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ي دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط  طرح أسهم لالكتتاب العام
 
 ف

ة االكتتاب للطرح  ي (نشر
 
 "الطرح"( العام لألسهم ف

كة" أو " تعليم القابضة   "( تعليمش.م.ع )" الشر

كة مساهمة عامة قيد  ي بدولة اإلمارات العربية المتحدة(   التحول )شر ي إمارة دب 
 
 ف

 

 2022أكتوبر  31بتاري    خ 

االكتتاب ة  نشر هي  ة  النشر هذه  االكتتاب)"  إن  ة  وخمسة )  285.000.000  حت    د عد  لطرح "(  نشر مئتان 

ي    1من األسهم العادية بقيمة اسمية   (مليوننون  اوثم
ي   لكل سهم  ( واحد درهم)درهم إمارات 

 نسبة تمثل  والت 

ون)  %27.54حت    رأس   منإجمالي األسهم المصدرة    من(  بالمائةمن المائة    اربعة وخمسونو   سبعة وعشر

كة ي دولة اإلمارات العربية المتحدة )")"أسهم الطرح"(    مال الشر
ي اكتتاب عام ف 

 أو “دولةدولة اإلمارات"  ف 

كة باسهم الطرح "( فقط،  اإلمارات العربية المتحدة" أو "الدولة يكون سعر    . عن طريق زيادة رأس مال الشر

للطرح  نطاق سعري  تحديده من خالل  ويتم  ي 
اإلمارات  بالدرهم  والذي "(  للطرح  السعري  النطاق)"  الطرح 

ي 
ه ف  ي إعالن اإلدراج الذي سيتم نشر

ة االكتتاب  نفس يوم افتتاح   سوف يتم اإلعالن عنه ف  ي فت 
 نوفمت   10 ف 

ي تاري    خ اإلدراج    سيتم إصدار  . قبل موعد بدء االكتتابو   2022
أسهم الطرح عىل النحو الواجب والصحيح ف 

كة )" )"اإلدراج"( ي رأس مال الشر
ي المالي  "(األسهملألسهم العادية ف  ي سوق دت 

ي المالي )" ف   "(. سوق دب 

ي )"حجم  الطرح سيتم اإلعالن عن سعر
"( وحجم الطرح النهاب  ي

ي للسهم )"سعر الطرح النهاب 
النهاب 

ي  
 
" ف ي

"( بعد غلق باب االكتتاب. يرج  االطالع عىل الجزء الخاص ب  "سعر الطرح النهاب  ي
الطرح النهاب 

 . ي
ة والذي يوضح كيفية احتساب سعر الطرح النهاب   القسم األول من هذه النشر

ها إن  وحيث   ة سوف يتم نشر ي دولة االمارات العربية المتحدة   هذه النشر
ي أسهم الطرح ف 

بغرض االكتتاب ف 

 
ً
ي أسهم الطرح وفقا

ي أي دولة أخرى ُيسمح فيها باالكتتاب العام ف 
فقط، فإنه لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء ف 

ي أي دولة أخرى. وبناًء عىل ذلك، لن يتم بيع  
ة ف  ة؛ أو حيازة أو تداول أو توزي    ع هذه النشر أو عرض لهذه النشر

ة أو أي مواد أخرى متعلقة  ة، وال يجوز توزي    ع أو نشر هذه النشر ة أو غتر مباشر أسهم الطرح، بصورة مباشر

 للقوانير  
ً
ي إال وفقا

ي أي دولة/ اختصاص والت 
بالطرح أو اإلعالن عن الطرح أو أي مستند آخر يتعلق باألسهم، ف 

ي هذه الدولة أو االختصاص الوال
. واللوائح المعمول بها ف  ي

 ت 
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ة الطرح   فتر

يحة الثانية يحة األول والشر ة الطرح للشر يحة الثالثة  تبدأ فتر ة)والشر ي هذه النشر
 
(، عىل النحو الموضح ف

ي 
 
ي  2022 نوفمت   10ف

 
يحة  2022 نوفمت   16 ومن المتوقع أن تنتهي ف يحة الثالثة األول للشر والشر

ي 
 
يحة الثانية  2022 نوفمت   17وتنتهي ف  للشر

هو   )"هذا  األولي  العام  )" الطرحالطرح  لالستثمار  اإلمارات  لجهاز  المخصص  الطرح  ذلك  ي 
ف  بما  جهاز  "(، 

كةسهم   (مليونمئتان وخمسة وثمانون  ) 285.000.000  حت  عدد  ل"(،  اإلمارات لالستثمار   ، من رأس مال الشر

كة مساهمةو  كة  (  التحولقيد  )عامة   هي شر ي دولة اإلمارات، إذ سيتم تحولها من شر
كة   مساهمة خاصةف  إل شر

ي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء   .مساهمة عامة
سيتم تحديد سعر الطرح النهات 

فير  
المحت  المستثمرين  من  فقط  المقدمة  االكتتاب  طلبات  خالل  من  االكتتاب  أوامر  النحو   سجل  )عىل 

 المحدد(. 

