السعودية
األرصدة وفقا 

للمعايير السعودية 
السابقة

األرصدة وفقا للمعايير إعادة تصنيفأثر التحول
ايضاحالدولية لتقارير المالية

6.651--6.651احتياطي نظامي

)8.873(-)25.196(16.323أرباح / )خسائر( مرحلة

297.778-)25.196(322.974مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة

54.867--54.867قروض طويلة األجل 

45.9824-32.45813.524مدافع العاملين

4.737--4.737إيرادات منح حكومية مؤجلة

105.586-92.06213.524مجموع املطلوبات غير املتداولة

مطلوبات متداولة

3.251--3.251الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

27.043--27.043إيرادات مقدمة

202--202ذمم دائنة

1.749--1.749إيرادات منح حكومية ومؤجلة

1.021--1.021مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2.357--2.357مخصص الزكاة

35.623--35.623مجموع املطلوبات املتداولة

141.209-127.68513.524مجموع املطلوبات

438.987-)11.672(450.659مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

تسويات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في في 31 أغسطس 2017م: 57-6الجدول 

آالف الرياالت السعودية
األرصدة وفقا 

للمعايير السعودية 
السابقة

األرصدة وفقا للمعايير إعادة تصنيفأثر التحول
ايضاحالدولية لتقارير المالية

املوجودات غير املتداولة 

121.957378.8451)830(257.718ممتلكات وآالت ومعدات

2-)121.957(-121.957مشروعات تحت التنفيذ

11.35812.4072-1.049أصول غير ملموسة

3-)11.358()11.007(22.364شهرة

391.252-)11.837(403.089مجموع املوجودات غير املتداولة

موجودات متداولة 

1.652--1.652مخزون

38.775--38.775ذمم مدينة، صافي

6.04523.486-17.441دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

2-)6.045(-6.045مستحق من أطراف ذات عالقة

29.546--29.546النقد ومافي حكمه

93.459--93.459مجموع املوجودات املتداولة

484.711-)11.837(496.548مجموع املوجودات

حقوق امللكية

300.000--300.000رأس المال

96



آالف الرياالت السعودية
األرصدة وفقا 

للمعايير السعودية 
السابقة

األرصدة وفقا للمعايير إعادة تصنيفأثر التحول
ايضاحالدولية لتقارير المالية

13.341--13.341احتياطي نظامي

25.750-)18.896(44.647أرباح مرحلة

339.091-)18.896(357.988مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة

58.023--58.023قروض طويلة األجل 

45.800-38.7407.060مدافع العاملين

3.233--3.233إيرادات منح حكومية مؤجلة

107.056-99.9967.060مجموع املطلوبات غير املتداولة

مطلوبات متداولة

12.343-12.343الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

20.335-20.335إيرادات مقدمة

775-775ذمم دائنة

1.504-1.504إيرادات منح حكومية ومؤجلة

2081.652-1.444مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2-)208(-208مستحق الى أطراف ذات عالقة

1.954--1.954مخصص الزكاة

38.564--38.563مجموع املطلوبات املتداولة

145.620-138.5597.060مجموع املطلوبات

484.711-)11.837(496.548مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

ايضاحات:

فصل الممتلكات والمعدات إلى مكوناتها الرئيسية- 1

بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، تم فصل المباني إلى مكوناتها الرئيسية بغرض استهالكها وفقاً لمعدل أعمارها اإلنتاجية. إن الفروقات في 
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات وفقاً للمعايير المحاسبية السابقة والمعايير الدولية للتقارير المالية في تاريخ التحول تم االعتراف بها مقابل األرباح 

المرحلة.

قامت الشركة بإعادة تصنيف بعض البنود المقارنة بقائمة المركز المالي ليتماشى مع عرض القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 نوفمبر - 2
2017 كالتالي:

مشروعات تحت التنفيذ ليصبح ضمن بند ممتلكات وآالت ومعدات. �
شهرة ليصبح ضمن بند أصول غير ملموسة. �
مستحق من أطراف ذوى عالقة ليصبح ضمن بند دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى. �
مستحق إلى أطراف ذوى عالقة ليصبح ضمن بند مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى. �

تم االعتراف في سنوات سابقة بشهرة بمبلغ 11 مليون ريال سعودي كنتيجة لتحول الشكل القانوني للشركة وعند التحول الى المعايير الدولية - 3
للتقارير المالية، تم الغاء االعتراف بهذه الشهرة مقابل األرباح المرحلة.

منافع العاملين- 4

وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تقوم الشركة باحتساب التزام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 
على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي . وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم احتساب التكاليف المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين على أساس التقييم االكتواري باستخدام 
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إن الفروقات في مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في تاريخ التحول تم االعتراف بها مقابل األرباح المبقاة.
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تسويات الشركة لقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2017م: 58-6الجدول 

األرصدة وفقا للمعايير أثر التحولاألرصدة وفقا للمعايير السعودية السابقةآالف الرياالت السعودية
الدولية لتقارير المالية

215.422-215.422االيرادات

21.301-21.301منح وإعانات حكومية

)137.930()165()137.765(تكلفة اإليرادات

98.794)165(98.959مجمل الربح

)921(-)921(مصروفات دعاية وإعالن

)23.351(2.830)26.181(مصروفات عمومية وإدارية

1.923-1.923إيرادات أخرى

73.7792.66576.444الربح التشغيلي

)6.292()1.678()4.614(تكاليف تمويل

69.16598770.152صايف ربح الفترة قبل الزكاة

)2.259(-)2.259(الزكاة

66.90598767.892صايف ربح السنة

تسويات الشركة لقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2017م: 59-6الجدول 

األرصدة وفقا للمعايير أثر التحولاألرصدة وفقا للمعايير السعودية السابقةآالف الرياالت السعودية
الدولية لتقارير المالية

66.90598767.892صايف ربح السنة

الدخل الشامل األخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلي الربح أو اخلسارة

5.3125.312-أرباح إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

5.3125.312-الدخل الشامل األخر

66.9056.29973.205إجمالي الدخل الشامل
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سياسة توزيع األرباح.41

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تلي ذلك.

وتعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤالء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة، ووضعها المالي، 
والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقباًل، 
وخطط التوسع ومتطلبات استثمار الشركة، وغيرها من العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار لدى الشركة، 
والمتطلبات النقدية والرأسمالية، والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات القانونية والنظامية. اضافة لذلك، يتعين 

على المستثمرين الراغبين في االستثمار في االسهم المطروحة لالكتتاب أن يدركوا أن سياسة توزيع األرباح يمكن ان تتغير من وقت آلخر.

وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ 
التي ستدفع في أي سنة. هذا ويتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:

يجنب 10٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ٪30 - 1
من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 5٪ من األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.- 2
اإلمكان على - 3 ثابتة قدر  أرباح  توزيع  يكفل  أو  الشركة  الذي يحقق مصلحة  بالقدر  احتياطيات أخرى، وذلك  تكوين  تقرر  أن  العامة  للجمعية 

المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً 
من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن 5٪ وال تزيد عن 20٪ من رأس المال الشركة المدفوع.- 4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )20( من النظام األساسي للشركة، والمادة )76( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد - 5

عن 3٪ من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 

كذلك تخضع عملية توزيع األرباح للقيود والشروط التي تتضمنها اتفاقيات التسهيالت االئتمانية التي تبرمها الشركة مع الجهات الممولة من وقت آلخر، 
وفي هذا الخصوص نصت اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة بين كل من الشركة ومصرف الراجحي في 1436/11/16هـ )الموافق 2015/08/31م( 
على أنه يتوجب على الشركة إيداع الرسوم الدراسية في حساب البنك وعدم سحب 50٪ من صافي الربح، إال أنه تم إلغاء هذا الشرط من قبل البنك 
مرة،  قدره 1.5  مالي  رفع  تجاوز معدل  بعدم  الشركة  تعهد  الشرط بشرط  استبدال هذا  تم  بتاريخ 2016/08/03م، حيث  الصادرة  الموافقة  بموجب 
باإلضافة إلى معدل خدمة دين ال يقل عن 1.75 مرة، علماً بأنه قد تم تعديل نسبة الرفع المالي عند تجديد االتفاقية بتاريخ 2017/08/15م لتصبح 

الشركة ملزمة بعدم تجاوز معدل رفع مالي قدره 2 مرة

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة بتوزيعها منذ عام 2015م:

األرباح الموزعة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م )المبالغ بآالف الرياالت السعودية(: 1-7الجدول 
2017م2016م2015م

63.54866.50866.906صافي الدخل 

37.91944.04931.891األرباح الموزعة خالل العام 

48٪66٪60٪نسبة األرباح الموزعة إلى صافي الدخل 

المصدر: إدارة الشركة.
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استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية.41

صافي متحصالت االكتتاب42121

يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب مبلغ وقدره )247.000.000( ريال سعودي، وسيدفع منها حوالي )15.000.000( ريال كمصاريف لالكتتاب  سوف 
والتي تشمل أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، والمستشار القانوني، ومستشار العناية المهنية المالية، والمحاسبين القانونيين، ومتعهد التغطية، 
الطرح. وعليه،  المتعلقة بعملية  والتوزيع، والمصروفات األخرى  الطباعة  الدعاية واإلعالن، ومصروفات  إلى مصروفات  المستلمة، باإلضافة  والجهات 
تقدر صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم المصروفات المذكورة بمبلغ )232.000.000( ريال سعودي، والذي تعتزم الشركة استخدامه لتمويل خطط 

التوسع المستقبلية. 

سوف تكون الزيادة في رأس مال شركة الوطنية للتربية والتعليم بمبلغ 130 مليون ريال سعودي، وسيضاف الجزء المتبقي من صافي المتحصالت إلى 
حساب عالوة إصدار األسهم تحت بند حقوق المساهمين.

استخدام متحصالت االكتتاب42221

تعتزم الشركة توسعة نشاطها الحالي من خالل إضافة مجمعات مدرسية جديدة لمجمعاتها األربعة القائمة حالياً بمدينة الرياض )وهي مجمع الريان، 
مجمع الروابي، مجمع النزهة، ومجمع قرطبة( ومجمعها الخامس )تحت اإلنشاء( الذي تقوم الشركة حالياً بإنشائه في مدينة الرياض )مجمع القيروان(، 

وستشمل خطة الشركة التوسعية بناء أربعة مجمعات تعليمية جديدة، حسب التفاصيل الموضحة في الجدول رقم )1-8(. 

حيث تخطط الشركة ضمن خطتها التوسعية إلنشاء أربعة مجمعات مدرسية جديدة، ثالثة منها في المنطقة الشرقية ومجمع واحد في منطقة القصيم، 
والتي من المقرر أن يتم تمويل الجزء األكبر من تكلفتها االستثمارية عن طريق متحصالت االكتتاب.

وعليه فإن الشركة تنوي استخدام متحصالت االكتتاب، بعد خصم مصاريف االكتتاب، لتمويل إنشاء األربعة مجمعات المخطط إقامتها، وفي حال كانت 
متحصالت االكتتاب أقل من التكلفة اإلجمالية لالستخدامات فإنه سيتم تمويل العجز البالغ )54.338.280( ريال سعودي بحد أقصى ذاتياً من الشركة أو 
عن طريق االقتراض، وسيتم استخدام أي فائض من متحصالت االكتتاب بعد خصم المبالغ المتعلقة بالمشاريع ومصاريف االكتتاب ألسباب تجارية عامة 

للشركة، ويوضح الجدول أدناه ملخص استخدام متحصالت االكتتاب بحسب البنود الرئيسة:

البنود الرئيسية الستخدام متحصالت االكتتاب: 1-8الجدول 
مبلغ االستخدام )ريال(بند االستخدام

51.145.255إنشاء مجمع القصر )1( التعليمي، بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية1
58.597.973إنشاء مجمع القصر )2( التعليمي، بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية2
51.991.683إنشاء مجمع الترجي التعليمي، بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية3
59.603.369إنشاء مجمع القصيم التعليمي، بمدينة بريدة في منطقة القصيم4
15.000.000مصاريف االكتتاب5

236.338.280اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل بند من بنود استخدام متحصالت االكتتاب الرئيسة: 

مشروع مجمع القصر )2( التعليمي 222222

يتمثل المشروع في إنشاء مجمع تعليمي في مدينة الخبر بحي القصر، على مساحة أرض تبلغ 11.802 متر مربع، ومسطحات بناء بمساحة إجمالية 
قدرها 20.500 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 2.650 طالبة موزعين على جميع المراحل الدراسية. وسيكون المجمع المدرسي مخصص للبنات فقط، 
وسيخدم جميع مراحل التعليم قبل الجامعي من مرحلة رياض األطفال وحتى الثانوية. وسوف يقوم المجمع المدرسي بتقديم مناهج وزارة التعليم والمناهج 
العالمية. وتبلغ التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشروع حوالي 59.395.572 ريال، تم أو سيتم تمويل مبلغ 8.250.317 ريال منها ذاتياً من الشركة أو 
عن طريق القروض البنكية، والمبلغ المتبقي البالغ 51.145.255 ريال سيتم تمويله من صافي متحصالت االكتتاب. ويوضح الجدول التالي بنود التكلفة 

الرئيسة لمشروع مجمع القصر )1( وكيفية تمويلها:

بنود التكلفة االستثمارية لمشروع مجمع القصر )1( التعليمي وكيفية تمويلها: 2-8الجدول 

تكاليف تم أو سيتم تمويلها ذاتيًا بند التكلفة
إجمالي التكلفة االستثماريةتكاليف سيتم تمويلها من متحصالت االكتتابمن الشركة أو عن طريق االقتراض

7.500.317-7.500.317األرض
500.00037.685.00038.185.000البناء والتشييد 

4.957.4754.957.475التأثيث والمعدات واألجهزة
250.0001.710.5411.960.541تكاليف ما قبل التشغيل

6.792.2396.792.239-رأس المال العامل المبدئي
8.250.31751.145.25559.395.572اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم
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بناًء على ما تقدم، فإن إجمالي المبلغ المطلوب لتمويل مشروع مجمع القصر )1( التعليمي من متحصالت االكتتاب هو 51.145.255 ريال سعودي. 
وستبدأ عمليات البناء واإلنشاء للمشروع بعد استالم متحصالت االكتتاب. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع خالل فترة 18 شهراً من تاريخ بدء 
والثانوية، وذلك بطاقة  والمتوسطة  للبنات فقط لمرحلة رياض األطفال واالبتدائية  التعليم األهلي  التعليمي خدمات  المجمع  أعمال اإلنشاء. وسيقدم 
استيعابية تبلغ2.650 طالبة، بمعدل 1.325 طالبة لكٍل من مناهج وزارة التعليم والمناهج العالمية. والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بشراء األرض 
المخصصة لمشروع مجمع القصر )1( التعليمي بتكلفة بلغت 7.500.317 ريال سعودي عن طريق تسهيالت ائتمانية مقدمة من مصرف الراجحي، وقد 
تم إفراغ صك األرض لشركة الراجحي للتطوير على سبيل الرهن على أن يتم إعادة افراغه لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية. وسوف يشتمل 

المجمع التعليمي على المرافق التالية:

مرافق مجمع القصر )1( التعليمي: 3-8الجدول 
عددالمرفق

116فصول دراسية
5غرف مرحلة رياض األطفال

6معمل حاسب آلي
2معمل متعددة األغراض

4معمل علوم 
6غرفة أنشطة

4مكتبة
2نادي علمي
2غرفة فنون

0صالة رياضية
2مسرح

11مكاتب إدارية
6قاعة طعام

2عيادة
30دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

ويوضح الجدول التالي التوقيت الزمني لصرف المبالغ المخصصة من متحصالت االكتتاب إلنشاء مشروع مجمع القصر )1( التعليمي بحسب األرباع 
السنوية:

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة من متحصالت االكتتاب إلنشاء مشروع القصر )1( التعليمي: 4-8الجدول 

البند
2018م
الربع
الرابع

2019م
الربع
األول

2019م
الربع
الثاني

2019م
الربع
الثالث

2019م
الربع

 الرابع

2020م
الربع 
األول

2020م
الربع
الثاني

2020م
الربع
الثالث

إجمالي

180.000180.000تجهيز الموقع

920.000920.000عملية الحفر

األعمال 
اإلنشائية

3.323.3333.323.3333.323.3349.970.000

األعمال 
الكهروميكانيكية

2.919.0002.919.0002.919.0002.919.000919.00014.595.000

970.0003.000.0003.300.0003.250.0001.500.00012.020.000أعمال التشطيب

1.652.4921.652.4921.652.4924.957.475التأثيث 

تكاليف ما قبل 
التشغيل

244.363244.363244.363244.363244.363244.363244.3631.710.541

رأس المال 
العامل المبدئي

6.792.2396.792.239

424.3631.164.3637.456.69610.486.69612.439.1898.065.8554.315.8556.792.23951.145.255إجمالي 

المصدر: الشركة الوطنية للتربية والتعليم
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مشروع مجمع القصر )2( التعليمي:222222

يتمثل المشروع في إنشاء مجمع تعليمي في مدينة الخبر بحي القصر، على مساحة أرض تبلغ 14.892 متر مربع، ومسطحات بناء بمساحة إجمالية 
تبلغ 24.500 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 3.900 طالب موزعين على جميع المراحل الدراسة )باستثناء مرحلة رياض األطفال(. وسيكون المجمع 
الدراسي مخصص للبنين فقط وسيخدم المراحل من االبتدائية وحتى الثانوية. وسوف يقوم المجمع المدرسي بتقديم مناهج وزارة التعليم والمناهج 
العالمية. وتبلغ التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشروع حوالي 70.233.033 ريال سعودي، تم أو سيتم تمويل مبلغ 11.635.060 ريال سعودي منها ذاتياً 
من الشركة أو عن طريق القروض البنكية، والمبلغ المتبقي البالغ 58.597.973 ريال سعودي سيتم تمويله من صافي متحصالت االكتتاب. ويوضح الجدول 

التالي بنود التكلفة الرئيسة لمشروع مجمع القصر )2( وكيفية تمويلها:

بنود التكلفة االستثمارية لمشروع مجمع القصر )2( التعليمي وكيفية تمويلها: 5-8الجدول 

تكاليف تم أو سيتم تمويلها ذاتيًا بند التكلفة
من الشركة أو عن طريق االقتراض

تكاليف سيتم تمويلها من 
إجمالي التكلفة االستثماريةمتحصالت االكتتاب

10.685.060-10.685.060األرض

700.00043.665.00044.365.000البناء والتشييد 

7.035.5557.035.555التأثيث والمعدات واألجهزة

250.0001.666.5751.916.575تكاليف ما قبل التشغيل

6.230.8436.230.843-رأس المال العامل المبدئي

11.635.06058.597.97370.233.033اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

بناًء على المعلومات الموضحة أعاله، يقدر المبلغ المطلوب من متحصالت االكتتاب لتمويل مشروع مجمع القصر )2( بمبلغ 58.597.973 ريال سعودي. 
وستبدأ عمليات البناء واإلنشاء للمشروع بعد استالم متحصالت االكتتاب. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع خالل فترة 18 شهراً من تاريخ بدء 
أعمال اإلنشاء، وسيقدم المجمع التعليمي خدمات التعليم األهلي للبنين فقط للمراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ3.900 
طالب، بمعدل 1.950 طالب لكٍل من مناهج وزارة التعليم والمناهج العالمية. والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بشراء األرض المخصصة لمشروع 
مجمع القصر )2( التعليمي بتكلفة بلغت 10.685.060 ريال سعودي عن طريق تسهيالت ائتمانية مقدمة من مصرف الراجحي، وقد تم إفراغ صك األرض 
لشركة الراجحي للتطوير على سبيل الرهن على أن يتم إعادة افراغه لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية. وسوف يشتمل المجمع التعليمي على 

المرافق التالية:

مرافق مجمع القصر )2( التعليمي: 6-8الجدول 
عددالمرفق

134فصول دراسية

0غرف مرحلة رياض األطفال

6معمل حاسب آلي

2معمل متعددة األغراض

4معمل علوم 

6غرفة أنشطة

2مكتبة

2نادي علمي

2غرفة فنون

2صالة رياضية

4مسرح

8مكاتب إدارية

6قاعة طعام

2عيادة

30دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم
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ويوضح الجدول التالي التوقيت الزمني لصرف المبالغ المخصصة من متحصالت االكتتاب إلنشاء مشروع مجمع القصر )2( التعليمي بحسب األرباع 
السنوية:

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة من متحصالت االكتتاب إلنشاء مشروع القصر )2( التعليمي: 7-8الجدول 

البند
2018م
الربع
الرابع

2019م
الربع
األول

2019م
الربع
الثاني

2019م
الربع
الثالث

2019م
الربع

 الرابع

2020م
الربع 
األول

2020م
الربع
الثاني

2020م
الربع
الثالث

إجمالي

180.000180.000تجهيز الموقع

1.100.0001.100.000عملية الحفر

4.323.3334.323.3334.323.33312.970.000األعمال اإلنشائية

األعمال 
الكهروميكانيكية

2.919.0003.919.0003.919.0003.919.0001.919.00016.595.000

970.0003.000.0003.500.0002.850.0002.500.00012.820.000أعمال التشطيب

02.345.1852.345.1852.345.18500.0007.035.555التأثيث 

تكاليف ما قبل 
التشغيل

238.082238.082238.082238.082238.082238.082238.08200.0001.666.575

رأس المال العامل 
المبدئي

6.230.8436.230.843

418.0821.338.0828.450.41511.480.41514.325.6019.352.2677.002.2676.230.84358.597.973إجمالي 

المصدر: الشركة الوطنية للتربية والتعليم

مشروع الترجي التعليمي 222222

مربع  متر   9.875 اإلجمالية  مساحتها  تبلغ  أرض  على  الشرقية،  بالمنطقة  الدمام  مدينة  في  الترجي  بحي  تعليمي  مجمع  إنشاء  في  المشروع  يتمثل 
ومسطحات بناء تبلغ 20.500 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 3.000 طالب موزعين على جميع المراحل الدراسة )باستثناء مرحلة رياض األطفال(. 
وسيكون المجمع الدراسي مخصص للبنين فقط وسيخدم المراحل من االبتدائية وحتى الثانوية. وسوف يقوم المجمع المدرسي بتقديم مناهج وزارة 
التعليم والمناهج العالمية. وتبلغ التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشروع حوالي72.491.683 ريال سعودي، تم أو سيتم تمويل مبلغ 20.500.000 ريال 
منها ذاتياً من الشركة والمبلغ المتبقي البالغ 51.991.683 ريال سعودي سيتم تمويله من صافي متحصالت االكتتاب. ويوضح الجدول التالي بنود التكلفة 

الرئيسة لمشروع مجمع الترجي وكيفية تمويلها:

بنود التكلفة االستثمارية لمشروع مجمع الترجي التعليمي وكيفية تمويلها: 8-8الجدول 
إجمالي التكلفة االستثماريةتكاليف سيتم تمويلها من متحصالت االكتتابتكاليف تم أو سيتم تمويلها ذاتيًابند التكلفة

19.750.00019.750.000األرض

500.00037.470.00037.970.000البناء والتشييد 

6.538.5136.538.513التأثيث والمعدات واألجهزة

250.0001.651.4391.901.439تكاليف ماقبل التشغيل

6.331.7316.331.731-رأس المال العامل المبدئي

20.500.00051.991.68372.491.683اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

بناًء على المعلومات الموضحة أعاله، يقدر المبلغ المطلوب من متحصالت االكتتاب لتمويل مشروع مجمع الترجي التعليمي بمبلغ 51.991.683 ريال 
سعودي. وستبدأ عمليات البناء واإلنشاء للمشروع بعد استالم متحصالت االكتتاب. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع خالل فترة 18 شهراً من تاريخ 
بدء أعمال اإلنشاء، وسيقدم المجمع التعليمي خدمات التعليم األهلي للبنين فقط للمراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 
3.000 طالب، بمعدل 1.500 طالب لكٍل من مناهج وزارة التعليم والمناهج العالمية. والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بشراء وتملك األرض المخصصة 

لمشروع مجمع الترجي التعليمي بتكلفة بلغت 19.750.000 ريال سعودي. وسوف يشتمل المجمع التعليمي على المرافق التالية:

مرافق مجمع الترجي التعليمي: 9-8الجدول 
عددالمرفق

114فصول دراسية

0غرف مرحلة رياض األطفال

6معمل حاسب آلي

2معمل متعددة األغراض
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عددالمرفق

4معمل علوم 

6غرفة أنشطة

2مكتبة

2نادي علمي

2غرفة فنون

3صالة رياضية

1مسرح

7مكاتب إدارية

2قاعة طعام

2عيادة

30دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

ويوضح الجدول التالي التوقيت الزمني لصرف المبالغ المخصصة من متحصالت االكتتاب إلنشاء مشروع مجمع الترجي التعليمي بحسب األرباع السنوية:

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة من متحصالت االكتتاب إلنشاء مشروع الترجي التعليمي: 10-8الجدول 

البند
2018م
الربع
الرابع

2019م
الربع
األول

2019م
الربع
الثاني

2019م
الربع
الثالث

2019م
الربع

 الرابع

2020م
الربع 
األول

2020م
الربع
الثاني

2020م
الربع
الثالث

إجمالي

180.000180.000تجهيز الموقع

920.000920.000عملية الحفر

األعمال 
اإلنشائية

3.400.0003.570.0003.000.0009.970.000

األعمال 
الكهروميكانيكية

3.448.7503.448.7503.548.7503.000.000648.75014.095.000

970.0003.000.0004.000.0003.335.0001.000.00012.305.000أعمال التشطيب

2.179.5042.179.5042.179.5046.538.513التأثيث 

تكاليف ما قبل 
التشغيل

235.920235.920235.920235.920235.920235.920235.9201.651.439

رأس المال 
العامل المبدئي

6.331.7316.331.731

415.9201.155.9208.054.67010.254.67012.964.1748.750.4244.064.1746.331.73151.991.683إجمالي

المصدر: الشركة الوطنية للتربية والتعليم

مشروع مجمع القصيم التعليمي 222222

يتمثل المشروع في إنشاء مجمع تعليمي في شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم، على مساحة أرض تبلغ 12.661 متر مربع، ومسطحات بناء بمساحة 
إجمالية قدرها 24.500 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 3.000 طالب وطالبة لجميع المراحل الدراسية. وسيكون المجمع المدرسي مخصص للبنين 
والبنات وسيخدم جميع مراحل التعليم قبل الجامعي من مرحلة رياض األطفال وحتى الثانوية، حيث ستخصص 57٪ من الطاقة االستيعابية للمجمع للبنين 
و43٪ من الطاقة االستيعابية للبنات. وسوف يقوم المجمع المدرسي بتقديم خدمات التعليم األهلي لمناهج وزارة التعليم فقط. وتبلغ التكلفة االستثمارية 
اإلجمالية للمشروع حوالي 73.228.269 ريال سعودي، تم أو سيتم تمويل مبلغ 13.624.900 ريال سعودي منها ذاتياً من الشركة والمبلغ المتبقي البالغ 
59.603.369 ريال سعودي سيتم تمويله من صافي متحصالت االكتتاب. ويوضح الجدول التالي بنود التكلفة الرئيسة لمشروع مجمع القصيم التعليمي 

وكيفية تمويلها:

بنود التكلفة االستثمارية لمشروع مجمع القصيم التعليمي وكيفية تمويلها: 11-8الجدول 
إجمالي التكلفة االستثماريةتكاليف سيتم تمويلها من متحصالت االكتتابتكاليف تم تمويلها ذاتيًابند التكلفة

11.394.90011.394.900األرض

1.980.00043.385.00045.365.000البناء والتشييد 

5.644.6825.644.682التأثيث والمعدات واألجهزة

104



إجمالي التكلفة االستثماريةتكاليف سيتم تمويلها من متحصالت االكتتابتكاليف تم تمويلها ذاتيًابند التكلفة

660.000660.000تكاليف النقل

250.0001.650.5251.900.525تكاليف ما قبل التشغيل

8.263.1628.263.162رأس المال العامل المبدئي

13.624.90059.603.36973.228.269اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

بناًء على المعلومات الموضحة أعاله، يقدر المبلغ المطلوب من متحصالت االكتتاب لتمويل مشروع مجمع القصيم التعليمي بمبلغ 59.603.369 ريال 
سعودي. وستبدأ عمليات البناء واإلنشاء للمشروع بعد استالم متحصالت االكتتاب. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع خالل فترة 18 شهراً من 
تاريخ بدء أعمال اإلنشاء، وسيقدم المجمع التعليمي خدمات التعليم األهلي )مناهج وزارة التعليم فقط( للبنين والبنات لجميع المراحل الدراسية من 
مرحلة رياض األطفال وحتى الثانوية، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 3.000 طالب وطالبة، بمعدل 1.710 طالب و1.290 طالبة. والجدير بالذكر أن الشركة 
قد قامت بشراء وتملك األرض المخصصة لمشروع مجمع القصيم التعليمي بتكلفة بلغت 11.394.900 ريال سعودي. وسوف يشتمل المجمع التعليمي 

على المرافق التالية:

مرافق مجمع القصيم التعليمي: 12-8الجدول 
عددالمرفق

122فصول دراسية

4غرف مرحلة رياض األطفال

8معمل حاسب آلي

2معمل متعددة األغراض

4معمل علوم 

8غرفة أنشطة

2مكتبة

2نادي علمي

2غرفة فنون

2صالة رياضية

1مسرح

10مكاتب إدارية

8قاعة طعام

3عيادة

40دورات مياه

المصدر: إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

ويوضح الجدول التالي التوقيت الزمني لصرف المبالغ المخصصة من متحصالت االكتتاب إلنشاء مشروع مجمع القصيم التعليمي بحسب األرباع السنوية:

لجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة من متحصالت االكتتاب إلنشاء مشروع مجمع القصيم التعليمي: 13-8الجدول 

البند
2018م
الربع
الرابع

2019م
الربع
األول

2019م
الربع
الثاني

2019م
الربع
الثالث

2019م
الربع

 الرابع

2020م
الربع 
األول

2020م
الربع
الثاني

إجمالي

تجهيز الموقع

عملية الحفر

4.323.3334.323.3334.323.33312.970.000األعمال اإلنشائية

2.919.0003.669.0003.669.0003.719.0001.500.000919.00016.395.000األعمال الكهروميكانيكية

970.0003.000.0003.000.0003.550.0002.000.0001.500.00014.020.000أعمال التشطيب

1.881.5611.881.5611.881.5615.644.682التأثيث 

660.000660.000تكاليف النقل
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البند
2018م
الربع
الرابع

2019م
الربع
األول

2019م
الربع
الثاني

2019م
الربع
الثالث

2019م
الربع

 الرابع

2020م
الربع 
األول

2020م
الربع
الثاني

إجمالي

275.087275.087275.087275.087275.087275.0871.650.525تكاليف ما قبل التشغيل

8.263.1628.263.162رأس المال العامل المبدئي

8.487.42011.267.42011.267.4219.425.6485.656.6484.575.6488.923.16259.603.369إجمالي 

المصدر: الشركة الوطنية للتربية والتعليم

مصاريف االكتتاب 222222

تشمل مصاريف االكتتاب أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، والمستشار القانوني، ومستشار العناية المهنية المالية، والمحاسبين القانونيين، ومتعهد 
التغطية، والجهات المستلمة، باإلضافة إلى مصروفات الدعاية واإلعالن، ومصروفات الطباعة والتوزيع، والمصروفات األخرى المتعلقة باالكتتاب. ويتوقع 

لمصاريف االكتتاب أن تبلغ حوالي )15.000.000( ريال تخصم بالكامل من متحصالت االكتتاب. 

ويوضح الجدول التالي ملخص تفاصيل استخدام متحصالت االكتتاب اإلجمالية وفقاً لبنود الصرف الخمسة المبينة أعاله، وبحسب التوقيت الربع سنوي 
لصرف المبالغ:

الجدول الزمني لصرف إجمالي متحصالت االكتتاب بحسب بنود الصرف الرئيسية: 14-8الجدول 

اإلجماليالربع الثامنالربع السابعالربع السادسالربع الخامسالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالبند

مجمع القصر 
)1( التعليمي

424.3631.164.3637.456.69610.486.69612.439.1898.065.8554.315.8556.792.23951.145.255

مجمع القصر 
)2( التعليمي

418.0821.338.0828.450.41511.480.41514.325.6019.352.2677.002.2676.230.84358.597.973

مجمع الترجي 
التعليمي

415.9201.155.9208.054.67010.254.67012.964.1748.750.4244.064.1746.331.73151.991.683

مجمع القصيم 
التعليمي

8.487.42011.267.42011.267.4219.425.6485.656.6484.575.6488.923.16200.00059.603.369

15.000.00015.000.000تكاليف الطرح
24.745.78514.925.78635.229.20341.647.42945.385.61230.744.19424.305.45819.354.813236.338.280اإلجمالي

المصدر: الشركة الوطنية للتربية والتعليم

ويقر مجلس إدارة الشركة بأنه قد قام باعتماد اإلجراءات التي تضمن عدم استخدام متحصالت االكتتاب بموجب هذه النشرة في غير االستخدامات 
الواردة بها، وهذه اإلجراءات تشمل ما يلي:

االلتزام باستخدام متحصالت االكتتاب بموجب هذه النشرة في االستخدامات الموضحة بها. �
إيداع حصيلة االكتتاب الصافية في حساب بنكي مستقل يصرف منه وفق خطط اإلنفاق الخاصة بمشاريع الشركة المشار إليها في نشرة  �

اإلصدار هذه، ويرسل تقرير ربع سنوي ألعضاء مجلس اإلدارة. 
تكليف لجنة المراجعة باالطالع دورياً على تفاصيل استخدام متحصالت االكتتاب ومناقشة التقرير الربع سنوي مع إدارة الشركة ورفع تقرير  �

لمجلس اإلدارة بخصوص أي تجاوزات أو انحرافات، إن وجدت.
أخذ موافقة الجمعية العامة في حال طرأت أي متغيرات قد تؤدي إلى تغيير خطة استخدام متحصالت االكتتاب عما تم شرحه في هذا القسم،  �

وإشعار هيئة السوق المالية بذلك.
أن تقوم الشركة باإلعالن بشكل فوري للجمهور عن وجود أي انحرافات في اإلنفاق من متحصالت االكتتاب بالمقارنة مع الخطة الموضحة في  �

قسم »استخدام متحصالت االكتتاب« من هذه النشرة.
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إفادات الخبراء .41

قدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم في الصفحات )هـ( و)ز( موافقاتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفادتهم 
في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم ))من هم ضمن فريق العمل القائم 
على تقديم خدمات للشركة(( أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم أية مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة 

بما قد يؤثر على استقاللهم.
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 اإلقرارات .1-1

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني عشر شهراً األخيرة.- 1
أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.- 2
أن الملكية القانونية والنفعية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم في الصفحتين رقم )34( و)35(.- 3
لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم - 4

طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 
لم يكن هنالك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل - 5

وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافًة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار. 
بخالف ما ورد في الصفحات )34(، )35( و)36( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من - 6

أي نوع في الشركة.
أن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي مدة )12( االثنى عشر شهراً على األقل التي تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.- 7
أن باستثناء ما هو موضح في القسم رقم )11-15( )العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة( ال يوجد أي عقد أو ترتيب ساري المفعول - 8

أو مزمع إبرامه يكون فيه ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أٍيّ من كبار التنفيذين أو أيٍّ من أقربائهم مصلحة في أعمال المصدر.
بخالف ما ورد في صفحة )38( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المصدر وأيٍّ من - 9

أقربائهم، مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة.
ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة الموضح في نشرة اإلصدار هذه. - 10
لن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود مع األطراف ذوي العالقة والعقود التي يكون لهم فيها - 11

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ال توجد برامج أسهم موظفين لموظفي الشركة وال توجد أي ترتيبات قائمة في هذا الخصوص، كما بتاريخ هذه النشرة. - 12
ال تملك الشركة أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر على الموقف المالي للشركة - 13

بشكل سلبي وجوهري.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة«، وما تم اإلفصاح عنه في قسم »العوامل الرئيسية المؤثرة على المركز المالي - 14

ونتائج العمليات«، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو 
نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عملياتها التشغيلية.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة«، وما تم اإلفصاح عنه في قسم »العوامل الرئيسية المؤثرة على المركز المالي - 15
ونتائح العمليات«، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون 

لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.
أن الشركة قد استوفت جميع الشروط المحددة للتسجيل والطرح واإلدراج وجميع المتطلبات األخرى ذات العالقة المنصوص عليها في نظام - 16

السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
أن مجلس اإلدارة قام بتضمين جميع المعلومات المطلوب تضمينها في هذه النشرة بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.- 17
أن مجلس اإلدارة قدم أو سيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات - 18

المستمرة.
ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.- 19
ال يوجد أي رأس مال للشركة مشمول بحق خيار.- 20
بخالف ما تم ذكره في الصفحتين )32( و)33( من هذه النشرة، فإن مجلس اإلدارة يقر بأنه ال توجد أي قروض أو مديونيات أخرى، بما في - 21

ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، وااللتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، سواء كانت تلك 
القروض والمديونيات مشمولة بضمان شخصي أو غير مشمولة بضمان شخصي، أو مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن.

ال توجد أي دعوى قضائية أو مطالبة، بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها، يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمال الشركة.- 22
أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 أغسطس من السنوات المالية 2015م - 23

و2016م و2017م، واإليضاحات المرفقة بها تم إعدادها ومراجعتها من قبل المحاسب القانوني وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في 
.)SOCPA( المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين

أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة والمعدة للسنوات المالية المنتهية في 31 أغسطس - 24
من السنوات المالية 2015م و2016م و2017م، دون إجراء أي تعديل جوهري عليها باستثناء التقريب.

ال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أو أصول جوهرية خارج المملكة.- 25
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون له فيه مصلحة - 26

جوهرية. 
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم. - 27
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة، أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه - 28

أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
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شعاراتهم - 29 ونشر  أسمائهم  استخدام  على  الكتابية  موافقتهم  أعطوا  قد  الخبراء  أولئك  أن  الشركة  وتؤكد  خبراء،  أعدها  إفادات  النشرة  هذه  تشمل 
وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما وردت في النشرة وأنهم لم يسحبوا تلك الموافقة حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه.

لم يُشهر أي منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات افالسه أو خضع إلجراءات إفالس.- 30
لم يتم اإلعالن عن أي اعسار أو افالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو - 31

أمين سر مجلس اإلدارة معيناً بمنصب إداري أو اشرافي فيها.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر - 32

على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح، وال توجد أي عقود أو اتفاقيات جوهرية لم يتم اإلفصاح عنها.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في - 33

أسهم الطرح.
بخالف ما ورد في القسم 2: »عوامل المخاطرة«، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر - 34

على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
أن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق عقود التأمين - 35

بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
بخالف ما ورد في الفقرة 12.5.6، ال يوجد حالياً أي اعتراض من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربط الزكوي للشركة.- 36
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة بحسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.- 37
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة لطرح 30.23٪ من أسهم الشركة بعد - 38

زيادة رأس المال لالكتتاب العام.
تلتزم الشركة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل.- 39
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، هي معلومات وبيانات - 40

يمكن االعتماد عليها وال يوجد سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات أو البيانات غير دقيقة بشكل جوهري.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات التي تستخدمها الشركة هي أنظمة كافية ومالئمة.- 41
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنهم لم يقوموا بالمشاركة، مجتمعين أو منفردين، في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة. ويتعهدون بااللتزام بهذا - 42

المتطلب النظامي مستقباًل وذلك تماشياً مع نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات. 
يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بتسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.- 43
الشركات والئحة حوكمة - 44 نظام  أي معامالت مع أطراف ذوي عالقة بحسب متطلبات  تفاصيل  باإلفصاح عن  اإلدارة  يتعهد أعضاء مجلس 

الشركات في جدول أعمال الجمعيات العامة مما يعطي المساهمين الفرصة للموافقة على تلك التعامالت.
ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أمين سر المجلس وال ألي من كبار التنفيذيين أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في - 45

األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة - 46

على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
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المعلومات القانونية .111

الشركة112121

الشركة الوطنية للتربية والتعليم هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم )346( وتاريخ 1423/03/03هـ الموافق 
2002/05/15م والسجل التجاري رقم 1010178851 وتاريخ 1423/05/04هـ الصادر من مدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها الحالي )300.000.000( 
ثالثمائة مليون ريال سعودي. مقسم إلى )30.000.000( ثالثين مليون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم 
الواحد. يقع مقر الشركة الرئيسي في شارع األمير ماجد بن عبد العزيز بحي الريان في مدينة الرياض. يوضح الجدول أدناه التواريخ المهمة لتأسيس 

الشركة )ولمزيد من المعلومات حول تاريخ تأسيس الشركة يرجى االطالع على القسم )4(: خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها(.

التواريخ المهمة لتأسيس الشركة: 1-11الجدول 
الحدث التاريخ 

تأسست المدرسة باسم »الروضة السعودية لألطفال« واعتمدت من وزارة المعارف برقم 15494 وتاريخ 1378/07/14هـ وكان التصريح 1378هـ - 1958م
باعتمادها صادراً باسم السيدة/ امتثال الجوهري. 

تغير اسم المدرسة وأصبح »مدرسة التربية النموذجية« كما تغيرت ملكيتها وأصبحت مؤسسة يشترك فيها األستاذ/ عزمي الجوهري 1379هـ - 1959م
واألستاذ/ عبد العظيم غنيم واألستاذ/ صالح جمال الحريري واألستاذ/ محسن باروم واألستاذ/ جميل أبو سليمان.

تملك رئيس مجلس اإلدارة الحالي محمد ابراهيم الخضير مدارس التربية النموذجية1382هـ - 1962م

تم إصدار ترخيص باسم محمد ابراهيم الخضير الفتتاح مدارس التربية النموذجية صادر من الرئاسة العامة لتعليم البنات1407هـ - 1986م

تم تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية النموذجية بموجب السجل التجاري رقم )001- 101000617( وتاريخ 1412/07/09هـ1412هـ - 1992م

تم تحويل فرع المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة مدارس التربية النموذجية بموجب قرار وزير التجارة واالستثمار رقم )346( 1423هـ - 2002م
وتاريخ 1423/03/03هـ برأس مال وقدره 122.780.000 ريال سعودي

تغير اسم الشركة من شركة مدارس التربية النموذجية إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم1425هـ - 2004م

تم رفع رأس مال الشركة من 122.780.000 ريال سعودي إلى 200.000.000 ريال سعودي1427هـ - 2006م

تم رفع رأس مال الشركة من 200.000.000 ريال سعودي إلى 300.000.000 ريال سعودي1437هـ - 2016م

تعمل الشركة الوطنية للتربية والتعليم في مجال تملك وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام )قبل الجامعي( واالستثمار في المجال الرياضي 
والترفيهي وإنشاء وإدارة األندية الرياضية.