ي حال تم االكتتاب  
ون  سبعة)   %27.54  نسبة تخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثلو ف    وعشر

المائة   وخمسون  اربعةو  كةمن إجمالي األسهم.   المائة(ب  من  الطرح   تحتفظ الشر وحجم    بحق تعديل حجم 

ائح ا لتقديره   الشر
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

ي دولة   ا ف 
المعمول بها ف  للقوانير   ا 

ً
المطلق، ووفق

 . "(الهيئةهيئة األوراق المالية والسلع )"اإلمارات وموافقة 

ي أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم. وبعد 
قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج األسهم ف 

يحة الثانية يحة األول والشر ة الطرح لكل من الشر يحة الثالثة    غلق فت  كة من  والشر وإتمام عملية تحول الشر

كة  .  مساهمة خاصةشر ي المالي ي سوق دت 
كة إلدراج أسهمها ف  كة مساهمة عامة، سوف تتقدم الشر  إل شر

ة من قبل   . 2022 أكتوبر  27بتاري    خ  هيئةالتاري    خ اعتماد النشر

ة    لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة من  االكتتاب  تحتوي نشر
ً
هيئة األوراق ال هذه عىل بيانات تم تقديمها وفقا

ة من الهيئة    والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد تم اعتماد إعالن هذهالمالية     أكتوبر   27بتاري    خ  النشر

ة  خ/ت إ 2022/ 923تحت رقم   2022 بمثابة اعتماد لجدوى االستثمار وال توصية   وال يعد اعتماد الهيئة للنشر

لقواعد   
ً
المطلوبة وفقا المعلومات  األدت  من  الحد  تتضمن  ة  النشر أن  ي فقط 

يعت  وإنما  باألسهم،  باالكتتاب 

ات االكتتاب والصادرة عن الهيئة، وال تعتت  الهيئة  ي نشر
اإلصدار واإلفصاح عن المعلومات والمعمول بها ف 

ار مسؤولة عن دق   ة أو   ة وال تتحمل أي مسؤولية عن أية أض  ي هذه النشر
اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة ف 

ة أو أي جزء منها، ويتحمل أعضاء   لجنة مؤسسي أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد عىل هذه النشر

ة   ي نشر
كة كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة ف  ، ويؤكدون حسب االكتتابالشر

أو  أخرى  وقائع  أية  وجود  بعدم  الممكنة،  الدراسات  وإجراء  الالزمة  العناية  بذل  وبعد  واعتقادهم  علمهم 
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القرار  ي 
ف  مؤثرة  أو  مضللة  فيها  واردة  إفادة  أي  جعل  إل  ة  بالنشر تضمينها  عدم  يؤدي  جوهرية  معلومات 

 .  االستثماري للمكتتبير 
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ي ا 
 
كتتاب عامطريقة إصدار وبيع أسهم الطرح ف  

كة بيعها من قبل  سيتم   ،سهم (مليونوخمسة وثمانون    مئتان) 285.000.000  حت  تمثل أسهم الطرح    الشر

ي اكتتاب عام  
ي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء و ف 

سيتم تحديد سعر الطرح النهات 

  . فير 
المحت  المستثمرين  قبل  المقدمة فقط من  االكتتاب  االكتتاب من خالل طلبات  أوامر  حتفظ  تسجل 

كة ائح  بحق تعديل حجم الطرح   الشر ا لتقدي   وحجم الشر
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

المطلق،    ا رهف 

ي دولة اإلمارات وموافقة الهيئة. 
ا للقوانير  المعمول بها ف 

ً
 ووفق

فير   عند إنشاء سجل أوامر االكتتاب، سوف تمثل أسهم الطرح المكتتب فيها من قبل
المستثمرين المحت 

ي لكل سهم من أسهم الطرح.  
من أجل نجاح عملية و أسهم الطرح المستخدمة عند احتساب سعر الطرح النهات 

فير   الطرح، يجب أال تقل نسبة اكتتاب المستثمرين  
يحة   60عن  المحت  %، وأال تتجاوز نسبة االكتتاب للشر

يحة الثالثة  األول يحة   .أسهم الطرح   إجمالي   % من   40  عن  والشر ي الشر
إذ لم يتم االكتتاب بكامل األسهم ف 

الثالثة  األول يحة  الشر المتبقية  أو  الطرح  أسهم  تخصيص  سيتم  الثانية. منها  ،  يحة  ي   للشر
تلق  بنوك  م  وتلت  

يحة األول الشر المكتتبير  من  المستلمة من  الفائضة  الثالثة  االكتتاب برد مبالغ االكتتاب  يحة  لغرض   والشر

ي أسهم الطرح باإلضافة إل األرباح ا 
تبة عىل تلك المبالغ بعد  المحققة  االكتتاب ف  عمل )خمسة( أيام    5لمت 

يحة األول  التاري    خ المحدد لتخصيص أسهم الطرح إل المكتتبير  من    من يحة الثالثة  الشر والمستثمرين والشر

فير  
 .  المحت 

كةال يجوز   كاته، سواًء بشكل  المؤسسير  و   للشر التابعة، االكتتاب  ا ممباشر أو غتر مباشر أو من خالل أي من شر

ي أسهم الطرح. 
 ف 

 آلية البناء السعري: 

 . ي
ي تحديد سعر الطرح النهات 

 البناء السعري هي آلية تنفذ خالل عملية الطرح تساعد ف 

 تتضمن آلية البناء السعري الخطوات التالية: 

كة   .1  بنكتعير  الشر
ً
 واحداستثماري    ا

ً
وهو مستشار مالي مرخص له   -أو أكتر للقيام بدور مدير االكتتاب    ا

الهيئة   قبل  بالطرح،    -من  المتعلقة  االستشارات  وتقديم  األسهم،  طرح  بإدارة  كة  الشر عن   
ً
نيابة للقيام 

كة عىل تحديد النطاق السعري  ي عملية الطرح، ومساعدة الشر
 والتنسيق مع الهيئة واألطراف المشاركة ف 

ة االكتتاب إلرسالها إل المستثمرين. إضاف  للسهم  ة إل صياغة نشر

كير  المش  يقوم مديري االكتتاب .2
كة بدعوة بعض المستثمرين المؤهلير  الذي تم تعينهم    ت  من قبل الشر

ة ومديري الصناديق  المستثمرين من ذوي الخت  المؤهلة وكبار  المؤسسات  المستثمرين من   
ً
وهم عادة

ي دفعها  االستثمارية، إل تقديم عطاءا
ي يرغبون ف 

ائها واألسعار الت  ي شر
ي يرغبون ف 

ت بشأن عدد األسهم الت 
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ي األسهم  تسجل عروض  .مقابل تلك األسهم
ي السجل الخاص بأوامر االكتتاب ف 

المستثمرين المؤهلير  ف 

 المطروحة.  

عىل   .3 الكىلي  الطلب  حجم  تقييم  خالل  من  السعري  البناء  آللية   
ً
وفقا السعر  تحديد  األسهم يتم 

من العروض المقدمة. تقوم البنوك االستثمارية بتحليل سجل أوامر االكتتاب من المستثمرين  المطروحة  

ي   المؤهلير  
كة، والذي يطلق عليه السعر النهات  ي ألسهم الطرح من قبل الشر

وعليه يتم تحديد السعر النهات 

 ألسهم الطرح. 

كة تخصيص األسهم إل المستثمرين المؤهلير    ذلكبعد  يتم .4    . المقبولير  بناًء عىل تقدير الشر

ة. التعريفات واالختصارات يتضمن القسم المعنون ب   " ي هذه النشر
 " قائمة بالتعريفات واالختصارات الواردة ف 

ائح  هيكلة الشر

يحة األول  .أ  الشر

ة  لهذه النشر
ً
يحة األول وفقا ة% ) 10 يتم تخصيص نسبةو  ،سوف يتم طرح أسهم للشر بالمائة( من   عشر

ي  
ون  ثمانية)  28.500.000  حت    تمثلأسهم الطرح والت  يحة (  وخمسمائة الف  مليون  وعشر سهم للشر

ي تقترص عىل األشخاص التالي وصفهم: 
 األول والت 

 المكتتبير  من األفراد  •

فير   
المحت  المستثمرين  ون من  يعتت  الذين  الطبيعيير   ي ذلك األشخاص 

)بما ف  الطبيعيير   األشخاص 

يحة الثانية  ي الشر
يحة الثانية والذين ال يشاركون ف  ي الشر

الذين يمتلكون رقم  )المقيمير  )كما هو موضح ف 

ي دولة اإلمارات فيما عدا أي شخص مقيم
ي المالي وحساب بنكي ف  ي الواليات   مستثمر لدى سوق دت 

ف 

ي قانون األوراق المالية للواليات المتحدة األمريكية لسنة  
،  1933المتحدة األمريكية كما هو معرف ف 

"(. ال يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى عىل الجنسية أو  قانون األوراق المالية األمريكي وتعديالته )" 

 مكان اإلقامة من أجل التأهل كأحد المكتتبير  األفراد. 

ي يجوز ل
 لإلجراءات المعمول بها لدى بنوك تلق 

ً
ي أسهم الطرح وفقا

لقرص التقدم بطلبات لالكتتاب ف 

ي هذا الشأن.  
 االكتتاب والقوانير  السارية والمطبقة ف 

 المستثمرين اآلخرين  •

يحة الثانية والذين يمتلكون   ي الشر
كات والمؤسسات( الذين ال يشاركون ف  المستثمرين اآلخرين )الشر

ي المالي   )فيما عدا أي شخص مقيم    في دولة اإلماراتحساب بنكي    ورقمرقم مستثمر لدى سوق دت 

ي قانون األوراق المالية 
ي الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف ف 

 .)األمريكيف 
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يحة األول، سوف تكون األسهم الغتر مكتتب فيها  إذا   ي جميع أسهم الطرح للشر
لم يتم االكتتاب ف 

، أو يمكن   فير 
كةمتاحة لالكتتاب من قبل المستثمرين المحت    كحل بديل )وبالتشاور مع الهيئة(،   للشر

يحة الثانية ت( أن  1) يحة األول والشر ي الشر
؛ يحة الثالثةوالشر   قوم بتمديد تاري    خ غلق باب االكتتاب ف 

 ( غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات.  2أو )

يحة  ي الشر
.  األولىيجب عىل كل مكتتب ف  ي المالي  أن يحمل رقم مستثمر لدى سوق دت 

كةحتفظ  ت ا لتقديره  تعديلبحق  الشر
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

يحة األول ف    ا حجم الشر

، شريطة  المعمول بها في دولة اإلمارات وبعد الحصول على موافقة الهيئةوذلك وفقًا للقوانين  المطلق،  

الثانية   الشريحة  في  المكتتبين  نسبة  تقل  في    %60 عنأال  المكتتبين  نسبة  تزيد  وأال  الطرح  أسهم  من 

 من أسهم الطرح.  %40عن والشريحة الثالثة شريحة األولى ال

أي    تقديم  درهم مع  )خمسة أالف(  5,000الحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب في الشريحة األولى هو  

   .ذلك مضاعفاتألقل أو  عىل ا درهم لف(ا)  1,000  طلبات زيادة بقيمة

 . األولىال يوجد حد أقصى لحجم طلبات المكتتبين في الشريحة  

يحة الثانية .ب  الشر

ي تمثل   بالمائة(  ثمانية وثمانون)  %88يتم تخصيص نسبة  
 250.800.000  حت    من أسهم الطرح والت 

وخمسون) "(  الفوثمانمائة    مليون  مئتان  عىل  تقترص  ي 
والت  الثانية  يحة  للشر   المستثمرينسهم 

في   
ي  ("  المحتر

ف  المحدد  النحو  إدارة  عىل  بصيغته   2021ر.م لسنة    13الهيئة رقم  قرار رئيس مجلس 

ي تشمل عىل وجه التحديد المستثمرين الذين يتم تصنيفهم عىل النحو    إلي   المعدلة من وقت 
آخر( والت 

 :  التالي

ف بطبيعته   : والذي يشملالمستثمر المحتر

 مركزية أو سلطات نقدية  •
ً
 أو بنوكا

ً
 وطنية. الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دوال

كات   • الشر أو  االستثمارية  وغتر  االستثمارية  بها  الخاصة  والهيئات  والمؤسسات  والجهات  الحكومات 

 المملوكة بالكامل ألي منها. 