وتضم الشركة كما في 1439/02/17هـ )الموافق 2017/11/06م( عدد 1.607 موظف وموظفة، ويبلغ عدد المعلمين والموظفين السعوديين العاملين في 
الشركة 726 موظف وموظفة يمثلون 45.2٪ من إجمالي القوى العاملة في الشركة.

المركز الرئيس للشركة112221

 يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض، وذلك وفقاً لنظامها األساسي وسجلها التجاري.

رأس المال112221

يبلغ رأس مال الشركة )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى )30.000.000( ثالثين مليون سهم، حيث تبلغ القيمة االسمية لكل سهم 
)10( عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل.

التغير في رأس المال: 2-11الجدول 

رأس المال قبل الزيادة الحدثالعام
)بالريال السعودي(

قيمة الزيادة 
)بالريال السعودي(

رأس المال بعد الزيادة 
)بالريال السعودي(

1.200.000121.580.000122.780.000تحويل فرع مؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة1423هـ - 2002م

122.780.00077.220.000200.000.000زيادة رأس مال1427هـ - 2006م

200.000.000100.000.000300.000.000زيادة رأس مال1437هـ - 2017م
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هيكل ملكية األسهم 112321

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده

هيكل الملكية المباشرة قبل الطرح وبعده: 3-11الجدول 

االسمالرقم

بعد االكتتابقبل االكتتاب

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال(

نسبة الملكية
القيمة االسمية عدد األسهم

)ريال(

نسبة الملكية

غير مباشرة
غير مباشرةمباشرة

مباشرة
-49.11٪21.118.013211.180.130-70.39٪21.118.013211.180.130محمد إبراهيم علي الخضير1

مؤسسة وقف محمد إبراهيم 2
الخضير

5.280.000 52.800.000٪17.60-5.280.000 52.800.000٪12.28-

-0.70٪300.0003.000.000-1.00٪300.0003.000.000إبراهيم محمد الخضير 3

-0.70٪300.0003.000.000-1.00٪300.0003.000.000خالد محمد إبراهيم الخضير4

-0.70٪3.000.000 300.000-1.00٪3.000.000 300.000فهد محمد الخضير5

-0.57٪244.3402.443.400-0.81٪244.3402.443.400عبد العزيز حمود الذياب 6

-0.57٪244.3402.443.400-0.81٪244.3402.443.400إبراهيم احمد الهبدان7

-0.43٪183.2551.832.550-0.61٪183.2551.832.550محمد عبد اهلل الوابل8

-0.36٪152.7121.527.120-0.51٪152.7121.527.120إبراهيم علي العبودي9

-0.35٪1.500.000 150.000-0.50٪1.500.000 150.000فاطمة محمد الخضير10

-0.35٪1.500.000 150.000-0.50٪1.500.000 150.000نوال محمد الخضير11

-0.35٪1.500.000 150.000-0.50٪1.500.000 150.000إيمان محمد الخضير12

-0.35٪1.500.000 150.000-0.50٪1.500.000 150.000بنان محمد الخضير13

مساعد عبد اهلل صالح 14
العثيمين

122.1691.221.690٪0.41-122.1691.221.690٪0.28-

-0.28٪122.1691.221.690-0.41٪122.1691.221.690عبد العزيز محمد السويلم15

-0.28٪122.1691.221.690-0.41٪122.1691.221.690عبد اهلل عبد المحسن التركي16

-0.28٪122.1691.221.690-0.41٪122.1691.221.690سعد عبد اهلل المقرني17

-0.28٪122.1691.221.690-0.41٪122.1691.221.690علي إبراهيم الربيشي18

-0.28٪122.1691.221.690-0.41٪122.1691.221.690عبد العزيز عثمان الفالح 19

-0.28٪122.1691.221.690-0.41٪122.1691.221.690شركة آسيا للفنادق المحدودة20

-0.28٪122.1691.221.690-0.41٪122.1691.221.690محمد ناصر الريس21

-0.23٪999.960 99.996-0.33٪999.960 99.996شما علي السالمة22

-0.23٪999.960 99.996-0.33٪999.960 99.996منيرة حسن النعيم23

-0.23٪999.960 99.996-0.33٪999.960 99.996زينب سليمان الثنيان24

-30.23٪ 13.000.000130.000.000----اجلمهور

-100٪43.000.000430.000.000-100٪30.000.000300.000.000املجموع

المصدر: إدارة الشركة
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الفروع112421

تاريخ شهادة السجل التجاريرقم السجل التجارياسم الفرعالرقم

1426/01/12هـ1010205885الشركة الوطنية للتربية والتعليم - فرع الريان )الرياض(1

1427/12/24هـ1010226993الشركة الوطنية للتربية والتعليم - فرع الروابي )الرياض(2

1431/04/04هـ1010284328الشركة الوطنية للتربية والتعليم - فرع النزهة )الرياض(3

1438/04/05هـ1010466961الشركة الوطنية للتربية والتعليم - فرع قرطبة )الرياض(4

الموافقات والتراخيص الحكومية112421

حصلت الشركة الوطنية للتربية والتعليم )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية لغرض أداء نشاطها من الجهات المختصة بالمملكة، 
وتقوم الشركة بتجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات الالزمة 

لمزاولة نشاطها واالستمرار في ذلك. وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة.

تفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة: 4-11الجدول 
الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلالسجل التجاريالكيان القانونيالموقعالشركة

سارية1440/05/03هـ1423/05/04هـ1010178851شركة مساهمةالرياضالشركة الوطنية للتربية والتعليم

سارية1441/04/04هـ1431/04/04هـ1010284328فرع _النزهة الرياض

سارية1441/12/24هـ1427/12/24هـ1010226993فرع _الروابيالرياض

سارية1441/01/12هـ1426/01/12هـ1010205885فرع _الريانالرياض

سارية1440/04/05ه1438/04/05هـ1010466961فرع _قرطبةالرياض

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية األساسية التي حصلت عليها الشركة: 5-11الجدول 
الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالغرضالرقم الكيانالجهة المصدرة

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

المقر الرئيسي + 
فرع النزهة

شهادة الوفاء بالتزامات 502073788
التأمينات االجتماعية

سارية1439/09/23هـ1439/08/23هـ

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

شهادة الوفاء بالتزامات 501934658فرع الريان
التأمينات االجتماعية

سارية1439/09/23هـ1439/08/23هـ

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

شهادة الوفاء بالتزامات 501628972فرع الروابي
التأمينات االجتماعية

سارية1439/09/23هـ1439/08/23هـ

غير سارية*1439/08/06هـ1439/05/05هـشهادة االلتزام بالسعودة20001801060802المقر الرئيسي وزارة العمل
غير سارية*1439/08/06هـ1439/05/05هـشهادة االلتزام بالسعودة20001801060863فرع النزهةوزارة العمل
غير سارية*1439/08/06هـ1439/05/05هـشهادة االلتزام بالسعودة20001801060843فرع الريانوزارة العمل
غير سارية*1439/08/06هـ1439/05/05هـشهادة االلتزام بالسعودة20001801060787فرع الروابيوزارة العمل

سارية1440/04/24هـ1439/05/06هـشهادة الزكاة3000665793الشركةالهيئة العامة للزكاة والدخل
شهادة تسجيل في 3000665793الشركةالهيئة العامة للزكاة والدخل

ضريبة القيمة المضافة
ساريةبدون1438/12/01هـ 

شهادة عضوية في 101000124552المقر الرئيسيغرفة الرياض
الغرفة التجارية 

الصناعية

سارية2019/01/09م2002/07/16م

شهادة عضوية في 101000172556فرع الريانغرفة الرياض
الغرفة التجارية 

الصناعية

سارية2019/09/11م2017/01/08م

شهادة عضوية في 101000168499فرع الروابيغرفة الرياض
الغرفة التجارية 

الصناعية

سارية2020/08/14م2017/01/03م

شهادة عضوية في 101000386394فرع النزهةغرفة الرياض
الغرفة التجارية 

الصناعية

سارية2019/12/01م2017/01/08م

* جاري التجديد
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تفاصيل التراخيص والشهادات التشغيلية التي حصلت عليها الشركة من وزارة التعليم: 6-11الجدول 
الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ التأسيسالغرضرقم الترخيصالكيانالجهة المصدرة

ساري1442/1/1هـ1378هـترخيص مدرسة أهلية- بنين0100101فرع الريانوزارة التعليم

ساري1442/1/1هـ1378هـترخيص مدرسة أهلية- بنين0100107فرع الريانوزارة التعليم

ساري1442/1/1هـ1378هـترخيص مدرسة أهلية- بنين0100117فرع الريانوزارة التعليم

ساري1440/6/14هـ1423هـترخيص مدرسة أهلية- بنات4310110049فرع الريانوزارة التعليم

ساري1441/2/7هـ1417هـترخيص مدرسة أهلية- بنات4310110051فرع الروابيوزارة التعليم

ساري1442/1/1هـ1417هـترخيص مدرسة أهلية- بنين0100232فرع الروابيوزارة التعليم

ساري1442/1/1هـ1420هـترخيص مدرسة أهلية- بنين0100400فرع الروابيوزارة التعليم

ساري1442/1/1هـ1422هـترخيص مدرسة أهلية- بنين0100544فرع الروابيوزارة التعليم

ساري1442/1/1هـ1434هـترخيص مدرسة أهلية- بنين 0100821فرع النزهةوزارة التعليم

ساري1442/1/1هـ1434هـترخيص مدرسة أهلية- بنين 0100822فرع النزهةوزارة التعليم

ساري1442/1/1هـ1434هـترخيص مدرسة أهلية- بنات0100823فرع النزهةوزارة التعليم

ساري1441/1/1هـ1423هـترخيص مدرسة أهلية- بنات4340110199فرع النزهةوزارة التعليم

ساري1440/1/01هـ1438هـترخيص مدرسة أهلية- بنات4380110286فرع قرطبةوزارة التعليم

تفاصيل التراخيص والشهادات التشغيلية التي حصلت عليها الشركة من جهات حكومية أخرى: 7-11الجدول 

رقم الجهة المصدرة
الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالغرضالترخيص 

ترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية )بنين( 28500أمانة منطقة الرياض
ابتدائي-متوسط- ثانوي

ساري1439/11/19هـ1431/11/19هـ

ترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية )بنات( 28502أمانة منطقة الرياض
تمهيدي- ابتدائي-متوسط- ثانوي

ساري1439/11/19هـ1431/11/19هـ

ترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية )بنين( 28506أمانة منطقة الرياض
روضة

ساري1439/11/19هـ1431/11/19هـ

ترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية )بنات( 28505أمانة منطقة الرياض
ابتدائي

ساري1439/11/19هـ1431/11/19هـ

ترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية )بنات( 28504أمانة منطقة الرياض
متوسط –ثانوي

ساري1439/11/19هـ1431/11/19هـ

ترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية )بنين( 28503أمانة منطقة الرياض
ابتدائي

ساري1439/11/19هـ1431/11/19هـ

ساري1439/11/19هـ1431/11/19هـترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية )بنين( ثانوي28501أمانة منطقة الرياض

ترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية )بنين( 28507أمانة منطقة الرياض
متوسط

ساري1439/11/22هـ1431/11/22هـ

ترخيص مزاولة نشاط تجاري مدرسة أهلية ابتدائي-35268أمانة منطقة الرياض
متوسط-ثانوي )بنين وبنات(

منتهي*1439/06/13هـ1437/06/13هـ

سارية1440/01/26هـ1439/01/26هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الريان 55/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/01/26هـ1439/01/26هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الريان 56/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/01/26هـ1439/01/26هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الريان 57/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/01/26هـ1439/01/26هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الريان58/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/01/26هـ1439/01/26هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الريان59/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/01/26هـ1439/01/26هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الريان60/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/01/26هـ1439/01/26هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الريان61/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/01/26هـ1439/01/26هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الريان66/دفالمديرية العامة للدفاع المدني
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رقم الجهة المصدرة
الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالغرضالترخيص 

سارية1440/02/09هـ1439/02/10هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي النزهة164/1/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/02/09هـ1439/02/10هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي النزهة164/0/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/08/27هـ1439/08/27هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الروابي749/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/08/27هـ1439/08/27هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الروابي750/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/08/27هـ1439/08/27هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الروابي 751/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/08/27هـ1439/08/27هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الروابي 752/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

سارية1440/08/27هـ1439/08/27هـشهادة سالمة وصالحية منشآت تعليمية – حي الروابي753/دفالمديرية العامة للدفاع المدني

*جاري العمل على التجديد

ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية 112421

اتفاقية تسجيل طالبــــــ/ــة2222222

للشركة. وتتضمن  التابعة  المدارس  الطالبـ/ـة في  أمور الطالب والطالبات، وذلك عند تسجيل  أولياء  اتفاقية تسجيل طالبـ/ـة مع جميع  الشركة  تبرم 
االتفاقية الشروط واألحكام العامة لنظام التسجيل وضوابط سحب أو نقل ملف الطالبـ/ـة ونسبة الحسم المقررة في كل حالة، باإلضافة إلى الرسوم 

الدراسية السنوية ورسوم النقل المدرسي بحسب قائمة الرسوم الدراسية السنوية التي تصدرها الشركة.

وتنص االتفاقية على تطبيق الشركة لتعليمات وزارة التعليم بأحقية الشركة عند تأخر أو تعثر ولي أمر الطالبـ/ـة أو من يخلفه أو ينوب عنه عن سداد 
الرسوم الدراسية في المواعيد المتفق عليها، بالمطالبة بنقل الطالبـ/ـة من المدارس التابعة للشركة إلى مدرسة أخرى، ويلتزم ولي األمر في هذه الحالة 
المديونية  لكامل  الثاني  الطرف  لحين سداد  لديها  الطالبـ/ـة  وشهادات  بملف  االحتفاظ  في  الحق  الشركة  وتملك  الشركة.  لطلب  الفورية  باالستجابة 

المستحقة على الطالبـ/ـة، وال يسقط ذلك حق الشركة في مطالبة ولي األمر قضائياً بالمديونية المستحقة عليه.

عقد إنشاء مجمع مدارس الشركة بحي القيروان بمدينة الرياض 2222222

أبرمت الشركة بتاريخ 1438/09/27هـ الموافق 2017/06/22م عقداً مع مؤسسة تنمية الصروح اإلنشائية للمقاوالت لتشييد مجمع مدارس أهلية على 
األرض المملوكة للشركة بحي القيروان بمدينة الرياض. بلغت قيمة العقد )56.000.000( ستة وخمسين مليون ريال سعودي، يشمل ذلك كامل األعمال 

بالمواصفات الفنية الواردة بالعقد. مدة العقد اثنا عشر )12( شهراً تبدأ من تاريخ استالم الدفعة األولى أو تاريخ استالم الموقع أيهما أوالً.

عقد إنشاء مجمع مدارس الشركة بحي الرحاب بمدينة بريدة 2222222

أبرمت الشركة بتاريخ 1439/02/08هـ الموافق 2017/10/28م عقداً مع مؤسسة تنمية الصروح اإلنشائية للمقاوالت لتشييد مجمع مدارس أهلية على 
األرض المملوكة للشركة بحي الرحاب بمدينة بريدة. بلغت قيمة العقد المبدئية )26.813.600( ستة وعشرين مليوناً وثمانمائة وثالثة عشر ألف وستمائة 
ريال سعودي، وذلك عن كامل األعمال وبالمواصفات الفنية الواردة بالعقد. كما تم االتفاق على أن تكون مدة العقد أحد عشر )11( شهراً تبدأ من تاريخ 

استالم الدفعة األولى أو تاريخ استالم الموقع أيهما أوالً.

عقد تقديم خدمات استشارات تعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة 2222222

أبرمت الشركة عقداً مع شركة العبيكان للتعليم. تقوم من خالله شركة العبيكان للتعليم بتقديم خدمات تعليمية وتوفير كفاءات علمية متخصصة لدعم 
وتدريب تطبيق المنهج اإلبداعي في مدارس التربية النموذجية لمرحلة رياض األطفال بحي قرطبة، باإلضافة إلى تطوير األنشطة العلمية المتعلقة بمرحلة 
رياض األطفال وتطبيقها. اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد ثالث سنوات تبدأ من 2017/08/14م قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. وقد بلغت قيمة 
العقد )352.550( ثالثمائة واثنين وخمسين ألفاً وخمسمائة وخمسين ريال سعودي شاملة جميع التكاليف والنفقات الالزمة لإليفاء ببنود هذا العقد، 

على أن يتم سداد المبلغ على )5( خمس دفعات.

عقد تقديم خدمات استشارات تعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة2222222

أبرمت الشركة عقد تقديم خدمات استشارات تعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة مع مؤسسة إنماء التعليمية، تقوم من خالله مؤسسة إنماء التعليمية بتوفير 
كفاءات متخصصة لدعم وتأسيس مدارس التربية النموذجية لمرحلة رياض األطفال بحي قرطبة، باإلضافة إلى اإلشراف على األنشطة العلمية المتعلقة 
بهذه المرحلة وتطبيقها. تبلغ مدة العقد )18( ثمانية عشر شهراً تبدأ من 2017/08/15م وتنتهي في 2019/02/15م قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. تبلغ 

قيمة العقد مبلغاً وقدره )234.000( مائتان وأربعة وثالثون ألف ريال سعودي على أن يتم سداد المبلغ على ثماني عشر )18( دفعة.

 اتفاقية الترخيص باستخدام شخصية )HELLO KITTY( »هلو كيتي«2222222

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة سانريو غمب )Sanrio GmbH( األلمانية والتي تمنح الشركة الحق في استخدام شخصية »هلو كيتي« )HELLO KITTY( في 
تصميم وزخرفة المباني والفصول الدراسية وأي استخدامات أخرى. يبدأ تنفيذ االتفاقية في 2017/08/01م وينتهي في 2022/07/31م. تدفع الشركة 
رصيد دائن غير مسترجع من رسوم االمتياز، مبلغاً وقدره مائتا ألف )200.000( دوالر أمريكي، وهو عبارة عن الحد األدنى لرسوم االمتياز الستخدام 
شخصية هلو كيتي. ويتم دفع هذا المبلغ على سبع دفعات متفق عليها خالل فترة العقد، على أن يتم استخدام هذا المبلغ كرصيد دائن من رسوم االمتياز 
التالية: 7٪ من الرسوم الدراسية لروضة األطفال )ألول فرع يتم افتتاحه( و5٪ من الرسوم الدراسية لروضة األطفال )ألي فروع يتم افتتاحها بعد ذلك( 
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و5٪ من قيمة المأكوالت والمشروبات المباعة في روضة األطفال و10٪ على أي استخدام آخر لشخصية هلو كيتي. ولم يتم استخدام الترخيص في أي 
فرع من فروع الشركة حتى تاريخ إعداد هذه النشرة.

اتفاقية تأجير وتشغيل مقاصف مدارس الشركة 2222222

بإدارة وتشغيل  الغذائية، تقوم بموجبه شركة هرفي  للخدمات  مع شركة هرفي  الموافق 2017/07/13م عقداً  بتاريخ 1438/10/19هـ  الشركة  أبرمت 
المقاصف التابعة للشركة بفرع الريان وفرع الروابي وفرع النزهة بقسميها البنين والبنات ما عدا الروضة والتمهيدي. وتلتزم شركة هرفي مقابل استئجار 
المقاصف محل العقد بدفع مبلغ وقدره )155( مائة وخمسة وخمسون ريال سعودي عن كل طالب وطالبة عن السنة الدراسية الواحدة. مدة العقد سنة 
الموافق  الدراسي 1438-1439هـ  للعام  اختبارات  يوم  بآخر  العقد  وينتهي  الموافق 2017/09/17م،  من 1438/12/26هـ  اعتباًرا  تبدأ  واحدة  دراسية 
2017م-2018م. ويتجدد العقد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر كتابياً بعدم رغبته في التجديد أو تعديل بعض بنود االتفاق قبل انتهاء 

العقد بثالثين يوماً على األقل.

اتفاقية تأجير وتشغيل مقاصف نوادي الشركة 2222222

أبرمت الشركة بتاريخ 1438/12/28هـ الموافق 2017/09/19م عقداً مع شركة هرفي للخدمات الغذائية، تقوم بموجبه شركة هرفي باستئجار مقاصف 
ومنافذ البيع بداخل األندية الرياضية التابعة للشركة بفروع الريان والروابي والنزهة، وذلك لمدة عام دراسي واحد يبدأ من تاريخ 2017/09/19م، ويجدد 
العقد لمدة أو مدد مماثلة تلقائياً بنهاية العقد دون حاجة إلخطار أو تبليغ. وفي حالة رغب أي من الطرفين في عدم التجديد فإنه يلتزم بإخطار الطرف 
اآلخر كتابة قبل انتهاء مدة العقد أو المدة المجددة بشهر على األقل، وفي حالة تجديد العقد تتم زيادة القيمة اإليجارية السنوية بواقع 5٪ لكل سنة مجددة 
تحسب على أول إيجار. بلغت القيمة اإليجارية للعقد مبلغاً إجمالياً قدره )115.000( مائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي للمواقع الثالثة، شامل نصيب 

الطرف الثاني من استهالك الكهرباء بمحل العقد. ويدفع هذا المبلغ على دفعات شهرية متساوية وتستحق الدفعة األولى فور توقيع العقد.

االتفاقيات الدورية 112421

تقوم الشركة بشكل دوري مع بداية كل عام دراسي بالتعاقد مع عدد من الشركات والمصانع لتوريد وتصنيع العديد من المستلزمات الدراسية التي تحتاجها 
مدارس الشركة، وفيما يلي أمثلة لبعض التعاقدات التي قامت بها الشركة خالل العام الدراسي 1438-1439هـ الموافق لعام 2018/2017م:

عقد توريد الزي المدرسي للطالبات2222222

أبرمت الشركة عقد لتوريد الزي المدرسي للطالبات للعام الدراسي 1439/1438هـ الموافق لعام 2018/2017م مع مؤسسة رعاية الطفولة التجارية، وذلك 
بمبلغ إجمالي قدره )619.000( ستمائة وتسعة عشر ألف ريال سعودي يسدد على ثالث دفعات. يشمل المبلغ قيمة القماش والقص والتعبئة والتغليف 
والنقل وأجور العمال وخالفه، على أن يقوم المورد بتسليم عينات من األقمشة واأللوان المطلوبة للشركة العتمادها قبل البدء في القص والتغليف والتوريد. 

وقد أكدت الشركة أنه تم االنتهاء من تنفيذ هذا العقد.

اتفاقية توريد مالبس لطالب وطالبات المدارس التابعة للشركة 2222222

أبرمت الشركة عقد توريد مع شركة بيت الرياضة الفالح لتوريد الزي الخاص بالطالب والطالبات الملتحقين بمدارس الشركة، بقيمة إجمالية قدرها 
)560.000( خمسمائة وستون ألف ريال سعودي وذلك بموجب الكميات المذكورة في العقد. تشمل قيمة العقد القماش وأجور القص والتفصيل وطباعة 

الشعار والتغليف والتعبئة والنقل والشحن والرسوم الجمركية وخالفه إلى مستودعات الشركة. وقد أكدت الشركة أنه تم االنتهاء من تنفيذ هذا العقد.

اتفاقية توريد الزي الخاص بالعمالة 2222222

أبرمت الشركة عقد توريد مع شركة بيت الرياضة الفالح لتوريد الزي الخاص بعمال الشركة، بقيمة إجمالية قدرها )34.050( أربعة وثالثون ألفاً وخمسون 
رياالً سعودياً تشمل القماش وأجور القص والتفصيل وطباعة الشعار والتغليف والتعبئة والنقل والشحن والرسوم الجمركية وخالفه إلى مستودعات الشركة. 

وقد أكدت الشركة أنه تم االنتهاء من تنفيذ هذا العقد.

عقود تقنية المعلومات112421

لدى الشركة إدارة مستقلة متخصصة بإدارة تكنولوجيا وتقنية المعلومات )إدارة تقنية المعلومات(، وقد اعتمدت الشركة عدداً من اللوائح والسياسات 
المتعلقة بتنظيم عمل هذه اإلدارة وضمان حماية قاعدة البيانات والمعلومات والبرامج. كما أبرمت الشركة مجموعة عقود واتفاقيات لتقنية المعلومات 

وشراء برامج الحاسب اآللي وتصميم المواقع والتطبيقات والتي من أهمها: 

2222222)Pioneers( عقد برنامج إدارة المدارس بايونيرز

أبرمت الشركة بتاريخ 2015/05/04م عقداً مع شركة السباقون لبرمجيات التقنية المتطورة )Pioneers( مقابل شراء نسخة أصلية واحدة من برنامج 
لمالية  الشاملة  اإلدارة  ونظام  الفصول،  وتوزيعهم على  الطالب  لتسجيل  إدارة شاملة  نظام  البرنامج على  يشتمل  المدارس،  )Pioneers( إلدارة  بايونيرز 
ويتضمن  األمور.  أولياء  مع  للتواصل  القصيرة  الرسائل  ونظام  المواصالت،  إلدارة  اآللي  والنظام  للطالب،  األكاديمية  الشؤون  متابعة  ونظام  الطالب، 
العقد تركيب البرامج اإللكترونية المباعة في المدارس التي تحددها الشركة وتدريب موظفي الشركة على استخدامها. بلغت قيمة العقد مبلغاً وقدره 
)750.000( سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي تدفع على ست دفعات. يتضمن العقد الصيانة المجانية لألنظمة لمدة سنة ميالدية واحدة تبدأ من 
تاريخ تسليم األنظمة. كما أبرمت الشركة عقد صيانة نظام إدارة المدارس بشقيه على تطبيق األجهزة المكتبية وتطبيق الويب لمدة سنة ميالدية واحدة 

تبدأ من تاريخ 2017/05/01م وبقيمة إجمالية قدرها )112.500( مائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي.
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اتفاقية ترخيص وتركيب وتشغيل حزمة برامج شركة مايكروسوفت للتخطيط المؤسسي.2222222

أبرمت الشركة عقداً مع شركة الواعظ لحلول األعمال العربية السعودية المحدودة وذلك لتأمين وتشغيل سلسلة برامج شركة مايكروسوفت ومنها نظام 
ألفاً  العقد بتاريخ 2015/05/03م بقيمة إجمالية بلغت )265.785( مائتين وخمسة وستين  2012. تم توقيع   DYNAMICS AX تخطيط موارد المؤسسة 
وسبعمائة وخمسة وثمانين رياالً سعودياً مقابل قيمة تراخيص البرمجيات، و)364.215( ثالثمائة وأربعة وستين ألفاً ومائتين وخمسة عشر رياالً سعودياً 
مقابل تكاليف الخدمات الفنية. كما وقعت الشركة على عرض الدعم الفني والصيانة المقدم من نفس الشركة بقيمة )80.000( ثمانين ألف ريال سعودي، 

مقابل خدمات الدعم الفني للنظام وذلك ابتداًء من تاريخ 2017/07/01م إلى 2018/07/30م.

2222222)MENAiTECH( اتفاقية نظام إدارة الموارد البشرية مينا آيتك

وقعت الشركة في شهر أكتوبر 2013م على العقد المقدم من شركة المثلى لخدمات البرمجيات، وذلك مقابل تثبيت نسخة مرخصة من نظام إدارة الموارد 
البشرية مينا آيتك على خادم واحد بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. كما تتضمن االتفاقية تنفيذ المشروع وتوفير الدعم الفني والتحديثات 

والترقيات للنظام لسنة كاملة. بلغت قيمة االتفاقية مبلغاً وقدره )655.951( ستمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريال سعودي.

2222222)MENAiTECH( اتفاقية خدمات وصيانة لنظام إدارة الموارد البشرية مع فرع شركة المثلى لخدمات البرمجيات

وقعت الشركة في تاريخ 2017/06/01م على اتفاقية سنوية لتقديم الخدمات والصيانة الخاصة ببرنامج مينا آيتك مع شركة المثلى لخدمات البرمجيات، 
وذلك بمبلغ إجمالي قدره )70.000( سبعون ألف ريال سعودي تدفع عند توقيع العقد. تتجدد االتفاقية تلقائًيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين 
اآلخر كتابياً بعدم رغبته في التجديد قبل 30 يوماً على األقل من تاريخ انتهاء المدة األصلية أو المجّددة. كما تتضمن االتفاقية أحقية الشركة المزودة في 

رفع األسعار عند تجديد مدة العقد، وذلك بعد إخطار الطرف الثاني كتابًيا قبل انتهاء مدة العقد األصلية أو المجددة بـ 30 يوًما على األقل.

عقد بناء وتصميم وتطوير تطبيقات الهاتف الجوال وصيانة وتطوير التطبيقات والبوابة التعليمية مع شركة 2222222
بوابة النظم المتقدمة لخدمات الحاسب اآللي والبرمجيات

الواقعة  النظم المتقدمة لخدمات الحاسب اآللي والبرمجيات  مع شركة بوابة  الموافق )2016/05/01م( عقداً  وقعت الشركة بتاريخ 1437/07/24هـ 
الفني والتطوير والصيانة لتطبيقات الجوال  لبناء وتصميم تطبيقات الجوال الخاصة بالشركة، وتقديم خدمات الدعم  العربية، وذلك  بجمهورية مصر 
والبوابة التعليمية لمدارس الشركة. بلغت قيمة العقد )65.000( خمسة وستين ألف ريال سعودي، باإلضافة إلى مبلغ سنوي مقداره )20.000( عشرون 
ألف ريال سعودي مقابل خدمات الدعم الفني والتطوير والصيانة لتطبيقات الجوال والبوابة التعليمية لمدارس الشركة بجميع فروعها. وقد قامت شركة 

بوابة النظم المتقدمة باالنتهاء من بناء وتصميم تطبيقات الجوال الخاصة بالشركة، وال يزال عقد خدمات الدعم الفني والتطوير سارياً حتى تاريخه.

عقد الدعم الفني واالستضافة لنظام التعليم االلكتروني مع شركة ShareEdu لنظم التعليم االلكتروني 2222222

وقعت الشركة بتاريخ 2017/11/05م عقداً مع شركة ShareEdu لنظم التعليم االلكتروني الواقعة بجمهورية مصر العربية، وذلك لتقديم الدعم الفني لنظام 
التعليم االلكتروني ShareEdu الخاص بمدارس الشركة على الويب، وتطبيق الجوال الخاص بنظام التعليم االلكتروني لمدارس الشركة )ios & Android( وذلك 
لمدة سنة ميالدية تبدأ من 2017/11/05م وتنتهي في 2018/11/04م، وذلك مقابل قيمة إجمالية قدرها )35.000( خمسة وثالثين ألف ريال سعودي.

اتفاقيات الدعم الحكومي1121-21

أبرمت الشركة في عام 1433هـ وعام 1434هـ الموافق )2012م و2013م( عدد )4( اتفاقيات دعم شاملة مع صندوق تنمية الموارد البشرية )»الصندوق«( 
والمتعلقة ببرنامج سعودة وظائف التعليم األهلي. يتعهد الصندوق بموجب هذه االتفاقية بتقديم الدعم المالي ولمدة ستين )60( شهراً من تاريخ صرف 
أول دعم شهري للمستفيدين المعتمد تعيينهم من وزارة التعليم وفق المسميات الوظيفية المذكورة في االتفاقية. يتم تقديم مبلغ الدعم للمستفيدين بموجب 
األمر الملكي رقم )121( وتاريخ 1432/07/02هـ بخصوص سعودة وظائف التعليم األهلي وزيادة االستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس 
األهلية من خالل زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس األهلية ووضع حد أدنى للرواتب، حيث يقدم صندوق تنمية الموارد 
للمعلمين والمعلمات السعوديين وذلك بالمساهمة بنسبة )50٪( من الراتب لمدة خمس سنوات، بحيث يتم دعم المستفيد بمبلغ وقدره  البشرية دعماً 
)2500( ألفان وخمسمائة ريال سعودي. وتتعهد الشركة بموجب االتفاقية بتسكين المستفيدين على برامج الدعم المعتمدة في هذه االتفاقية والمسجلين 
في النظام االلكتروني وفق اإلجراءات المبينة في نظام الصندوق، كما تتعهد الشركة أيضاً بتوقيع عقد عمل مع المستفيدين وفق صيغة عقد العمل الموحد 
المعتمدة من الصندوق، باإلضافة إلى عدم تخفيض رواتبهم بعد انتهاء مدة االتفاقية إاّل وفقاً ألحكام نظام العمل. وعليه ستقوم الشركة بتحمل كامل رواتب 
المعلمين بما في ذلك نسبة الدعم التي كان يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية من قبل. علماً بأنه بانتهاء فترة سريان ثالث من أصل أربع اتفاقيات 
-بحسب الجدول أدناه- فقد تم إيقاف تسجيل أي مستفيدين جدد، على أن يستمر دعم المستفيدين المسجلين مسبقاً من تاريخ بداية فترة دعم المستفيد 

ولمدة )60( ستين شهراً. ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه االتفاقيات.

تفاصيل اتفاقيات برنامج دعم التوظيف في المدارس األهلية المبرمة مع صندوق تنمية الموارد البشرية: 8-11الجدول 
الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ االتفاقيةمدة االتفاقيةاالتفاقية

منتهية1438/10/22هـ1433/10/23هـ60 شهراالتفاقية الشاملة للشركة

منتهية1438/11/14هـ1433/11/15هـ60 شهرفرع الريان

منتهية1438/11/14هـ1433/11/15هـ60 شهرفرع الروابي

سارية1439/11/01هـ1434/11/02هـ60 شهرفرع النزهة
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العقود المتعلقة بإنشاء وتأسيس فروع الشركة1121121

عقد تصميم وتصنيع وتوريد الهيكل المعدني ثالثي األبعاد لمشروع تغطية الفناء لروضة فرع قرطبة بالرياض22222222

أبرمت الشركة عقداً مع الرافد للصناعات الحديدية للقيام بأعمال التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب للهياكل المعدنية ثالثية األبعاد لمشروع تغطية 
فناء فرع الشركة في حي قرطبة بالرياض. بلغت قيمة العقد )235.000( مائتين وخمسة وثالثين ألف ريال سعودي، تدفع على أربع دفعات.

عقد توريد وتركيب مصاعد في مشروع مجمع مدارس الشركة في حي الرحاب بمدينة بريدة 22222222

أبرمت الشركة بتاريخ 2017/11/30م عقد توريد وتركيب عدد 10 مصاعد ركاب مع شركة ميتسوبيشي الكهربائية السعودية المحدودة في مشروع مجمع 
مدارس الشركة في حي الرحاب بمدينة بريدة، وذلك مقابل مبلغ قدره )1.400.000( مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، يتم دفعه على أربع دفعات، 
يشمل ذلك الرسوم الجمركية وأجور التخليص الجمركي والنقل الداخلي وتأمين النقل والتركيب والصيانة والضمان. تضمن شركة ميتسوبيشي الكهربائية 
السعودية المعدات التي تم توريدها من عيوب التصميم والتصنيع لمدة 12 شهراً من تاريخ التسليم األولي للمشروع أو لمدة 18 شهراً من تاريخ التوريد 
أيهما يأتي الحقاً، كما تلتزم شركة ميتسوبيشي الكهربائية السعودية بتقديم الصيانة الوقائية الشهرية للمعدات مع تلبية طلبات األعطال خالل مدة الضمان 

نفسها المحددة بـ12 شهراً.

عقد تجهيز قاعة المحاضرات في قسم الروضة في فرع الشركة بحي قرطبة 22222222

أبرمت الشركة عقداً مع مصنع الخالدية لتجهيز الصاالت لتوريد وتركيب أعمال تجهيز قاعة المحاضرات في فرع الشركة بحي قرطبة، وذلك بقيمة 
إجمالية قدرها )319.000( ثالثمائة وتسعة عشر ألف ريال تشمل التركيب والتوريد والسقاالت الالزمة، ويتم دفع المبلغ على أربع دفعات خالل مدة 

التنفيذ.

عقد تصميم وإشراف على إنشاء فرع الشركة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية22222222

أبرمت الشركة بتاريخ 1438/09/03هـ الموافق )2017/05/28م( عقداً مع مكتب عبدالرحمن حسين محمد باصره لالستشارات الهندسية للقيام بأعمال 
الرفوع المساحية واختبارات التربة وإيصال الخدمات ومتابعتها واإلشراف على األعمال اإلنشائية وأعمال التشطيب والتجهيزات الالزمة لمشروع إقامة 
مجمعين تعليميين تابعين للشركة بحي القصر في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. تدفع الشركة لمكتب االستشارات الهندسية مبلغاً وقدره )100.000( 
مئة ألف ريال سعودي عند توقيع العقد والتي تشكل نصف قيمة المرحلة األولى ومدتها أربعة أشهر ابتداًء من تاريخ اعتماد المخطط المبدئي من البلدية، 
وتشمل رفوعات مساحية، اختبارات التربة، تقديم مقترح تصميمي ومعالجة تصميم المالك إن وجد. ومبلغاً وقدره )100.000( مئة ألف ريال سعودي عند 
االنتهاء من االعتماد النهائي للمخططات من البلدية واالنتهاء من جميع المخططات التنفيذية واستالم رخصة البناء. باإلضافة إلى مبلغ وقدره )30.000( 
ثالثون ألف ريال سعودي شهرًيا نظير اإلشراف على المشروع من بداية تنفيذ المشروع وحتى االنتهاء من أعمال المشروع، وذلك بموجب مستخلص شهري 

مشفوع بالتقارير الدورية الخاصة بسير األعمال في الشهر المستحق.

عقد تصميم وإشراف على إنشاء فرع الشركة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية22222222

أبرمت الشركة بتاريخ 1438/09/03هـ الموافق )2017/05/28م( عقداً مع مكتب عبدالرحمن حسين محمد باصره لالستشارات الهندسية للقيام بأعمال 
الرفوع المساحية واختبارات التربة وإيصال الخدمات ومتابعتها واإلشراف على األعمال اإلنشائية وأعمال التشطيب والتجهيزات الالزمة لمشروع إقامة 
مجمع تعليمي تابع للشركة بحي الترجي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. تدفع الشركة لمكتب االستشارات الهندسية مبلغاً وقدره )50.000( خمسون 
ألف ريال سعودي عند توقيع العقد والتي تشكل نصف قيمة المرحلة األولى ومدتها أربعة أشهر ابتداًء من تاريخ اعتماد المخطط المبدئي من البلدية، 
وتشمل رفوعات مساحية، اختبارات التربة، تقديم مقترح تصميمي ومعالجة تصميم المالك إن وجد. ومبلغاً وقدره )50.000( خمسون ريال سعودي عند 
االنتهاء من االعتماد النهائي للمخططات من البلدية واالنتهاء من جميع المخططات التنفيذية واستالم رخصة البناء. باإلضافة إلى مبلغ وقدره )15.000( 
خمسة عشر ألف ريال سعودي شهرًيا نظير اإلشراف على المشروع من بداية تنفيذ المشروع وحتى االنتهاء من أعمال المشروع، وذلك بموجب مستخلص 

شهري مشفوع بالتقارير الدورية الخاصة بسير األعمال في الشهر المستحق. 

اتفاقيات أخرى1121221

عقد صيانة دورية لمصاعد الشركة 22222222

أبرمت الشركة عقداً لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لعدد )10( مصاعد في مدارس الشركة بفرع حي الروابي بمدينة الرياض، وذلك مع شركة شيندلر 
العليان للمصاعد المحدودة مقابل مبلغ سنوي )59.000( قدره تسعة وخمسون ألف ريال سعودي. يبدأ سريان العقد من تاريخ 2015/11/01م وينتهي 

بتاريخ 2018/10/31م.

عقد توريد وتركيب أعمال التكييف لفرع الشركة بحي الريان مع شركة نفال للتكييف22222222

أبرمت الشركة بتاريخ 2017/03/05م عقداً لتوريد وتركيب أعمال التكييف المخفي والجداري لفرع الشركة بحي الريان مع شركة نفال للتكييف بقيمة 
إجمالية قدرها )1.119.400( مليون ومائة وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال سعودي.

كما أبرمت الشركة عدداً من العقود األخرى لغرض أداء نشاطها بالشكل األمثل ومن أهم تلك العقود: عقد مع شركة الفريق األول المحدودة إلعداد 
الدراسات المالية بتاريخ 2016/04/20م، وذلك إلنشاء مجمعات تعليمية جديدة وإعداد خطة العمل المالية المستقبلية للشركة. بلغت القيمة اإلجمالية 
للعقد )175.000( مائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي. كما أبرمت الشركة في 2016/05/24م عقداً مع شركة إرنست ويونغ للنظم والتقنية لتقديم 
الخدمات االستشارية الخاصة بالمراجعة الداخلية للشركة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها )276.667( مائتان وستة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة وستون 
رياالً سعودياً. كما أبرمت الشركة في 2016/06/26م عقداً مع مكتب الطيب مهندسون استشاريون إلعداد التصاميم األولية المعمارية لمجمعات مدارس 

الشركة للبنين والبنات في مدينتي الخبر والدمام بالمنطقة الشرقية، بقيمة إجمالية قدرها )80.000( ثمانون ألف رياالً سعودياً.
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اتفاقية عضوية في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية »سمة« 22222222

أبرمت الشركة بتاريخ 1436/11/11هـ الموافق )2015/08/26م( اتفاقية عضوية مع الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية »سمة« لتبادل المعلومات 
بغرض تقييم المالئمة االئتمانية لعمالء الشركة، وذلك مقابل مبلغ الرسوم المنصوص عليها في االتفاقية. يستمر العمل بهذه االتفاقية لفترة ال تقل عن 

خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليها قابلة للتجديد أو حتى تاريخ إنهائها من قبل أي من الطرفين طبقاً لالتفاقية. 

عقد تأمين خدمات حراسات أمنية 22222222

أبرمت الشركة بتاريخ 1438/12/26هـ الموافق 2017/09/17م عقد تأمين خدمات حراسات أمنية مع مؤسسة اركانات للحراسات األمنية، ولمدة فصل 
دراسي كامل، حيث تتعهد مؤسسة اركانات بتأمين حراس أمن ومشرفين ودوريات أمن لحماية مواقع الشركة. بلغت قيمة العقد )58.350( ثمانية وخمسين 

ألف وثالثمائة وخمسين ريال سعودي. 

عقود التأمين1121221

تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها، والتي تشمل التأمين على الممتلكات ضد جميع األخطار )عدا فرع قرطبة 
الجديد(، والتأمين الشامل على المركبات، والتأمين الصحي التعاوني لجميع موظفي الشركة. ويلخص الجدول التالي التفاصيل الرئيسة لوثائق التأمين 

التي تحتفظ بها الشركة:

ملخص وثائق التأمين الخاصة بالشركة: 9-11الجدول 
الحالةتاريخ انتهاء التغطيةنطاق التغطية التأمينيةشركة التأمين

سارية2018/11/11متأمين على الممتلكات ضد جميع األخطارساب تكافل

سارية2019/04/24متأمين شامل على المركباتشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

سارية2018/07/09متأمين طبي تعاونيشركة بوبا العربية

التسهيالت االئتمانية والقروض 1121321

يوضح الجدول التالي تفاصيل القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة من وزارة المالية.

ملخص تفاصيل القروض والتسهيالت الخاصة بالشركة من وزارة المالية كما في 2017/11/30م: 10-11الجدول 
المبالغ المتبقية )ر.س(المبالغ المسددة )ر.س(المبالغ المسحوبة )ر.س(الحد االئتماني )ر.س(الجهة الممولة والغرض

القروض والتسهيالت طويلة املدى

25.000.00025.000.00015.000.00010.000.000وزارة المالية لتمويل مدارس حي الروابي

25.000.00025.000.00012.500.00012.500.000وزارة المالية لتمويل مدارس حي النزهة

عقد قرض مجمع تعليمي مع وزارة المالية بخصوص تمويل إنشاء مدارس الشركة بحي الروابي - الرياض 22222222

تعمل الشركة حالياً بموجب عقد القرض المبرم مع وزارة المالية والذي أبرم بتاريخ 1430/03/04هـ )الموافق 2009/03/01م(. ويهدف هذا القرض 
إلى حصول الشركة على تمويل إلنشاء المجمع التعليمي الخاص بالشركة في حي الروابي بمدينة الرياض بمبلغ إجمالي وقدره )25.000.000( خمسة 

وعشرون مليون ريال سعودي.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذا العقد:

ملخص ألهم شروط عقد قرض وزارة المالية لتمويل إنشاء مدارس الشركة بحي الروابي: 11-11الجدول 
الشرحالبيان

إجمالي 
التسهيالت

)25.000.000( خمسة وعشرون مليون ريال يوزع مبلغ القرض على عناصر المشروع كما يلي:

20.514.000 ريالالهيكل اإلنشائي والتشطيبات

762.000 ريالأعمال التكييف

109.000 ريالأعمال الموقع العام واألسوار

354.000 ريالالمصاعد )8(

3.261.000 ريالالمعدات والتجهيزات واألثاث

رهن أرض المشروع وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة المالية بموجب الصك رقم 310108014785 وتاريخ 1430/02/02هـ الضمانات
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الشرحالبيان

تقسم قيمة القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية، وتحدد قيمة القسط السنوي على ضوء ما تم صرفه فعاًل من قيمة القرض في نهاية السداد
مدة التنفيذ المحددة وذلك بعد قسمة إجمالي المبالغ المصروفة على عشرة أقساط سنوية متساوية. وتتعهد الشركة بسداد القسط األول 

بعد مضي أربع سنوات من تاريخ العقد.
وقد تم سداد القسط األول بتاريخ 1434/03/01هـ بقيمة 2.500.000 ريال سعودي.

حاالت اإلخالل 
وتعجيل السداد

تصبح جميع األقساط مستحقة الدفع فوًرا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار في أي من الحاالت اآلتية:
إذا أخلت الشركة بأي من شروط العقد أو تبين أن إحدى الوقائع التي استندت إليها الوزارة في تقديم القرض غير صحيحة.   -1

تأخر الشركة عن سداد أي قسط أو جزء منه في موعده.  -2
إفالس الشركة أو إعسارها.  -3

توقف الشركة عن استكمال تنفيذ المشروع أو تشغيله.  -4
تصرف الشركة بالمشروع أي تصرف ناقل للملكية بدون موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية.  -5

إلغاء ترخيص المشروع سواًء كان هذا اإللغاء بناًء على حكم قضائي أو بناًء على أمر أو قرار إداري من الجهات المختصة.   -6
وعند توافر أي من الحاالت المذكورة أعاله، يحق لوزارة المالية بيع األعيان المرهونة ضماًنا للقرض أو الحجز على أموال وممتلكات الشركة 

واستيفاء حقوق الدولة منها.

البدء في تنفيذ المشروع خالل سنة من تاريخ العقد.الشروط  -1
تنفيذ المشروع خالل ثالث سنوات من تاريخ العقد، ويجوز لوزارة المالية تمديد هذه المدة بما ال يتجاوز نصف المدة المعتمدة للتنفيذ   -2

في حال ثبت أن التأخير ناتج عن ظروف قاهرة
تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل بالمشروع ومنجزاته  -3

تقديم نسخة من االتفاقية المبرمة مع مقاول تنفيذ المشروع واتفاقية مع مكتب هندسي لإلشراف على المشروع.  -4
تقديم نسخة من العقد المبرم مع محاسب قانوني سعودي، وتزويد وزارة المالية سنوياً بنسخة من القوائم المالية للمشروع.  -5

عدم القيام بأعمال توسعة للمشروع على حساب المقترض الخاص مما قد يؤثر على عملية سداد األقساط.   -6

وتؤكد الشركة بأنه لم يتم تقديم أي ضمانات شخصية من قبل المساهمين بخصوص هذا القرض. 

عقد قرض مجمع تعليمي مع وزارة المالية بخصوص تمويل إنشاء مدارس الشركة بحي النزهة - الرياض22222222

بتاريخ 1431/01/19هـ )الموافق 2010/01/05م(. يهدف هذا القرض  المالية والتي أبرم  المبرم مع وزارة  بموجب عقد القرض  تعمل الشركة حالياً 
إلى حصول الشركة على تمويل إلنشاء المجمع التعليمي الخاص بالشركة في حي النزهة بمدينة الرياض بمبلغ إجمالي وقدره )25.000.000( خمسة 

وعشرون مليون ريال سعودي.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذا العقد:

ملخص ألهم شروط عقد قرض وزارة المالية لتمويل إنشاء مدارس الشركة بحي النزهة: 12-11الجدول 
الشرحالبيان

)25.000.000( خمسة وعشرون مليون ريال يوزع مبلغ القرض على عناصر المشروع كما يلي:إجمالي التسهيالت

19.343.000 ريالالهيكل اإلنشائي والتشطيبات

1.295.000 ريالأعمال التكييف

590.000 ريالالمصاعد

268.000 ريالأعمال الموقع العام واألسوار

3.224.000 ريالالمعدات والتجهيزات واألثاث

280.000 ريالالحافالت

رهن أرض المشروع وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة المالية بموجب الصك رقم 310118008905 وتاريخ 1430/11/16هـ.الضمانات

تقسم قيمة القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية، وتحدد قيمة القسط السنوي على ضوء ما تم صرفه فعاًل من قيمة القرض في السداد
نهاية مدة التنفيذ المحددة وذلك بعد قسمة إجمالي المبالغ المنصرفة على عشرة أقساط سنوية متساوية. وتتعهد الشركة بسداد القسط 

األول بعد مضي أربع سنوات من تاريخ العقد. وقد تم سداد القسط األول بتاريخ 1435/01/19هـ بقيمة 2.500.000 ريال سعودي. وتلتزم 
الشركة بسداد األقساط في مواعيدها، حيث تم سداد 5 أقساط من أصل 10 أقساط كما بتاريخ 30 نوفمبر 2017م، ومن المتوقع االنتهاء 

من سداد القرض بالكامل في تاريخ 1444/01/19هـ )الموافق 2022/08/17م(.
حاالت اإلخالل 
وتعجيل السداد

تصبح جميع األقساط مستحقة الدفع فوًرا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار في أي من الحاالت اآلتية:
إذا أخلت الشركة بأي من شروط العقد أو تبين أن إحدى الوقائع التي استندت إليها الوزارة في تقديم القرض غير صحيحة. - 1
تأخر الشركة عن سداد أي قسط أو جزء منه في موعده.- 2
إفالس الشركة أو إعسارها.- 3
توقف الشركة عن استكمال تنفيذ المشروع أو تشغيله.- 4
تصرف الشركة بالمشروع أي تصرف ناقل للملكية بدون موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية.- 5
إلغاء ترخيص المشروع سواًء كان هذا اإللغاء بناًء على حكم قضائي أو بناًء على أمر أو قرار إداري من الجهات المختصة.- 6
وعند توافر أي من الحاالت المذكورة أعاله، يحق لوزارة المالية بيع األعيان المرهونة ضماًنا للقرض أو الحجز على أموال وممتلكات - 7

الشركة واستيفاء حقوق الدولة منها.
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الشرحالبيان

البدء في تنفيذ المشروع خالل سنة من تاريخ العقد.- 1الشروط
تنفيذ المشروع خالل ثالث سنوات من تاريخ العقد، ويجوز لوزارة المالية تمديد هذه المدة بما ال يتجاوز نصف المدة المعتمدة - 2

للتنفيذ في حال ثبت أن التأخير ناتج عن ظروف قاهرة
تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل بالمشروع ومنجزاته.- 3
تقديم نسخة من االتفاقية المبرمة مع مقاول تنفيذ المشروع واتفاقية مع مكتب هندسي لإلشراف على المشروع.- 4
تقديم نسخة من العقد المبرم مع محاسب قانوني سعودي، وتزويد وزارة المالية سنوًيا بنسخة من القوائم المالية للمشروع.- 5
عدم القيام بأعمال توسعة للمشروع على الحساب الخاص مما قد يؤثر على عملية سداد األقساط.- 6

وتؤكد الشركة بأنه لم يتم تقديم أي ضمانات شخصية من قبل المساهمين بخصوص هذا القرض

اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي22222222

تسهيل لشراء أراضي

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع مصرف الراجحي بتاريخ 1436/11/16هـ )الموافق 2015/08/31م( يقوم بموجبها مصرف الراجحي بمنح تسهيالت 
مصرفية من خالل صيغ المعامالت الشرعية التي يقوم بها المصرف بمبلغ وقدره )130.000.000( مائة وثالثون مليون ريال سعودي، بهامش ربح سايبور 
)المدة + 2٪(، وذلك لغرض شراء أراٍض إلقامة مجمعات مدرسية عليها. وقد تم منح الشركة بموجب هذه االتفاقية تسهياًل بمبلغ وقدره )57.673.662( 
سبعة وخمسون مليوناً وستمائة وثالثة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وستون رياالً سعودياً فقط من إجمالي قيمة التسهيالت االئتمانية المخصصة للشركة 
بموجب هذه االتفاقية. وتشمل أهم التعهدات والشروط المسبقة الممنوحة من قبل الشركة لصالح مصرف الراجحي بموجب االتفاقية أن ال يتجاوز معدل 
الرفع المالي 1.5 مرة، وأن ال يقل معدل خدمة الدين عن 1.75 مرة، وقد تم استخدام مبلغ التسهيل لغرض تمويل شراء أرض الشركة في حي القيروان 
بمدينة الرياض وشراء أرضين في حي القصر بمدينة الخبر. وقد تم إفراغ هذه العقارات لصالح شركة الراجحي للتطوير المحدودة على سبيل الرهن 
ضماناً للوفاء بالتسهيالت الممنوحة للشركة من مصرف الراجحي، وذلك بموجب الصك رقم )310117034848( والصك رقم )330203004646( والصك 
رقم )730203004647(، وسيتم إعادة إفراغ هذه الصكوك لصالح الشركة حال سداد كامل المديونية المتعلقة بالتسهيالت. )يرجى الرجوع للقسم )11( 

»المعلومات القانونية« بند »العقارات« من هذه النشرة(. وتلتزم الشركة بسداد مبلغ التسهيل بحسب جدول األقساط والذي يمتد إلى عام 2023م. 

كما أنه وفقاً لالتفاقية تقر الشركة بأنه يجوز للمصرف اتخاذ كل أو أي من اإلجراءات التالية في حال اإلخالل باالتفاقية:

سداد المديونية المستحقة على الشركة من أي حسابات استثمارية أو جارية أو ودائع أو أموال أو حقوق أخرى للشركة لدى أي من فروع - 1
المصرف أو شركاته التابعة سواء عن طريق الخصم أو المقاصة أو الدمج دون الرجوع للشركة أو القضاء أو ألي جهة رقابية.

أن يبيع المصرف ما في حوزته أو تحت تصرفه من أموال أو ممتلكات أو أوراق أو عقارات ملك للشركة بثمن المثل، ويستوفى من عائد بيعها - 2
المديونية المستحقة على الشركة باإلضافة إلى مصاريف البيع.

أن يبيع المصرف أي عقار أو منقول قدمته الشركة كرهن بثمن المثل في وقت البيع دون الرجوع إلى الشركة أو إلى القضاء ودون حاجة إلى - 3
إثبات الدين قضائيا ووفقاً لإلجراءات التي يراها المصرف.

أن يحجز المصرف دون الرجوع للشركة أو القضاء أو الجهات الرقابية على أرصدة حسابات الشركة الجارية أو االستثمارية لحين سدادها - 4
جميع التزاماتها المالية لدى المصرف وفي هذه الحال لن يكون المصرف ملزماً بالوفاء بأي شيكات أو أوامر دفع أو غيرها من أوراق تجارية 

مسحوبة على أي من هذه الحسابات.
عدم تمكين الشركة من استخدام كل أو جزء من الحدود التي لم تستخدم بموجب هذه االتفاقية وملحقاتها.- 5
تعجيل أجل التسهيالت غير المستخدمة أو إلغاؤها.- 6
اعتبار جميع المبالغ )أصل المبلغ واألرباح( والمصروفات، التي نشأت عليه بموجب هذه االتفاقية واالتفاقيات المتفرعة عنها مستحقة وواجبة - 7

الدفع بدون مطالبة إضافية أو إشعار أو إجراء قانوني من أي نوع كان.
يحق للمصرف الرجوع على الشركة بفارق المديونية غير المسددة بعد اتخاذ أي من اإلجراءات المبينة أعاله.- 8
أي دفعة مستحقة بموجب هذه االتفاقية لم يتم دفعها في تاريخ االستحقاق، تعتبر سداداً متأخراً وفي حال أن صار أي قسط أو أي دفعة أو - 9

كامل المديونية في حاجة ألن يتم استرداده عن طريق أي إجراءات قانونية أو خالفه، فعلى العميل أن يدفع )باإلضافة إلى الدفعات المستحقة 
حتى ذلك الوقت والواجبة الدفع( التكاليف والمصروفات والرسوم القانونية الفعلية أو أي رسوم أو مصروفات أخرى فعلية تحملها المصرف 
أو االتفاقيات  المحافظة على أي حقوق بموجب هذه االتفاقية  أو  التنفيذ،  أو  أو إجراءات االسترداد،  التحصيل  أو بسبب ذلك  يتعلق  فيما 

المتفرعة عنها.

تم االتفاق بين الشركة ومصرف الراجحي على إلغاء استخدام أية مبالغ غير مستخدمة في اتفاقية التسهيالت هذه، واستبدالها بحد تسهيالت أعلى 
بموجب شروط وهامش اتفاقية التسهيالت أدناه والموقعة بتاريخ 1438/11/23هـ )الموافق 2017/08/15م( على أن تسري شروط وأحكام هذه االتفاقية 

على مبلغ التسهيل محل هذه االتفاقية حتى سداد كامل المبلغ.

تسهيل لتمويل بناء مدارس

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت أخرى مع مصرف الراجحي بتاريخ 1438/11/23هـ )الموافق 2017/08/15م(، يقوم بموجبها مصرف الراجحي بتوفير 
تسهيالت مصرفية من خالل صيغ المعامالت الشرعية التي يقوم بها المصرف بمبلغ إجمالي وقدره )150.000.000( مائة وخمسون مليون ريال سعودي 
وقد تم إفراغ أرض الشركة في حي القيروان بمدينة الرياض وأرضين في حي القصر مدينة الخبر هذه العقارات لصالح شركة الراجحي للتطوير المحدودة 
للوفاء بهذه التسهيالت الممنوحة للشركة من مصرف الراجحي، وذلك بموجب الصك رقم )310117034848( والصك رقم  على سبيل الرهن ضماناً 
)330203004646( والصك رقم )730203004647(، وسيتم إعادة إفراغ هذه الصكوك لصالح الشركة حال سداد كامل المديونية المتعلقة بالتسهيالت. 
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مع العلم أن مبلغ التسهيل في هذه االتفاقية منفصل عن مبلغ التسهيل في االتفاقية السابقة أعاله والمتعلقة بتسهيل شراء األراضي. )يرجى الرجوع للقسم 
)11( »المعلومات القانونية« بند »العقارات« من هذه النشرة(. 

وفيما يلي ملخص ألهم شروط اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي:

ملخص ألهم شروط اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي )تسهيل لتمويل بناء مدارس(: 13-11الجدول 
70.000.000 ريال سعوديحد التعامل

عقود بيع آجل )تسديد على أقساط نصف سنوية(.صيغة التعامل

تمويل بناء مجمع المدارس بحي القيروان بمدينة الرياض. الغرض

84 شهر شاملة فترة السماح 24 شهر.المدة 

سايبور 7 سنوات + 2٪هامش الربح

يتم تمويل ما نسبته 83٪ من قيمة كل فاتورة ويتم التحويل مباشرة للمقاول بعد موافقة استشاري المشروع.طريقة التمويل

تسهيل لتمويل بناء مدارس
ملخص ألهم شروط اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي )تسهيل لتمويل بناء مدارس(: 14-11الجدول 

80.000.000 ريال سعودي.حد التعامل

عقود بيع آجل )تسديد على أقساط نصف سنوية(.صيغة التعامل

تمويل بناء مجمع مدارس في محافظة الخبر.الغرض

سايبور 7 سنوات + 2٪هامش الربح 

84 شهر شاملة فترة السماح 24 شهر. المدة 

يتم التمويل مقابل فواتير تحول مباشرة للمقاول بعد موافقة استشاري المشروعطريقة التمويل

تتمثل الضمانات المقدمة من الشركة بموجب هذه االتفاقية كاآلتي:

سند ألمر بمبلغ الحد األقصى للتسهيل أو بالقائم منه، وتلتزم الشركة فور طلب المصرف بتوقيع سند بأمر لكل قسط على حدة في تاريخ - 1
استحقاقه.

كفالة غرم وأداء من محمد بن إبراهيم بن علي الخضير )رئيس مجلس اإلدارة( وخالد بن محمد بن إبراهيم الخضير )نائب رئيس مجلس - 2
اإلدارة والعضو المنتدب(.

بمدينة - 3 القيروان  في حي  الشركة  أرض  وهي  التسهيالت.  قيمة  من  تغطي ٪120  الرهن  على سبيل  المصرف  لصالح  عقارات  ثالثة  إفراغ 
الرياض وأرضين في حي القصر بمدينة الخبر، وذلك بموجب الصك رقم )310117034848( والصك رقم )330203004646( والصك رقم 

)730203004647(، وسيتم إعادة إفراغ هذه الصكوك لصالح الشركة حال سداد كامل المديونية المتعلقة بالتسهيالت.

وتشمل أهم التعهدات والشروط المسبقة الممنوحة من قبل الشركة لصالح مصرف الراجحي بموجب االتفاقية اآلتي:

التزام وتعهد العميل بإيداع الرسوم الدراسية في حسابه لدى المصرف.- 1
التزام وتعهد العميل باستخدام نقاط البيع الخاصة بالمصرف للمشاريع الجديدة الممولة.- 2
تزويد المصرف خالل مدة ال تتجاوز )90( يوماً بعد نهاية كل سنة مالية بنسخة من القوائم المالية المدققة للعميل، وتقديم أي قوائم ربع - 3

سنوية يطلبها المصرف.
دفع مقدم من الثمن بنسبة 0.5٪ من قيمة كل عقد بيع آجل يخصم من حساب الشركة عند تنفيذ العقد.- 4
قبض المصرف للضمانات التي تتعهد الشركة بتقديمها.- 5
االستمرار في إفراغ العقارات لصالح المصرف على أن تغطي 120٪ من قيمة التسهيالت بعد انتهاء مشروع المدارس بحي القيروان بمدينة - 6

الرياض.
أن ال يزيد معدل الرفع المالي عن 2 مرة طوال فترة التمويل.- 7

ومن الشروط العامة التي نصت عليها االتفاقية ما يلي:

يحق للمصرف إيقاف أو إلغاء أو تخفيض التسهيالت دون الرجوع للشركة.- 1
يحق للمصرف تغيير هامش الربح دون الرجوع للشركة، وذلك بالحد غير المستخدم من التسهيالت. ويحق للشركة االعتراض كتابياً لإلدارة - 2

المختصة بالمصرف. 
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كما أن الشركة تقر بأنه يجوز للمصرف اتخاذ كل أو أي من اإلجراءات التالية في حال اإلخالل باالتفاقية:

سداد المديونية المستحقة على الشركة من أي حسابات استثمارية أو جارية أو ودائع أو أموال أو حقوق أخرى للشركة لدى أي من فروع - 1
المصرف أو شركاته التابعة سواء عن طريق الخصم أو المقاصة أو الدمج دون الرجوع للشركة أو القضاء أو ألي جهة رقابية.

أن يبيع المصرف ما في حوزته أو تحت تصرفه من أموال أو ممتلكات أو أوراق أو عقارات ملك للشركة بثمن المثل، ويستوفى من عائد بيعها - 2
المديونية المستحقة على الشركة باإلضافة إلى مصاريف البيع.

أن يبيع المصرف أي عقار أو منقول قدمته الشركة كرهن بثمن المثل في وقت البيع دون الرجوع إلى الشركة أو إلى القضاء ودون حاجة إلى - 3
إثبات الدين قضائيا ووفقاً لإلجراءات التي يراها المصرف.

أن يحجز المصرف دون الرجوع للشركة أو القضاء أو الجهات الرقابية على أرصدة حسابات الشركة الجارية أو االستثمارية لحين سدادها - 4
جميع التزاماتها المالية لدى المصرف وفي هذه الحال لن يكون المصرف ملزماً بالوفاء بأي شيكات أو أوامر دفع أو غيرها من أوراق تجارية 

مسحوبة على أي من هذه الحسابات.
عدم تمكين الشركة من استخدام كل أو جزء من الحدود التي لم تستخدم بموجب هذه االتفاقية وملحقاتها.- 5
تعجيل أجل التسهيالت غير المستخدمة أو إلغاؤها.- 6
اعتبار جميع المبالغ )أصل المبلغ واألرباح( والمصروفات، التي نشأت عليه بموجب هذه االتفاقية واالتفاقيات المتفرعة عنها مستحقة وواجبة - 7

الدفع بدون مطالبة إضافية أو إشعار أو إجراء قانوني من أي نوع كان.
يحق للمصرف الرجوع على الشركة بفارق المديونية غير المسددة بعد اتخاذ أي من اإلجراءات المبينة أعاله.- 8
أي دفعة مستحقة بموجب هذه االتفاقية لم يتم دفعها في تاريخ االستحقاق، تعتبر سداداً متأخراً وفي حال أن صار أي قسط أو أي دفعة أو - 9

كامل المديونية في حاجة ألن يتم استرداده عن طريق أي إجراءات قانونية أو خالفه، فعلى العميل أن يدفع )باإلضافة إلى الدفعات المستحقة 
حتى ذلك الوقت والواجبة الدفع( التكاليف والمصروفات والرسوم القانونية الفعلية أو أي رسوم أو مصروفات أخرى فعلية تحملها المصرف 
أو االتفاقيات  المحافظة على أي حقوق بموجب هذه االتفاقية  أو  التنفيذ،  أو  أو إجراءات االسترداد،  التحصيل  أو بسبب ذلك  يتعلق  فيما 

المتفرعة عنها.

وقد خاطبت الشركة مصرف الراجحي بتاريخ 2018/01/22م برغبتها في المباشرة في عملية الطرح واإلدراج، وحصلت منه بتاريخ 2018/01/24م على 
خطاب بعدم الممانعة على إتمام إجراءات الطرح واإلدراج في سوق األسهم وما يتعلق بها من تغيير بالشكل القانوني للشركة والشركاء مع التأكيد على 

ضرورة التزام الشركة بما ورد في االتفاقية من شروط أو ضمانات أو كفاالت حتى بعد طرح الشركة في سوق األسهم السعودية. 

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة1121421

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك تحديد المقابل المادي للتعاقد، قد تمت بشكل نظامي وقانوني 
وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كالتي تتم مع األطراف األخرى من الغير، وأنها ال تؤثر بأي شكل من األشكال سلبياً على أعمال وإيرادات الشركة، وال 

تتضمن أي شروط أو معامالت تفضيلية.

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على عرض كافة التعامالت بين الشركة واألطراف ذات العالقة على المساهمين وبشكل سنوي في اجتماعات الجمعية العامة 
العادية للشركة، وعلى امتناع األعضاء الذين يملكون مصلحة في تلك العقود والتعامالت المذكورة عن التصويت على القرارات المتعلقة بها في اجتماعات 

مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين، وذلك كما نصت عليه المادة )71( من نظام الشركات.

وفيما يلي تفاصيل العقود والتعامالت التي تمت بين الشركة واألطراف ذات العالقة والتي تم عرضها والموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العامة 
للشركة لألعوام المالية 2014، و2015، و2016، و2017م:

أبرمت الشركة عقد إنشاء مبنى مدارس الشركة بحي قرطبة بالرياض مع شركة آجا للتجارة والمقاوالت، والمملوكة لرئيس مجلس اإلدارة - 1
محمد بن ابراهيم الخضير والعضو المنتدب خالد بن محمد الخضير ومساهمين آخرين. تم توقيع العقد بتاريخ 1436/08/14هـ الموافق 
2015/06/1م، بقيمة إجمالية قدرها )17.500.000( سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، تمثل إجمالي قيمة العقد األصلي 
وقيمة األعمال اإلضافية القائمة، على أن يتم تنفيذ العقد بحسب المواصفات الهندسية المتفق عليها بين الطرفين، وقد تم االنتهاء من تنفيذ 

هذا العقد.
أبرمت الشركة عقد إنشاء مباٍن عبارة عن مالحق إضافية لفرع الشركة في حي الريان بالرياض مع شركة آجا للتجارة والمقاوالت والمملوكة - 2

بتاريخ  العقد  توقيع  تم  آخرين.  ومساهمين  الخضير  محمد  بن  خالد  المنتدب  والعضو  الخضير  ابراهيم  بن  محمد  اإلدارة  مجلس  لرئيس 
1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م بقيمة إجمالية قدرها )4.000.000( أربعة ماليين ريال سعودي. كما تم االتفاق في ملحق للعقد 
 )2.582.500( وقدره  بمبلغ  والتغييرات  اإلضافية  األعمال  قيمة  على  2016/12/26م  الموافق  1438/03/27هـ  بتاريخ  توقيعه  تم  والذي 
مليونان وخمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، لتصبح التكلفة المتوقعة للمشروع بالكامل شامل العقد األساسي والملحق 
)6.582.500( ستة ماليين وخمسمائة واثنين وثمانين ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، على أساس تكلفة )1.250( ريال للمتر المربع حسب 

المخططات المعتمدة، وال يزال العقد قائماً حتى تاريخ 2018/06/26م.
الترجي - 3 تاريخ 1437/05/02هـ )الموافق 2016/02/11م( بشراء قطعة أرض بمساحة قدرها )9.875( متر مربع بحي  قامت الشركة في 

بمدينة الدمام من شركة عاج لالستثمار العقاري المملوكة لرئيس مجلس اإلدارة محمد بن ابراهيم الخضير والعضو المنتدب خالد بن محمد 
الخضير ومساهمين آخرين بمبلغ وقدره )19.750.000( تسعة عشر مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك لغرض إقامة فرع 
جديد للشركة على تلك األرض، وقد تمت الموافقة على الشراء في الجمعية العامة العادية للشركة. كما قامت شركة بصمة إلدارة العقارات 
إليها  المشار  األرض  لقطعة  اإلجمالية  القيمة  تقدير  بأن  التقرير  يفيد  2016/01/20م.  بتاريخ  وذلك  لألرض  وتثمين  تقييم  تقرير  بتقديم 
أعاله والواقعة بحي الترجي بمدينة الدمام بمساحة )9.875( متر مربع هو مبلغ إجمالي قدره )19.750.000( تسعة عشر مليوناً وسبعمائة 

وخمسون ألف ريال سعودي.

122



مجلس - 4 لرئيس  والمملوكة  العقاري،  لالستثمار  عاج  شركة  مع  2015/12/11م  الموافق  1437/02/27هـ  بتاريخ  سنوي  إيجار  عقد  الشركة  أبرمت 
اإلدارة محمد بن ابراهيم الخضير والعضو المنتدب خالد بن محمد الخضير ومساهمين آخرين، وذلك مقابل استئجار عدد )3( شقق سكنية 
بحي الريان، مملوكة لشركة عاج لالستثمار العقاري، وذلك بغرض استخدامها سكن عوائل، وذلك بقيمة سنوية إجمالية قدرها )75.000( 
خمسة وسبعون ألف ريال سعودي مستحقة عند توقيع العقد، وتم تجديد العقد تلقائياً باتفاق الطرفين. وقد تم تزويد المستشار القانوني 
لالكتتاب بخطاب من شركة عاج لالستثمار العقاري بتاريخ 2017/10/12م يفيد بأن العقد ساٍر حتى تاريخ 1440/02/27هـ. وقد تم الحصول 

على موافقة الجمعية العامة للشركة على العقد بتاريخ 1439/04/21هـ الموافق 2018/01/08م.
لرئيس - 5 والمملوكة  للتشغيل والصيانة،  الموافق 2017/02/22م مع شركة ريفان  بتاريخ 1438/05/25هـ  الشركة عقد تشغيل سنوي  أبرمت 

مجلس اإلدارة محمد بن ابراهيم الخضير والعضو المنتدب خالد بن محمد الخضير ومساهمين آخرين. تقوم شركة ريفان بموجب العقد 
بتوفير العمالة الالزمة لنظافة وصيانة المنشآت التابعة للشركة مقابل مبلغ قدره )2860( ألفان وثمانمائة وستون ريال سعودي عن كل عامل، 
تدفع بموجب فاتورة موقعة ومعتمدة من الشركة المشغلة. كما تلتزم الشركة المشغلة بتوفير التأمين الطبي للعمالة ودفع جميع رسوم اإلقامة. 
مدة العقد سنة كاملة تبدأ من تاريخ 1438/06/02هـ الموافق 2017/03/01م، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين الكتابية. وقد تم تجديد العقد 

باتفاق الطرفين لمدة سنة أخرى إلى تاريخ 1440/06/01هـ الموافق 2019/02/06م.

وبخالف ما ورد أعاله، فإنه ال توجد حالياً أية تعامالت تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مدرائها التنفيذين أو المساهمين الكبار الذين 
يمتلكون حصة 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعامالت.

العقارات 1121421

العقارات المملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم22222222
العقارات المملوكة للشركة: 15-11الجدول 

حالة الرهنقيمة الصك*الموقعالوصفالمساحة )م2(تاريخ الصكرقم الصكم

مبنى مجمع 1427/09/1829250هـ12/23647
مدارس النزهة

حي النزهة
الرياض

مرهون لصالح وزارة 16.087.500
المالية

مبنى مجمع 1427/10/2835785هـ310111003107**2
مدارس الروابي

حي الروابي 
الرياض

مرهون لصالح وزارة 20.000.000
المالية

مبنى المرحلة 1437/06/1510980هـ3610119031140
االبتدائية لمدارس 

الريان - بنين

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 2.745.000

مباني االبتدائية 1437/07/1814400هـ4310111039564
والمتوسطة 

والثانوية لمدارس 
الريان - بنات

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 4.320.000

جراج الحافالت 1437/06/131750هـ5710119031078
وسكن العمال

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 612.000

أرض فضاء 1437/06/131672.95هـ6610117034826
مجاورة للنادي 

الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 535.590

مبنى المرحلة 1437/6/137337.5هـ7310106044645
الثانوية بنين 
وسكن العمال

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 2.788.250

مبنى سكن 1437/06/131526.2هـ8710114032886
العاملين

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 546.432

مبنى سكن 1437/06/151500هـ9410119031134
العاملين

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 540.000

مبنى المرحلة 1437/06/138262.9هـ10410105042734
المتوسطة بنين

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 2.788.250

مبنى النادي 1437/06/151140هـ11310120038268
الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 627.000

مبنى النادي 1437/06/12706.5هـ12910116033644
الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 353.250

مبنى النادي 1437/06/12900هـ13410111039112
الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 450.000
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حالة الرهنقيمة الصك*الموقعالوصفالمساحة )م2(تاريخ الصكرقم الصكم

مبنى النادي 1437/06/13990هـ14310111039151
الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 544.500

مبنى النادي 1437/06/12900هـ15310115044398
الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 450.000

مبنى النادي 1437/06/13900هـ16310121040157
الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 450.000

مبنى النادي 1437/06/131483.65هـ17210111039153
الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 660.577

مبنى النادي 1437/06/12297هـ18310115044392
الرياضي

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 89.100

مبنى رياض 1437/06/123570هـ19510122036306
األطفال

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 2.499.000

مبنى رياض 1437/06/121610هـ20610122036307
األطفال

حي الريان 
الرياض

غير مرهون 966.000

قطعة رقم 463 1437/05/29875هـ21330113010213
بلك 47 مخطط 

1/113

حي الترجي 
الدمام

غير مرهون 19.750.000

قطعة رقم 268 1436/05/285416هـ22810121034982
مخطط 3119

حي قرطبة 
الرياض

غير مرهون 13.754.325

18 قطعة أرض 1438/03/2012.661.22هـ23862509008541
تبدأ من قطعة 

االرض ذات رقم 
205 الى قطعة 
أرض ذات رقم 

222 من المخطط 
رقم ق/ب/ 2320

حي الرحاب 
بريدة

غير مرهون 11.394.900

البلك رقم 364 1437/06/1429.000هـ24310117034848
من المخطط 

2030/أ

حي القيروان 
الرياض

مرهون لصالح شركة 43.500.000
الراجحي للتطوير 

المحدودة

قطعة األرض رقم 1438/09/1611.802.232هـ25330203004646
خ/2 من المخطط 

رقم ش. خ 738

حي القصر 
الخبر

مرهون لصالح شركة 7.500.317
الراجحي للتطوير 

المحدودة

قطعة األرض 1438/09/1614.892.07هـ26730203004647
رقم خ/18 من 

المخطط رقم ش. 
خ 738

حي القصر 
الخبر

مرهون لصالح شركة 10.685.060
الراجحي للتطوير 

المحدودة

*قيمة الصك تشمل األراضي فقط دون المباني
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العقارات المملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم والمرهونة لدى الغير22222222

مالحظاتحالة الصكقيمة الصك*الموقعالوصفالمساحة )م2(تاريخ الصكرقم الصكم
مبنى مجمع 1427/09/1829250هـ12/23647

مدارس 
النزهة

حي 
النزهة

الرياض

مرهون 16.087.500
لصالح وزارة 

المالية

تم رهن األرض وما أقيم أو سيقام 
عليها من بناء لصالح وزارة المالية 
المحلية  للقروض  العامة  )اإلدارة 
بمبلغ  للوفاء  ضماناً  واإلعــانــات( 
ــيــون ريـــال  ــن مــل خــمــســة وعــشــري
وزارة  من  المقدم  التمويل  )مبلغ 
صك  على  بــنــاًء  وذلــك  المالية(. 
 )310118008905( رقــم  الرهن 
والصادر  1430/11/16هـ  وتاريخ 

من كتابة العدل األولى بالرياض.
مبنى مجمع 1427/10/2835785هـ2310111003107

مدارس 
الروابي

حي 
الروابي 
الرياض

مرهون 20.000.000
لصالح وزارة 

المالية

تم رهن األرض وما أقيم أو سيقام 
عليها من بناء لصالح وزارة المالية 
المحلية  للقروض  العامة  )اإلدارة 
بمبلغ  للوفاء  ضماناً  واإلعــانــات( 
ــيــون ريـــال  ــن مــل خــمــســة وعــشــري
وزارة  من  المقدم  التمويل  )مبلغ 
صك  على  بــنــاًء  وذلــك  المالية(. 
 )310108014785( رقــم  الرهن 
والصادر  1430/02/02هـ  وتاريخ 

من كتابة العدل األولى بالرياض.
البلك رقم 1437/06/1429.000هـ310117034848*3

364 من 
المخطط 

2030/أ

حي 
القيروان 
الرياض

مرهون 43.500.000
لصالح 
شركة 

الراجحي 
للتطوير 

المحدودة

شركة  لصالح  الــعــقــار  ـــراغ  إف تــم 
الــمــحــدودة  للتطوير  ــراجــحــي  ال
للوفاء  ضماناً  الرهن  سبيل  على 
بالتسهيالت الممنوحة للشركة من 
إعادة  وسيتم  الراجحي،  مصرف 
إفراغ األرض لصالح الشركة حال 
المتعلقة  المديونية  كامل  ســداد 

بالتسهيالت.
قطعة األرض 1438/09/1611.802.232هـ330203004646*4

رقم خ/2 من 
المخطط رقم 

ش. خ 738

حي 
القصر 

الخبر

مرهون 7.500.317
لصالح 
شركة 

الراجحي 
للتطوير 

المحدودة

لصالح  بالصك  العقار  ــراغ  إف تم 
شركة الراجحي للتطوير المحدودة 
للوفاء  ضماناً  الرهن  سبيل  على 
للشركة  الممنوحة  بالتسهيالت 
الــراجــحــي، وسيتم  مــن مــصــرف 
إعادة إفراغ هذه الصكوك لصالح 
الشركة حال سداد كامل المديونية 

المتعلقة بالتسهيالت.
قطعة األرض 1438/09/1614.892.07هـ730203004647*5

رقم خ/18 
من المخطط 

رقم ش. خ 
738

حي 
القصر 

الخبر

مرهون 10.685.060
لصالح 
شركة 

الراجحي 
للتطوير 

المحدودة

شركة  لصالح  الــعــقــار  ـــراغ  إف تــم 
الــمــحــدودة  للتطوير  ــراجــحــي  ال
للوفاء  ضماناً  الرهن  سبيل  على 
للشركة  الممنوحة  بالتسهيالت 
الــراجــحــي، وسيتم  مــن مــصــرف 
إعادة إفراغ هذه الصكوك لصالح 
الشركة حال سداد كامل المديونية 

المتعلقة بالتسهيالت.
البنوك  بإلزام  والقاضي  1438/08/26هـ  وتاريخ   )381000089828( رقم  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  بتعميم  بااللتزام  للمطالبة  المحدودة  للتطوير  الراجحي  شركة  الشركة  *خاطبت 
والمصارف وشركات التمويل بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والذي يقتضي رهن العقار لصالح المرتهن وليس نقل ملكيته للمرتهن بغرض الرهن، والتوقف عن اإلجراءات المتعلقة 
بنقل ملكية العقار بدالً عن رهنه، وتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك أو شركة التمويل. وبحسب المفاهمة مع شركة الراجحي للتطوير المحدودة فإنه سيتم إعادة نقل ملكية 

العقارات الثالثة المشار إليها أعاله إلى الشركة. بحسب أقدمية الصكوك لدى شركة الراجحي للتطوير المحدودة.
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حافالت الشركة1121421

تمتلك الشركة حافالت يقدر عددها بحوالي )85( حافلة، تستخدمها الشركة لتوفير خدمات نقل الطالب والطالبات من وإلى المدارس التابعة للشركة. 

األصول غير الملموسة1121421

تعتمد الشركة بشكل كبير على قدرتها في استخدام اسمها وعالمتها التجارية في نجاح أعمالها ودعم وضعها التنافسي في السوق، وقد قامت الشركة 
العربية  المملكة  الفكرية في  الملكية  الفئات لحماية حقوق  العديد من  التجارية في  وذلك من خالل تسجيل عالماتها  الملموسة  بحماية أصولها غير 

السعودية. 

يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة في المملكة العربية السعودية.

العالمات التجارية: 16-11الجدول 
الشعارتاريخ االنتهاء رقم التسجيل الفئة مسمى العالمة التجارية الرقم 

1448/02/15هـ411438003808الشركة الوطنية للتربية والتعليم1

1447/09/09هـ41142707692مدارس التربية النموذجية2

1447/10/06هـ411437013708نادي التربية النموذجية3

4TNS International4114370137101447/10/06هـ

1448/04/10 هـ411438008445الوطنية للتعليم5

1448/09/12هـ411438021165الوطنية للتعليم6

1448/09/12هـ411438021164الشركة الوطنية للتربية والتعليم7

المطالبات والدعاوى1121421

تؤكد الشركة حتى تاريخ هذه النشرة، أنها ليست طرفاً في أي دعاوى أو مطالبات قضائية أو شكاوى حقيقية أو محتملة أو إجراءات تحقيق قائمة من 
الممكن أن يكون لها، مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري وبصورة سلبية على الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها. وبحسب علم أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة العليا للشركة، فإنه ال توجد على الشركة أي دعوى قضائية أو تحكيم أو إجراءات إدارية مهدد برفعها أو متوقعة حتى تاريخ هذه النشرة. 
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ملخص النظام األساسي للشركة1122-21

الـتأسيس2222-222

تحولت وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه والنظام األساسي للشركة إلى شركة سعودية مساهمة وفقاً لما يلي:

اسم الشركة 2222-222

الشركة الوطنية للتربية والتعليم )شركة مساهمة سعودية مقفلة(.

أغراض الشركة 2222-222

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

تملك وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام )قبل الجامعي(.- 1
االستثمار في المجال الرياضي والترفيهي وإنشاء وإدارة األندية الرياضية.- 2

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المشاركة والتملك في الشركات2222-222

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال يقل رأس المال عن )5( خمسة ماليين ريال، كما يجوز لها 
أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية 
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.

المركز الرئيسي للشركة2222-222

يقع المــركز الرئيســي للشركة فــي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية 
السعودية بقرار من مجلس اإلدارة أو خارجها بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة. وال يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إلى مدينة أخرى إال بقرار 

من الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجهات المختصة.

مدة الشركة 2222-222

مــدة الشركة )99( سنة هجرية تبدأ مــن تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دائما إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل 
انتهــاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

رأس مال الشركة2222-222

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 300.000.000 ريال سعودي )ثالثمائة مليون ريال سعودي( مقسم إلى 30.000.000 سهم عادي )ثالثين مليون سهم( 
متــساوية القيمة، وتبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد )10( عشرة رياالت، وكلها أسهم عادية أو عينية.

االكتتاب في األسهم2222-222

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة 30.000.000 سهم )ثالثين مليون سهم( مدفوعة بالكامل.

األسهم الممتازة2222-222

 يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية 
إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه األسهم 

ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.

بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة2222-22-2

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق البريد 
االلكتروني أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. 
وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن 

تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع 
بيان اسم المالك الجديد.
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إصدار األسهم 2222-2222

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك 
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم. 

تداول األسهم2222-2222

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس 
الشركة ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة 
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

سجل المساهمين2222-2222

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم 
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من 

تاريخ القيد في السجل المذكور.

زيادة رأس المال2222-2222

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل، وال يشترط أن يكون رأس المال قد - 1
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته 

بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءا منها للعاملين في الشركة والشركات - 2

التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة - 3

التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس 
المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية - 4
لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم - 5
لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق - 6
أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي 
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية 
الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم 

تقرر الجمعية العامة غير العادية غير ذلك.