ي أي بلد أو أي والية أو سلطة قانونية.  •
 بنك مركزي أو سلطة نقدية وطنية أخرى ف 

 لة للهيئة. مؤسسات سوق رأس المال المرخصير  من الهيئة أو من سلطة رقابية مثي  •

 المنشآت المالية.  •
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كة إدارة صندوق تقاعد منظم أو  • ي أو شر  صناديق مؤسسة مالية منظمة أو صندوق استثمار محىلي أو أجنت 

 . ة تقاعد منظم

ي األدوات المالية أو توريق األصول أو المعامالت المالية.  •
 أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي االستثمار ف 

كة يتم إدراج أسهمها أو قبو  • ي منظمةأي شر
ي أي سوق لدولة عضو ف 

 .  IOSCO ل تداولها ف 

 ال تقل عن  Trustee of a Trustأمير  عهدة ) •
ً
 الماضية أصوال

ً
ي عشر شهرا

  35( ممن لديه خالل االثت 

 مليون درهم. 

ألداء   • المالية  أنشطته  بمزاولة  فقط  يتعلق  فيما  الواحدة(  األشة  )مكتب  أنظمة  بموجب  رخصة  مالك 

 ال تقل عن   واجباته )كمكتب أشة
ً
 مليون درهم.  15واحدة( ولديه أصوال

ي أي وقت خالل العامير  الماضيير    •
ي يكون لديها أو كان لديها ف 

كات المحاصة أو المنشأة األهلية الت  شر

ي أصول بقيمة ال تقل عن  
كة المحاصة دون خصم القروض   25صاف  ي حالة شر

ماليير  درهم وتحسب ف 

كاء.   المستحقة ألي من الشر

ة  الشخص ال •  بتاري    خ آخر بيانات مالية له الثنير  عىل    Large undertakingمتعهد بأعمال كبتر
إذا استوف 

 األقل من المتطلبات اآلتية: 

ة وطويلة األجل(. 75إجمالي أصوله ال تقل عن ) .1 امات قصتر  
ي )قبل خصم االلت 

 ( مليون درهم إمارات 

ي إيرادات سنوية ال يقل عن ) .2
. 150صاف  ي

 ( مليون درهم إمارات 

 منه   .3
ً
ي قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المرصح به مخصوما

مجموع النقد واالستثمارات ف 

. 7رأس ماله المدفوع ال يقل عن ) ي
 ( مليون درهم إمارات 

ف مقيم   : والذي يتضمنمستثمر محتر

مليون درهم (  4ال تقل عن )  –باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي    –الشخص الطبيعي الذي يملك صافي أصول   •

 إماراتي. 

 الشخص الطبيعي: •

 المعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها.   -
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 لدى أي منهما خالل العامير   -
ً
الموظف لدى الجهة المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو من كان موظفا

 .  الماضيير 

-  
ً
ي مجال االستثمار المقدم عليه ومخاطره وفقا

ة الكافيتير  ف  لمعايتر المالءة أو تمثله    لديه المعرفة والخت 

وط ترخيصها.   جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شر

وط ترخيصها.  -  تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شر

للبند ) • (  1الشخص الطبيعي الذي لديه حساب مشترك مع شخص طبيعي يمثل مستثمر محترف مقيم وفقاً 

 ن تستوفى الشروط اآلتية:)صاحب الحساب الرئيسي( على أ

( حت  الدرجة الثانية.  - ي الحساب( أحد أفراد عائلة )صاحب الحساب الرئيسي
ك ف   أن يكون )المشت 

كير  معه.  -
 أن يتم استخدام الحساب إلدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشت 

ي الحساب أن قرارات االستثمار   -
ك ف  ي من الشخص المشت  ك  تأكيد كتات  المتعلقة بالحساب المشت 

 .  عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي
ً
 يتم اتخاذها نيابة

األصول ألصحاب   تم إنشاؤه بهدف إدارة محفظة من (trust)  أي مؤسسة أو صندوق استثماري أو عهدة •

 الثروات من المستثمرين المقيمين

 الشخص المتعهد الذي لديه:  •

 مجموع ما لديه من نقد   -
ً
ي قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المرصح به مخصوما

واستثمارات ف 

.  4منه رأس المالي المدفوع ال يقل عن  ي
 مليون درهم إمارات 

ة والفهم الكافيير  لألسواق والمنتجات المالية والمعامالت المالية ذات الصلة والمخاطر  - لديه الخت 

 لمعايتر المالءة. 
ً
 المرتبطة بها وفقا

كة ما أو قادر عىل السيطرة عىل أغلبية    شخص  - ي شر
طبيعي مسيطر عليه يمتلك غالبية الحصص ف 

 تها. ر حقوق التصويت فيها أو لديه القدرة عىل تعيير  أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدا

كة قابضة أو تابعة.  -  شر

ك ) - وع استثماري مشت  ف بطبيعته   (a joint venture partnerمشر ي بتعريف المستثمر المحت 
يق 

م.  ف الُمقيَّ  والمستثمر المحت 
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كير  
كة بالتشاور مع مديري االكتتاب المشت  ي جميع األحوال من قبل الشر

  وهم الذين تتم الموافقة عليهم ف 
وتنطبق عليهم أي من المواصفات التالية: )أن يكون شخص خارج الواليات المتحدة األمريكية ممن يجوز 

 لالئحة س )تق
ً
ي  ب(، أو )Sديم عرض لهم استنادا ي سوق دت 

العالمي يجوز تقديم المالي  ( أن يكون شخص ف 
ي الدليل اإلرشادي لسلطة 

عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة ف 
ي للخدمات المالية؛ أو)  ي العالمي ممن يجوز تقديم  ج دت  ي سوق أبوظت 