تخفيض رأس المال 2222-2222

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس 
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده 

مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار 
التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، 

وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

إدارة الشركة2222-2222

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعيـــة العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، يتم انتخابهم 
عن طريق التصويت التراكمي، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وتبدأ عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور 

القرار الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة.
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ويتكون مجلس إدارة الشركة من األعضاء التالية أسماؤهم:

الصفةالجنسيةاالسمم

رئيس مجلس اإلدارةسعوديمحمد إبراهيم الخضير 1

نائب رئيس المجلس والعضو المنتدبسعوديخالد محمد الخضير 2

عضو مجلس اإلدارةسعوديعبد العزيز محمد السويلم3

عضو مجلس اإلدارةسعوديعبد العزيز حمود الذياب4

عضو مجلس اإلدارةسعوديإبراهيم علي العبودي5

انتهاء عضوية المجلس2222-2222

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية 
في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب 
غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسئوال أمام الشركة عما يترتب على 

االعتزال من أضرار. 

المركز الشاغر في المجلس2222-2222

وفقاً للنظام األساسي للشركة، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتا في المركز الشاغــر بحسب الترتيب في الحصول 
على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل من 
تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لهـا ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد 
مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية 

العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

ووفقاً للفقرة )د( من المادة السابعة عشر من الئحة حوكمة الشركات، على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل 
خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم -أيهما أقرب- وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ 

حدوث التغييرات.

صالحيات المجلس2222-2222

مع مراعاة االختصاصات المقـررة للجمعية العامة يكـون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وتصريف أمـــورها داخل 
المملكة وخارجها، وله على سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم 
ومكاتب العمل والعمال واللجان العمالية العليا واالبتدائية ولجـان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيـم والحقوق المدنية 
أنواعها  اختالف  على  والمؤسسات  والشركات  الخاصة  والجهات  والهيئات  والصناعية  التجارية  والغـرف  األخرى  الحكومية  والجهات  الشرطة  وأقسـام 
والدخول في المناقصات والقبض والتسديـد واإلقـرار والمطالبة والمدافعـة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبـــول األحكـام ونفيها والتحكيم عن الشركة 
وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل مــــن التنفيذ كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون 
حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتهـا ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب 
الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء ورهن أصول  اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت وإصدار  العدل والجهات الرسمية وكذلك 
الشركة واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفــع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار 
الضمانات المصرفية والتوقيع على كافــة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية كما له حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب 
التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقــل الكفاالت والتنازل عنها ويكون لرئيس 
المجلس والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين تمثيل المجلس في القيام بالصالحيات التي يعهد بها لهما، كما ال يجوز للمجلس توكيل عضو أو أكثر أو 

من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.- 1
أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.- 2
أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.- 3

كما يجوز لمجلس اإلدارة طلب التسهيالت وعقد القروض بأنواعها المختلفة من البنوك التجارية واإلسالمية ومع صناديق ومؤسسات التمويــل الحكومي 
مهما بلغت مدتها وله عقـد القروض التجارية التي ال يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها مدة 

الشركة:

أال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أيـة سنة مالية واحدة عن300٪ من رأسمال الشركة.- 1
أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القروض وكيفية سدادها.- 2
أن يـــراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. - 3
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ويكون لمجلس اإلدارة وفى الحاالت التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة مــن التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة 
في حيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين.- 1
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.- 2
اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.- 3

يعين مجلس اإلدارة مــن بين أعضائه رئيساً، ويجوز له أن يعيــن عضوا منتدبا وال يجوز أن يجمع عضو واحد بيــن مركز رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي 
بالشركة ويكــــون للرئيس صالحية دعـــوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، وال تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين سر 

مجلس اإلدارة عـن عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائما إعادة تعيينهم.

يحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء 
مجلس اإلدارة بمقتضى المادة المتعلقة بتوزيع األرباح.

يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس ســـواء من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد مكافأته ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين 
القرارات الصادرة عن هذه االجتماعـــات وحفظها، إلـى جانب ممارسـة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه المجلس. 

يُشكل مجلس اإلدارة من بين أعضائه أو أعضاء خارجيين لجنة للترشيحات والمكافآت تتكون من ثالثة أعضاء على األقل، وأن يراعى في تشكيلها وجود 
عدد كافي من األعضاء غير التنفيذيين، وأن تصدر الجمعية العامة للشركة – بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم 
وأسلوب عمل اللجنة، وتكون اللجنة معنية باألمــور الخاصة بمجلس اإلدارة للشركة ومن مهامهـــا على سبيل المثال ال الحصر التوصية لمجلس اإلدارة 
بالترشيـــح لعضوية المجلس ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة والتأكد مـــن استقاللية األعضاء المستقلين ووضع معايير لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة وتنفيذ األعمال والمهام التي يحددها لها مجلس اإلدارة من وقت وآلخر.

مكافأة أعضاء المجلس2222-22-2

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في المادة )46( المتعلقة بتوزيع األرباح وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب 
أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت 
وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية 
أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر2222-2222

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب 
تنفيذي بالشركة. 

ويختص رئيس المجلس بكامل صالحيات مجلس اإلدارة الواردة بالمادة )1-19( من هذا النظام.  �
كما يختص العضو المنتدب بكامل صالحيات رئيس المجلس في حالة غيابه. �

ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويتم ذلك بعقد مستقل يحدد فيه صالحياته ومكافأته، وال تزيد مدة رئيس المجلس 
ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم 

أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

اجتماعات المجلس2222-2222

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرتين على األقل في السنة، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليـــد أو ترســل بالبريد أو الفاكس أو البريــــد 
االلكتروني، ويجــــب علــــى رئيس المجلس أو من ينوب عنه أن يدعـــو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان على األقل من األعضاء.

نصاب اجتماع المجلس2222-2222

ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة أعضاء ويجوز لعضو مجلس - 1
اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط التالية:

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك االجتماع. أ- 
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.ب- 
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيـب التصويت بشأنها.ج- 

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة ألصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع، وعند تساوي األصوات يرجح - 2
الرأي الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حالة غيابه، ولمجلس اإلدارة أن يصــدر قرارات بالتمرير في األمور العاجلة 
عــن طريق عرضها على كافة األعضاء متفــرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابًة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على 

مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.
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مداوالت المجلس2222-2222

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل 
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

حضور الجمعيات2222-2222

لكل مكتتب أّيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً 
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

الجمعية التأسيسية2222-2222

يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتأسيس الشركة ويشترط لصحة 
االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر 

يوما على األقل من توجيه الدعوة إليه وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيح أّياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

اختصاصات الجمعية التأسيسية2222-2222

تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة )الثالثة والستون( من نظام الشركات.

اختصاصات الجمعية العامة العادية2222-2222

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقـد مرة على األقل في 
السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعــت الحاجة إلى ذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية2222-2222

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاما، ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة 
في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات2222-22-2

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وفقا للنظام، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد 
إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 5٪ من رأس المال على األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية 
لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل )30( يوم من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية 
إلى جميع  المذكور  الميعاد  الدعوة في  بتوجيه  االكتفاء  ويجوز  األقل،  أيام على  بعشرة  لالنعقاد  المحدد  الميعاد  قبل  الرئيسي  الشركة  توزع في مركز 

المساهمين بخطابات مسجلة وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

سجل حضور الجمعيات 2222-2222

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية2222-2222

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا 
االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق، ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء 
المهلة المحددة النعقاد االجتماع األول، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )30( من هذا النظام وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني 

صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية2222-2222

ال يكون اجتماع الجمعية العامـــة غيـــر العادية صحيحا إال إذا حضـــره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول 
وجهت الدعــوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية لالجتماع السابـــــق، ويعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )30( من هذا 
النظام، ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره 
عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي األقل، وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث وينعقد باألوضاع 
نفسها المنصوص عليهـــا في المادة )30( من هـذا النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعيات2222-2222

لكــل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي 
في انتخاب مجلس اإلدارة.
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قرارات الجمعيات2222-2222

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 
في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال أو 
تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساسي أو باندماجها مع شركة أخـرى فال يكون صحيحاً إال إذا صدر 

بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المناقشة في الجمعيات2222-2222

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعّرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع 

احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر2222-2222

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب عند غيابه أو من يندبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في 
حال غياب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في 
حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات 

التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

تشكيل لجنة المراجعة2222-2222

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم 
ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. 

نصاب اجتماع اللجنة2222-2222

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس اللجنة.

اختصاصات اللجنة2222-22-2

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة.

تقارير اللجنة2222-2222

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب 

من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تعيين مراجع الحسابات2222-2222

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد 
مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضا في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير 

مشروع.

صالحيات مراجع الحسابات2222-2222

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

السنة المالية2222-2222

تبدأ السنة المالية األولى للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعــالن تحويلها وتنتهي في 1423/6/23هـ الموافق 2002/8/31م وتكون كل سنة 
مالية بعد ذلك أثنى عشـر شهراً.
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الوثائق المالية2222-2222

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية - 1
المنقضية، ويتضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد 

المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما على األقل.
يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة، وتودع - 2

نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في - 3

جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي وعليه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة 
بخمسة عشر يوما على األقل.

توزيع األرباح2222-2222

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب 10٪ من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي - 1
المذكور 30٪ من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 5٪ من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض - 2
معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان - 3
على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 

قائماً من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن 5٪ وال تزيد عن 20٪ من رأسمال الشركة المدفوع.- 4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )20( من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد - 5

عن 3٪ من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

استحقاق األرباح2222-2222

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

توزيع األرباح لألسهم الممتازة2222-2222

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة )الرابعة عشرة - 1
بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.

إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقا لحكم المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات من األرباح مدة ثالث سنوات متتالية، - 2
فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقاً ألحكام المادة )التاسعة والثمانين( من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم 
اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس 

المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

الصكوك وأدوات الدين2222-2222

يجوز للشركة وبموجب قرار من الجمعية العامة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها، تحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، ويجوز لمجلس اإلدارة دون الحاجة 

لموافقة جديدة من الجمعية إصدار أسهم جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات.

شراء ورهن أسهم الشركة2222-22-2

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في - 1
جمعيات المساهمين. ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وال 

يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.
أو من - 2 األرباح  إال من  يكون االستهالك لألسهم  يقوم على حقوق مؤقتة، وال  أو  تدريجياً  يهلك  للشركة استهالك أسهمها في مشروع  يجوز 

االحتياطي الذي يجوز التصرف فيه، ويكون االستهالك تباعاً بطريقة القرعة السنوية أو بأي طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين، 
وتطبق في ذلك األحكام الواردة في الفقرات رقم )2( و)3( و)4( من المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الشركات.

خسائر الشركة2222-2222

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسئول في الشركة أو مراجع - 1
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل 
خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما 
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس 

المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركات.
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وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، أو إذا اجتمعت - 2
وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس 

المال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

دعوى المسؤولية2222-2222

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. 
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

انقضاء الشركة2222-2222

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع 
ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل 

مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام. �
يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات ولوائحه. �

اإلقرارات القانونية2222-2222

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:

اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.- 1
ال يخل اإلصدار بأّي من العقود أو االتفاقيات التي يكون المصدر طرفاً فيها.- 2
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالُمصدر في نشرة اإلصدار.- 3
 يقر الُمصدر بأنه ليس خاضعاً ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الُمصدر أو وضعه المالي. - 4
يقر أعضاء مجلس إدارة الُمصدر بأنهم ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال - 5

الُمصدر أو وضعه المالي.
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون له فيه مصلحة. - 6
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم. - 7
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة.- 8
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التعهد بتغطية االكتتاب .121

عددها  والبالغ  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  كامل  بتغطية  الشركة  مع  المبرمة  بالتغطية  التعهد  اتفاقية  بموجب  لالستثمار  االنماء  شركة  تعهدت 
)13.000.000( ثالثة عشر مليون سهم عادي تمثل جميع األسهم المطروحة لالكتتاب بسعر اكتتاب قدره )19( تسعة عشر ريال سعودي للسهم الواحد.

وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

متعهد التغطية: 1-12الجدول 
متعهد التغطية

شركة اإلنماء لالستثمار
طريق الملك فهد 

ص. ب: 66333، الرياض 11576
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2185555 )11( 966+
فاكس: 2185900 )11( 966+ 

www.alinmainvestment.com :موقع إلكتروني
info@alinmainvestment.com :بريد إلكتروني

الشروط الرئيسية التفاقية التعهد بالتغطية 122121

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية تغطية االكتتاب، فإنه:

تتعهد الشركة لمتعهد تغطية االكتتاب بأنها ستقوم في أول يوم عمل يلي تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تخصيص أسهم االكتتاب بعد أ- 
انتهاء فترة االكتتاب بما يلي:

بيع وتخصيص األسهم المطروحة للمكتتبين الذين قبلت طلبات اكتتابهم لدى الجهات المستلمة؛ و/أو  �
بيع وتخصيص أي أسهم مطروحة لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين من شريحة األفراد أو المؤسسات المكتتبة الذين قبلت طلباتهم إلى  �

متعهد التغطية. 

يتعهد متعهد التغطية للشركة في تاريخ التخصيص بأن يشتري تلك األسهم من أسهم االكتتاب التي لم يتم االكتتاب بها من قبل المكتتبين ب- 
األفراد أو المؤسسات المكتتبة الذين قبلت طلباتهم، وقد تعهدت الشركة بااللتزام بجميع ما ورد في هذه النشرة وكافة أحكام وشروط اتفاقية 

التعهد بالتغطية. 
يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي يمثل نسبة محددة من إجمالي متحصالت االكتتاب.ج- 
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المصاريف .121

ستتحمل الشركة جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة باالكتتاب، والتي تشمل أتعاب المستشار المالي، والمستشار القانوني، ومستشار العناية المهنية 
المالية، ومستشار دراسة الجدوى االقتصادية، ومستشاري دراسة السوق، ومتعهد التغطية، والجهات المستلمة، ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع، 
واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية االكتتاب. حيث يتم خصم هذه المصاريف والبالغة نحو )15.000.000( خمسة عشر مليون من متحصالت 

االكتتاب.
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اإلعفاءات .131

لم تتقدم الشركة أو المستشار المالي بأي طلب لهيئة السوق المالية إلعفائهما من أي متطلب من متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه.141

تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األوراق المالية وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، كما تم تقديم 
طلب إلدراج األوراق المالية إلى السوق المالية السعودية )تداول(. يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج 
طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول بأحكام وشروط االكتتاب المذكورة 

والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح142121

تتكون عملية الطرح من 13.000.000 سهم عادي بسعر طرح يبلغ )19( ريال سعودي للسهم الواحد، والذي يتضمن قيمة اسمية قدرها )10( عشرة 
رياالت سعودية للسهم الواحد، مدفوعة بالكامل. علماً بأن أسهم الطرح هذه تمثل ما نسبته 30.23٪ من رأس مال الشركة بعد االكتتاب. ويبلغ إجمالي 

قيمة الطرح )247.000.000( ريال سعودي. 

ويقتصر هذا الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما: 

الشريحة )أ(: المؤسسات المكتتبة �

والمستثمرين  المؤهلة  األجنبية  المالية  والمؤسسات  والشركات  االستثمار  ومن ضمنها صناديق  المؤسسات  من  على مجموعة  الشريحة  هذه  وتشتمل 
الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية )الرجاء الرجوع للقسم 1: »التعريفات والمصطلحات«(. ويبلغ عدد أسهم االكتتاب التي سيتم تخصيصها مبدئياً 
للمؤسسات المكتتبة )13.000.000( سهم عادي، تمثل نسبة 100٪ من إجمالي عدد األسهم المطروحة لالكتتاب. علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف 
من قبل المكتتبين األفراد في األسهم المطروحة لالكتتاب، فإنه يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة بشكل مبدئي 
للمؤسسات المكتتبة حتى 11.700.000 سهم عادي، تمثل نسبة 90٪ من إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. 

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد �

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها بشرط أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر، وتشمل أيضاً المستثمرين الخليجيين من ذوي 
الشخصية الطبيعية )يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ ))المكتتبون األفراد(( ويشار إليهم منفردين بــ ))المكتتب(((، ويعد االكتتاب الغياً لمن قام باالكتتاب 
باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيتم تخصيص )1.300.000( سهم من أسهم االكتتاب كحد 
أقصى للمكتتبين األفراد، أي ما يمثل نسبة 10٪ من أسهم االكتتاب للمكتتبين األفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم االكتتاب 
المخصصة لهم، يحق لمدير سجل االكتتاب، بعد الحصول على موافقة الهيئة، أن يقوم بتخفيض عدد األسهم المخصصة للمستثمرين األفراد لتتناسب 

مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين. 

بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة2222222

يجب أن تقوم كل جهة من المؤسسات المكتتبة بتقديم أمر اكتتاب غير قابل للنقض والتراجع لشراء عدد محدد من أسهم الطرح، على أن يكون مشفوعاً 
بالتزام مالي وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب أن ال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من 
المؤسسات المكتتبة عن )100.000( سهم عادي، كما يجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قاباًل للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات 
بإخطار المؤسسات المكتتبة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة لهم مبدئياً. هذا، ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب المؤسسات المكتتبة 

أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.

بعد اكمال عملية بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة، سيقوم مدير سجل االكتتاب باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل المؤسسات المكتتبة.

سيكون لمدير سجل االكتتاب والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهد 
بالتغطية. 

االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد2222222

يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد ال يقل عن )10( عشرة أسهم كحد أدنى، وال يزيد عن )250.000( سهم كحد أقصى. وال يسمح بتغيير 
أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.

نماذج طلبات االكتتاب2222222

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة في جميع فروع الجهات المستلمة وذلك خالل فترة الطرح. ويجب تعبئة وإكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات 
الواردة أدناه. ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه 

الخدمات لعمالئها، في حال كانوا هؤالء المكتتبين األفراد قد اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخراً، شريطة أن:

يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ- 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب- 

ويعتبر التوقيع على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة بمثابة اتفاقية ملزمة بين المساهمين الحاليين والمكتتب مقدم الطلب.
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ويمكن للمكتتبين الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج االكتتاب من فروع الجهات المستلمة التالية )أو عن طريق مواقعهم اإللكترونية لمن يقدم 
مثل هذه الخدمة منهم(: 

الجهات المستلمة: 1-15الجدول 
الجهات المستلمة 

مصرف اإلنماء 
برج العنود، طريق الملك فهد 

ص.ب 66674 الرياض 11586
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2185555 )11( 966+
فاكس: 2185000 )11( 966+

 www.alinma.com :موقع إلكتروني
info@alinma.com :بريد إلكتروني

بنك الرياض 
الرياض، طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 22622 الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4013030 )11( 966+
فاكس: 4042618 )11( 966+

 www.riyadbank.com :موقع إلكتروني
customercare@riyadbank.com :بريد إلكتروني

البنك األهلي التجاري 
الرياض، طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555 جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6493333 )12( 966+
فاكس: 6437426 )12( 966+

 www.alahli.com :موقع إلكتروني
contactus@alahli.com :بريد إلكتروني

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم طلبات االكتتاب في فروعها في كافة أنحاء المملكة بدءاً من تاريخ 1440/02/13هـ ) الموافق 2018/10/22م( ولغاية 
1440/02/19هـ )الموافق 2018/10/28م(. وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من طلب االكتتاب المستوفية 
إلى المكتتب. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة، يعتبر طلب 

االكتتاب الغياً وال يجوز عندها للمكتتب أن يطالب بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على المكتتب تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب 
عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ )19( ريال سعودي للسهم الواحد.

هذا، ولن يقبل االكتتاب بأقل من )10( عشرة أسهم أو بكسور األسهم، وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم. بينما يبلغ 
الحد األقصى لالكتتاب هو االكتتاب في )250.000( سهم من األسهم المطروحة. 

يجب أن يقدم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً به المستندات التالية )حسبما ينطبق(، وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية 
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد(.- 1
أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد الخليجي(.- 2
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.- 3
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.- 4
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.- 5
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.- 6
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.- 7
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.- 8

139



في حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة 
سارية المفعول، ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة، أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج 
المملكة فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور 

مع األصل وإعادة األصل للمكتتب. 

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم 
التي يتقدم المكتتب الرئيس بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي. - 1
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.- 2
يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيس وللمكتتبين التابعين )في حال - 3

عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

ويستخدم طلب اكتتاب منفصل في الحاالت التالية:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.- 1
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.- 2
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب االكتتاب - 3

الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة المستلمة 
بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي تقدمت به تلك الزوجة.

يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. ويعد 
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين 
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. مع العلم بأن العمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين 
يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو 18 عاماً. ويجب أن يتم تصديق أي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية، من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في تلك الدولة.

يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه لشراء تلك األسهم بمبلغ يعادل عدد األسهم المتقدم بطلبها 
مضروباً بسعر الطرح البالغ )19( ريال سعودي للسهم الواحد. ويعتبر كل مكتتب أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المتقدم بطلب االكتتاب.- 1
تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.- 2
تقديم خطاب التخصيص من الجهة المستلمة إلى المكتتب والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.- 3

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة التي يتم 
فيها تقديم طلب االكتتاب.

في حال كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً، ويقر المكتتب الفرد 
بالطلب بموافقته على أي عدد من األسهم سيتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم لالكتتاب بها.

التخصيص ورد الفائض142221

سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح وإدارة حساب أمانة يتم تسميته »شركة اإلنماء لالستثمار - االكتتاب العام األولي للشركة الوطنية للتربية 
والتعليم«، ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب األمانة المذكور. 

وستقوم الجهات المستلمة بإرسال إشعارات للمكتتبين إلعالمهم بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم باإلضافة إلى المبالغ التي يتم استردادها. 
وسيتم إعادة فائض االكتتاب إلى المكتتبين )إن وجد( دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة المعنية. 
وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه 1440/02/26هـ )الموافق 2018/11/04م(. )ولمزيد من التفاصيل، 
يرجى الرجوع لقسم: »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« الوارد في الصفحة )ك((، كما ينبغي على المكتتب التواصل مع فرع الجهة المستلمة التي قدم 

نموذج طلب االكتتاب لديها في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة2222222

سيتم تخصيص األسهم المطروحة للمؤسسات المكتتبة من قبل مدير سجل االكتتاب )كما يراه مناسباً( بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين 
األفراد، على أن ال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة عن )11.700.000( سهم تمثل ما نسبته 90٪ من أسهم الطرح. 
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تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد2222222

سيتم تخصيص )10( عشرة أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح )إن وجدت( بالتناسب مع عدد األسهم التي 
اكتتب بها كل مكتتب. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد )130.000( مكتتب فرد فإنه ال يمكن ضمان تخصيص الحد األدنى البالغ 10 أسهم لكل مكتتب. 
وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد )1.300.000( مكتتب فسوف يتم التخصيص وفقاً لما يراه المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، وسوف يتم 

إعادة الفائض إن وجد بدون عموالت أو استقطاعات بواسطة الجهات المستلمة.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج142221

صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 2222222

أ-  يجوز للهيئة تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت التالية:
إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.  -1

إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.  -2
إذا لم يسدد الُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.   -3

إذا رأت أن المصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.  -4
المصدر عن معلومات كافية  أعلن  المقترحة. وفي حال  الصفقة  عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن   -5
تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة 

لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ السوق   -6

وفقاً لذلك.
يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية: ب- 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.  -1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.  -2

التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.  -3
تعلق السوق تداول األوراق المالية للُمصدر في أي من الحاالت اآلتية: ج- 

عند عدم التزام الُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات   -1
المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض   -2
أو االمتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للُمصدر   -3
لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.

عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.  -4
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت  د- 

الواردة في الفقرة )أ( أعاله.
يجب على المصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. هـ- 

إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ الُمصدر إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء  و- 
إدراج األوراق المالية للمصدر.

عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم الُمصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد  ز- 
إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.  ح- 

اإللغاء االختياري لإلدراج2222222

 ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على الُمصدر أ- 
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.- 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر يتخذه الُمصدر.
وااللتزامات - 4 المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفقاً  المعينّين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

المستمرة. 
 يجوز للهيئة بناًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
يجب على الُمصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج- 
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عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الُمصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح د- 
على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الُمصدر.

التعليق المؤقت2222222

أ-  يجوز للُمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير 
بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع الُمصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق 

بتعليق تداول األوراق المالية لذلك الُمصدر فور تلقيها للطلب. 
عند تعليق التداول مؤقتاً بناًء على طلب الُمصدر، يجب على الُمصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة  ب- 

له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الُمصدر.
يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الُمصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الُمصدر  ج- 
وترى أن تلك الظروف ريما تؤثر في نشاط السوق أو تخّل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت 

للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الُمصدر  د- 

ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك. هـ- 

تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها2222222

العالقة  المتطلبات ذات  لقواعد اإلدراج واستيفاء  إلغائها فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً  بعد  إدراج أسهمه  إعادة  الُمصدر في  إذا رغب 
المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم142321

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها أسهم الطرح فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام األولي. �
موافقة الجمعية العامة غير العادية على الطرح وذلك لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم الزيادة لالكتتاب العام األولي وفقاً لهذه  �

النشرة واستكمال إجراءات الزيادة لدى وزارة التجارة واالستثمار بعد االنتهاء من االكتتاب والتخصيص.
 موافقة الهيئة على طلب تسجيل األرواق المالية وطرحها. �

فترة الحظر142421

يجب على كبار المساهمين الحاليين في الشركة )المذكورة أسمائهم في الصفحة )35((، عدم التصرف في أي من تلك األسهم خالل الشهور الستة التالية 
لتاريخ بدء تداولها )»فترة الحظر«(، حيث يحظر عليهم التصرف بأي من أسهم من الشركة التي يملكونها. ويرفع مركز إيداع األوراق المالية القيود على 

تلك األسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.

إقرارات المكتتبين142421

بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم المذكور في نموذج طلب االكتتاب. �
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. �
يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة وفي نموذج طلب االكتتاب، ويكتتب  �

في األسهم بناًء على ذلك.
يعلن بأنه لم يسبق له أو ألي من أفراد عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في أسهم الشركة، ويوافق على أن  �

للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى بموجب نموذج طلب االكتتاب. �
يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة أو لمدير الطرح. �

سجل األسهم وترتيبات التعامل142421

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.
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السوق المالية السعودية )تداول(142421

بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل الكتروني كامل في عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. ويتم 
التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل 
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10 العاشرة صباحاً وحتى الساعة 3 الثالثة عصراً من يوم األحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم 
خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً. ويتم تغيير 
أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم 
إنتاجه وفقاً لمستوى السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً، ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر 
التي وضعت بسعر محدد( مع األخذ باالعتبار انه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت االدخال، ويقوم نظام تداول 
بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع ))تداول(( على االنترنت والرابط االلكتروني لمعلومات ))تداول(( الذي يوفر بيانات 
السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل، أي أن نقل ملكية األسهم تتم في يوم العمل الثاني 

من بعد تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركة المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق 
بصفته مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

تداول أسهم الشركة142421

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد االنتهاء من التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وتعتبر التواريخ 
واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة. وسوف يسمح لمواطني المملكة 
والمقيمين فيها الذي يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول 
في األسهم بعد تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة 
المملكة  خارج  المقيمين  السعوديين  غير  األفراد  من  األجانب  للمستثمرين  أيضاً  ويحق  األسهم.  في  المؤهلة  واألجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار 
اتفاقيات مبادلة  الدخول في  المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق  المملكة االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على  المسجلة خارج  والمؤسسات 
)SWAP( من خالل أحد األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. مع 

العلم بأنه بموجب اتفاقيات المبادلة، يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك القانونيون لألسهم.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول، وبعد تسجيل الشركة في القائمة الرسمية 
وإدراج أسهمها في السوق المالية. ويحظر التداول في أسهم الشركة قبل التداول الرسمي حظراً تاماً. ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة 

المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة. 

أحكام متفرقة1421-21

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات 
والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب دون 

الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية. ويحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، وتطلب 
القيود  كافة  على  االطالع  اإلصدار هذه  نشرة  من جميع مستلمي  التغطية  ومتعهد  االكتتاب  ومدير  المالي  والمستشار  الحاليون  والمساهمون  الشركة 

النظامية التي تتعلق بأسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. 
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المستندات المتاحة للمعاينة .141

الساعة  من  اعتباراً  الواحة،  شارع  الروابي،  حي  الرياض،  بمدينة  الروابي(  )مجمع  الشركة  فرع  مباني  في  للمعاينة  متاحة  التالية  المستندات  ستكون 
)الموافق  1440/02/19هـ  األحد  يوم  وحتى  2018/10/01م(  )الموافق  1440/01/21هـ  اإلثنين  يوم  من  مساًء  الرابعة  الساعة  وحتى  الثامنة صباحاً 
2018/10/28م(، خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس(، قبل أسبوعين من تاريخ االكتتاب وخالل فترة االكتتاب على أن ال تقل فترة المعاينة عن 20 

يوماً قبل نهاية فترة االكتتاب:

إعالن موافقة هيئة السوق المالية على االكتتاب العام األولي.- 1
موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1439/08/08هـ )الموافق 2018/04/24م(.- 2
شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار.- 3
النظام األساسي للشركة والتعديالت الواردة عليه. - 4
عقد تأسيس الشركة والتعديالت الواردة عليه.- 5
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 أغسطس 2015م و2016م و2017م وفترة الربع األول المنتهي في 30 نوفمبر - 6

2017م.
تقرير التقييم المالي المعد من قبل المستشار المالي.- 7
تقارير دراسات السوق المعدة من قبل مستشاري دراسات السوق.- 8
تقارير دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة للشركة.- 9

العقود المبرمة مع األطراف ذوي العالقة.- 10
خطابات الموافقة من كل من:- 11

المستشار المالي )مجموعة الدخيل المالية( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه. أ- 
نشرة  وإفادته ضمن  شعاره  اسمه  إدراج  على  ومستشارون(  وشركاه-محامون  الفهد  حمد  بن  العزيز  عبد  )شركة  القانوني  المستشار  ب- 

اإلصدار.
مستشار العناية المهنية المالية )شركة برايس وتر هاوس كوبرز( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار. ج- 

المحاسب القانوني )شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة  د- 
اإلصدار.

مستشار دراسة السوق )شركة يورومنيتور العالمية( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار.  هـ- 
مستشار دراسة السوق )شركة القياس الكمي والنوعي المحدودة( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار. و- 

مستشار دراسات الجدوى االقتصادية )شركة الفريق األول »تيم ون« لالستشارات( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار. ز- 
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تقرير المحاسب القانوني .141
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القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 21 أغسطس 14-2م.142121

الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم املالية 

عن السنة املالية املنتهية يف
21 أغسطس 14-2م

مع تقرير مراجعى الحسابات
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

 )رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة املركز املايل

كام يف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

2014م2015مإيضاح
الموجودات

الموجودات المتداولة 
66.673.62257.722.240نقد لدى البنوك

14.672.62013.285.559)4(ذمم مدينة
12.812.13014.718.554)5(دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخري

--1.809.461مستحق من أطراف ذات عالقة
95.967.83385.726.353مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة
279.589.954283.211.814)6(اصول ثابتة

--27.093.073)7(مشروعات تحت التنفيذ
22.364.44522.364.445 )8(موجودات غير ملموسة - الشهرة 
329.047.472305.576.259مجموع الموجودات الغير متداولة

425.015.305391.302.612مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

مطلوبات متداولة 
5.000.0005.000.000)9(الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

56.150.36946.973.225)10(إيرادات مقدمة
550.3411.078.094ذمم دائنة

22.740--)11(مستحق ألطراف ذات عالقة
5.278.9594.853.096)12(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1.755.2231.415.370)13(مخصص الزكاة 
68.734.89259.342.525مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
28.996.00033.996.000)9(الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

22.646.52519.996.770مخصص مكافأة ترك الخدمة 
51.642.52553.992.770مجموع المطلوبات غير المتداولة

120.377.417113.335.295مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

200.000.000200.000.000)14(رأس المال
46.453.52639.994.529)15(إحتياطي نظامي

58.184.36237.972.788)16(أرباح مبقاة
304.637.888277.967.317مجموع حقوق الملكية

425.015.305391.302.612مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )25( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 

تم إعتماد هذه القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من 1 الى 16 من قبل مجلس اإلدارة وتم توقيعها نيابة عنهم في 26 نوفمبر 2015م من قبل:

خالد محمد الخضيرعبد الناصر الشاعر 

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبالمدير المالي
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة الدخل

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

2014م2015مإيضاح

198.569.445163.759.364)17(إيرادات النشاط

527.9851.041.103إعانات حكومية

)96.031.145()111.623.772()18(تكلفة اإليرادات  

87.473.65868.769.322مجمل الربح

)3.428.427()4.756.364(مصروفات دعاية وإعالن

)14.281.764()18.193.424()19(مصروفات عمومية و إدارية

64.523.87051.059.131ربح التشغيل

1.821.3261.761.031)20(إيرادات أخرى

66.345.19652.820.162صافي الربح قبل الزكاة

)1.415.370()1.755.223()13(مخصص الزكاة 

64.589.97351.404.792صافي ربح السنة

ربحية السهم من:

3.232.54ربح التشغيل

0.090.08إيرادات أخرى

3.232.57صافي الربح

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )25( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة التدفقات النقدية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
 )ريال سعودي(

2014م2015م 

64.589.97351.404.792صافي ربح السنة

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:

407.822619.527مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

13.287.53212.669.616استهالكات موجودات ثابتة

1.755.2231.415.370مخصص زكاة

3.836.1513.157.127مخصص مكافأة ترك الخدمة  

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)957.744()1.794.883(ذمم مدينة

)3.403.373(1.906.424دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

9.177.14411.018.355ايرادات مقدمة

)963.054()527.753(ذمم دائنة

--)1.809.461(مستحق من أطراف ذات عالقة

)1.500.000()22.740(مستحق ألطراف ذات عالقة

425.8631.298.853مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)1.244.306()1.415.370(الزكاة المدفوعة

)1.306.489()1.186.396(المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

88.629.52972.208.674صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

 )7.831.209()9.665.672(شراء أصول ثابتة

)18.125()27.093.073(مشروعات تحت التنفيذ

 )7.849.334()36.758.745(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 2.364.900--المحصل من قروض طويلة األجل

)5.000.000()5.000.000(المسدد من قروض طويلة األجل

)37.139.642()37.919.402(توزيعات أرباح نقدية

)39.774.742()42.919.402(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

8.951.38224.584.598التغير في النقد وما في حكمة

57.722.24033.137.642النقد وما في حكمة في بداية السنة

66.673.62257.722.240رصيد النقد وما في حكمة في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )25( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

  )رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة التغريات يف حقوق امللكية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
 )ريال سعودي(

االجماليأرباح مبقـاة إحتياطي نظامي رأس المال إيضاح 

200.000.00034.854.05028.848.117263.702.167 الرصيد في 1 سبتمبر 2013م

51.404.79251.404.792----صافى ربح السنة

--)5.140.479(5.140.479--المحول لإلحتياطي النظامي

)28.848.117()28.848.117(----)15(توزيعات أرباح سنة 2013م

)8.291.525()8.291.525(----)15(توزيعات أرباح مرحلية لسنة 2014م

200.000.00039.994.52937.972.788277.967.317 الرصيد في 31 أغسطس 2014م

64.589.97364.589.973----صافى ربح السنة

--)6.458.997(6.458.997--المحول لإلحتياطي النظامي

)37.919.402()37.919.402(----)15(توزيعات أرباح سنة 2014م

200.000.00046.453.52658.184.362304.637.888الرصيد في 31 أغسطس 2015م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )25( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

التنظيم والنشاط   -1

الشركة الوطنية للتربية والتعليم شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010178851 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 4 
جمادي األولي 1423هـ الموافق 14 يوليو 2002م. 

يتمثل نشاط الشركة في تملك وانشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام )ما قبل المرحلة الجامعية( واإلستثمار في المجال الرياضي والترفيهي 
والنوادي الرياضية لطالب المدارس. وتمارس الشركة نشاطها من خالل فروعها المبينة أدناة:

فرع مدارس التربية النموذجية/حي الريان  بموجب سجل تجاري رقم 1010205885 بتاريخ 12 محرم 1426هـ الموافق 21 فبراير 2005م.

فرع مدارس التربية النموذجية/حي الروابي  بموجب سجل تجاري رقم 1010226993 بتاريخ 24 ذو الحجة 1427هـ الموافق 14 يناير 2007م.

فرع مدارس التربية النموذجية/حي النزهة  بموجب سجل تجاري رقم 1010284328 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 1431هـ الموافق 20 مارس 2010م.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 

ص.ب 41980 – الرياض 11531

المملكة العربية السعودية

أسس اإلعداد  -2

المعايير المحاسبية المطبقة

للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  السعودية  العربية  المملكة  في  عليها  المتعارف  المحاسبية  للمعايير  وفقاً  المرفقة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
القانونيين.

أسس القياس

تم اعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

عملة العرض والنشاط 

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة.

استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب اعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة للموجودات 
والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة 
المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

أسس اإلعداد )يتبع(  -2

استخدام الحكم والتقديرات )يتبع(

فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً على 
المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  

يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة 
المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. إن التأخر في السداد واالنقطاع عن اكمال العملية الدراسية تعتبر مؤشرات على وجود دليل موضوعي 
لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة 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.

اإلنخفاض في قيمة الشهرة

تقوم اإلدارة سنويا باجراء التحليل الالزم لتقدير ما اذا كان من المتوقع استرداد القيمة الدفترية للشهرة بالكامل ويتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة اذا 
كانت اعلي من القيمة المتوقع استردادها ويتم تحميل أي خسائر نتيجة اضمحالل قيمة الشهرة علي قائمة الدخل واليمكن ردها الحقا.

السياسات املحاسبية  -2

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية.

النقد وما في حكمه أ- 

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات 
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( منذ تاريخ اإليداع والمتاحة للشركة دون أي قيود.

ب-  الذمم المدينة 

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

سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل.

أصول ثابتة ج- 

يتم قياس األصول الثابتة بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء 
األصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء األصول خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك األصول وإعدادها 

لالستخدامات المحدد لها. 

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند األصول الثابتة. ويتم قيد جميع النفقات األخرى في 
قائمة الدخل عند تكبدها.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

السياسات املحاسبية )يتبع(  -2

أصول ثابتة )يتبع( ج- 

يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من األصول الثابتة. وفيما يلي األعمار 
اإلنتاجية المقدرة لالصول التي سيتم إهالكها:

النسبةاألصل

3٪مباني

10٪ - 15٪أثاث ومفروشات

10٪ - 25٪معدات مكتبية

20٪سيارات

10٪تحسينات مباني

موجودات غير ملموسة - الشهرة د- 

وااللتزامات  والمطلوبات  للتحديد  القابلة  للموجودات  العادلة  القيمة  الشركة في صافي  المشتراة وحصة  األعمال  تكلفة  بين  الفرق  الشهرة في  تتمثل 
المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء. ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف 

تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية هـ- 

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

أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل. 

إيرادات مقدمة و- 

يتم تسجيل الرسوم الدراسية المحصلة عن فترات دراسية الحقة لتاريخ القوائم المالية كإيرادات مقدمة.

الذمم الدائنة التجارية والمستحقات ز- 

يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

القروض  ح- 

يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما وعرضها مخصومة من 
مبلغ القرض األصلي. يتم إطفاء تلك العموالت، والتي التختلف جوهريا عن معدل الفائدة على القروض السائدة في السوق، على مدى عمر القرض بطريقة 
القسط الثابت. ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء موجودات مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري جميع 

األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤهلة لالستخدام المحدد لها، وبخالف ذلك، يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

السياسات املحاسبية )يتبع(  -2

ط-  المخصصات

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

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ي- 

يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل. ويتم احتساب هذا 
االلتزام على أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

الزكاة ك- 

يتم احتساب الزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )المصلحة( ويتم إدراج مخصص الزكاة عن الفترة ضمن قائمة الدخل 
ويجري تسجيل أية فروقات بين المخصص المكون والربط النهائي في الفترة التي يتم فيها اعتماد الربط النهائي من مصلحة الزكاة والدخل.

ل-  تحقق اإليرادات

تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:

وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للشركة  �
يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها  �

إمكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتي تاريخة او إمكانية قياسها بشكل موثوق  �

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدياً. ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق 
اإليرادات.

الخدمات التعليمية

الخصومات  خصم  بعد  بالصافي  وتدرج  حدة  على  دراسي  عام  لكل  بالمدارس  المسجلين  للطالب  التعليمية  الخدمات  تأدية  عند  اإليرادات  تتحقق 
واإلعفاءات. كما تتحقق اإليرادات األخرى عند تأدية الخدمات ذات العالقة.

المنح الحكومية

يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول باستالمها من الجهة المعنية. وعندما تتعلق المنحة بعنصر تكلفة معين، يتم إدراج المنحة كدخل 
بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنها المنحة.

المصروفات م- 

مصروفات التسويق هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إداراة التسويق. ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، باستثناء 
تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق 

والمصروفات العمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

التقارير القطاعية ن- 

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال 
أخرى. ويشمل القطاع الجغرافي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل 

في بيئات اقتصادية أخرى

س-   توزيعات أرباح

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل توزيعات األرباح السنوية في السنة التي يتم 
فيها اعتمادها من قبل المساهمين.

ربحية السهم ع- 

يتم تحديد ربحية السهم لكل من ربح التشغيل واإليرادات األخرى وصافي ربح السنة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

ذمم مدينة  -3

2014م2015م

16.562.54214.767.659ذمم أولياء األمور

)1.482.100()1.889.922(مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

14.672.62013.285.559

وفيما يلي الحركة على  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل العام:

2014م2015م

1.482.100862.573الرصيد كما في 1 سبتمبر 

407.822619.527المكون خالل العام 

1.889.9221.482.100الرصيد كما في 31 أغسطس

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  -4

2014م2015م

6.556.13310.649.275دفعات مقدمة للموردين

5.259.7643.046.201مصروفات مدفوعة مقدما

937.237991.628ذمم وعهد موظفين

58.99631.450أخرى

12.812.13014.718.554
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

مرشوعات تحت التنفيذ  -4

2014م2015م

88.399.645--رصيد 1 سبتمبر

27.093.07318.125*إضافات خالل السنة

)88.417.770(--المحول لألصول الثابتة

--27.093.073الرصيد في 31 أغسطس

* تتمثل إضافات مشروعات تحت التنفيذ فيما يلي:

مشروع إنشاء مدارس جديدة في حي قرطبة والذي تم اسنادة لشركة آجا للتجارة والمقاوالت وقد بلغ رصيد المشروع في 31 أغسطس   �
2015م مبلغ 25.560.280 مليون ريال سعودي ويشمل هذا الرصيد قيمة األرض التي سيقام عليها المشروع والبالغ قيمتها 13.754.075 

ريال سعودي. إيضاح رقم )10(.
مشروع توسعات في مدارس الريان بإنشاء فصول جديدة والذي تم اسنادة لشركة آجا للتجارة والمقاوالت وقد بلغ رصيد المشروع في 31   �

أغسطس 2015م مبلغ 1.532.793 مليون ريال سعودي إيضاح رقم )10(.

موجودات غري ملموسة   -4

يتمثل رصيد الشهرة في 31 أغسطس 2015م فيما يلي:

صافي رصيد الشهرة الناتجة عن إعادة تقييم أصول مدارس التربية النموذجية في 14 مايو 2005م التي مثلت الحصص العينية المقدمة من مساهمي 
الشركة الوطنية للتربية والتعليم مقابل حصصهم في رأس المال. وقد بلغت قيمة الشهرة في ذلك التاريخ مبلغ 13.985.074 ريال سعودي، تم استنفاذها 
الشهرة كما في 31 أغسطس 2015م مبلغ  بلغ صافي رصيد  الشهرة، وقد  بمعالجة  الخاصة  المحاسبية  السياسة  تتغير  أن  خالل سنوات سابقة قبل 

11.006.611 ريال سعودي )2014م: 11.006.611 ريال سعودي(.  

الشهرة الناتجة عن شراء الشركة لمدارس الحضارة )مدارس التربية النموذجية - حي الروابي حالياً( في 12 أكتوبر 2006م والمحددة بمبلغ 11.357.834 
ريال سعودي.

تقوم الشركة سنوياً بإختبار إنخفاض الشهرة على أساس القيمة المتبقية لالستخدام والتي تم تحديدها على أساس خصم التدفقات النقدية المتوقعة 
من واقع الموازنات التقديرية لفترة خمس سنوات.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

قروض ألجل  -4

تتمثل القروض ألجل فيما يلي:

قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم 42 لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ 1 مارس 2009م الموافق 4 ربيع األول 1430هـ، حيثم تم   1-9
اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 25.000.000 ريال سعودي لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية / حي الروابي )مدارس 
الحضارة األهلية بالرياض سابقاً( وتم إستالمة على دفعات بلغت قيمتها 25.000.000 ريال سعودي على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية 
متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية. وقد تم سداد 

ثالثة أقساط من القرض بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي وبلغ رصيد القرض في تاريخ 31 أغسطس 2015م مبلغ 17.500.000 ريال سعودي. 

هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض المشروع وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة المالية.   

قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم 49 لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ 5 يناير 2010م الموافق 19 محرم 1431هـ، حيثم تم اإلتفاق   2-9
مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 25.000.000 ريال لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية / حي النزهة )النزهة األهلية بالرياض 
سابقاً( وتم إستالم دفعات بلغت قيمتها 21.496.000 ريال سعودي على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط 
االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية. وقد تم سداد قسطين من القرض بمبلغ 5 مليون ريال 

سعودي وبلغ رصيد القرض في تاريخ 31 أغسطس 2015م مبلغ 16.496.000 ريال سعودي.

هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض المشروع لصالح وزارة المالية.   

تظهر هذه القروض في القوائم المالية كما يلي:

 2014م2015م
5.000.0005.000.000الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

28.996.00033.996.000الجزء الغير المتداول من القروض طويلة األجل
33.996.00038.996.000

إيرادات مقدمة  -1-

تتمثل اإليرادات المقدمة في رسوم دراسية محصلة مقدما عن السنة الدراسية 2015م/2016م

أطراف ذات عالقة  -11

2014م2015م
)ا( مستحق من أطراف ذات عالقة
--1.809.461شركة أجا للتجارة والمقاوالت
)ب( مستحق ألطراف ذات عالقة
22.740--شركة أجا للتجارة والمقاوالت

تتمثل طبيعة العالقة مع شركة آجا للتجارة والمقاوالت في أن كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم مساهمون في 
هذه الشركة، وتتولى الشركة المقاوالت الخاصة بمشروعي بناء مدارس التربية النموذجية / حي قرطبة و توسعات مدارس التربية النموزجية / حي الريان 
إيضاح رقم )7(. ويمثل الرصيد المستحق من أطراف ذات عالقة في الجزء المتبقي من الدفعة المقدمة التي حصلت عليها شركة اجا للقيام باالعمال. 

وقد بلغ حجم المعامالت خالل السنة المنتهية في 31 أغسطس 2015م مبلغ 13.338.998 ريال سعودي )31 أغسطس 2014م: الشئ(.

مرصوفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى  -12

2014م2015م

5.269.8594.810.671مصروفات مستحقة

9.10040.200تامينات لدى الغير

2.225--أخرى

5.278.9594.853.096
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

مخصص الزكاة   -12

الموقف الزكوي أ- 

أنهت الشركة موقفها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل حتى 31 أغسطس 2006م وحصلت على الربط النهائي من المصلحة. قامت الشركة بتقديم 
اقراراتها الزكوية عن السنوات من 31 أغسطس 2007م حتى 31 أغسطس 2014م وسداد الزكاة المستحقة بموجب تلك اإلقرارات وال تزال بإنتظار ربط 

المصلحة. 

تم احتساب الزكاة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م على أساس وعاء الزكاة والذي كانت تفاصيله  ب- 
األساسية كما يلي:

2014م2015م

70.208.91656.614.816)أ(صافي ربح السنة المعدل

200.000.000200.000.000رأس المال المدفوع

39.994.52934.854.050اإلحتياطي النظامي

37.972.78828.848.117أرباح مبقاة في بداية السنة

20.292.47417.702.216مخصصات مدورة

)283.211.814()279.589.954(موجودات ثابتة

)22.364.445()22.364.445(موجودات غير ملموسة

33.996.00038.996.000القروض

--)27.093.073(مشروعات تحت التنفيذ

)37.139.642()37.919.402(أرباح مدفوعة خالل العام

35.497.83234.299.298)ب(المجموع

70.208.91656.614.816وعاء الزكاة )أ( أو )ب( أيهما أكبر

1.755.2231.415.370الزكاة بنسبة ٪2.5

تتمثل حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر فيما يلي: ج- 

2014م2015م

1.415.3701.244.306الرصيد في بداية السنة

1.755.2231.415.370المكون خالل السنة

)1.244.306()1.415.370(المسدد خالل السنة

1.755.2231.415.370الرصيد في نهاية السنة
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

رأس املال  -13

رأس مال الشركة  مقسم إلى 20.000.000 سهم بقيمة أسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد. 

االحتياطي النظامي  -14

وفقاً للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما نسبته 10٪ من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي 
حتى يصل هذا االحتياطي 50٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

توزيعات أرباح  -14

وافقت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 7 جمادى االول 1436هـ الموافق 26 فبراير 2015م على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن سنة 2014م  
بمبلغ 46.2 مليون ريال سعودي بواقع 2.31 ريال لكل سهم، )2013م: بمبلغ 42.3 مليون ريال سعودي بواقع 2.11 ريال لكل سهم(.

إيرادات النشاط  -14

2014م2015م 

193.073.105155.441.562رسوم دراسية

1.919.500--رسوم تسجيل

3.069.4233.246.270رسوم نقل الطالب والطالبات

2.426.9171.916.032إيرادات النادي الرياضي

1.236.000--كتب دراسية

198.569.445163.759.364

تكلفة النشاط  -14

2014م2015م

80.305.54069.072.260رواتب واجور ومزايا موظفين

12.424.43012.026.526استهالكات اصول ثابتة

4.650.9464.363.426مطبوعات وادوات ومواد مستهلكة

3.652.9912.829.402تأمين طبي

1.889.9362.049.431ضيافة أستقبال وانشطة

2.912.3641.832.725مصروفات وقود وصيانة

2.003.7361.815.164كهرباء ومياة وإتصاالت

2.077.5971.419.980مصروفات حكومية

1.706.231622.231أخرى

111.623.77296.031.145
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

مرصوفات عمومية وإدارية  -14

2014م 2015م 

12.324.2869.967.710رواتب واجور ومزايا موظفين

863.102643.091استهالكات موجودات ثابتة

407.822619.527ديون مشكوك في تحصيلها

1.051.820604.383عموالت بنكية

1.631.279419.175مصروفات تدريب واستشارات

472.644415.395مصروفات وقود وصيانة

254.398356.114كهرباء ومياة وإتصاالت

203.160231.095مطبوعات وادوات ومواد مستهلكة

390.323290.160مصروفات حكومية

135.709124.310تأمين طبي

134.18498.529ضيافة واستقبال

324.697512.275أخرى

18.193.42414.281.764

اإليرادات االخرى  -2-

2014م2015م 

1.612.9501.485.780إيجار منافذ بيع وجبات غذائية

208.376275.000إيرادات متنوعة أخرى

1.821.3261.761.031

ربحية السهم  -21

تم احتساب ربحية السهم من صافي ربح السنة وربح التشغيل وااليرادات األخرى عن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2015م بالقسمة علي المتوسط 
المرجح لعدد األسهم القائمة والبالغة 20 مليون سهم )2013م: 20 مليون سهم(.

22- االرتباطات الرأساملية

كما في 31 أغسطس 2015م لدي الشركة إلتزامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ بمبلغ 2.851.541 ريال سعودي )31 أغسطس 2014م : الشيئ( 
الخاصة بعقود انشاء فرع المدارس بقرطبة والتوسعات في فرع الريان.

التقارير القطاعية  -22

تتركز إيرادات الشركة البالغة 198.5 مليون ريال سعودي في إيرادات رسوم دراسية وهي تمثل 100٪ من إجمالي إيرادات السنة المنتهية في 31 أغسطس 
2015م وبالتالي فإن كافة أصول والتزامات الشركة مخصصة لقطاع الدراسة.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)ريال سعودي(

األدوات املالية  -23

تتضمن األدوات المالية للشركة أرصدة البنوك والذمم المدينة. تتكون اإللتزامات المالية للشركة من القروض.

إدارة المخاطر المالية

مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. واألصول المالية التي من المحتمل 
تعرضها لمخاطر االئتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والذمم المدينة. النقدية وما في حكمها التي تمتلكها الشركة هي في بنوك محلية 
ذات سمعة جيدة. لذا فإن مخاطر االئتمان المرتبطة بهذه األرصدة محدودة كذلك فإن خطر االئتمان المتعلق بالذمم المدينة بصفة عامة محدودة ألن 

إجمالي الذمم المدينة موزعة على عدد كبير من أولياء األمور ويتم مراقبته بشكل دوري.

مخاطر العمالت تتمثل في تذبذب القيمة المالية لألصول وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية، ونظراً ألن جميع المعامالت الجوهرية للشركة تتم 
بالريال السعودي فإن مخاطر العمالت وأسعار الصرف التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.

القروض  تتمثل في أرصدة  والتي  الشركة  العموالت على مديونية  تغير أسعار  تتمثل في  العادلة والتدفقات النقدية السعار العموالت  مخاطر القيمة 
والتسهيالت االئتمانية ، ونظراً ألن الشركة ليس لها قروض و تمويل خارجي خالف قرض وزارة المالية المقدم بدون أي عموالت، فإن الشركة ال تتعرض 

ألي مخاطر جوهرية في هذا الجانب.

مخاطر السيولة تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم 
التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية 

التزامات مستقبلية. 

القيمة العادلة هي المبالغ المستخدمة في مبادلة األصول وااللتزامات بين أطراف على علم كامل ورغبة في إتمام العملية في ظروف متكافئة، ونظراً إلى 
أن القوائم المالية يتم إعدادها على أساس التكلفة التاريخية فقد تحدث اختالفات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. ترى اإلدارة أن القيمة 

العادلة لألصول وااللتزامات المالية للشركة ال تختلف جوهرياً عن القيمة المسجلة )الدفترية(.

إعتامد القوائم املالية  -24

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 صفر1437هـ الموافق 26 نوفمبر2015م.
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القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 21 أغسطس 14-2م.142221

الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم املالية 

عن السنة املالية املنتهية يف
21 أغسطس 14-2م

مع تقرير مراجعي الحسابات
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

 )رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة املركز املايل

كام يف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

2015م2016مإيضاح
)معدلة(

 الموجودات
 الموجودات المتداولة 

22.571.62266.673.622نقد لدى البنوك
28.344.02514.672.620)4(ذمم مدينة، صافي

12.897.34412.812.130)5(دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخري
1.809.4611.809.461)6(مستحق من أطراف ذات عالقة

65.622.45295.967.833 مجموع الموجودات المتداولة
 موجودات غير متداولة

270.978.596279.589.954)7(أصول ثابتة، صافي
91.693.46427.093.073)8(مشروعات تحت التنفيذ

22.364.44522.364.445)9(شهرة
385.036.505329.047.472 مجموع الموجودات الغير متداولة

450.658.957425.015.305 مجموع الموجودات
 المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة 
2.984.0912.764.971)10(الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

2.015.9092.235.029)11(الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية” 
201.628550.341ذمم دائنة

27.043.22056.150.369)12(إيرادات مقدمة
2.357.2591.755.223)13(مخصص الزكاة 

1.021.2045.278.959)14(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
35.623.31168.734.892 مجموع المطلوبات المتداولة

 المطلوبات غير المتداولة
51.325.09618.701.377)10(الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

8.278.71410.294.623)11(الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«
32.457.92926.769.590)15(مخصص مكافأة ترك الخدمة 

92.061.73955.765.590مجموع المطلوبات غير المتداولة
127.685.050124.500.482 مجموع المطلوبات
 حقوق المساهمين

300.000.000200.000.000)16(رأس المال
6.650.77946.453.526)17(إحتياطي نظامي

16.323.12854.061.297)18(أرباح مبقاة
322.973.907300.514.823مجموع حقوق المساهمين

450.658.957425.015.305 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 

تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

خالد محمد الخضيرعبدالناصر الشاعر

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبالمدير المالي
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة الدخل

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

2015م2016مإيضاح
)معدلة(

207.761.097198.569.445)19(إيرادات النشاط

3.315.7033.037.420)20(منح وإعانات حكومية

)112.666.193()114.433.448()21(تكلفة اإليرادات  

96.643.35288.940.672مجمل الربح

)18.193.424()26.448.352()22(مصروفات عمومية و إدارية

)4.756.364()208.637(مصروفات دعاية وإعالن

69.986.36365.990.884ربح التشغيل

)2.509.435()3.362.845(مصاريف تمويلية

2.241.5341.821.326)23(إيرادات أخرى

68.865.05265.302.775صافي الربح قبل الزكاة

)1.755.223()2.357.259()13(مخصص الزكاة 

66.507.79363.547.552صافي ربح السنة

ربحية السهم من:

2.332.20)24(ربح التشغيل

0.070.06)24(إيرادات أخرى

2.222.12)24(صافي الربح

30.000.00030.000.000)24(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة التدفقات النقدية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
 )املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

2015م2016م 
)معدلة(

66.507.79363.547.552صافي ربح السنة

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:

2.022.250407.822مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

12.991.44913.287.532اهالك أصول ثابتة

2.357.2591.755.223مخصص زكاة

6.824.1904.878.572مخصص مكافأة ترك الخدمة  

3.362.8452.509.435مصاريف تمويلية

)2.509.435()2.235.029(إيرادات محققة منح حكومية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)1.794.883()15.693.655(ذمم مدينة

1.906.424)85.214(دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

9.177.144)29.107.149(ايرادات مقدمة

)527.753()348.713(ذمم دائنة

)1.832.201(--أطراف ذات عالقة

425.863)4.257.755(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)1.415.370()1.755.223(الزكاة المدفوعة

)1.186.396()1.135.851(المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

39.447.19788.629.529صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

)9.665.672()4.380.091(مدفوعات لشراء أصول ثابتة

)27.093.073()64.600.391(مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ

)36.758.745()68.980.482(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

--34.479.994المحصل من قروض طويلة األجل

)5.000.000()5.000.000(المسدد من قروض طويلة األجل

)37.919.402()44.048.709(توزيعات أرباح نقدية

)42.919.402()14.568.715(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

8.951.382)44.102.000(صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

66.673.62257.722.240النقد وما في حكمه في بداية السنة

22.571.62266.673.622النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المعامالت غير النقدية:
خالل العام نشأت المعامالت غير النقدية الهامة التالية:

--100.000.000زيادة رأس المال من خالل األرباح المرحلة واالحتياطي النظامي

4.123.065--تسوية سنوات سابقة لمخصص مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

إحتياطي  رأس المال إيضاح
اإلجماليأرباح مبقـاة نظامي 

200.000.00039.994.52937.972.788277.967.317الرصيد في 1 سبتمبر 2014م )قبل التعديل(

)3.080.644()3.080.644(----)26(تسويات سنوات سابقة

200.000.00039.994.52934.892.144274.886.673 الرصيد في 1 سبتمبر 2014م )بعد التعديل(

64.589.97364.589.973----صافى ربح السنة ) قبل التعديل (

)1.042.421()1.042.421(----)26(تسويات سنوات سابقة

63.547.55263.547.552----صافى ربح السنة ) بعد التعديل (

--)6.458.997(6.458.997--المحول لإلحتياطي النظامي

)37.919.402()37.919.402(----توزيعات أرباح

200.000.00046.453.52654.061.297300.514.823)26(الرصيد في 31 أغسطس 2015م )بعد التعديل(

--)53.546.474()46.453.526(100.000.000)16(زيادة رأس المال

66.507.79366.507.793----صافى ربح السنة

--)6.650.779(6.650.779--المحول لإلحتياطي النظامي

)44.048.709()44.048.709(----)18(توزيعات أرباح

300.000.0006.650.77916.323.128322.973.907الرصيد في 31 أغسطس 2016م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م

التنظيم والنشاط   -1

هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010178851 الصادر في مدينة  الشركة”  الشركة الوطنية للتربية والتعليم” 
الرياض بتاريخ 4 جمادي األولي 1423هـ الموافق 14 يوليو 2002م. 

يتمثل نشاط الشركة في تملك وانشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام - ما قبل المرحلة الجامعية - واإلستثمار في المجال الرياضي والترفيهي 
والنوادي الرياضية لطالب المدارس. وتمارس الشركة نشاطها من خالل فروعها المبينة أدناة:

فرع مدارس التربية النموذجية/حي الريان  بموجب سجل تجاري رقم 1010205885 بتاريخ 12 محرم 1426هـ الموافق 21 فبراير 2005م.

فرع مدارس التربية النموذجية/حي الروابي  بموجب سجل تجاري رقم 1010226993 بتاريخ 24 ذو الحجة 1427 هـ الموافق 14 يناير 2007م.

فرع مدارس التربية النموذجية/حي النزهة  بموجب سجل تجاري رقم 1010284328 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 1431 هـ الموافق 20 مارس 2010م.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 

ص.ب 41980 – الرياض 11531

المملكة العربية السعودية

أسس اإلعداد  -2

المعايير المحاسبية المطبقة

للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  السعودية  العربية  المملكة  في  عليها  المتعارف  المحاسبية  للمعايير  وفقاً  المرفقة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
القانونيين.

أسس القياس

تم اعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

عملة العرض والنشاط 

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة.

استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب اعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة 
للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة 
المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م

أسس اإلعداد )يتبع(  -2

استخدام الحكم والتقديرات )يتبع(

فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً على 
المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة 
المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. إن التأخر في السداد واالنقطاع عن اكمال العملية الدراسية تعتبر مؤشرات على وجود دليل موضوعي 
لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة، ولكنها 

متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت االسترداد السابقة.

اإلنخفاض في قيمة الشهرة

تختبر الشركة االنخفاض في قيمة الشهرة سنوياً من خالل تحديد المبلغ القابل لالسترداد منها. ويستند االختبار على توقعات اإلدارة للتدفقات النقدية 
المستقبلية التي تؤثر بشكل مباشر على قياس الشهرة، والمستمدة من افتراضات معقولة تمثل أفضل تقديرات اإلدارة للظروف االقتصادية في وقت 

اختبار انخفاض القيمة.

السياسات املحاسبية  -2

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية.

النقد وما في حكمه أ- 

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات 
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( منذ تاريخ اإليداع والمتاحة للشركة دون أي قيود.

الذمم المدينة  ب- 

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

سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل.

أصول ثابتة ج- 

يتم قياس األصول الثابتة بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء 
األصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء األصول خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك األصول وإعدادها 

لالستخدامات المحدد لها. 

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند األصول الثابتة. ويتم قيد جميع النفقات األخرى في 
قائمة الدخل عند تكبدها.
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أصول ثابتة )يتبع( ج- 

يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من األصول الثابتة. وفيما يلي نسب 
اإلهالك المقدرة لالصول التي سيتم إهالكها:

النسبةاألصل

3٪مباني

10٪ - 15٪أثاث ومفروشات

10٪ - 25٪معدات مكتبية

20٪سيارات

10٪تحسينات مباني

الشهرة د- 

وااللتزامات  والمطلوبات  للتحديد  القابلة  للموجودات  العادلة  القيمة  الشركة في صافي  المشتراة وحصة  األعمال  تكلفة  بين  الفرق  الشهرة في  تتمثل 
المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء. ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف 

تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية هـ- 

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

أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل. 

و-  إيرادات مقدمة

يتم تسجيل الرسوم الدراسية المحصلة عن فترات دراسية الحقة لتاريخ القوائم المالية كإيرادات مقدمة.

ز-  الذمم الدائنة التجارية والمستحقات

يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

القروض  ح- 

يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما وعرضها مخصومة من 
مبلغ القرض األصلي. يتم إطفاء تلك العموالت، والتي التختلف جوهريا عن معدل الفائدة على القروض السائدة في السوق، على مدى عمر القرض بطريقة 
معدل الفائدة الفعلي. ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء موجودات مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري 

جميع األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤهلة لالستخدام المحدد لها، وبخالف ذلك، يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.
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ط-  المخصصات

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

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ي- 

يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل. ويتم احتساب هذا 
االلتزام على أساس المزايا الحالية المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي.

ك-  الزكاة

يتم إثبات مخصص الزكاة في القوائم المالية وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )“الهيئة”(. ويتم تحميل الزكاة على 
قائمة الدخل. ويتم إثبات مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها إصدار 

الربوط النهائية.

ل-  تحقق اإليرادات

تتحقق اإليرادات عن استيفاء الشروط التالية:

وجود احتمالية بتدفق منافع إقتصادية للشركة.  �
يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها.  �

امكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.  �

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدياً. ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق 
اإليرادات.

الخدمات التعليمية

الخصومات  خصم  بعد  بالصافي  وتدرج  حدة  على  دراسي  عام  لكل  بالمدارس  المسجلين  للطالب  التعليمية  الخدمات  تأدية  عند  اإليرادات  تتحقق 
واإلعفاءات. كما تتحقق اإليرادات األخرى عند تأدية الخدمات ذات العالقة.

المنح الحكومية

يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول باستالمها من الجهة المعنية. وعندما تتعلق المنحة بعنصر تكلفة معين، يتم إدراج المنحة كدخل 
بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنها المنحة. هذا وتدرج المنح الحكومية التي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز المالي 

في بند مستقل وتبوب ضمن اإليراد ات المؤجلة.

م-  المصروفات

مصروفات الدعاية واالعالن هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إداراة التسويق. ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، 
باستثناء تكلفة المبيعات ومصروفات التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة اإليرادات والمصروفات 

العمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

التقارير القطاعية ن- 

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 
أعمال أخرى.

توزيعات أرباح س- 

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم 
فيها اعتمادها من قبل المساهمين.
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ربحية السهم ع- 

يتم تحديد ربحية السهم لكل من ربح التشغيل واإليرادات األخرى وصافي ربح السنة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما 
يراعى تعديل المتوسط المرجح بأثر إصدار أسهم مجانية. 

االحتياطي النظامي ف- 

وفقاً للنظام األساسي للشركة يتم تحويل ما نسبته 10٪ من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 50٪ من رأس المال. 
هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

اإليجارات التشغلية ص- 

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

ذمم مدينة، صايف  -3

2015م2016م

32.256.19716.562.542ذمم أولياء األمور

)1.889.922()3.912.172(مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

28.344.02514.672.620

وفيما يلي الحركة على  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل العام:

2015م2016م

1.889.9221.482.100الرصيد كما في 1 سبتمبر 

2.022.250407.822المكون خالل العام 

3.912.1721.889.922الرصيد كما في 31 أغسطس

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  -4

2015م2016م

9.136.6966.556.133دفعات مقدمة للموردين

2.255.7675.259.764مصروفات مدفوعة مقدما

1.446.061937.237ذمم وعهد موظفين

58.82058.996أخرى

12.897.34412.812.130
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مستحق من أطراف ذات عالقة  -4

تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق معامالت الشركة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغير ووفقاً للشروط التجارية المعتادة وتعتمد من 
اإلدارة وتتمثل األطراف ذات العالقة في بعض المساهمين والشركات المملوكة لهم. وفيما يلي بيان بأهم المعامالت والرصيد الناتج عنها خالل السنة 

المنتهية في 31 أغسطس:

2015م2016م

مستحق من أطراف ذات عالقة

1.809.4611.809.461شركة أجا للتجارة والمقاوالت

تتمثل طبيعة العالقة مع شركة آجا للتجارة والمقاوالت في أن كاًل من رئيس مجلس اإلدارة )المساهم الرئيسي( و العضو المنتدب بالشركة   �
مساهمون في الشركة المذكورة، وتتولى الشركة المقاوالت الخاصة بمشروعي بناء مدارس التربية النموذجية / حي قرطبة و توسعات مدارس 
التربية النموذجية / حي الريان إيضاح رقم )8(. ويمثل الرصيد المستحق من أطراف ذات عالقة في الجزء المتبقي من الدفعة المقدمة 
للمشاريع هذا ولم تتسلم الشركة بعد المستخلص النهائي للمشروع والذي سيتم تسوية الدفعات المقدمة لدى استالم الشركة له. هذا وال يوجد 

معامالت خالل السنة المنتهية في 31 أغسطس 2016م، 2015م.
قامت الشركة خالل العام الحالي بشراء قطعة أرض بلغت قيمتها 19.75 مليون ريال سعودي بحي الترجي بمدينة الدمام من المكرم / محمد   �

الخضير )مساهم رئيسي بالشركة ورئيس مجلس اإلدارة( وذلك لبناء مدارس جديدة للشركة عليها.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

مرشوعات تحت التنفيذ  -4

2015م2016م

--27.093.073رصيد 1 سبتمبر

64.600.39127.093.073إضافات خالل السنة

91.693.46427.093.073الرصيد في 31 أغسطس

تتمثل مشروعات تحت التنفيذ فيما يلي:

2015م2016م

24.935.76724.866.839مشروع مدارس حي قرطبة    )1-8(

2.420.1972.226.234مشروع مدارس حي الريان    )2-8(

--44.587.500مشروع مدارس حي القيروان  )3-8(

--19.750.000مشروع مدارس حي الترجي   )4-8(

91.693.46427.093.073الرصيد في 31 أغسطس

يتمثل المشروع في إنشاء مدارس جديدة في حي قرطبة والذي تم اسناده لشركة آجا للتجارة والمقاوالت )طرف ذو عالقة - إيضاح 6( حيث بلغت   1-8
قيمة أرض المشروع 13.754.075 ريال سعودي وقيمة أعمال المقاوالت 11.181.692 ريال سعودي.

يتمثل المشروع في أعمال مقاوالت لتوسعات إلنشاء فصول جديدة بمدارس حي الريان والذي تم اسناده لشركة آجا للتجارة والمقاوالت )طرف ذو   2-8
عالقة - إيضاح 6(.

يتمثل المشروع في قيمة أرض لبناء مدارس بحي القيروان بلغت قيمتها 44.587.500 ريال سعودي مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية عن طريق   3-8
تسجيل هذه األرض باسم احدى الشركات التابعة للبنك المقرض وذلك علي أن يتم نقل ملكية األرض باسم الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريخ 

8 مارس 2022م إيضاح )3-10(.

يتمثل المشروع في قيمة أرض لبناء مدارس بحي الترجي بمدينة الدمام بلغت قيمتها 19.75 مليون ريال سعودي تم شراءها من المكرم / محمد   4-8
الخضير )مساهم رئيسي بالشركة ورئيس مجلس اإلدارة( )إيضاح 6(.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

الشهرة  -4

تم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد كما يلي:

2015م 2016م

11.006.611 11.006.611 مدارس التربية النموذجية – حي الريان )1-9(

11.357.834 11.357.834 مدارس التربية النموذجية )مدارس الحضارة سابقاً( – حي الروابي )2-9(

22.364.445 22.364.445

يتمثل رصيد الشهرة في 31 أغسطس 2016م فيما يلي:

صافي رصيد الشهرة الناتجة عن اعادة تقييم أصول مدارس التربية النموذجية بحي الريان في ۱4 مايو ۲۰۰۲م التي مثلت الحصص العينية المقدمة   1-9
إلى شركة  النظامي للشركة  الوقت وتحويل الشكل  المال في ذلك  والتعليم مقابل حصصهم في زيادة رأس  للتربية  الوطنية  من مساهمي الشركة 
مساهمة باالضافة إلى المساهمات النقدية المقدمة في ذلك الوقت لزيادة رأس المال وقد بلغت قيمة الشهرة في ذلك التاريخ مبلغ ۱۳.۹۸5.۰۷4 
ريال سعودي، تم استنفاذها خالل سنوات سابقة قبل أن تتغير السياسة المحاسبية الخاصة بمعالجة الشهرة، وقد بلغ رصيد الشهرة الناتجة عن ذلك 
في ۳۱ أغسطس ۲۰۱6م مبلغ ۱۱.۰۰6.6۱۱ ريال سعودي، وتمثل ما نسبته 3.41٪ من اجمالي حقوق المساهمين كما في ۳۱ أغسطس ۲۰۱6م )۳۱ 

أغسطس 2015م: ٪3.66(.

بمبلغ  والمحددة  2006م  أكتوبر   12 في  سابقاً(  الحضارة  )مدارس  الروابي  / حي  النموذجية  التربية  لمدارس  الشركة  عن شراء  الناتجة  الشهرة   2-9
11.357.834 ريال سعودي.

اختبار االنخفاض في الشهرة:

تقوم إدارة الشركة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة 
القابلة لالسترداد أم ال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية 
لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها، ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس 

سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.

وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرية على أساس األداء المالي والتشغيلي والسوقي في السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق في المستقبل. 
وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:

سعر الخصم ٪17.73  �
معدل النمو ٪1  �
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
 )املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

قروض   -1-

تتمثل القروض ألجل فيما يلي:

10-1 قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم 42 لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ 1 مارس 2009م الموافق 4 ربيع األول 1430هـ، حيثم تم 
اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 25.000.000 ريال سعودي لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية / حي الروابي )مدارس 
الحضارة األهلية بالرياض سابقاً( على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من 
تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية )إيضاح 11(. وقد تم سداد أربعة أقساط من القرض بمبلغ 10 مليون ريال سعودي وبلغ 
رصيد القرض في تاريخ 31 أغسطس 2016م مبلغ 15.000.000 ريال سعودي. هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض 

المشروع وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة المالية إيضاح )7(.

10-2 قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم 49 لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ 5 يناير 2010م الموافق 19 محرم 1431هـ، حيثم تم اإلتفاق 
مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 25.000.000 ريال سعودي لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية / حي النزهة )النزهة األهلية 
بالرياض سابقاً( وتم إستالم دفعات بلغت قيمتها 25.000.000 ريال سعودي على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة يبدأ 
بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية )إيضاح 11(. وقد تم سداد ثالثة أقساط 
من القرض بمبلغ 7.5 مليون يال سعودي وبلغ رصيد القرض في تاريخ 31 أغسطس 2016م مبلغ 17.500.000 ريال سعودي.هذا القرض مضمون 

بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض المشروع لصالح وزارة المالية إيضاح )7(.

وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل السنة:

 2015م2016م

33.996.00038.996.000الرصيد في بداية السنة

--3.504.000المتحصالت خالل السنة

)5.000.000()5.000.000(المسدد خالل السنة

32.500.00033.996.000الرصيد في نهاية السنة

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية:

32.500.00033.996.000إجمالي القروض في نهاية السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

)15.039.087()12.529.652(الرصيد في بداية السنة

2.235.0292.509.435استهالك مصاريف تمويلية مؤجلة عن السنة

)12.529.652()10.294.623(الرصيد في نهاية السنة

22.205.37721.466.348القيمة الحالية للقروض في نهاية السنة

10-3 قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض في تاريخ 7 مارس 2016م الموافق 27 جمادى االولي 1437هـ، حيث 
تم الحصول علي قرض بمبلغ 40.697.967 ريال سعودي يتضمن فوائد قيمتها 9.721.973 ريال سعودي لشراء قطعة أرض لبناء مدارس بحي 
القيروان علي ان يتم سداد القرض على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل قسط 4.069.797 ريال سعودي يبدأ سداد القسط 
األول في 10 سبتمبر 2017م، وقد تم الحصول على القرض بموجب رهن تلك األرض عن طريق تسجيل األرض باسم إحدى الشركات التابعة للبنك 

المذكور، علي ان يتم نقل الملكية الي الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريخ 8 مارس 2022م إيضاح )3-8(.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

قروض )يتبع(   -1-

 2015م2016م

--40.697.967إجمالي القرض الممنوح خالل السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

--)9.721.973(إضافات خالل السنة

--1.127.816مصاريف تمويلية عن السنة

--)8.594.157(الرصيد في نهاية السنة

--32.103.810القيمة الحالية للقرض في نهاية السنة

فيما يلي بيان إجمالي حركة القروض خالل السنة:

 2015م2016م

33.996.00038.996.000الرصيد في بداية السنة

--44.201.967المتحصالت خالل السنة

)5.000.000()5.000.000(المسدد خالل السنة

73.197.96733.996.000الرصيد في نهاية السنة

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض:

73.197.96733.996.000إجمالي القروض في نهاية السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

)15.039.087()12.529.652(الرصيد في بداية السنة

--)9.721.973(إضافات خالل السنة

3.362.8452.509.435مصاريف تمويلية عن السنة

)12.529.652()18.888.780(الرصيد في نهاية السنة

54.309.18721.466.348القيمة الحالية للقروض في نهاية السنة

وقد تم عرض القروض بالقوائم المالية كما يلي:

2.984.0912.764.971الجزء المتداول من القروض

51.325.09618.701.377الجزء غير متداول من القروض

إيرادات مؤجلة »منح حكومية«  -11

تتمثل إيرادات مؤجلة منح حكومية في قيمة فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية للشركة والتي تم منح الشركة إعفاء من سداد تلك الفوائد )إيضاح 
.)2-10 1-10

 2015م2016م

12.529.65215.039.087الرصيد في بداية السنة

)2.509.435()2.235.029(إيرادات منح حكومية عن السنة )إيضاح 20(

10.294.62312.529.652الرصيد في نهاية السنة

)2.235.029()2.015.909(يخصم: الجزء المتداول من إيرادات مؤجلة منح حكومية

8.278.71410.294.623

إيرادات مقدمة  -12

تتمثل اإليرادات المقدمة في رسوم دراسية محصلة مقدماً عن السنة الدراسية 2016م/2017م.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

مخصص الزكاة   -12

الموقف الزكوي أ- 

أنهت الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتي 31 أغسطس 2006م وحصلت على الربط النهائي من الهيئة. قامت الشركة بتقديم 
اقراراتها الزكوية عن السنوات من 31 أغسطس 2007م حتى 31 أغسطس 2015م وسداد الزكاة المستحقة بموجب تلك اإلقرارات. 

تم احتساب الزكاة للسنة المالية المنتهية في 31 اغسطس 2016م على أساس وعاء الزكاة والذي كانت تفاصيله األساسية  ب- 
كما يلي:

2015م2016م
)معدلة(

68.865.05265.302.775صافي ربح السنة قبل الزكاة
25.425.3083.836.151تسويات على صافي ربح العام

94.290.36069.138.926)أ(صافي ربح السنة المعدل
200.000.000200.000.000رأس المال المدفوع
46.453.52639.994.529اإلحتياطي النظامي

53.546.47437.972.787أرباح مبقاة في بداية السنة
21.789.31720.292.474مخصصات مدورة

)279.589.954()270.978.596(موجودات ثابتة
)22.364.445()22.364.445(موجودات غير ملموسة

73.197.96733.996.000القروض
)27.093.073()91.693.464(مشروعات تحت التنفيذ

)37.919.402()44.048.709(أرباح مدفوعة خالل العام
60.192.43034.427.842)ب(المجموع

94.290.36069.138.926وعاء الزكاة )أ( أو )ب( أيهما أكبر
2.357.2591.728.473الزكاة بنسبة ٪2.5

تتمثل حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 31 اغسطس فيما يلي: ج- 

2015م2016م
1.755.2231.415.370        الرصيد في بداية السنة

2.357.2591.755.223        المكون خالل السنة
)1.415.370()1.755.223(        المسدد خالل السنة

2.357.2591.755.223        الرصيد في نهاية السنة

مرصوفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى  -13

2015م2016م
948.8234.877.438مصروفات مستحقة
21.1009.100تامينات لدى الغير

51،281392،421أخرى

1.021.2045.278.959
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

مخصص مكافأة ترك الخدمة  -14

2015م2016م
)معدلة(

26.769.59023.077.414الرصيد في بداية السنة )إيضاح 26(

6.824.1904.878.572المكون خالل السنة

)1.186.396()1.135.851(المسدد خالل السنة

32.457.92926.769.590الرصيد في نهاية السنة

رأس املال  -14

بتاريخ 14 فبراير 2016م الموافق 5 جمادى األولى 1437هـ قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بزيادة قدرها 100 مليون ريال 
سعودي عن طريق تحويل مبلغ 46.5 مليون ريال سعودي التي تمثل كامل رصيد االحتياطي النظامي القائم في 31 أغسطس 2015م ومبلغ 53.5 مليون 
ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة في ذات التاريخ وبذلك يصبح رأس مال الشركة 300 مليون ريال سعودي مقسماً علي 30 مليون سهم قيمة كل سهم 

10 ريال سعودي. )2015م: 200 مليون ريال سعودي مقسماً على 20 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

االحتياطي النظامي  -14

وفقاً للنظام األساسي للشركة يتم تحويل ما نسبته 10٪ من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 50٪ من رأس المال. 
هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

توزيعات أرباح  -14

قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 12 مايو 2016م توزيعات أرباح مرحلية بلغت 44 مليون ريال سعودي من تحت حساب أرباح العام المالي المنتهي 
في 31 أغسطس 2016م على أن يتم العرض على الجمعية العامة للمناقشة واالعتماد. 

إيرادات النشاط  -14

 
للسنة المنتهية في 31 أغسطس

2015م2016م

201.931.207193.073.105رسوم دراسية

2.983.2503.069.423رسوم نقل الطالب والطالبات

2.846.6402.426.917إيرادات النادي الرياضي

207.761.097198.569.445

منح وإعانات حكومية  -2-

 
للسنة المنتهية في 31 أغسطس

2015م2016م

2.235.0292.509.435إيرادات منح حكومية مؤجلة )إيضاح 11(

1.080.674527.985إيرادات إعانات تعليمية حكومية 

3.315.7033.037.420
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

تكلفة اإليرادات  -21

للسنة المنتهية في 31 أغسطس

2015م2016م
)معدلة(

83.423.67481.347.961رواتب واجور ومزايا موظفين
10.628.58612.424.433إهالك اصول ثابتة

6.304.1834.650.946مطبوعات وادوات ومواد مستهلكة
4.553.6823.652.991تأمين طبي

1.670.6641.889.936ضيافة أستقبال وانشطة
1.982.6522.912.364مصروفات وقود وصيانة
2.046.1132.003.736كهرباء ومياة وإتصاالت

1.714.4372.077.597مصروفات حكومية
2.109.4571.706.229أخرى

114.433.448112.666.193

22- مرصوفات عمومية وإدارية

 
للسنة المنتهية في 31 أغسطس

2015م2016م
16.617.27912.324.286رواتب واجور ومزايا موظفين

2.362.863863.102إهالك أصول ثابتة
2.022.250407.822ديون مشكوك في تحصيلها

984.0621.051.820عموالت بنكية
1.100.9551.631.279مصروفات تدريب واستشارات

976.461472.644مصروفات وقود وصيانة
325.445254.398كهرباء ومياة وإتصاالت

665.884203.160مطبوعات وادوات ومواد مستهلكة
524.404390.323مصروفات حكومية

383.358135.709تأمين طبي
124.536134.184ضيافة استقبال وانشطة

360.855324.697أخرى

26.448.35218.193.424

اإليرادات االخرى  -22

للسنة المنتهية في 31 أغسطس

2015م2016م
1.844.1981.612.950إيجار منافذ بيع وجبات غذائية

397.336208.376إيرادات متنوعة أخرى

2.241.5341.821.326
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

ربحية السهم   -23

تم احتساب ربحية السهم من صافي ربح السنة وربح التشغيل وااليرادات األخرى عن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2016م بالقسمة علي المتوسط 
المرجح لعدد األسهم القائمة والبالغة 30 مليون سهم )2015م: 30 مليون سهم( كما تم تعديل عدد األسهم عن سنة المقارنة بأثر إصدار أسهم زيادة رأس 

المال.