  ( أن يكون شخص ف 
ً
عرض له وفقا
عليهم   تنطبق  الذين  األشخاص  واألسواق ومن  المالية  الخدمات  قواعد  بموجب  التسجيل  من  لإلعفاء 

افية   لقواعد ستر العمل الصادرة من قبل سلطة     (Professional Client)معايتر العميل ذو االحت 
ً
وفقا

ي العالمي  ي سوق أبوظت 
 . تنظيم الخدمات المالية ف 

.  يجب أن يحمل ي المالي  رقم مستثمر لدى سوق دت 
فير 

 جميع المستثمرين المحت 

يحة الثانية، سيتم سحب عملية الطرح.  ي جميع أسهم الطرح للشر
 إذ لم يتم االكتتاب ف 

كةحتفظ  ت لتقديره   الشر ا 
ً
ة االكتتاب وفق نهاية فت  ي أي وقت قبل 

الثانية ف  يحة  الشر تعديل حجم    ا بحق 

ا للقوانير  ال
ً
يطة أال المطلق، وذلك وفق ي دولة اإلمارات وبعد الحصول عىل موافقة الهيئة، شر

معمول بها ف 

يحة الثانية عن ي الشر
يحة   %60 تقل نسبة المكتتبير  ف  ي الشر

من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة المكتتبير  ف 

 من أسهم الطرح.  %40عن والثالثة األول 

فير  هو 
 درهم. )مليون(  1,000,000 الحد األدت  لحجم طلبات االكتتاب للمستثمرين المحت 

 . فير 
 ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب من المستثمرين المحت 

يحة الثالثة   .ج  الشر

ة، ويتم تخصيص نسبة   النشر لهذه   
ً
الثالثة وفقا يحة  يتم طرح أسهم للشر بالمائة( من    اثنان)  %2سوف 

ي تمثل  
ي تقترص (  وسبعمائة الف  مليون   خمسة)   5.700.000أسهم الطرح والت 

يحة الثالثة والت  سهم للشر

 عىل األشخاص التالية وصفهم: 

 الموظفون المؤهلون؛ و •

 المؤهلون.  أولياء األمور  •

يحة الثالثة، سوف تكون األسهم الغتر مكتتب فيها متاحة   ي جميع أسهم الطرح للشر
إذا لم يتم االكتتاب ف 

يحة الثانية أو يمكن   يحة األول، أو للمكتتبير  من الشر ي الشر
كةلالكتتاب من قبل المكتتبير  ف  كحل    للشر

ائح  قوم بتمدي ت( أن  1بديل )وبالتشاور مع هيئة األوراق المالية والسلع( ) ي الشر
د تاري    خ غلق باب االكتتاب ف 

( غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات )االكتفاء بالحد المستلم من  2األول والثانية والثالثة و /أو )

 الطلبات(. 
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كةحتفظ  تو  ا لتقديره   الشر
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

يحة الثالثة ف   ا بحق تعديل حجم الشر

يطة أال تقل نسبةالمطلق، وذلك بعد   يحة الثانية عن   الحصول عىل موافقة الهيئة، شر ي الشر
المكتتبير  ف 

يحة الثالثة مجتمعير  عن    60% يحة األول والشر ي الشر
  % 40من أسهم الطرح. وأال تزيد نسبة المكتتبير  ف 

 من أسهم الطرح. 

ي ال ي لدى سوق دت 
يحة الثالثة رقم مستثمر وطت  ي الشر . يجب أن يحمل جميع مكتتت   مالي

يحة هو   ي هذه الشر
الطلب للمكتتبير  ف  أن   5,000الحد األدت  لحجم  ي عىل 

إمارات  )خمسة أالف( درهم 

ي بزيادات قدرها  
ي أو مضاعفات ذلك.  1,000يكون أي طلب إضاف 

  )ألف( درهم إمارات 

يحة.  ي هذه الشر
 ال يوجد حد أقىص لحجم الطلب للمكتتبير  ف 

 جهاز اإلمارات لالستثمار  .د

ي  (من أسهم الطرح  ) ألف  مئتان وخمسونعشر مليون و   اربعة (14,250,000  حت    حجز عدد يتم  
والت 

 للمادة  لصالح جهاز اإلمارات لالستثمار   من أسهم الطرح   ))ةئ ا)خمسة بالم  %5تمثل نسبة تصل ال  
ً
ا
ً
، وفق

كات التجارية كما    2021لسنة    32من المرسوم بقانون اتحادي رقم    127رقم   يتم تعديله بير  بشأن الشر

كاتالحير  واآلخر )" "(. وسوف يتم خصم أسهم الطرح المخصصة لجهاز اإلمارات لالستثمار  قانون الشر

هذه  لالستثمار  اإلمارات  جهاز  يمارس  لم  وإذا  الثانية.  يحة  الشر من  التفضيلية  الحقوق  هذه  بموجب 

ي أسهم الطرح سوف تكون هذه األ 
سهم متاحة لالكتتاب فيها من الحقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب ف 

 . فير 
 قبل المكتتبير  من المستثمرين المحت 

  
ً
المالي ورقم حساب بنكي لكي يكون مؤهال ي  ي سوق دت 

يتعير  عىل كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر ف 

ي 
ي أسهم الطرح ف 

ي أسهم الطرح. يجوز للمكتتبير  التقدم بطلبات االكتتاب ف 
للتقدم بطلب لالكتتاب ف 

يحة واحدة  ي االكتتاب   شر
يحة، يحق لبنوك تلق  ي أكتر من شر

ي حالة تقدم أي شخص لالكتتاب ف 
فقط. وف 

 . كير  ضف النظر عن أحد أو كال الطلبير 
 ومديري االكتتاب المشت 

ة ي دولة   تم الحصول عىل موافقة الهيئة عىل إعالن هذه النشر
  اإلمارات وذلك لطرح أسهم لالكتتاب العام ف 