التقارير القطاعية  -24

تتعلق أنشطة الشركة بقطاعات األعمال الرئيسية التالية: أ- 

مدارس الريان  �
مدارس الروابي  �
مدارس النزهة  �

المعلومات المالية التي تم اختيارها كما في 31 أغسطس وللسنوات المنتهية في ذلك التاريخ والتي تم تلخيصها حسب قطاع األعمال، هي كما  ب- 
يلي:

كما في و للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2016م

المجموع المركز الرئيسي مدارس النزهة مدارس الروابي مدارس الريان

207.761.097 -- 48.788.963 75.406.879 83.565.255 إيرادات النشاط

3.315.703 -- 1.377.293 1.435.247 503.163 منح وإعانات حكومية

)114.433.448( -- )27.049.514( )45.378.985( )42.004.949( تكلفة اإليرادات

96.643.352 -- 23.116.742 31.463.141 42.063.469 مجمل الربح

450.658.957 125.819.948 102.626.851 105.115.797 117.096.361 إجمالي املوجودات

127.685.050 75.343.220 11.659.469 16.745.137 23.937.224 إجمالي املطلوبات

كما في و للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2015م

المجموع المركز الرئيسي مدارس النزهة مدارس الروابي مدارس الريان

198.569.445 -- 36.998.620 76.148.755 85.422.070 إيرادات النشاط

3.037.420 -- 1.368.120 1.410.642 258.658 منح وإعانات حكومية

)112.666.193( -- )21.848.432( )44.612.449( )46.205.312( تكلفة اإليرادات

88.940.672 -- 16.518.308 32.946.948 39.475.416 مجمل الربح

425.015.305 101.061.327 104.956.614 104.007.597 114.989.767 إجمالي املوجودات

124.500.482 38.807.422 16.912.917 29.064.169 39.715.974 إجمالي املطلوبات
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

24- تسويات سنوات سابقة

تبين خالل السنة المالية الجارية أن هناك تسويات تخص سنوات سابقة تتعلق بصحة احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة نتيجة ألخطاء في تواريخ 
التحاق بعض الموظفين بالشركة وعليه فقد تم تعديل أرقام المقارنة كما في وعن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2015م كما يلي:

بعد التعديلالتسوياتقبل التعديلاألثر على قائمة المركز المالي

)26.769.590()4.123.065()22.646.525(مخصص  مكافأة ترك الخدمة في31 أغسطس 2015م )إيضاح 15(

األثر على قائمة الدخل

111.623.7721.042.421112.666.193تكلفة اإليرادات )إيضاح 21(

63.547.552)1.042.421(64.589.973صايف ربح السنة املنتهية يف 31 أغسطس 2015م

األثر على قائمة التغيرات في حقوق الملكية

34.892.144)3.080.644(37.972.788األرباح املبقاة يف 31 أغسطس 2014م

54.061.297)4.123.065(58.184.362األرباح املبقاة يف 31 أغسطس 2015م

إعادة تبويب أرقام املقارنة  -24

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2015م لتتماشى مع عرض السنة الحالية للقوائم المالية وفيما يلي بيان 
بالبنود التي تم إعادة تبويبها:

 بعد إعادة التبويبقبل إعادة التبويب األثر على قائمة المركز المالي

5.000.0002.764.971الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

2.235.029--الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية” 

28.996.00018.701.377الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

10.294.623--الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

األدوات املالية  -24

تتضمن األدوات المالية مدرجة  بقائمة المركز المالي النقد وما في حكمه والذمم المدينة وأرصدة القروض. 

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة 
تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة 

األخرى بصورة رئيسية من ذمم أولياء األمور وأطراف ذات عالقة وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية. 

مخاطر العمالت تتمثل في تذبذب القيمة المالية لألصول وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية، ونظراً ألن جميع المعامالت الجوهرية للشركة تتم 
بالريال السعودي فإن مخاطر العمالت وأسعار الصرف التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م

األدوات املالية )يتبع(  -24

مخاطر سعر العمولة تتمثل في تغير أسعار العموالت على مديونية الشركة والتي تتمثل في أرصدة القروض والتسهيالت االئتمانية وللحد من هذه المخاطر 
فإن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيالت االئتمانية، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار العمولة السائدة بالسوق 

المصرفي بصورة دورية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار العمولة.

مخاطر السيولة تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم 
التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية 

التزامات مستقبلية. 

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ 
القياس. وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة. وبرأي 

اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

24- إعتامد القوائم املالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 22 ربيع األول 1438هـ الموافق 21 ديسمبر 2016م.
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القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهيئة في 21 أغسطس 14-2م.142221

الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم املالية 

عن السنة املالية املنتهية يف
21 أغسطس 14-2م

مع تقرير مراجعي الحسابات
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة املركز املايل

كام يف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

2016م2017مإيضاح
 الموجودات

 الموجودات المتداولة 
29.545.85022.571.622نقد لدى البنوك

438.775.14728.344.025ذمم مدينة، صافي
-1.652.328مخزون

517.440.72413.053.557دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
66.045.2111.809.461مستحق من أطراف ذات عالقة

93.459.26065.778.665 مجموع الموجودات المتداولة
 موجودات غير متداولة

7257.718.160269.653.179أصول ثابتة، صافي
8121.957.11791.537.251مشروعات تحت التنفيذ

91.049.0671.325.417أصول غير ملموسة، صافى
1022.364.44522.364.445شهرة

403.088.789384.880.292 مجموع الموجودات الغير متداولة
496.548.049450.658.957 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة 

1112.343.3833.250.718الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
121.503.8261.749.282الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية” 

775.558201.628ذمم دائنة
1320.334.88127.043.220إيرادات مقدمة

-6208.261مستحق الى أطراف ذات عالقة
141.953.9932.357.259مخصص الزكاة 

151.443.8651.021.204مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
38.563.76735.623.311 مجموع المطلوبات المتداولة

 المطلوبات غير المتداولة
1158.022.92954.866.862الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

123.233.1224.736.948الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«
1638.740.15432.457.929مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

99.996.20592.061.739مجموع المطلوبات غير المتداولة
138.559.972127.685.050 مجموع المطلوبات

 حقوق الملكية
17300.000.000300.000.000رأس المال

1813.341.3316.650.779إحتياطي نظامي
1944.646.74616.323.128أرباح مبقاة

357.988.077322.973.907مجموع حقوق المساهمين
496.548.049450.658.957 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 

تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة وتم توقيعها نيابة عنهم في ...............م من قبل:

خالد محمد الخضيرعبدالناصر الشاعر

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبالمدير المالي
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة الدخل

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

2016م2017مإيضاح

20215.422.412207.761.097إيرادات النشاط

2121.300.86218.753.483منح وإعانات حكومية

)131.537.711()137.764.743(22تكلفة اإليرادات  

98.958.53194.976.869مجمل الربح

)25.034.089()26.181.016(23مصروفات عمومية و إدارية

)208.637()921.021(مصروفات دعاية وإعالن

71.856.49469.734.143ربح التشغيل

)3.110.625()4.614.211(مصروفات تمويلية

241.922.6082.241.534إيرادات أخرى

69.164.89168.865.052صافي الربح قبل الزكاة

)2.357.259()2.259.376(14مخصص الزكاة 

66.905.51566.507.793صافي ربح السنة

ربحية السهم من:

252.402.33ربح التشغيل

250.060.07إيرادات أخرى

252.232.22صافي الربح

2530.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة التدفقات النقدية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
 )املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

2016م2017م
66.905.51566.507.793صافي ربح السنة

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
734.4522.022.250مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

12.903.93012.991.449اهالكات وإطفاءات
2.259.3762.357.259مخصص زكاة

8.804.6346.824.190مخصص مكافأة نهاية الخدمة  
4.614.2113.110.625مصروفات تمويلية

)1.982.809()1.749.282(إيرادات محققة منح حكومية
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)15.693.655()11.165.574(ذمم مدينة
--)1.652.328(مخزون

--)4.235.750(مستحق من أطراف ذات عالقة
)85.214()4.387.167(دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

)29.107.149()6.708.339(ايرادات مقدمة
)348.713(573.930ذمم دائنة

--208.261مستحق إلي أطراف ذات عالقة
)4.257.755(422.661مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

--)95.475(مصروفات تمويلية مدفوعة
)1.755.223()2.662.642(الزكاة المدفوعة

)1.135.851()2.522.409(المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
62.248.00439.447.197صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

)4.380.091()692.561(مدفوعات لشراء أصول ثابتة
)64.600.391()30.419.866(مدفوعات لمشاريع تحت التنفيذ

)68.980.482()31.112.427(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

12.729.99634.479.994المحصل من قروض طويلة األجل
)5.000.000()5.000.000(المسدد من قروض طويلة األجل

)44.048.709()31.891.345(توزيعات أرباح نقدية
)14.568.715()24.161.349(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)44.102.000(6.974.228صافي الزيادة /  )النقص( في النقد 
22.571.62266.673.622النقد في بداية السنة
29.545.85022.571.622النقد في نهاية السنة

المعامالت غير النقدية:
خالل العام نشأت المعامالت غير النقدية الهامة التالية:

100.000.000--زيادة رأس المال من خالل األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
قامئة التغريات يف حقوق امللكية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

إحتياطي رأس المال إيضاح 
اإلجماليأرباح مبقـاة نظامي 

200.000.00046.453.52654.061.297300.514.823الرصيد في 1 سبتمبر 2015م

--)53.546.474()46.453.526(100.000.000زيادة رأس المال

66.507.79366.507.793----صافى ربح السنة

--)6.650.779(6.650.779--المحول لإلحتياطي النظامي

)44.048.709()44.048.709(----19توزيعات أرباح

300.000.0006.650.77916.323.128322.973.907الرصيد في 31 أغسطس 2016م

300.000.0006.650.77916.323.128322.973.907الرصيد في1 سيبتمر 2016م

66.905.51566.905.515----صافى ربح السنة

--)6.690.552(6.690.552--المحول لإلحتياطي النظامي

)31.891.345()31.891.345(----19توزيعات أرباح

300.000.00013.341.33144.646.746357.988.077الرصيد في 31 أغسطس 2017م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م

التنظيم والنشاط   -1

هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010178851 الصادر في مدينة  الشركة”  الشركة الوطنية للتربية والتعليم” 
الرياض بتاريخ 4 جمادي األولي 1423هـ الموافق 14 يوليو 2002م. 

يتمثل نشاط الشركة في تملك وانشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام - ما قبل المرحلة الجامعية - واإلستثمار في المجال الرياضي والترفيهي 
والنوادي الرياضية لطالب المدارس. وتمارس الشركة نشاطها من خالل فروعها المبينة أدناة:

فرع مدارس التربية النموذجية/حي الريان بموجب سجل تجاري رقم 1010205885 بتاريخ 12 محرم 1426هـ الموافق 21 فبراير 2005م.

فرع مدارس التربية النموذجية/حي الروابي  بموجب سجل تجاري رقم 1010226993 بتاريخ 24 ذو الحجة 1427هـ الموافق 14 يناير 2007م.

فرع مدارس التربية النموذجية/حي النزهة  بموجب سجل تجاري رقم 1010284328 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 1431هـ الموافق 20 مارس 2010م.

فرع مدارس التربية النموذجية/حي قرطبة  بموجب سجل تجاري رقم 1010466961 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 1438هـ الموافق 4 يناير 2017م، تم افتتاح 
الفرع في الفترة الالحقة.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 

ص.ب 41980 – الرياض 11531

المملكة العربية السعودية

أسس اإلعداد  -2

المعايير المحاسبية المطبقة

للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  السعودية  العربية  المملكة  في  عليها  المتعارف  المحاسبية  للمعايير  وفقاً  المرفقة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
القانونيين.

أسس القياس

تم اعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

عملة العرض والنشاط 

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة.

استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب اعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة 
للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة 
المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م

أسس اإلعداد )يتبع(  -2

استخدام الحكم والتقديرات )يتبع(

فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً على 
المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

اإلنخفاض في قيمة الشهرة

تختبر الشركة االنخفاض في قيمة الشهرة سنوياً من خالل تحديد المبلغ القابل لالسترداد منها. ويستند االختبار على توقعات اإلدارة للتدفقات النقدية 
المستقبلية التي تؤثر بشكل مباشر على قياس الشهرة، والمستمدة من افتراضات معقولة تمثل أفضل تقديرات اإلدارة للظروف االقتصادية في وقت 

اختبار انخفاض القيمة.

األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول الثابتة بغرض احتساب اإلهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع لألصول 
والضرر المادي الذي تتعرض له هذه األصول. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغير في مصروفات اإلهالك 

)إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية.

السياسات املحاسبية  -2

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية.

نقد وما في حكمه أ- 

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات 
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( منذ تاريخ اإليداع والمتاحة للشركة دون أي قيود.

ذمم المدينة ب- 

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

سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل.

مخزون ج- 

يتم تقييم المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد. أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة 
على أساس طريقة المتوسط المرجح. وتتضمن تكلفة المخزون تكلفة الشراء باإلضافة إلى المصروفات األخرى المباشرة للوصول بالمخزون إلى حالته 
الراهنة. تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي بعد خصم التكاليف االضافية لإلكمال ومصروفات البيع 

والتوزيع. ويتم تكوين مخصص )عند اللزوم( بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م

السياسات املحاسبية )يتبع(  -2

أصول ثابتة د- 

يتم قياس األصول الثابتة بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء 
األصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء األصول المؤهلة لتحمل تكلفة اإلقتراض خالل الفترة الزمنية الالزمة 

الستكمال تلك األصول وإعدادها لالستخدامات المحدد لها. 

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند األصول الثابتة. ويتم قيد جميع النفقات األخرى في 
قائمة الدخل عند تكبدها.

يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من األصول الثابتة. وفيما يلي نسب 
اإلهالك المقدرة لالصول التي سيتم إهالكها:

النسبةاألصل

3٪مباني

10٪ - 15٪أثاث ومفروشات

10٪ - 25٪معدات مكتبية

20٪سيارات

10٪تحسينات مباني مملوكة

أصول غير ملموسة ه- 

يتم إثبات األصول غير الملموسة بتكلفة اإلقتناء مخصوما منها مجمع اإلطفاء وأي خسائر إنخفاض في قيمتها )إن وجدت( ويتم إطفاء األصول غير 
الملموسة بطريقة القسط الثابت ويتم تحميلها على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر ب 5 سنوات.

شهرة و- 

والمطلوبات  للتحديد  القابلة  للموجودات  العادلة  القيمة  صافي  في  الشركة  وحصة  المشتراة  لألعمال  المادي  المقابل  بين  الفرق  في  الشهرة  تتمثل 
وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء. ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغيرات 
في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها، ويتم إدراج اإلنخفاض )إن وجد( في قائمة الدخل، وال يتم عكس خسائر 

االنخفاض في قيمة الشهرة.

انخفاض في قيمة موجودات غير مالية ز- 

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

أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل. 

إيرادات مقدمة ح- 

يتم تسجيل الرسوم الدراسية المحصلة عن فترات دراسية الحقة لتاريخ القوائم المالية كإيرادات مقدمة.

ذمم دائنة تجارية ومستحقات ط- 

يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م

السياسات املحاسبية )يتبع(  -2

قروض  ي- 

يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما وعرضها مخصومة من 
مبلغ القرض األصلي. يتم إطفاء تلك العموالت، والتي التختلف جوهريا عن معدل الفائدة على القروض السائدة في السوق، على مدى عمر القرض بطريقة 
معدل الفائدة الفعلي. ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء موجودات مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري 

جميع األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤهلة لالستخدام المحدد لها، وبخالف ذلك، يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

ك-  مخصصات

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

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ل- 

يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل. ويتم احتساب هذا االلتزام على 
أساس المزايا الحالية المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي.

م-  زكاة

يتم إثبات مخصص الزكاة في القوائم المالية وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )“الهيئة”(. ويتم تحميل الزكاة على 
قائمة الدخل. ويتم إثبات مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها إصدار 

الربوط النهائية.

ن-  تحقق اإليرادات

تتحقق اإليرادات عن استيفاء الشروط التالية:

وجود احتمالية بتدفق منافع إقتصادية للشركة.  �
يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها.  �

امكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.  �

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدياً. ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق 
اإليرادات.

الخدمات التعليمية

الخصومات  خصم  بعد  بالصافي  وتدرج  حدة  على  دراسي  عام  لكل  بالمدارس  المسجلين  للطالب  التعليمية  الخدمات  تأدية  عند  اإليرادات  تتحقق 
واإلعفاءات، ويتم اإلعتراف باإليرادات علي مدار العام. كما تتحقق اإليرادات األخرى عند تأدية الخدمات ذات العالقة. 

المنح الحكومية

يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول باستالمها من الجهة المعنية. وعندما تتعلق المنحة بعنصر تكلفة معين، يتم إدراج المنحة 
كدخل بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنها المنحة. هذا وتدرج المنح الحكومية التي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز 
المالي في بند مستقل وتبوب ضمن اإليراد ات المؤجلة. ويتم تحميلها على قائمة دخل الفترة بمقدار المصروفات التمويلية المتعلقة بالقروض الممنوحة 

من وزارة المالية لتلك الفترة.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

السياسات املحاسبية )يتبع(  -2

مصروفات س- 

مصروفات الدعاية واالعالن هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إداراة التسويق. ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، 
باستثناء تكلفة المبيعات ومصروفات التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة اإليرادات والمصروفات 

العمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

تقارير القطاعية ع- 

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 
أعمال أخرى.

توزيعات أرباح ف- 

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم 
فيها اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

ص-  ربحية السهم

يتم تحديد ربحية السهم لكل من ربح التشغيل وإيرادات أخرى وصافي ربح السنة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما 
يراعى تعديل المتوسط المرجح بأثر إصدار أسهم مجانية. 

ق-   احتياطي نظامي

وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، يتم تحويل 10٪ من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 
30٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

ر-   إيجارات تشغلية

يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. ويتم اثبات حوافز 
عقد االيجار المستلمة كجزء من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

ذمم مدينة، صايف  -3

2016م2017م

43.421.77132.256.197ذمم أولياء األمور

)3.912.172()4.646.624(مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

38.775.14728.344.025

وفيما يلي الحركة على  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة:

2016م2017م

3.912.1721.889.922الرصيد كما في 1 سبتمبر 

734.4522.022.250المكون خالل السنة

4.646.6243.912.172الرصيد كما في 31 أغسطس
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  -4

2016م2017م

11.409.8779.292.909دفعات مقدمة للموردين 

4.324.1622.255.767مصروفات مدفوعة مقدما

1.527.8601.446.061ذمم وعهد موظفين

178.82558.820أخرى

17.440.72413.053.557

أطراف ذات عالقة  -4

تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق معامالت الشركة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغير ووفقاً للشروط التجارية المعتادة وتعتمد من 
المعامالت  بأهم  بيان  يلي  لهم )شركات شقيقة(. وفيما  المملوكة  الشركة والشركات  السادة مساهمي  العالقة في بعض  اإلدارة وتتمثل األطراف ذات 

والرصيد الناتج عنها خالل السنة المنتهية في 31 أغسطس:

طبيعة التعاملطبيعة العالقة
حجم التعامل

2016م2017م

-4.235.750دفعات مقدمة لعقود مقاوالتشركة شقيقةشركة أجا للتجارة والمقاوالت

-195.000إيجاراتشركة شقيقةشركة عاج لإلستثمار العقاري

-857.145أستئجار عمالةشركة شقيقةشركة ريفان

الرصيد

2016م2017م

مستحق من أطراف ذات عالقة

6.045.2111.809.461شركة أجا للتجارة والمقاوالت

مستحق إلي أطراف ذات عالقة

-120.000شركة عاج لإلستثمار العقاري

-88.261شركة ريفان

208.261-

تتمثل طبيعة العالقة مع شركة آجا للتجارة والمقاوالت في أن كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم   �
مساهمون في هذه الشركة، وتتولى الشركة المقاوالت الخاصة بمشروعي بناء مدارس التربية النموذجية / حي قرطبة و توسعات مدارس 
التربية النموزجية / حي الريان إيضاح رقم )8(. ويمثل الرصيد المستحق من أطراف ذات عالقة في الجزء المتبقي من الدفعة المقدمة 
للمشاريع باإلضافة للمنصرف كدفعات تحت حساب المستخلص النهائى هذا ولم تتسلم الشركة بعد المستخلص النهائي للمشروع والذي سيتم 

تسوية كامل المستلم لدى استالم الشركة له. 
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

مرشوعات تحت التنفيذ  -4

2016م2017م

91.537.25127.093.073رصيد 1 سبتمبر

30.419.86664.444.178إضافات خالل السنة

121.957.11791.537.251الرصيد في 31 أغسطس 

تتمثل مشاريع تحت التنفيذ فيما يلي:

2016م2017م

25.605.73224.935.767مشروع مدارس قرطبة )1-8(

2.226.2342.259.984مشروع مدارس الريان )2-8(

44.616.50044.591.500مشروع مدارس القيروان )3-8(

19.760.00019.750.000مشروع مدارس الترجي )4-8(

-11.563.274مشروع مخطط بريدة )5-8(

-18.185.377مشروع مخطط القصر بالخبر )6-8(

121.957.11791.537.251

8-1 يتمثل المشروع في إنشاء مدارس جديدة في حي قرطبة والذي تم اسنادة لشركة آجا للتجارة والمقاوالت )طرف ذو عالقة - إيضاح 6( حيث بلغت 
قيمة أرض المشروع 13.754.075 ريال سعودي و قيمة أعمال المقاوالت 11.851.657 ريال سعودي.

8-2 يتمثل المشروع في أعمال مقاوالت إلنشاء فصول جديدة بمدارس حي الريان والذي تم اسنادة لشركة آجا للتجارة والمقاوالت )طرف ذو عالقة - 
إيضاح 6(.

8-3 يتمثل المشروع كما في 31 أغسطس 2017م بشكل رئيسى من قيمة أرض لبناء مدارس بحي القيراوان بلغت قيمتها 44.587.500 ريال سعودي 
مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية كضمانة لقروض عن طريق تسجيل هذه األرض باسم احدى الشركات التابعة للبنك المقرض وذلك علي أن يتم 

نقل ملكية األرض باسم الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريخ 8 مارس 2022م إيضاح )3-11(.

8-4 يتمثل المشروع كما في 31 أغسطس 2017م بشكل رئيسى من قيمة أرض لبناء مدارس بحي الترجي بمدينة الدمام بلغت قيمتها 19.750.000 ريال 
سعودي تم شراءها عام 2016م من جهة ذات عالقة.

8-5 يتمثل المشروع في قيمة أرض لبناء مدارس بحي الرحاب بمدينة بريدة بلغت قيمتها 11.394.900 ريال سعودي.

8-6 يتمثل المشروع في قيمة شراء قطعتي أرض بمخطط القصر بمدينة الخبر بقيمة إجمالية 18.185.377 ريال سعودي مرهونة لصالح أحد البنوك 
المحلية كضمانة لقروض عن طريق تسجيل هذه األرض باسم احدى الشركات التابعة للبنك المقرض وذلك علي أن يتم نقل ملكية األرض باسم 

الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريخ 18 مايو 2023م إيضاح )3-11(.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

أصول غري ملموسة، صايف  -4

2016م2017م
التكلفة:

-1.380.000الرصيد في أول السنة
1.380.000-إضافات خالل السنة

1.380.0001.380.000الرصيد في نهاية السنة
اإلطفاء المتراكم:

-54.583الرصيد في أول السنة
276.35054.583المحمل خالل السنة

330.93354.583الرصيد في  نهاية السنة
1.049.0671.325.417صافي القيمة الدفترية 

تتمثل األصول الغير ملموسة في قيمة برامج ونظم تتعلق بمتطلبات العملية التعليمية باإلضافة إلي النظام المحاسبي.

شهرة  -1-

تم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد كما يلي:

2016م 2017م

11.006.611 11.006.611 مدارس التربية النموذجية – حي الريان

11.357.834 11.357.834 مدارس التربية النموذجية )مدارس الحضارة سابقاً( – حي الروابي

22.364.445 22.364.445

اختبار االنخفاض في الشهرة:

تقوم إدارة الشركة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة 
القابلة لالسترداد أم ال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية 
لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها، ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس 

سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.

وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرية على أساس األداء المالي والتشغيلي والسوقي في السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق في المستقبل. 
وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:

سعر الخصم ٪13.44   �
معدل النمو 1 ٪  �
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
 )املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

قروض   -11

تتمثل القروض ألجل فيما يلي:

قروض وزارة المالية

11-1 قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم 42 لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ 1 مارس 2009م الموافق 4 ربيع األول 1430هـ، حيثم تم 
اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 25.000.000 ريال لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية / حي الروابي )مدارس الحضارة 
األهلية بالرياض سابقاً( على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ 
هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية )إيضاح 12(. وقد تم سداد خمسة أقساط من القرض بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي وبلغ 
رصيد القرض في تاريخ 31 أغسطس 2017م مبلغ 12.500.000 ريال سعودي. هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض 

المشروع وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة المالية )إيضاح 7(.   

11-2 قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم 49 لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ 5 يناير 2010م الموافق 19 محرم 1431هـ، حيثم تم اإلتفاق 
مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 25.000.000 ريال لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية / حي النزهة وتم إستالم دفعات بلغت 
قيمتها 25.000.000 ريال سعودي على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات 
من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية )إيضاح 12(. وقد تم سداد أربعة أقساط من القرض بمبلغ 10 مليون يال سعودي 
وبلغ رصيد القرض في تاريخ 31 أغسطس 2017م مبلغ 15 مليون ريال سعودي.هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض 

المشروع لصالح وزارة المالية )إيضاح 7(.

وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل السنة:

2016م2017م

32.500.00033.996.000الرصيد في بداية السنة

3.504.000--المتحصالت خالل السنة

)5.000.000()5.000.000(المسدد خالل السنة

27.500.00032.500.000الرصيد في نهاية السنة

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية:

27.500.00032.500.000إجمالي القروض في نهاية السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

)8.469.039()6.486.230(الرصيد في بداية السنة

1.749.2821.982.809مصاريف تمويلية عن السنة

)6.486.230()4.736.948(الرصيد في نهاية السنة

22.763.05226.013.770القيمة الحالية للقروض في نهاية السنة

قروض البنوك التجارية

11-3 قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض في تاريخ 7 مارس 2016م الموافق 27 جمادى االولي 1437هـ، حيث 
تم الحصول علي قرض بمبلغ 40.697.967 ريال سعودي يتضمن فوائد قيمتها 9.721.973 ريال سعودي علي ان يتم سداد القرض على عشرة 
أقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل قسط 4.069.797 ريال سعودي يبدأ سداد القسط األول في 10 سبتمبر 2017م. وقد تم الحصول 
على القرض بموجب رهن تلك األرض عن طريق تسجيل األرض باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور، علي ان يتم نقل الملكية الي الشركة 

بعد سداد القسط األخير بتاريخ 8 مارس 2022م )إيضاح 3-8(.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

قروض )يتبع(   -11

11-4 قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمدينة الخبر في تاريخ 18 مايو 2017م الموافق 21 شعبان 1438هـ، حيث تم الحصول علي 
قرض بمبلغ 16.975.695 ريال سعودي يتضمن فوائد قيمتها 4.341.174 ريال سعودي لشراء قطعتي أرض لبناء مدارس بالخبر علي ان يتم سداد 
القرض على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل قسط 1.626.808 ريال سعودي يبدأ سداد القسط األول في 18 نوفمبر 2018م، 
وقد تم الحصول على القرض بموجب رهن تلك األراضي عن طريق تسجيل األراضي باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور، علي ان يتم نقل 

الملكية الي الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريخ 18 مايو 2023م )إيضاح 6-8(.

2016م2017م

-40.697.967الرصيد في بداية السنة

16.975.69540.697.967المتحصالت خالل السنة

57.673.66240.697.967الرصيد في نهاية السنة

2016م2017موفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من البنوك المحلية:

57.673.66240.697.967إجمالي القروض في نهاية السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

-)8.594.157(الرصيد في بداية السنة

)9.721.973()4.341.174(إضافات خالل السنة

2.864.9291.127.816مصاريف تمويلية عن السنة

)8.594.157()10.070.402(الرصيد في نهاية السنة

47.603.26032.103.810القيمة الحالية للقرض في نهاية السنة

فيما يلي بيان إجمالي حركة القروض خالل السنة:

2016م2017م

73.197.96733.996.000الرصيد في بداية السنة

16.975.69544.201.967المتحصالت خالل السنة

)5.000.000()5.000.000(المسدد خالل السنة

85.173.66273.197.967الرصيد في نهاية السنة

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض:

85.173.66273.197.967إجمالي القروض في نهاية السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

)8.469.039()15.080.387(الرصيد في بداية السنة

)9.721.973()4.341.174(إضافات خالل السنة

4.614.2113.110.625مصاريف تمويلية عن السنة

)15.080.387()14.807.350(الرصيد في نهاية السنة

70.366.31258.117.580القيمة الحالية القروض في نهاية السنة

وقد تم عرض القروض بالقوائم المالية كما يلي:

12.343.3833.250.718الجزء المتداول من القروض طويلة االجل 

58.022.92954.866.862الجزء غير متداول من القروض طويلة االجل

206



الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

إيرادات مؤجلة »منح حكومية«  -12

تتمثل إيرادات مؤجلة منح حكومية في قيمة فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية للشركة والتي تم منح الشركة إعفاء من سداد تلك الفوائد )إيضاح 
11-1 و2-11(.

2016م2017م

6.486.2308.469.039الرصيد في بداية السنة

)1.982.809()1.749.282(إيرادات محققة منح حكومية عن السنة )إيضاح 21(

4.736.9486.486.230الرصيد في نهاية السنة

)1.749.282()1.503.826(يخصم: الجزء المتداول من إيرادات مؤجلة »منح حكومية«

3.233.1224.736.948الجزء الغير متداول من إيرادات مؤجلة »منح حكومية«

ويتم تحميل اإليرادات المؤجلة على قائمة دخل الفترة بما يساوي المصروفات التمويلية المتعلقة بالقروض الممنوحة من وزارة المالية لتلك الفترة.

إيرادات مقدمة  -12

تتمثل اإليرادات المقدمة في رسوم دراسية محصلة مقدماً عن السنة الدراسية 2017م/2018م.

مخصص الزكاة   -13

الموقف الزكوي أ- 

أنهت الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتي 31 أغسطس 2006م وحصلت على الربط النهائي من الهيئة. قامت الشركة بتقديم 
اقراراتها الزكوية عن السنوات من 31 أغسطس 2007م حتى 31 أغسطس 2016م وسداد الزكاة المستحقة بموجب تلك اإلقرارات. 

تم احتساب الزكاة للسنة المالية المنتهية في 31 اغسطس 2017م على أساس وعاء الزكاة والذي كانت تفاصيله األساسية  ب- 
كما يلي:

2016م2017م
69.164.89168.865.052صافي ربح السنة قبل الزكاة

8.804.63425.425.308تسويات على صافي ربح السنة
77.969.52594.290.360)أ(صافي ربح السنة المعدل

300.000.000200.000.000رأس المال المدفوع
6.650.77946.453.526اإلحتياطي النظامي

16.323.12853.546.474أرباح مبقاة في بداية السنة
33.847.69221.789.317مخصصات مدورة

)270.978.596()258.767.227(موجودات ثابتة
)22.364.445()22.364.445(موجودات غير ملموسة

75.103.25973.197.967القروض
)91.693.464()121.957.117(مشروعات تحت التنفيذ

)44.048.709()31.891.345(أرباح مدفوعة خالل السنة
74.914.24960.192.430)ب(المجموع

77.969.52594.290.360وعاء الزكاة )أ( أو )ب( أيهما أكبر
1.949.2382.357.259الزكاة بنسبة ٪2.5
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

مخصص الزكاة )يتبع(  -13

تتمثل حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 31 اغسطس فيما يلي: ج- 

2016م2017م

2.357.2591.755.223الرصيد في بداية السنة

1.949.2382.357.259المكون خالل السنة

--310.138تسويات 

)1.755.223()2.662.642(المسدد خالل السنة

1.953.9932.357.259الرصيد في نهاية السنة

مرصوفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى  -14

2016م2017م

870.319948.823مصروفات مستحقة

29.51521.100تامينات لدى الغير

544.03151،281أرصدة دائنة أخرى

1.443.8651.021.204

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -14

2016م2017م

32.457.92926.769.590الرصيد في بداية السنة

8.804.6346.824.190المكون خالل السنة

)1.135.851()2.522.409(المسدد خالل السنة

38.740.15432.457.929الرصيد في نهاية السنة

رأس املال  -14

يبلغ رأس مال الشركة 300 مليون ريال سعودي مقسماً علي 30 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي. )2016م: 300 مليون سهم مقسماً على 30 
مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

احتياطي نظامي  -14

وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، يتم تحويل 10٪ من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 
30٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

توزيعات أرباح  -14

اعتمدت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح بمبلغ 15.808.305 ريال سعودي كدفعة ثانية من األرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 
أغسطس 2016م وقرر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر 2016م توزيعات أرباح مرحلية وقد بلغ قيمة التوزيع خالل السنة 16.083.040 

ريال سعودي من تحت حساب أرباح العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2017م.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

إيرادات النشاط  -2-

عن السنة المنتهية في 31 أغسطس

2016م2017م

209.987.977201.931.207رسوم دراسية

3.285.0002.983.250رسوم نقل الطالب والطالبات

2.149.4352.846.640إيرادات النادي الرياضي

215.422.412207.761.097

منح وإعانات حكومية  -21

عن السنة المنتهية في 31 أغسطس

2016م2017م

19.020.00015.690.000منح صندوق تنمية الموارد البشرية )للمعلمين السعوديين(

1.749.2821.982.809إيرادات محققة منح حكومية )إيضاح 12(

531.5801.080.674إيرادات إعانات تعليمية حكومية 

21.300.86218.753.483

22- تكلفة اإليرادات

عن السنة المنتهية في 31 أغسطس

2016م2017م

102.584.27699.113.674رواتب واجور ومزايا موظفين

12.409.26112.042.849إهالكات وإطفاءات

6.599.6956.304.183مطبوعات وادوات ومواد مستهلكة

6.576.4684.553.682تأمين طبي

1.878.3871.670.664ضيافة وأستقبال وأنشطة

2.399.4122.046.113كهرباء ومياة وإتصاالت

1.879.6161.982.652وقود وصيانة

1.802.8141.714.437مصروفات حكومية

1.634.8142.109.457أخرى

137.764.743131.537.711
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
 )املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

مرصوفات عمومية وإدارية  -22

 
عن السنة المنتهية في 31 أغسطس

2016م2017م

20.106.18916.617.279رواتب واجور ومزايا موظفين

494.669948.600إهالكات وإطفاءات

734.4522.022.250ديون مشكوك في تحصيلها

1.272.466984.062عموالت بنكية

1.024.4151.100.955تدريب واستشارات

172.842976.461وقود وصيانة

862.635325.445كهرباء ومياة وإتصاالت

163.022665.884مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

371.000524.404مصروفات حكومية

569.356383.358تأمين طبي

122.450124.536ضيافة واستقبال وأنشطة

287.520360.855أخرى

26.181.01625.034.089

إيرادات أخرى  -23

 
 

عن السنة المنتهية في 31 أغسطس

2016م2017م

1.807.4251.844.198إيجار منافذ بيع وجبات غذائية

115.183397.336إيرادات متنوعة أخرى

1.922.6082.241.534

ربحية السهم   -24

تم احتساب ربحية السهم من صافي ربح السنة وربح التشغيل وايرادات أخرى عن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2017م بالقسمة علي المتوسط المرجح 
لعدد األسهم القائمة والبالغة 30 مليون سهم )2016م: 30 مليون سهم(.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

24- التقارير القطاعية

تتعلق أنشطة الشركة بقطاعات األعمال الرئيسية التالية: أ- 

مدارس الريان  �
مدارس الروابي  �
مدارس النزهة  �

أخرى )إدارة المدارس(  �

المعلومات المالية التي تم اختيارها كما في 31 أغسطس وللسنوات المنتهية في ذلك التاريخ والتي تم تلخيصها حسب  ب- 
منطقة قطاع األعمال، هي كما يلي:

كما في وللسنة المنتهية في 31 أغسطس 2017م

المجموع أخرى مدارس النزهة مدارس الروابي مدارس الريان

215.422.412 - 59.540.123 76.704.125 79.178.164 إيرادات النشاط

21.300.862 - 6.968.370 7.660.359 6.672.133 منح وإعانات حكومية

)137.764.743( - )35.483.976( )53.430.528( )48.850.239( تكلفة اإليرادات

98.958.531 - 31.024.517 30.933.956 37.000.058 مجمل الربح

257.718.160 1.011.383 92.835.611 75.809.419 88.061.747 األصول الثابتة

كما في وللسنة المنتهية في 31 أغسطس 2016م

المجموع أخري مدارس النزهة مدارس الروابي مدارس الريان

207.761.097 - 48.788.963 75.406.879 83.565.255 إيرادات النشاط

18.753.483 - 6.125.073 6.805.247 5.823.163 منح وإعانات حكومية

)131.537.711( - )32.049.514( )50.748.985( )48.739.212( تكلفة اإليرادات

94.976.869 - 22.864.522 31.463.141 40.649.206 مجمل الربح

269.653.179 576.845 98.648.692 79.378.300 91.049.342 األصول الثابتة

ونظراً لطبيعة نشاط الشركة وأسلوب إدارتها فإنه من غير العملي تخصيص أصول )ما عدا األصول الثابتة( وإلتزامات الشركة وفقاً للقطاعات المختلفة. 
كما أن كافة أنشطة الشركة تقع داخل مدينة الرياض.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة  بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

األدوات املالية  -24

تتضمن األدوات المالية مدرجة بقائمة المركز المالي النقد وما في حكمه والذمم المدينة وأرصدة القروض. 

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة 
تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة 

األخرى بصورة رئيسية من ذمم أولياء األمور وأطراف ذات عالقة وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية. 

مخاطر العمالت تتمثل في تذبذب القيمة المالية لألصول وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية، ونظراً ألن جميع المعامالت الجوهرية للشركة تتم 
بالريال السعودي فإن مخاطر العمالت وأسعار الصرف التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.

مخاطر سعر العمولة تتمثل في تغير أسعار العموالت على مديونية الشركة والتي تتمثل في أرصدة القروض والتسهيالت االئتمانية وللحد من هذه المخاطر 
فإن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيالت االئتمانية، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار العمولة السائدة بالسوق 

المصرفي بصورة دورية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار العمولة.

مخاطر السيولة تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم 
التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية 

التزامات مستقبلية. 

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ 
القياس. وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة. وبرأي 

اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات المالية الشركة ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

إعادة تبويب أرقام املقارنة  -24

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2016م لتتماشى مع عرض السنة الحالية للقوائم المالية وفيما يلي بيان 
بالبنود التي تم إعادة تبويبها:

 بعد إعادة التبويبأثر إعادة التبويبقبل إعادة التبويب األثر على قائمة المركز المالي

12.897.344156.21313.053.557دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

269.653.179)1.325.417(270.978.596أصول ثابتة، صافي

91.537.251)156.213(91.693.464مشروعات تحت التنفيذ

1.325.4171.325.417--أصول غير ملموسة، صافى

2.984.091266.6273.250.718الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

1.749.282)266.627(2.015.909الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية” 

51.325.0963.541.76654.866.862الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

4.736.948)3.541.766(8.278.714الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة »منح حكومية«

--
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية ىف 22 أغسطس 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

24- إعادة تبويب أرقام املقارنة )يتبع(

 بعد إعادة التبويبأثر إعادة التبويبقبل إعادة التبويب األثر على قائمة الدخل

3.315.70315.437.78018.753.483منح وإعانات حكومية

)131.537.711()17.104.263()114.433.448(تكلفة اإليرادات

)25.034.089(1.414.263)26.448.352(مصروفات عمومية وإدارية

)3.110.625(525.220)3.362.845(مصروفات تمويلية

--

-2- إعتامد القوائم املالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 11 ربيع األول 1439هـ الموافق 29 نوفمبر 2017م.

213



القوائم المالية المراجعة للربع األول المنتهي في -2 نوفمبر 14-2م.142321

الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية
 يف -2 نوفمرب 14-2م

مع تقرير مراجعي الحسابات
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم 

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
قامئة املركز املايل

كام يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

1 سبتمبر 2016م 31 أغسطس 2017م
30 نوفمبر 2017م ايضاحات

إيضاح 6 إيضاح 6

الموجودات

موجودات غير متداولة

360.525.232 378.845.168 385.268.827 7 ممتلكات وآالت ومعدات

12.683.251 12.406.901 12.337.901 8 أصول غير ملموسة

373.208.483 391.252.069 397.606.728 مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

- 1.652.328 1.375.589 مخزون

28.344.025 38.775.147 42.263.343 10 ذمم مدينة

14.863.018 23.485.935 23.721.230 11 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

22.571.622 29.545.850 65.564.193 9 نقد ومافي حكمه

65.778.665 93.459.260 132.924.355 مجموع الموجودات المتداولة

438.987.148 484.711.329 530.531.083 مجموع الموجودات

حقوق الملكية

300.000.000 300.000.000 300.000.000 17 رأس المال

6.650.779 13.341.331 13.341.331 18 إحتياطي نظامي

)8.872.752( 25.750.180 35.635.602 أرباح / )خسائر( مرحلة

297.778.027 339.091.511 348.976.933 مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

54.866.862 58.022.929 51.027.779 12 قروض طويلة االجل

45.982.000 45.800.000 48.067.000 16 منافع العاملين

4.736.948 3.233.122 2.880.266 13 إيرادات منح حكومية مؤجلة

105.585.810 107.056.051 101.975.045 مجموع المطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة

3.250.718 12.343.383 13.680.412 12 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

27.043.220 20.334.881 57.684.017 إيرادات مقدمة

201.628 775.558 1.583.788 ذمم دائنة

1.749.282 1.503.826 1.439.797 13 إيرادات منح حكومية مؤجلة

1.021.204 1.652.126 2.340.829 14 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2.357.259 1.953.993 2.850.262 15 مخصص الزكاة 

35.623.311 38.563.767 79.579.105 مجموع المطلوبات المتداولة

141.209.121 145.619.818 181.554.150 مجموع المطلوبات

438.987.148 484.711.329 530.531.083 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم 

)رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
قامئة الربح أو الخسارة

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

30 نوفمبر 
2016م )إيضاح 6(

غير مراجعة

30  نوفمبر
 2017م

تم مراجعتها
ايضاحات

53.943.680 51.135.984 19 اإليرادات

5.799.328 4.331.802 20 منح وإعانات حكومية

)36.422.733( )35.109.700( 21 تكلفة اإليرادات

23.320.275 20.358.086 مجمل الربح 

)69.885( )189.299( مصروفات دعاية وإعالن

)6.695.089( )7.255.085( 22 مصروفات عمومية وإدارية

501.096 642.475 23 إيرادات اخرى

17.056.397 13.556.177 الربح التشغيلي

)1.588.944( )1.649.486( تكاليف تمويل

15.467.453 11.906.691 صافي ربح الفترة قبل الزكاة 

)406.613( )896.269( الزكاة 

15.060.840 11.010.422 صافي ربح الفترة 

ربحية السهم:

0.5 0.37 24 ربحية السهم األساسية والمخفضة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
قامئة الدخل الشامل

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

30  نوفمبر 
2016م )إيضاح 6(

غير مراجعة

30  نوفمبر 2017م
تم مراجعتها

15.060.840 11.010.422 صافي ربح الفترة

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

1.328.000 )1.125.000( )خسارة( / ربح اكتواري من إعادة قياس مكافأه نهاية الخدمة للموظفين

1.328.000 )1.125.000( اجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً الى الربح والخسارة

1.328.000 )1.125.000( اجمالي )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للفترة

16.388.840 9.885.422 اجمالي الدخل الشامل للفترة

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
قامئة التغريات يف حقوق امللكية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

)خسائر( / أرباح احتياطي نظاميرأس المال
مرحلة

مجموع حقوق 
الملكية

297.778.027)8.872.752(300.000.0006.650.779الرصيد في 1 سبتمبر 2016م

15.060.84015.060.840--صافى ربح الفترة

1.328.0001.328.000--الدخل الشامل اآلخر

16.388.84016.388.840--اجمالي الدخل الشامل للفترة

)8.227.307()8.227.307(--توزيعات أرباح

305.939.560)711.219(300.000.0006.650.779الرصيد يف 30 نوفمبر 2016م – )غير مراجعة(

300.000.00013.341.33125.750.180339.091.511الرصيد يف 1 سبتمبر 2017م

11.010.42211.010.422--صافى ربح الفترة

)1.125.000()1.125.000(--الخسارة الشاملة اآلخرى

9.885.4229.885.422--اجمالي الدخل الشامل للفترة

300.000.00013.341.33135.635.602348.976.933الرصيد يف 30 نوفمبر 2017م

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
قامئة التدفقات النقدية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

30  نوفمبر 
2016م

غير مراجعة

30  نوفمبر 
2017م

تم مراجعتها

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

15.467.453 11.906.691 صافي ربح الفترة قبل الزكاة

تعديالت لــ :

3.257.921 3.522.055 إهالك و إستهالك 

1.481.468 1.790.000 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)565.080( )416.885( إيرادات محققة منح حكومية

1.588.944 1.265.486 تكاليف تمويلية

21.230.706 18.067.347

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  

)732.768( )3.488.196( ذمم مدينة

)1.879.527( 276.739 مخزون

- )235.295( دفعات مقدمة و ارصدة مدينة اخرى

15.086 808.230 ذمم دائنة

2.145.006 688.703 مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

)4.270.754( 37.349.136 ايرادات مقدمة

16.507.749 53.466.664 النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

- )648.000( المسدد من مكافأة نهاية الخدمة

16.507.749 52.818.664 صافي النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)260.630( )9.876.714( إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

)260.630( )9.876.714( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلة

)2.500.000( )6.923.607( المسدد من القروض

)8.227.307( - توزيعات األرباح المدفوعة

)10.727.307( )6.923.607( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

5.519.812 36.018.343 صافي التغير في النقد وما في حكمه

22.571.622 29.545.850 نقد وما في حكمه أول الفترة

28.091.434 65.564.193 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م

التنظيم والنشاط2 1

الشركة الوطنية للتربية والتعليم »الشركة« هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010178851 الصادر في مدينة 
الرياض بتاريخ 4 جمادى األولى 1423هـ الموافق 14 يوليو 2002م.

يتمثل نشاط الشركة في تملك وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام - ما قبل المرحلة الجامعية - واإلستثمار في المجال الرياضي والترفيهي 
والنوادي الرياضية لطالب المدارس. وتمارس الشركة نشاطها من خالل فروعها المبينة أدناة:

فرع مدارس التربية النموذجية/حي الريان بموجب سجل تجاري رقم 1010205885 بتاريخ 12 محرم 1426 هـ الموافق 21 فبراير 2005م.

فرع مدارس التربية النموذجية / حي الروابي بموجب سجل تجاري رقم 1010226993 بتاريخ 24 ذو الحجة 1427 هـ الموافق 14 يناير 2007 هـ.

فرع مدارس التربية النموذجية/حي النزهة بموجب سجل تجاري رقم 1010284328 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 1431 هـ الموافق 20 مارس 2010م .

فرع مدارس التربية النموذجية/حي قرطبة بموجب سجل تجاري رقم 1010466961 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 1438 هـ الموافق 4 يناير 2017م.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض

ص.ب 41980 - الرياض 11531

المملكة العربية السعودية

أسس اإلعداد2 2

المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين. بالنسبة لجميع الفترات السابقة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2016، قامت الشركة بإعداد وعرض قوائمها المالية 
لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكذلك متطلبات  النظامية وفقاً 
نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة في إطار ما يتفق مع إعداد وعرض القوائم المالية. إن مصطلح »معايير المحاسبة المتعارف عليها في 
المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين« يشير إلى معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وحيث يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع قرار مجلس اإلدارة فى 19 
ديسمبر 2016 واعتماد خطة التحول من قبل الجمعية العامة العادية فى 16 يناير 2017، فإن هذه القوائم المالية للشركة تعتبر جزء من الفترة المشمولة 
في أول قوائم مالية سنوية. وعليه، فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 1 »تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة« بواسطة الشركة 

إلعداد القوائم المالية .

يعرض اإليضاح رقم )6( أثر التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية على حقوق الملكية المدرجة سابقاً كما في 31 أغسطس 2016م، وقائمة الربح 
أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل للشركة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2016م، بما في ذلك طبيعة وأثر التغيرات الجوهرية في السياسات المحاسبية 

عن تلك المستخدمة في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2016م.

السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة.

لقد تم إعداد القوائم المالية للحصول على المعلومات واستخدام هيئة السوق المالية السعودية لغايات الطرح العام ألسهم الشركة.

أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية بالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك وبإستخدام أساس مفهوم اإلستمرارية.

عملة العرض والنشاط

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للشركة.
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املعايري الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن غري سارية املفعول بعد2 2

المعايير والتعديالت الصادرة ولكن لم تنطبق على القوائم المالية مدرجة أدناه. إن هذه القائمة من المعايير الصادرة هي تلك التي تتوقع الشركة بصورة 
معقولة أن يكون لها أثر على اإلفصاحات والمركز أو األداء المالي عند تطبيقها في تاريخ مستقبلي. فيما يلي المعايير والتعديالت الصادرة وغير سارية 

المفعول حتى اآلن.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( االدوات المالية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 األدوات المالية الذي يحل محل معيار 
المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: اإلثبات والقياس وجميع اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقرير المالي 9. يجمع المعيار الدولي للتقرير المالي 
المالي 9 على  للتقرير  الدولي  المعيار  والتحوط. يسري  والقياس ومحاسبة اإلنخفاض  التصنيف  المالية:  للمحاسبة لألدوات  الثالثة  الجوانب  بين    9
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التحوط ، فإن التطبيق بأثر رجعي مطلوب ولكن 
عرض معلومات المقارنة غير إلزامي. بالنسبة لمحاسبة التحوط يتطلب تطبيق المتطلبات بأثر رجعي مع بعض االستثناءات المحدودة. إن الشركة بصدد 

إستكمال تقييمها المتعلق بأثر نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على اإلنخفاض فى قيمة موجودتها المالية.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء

تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في مايو 2014م ويقدم المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود 
مع العمالء. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 15، يتم اإلعتراف باإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تحويل 

سلع أو خدمات إلى العميل.

سيحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. يجب تطبيق المعيار إما بأثر رجعي 
كامل أو تطبيق بأثر رجعي معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م. إن الشركة بصدد إستكمال تقييمها المتعلق بأثر المعيار الدولي 

للتقرير المالي 15 على سياساتها الخاصة باالعتراف باإليرادات.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( عقود االيجار

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 16 نموذجاً محاسبة إيجاري واحد في المركز المالي للمستأجرين. يقوم المستأجر باإلعتراف بأصول حق االستخدام 
التي تمثل حقه في استخدام األصل المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل إلتزاماته بإجراء مدفوعات اإليجار. هناك استثناءات إختيارية لعقود اإليجار قصيرة 
األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تظل محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي، أي أن المؤجرين يستمرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود 

إيجارات تمويلية أو تشغيلية.  

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 16 محل اإلرشادات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 17 الخاص بعقود اإليجار، تفسير 
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 4 لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار  وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 15 عقود 
اإليجار التمويلية – الحوافز و تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 27-  ويتم تقييم جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.

يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م. مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 
اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل التاريخ األولي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16. بدأت الشركة في تقييم األثر المحتمل لتطبيق المعيار 

الدولي للتقرير المالي 16 على قوائمها المالية.

التعديالت االخرى

فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي ال يتوقع أن يكون لها أثر على القوائم المالية للشركة:

تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2(. أ- 
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 10 ومعيار  ب- 

المحاسبة الدولي 28(.
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية:2 3

تصنيف المتداول مقابل غير المتداولة

تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة. تكون الموجودات متداولة عندما تكون:

من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية. �
يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة. �
يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. �
أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية إلتزام على األقل لالثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. �

تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

تكون المطلوبات متداولة عندما:

يكون متوقعاً أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية. �
يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة. �
مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. �
عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لألثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. �

تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

تجميع األعمال والشهرة

تقوم الشركة بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ كإجمالي المقابل المحول الذي تم قياسه بالقيمة 
العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها.

يتم قيد التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها ويتم إدارجها في المصروفات اإلدارية.

عندما تقوم الشركة باالستحواذ على أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المفترض تحملها بتصنيف وتوزيع مناسب وفقاً للشروط التعاقدية 
الشركة  بواسطة  الرئيسية  العقود  الكامنة في  المشتقات  تاريخ االستحواذ. يتضمن ذلك فصل  بها كما في  المرتبطة  والظروف  والظروف االقتصادية 

المستحوذ عليها.

يتم اإلعتراف بأي مقابل محتمل محول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم قياس كافة المقابالت المحتملة )باستثناء تلك المصنفة كحقوق ملكية( 
تم قياسها بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير والتغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة. ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل 

المصنف كحقوق ملكية والتسويات الالحقة يتم المحاسبة عنها ضمن حقوق الملكية.

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة( وأي حصص سابقة محتفظ 
بها على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة والمطلوبات المالية المفترض تحملها. في حال تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ 
عليها إلجمالي المقابل المحول، تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت بصورة صحيحة جميع الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات 
المفترض تحملها ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم اإلعتراف به في تاريخ االستحواذ. إذا كان إعادة القياس ال يزال يؤدي إلى 

تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها إلجمالي المقابل المحول، يتم إداراج األرباح في قائمة الربح أو الخسارة.

من  المستحوذة  الشهرة  توزيع  يتم  اإلنخفاض  إختبار  ألغراض  متراكمة.  إنخفاض  خسائر  أي  ناقصاً  بالتكلفة  الشهرة  قياس  يتم  األولي،  اإلثبات  بعد 
تجميع أعمال من تاريخ االستحواذ لكل وحدة توليد نقد للشركة والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بغض النظر عن ما إذا كانت الموجودات 

والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها مخصصة لتلك الوحدات.

عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة توليد نقد واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة يتم إدراجها في 
القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية 

المستبعدة واإلبقاء على وحدة توليد النقد.
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية – )يتبع(  -3

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق تاريخ القياس. يستند 
قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو �
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات �

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قاباًل للوصول إليه من قبل الشركة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام 
اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم اإلقتصادية.

قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق علي تحقيق منافع إقتصادية باستخدام الموجودات في أقصى 
وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى و أفضل استخدام له.

تستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من المدخالت 
التى يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكها.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العادلة. ويتم اإلفصاح 
عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.

المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.

المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه .

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين 
المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالل الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 

فترة التقرير. تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.

في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية 
للشركة. ولهذا التحليل تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة  المعلومات في إحتساب التقييم مع العقود 
والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم الشركة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا 
كان التغير معقوالً. ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل 

أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادة كما هو موضح أعاله.

النقد وما في حكمه

إن ما في حكم النقد هو استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة القابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية 
للتغيرات في القيمة. تتكون التقدية وما في حكمها من النقد في الصندوق ولدى البنوك في الحسابات الجارية وتسهيالت المرابحة بفترة استحقاق أصلية 

أقل من ثالثة اشهر من تاريخ االستحواذ.

المخزون

يتكون المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية والزى المدرسى ويسجل بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتمثل القيمة القابلة 
للتحقق الفرق بين سعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصوما منها تكاليف اإلتمام التقديرية ومصاريف استكمال البيع. يتم تحديد التكلفة 

باستخدام طريقة المتوسط المرجح. 

تقوم الشركة )عند اللزوم( بإثبات انخفاض فى القيمة الدفترية بالفرق بين القيمة الدفترية وصافى القيمة اإلستردادية للمخزون بطئ الحركة والمخزون 
المتقادم ضمن تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة.
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الذمم املدينة التجارية 

تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم خسائر اإلنخفاض فى القيمة. ويتم تكوين خسائر اإلنخفاض عند وجود دليل موضوعي 
يشير إلى عدم مقدرة الشركة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. 

ويتم تحميل اإلنخفاض على قائمة الربح أو الخسارة . وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى قائمة الربح أو 
الخسارة.

املنح الحكومية

يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتبطة سوف يتم اإللتزام بها. عندما ترتبط 
المنحة ببند مصروف يتم اإلعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعتزم الشركة تعويض التكاليف التي يتم قيدها كمصروفات.

عندما تتعلق المنحة بأصل، يتم اإلعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذو العالقة.

عند تحصل الشركة على منح غير نقدية يتم تسجيل األصل والمنحة باإلجمالي بالقيمة اإلسمية وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة  على مدى العمر 
اإلنتاجي المتوقع لألصل بناًء على نمط استهالك مزايا األصل المحدد بأقساط سنوية متساوية. عندما يتم منح قروض أو مساعدات مماثلة من الحكومات 

أو المؤسسات ذات العالقة بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة السائد فإن أثر هذه الفوائد التفضيلية يعتبر منحة حكومية.

األدوات املالية – اإلثبات األويل والغاء االثبات الالحق

األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لدى منشأة وإلتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.

املوجودات املالية

اإلثبات والقياس األويل )أ ( 

يتم تصنيف الموجودات عند القياس األولي كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واإلقراض والمديونيات والموجودات المالية 
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والموجودات المالية المتاحة للبيع أو كمشتقات مخصصة كأدوات تحوط في تحوط فعال، أيهما مالئماً.

يتم قياس كافة الموجودات بخالف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف معامالت 
مباشرة. يتم اإلعتراف بتكاليف المعامالت للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة  عند تكبدها.

للشركة الموجودات المالية التالية: نقد وما في حكمه وذمم مدينة ومستحق من طرف ذو عالقة واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

)ب ( القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما هو مبين أدناه:

- اإلقراض والمديونيات

اإلقراض والمديونيات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات قيمة محددة أو يمكن تحديدها وهي غير مدرجة في سوق نشط. بعد القياس المبدئي يتم 
قياس هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ناقصاً اإلنخفاض.

يتم إحتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تشكل جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة 
الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة. يتم اإلعتراف بالخسائر الناتجة من اإلنخفاض في قائمة 

الربح أو الخسارة في التكاليف التمويلية بالنسبة للقروض أو المصروفات التشغيلية األخرى بالنسبة للمديونيات.
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- الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

بها  اإلحتفاظ  والقدرة على  النية  للشركة  يكون  والتي  وتاريخ استحقاق محدد  للتحديد  قابل  أو  مبلغ سداد محدد  لها  والتي  يتم تصنيف االستثمارات 
حتى تاريخ االستحقاق كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً أي إنخفاض وإثبات اإليرادات بطريقة العائد الفعلي. تأخذ الشركة في اإلعتبار مخاطر إئتمان األطراف 

األخرى في تقييمها فيما إذا كانت هذه األدوات المالية قد إنخفضت قيمتها.

تتضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق اإليداعات لدى البنوك واالستثمارات األخرى عالية السيولة ذات تواريخ استحقاق أصلية ثالثة 
أشهر أو أكثر ولكن ليس أكثر من سنة من تاريخ الشراء.

ليس لدى الشركة أي موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مصنفة عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

)ج( إلغاء اإلعرتاف

يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من األصول المالية المماثلة، عندما ينطبق( عندما:

إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل �
قامت الشركة ينقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تعهدت بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير  �

جوهري لطرف ثالث من خالل ترتيبات وإما

قيام الشركة بتحويل كافة المخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية )أ ( 
لم تقم الشركة بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية ولكن قامت بنقل السيطرة على األصل. )ب ( 

إنخفاض الموجودات المالية )د( 

بالنسبة للموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بالتأكد فيما إذا كان هناك دلياًل 
موضوعياً على إنخفاض قيمة أصل أو مجموعة من األصول المالية. بعتير األصل المالي أو مجموعة األصول المالية منخفضة القيمة فقط إذا كان هناك 
دلياًل موضوعياً على اإلنخفاض نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن الحدث له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية يمكن تقديرها بصورة موثوق فيها. 

قد يتضمن دليل اإلنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تعثر أو تأخير في سداد أصل 
الدين أو إحتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية 

المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر. 

- الموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة

بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة تقوم الشركة بداية بتقييم ما إذا كان هناك إنخفاض على مستوى فردي للموجودات الهامة 
بمفردها. إذا قدرت الشركة عدم وجود دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة أصل مالي تم تقييمه بشكل فردي، سواًء كان جوهرياً أو غير جوهري، 
يتم إدراج األصل في مجموعة أصول مالية ذات خصائص مخاطر إئتمان مماثلة وتقييمها مجتمعة لإلنخفاض. بالنسبة للموجودات التي يتم تقييمها بصورة 

منفردة لتحديد خسائر اإلنخفاض، أو ال يزال اإلعتراف بها ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي إلنخفاض القيمة.

يتم قياس مبلغ أي خسائر إنخفاض كالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة )بخالف خسائر اإلئتمان المستقبلية 
المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص واإلعتراف بالخسائر في قائمة الربح أو الخسارة. إيرادات الفوائد )المسجلة 
المستخدم لخصم  الفائدة  باستخدام معدل  المخفضة وتستحق  الدفترية  القيمة  ( يستمر استحقاقها على  الخسارة  أو  الربح  قائمة  تمويل في  كإيراد 

التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسائر اإلنخفاض.

يتم شطب القروض والمخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك إحتمال حقيقي الستردادها مستقباًل وتم تحقق كافة الضمانات أو تم تحويلها 
إلى الشركة. في حال زيادة أو نقصان مبلغ خسائر اإلنخفاض المقدر في السنة الالحقة بسبب أحداث وقعت بعد اإلعتراف باإلنخفاض، يتم زيادة أو 
تخفيض خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً من خالل تعديل حساب المخصص. في حال استرداد المشطوب الحقاً، يتم تخفيض مبلغ االسترداد من 

المصروفات اإلدارية والعمومية في قائمة الربح أو الخسارة.
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)ج( إلغاء اإلعرتاف )يتبع(

املطلوبات املالية

االثبات والقياس

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والقروض والسلف والذمم الدائنة،  يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي كمطلوبات مالية بالقيمة 
ايهما مالئماً. يتم قيد كافة المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف 
المعامالت المباشرة. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً والحقاً بالقيمة العادلة، وأي تكاليف معامالت 
متعلقة بها يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  عند تكبدها. تتضمن المطلوبات المالية للشركة القروض وأوراق الدفع المستحقة والمستحق 

ألطراف ذات عالقة.

الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. تتكون التكلفة من تكلفة المعدات والمواد بما في ذلك الشحن 
والتأمين والنفقات من المقاولين لتركيب وإنشاء األعمال وتكاليف التمويل المرسملة. إذا كان ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجية 

مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات والمعدات. 

ر لكل منها وفقاً  ل استهالك الممتلكات والمعدات على قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدَّ يُحمَّ
لألعمار المقدرة السنوية التالية:

السنوات االصل

33 مباني

10– 7 أثاث ومفروشات

10– 4 معدات وأجهزة حاسب ألى

5 سيارات 

10 تحسينات على مباني مملوكة

يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطريقة الحالية والعمر اإلنتاجي المقدر أو القيمة المتبقية 
مختلفة عن تلك المقدر سابقاً. يتم اإلعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة  بأثر مستقبلي.

تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات. اإلصالحات والتحسينات الصغيرة يتم تحميلها 
كمصاريف عند حدوثها. كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد الموجودات والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية 

للموجودات في قائمة الربح أو الخسارة  .

تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو التركيب، وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلضافة إلى التكاليف المنسوبة 
مباشرة إلى اإلنشاء أو التركيب، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة، إلى فئة الموجودات المعنية. ال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية 

قيد التنفيذ.

الموجودات غير الملموسة

يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها بصورة منفردة عند اإلثبات األولي بالتكلفة. الحقاً لإلثبات األولي يتم قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة 
ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر إنخفاض متراكم. الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال يتم رسملتها ويتم 

اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  في الفترة التي تم فيها تكبد المصروفات.

برامج الحاسب اآللي

يتم قيد تراخيص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئياً بالتكلفة. يتم استهالكها بطريقة القسط الثابت على مدار عمرها المقدر بخمس سنوات. 
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الشهرة

والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  المستحوذ عليها صافي  المحول لألعمال  للمقابل  العادلة  القيمة  تتجاوز  ينتج عندما  الذي  المبلغ  الشهرة هي 
واإللتزامات المحتملة المعترف بها. عندما تقوم الشركة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ. يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج األعمال على 
الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال. تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية 

وال تزيد أبداً عن قطاع التشغيل.

تكاليف اإلقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة علي إنشاء موجودات مؤهلة لتحمل تكلفة اإلقتراض والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون جاهزة 
لالستخدام المحدد لها أو بيعها كجزء من تكلفة األصل المعني. حيثما يتم الحصول القروض خصيصاً لتمويل مشروع، يمثل المبلغ المرسمل تكاليف 
لفترة قصيرة خاص  المقترضة  األموال  تمويل  لمبلغ  مؤقت  استثمار  نتيجة  فائض  هناك  يكون  وحيثما  المتكبدة.  المباشرة  وغير  المباشرة  اإلقتراض 
بغرض تمويل مشروع فإن الدخل المحقق من االستثمار المؤقت لهذه المبالغ يتم خصمها من إجمالي تكلفة اإلقتراض المرسملة. عندما تشكل القروض 

المستخدمة لتمويل مشروع جزًء من القروض العامة يتم إحتساب المبلغ المرسمل باستخدام معدل التمويل بالشركة.

يتم قيد كافة تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها. تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما 
يتعلق باإلقتراض.

انخفاض الموجودات غير المالية

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمته. في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يتطلب إجراء إختبار إنخفاض 
سنوي لألصل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد 
ناقصاً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات 
نقدية داخلة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها 

القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.

عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي 
تكاليف  يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. يتم األخذ في اإلعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً 
االستبعاد معامالت السوق األخيرة. في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم إختبار الشهرة سنوياً 

لإلنخفاض وال يتم عكس أي خسائر إنخفاض للشهرة.

تستند الشركة في إحتسابها لإلنخفاض على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد 
للشركة التي تتوزع عليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والخطط التشغيلية بصورة عامة فترة خمس سنوات. يتم إحتساب معدل النمو طويل 

األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة في فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل المنخفض.

 بالنسبة للموجودات باستثاء الشهرة يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً لم تعد 
موجودة أو قد إنخفضت. عند وجود مثل هذه المؤشر تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد. ويتم رد خسائر 
اإلنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد خصم 

االستهالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة. يتم اإلعتراف بهذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة  .

الزكاة

يتم احتساب مخصص الزكاة بتاريخ قائمة المركز المالى وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويدرج المخصص الناتج 
ضمن قائمة األرباح والخسائر. يتم اثبات مطلوبات الزكاة االضافية عن السنوات السابقة إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط الزكوية عن سنوات سابقة من 

قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها اصدار الربوط النهائية.
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منافع العاملين

تقدم الشركة خطة مزايا محددة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط المنصوص عليها في أنظمة المملكة 
العربية السعودية. يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي والرصيد المقابل يضاف إلى لألرباح المبقاة من خالل قائمة الدخل 
الشامل اآلخر في الفترة الي حدثت فيها.

ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة  في فترات الحقة، ويتم اإلعتراف بالتكاليف والمصاريف المتعلقة بخطط المنافع المحددة 
في قائمة الربح أو الخسارة.

االعتراف بااليرادات

تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من تقديم الخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة الشركة مع االخذ بعين االعتبار 
شروط الدفع المحددة تعاقدياً. يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات. 

يتم إثبات اإليراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى الشركة وعندما تتحقق معايير 
محددة لكل من أنشطة الشركة كما هو موضح أدناه.

الخدمات التعليمية

الخصومات  بعد  بالصافي  وتدرج  حدة  على  دراسي  عام  لكل  بالمدارس  المسجلين  للطالب  التعليمية  الخدمات  تأدية  عند  بااليرادات  االعتراف  يتم 
واالعفاءات. كما تتحقق االيرادات األخرى عند تقديم الخدمات ذات العالقة.

توزيعات األرباح

تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.

 ربحية السهم

تقوم الشركة بعرض معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة 
إلى المساهمين العاديين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة بخصم الربح 
أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة مخصوماً منها األسهم المملوكة المحتفظ بها لتأثير كافة األسهم 

العادية المخففة المحتملة والتي تتكون من أوراق الدفع القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين، إن وجدت.

المعامالت بالعمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة عند حدوث تلك المعامالت، أما الموجودات والمطلوبات 
ذات الطبيعة النقدية المحددة بالعمالت األجنبية فيتم تحويلها إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي، وتدرج خسائر 

أو أرباح فروقات أسعار الصرف في قائمة الربح أو الخسارة للفترة الجارية.

اإليجارت

يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب، ينطوي أو ال ينطوي على عقد إيجار على جوهر الترتيب في تاريخ إنشائه. يتم تقييم الترتيب لتحديد ما إذا كان الوفاء 
بالترتيب يعتمد على استخدام أصل محدد وأن الترتيب ينقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم يكن هذا الحق محدد صراحة في الترتيب.
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الشركة كمستأجر

إن عقود اإليجار التمويلى التي تنقل إلى الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر عند بدء اإليجار يتم رسملتها عند 
بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل. يتم توزيع دفعات اإليجار بين النفقات 
التكاليف  التمويل في  المتبقي من اإللتزام. يتم اإلعتراف نفقات  إلتزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد  التمويلية وتخفيض في 

التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة .

يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن الشركة سوف تحصل على الملكية في نهاية 
فترة اإليجار، يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإليجار أيهما أقصر.

إن عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف عقد اإليجار التمويلي. يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة الربح أو 
الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المخصصات

يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون للشركة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث سابق ومن المرجح أن يتطلب تدفق خارج 
المخصصات من خالل خصم  تحديد  يتم  التأثير جوهري  يكون  فيها. عندما  موثوق  مبلغها بصورة  تقدير  ويمكن  االلتزام  لتسوية  االقتصادية  للمنافع 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة  الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال، وعندما يكون مالئماً 

والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام. يتم اإلعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة  . 

االلتزامات المحتملة

هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير مؤكدة ال 
تقع ضمن السيطرة الكاملة للشركة، أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسوية االلتزام. في حال عدم 

القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن الشركة ال تدرج المطلوبات المحتملة وإنما تفصح عنها في القوائم المالية.

التقارير القطاعية

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة التي تشارك في أنشطة األعمال والتي يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات وتشمل اإليرادات 
والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى. تتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل من قبل صانعي القرارات 

التشغيلية للشركة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر لها معلومات مالية منفصلة.
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التقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة2 4

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات 
والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى 

نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية. 

إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير ذات المخاطر الجوهرية 
التي قد ينتج عنها تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية مدرجة أدناه. تستند الشركة في تقديراتها 
على المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالية . إن الظروف الحالية واإلفتراضات عن التطورات المستقبلية، قد تتغير بسبب التغيرات في السوق أو 

الظروف الخارجة عن سيطرة الشركة. يتم عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدوثها.

خطط املزايا املحددة

يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام ذي العالقة باستخدام التقييمات اإلكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات 
مختلفة والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت 
الوفيات. نظراً للتعقيد في التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن إلتزام المزايا المحدد شديد التأثر بالتغيرات في هذه اإلفتراضات. 

تتم مراجعة جميع اإلفتراضات في تاريخ كل تقرير.

إن معدل الخصم هو المعامل األكثر عرضة للتغيرات. وعند تحديد معدل الخصم المناسب تأخذ اإلدارة في اإلعتبار معدالت الفائدة لسندات الشركات 
بعمالت تتفق مع عمالت إلتزام مكافأة نهاية الخدمة التي ال تقل عن تصنيف »AA» أو أعلى، كما تم تحديده بواسطة وكالة تصنيف معتمدة دولياً لتتوافق 
مع المدة المتوقعة إللتزام المنافع المحددة. يتم مراجعة السندات األساسية للتأكد من جودتها. يتم حذف تلك التي لها فروقات إئتمان مفرطة من تحليل 
السندات التي يعتمد عليها معدل الخصم، على أساس أنها ال تمثل سندات جودة عالية. يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات لدول محددة. ال تتغير 
جداول الوفيات إال على فترات زمنية استجابة للتغيرات السكانية. وتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات إلى معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل 

بالنسبة لدول محددة.

انخفاض الشهرة

يتم إجراء إختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد بمقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد وقيمتها القابلة لالسترداد. إن القيمة 
المعقد  التتقييم  عملية  إن  أكبر.  أيهما  لالستخدام  القابلة  وقيمتها  البيع  تكاليف  ناقصاً  العادلة  قيمتها  هي  للنقد  المولدة  للوحدة  لالسترداد  القابلة 
المستخدمة لتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع و/أو القيمة القابلة لالستخدام تتضمن استخدام طرق مثل طريقة التدفقات النقدية المخصومة 
التي تستخدم إفتراضات لتقديرات التدفقات النقدية. تعتمد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير على معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات 

النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

رشح كيفية التحول إىل املعايري الدولية للتقارير املالية2 4

كما هو مبين في )إيضاح2( تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية على أساس 
المعايير الدولية للتقارير المالية، قامت الشركة بتعديل المبالغ المدرجة سابقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في 
المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )المعايير المحاسبية السابقة(. فيما يلي الجداول وااليضاحات التي تبين 

األثر على المركز المالي واألداء المالي للشركة نتيجة التحول من تطبيق المعايير المحاسبية السابقة إلى تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

رشح كيفية التحول إىل املعايري الدولية للتقارير املالية - تتمة  -4

تسويات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في 1 سبتمبر 2016م )تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية(  1-6

األرصدة وفقا 
للمعايير الدولية 
للتقارير المالية

إعادة تصنيف أثر التحول
األرصدة وفقا 

للمعايير السعودية 
السابقة

الموجودات
موجودات غير متداولة

360.525.232 91.537.251 )665.198( 269.653.179 ممتلكات وآالت ومعدات – إيضاح )ج(
- )91.537.251( - 91.537.251 مشروعات تحت التنفيذ – إيضاح )و(

12.683.251 11.357.834 - 1.325.417 أصول غير ملموسة - إيضاح )و(
- )11.357.834( )11.006.611( 22.364.445 شهرة – إيضاح )ب(

373.208.483 - )11.671.809( 384.880.292 مجموع املوجودات غير املتداولة

موجودات متداولة
28.344.025 - - 28.344.025 ذمم مدينة، صافي
14.863.018 1.809.461 - 13.053.557 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

- )1.809.461( - 1.809.461 مستحق من أطراف ذات عالقة - إيضاح )و(
22.571.622 - - 22.571.622 نقد ومافي حكمه

65.778.665 - - 65.778.665 مجموع املوجودات املتداولة

438.987.148 - )11.671.809( 450.658.957 مجموع املوجودات

حقوق الملكية
300.000.000 - - 300.000.000 رأس المال

6.650.779 - - 6.650.779 إحتياطي نظامي
)8.872.752( - )25.195.880( 16.323.128 أرباح / )خسائر( مرحلة

297.778.027 - )25.195.880( 322.973.907 مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة
54.866.862 - 54.866.862 قروض طويلة االجل
45.982.000 - 13.524.071 32.457.929 منافع العاملين – إيضاح )أ(
4.736.948 - - 4.736.948 إيرادات منح حكومية مؤجلة 

105.585.810 - 13.524.071 92.061.739 مجموع املطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة
3.250.718 3.250.718 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

27.043.220 - - 27.043.220 إيرادات مقدمة
201.628 - - 201.628 ذمم دائنة

1.749.282 - - 1.749.282 إيرادات منح حكومية مؤجلة 
1.021.204 - - 1.021.204 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2.357.259 - - 2.357.259 مخصص الزكاة 

35.623.311 - - 35.623.311 مجموع املطلوبات املتداولة

141.209.121 - 13.524.071 127.685.050 مجموع املطلوبات

438.987.148 - )11.671.809( 450.658.957 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

رشح كيفية التحول إىل املعايري الدولية للتقارير املالية - تتمة  -4

تسويات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في 31 أغسطس 2017م  2-6

األرصدة وفقا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية إعادة تصنيف أثر التحول األرصدة وفقا للمعايير 

السعودية السابقة
الموجودات

موجودات غير متداولة
378.845.168 121.957.117 )830.109( 257.718.160 ممتلكات وآالت ومعدات– إيضاح )ج(

- )121.957.117( - 121.957.117 مشروعات تحت التنفيذ - إيضاح )و(
12.406.901 11.357.834 - 1.049.067 أصول غير ملموسة - إيضاح )و(

- )11.357.834( )11.006.611( 22.364.445 شهرة – إيضاح )ب(
391.252.069 - )11.836.720( 403.088.789 مجموع املوجودات غير املتداولة

موجودات متداولة
1.652.328 - - 1.652.328 مخزون

38.775.147 - - 38.775.147 ذمم مدينة، صافي
23.485.935 6.045.211 - 17.440.724 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

- )6.045.211( - 6.045.211 مستحق من أطراف ذات عالقة - إيضاح )و(
29.545.850 - - 29.545.850 نقد ومافي حكمه

93.459.260 - - 93.459.260 مجموع املوجودات املتداولة

484.711.329 - )11.836.720( 496.548.049 مجموع املوجودات
حقوق الملكية

300.000.000 - - 300.000.000 رأس المال
13.341.331 - - 13.341.331 إحتياطي نظامي
25.750.180 - )18.896.566( 44.646.746 أرباح مرحلة
339.091.511 - )18.896.566( 357.988.077 مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة
58.022.929 - - 58.022.929 قروض طويلة االجل
45.800.000 - 7.059.846 38.740.154 منافع العاملين – إيضاح )أ(
3.233.122 - - 3.233.122 إيرادات منح حكومية مؤجلة 

107.056.051 - 7.059.846 99.996.205 مجموع املطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

12.343.383 - - 12.343.383 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
20.334.881 - - 20.334.881 إيرادات مقدمة

775.558 - - 775.558 ذمم دائنة
1.503.826 - - 1.503.826 إيرادات منح حكومية مؤجلة 
1.652.126 208.261 - 1.443.865 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

- )208.261( - 208.261 مستحق الى أطراف ذات عالقة - إيضاح )و(
1.953.993 - - 1.953.993 مخصص الزكاة 
38.563.767 - - 38.563.767 مجموع املطلوبات املتداولة

145.619.818 - 7.059.846 138.559.972 مجموع املطلوبات

484.711.329 - )11.836.720( 496.548.049 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

رشح كيفية التحول إىل املعايري الدولية للتقارير املالية - تتمة  -4

تسويات الشركة لقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2017م  3-6

األرصدة وفقا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية أثر التحول األرصدة وفقا للمعايير 

السعودية السابقة

215.422.412 - 215.422.412 اإليرادات

21.300.862 - 21.300.862 منح وإعانات حكومية

)137.929.654( )164.911( )137.764.743( تكلفة اإليرادات

98.793.620 )164.911( 98.958.531 مجمل الربح 

)921.021( - )921.021( مصروفات دعاية وإعالن

)23.350.791( 2.830.225 )26.181.016( مصروفات عمومية وادارية

1.922.608 - 1.922.608 ايرادات اخرى

76.444.416 2.665.314 73.779.102 الربح التشغيلي

)6.292.211( )1.678.000( )4.614.211( تكاليف تمويل

70.152.205 987.314 69.164.891 صايف ربح السنة قبل الزكاة 

)2.259.376( - )2.259.376( الزكاة 

987.314 987.314 66.905.515 صايف ربح السنة 

ربحية السهم:

2.26 0.03 2.23 ربحية السهم األساسية واملخفضة

تسويات الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2017م  4-6

األرصدة وفقا للمعايير 
األرصدة وفقا للمعايير أثر التحولالسعودية السابقة

الدولية للتقارير المالية

66.905.515987.31467.892.829صافى ربح السنة

الدخل الشامل األخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلي الربح أو الخسارة 

5.312.0005.312.000--أرباح إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

5.312.0005.312.000--الدخل الشامل األخر

66.905.5156.299.31473.204.829إجمالي الدخل الشامل
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

رشح كيفية التحول إىل املعايري الدولية للتقارير املالية - تتمة  -4

6-5 تسويات الشركة لقائمة الربح أو الخسارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2016م

األرصدة وفقا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية أثر التحول األرصدة وفقا للمعايير 

السعودية السابقة

53.943.680 - 53.943.680 اإليرادات

5.799.328 - 5.799.328 منح وإعانات حكومية

)36.422.733( )47.996( )36.374.737( تكلفة اإليرادات

23.320.275 )47.996( 23.368.271 مجمل الربح 

)69.885( - )69.885( مصروفات دعاية وإعالن

)6.695.089( )587.710( )6.107.379( مصروفات عمومية وإدارية

501.096 - 501.096 إيرادات اخرى

17.056.397 )635.706( 17.692.103 الربح التشغيلي

)1.588.944( )419.500( )1.169.444( تكاليف تمويل

15.467.453 )1.055.206( 16.522.659 صافى ربح الفترة قبل الزكاة 

)406.613( - )406.613( الزكاة 

15.060.840 )1.055.206( 16.116.046 صايف ربح الفترة 

ربحية السهم:

0.50 )0.04( 0.54 ربحية السهم األساسية واملخفضة

6-6 تسويات الدخل الشامل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2016م

األرصدة وفقا للمعايير 
األرصدة وفقا للمعايير أثر التحولالسعودية السابقة

الدولية للتقارير المالية

15.060.840)1.055.206(16.116.046صافي ربح الفترة

الدخل الشامل األخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلي الربح أو الخسارة 

1.328.0001.328.000-أرباح إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1.328.0001.328.000-الدخل الشامل األخر

16.116.046272.79416.388.840إجمالي الدخل الشامل
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

رشح كيفية التحول إىل املعايري الدولية للتقارير املالية - تتمة  -4

مالحظات توضيحية

أ( منافع العاملين

وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تقوم الشركة باحتساب التزام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 
على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي . وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم احتساب التكاليف المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين على أساس التقييم االكتواري باستخدام 
طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. إن الفروقات في مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في تاريخ التحول تم اإلعتراف بها مقابل األرباح المبقاة.

تم االعتراف فى سنوات سابقة بشهرة بمبلغ 11.006.611 ريال سعودي كنتيجة لتحول الشكل القانوني للشركة وعند التحول الى المعايير الدولية  ب( 
للتقارير المالية، تم الغاء االعتراف بهذه الشهرة مقابل األرباح المرحلة.

فصل الممتلكات والمعدات إلى مكوناتها الرئيسية هـ( 

بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، تم فصل المباني إلى مكوناتها الرئيسية بغرض استهالكها وفقاً لمعدل أعمارها اإلنتاجية. إن الفروقات في 
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات وفقاً للمعايير المحاسبية السابقة والمعايير الدولية للتقارير المالية في تاريخ التحول تم اإلعتراف بها مقابل األرباح 

المرحلة.

فى 1 سبتمبر 2016م ال يوجد اختالف جوهرى بين عرض قائمة التدفقات النقدية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية  ح( 
السعودية ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

قامت الشركة بإعادة تصنيف بعض البنود المقارنة بقائمة المركز المالى ليتماشى مع عرض القوائم المالية فى 30 نوفمبر 2017 كالتالى: و( 

مشروعات تحت التنفيذ ليصبح ضمن بند ممتلكات وآالت ومعدات. �
شهرة ليصبح ضمن بند أصول غير ملموسة. �
مستحق من أطراف ذوى عالقة ليصبح ضمن بند دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى. �
مستحق إلى أطراف ذوى عالقة ليصبح ضمن بند مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى. �
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

ممتلكات وآالت ومعدات، صايف )تتمة(  -4

تتمثل مشاريع تحت التنفيذ فيما يلي:

31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

25.605.732-مشروع مدارس قرطبة )1-7(

2.226.2342.226.234مشروع مدارس الريان )2-7(

44.612.50144.616.500مشروع مدارس القيروان )3-7(

19.760.00019.760.000مشروع مدارس الترجي )4-7(

11.563.27411.563.274مشروع مخطط بريدة )5-7(

18.185.37718.185.377مشروع مخطط القصر بالخبر )6-7(

96.347.386121.957.117الرصيد في 

7-1 يتمثل المشروع في إنشاء مدارس جديدة في حي قرطبة والذي تم اسنادة لشركة آجا للتجارة والمقاوالت )طرف ذو عالقة – إيضاح 28( وقد تم 
استكمال المشروع خالل الفترة وتحويله لألصول.

7-2 يتمثل المشروع في أعمال مقاوالت إلنشاء فصول جديدة بمدارس حي الريان والذي تم اسنادة لشركة آجا للتجارة والمقاوالت )طرف ذو عالقة - 
إيضاح 28(.

7-3 يتمثل المشروع في قيمة أرض لبناء مدارس بحي القيراوان بلغت قيمتها 44.612.501 ريال سعودي مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية عن طريق 
تسجيل هذه األرض باسم احدى الشركات التابعة للبنك المقرض وذلك علي أن يتم نقل ملكية األرض باسم الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريخ 

8 مارس 2022م إيضاح )3-12(.

7-4 يتمثل المشروع في قيمة أرض لبناء مدارس بحي الترجي بمدينة الدمام بلغت قيمتها 619.7 مليون ريال سعودي تم شراءها من المكرم / محمد 
الخضير )مساهم بالشركة ورئيس مجلس اإلدارة(.

7-5 يتمثل المشروع في قيمة أرض لبناء مدارس بحي الرحاب بمدينة بريدة بلغت قيمتها 11.563.274 ريال سعودي.