ي المالي العالمي العربية المتحدة )خارج س ي العالمي ومركز دت  يتم تسجيل األسهم لدى أي   ولم) وق أبوظت 

ي أي اختصاص وال أي
 دولة أخرى.  هيئة رقابية أخرى ف 

كات بتاري    خ   ألحكام قانون الشر
ً
ة من قبل الهيئة وفقا تمت الموافقة عىل نشر النسخة العربية من هذه النشر

 . 2022  أكتوبر 27

ي وسوف يتوفر عىل الموقع  
وت  وثيقة المتعلقة النسخة من     /www.taaleem.ae/arالعام -كتتاب اال     اإللكت 

الثانية يحة  للشر فقط( بالطرح  ية  اإلنجلتر  ")يش )باللغة  إليها ب  المتعلقةار  يحة   الوثيقة  للشر بالطرح 
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ي لم يتم مراجعتها أو اعتمادها أو الموافقة عليها من قبل الهيئة وال تشكل هذه  الثانية
الوثيقة جزء  "(، والت 

ة.  ي هذه النشر
ة وال تدرج المعلومات الواردة فيها ف   من هذه النشر

َمِلي    
َ
ي أسهم الطرح عىل درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعي   عىل المكتتبي   الُمحت

 
ينطوي االستثمار ف

ة بعناية وذلك بغرض الحصول  قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر االستثمار" ضمن هذه النشر

ي أسهم  ع
 
ي عليهم أخذها بعي   االعتبار قبل االكتتاب ف

ي ينبغ 
ىل المعلومات الكافية عن العوامل التر

 الطرح. 

ة بتاري    خ   2022 أكتوبر  31تم إصدار هذه النشر

كة  ي الخاص بالشر
وت  ة متاحة عىل الموقع اإللكت   /www.taaleem.ae/arالعام-كتتاباالهذه النشر

ي عملية الطرحأسماء وبيانات االتصال 
 
 الخاصة باألطراف المشاركة ف

كي    مديري االكتتاب
المشتر  

ميس اإلمارات  المجموعة المالية  هت 
 م. ش.م. 

 

ال3، مبت  مكاتب  106مكتب   ، وان سنت 

ي التجاري العالمي   مركز دت 

 112736ص.ب 

ي   ، اإلمارات العربية المتحدةدت 

ي كابيتال
ي الوطت   ش.م.خ اإلمارات دب 

ي 
ي الوطت  الطابق األول، المقر الرئيسي لبنك اإلمارات دت 

 عم. ش. 

ي ياس، ديرة
 شارع بت 

 2336ص.ب 

، اإلمارات العربية ي   المتحدة دت 

 

ي االكتتاب الرئيسي 
 بنك تلقر

ي ش.م.ع
ي الوطت   بنك اإلمارات دت 

ي ش.م.ع
ي الوطت   المقر الرئيسي لبنك اإلمارات دت 

ي ياس، ديرة
 شارع بت 
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777ص.ب   

، اإلمارات العربية المتحدة ي  دت 

ي االكتتاب 
 بنوك تلقر

ي الملحق 
ي االكتتاب المرفقة ف 

ة  3يرج  االطالع عىل قائمة بنوك تلق   من هذه النشر

 المستشارون القانونيون لعملية الطرح

كة فيما يخص القانون   ي للشر
المستشار القانوب 

ي واألمريكي 
 اإلنجلت  

كة  ي للشر
فيما يخص قانون  المستشار القانوب 

 اإلمارات العربية المتحدة

 كيسد  انوايت 

 الطابق السادس

 برج ضمان، شارع المستقبل 

 9705ص.ب. 

ي المالي العالمي   مركز دت 

، االمارات العربية المتحدة ي  دت 

 إبراهيم ومشاركوه

ي 24الطابق  ، برج السلع، مربعة سوق أبو ظت 
 العالمي 

 8668 2694 (971)+ هاتف رقم: 

 : ي
وت  يد اإللكت   Info@inp.legal الت 

 5100746 ص.ب

، اإلمار  ي  ربية المتحدة ات العأبوظت 

ي لمديري االكتتاب فيما يخص القانون
ي  المستشار القانوب 

ي واألمريكي   اإلمارابر
اإلنجلت    

 كليفورد تشانس

 15الطابق  

 برج ضمان 

ي المالي العالمي   مركز دت 

 9380ص.ب. 

، االمارات العربية المتحدة ي  دت 

ي الحسابات 
كة المستقلي   مدققر للشر  

mailto:Info@inp.legal
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ي المالية  للسنة 
 2022أغسطس  31المنتهية ف 

ق األوسطيونج و  تإيرنس ( الشر ي  )فرع دب 

 أي سي دي بروكفيلد باليس 

 شارع المستقبل 

 9267ص.ب. 

  ، ي  اإلمارات العربية المتحدة دت 

 

ي 
ابات طرح األسهم  حسمدققر  

 ديلويت اند توش )ام أي(

 3إعمار سكوير، المبت  

ي   داون تاون دت 

 4254ص.ب. 

، اإلمارات العربية المتحدة   ي  دت 

 مسؤول عالقات المستثمرين

 ماهر رباحاالسم: 

 0097143498806: هاتف رقم

 : ي
وت  يد اإللكت    mrabah@taaleem.aeالت 

، اإلمارات ال ي  عربية المتحدةدت 

 

ة بتاري    خ   2022 أكتوبر  31تم إصدار هذه النشر
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 إش ع ار ه  ام 

 )يتعير  عىل جميع المكتتبير  قراءة هذا اإلشعار بعناية(

ة إل تزويد المكتتبير  المحتملير  بمعلومات من شأنها أن تساعدهم عىل اتخاذ القرار   • تهدف هذه النشر

بعملية   يتعلق  فيما  لقرار  المناسب  اتخاذهم  عند  عليهم،  ي 
ينبع  والذين  الطرح،  أسهم  ي 

ف  االكتتاب 

ي  
ف  كةاالستثمار  ة  الشر النشر هذه  قراءة  جمبشكل  ،  ي 

ف  والنظر  وفحص  ومراجعة  البيانات  كامل  يع 

ي أسهم الطرح  
قم وعىل األخص القسم ر (والمعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب ف 

كة.  )"(''مخاطر االستثمارتحت عنوان )( 11)  باإلضافة إل عقد التأسيس والنظام األساسي للشر

ي أسهم الطرح   •
عىل دراسته وتحليله   االعتماد عند اتخاذ قرار باالستثمار، يجب عىل كل مكتتب محتمل ف 

وط الطرح، بما   كة وشر ي عىل مقدمي للشر
ي ذلك ما ينطوي عليه هذا الطرح من مزايا ومخاطر، كما ينبع 

ف 

ورية من مستشاري  هم القان طلبات االكتتاب الحصول عىل المشورة   ونيير  والماليير  بشأن الالزمة والرص 

سينطوي  االستثمار  المكتتبير    االستثمار .  عىل  ي 
ينبع  ال  لذلك  ة،  مخاطر كبتر عىل  الطرح  أسهم  ي 

ف 

ي أسهم الطرح إال إذا كانت لديهم القدرة عىل تحمل    لالكتتابالمحتملير  التقدم بطلب  
خسارة كل أو  ف 

 جزء من استثماراتهم. 

ة مفوضير   • ي أسهم الطرح    الستخدامها   يعتت  المستلمير  لهذه النشر
ي االكتتاب ف 

فقط، وال لغرض النظر ف 

ة أو أي جزء منها، وال يجوز استخدام أي من المعلومات الواردة بها ألي   يجوز نسخ أو توزي    ع هذه النشر

األول  يحة  للشر الطرح  أسهم  ي 
ف  االكتتاب  بشأن  المناسب  القرار  اتخاذ  باستثناء  آخر  ويوافق    غرض 

ة.  ا مستلمو  وط السابقة بمجرد الموافقة عىل استالم هذه النشر ة عىل الشر   هذه النشر

يبية.  • ة عىل أنها مشورة قانونية أو مالية أو ض  ي أال يتم تفستر محتويات هذه النشر
 ينبع 

ة ال تخضع ألي مراجعة أو إضافة دون الحصول عىل موافقة الهيئة   • ي هذه النشر
المعلومات الواردة ف 

ي دولة اإلمارات وإبالغ الجمه 
ي صحيفتير  يوميتير  تصدران ف 

ور بهذه المراجعة أو اإلضافة وذلك بالنشر ف 

 للقواعد الصادرة من قبل الهيئة.  
ً
كةحتفظ  توفقا ا    الشر

ً
ي أي وقت من األوقات ووفق

بحق إلغاء الطرح ف 

يطة الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من  ا لتقديره   هيئة. ال المطلق شر

ي دولة اإلمارات العربية  أسهم الطرح المعرو  •
ة مقدمة بغرض االكتتاب ف  ضة للبيع بموجب هذه النشر

ة أو تعتت  جزء من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث عىل   المتحدة فقط. وال تشكل هذه النشر

ي أي أوراق مالية أخرى غتر أسهم  
اء أو االكتتاب ف  أو أي عرض أو دعوة لبيع أو   الطرح،أي عرض لشر

ي خارج  إصدار،  
ي أي اختصاص والت 

ي أسهم الطرح من قبل أي شخص ف 
اء أو االكتتاب ف  أو حث عىل شر

 .) ي المالي العالمي ي العالمي ومركز دت  ي ذلك سوق أبو ظت 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة )بما ف 
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ة ويجب أن ال يتم إرسالها أو نقلها إل أي دولة أخرى بخالف د  لن يتم نشر  • ولة  أو توزي    ع هذه النشر

(. لم يتم تسجيل   ي المالي العالمي ي العالمي ومركز دت  ي ذلك سوق أبوظت 
اإلمارات العربية المتحدة )بما ف 

ي أي دولة أخرى بخالف الهيئة. 
ي أي هيئة تنظيمية ف 

 أسهم الطرح ف 

ي والية قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، يجب أن يتم طرحها   •
إذا تم طرح أسهم الطرح ف 

ي الوالية القضائية المعنية. بطري
 قة تتماسر مع القوانير  واألنظمة السارية والمقبولة للهيئات المختصة ف 

ة أن تكون بمثابة تروي    ج مالي أو عرض أو بيع أو تسليم ألية أسهم أو أوراق   •
ليس المقصود من هذه النشر

ي الع ي سوق أبو ظت 
المالية ف  المي ولقانون األسواق مالية أخرى وفقا لقواعد سلطة تنظيم الخدمات 

ي المالي العالمي وتعديالته من وقت   آخر أو بموجب قواعد األسواق الخاصة بمركز إل  الخاص بمركز دت 

 . ي المالي العالمي  دت 

لم يتم الموافقة عىل هذا الطرح أو ترخيصه من جانب الهيئة التنظيمية للخدمات المالية أو سلطة    •

ي للخدمات   ا لقواعد المالية، كما أنه ال  دت 
ً
ي العالمي وفق ي سوق أبو ظت 

 ألي أوراق مالية ف 
ً
ُيعد أي عرضا

 لقانون األسواق أو  األسواق لدى الهيئة التنظيمية  
ً
ي المالي العالمي وفقا ي مركز دت 

للخدمات المالية أو ف 

 . ي المالي العالمي ي مركز دت 
 قواعد األسواق ف 

ة من قبل الهيئة  • ، وال يجوز اعتبار موافقة الهيئة عىل إعالن هذه تمت الموافقة عىل إعالن هذه النشر