7-6 يتمثل المشروع في قيمة شراء قطعتي أرض بمخطط القصر بمدينة الخبر بقيمة إجمالية 18.185.377 ريال سعودي مرهونة لصالح أحد البنوك 
المحلية عن طريق تسجيل هذه األرض باسم احدى الشركات التابعة للبنك المقرض وذلك علي أن يتم نقل ملكية األرض باسم الشركة بعد سداد 

القسط األخير بتاريخ 18 مايو 2023م إيضاح )4-12(.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

أصول غري ملموسة2 4

اإلجمالىبرامج حاسب آلىالشهرة

التكلفة

11.357.8341.380.00012.737.834فى 1 سبتمبر 2016م

11.357.8341.380.00012.737.834فى 31 أغسطس 2017م

11.357.8341.380.00012.737.834فى 30 نوفمبر 2017م

اإلطفاء:

54.58354.583-فى 1 سبتمبر 2016م

276.350276.350-المحمل خالل السنة

330.933330.933-فى 31 أغسطس 2017م

69.00069.000-المحمل خالل الفترة

399.933399.933-فى 30 نوفمبر 2017م

صافي القيمة الدفترية:

11.357.834980.06712.337.901فى 30 نوفمبر 2017م

11.357.8341.049.06712.406.901فى 31 أغسطس 2017م

11.357.8341.325.41712.683.251فى 1 سبتمبر 2016م

قامت الشركة باختبار اإلنخفاض للشهرة بصورة منفصلة. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة القابلة لالستخدام بإستخدام التدفقات 
النقدية المخصومة.تستند توقعات التدفقات النقدية على الموازنة المعتمدة. معدل الخصم المستخدم هو 17.7٪ ومعدل نمو القيمة النهائية ٪1.

تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد كما في 30 نوفمبر 2017م استناداً إلى إحتساب القيمة القابلة لالستخدام باستخدام توقعات 
التدفقات النقدية من الموازنة المالية التى تغطي فترة خمس سنوات. معدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو 17.7٪ )31 أغسطس 
2017م: 17.7٪ و1 سبتمبر 2016م: 17.7٪( والتدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات تم تقديرها باستخدام معدل نمو بنسبة 1٪ )31 أغسطس 
2017م: 1٪ و 1 سبتمبر 2016م: 1٪(. تم التوصل إلى أن القيمة الدفترية للشهرة لم تتجاوز القيمة القابلة لالستخدام. ونتيجة لهذا التحليل، لم تقم 

اإلدارة باإلعتراف بأي إنخفاض في القيمة.

اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة القابلة لالستخدام

إن إحتساب القيمة القابلة لالستخدام أكثر حساسية لإلفتراضات التالية:

معدل الخصم �
معدل نمو القيمة النهائية �

معدل الخصم

يمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة لكل وحدة توليد نقد. يعتمد إحتساب معدل الخصم على الظروف المحددة للشركة وقطاعاتها 
التشغيلية والمستمدة من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال يأخذ في اإلعتبار كاًل من الديون وحقوق الملكية. 
تكلفة حقوق الملكية مستمدة من العائد المتوقع على االستثمار بواسطة مستثمري الشركة. تستند تكلفة الديون على القروض المحملة بفوائد والملزمة 
للشركة ويتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاعات. معدل الخصم قبل الزكاة المستخدم 17.7٪ )31 أغسطس 2017م: 17.7٪ و 1 سبتمبر 2016م: 

.)٪17.7

معدل منو القيمة النهائية

اليتجاوز معدل النمو المستخدم متوسط معدالت النمو طويل األجل للشركة. ويفترض هذا المعدل 1٪ )31 أغسطس 2017م: 1٪ و 1 سبتمبر 2016م: 
.)٪1
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

أصول غري ملموسة – )يتبع(  -4

الحساسية للتغري يف اإلفرتاضات

فيما يلي اآلثار المترتبة على اإلفتراضات الرئيسية للقيمة القابلة لالسترداد:

معدل الخصم: اإلرتفاع في معدل الخصم قبل الزكاة إلى 29.7٪ )زيادة 12٪( )31 أغسطس 2017م: 29.7٪ )زيادة 12٪( و 1 سبتمبر 2016م:  �
37.3٪ )زيادة 19.6٪(.في الوحدة المولدة للنقد من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض في القيمة.

معدل نمو القيمة النهائية: إذا انخفض معدل النمو طويل األجل المقدر البالغ 1٪. إلى صفر ٪ )31 أغسطس 2017م: صفر ٪ و 1 سبتمبر  �
2016م: صفر ٪( لن يؤدي إلى إنخفاض في القيمة.

تعتقد االدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية من شأنه أن يتسبب في أن تقل الشهرة بشكل جوهري عن قيمتها القابلة 
لالسترداد.

النقد وما يف حكمه2 4

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

65.564.19329.545.85022.571.622بنوك حسابات جارية

ذمم مدينة، صايف2 -1

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

46.909.96743.421.77132.256.197ذمم أولياء األمور

)3.912.172()4.646.624()4.646.624(اإلنخفاض فى أرصدة الذمم المدينة

42.263.34338.775.14728.344.025

فيما يلي الحركة على اإلنخفاض فى أرصدة الذمم المدينة خالل الفترة

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

4.646.6243.912.1721.889.922رصيد اول الفترة / السنة

734.4522.022.250-المكون خالل الفترة / السنة

4.646.6244.646.6243.912.172

فيما يلي تفاصيل أرصدة الذمم المدينة حسب تاريخ إستحقاقها:

31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

35.174.88237.094.186لم تتجاوز تاريخ اإلستحقاق وغير منخفضة

7.088.4611.680.961تجاوزت تاريخ اإلستحقاق وغير منخفضة

4.646.6244.646.624تجاوزت تاريخ اإلستحقاق ومنخفضة

46.909.96743.421.771

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله. وال تحتفظ الشركة 
بأي سندات مالية كضمان.
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الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم

) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

دفعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى2 11

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

12.475.82717.455.08811.102.370دفعات مقدمة للموردين

8.848.3894.324.1622.255.767مصروفات مدفوعة مقدماً

2.218.1891.527.8601.446.061ذمم وعهد موظفين

178.825178.82558.820أخرى

23.721.23023.485.93514.863.018

القروض2 12

تتمثل القروض ألجل فيما يلي:

قروض وزارة املالية

12-1 قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم 42 لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ 1 مارس 2009م الموافق 4 ربيع األول 1430هـ، حيثم تم 
اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 25.000.000 ريال لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية / حي الروابي )مدارس الحضارة 
األهلية بالرياض سابقاً( على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ 
هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية )إيضاح 13(. وقد تم سداد خمسة أقساط من القرض بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي وبلغ 
رصيد القرض في تاريخ 30 نوفمبر 2017م مبلغ 12.500.000 ريال سعودي. هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض 

المشروع وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة المالية إيضاح )7(.

12-2 قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم 49 لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ 5 يناير 2010م الموافق 19 محرم 1431هـ، حيثم تم اإلتفاق 
مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 25.000.000 ريال لتمويل مشروع مدارس التربية النموذجية / حي النزهة وتم إستالم دفعات بلغت 
قيمتها 25.000.000 ريال سعودي على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من 
تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية )إيضاح 13(. وقد تم سداد خمسة أقساط من القرض بمبلغ 12.5 مليون يال سعودي 
وبلغ رصيد القرض في تاريخ 30 نوفمبر 2017م مبلغ 12.5 مليون ريال سعودي.هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض 

المشروع لصالح وزارة المالية إيضاح )7(.

وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل الفترة / السنة:

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017

27.500.00032.500.00033.996.000الرصيد في بداية الفترة / السنة

3.504.000--المتحصالت خالل الفترة  /السنة

)5.000.000()5.000.000()2.500.000(المسدد خالل الفترة / السنة

25.000.00027.500.00032.500.000الرصيد في نهاية الفترة / السنة

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية:

25.000.00027.500.00032.500.000إجمالي القروض في نهاية الفترة / السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

)8.469.039()6.486.230()4.736.948(الرصيد في بداية الفترة / السنة

416.8851.749.2821.982.809مصاريف تمويلية عن الفترة / السنة

)6.486.230()4.736.948()4.320.063(الرصيد في نهاية الفترة / السنة

20.679.93722.763.05226.013.770القيمة الحالية للقروض في نهاية الفترة / السنة
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القروض– )يتبع(  -12

قروض البنوك التجارية

12-3 قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض في تاريخ 7 مارس 2016م الموافق 27 جمادى االولي 1437هـ، حيث 
تم الحصول علي قرض بمبلغ 40.697.967 ريال سعودي يتضمن فوائد قيمتها 9.721.975 ريال سعودي بمعدل فائدة 7.5٪ علي ان يتم سداد 
القرض على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل قسط 4.069.797 ريال سعودي يبدأ سداد القسط األول في 10 سبتمبر 2017م. 
وقد تم الحصول على القرض بموجب رهن تلك األرض عن طريق تسجيل األرض باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور، علي ان يتم نقل الملكية 

الي الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريخ 8 مارس 2022م إيضاح )3-7(.

12-4 قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمدينة الخبر في تاريخ 18 مايو 2017م الموافق 21 شعبان 1438هـ، حيث تم الحصول علي قرض 
بمبلغ 16.975.695 ريال سعودي يتضمن فوائد قيمتها 4.241.170 ريال سعودي بمعدل فائدة 8.25٪ لشراء قطعتي أرض لبناء مدارس بالخبر 
علي ان يتم سداد القرض على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل قسط 1.626.808 ريال سعودي يبدأ سداد القسط األول في 
18 نوفمبر 2018م، وقد تم الحصول على القرض بموجب رهن تلك األراضي عن طريق تسجيل األراضي باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور، 

علي ان يتم نقل الملكية الي الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريخ 18 مايو 2023م إيضاح )6-7(.

1 سبتمبر2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

-57.673.66240.697.967الرصيد في بداية الفترة / السنة

16.975.69540.697.967-المتحصالت خالل الفترة / السنة

--)4.423.607(المسدد خالل الفترة / السنة

53.250.05557.673.66240.697.967الرصيد في نهاية الفترة / السنة

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017موفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من البنوك المحلية:

53.250.05557.673.66240.697.967إجمالي القروض في نهاية الفترة / السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

-)8.594.157()10.070.402(الرصيد في بداية الفترة / السنة

)9.721.973()4.341.174(-إضافات خالل الفترة / السنة

848.6012.864.9291.127.816مصاريف تمويلية عن الفترة / السنة

)8.594.157()10.070.402()9.221.801(الرصيد في نهاية الفترة / السنة

44.028.25447.603.26032.103.810القيمة الحالية للقرض في نهاية الفترة / السنة
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) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
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القروض– )يتبع(  -12

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

85.173.66273.197.96733.996.000الرصيد في أول الفترة / السنة

16.975.69544.201.967-المسحوبات خالل الفترة / السنة

)5.000.000()5.000.000()6.923.607(المسدد خالل الفترة / السنة

78.250.05585.173.66273.197.967الرصيد في أخر الفترة / السنة

يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

)8.469.039()15.080.387()14.807.350(الرصيد في أول الفترة / السنة

)9.721.973()4.341.174(-المكون خالل الفترة / السنة

1.265.4864.614.2113.110.625تكاليف التمويل خالل الفترة / السنة

)15.080.387()14.807.350()13.541.864(الرصيد في أخر الفترة / السنة

64.708.19170.366.31258.117.580القيمة الحالية للقروض في أخر الفترة / السنة

13.680.41212.343.3833.250.718الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

51.027.77958.022.92954.866.862القروض طويلة األجل

فيما يلي بيان إجمالي حركة القروض خالل السنة:

إيرادات منح حكومية مؤجلة2 12

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

4.736.9486.486.2308.469.039الرصيد في أول الفترة

)1.982.809()1.749.282()416.885(اضافات خالل الفترة

4.320.0634.736.9486.486.230

1.439.7971.503.8261.749.282الجزء المتداول من ايرادات منح حكومية مؤجلة

2.880.2663.233.1224.736.948الجزء الغير متداول من ايرادات منح حكومية  مؤجلة

مرصوفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى2 13

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

1.292.8061.078.580948.823مصروفات مستحقة

1.019.008544.03151.281أخرى

29.01529.51521.100تأمينات لدى الغير

2.340.8291.652.1261.021.204
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) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

مخصص الزكاة2 14

تخضع الشركة للزكاة حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. أنهت الشركة وضعها الزكوي وحصلت على أ- 
الربوط الزكوية النهائية لألعوام حتى السنة المالية المنتهية فى 31 أغسطس  2006م. قدمت الشركة إقرارتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة 

والدخل لألعوام من 31 أغسطس 2007 حتى 31 أغسطس 2017م وقامت بسداد الزكاة المستحقة.
تم احتساب الزكاة لفترة الثالثة أشهر المالية المنتهية في 30 نوفمبر2017م على أساس وعاء الزكاة والذي كانت تفاصيله األساسية كما يلي:ب- 

31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

11.906.69170.152.205صافي ربح الفترة / السنة قبل الزكاة

1.555.1767.817.320تسويات على صافي ربح السنة

13.461.86777.969.525)أ( صافي ربح الفترة / السنة المعدل

300.000.000300.000.000 رأس المال المدفوع

6.650.7796.650.779اإلحتياطي النظامي

)8.872.752(16.323.128أرباح مبقاة في بداية السنة

34.167.18845.816.850مخصصات مدورة

)378.294.952()385.268.914(موجودات ثابتة

)12.406.901()12.337.814(موجودات غير ملموسة

62.854.52875.103.260القروض

)31.891.345(-أرباح مدفوعة خالل الفترة /  السنة

35.850.76274.074.464)ب(المجموع

35.850.76277.969.525وعاء الزكاة )أ( أو )ب( أيهما أكبر

896.2691.949.238الزكاة المستحقة بواقع ٪2.5

حركة مخصص الزكاة تظهر كالتالى:

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

1.953.9932.357.2591.755.223رصيد اول الفترة/ السنة

896.2691.949.2382.357.259المكون خالل الفترة / السنة

)1.755.223()2.662.642(-المسدد خالل الفترة/ السنة

-310.138-فروقات عن سنوات سابقة

2.850.2621.953.9932.357.259
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منافع العاملني2 14

لدى الشركة خطة مكافآت محددة بعد انتهاء الخدمة طبقا لقانون العمل السعودى. وتستند هذه المكافآت إلى رواتب وبدالت الموظفين النهائية وسنوات 
خدمتهم المتراكمة، كما هو منصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية.

يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المكافآت المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل والمبالغ المدرجة في قائمة 
المركز المالي .

صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة 

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

1.406.0001.061.968تكلفة الخدمات

384.000419.500تكلفة الفائدة

1.790.0001.481.468

حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرج في قائمة المركز المالي :

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

45.800.00045.982.00039.141.000رصيد اول الفترة / السنة

1.406.0005.926.0005.509.000تكلفة الخدمة الحالية

384.0001.678.0001.429.000تكلفة الفائدة

)1.346.000()2.474.000()648.000(المسدد خالل الفترة / السنة

1.249.000)5.312.000(1.125.000خسائر / )أرباح( االلتزامات االكتوارية مدرجة بقائمة الدخل الشامل

48.067.00045.800.00045.982.000

فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:

31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

3.35٪3.35٪معدل الخصم

ل الزيادة السنوية للرواتب 4.5٪4٪ُمعدَّ

0٪0٪الوفاة أثناء الخدمة

0٪0٪االنسحاب قبل التقاعد الطبيعى

من شأن التغيير المحتمل المعقول فى أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة مع ثبات االفتراضات األخرى أن يؤثر على مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين بالمبالغ التالية:

31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

نقص )1 ٪(زيادة )1 ٪(نقص )1 ٪(زيادة )1 ٪(

49.340.000)42.743.000(50.699.000)45.760.000(معدل الخصم 

ل الزيادة السنوية للرواتب  )42.747.000(49.262.000)45.742.000(50.666.000ُمعدَّ

تحليل الحساسية أعاله قد ال يكون ممثال للتغير الفعلي في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث أنه من غير المرجح أن تحدث التغيرات في 
اإلفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.
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ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

رأس املال2 14

يبلغ رأس مال الشركة المرخص والمدفوع 300 مليون ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2017م )31 أغسطس 2017م: 300 مليون ريال و 1 سبتمبر 2016م: 
300 مليون ريال سعودي( مقسماً الى 30 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

االحتياطي النظامي2 14

وفقاً للنظام األساس للشركة ونظام الشركات السعودي، يتم تحويل 10٪ من صافي األرباح السنوية الى االحتياطي النظام حتى يصل هذا االحتياطي الى 
30٪ من رأس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

االيرادات2 14

عن الثالثة أشهر المنتهية فى

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

49.954.19852.683.775رسوم دراسة

893.312813.750رسوم نقل الطالب

288.474446.155ايرادات النادي الرياضي

51.135.98453.943.680

منح وإعانات حكومية2 -2

عن الثالثة أشهر المنتهية فى

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

3.914.9175.234.248منح تنمية الموارد البشرية )للمعلمين السعوديين(

416.885565.080إيرادات محققة منح حكومية )إيضاح 13(

4.331.8025.799.328

تكلفة االيرادات2 21

عن الثالثة أشهر المنتهية فى

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

24.379.96225.787.299رواتب وأجور ومزايا موظفين

3.400.4412.992.474اهالك واستهالك

2.173.0322.137.756مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

1.446.6991.485.749تأمين طبي

1.383.809911.421مياه وكهرباء واتصاالت

777.2461.034.018رسوم حكومية

685.100906.425صيانة و وقود

293.698373.738ضيافة واستقبال وانشطة

569.713793.853أخرى

35.109.70036.422.733
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مرصوفات عمومية وادارية2 22

عن الثالثة أشهر المنتهية فى

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

5.319.7935.450.476رواتب وأجور ومزايا موظفين

604.88092.514تدريب واستشارات

-474.371عموالت بنكية

171.26671.680صيانة و وقود

163.65082.778رسوم حكومية

121.614265.447اهالك واستهالك

116.13694.091مياه وكهرباء واتصاالت

109.48570.277مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

43.739167.708تأمين طبي

-38.669ضيافة واستقبال وانشطة

91.482400.118أخرى

7.255.0856.695.089

ايرادات أخرى2 22

عن الثالثة أشهر المنتهية فى

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

423.693494.461ايجار منافذ بيع وجبات غذائية

218.7826.635ايرادات متنوعة أخرى

642.475501.096

ربحية السهم األساسية واملخفضة2 23

تم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربحية للسنة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
خالل الفترة. إن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية حيث أنه ليس لدى الشركة أي أدوات مخفضة.

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

11.010.42215.060.840

30.000.00030.000.000ربح الفترة

0.370.50المتوسط المرجح لعدد األسهم
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املوجودات واملطلوبات املالية2 24

25-1 الموجودات المالية

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

42.263.34338.775.14728.344.025ذمم مدينة 

65.564.19329.545.85022.571.622النقد ومافي حكمه

107.827.53668.320.99750.915.647إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

25-2 المطلوبات المالية

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة:

64.708.19170.366.31258.117.580قروض

1.583.788775.558201.628ذمم دائنة

66.291.97971.141.87058.319.208إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

15.264.20013.118.9413.452.346الجزء المتداول من المطلوبات المالية

51.027.77958.022.92954.866.862 الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية

66.291.97971.141.87058.319.208إجمالي المطلوبات المالية 

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

االرتباطات2 24

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

20.178103.603103.603االلتزامات التعاقدية  للموردين  

84.587.36661.322.26861.992.233االرتباطات الرأسمالية – مشروعات تحت التنفيذ

84.607.54461.425.87162.095.836
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) رشكة مساهمة سعودية مقفلة (
ايضاحات حول القوائم املالية

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف -2 نوفمرب 22-2م
)املبالغ مدرجة بالريال السعودي مامل يذكر خالف ذلك(

ادارة مخاطر األدوات املالية2 24

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية: 

مخاطر السوق  �
مخاطر االئتمان  �
مخاطر السيولة  �

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر المالية عندما يكون 
مالئما من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة.

مخاطر السوق  أ( 

إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم على دخل الشركة أو قيمة 
مقتنياتها من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

مخاطر العملة 

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم معامالت الشركة هي بالريـال 
السعودي.

تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. وبناًء على خبرتها ,وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري التغطية 
ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدودة نسبيا فى المدى المتوسط.

مخاطر معدالت الربح

إن مخاطر معدالت الربح هى مخاطرتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات فى معدالت الربح بالسوق. 
إن تعرض الشركة لمخاطر السوق من التغيرات في معدالت الربح تنتج بشكل رئيسي من قروض الشركة المطلوبة لتمويل متطلبات رأس المال العامل 
والمصاريف الرأسمالية. تتم إعادة تسعير هذه القروض على أساس دوري وهي تعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدية لسعر المرابحة. تدير الشركة 

تكاليفها التمويلية من خالل تحسين السيولة النقدية المتاحة والحد من االقتراض.

مخاطر االئتامن ب( 

إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من النقد 
وما فى حكمه ، الذمم المدينة.

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان.

النقد وما فى حكمه

يتم إيداع النقد وما فى حكمه لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقوم الشركة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل منتظم.

ذمم مدينة

يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول المالية الغير متأخرة عن التحصيل أو تتضمن إحتمالية تحصيل منخفضة عن طريق قياس القدرة المالية والتاريخ 
االئتماني للعمالء، مع مراعاة أرصدة العمالء الذين تم استالم جميع مستحقاتهم في الماضي بغض النظر عن تأخرهم في السداد غير الجوهري. تعترف 
الشركة بالمخصصات عن طريق قياس احتمالية تحصيل األموال من العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخذ في االعتبار شطب الديون 

المستحقة. تعطي عمليات االئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية.
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ادارة مخاطر األدوات املالية – )يتبع(  -24

مخاطر السيولة ج( 

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبات في الوفاء باإللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها من خالل تسليم نقد أو 
أصل مالي آخر.إن منهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها دون تكبد خسائر 

غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. 

تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية، االلتزامات الحالية والمستقبلية 
والنفقات التشغيلية والرأسمالية. إضافة إلى ذلك، تراقب الشركة التدفقات النقدية الفعلية وتسعى الى مطابقة تواريخ استحقاقها مع موجوداتها المالية 

ومطلوباتها المالية.

تسعى الشركة باستمرار إلى اإلتزام بإلتزاماتها القانونية بما في ذلك أي إلتزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.

فيما يلي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية في تاريخ التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

من سنة إلى 5 أقل من سنة
إجمالى التدفقات أكثر من 5 سنواتسنوات

القيمة الدفتريةالنقدية التعاقدية

كما فى 30 نوفمبر 2017م

14.615.10651.635.7681.052.33267.303.20664.708.191قروض

1.583.7881.583.788--1.583.788ذمم دائنة

2.340.8292.340.829--2.340.829مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

18.539.72351.635.7681.052.33271.227.82368.632.808

كما فى 31 أغسطس 2017م

13.506.49853.154.7443.798.57470.459.81670.366.312قروض

775.558775.558--775.558ذمم دائنة

1.652.1261.652.126--1.652.126مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

15.934.18253.154.7443.798.57472.887.50072.793.996

كما فى 1 سبتمبر 2016م

4.849.32750.915.05614.517.02370.281.40658.117.580قروض

201.628201.628--201.628ذمم دائنة

1.021.2041.021.204--1.021.204مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

6.072.15950.915.05614.517.02371.504.23859.340.412
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ادارة مخاطر األدوات املالية – )يتبع(  -24

ادارة مخاطر رأس املال د( 

إن سياسة الشركة هى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي لألعمال. 
تراقب الشركة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا النقد وما في 

حكمه.

فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية للشركة في نهاية الفترة / السنة:

31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

64.708.19170.366.312قروض

)29.545.850()65.564.193(يطرح: النقد وما في حكمه

40.820.462)856.002(صافى الدين

348.976.933339.091.511إجمالي حقوق الملكية

12٪)0.25٪(نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

يرجع االنخفاض إلى الزيادة فى رصيد النقد وما فى حكمه خالل الفترة لتوفر سيولة بعد االنتهاء من مشروع مدرسة قرطبة وتحويله إلى ممتلكات وآالت 
ومعدات خالل الفترة.

األطراف ذات العالقة2 24

تعاملت الشركة مع األطراف ذات العالقة في سياق النشاط المعتاد. فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:

31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017مطبيعة المعاملة

6.387.2364.235.750عقود مقاوالتشركة أجا للتجارة والمقاوالت – شركة شقيقة

320.640857.145إستئجار عمالةشركة ريفان – شركة شقيقة

195.000-إيجاراتشركة عاج لالستثمار العقاري – شركة شقيقة

1 سبتمبر 2016م31 أغسطس 2017م30 نوفمبر 2017م

المستحق من أطراف ذات عالقة )ضمن بند دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى(

6.045.2111.809.461-شركة أجا للتجارة والمقاوالت

-6.045.2111.809.461

المستحق الى أطراف ذات عالقة )ضمن بند مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة 
أخرى(

-120.000120.000شركة عاج لالستثمار العقاري

-326.65088.261شركة ريفان

--338.124شركة أجا للتجارة والمقاوالت

784.774208.261-
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األطراف ذات العالقة  -24

تعويضات االدارة العليا

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

919.950864.000رواتب والمزايا االخرى قصيرة اآلجل

919.950864.000

التقارير القطاعية2 24

تعمل الشركة فى تملك وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام. إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة مبينة أدناه هى التى يتم رفعها بانتظام 
إلى صانعى القرارات التشغيلية بالشركة.

تتعلق أنشطة الشركة بقطاعات األعمال الرئيسية التالية:

مدارس الريان �
مدارس الروابي �
مدارس النزهة �
مدارس قرطبة �

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2017م

المجموع أخرى مدارس قرطبة مدارس النزهة مدارس الروابي مدارس الريان

51.135.984 - 326.026 14.145.343 17.679.332 18.985.283 إيرادات النشاط

4.331.802 - 42.167 1.556.000 1.477.052 1.256.583 منح وإعانات حكومية

)35.109.700( - )1.482.537( )8.802.256( )12.745.389( )12.079.518( تكلفة اإليرادات

20.358.086 - )1.114.344( 6.899.087 6.410.995 8.162.348 مجمل الربح / )الخسارة(

288.921.441 568.451 34.733.512 91.341.240 74.936.857 87.341.381 ممتلكات وآالت ومعدات

3.453.055 77.604 290.109 1.492.414 872.562 720.366 إهالكات

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2016م

المجموع أخرى مدارس النزهة مدارس الروابي مدارس الريان

53.943.680 - 14.944.973 19.133.557 19.865.150 إيرادات النشاط

5.799.328 - 2.178.704 2.095.207 1.525.417 منح وإعانات حكومية

)36.422.733( - )9.403.520( )14.176.062( )12.843.151( تكلفة اإليرادات

23.320.275 - 7.720.157 7.052.702 8.547.416 مجمل الربح

268.063.051 1.802.253 97.287.116 78.652.633 90.321.050 ممتلكات وآالت ومعدات

3.257.921 265.446 1.379.883 884.725 727.867 إهالكات

ونظراً لطبيعة نشاط الشركة وأسلوب إدارتها فإنه من غير العملي تخصيص باقى أصول وإلتزامات الشركة وفقاً للقطاعات المختلفة. كما أن كافة أنشطة 
الشركة تقع داخل مدينة الرياض.
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24- التقارير القطاعية – )يتبع(

مطابقة المعلومات حول التقارير القطاعية مع صافي ربح الشركة

30 نوفمبر 2016م30 نوفمبر 2017م

20.358.08623.320.275مجمل الربح من القطاع المسجل

المبلغ غير الموزع:

642.475501.096إيرادات أخرى

)69.885()189.299(مصروفات بيع وتسويق

)6.695.089()7.255.085(مصروفات عمومية وإدارية

)1.588.944()1.649.486(مصروفات تمويلية

)7.852.822()8.451.395(إجمالي المبلغ غير الموزع

11.906.69115.467.453الربح قبل الزكاة

إعتامد القوائم املالية2 -2

تم إعتماد القوائم المالية لألصدار بالنيابة عن مجلس اإلدارة بواسطة العضو المنتدب في 19 جمادى اآلخرة 1439هـ )الموافق 7 مارس 2018م(.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة الوطنية» أو «الشركة» أو «املصدر») هي شركة مساهمة 
رقم  التجاري  والسجل  ٢٠٠٢/٠٥/١٥م)  (املوافق  ١٤٢٣/٠٣/٠٣هـــ  وتاريخ   ٣٤٦ رقم  الــوزاري  القرار  سعودية مبوجب 

(١٠١٠١٧٨٨٥١) والصادر بتاريخ ١٤٢٣/٠٥/٠٤هـ (املوافق ٢٠٠٢/٠٧/١٤م).

لألطفال،  السعودية  الروضة  باسم  تأسست  حيث  ١٩٥٨م)،  (املوافق  ١٣٧٨هـــ  عام  إلى  الشركة  تأسيس  بداية  تعود 
(املوافق  ١٤١٢م  عام  ويف  النموذجية،  التربية  مدارس  إلى  املدرسة  اسم  تغيير  ١٩٥٩م) مت  (املوافق  ١٣٧٩هـــ  عام  ويف 
١٩٩٢م) مت تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية حتمل السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٠٦٠١٧/٠٠١ وتاريخ 
١٤١٢/٠٧/٠٩هـ برأس مال قدره (١٫٢٠٠٫٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، ومبوجب قرار وزير التجارة رقم (٣٤٦)، 
وبتاريخ ١٤٢٣/٠٣/٠٣هـ (املوافق ٢٠٠٢/٠٥/١٥م) حتولت الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، ومت 
رفع رأس املال نقداً إلى (١٢٢٫٧٨٠٫٠٠٠) مائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ريال، حيث مت االكتتاب يف 
كامل رأس املال عن طريق اكتتاب خاص يتمثل يف صايف أصول املدارس الظاهرة يف القوائم املالية عند التحويل شاملة 
األصول الثابتة واملتداولة، حيث مت تقييم رأس مال الشركة بـمبلغ قدره (١٢٢٫٧٨٠٫٠٠٠) مائة واثنان وعشرون مليون 
وسبعمائة وثمانون ألف ريال سعودي مت تقسيمه إلى (٢٫٤٥٥٫٦٠٠) مليونني وأربعمائة وخمسة وخمسني ألف وستمائة 
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (٥٠) خمسون رياالً سعودياً للسهم الواحد، مدفوعة نقداً بالكامل. ويف ١٤٢٧/٠٥/٢٤هـ 
(املوافق ٢٠٠٦/٠٦/٢٠م) متت زيادة رأس املال من خالل رسملة األرباح املبقاة وضخ مبالغ نقدية إلى (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
مئتان مليون ريال سعودي، ثم مت رفع رأس املال مرة أخرى إلى (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة مليون ريال سعودي بتاريخ 

١٤٣٧/٠٥/٠٥هـ (املوافق ٢٠١٦/٠٢/١٤م)، وذلك عن طريق رسملة األرباح املبقاة واالحتياطي النظامي. 

ثالثون   (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) إلى  مقسم  سعودي  ريال  مليون  ثالثمائة   (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) احلالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. كما وسيبلغ رأس املال بعد الطرح 
(٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعمائة وثالثون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثة وأربعون مليون سهم عادي 

بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت للسهم الواحد.

يتمثل املساهمون الكبار يف الشركة واملذكورة أسمائهم يف الصفحة (٣٥) يف كل من محمد إبراهيم اخلضير (ميتلك ما 
نسبته ٧٠٫٣٩٪ من رأس مال الشركة احلالي)، ومؤسسة وقف محمد إبراهيم اخلضير (متتلك ما نسبته ١٧٫٦٠٪ من 

رأس مال الشركة احلالي).

من  الشركة  مال  رأس  بزيادة  ٢٠١٨/٠١/٢٣م)  (املوافق  ١٤٣٩/٠٥/٠٦هــــ  بتاريخ  الشركة  إدارة  مجلس  أوصــى  وقد 
(٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة مليون ريال سعودي إلى (٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعمائة وثالثون مليون ريال سعودي، على أن يتم 
طرح أسهم الزيادة لالكتتاب العام. ويف تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨هـــ (املوافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤م) وافقت اجلمعية العامة غير 
العادية على هذه التوصية وأصدرت قراراً بزيادة رأس املال عن طريق االكتتاب العام، وتنازل املساهمون يف الشركة عن 

حقهم يف االكتتاب بأسهم الزيادة.

تتمثل عملية االكتتاب العام («االكتتاب») يف طرح (١٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثة عشر مليون سهم عادي (يشار إليها بـ «أسهم 
االكتتاب» ويشار لكل واحد منها بـ «سهم االكتتاب»)، بقيمة اسمية تبلغ (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وبسعر 
اكتتاب قدره (١٩) تسعة عشر ريال سعودي للسهم الواحد، ومتثل أسهم االكتتاب مبجملها ما نسبته ٣٠٫٢٣٪ من رأس 
املال املُصدر للشركة بعد االكتتاب، و٤٣٫٣٣٪ من رأس مال الشركة قبل االكتتاب. ستكون أسهم الشركة أسهماً عادية 
من فئة واحدة تضم أسهم املساهمني املؤسسني وأسهم االكتتاب ويقتصر االكتتاب يف أسهم االكتتاب على شريحتني من 

املستثمرين هما:

الشريحة (أ): املؤسسات املكتتبة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من املؤسسات والشركات من ضمنها صناديق االستثمار، 
واملستثمرون األجانب املؤهلون، واملستثمرون اخلليجيون ذوو الشخصية االعتبارية (ويشار ٍإليها مجتمعة بـ «املؤسسات 
املكتتبة») (فضًال راجع القسم رقم ١ «التعريفات واملصطلحات»). ويبلغ عدد أسهم االكتتاب التي سيتم تخصيصها مبدئياً 
للمؤسسات املكتتبة (١٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثة عشر مليون سهم متثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد األسهم املطروحة 
املطروحة  األسهم  يف  باالكتتاب  أدنــاه)  (ب)  بالشريحة  (املعرفني  األفــراد  املكتتبني  قيام  حال  بأنه يف  علماً  لالكتتاب، 
لالكتتاب، يحق ملدير سجل اكتتاب املؤسسات، بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية السعودية («الهيئة»)، تخفيض 
عدد األسهم املخصصة للمؤسسات املكتتبة إلى (١١٫٧٠٠٫٠٠٠) سهم والتي متثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي األسهم 
املطروحة لالكتتاب. وسيتم تخصيص أسهم االكتتاب للشريحة (أ) بالتنسيق بني املستشار املالي والشركة باستخدام آلية 

تخصيص األسهم االختيارية.

الشريحة (ب): املكتتبون األفــراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املرأة السعودية 
املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها شريطة أن تقدم 
ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى املستثمرين اخلليجيني من ذوي الشخصية 
الطبيعية (يشار إليهم فيما بعد مجتمعني بـ «املكتتبني األفراد»، ومنفردين «باملكتتب الفرد»، ويشار إليهم مع املؤسسات 

املكتتبة بـ «املكتتبني».

ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 
يعادل ١٠٪ من إجمالي األسهم املطروحة  وسيتم تخصيص (١٫٣٠٠٫٠٠٠) سهم من أسهم االكتتاب كحد أقصى مبا 
لالكتتاب للمكتتبني األفراد. ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني األفراد بكامل عدد أسهم االكتتاب املخصصة لهم، فيحق ملدير 
سجل االكتتاب، بعد احلصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد األسهم املخصصة للمكتتبني األفراد لتتناسب مع عدد 

األسهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

الشركة  وبالتالي فإن مساهمي  الشركة،  زيادة رأس مال  املطروحة لالكتتاب بغرض  الشركة اجلديدة  بيع أسهم  سيتم 
احلاليني الواردة أسمائهم يف الصفحة (٣٨) من هذه النشرة والذين ميتلكون مجتمعني نسبة ١٠٠٪ من أسهم الشركة 
بعد االكتتاب. وعليه، فإنهم سيحتفظون باحلصة  الشركة  قبل االكتتاب، سوف ميتلكون نسبة ٦٩٫٧٧٪ من رأس مال 

املسيطرة يف الشركة.

وسيتم االحتفاظ مبتحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف االكتتاب (الرجاء مراجعة القسم رقم (١٣) «املصاريف» من 
هذه النشرة ) داخل الشركة بالكامل لغرض متويل مشروعات الشركة التوسعية، ولن يحصل املساهمون احلاليون على أي 
جزء من متحصالت االكتتاب حسبما ورد شرحه يف القسم رقم (٨) «استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية». 
علماً بأنه قد مت التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل من قبل متعهد التغطية، فضًال راجع القسم رقم (١٢) «التعهد بتغطية 
االكتتاب». ويجب على كبار املساهمني احلاليني الذين ميلكون ما نسبته ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة قبل االكتتاب والذين 
تظهر أسماؤهم يف الصفحة (٣٥) من هذه النشرة عدم التصرف يف أي من تلك األسهم خالل فترة الستة أشهر التالية 
لتاريخ بدء تداول أسهم الشركة («فترة احلظر»). ويقوم مركز إيداع األوراق املالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل 

مباشر بعد انتهاء فترة احلظر املفروضة.

يبدأ االكتتاب يف يوم اإلثنني ١٤٤٠/٠٢/١٣هـ ( املوافق ٢٠١٨/١٠/٢٢م) ويستمر ملدة (٧) سبعة أيام شاملة يوم إغالق 
االكتتاب وهو يوم األحد ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ (املوافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م) («فترة االكتتاب»). وميكن تقدمي طلبات االكتتاب لدى 
أي من فروع اجلهات املستلمة املذكورة يف الصفحة (و) من هذه النشرة («اجلهات املستلمة»)، وذلك خالل فترة االكتتاب. 
(للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم «التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب والقسم رقم (١٥) («املعلومات املتعلقة 
باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»). وميكن للمكتتبني من املؤسسات املكتتبة االكتتاب يف أسهم االكتتاب من خالل مدير 

سجل اكتتاب املؤسسات خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على املكتتبني األفراد.

يجب على كل مكتتب من املكتتبني األفراد االكتتاب بعدد (١٠) عشرة أسهم كحد أدنى. علماً بأن احلد األدنى للتخصيص 
هو (١٠) عشرة أسهم لكل مكتتب، بينما احلد األقصى لالكتتاب هو (٢٥٠٫٠٠٠) سهم. وسيتم تخصيص العدد املتبقي 
من األسهم املطروحة لالكتتاب (إن وجد) على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم 
املطلوب االكتتاب فيها. وإذا جتاوز عدد املكتتبني األفراد (١٣٠٫٠٠٠) مكتتب فرد، فإن الشركة ال تضمن احلد األدنى 
للتخصيص، وسيتم تخصيص أسهم االكتتاب بالتساوي على جميع املكتتبني األفراد. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني األفراد 
يتم إعادة  بالتنسيق مع الشركة. وسوف  املالي  يراه املستشار  ملا  التخصيص وفقاً  (١٫٣٠٠٫٠٠٠) مكتتب فرد، فسيتم 
فائض االكتتاب (إن وجد) إلى املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو اجلهات املستلمة. وسوف 
يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) يف موعد أقصاه يوم األحد ١٤٤٠/٠٢/٢٦هـ (املوافق 
٢٠١٨/١١/٠٤م). (فضًال راجع القسم الفرعي «التخصيص ورد الفائض» ضمن القسم رقم (١٤٠) («املعلومات املتعلقة 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») من هذه النشرة.

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله احلق يف صوت واحد، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات 
اجلمعية العامة للمساهمني («اجلمعية العامة») والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تفضيلية، وستستحق 
األسهم املطروحة لالكتتاب نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه («النشرة») والسنوات 

املالية التي تليها (ملزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم (٧) «سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).

لم يسبق تداول أسهم الشركة يف أي سوق لألسهم سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لهذا 
االكتتاب العام، وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية لتسجيل وطرح أسهمها، كما 
تقدمت بطلب إلدراج أسهمها إلى السوق املالية السعودية («السوق» أو «تداول») ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه 
ومت استيفاء كافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة والسوق. وقد مت احلصول على جميع املوافقات الرسمية الالزمة 
للقيام بعملية طرح األسهم. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق املالية السعودية (تداول) يف وقت قريب بعد 
الرجاء  التفاصيل  من  (للمزيد  العالقة  ذات  النظامية  املتطلبات  جميع  واستيفاء  األسهم  تخصيص  عملية  من  االنتهاء 
مراجعة («التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب»). وسوف يسمح ملواطني اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
وصناديق  والبنوك  والشركات  نظامية  إقامة  السعودية  العربية  اململكة  املقيمني يف  السعوديني  غير  واألفــراد  اخلليجي 
االستثمار السعودية واخلليجية بالتداول يف أسهم الشركة بعد بدء تداولها يف السوق املالية (تداول). وسيكون بإمكان 
املستثمر األجنبي املؤهل ويشار إليه بـ («املستثمر األجنبي املؤهل») والعميل املوافق عليه ويشار إليه بـ («العميل املوافق 
عليه») التداول يف أسهم الشركة حسب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم املدرجة. 
كما يحق لألفراد غير السعوديني املقيمني خارج اململكة واملؤسسات املسجلة خارج اململكة ويشار إليهم بـ («املستثمرين 
األجانب») القيام باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على املنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول يف اتفاقيات 
املبادلة (SWAP) من خالل أحد األشخاص املرخص لهم من قبل الهيئة بشراء األسهم املدرجة يف السوق املالية والتداول 
فيها لصالح املستثمرين األجانب (ويشار إليهم فيما بعد بـ «األشخاص املرخص لهم»). وجتدر اإلشارة إلى أنه مبوجب 

اتفاقيات املبادلة سوف يبقى األشخاص املرخص لهم هم املالكون القانونيون لألسهم. 

قامت الشركة بتقدمي طلب تسجيل وطرح أسهمها إلى هيئة السوق املالية، كما قامت بتقدمي طلب إلدراج هذه األسهم 
إلى السوق املالية السعودية (تداول) باململكة العربية السعودية وقد مت تقدمي جميع املستندات املطلوبة والوفاء بكافة 

املتطلبات.

يجب على الراغبني يف االكتتاب يف أسهم الشركة قراءة ودراسة قسم «إشعار مهم» يف الصفحة (ب) والقسم رقم (٢) 
«عوامل املخاطرة» الواردين يف هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار يف أسهم االكتتاب. 

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية 
السعودية (املشار إليها بــ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (٣٨) 
مجتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى 
ميكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطياّن أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان 

نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٥/٣٠م). 

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات

الجهات المستلمةمدير االكتتاب ومتعهد التغطية 

نرشة إصدار الرشكة الوطنية للرتبية والتعليم 

شركة مساهمة سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم ٣٤٦ وتاريخ ١٤٢٣/٠٣/٠٣هـ (املوافق ٢٠٠٢/٠٥/١٥م) والسجل التجاري رقم (١٠١٠١٧٨٨٥١) 
والصادر بتاريخ ١٤٢٣/٠٥/٠٤هـ (املوافق ٢٠٠٢/٠٧/١٤م).

سيتم طرح (١٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثة عشر مليون سهم عادي، متثل نسبة قدرها (٣٠٫٢٣٪) يف رأس مال الشركة الوطنية للتربية والتعليم بعد االكتتاب، 
(والتي متثل ما نسبته ٤٣٫٣٣٪ من رأس مال الشركة  قبل الزيادة) لالكتتاب العام بسعر (١٩) ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: (٧) أيام، تبدأ من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٣هـ ( املوافق ٢٠١٨/١٠/٢٢م) وحتى تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ (املوافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م)