ة بمثابة اعتماد أو موافقة عىل جدوى   ي فقط أنه قد تم    االستثمار النشر
وال توصية باالكتتاب، ولكن يعت 

ات  نشر عىل  المطبقة  المعلومات  عن  واإلفصاح  اإلصدار  قواعد  متطلبات  من  األدت   الحد  استيفاء 

ي المالي أي مسؤولية   االكتتاب والصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع. وال تتحمل الهيئة وال سوق دت 

ار أو عن دقة أو اكتمال أو كفاية ال ة، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي أض  ي هذه النشر
معلومات الواردة ف 

ة االكتتاب هذه أو أي جزء منها.   خسارة يتعرض لها أي شخص بسبب االعتماد عىل نشر

 

ة بتاري    خ   . 2022 أكتوبر  27تم اعتماد هذه النشر
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 عرض البيانات المالية والمعلومات األخرى

 معلومات مالية تاريخية

ة   ي    للمجموعةوالمجمعة  المدققة    البيانات الماليةتتضمن هذه النشر
ي السنوات المنتهية ف 

 اغسطس   31كما ف 

 . 2022و 2021و  2020

ي  
ي وللعام المنتهي ف 

لتتوافق مع تصنيف تم إعادة تصنيفها    2021أغسطس    31بعض بيانات المقارنة كما ف 

ي  وتقديم  
ي . ال يوجد تأثتر عىل رب  ح العام  2022أغسطس    31البيانات المالية للعام المالي المنتهي ف 

المنتهي ف 

ي  وال عىل حقوق الملكية    2021أغسطس    31
وقد تم إعادة التصنيف المشار إليها  .  2021أغسطس    31كما ف 

ي تصنالمعلومات المالية المعاد  .  المجمعةالمالية    للقوائمإلعطاء صورة أوضح  
ي وللعام المنتهي ف 

يفها كما ف 

ي وعن نالبيا مستخلصة أو مستمدة من    2021أغسطس    31
ات المالية المجمعة والمدققة للمجموعة كما ف 

ي  
ف  المنتهي  ي  2022أغسطس    31العام 

ف  المنتهي  العام  وعن  ي 
ف  األخرى كما  المالية  المعلومات   31. كافة 

من    2021أغسطس   مستمدة  ة  النشر بهذه  والمضمنة  بالمجموعة  المجمعة والخاصة  المالية  البيانات 

ي 
ي وعن العام المنتهي ف 

 .  2021أغسطس  31والمدققة للمجموعة كما ف 

 العملة

ي هذه الوثيقة إل: ما لم يذكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات 
 الواردة ف 

ي "
 " هي إشارة إل العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ و درهم" أو "الدرهم اإلمارابر

 " هي إشارة إل العملة الرسمية للواليات المتحدة. دوالر" أو " الدوالر األمريكي "

ي بالدوالر األمريكي بمعدل  
ي لكل دوالر أمريكي واحد منذ عام   3.6725تم ربط قيمة الدرهم اإلمارات 

درهم إمارات 

ة االكتتاب  1997 ي نشر
ي / الدوالر األمريكي ف 

عىل أساس هذه  . وقد تم احتساب جميع تحويالت الدرهم اإلمارات 

 . هذا المعدل

 التقريب

  
ً
ي ذلك المعلومات المالية واإلحصائية، والتشغيلية، ونتيجة

ي هذه الوثيقة، بما ف 
تم تقريب بعض البيانات ف 

التقريب، فعىل   أقل من عشر سنوات سبيل  لهذا  تبلغ مدتها عشر سنوات تكون عادة  ي 
الت  العقود  المثال، 

الوث هذه  ي 
ف  الواردة  البيانات  مجموع  فإن  لذلك  تقريبها.  تم  وقد  مجموع بقليل  عن   

ً
قليال يختلف  قد  يقة 

ي 
ي الجداول وبناًء عىل ذلك فإنها قد ال تصل ف 

الحساب الفعىلي لهذه البيانات. لقد تم تقريب النسب المئوية ف 

  . %100مجموعها إل 
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 البيانات ذات النظرة التطلعية

ي تحمل نظرة تطلعية، تهدف البيانات ذات الن 
ة عىل بعض البيانات الت  ظرة التطلعية الواردة تحتوي هذه النشر

البيانات عىل  تلك  ة، وتنطوي  النشر تاري    خ هذه  ي 
ف  المستقبلية كما هي  الرؤية  استعراض  إل  ة  النشر ي هذه 

ف 

كة وجميعها   ي قد يكون الكثتر منها خارج عن سيطرة الشر
المخاطر والشكوك المعلومة وغتر المعلومة والت 

المست  األحداث  وكذلك  الحالية  توقعاتنا  ي عىل 
باستخدام مبت  األحيان  بعض  ي 

ف  البيانات  تلك  تعرف  قبلية. 

" أو "ينطوي"  ي
مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبع 

ض" أو "يتمركز" أو "من  أو "يقدر" أو "مخاطرة" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفت 

يد السلب من هذه المصطلحات أو مرادفاتها المختلفة أو ما يماثلها. تتضمن هذه البيانات المتوقع" أو ما يف

ي 
ة والت  النشر ي هذه 

الفقرات ف  ي عدد من 
البيانات ف  تاريخية. وتوجد هذه  ي ال تشكل حقائق 

الت  األمور  كافة 

نتائج عمليات   - خرى  من بير  العديد من األمور األ   -تشمل بيانات حول النوايا والتوقعات الحالية بخصوص  

الذي  والقطاع  األرباح،  وسياسة  اتيجيات،  واالست  والنمو،  والتوقعات،  والسيولة،   ، المالي ووضعها  كة، 
الشر

كة.   تعمل به الشر

ي ال 
ة فيما يتعلق باألمور الت  ي هذه النشر

إن هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى المتضمنة ف 

تاريخية   يتم تعتت  حقائق  أنه سوف  التأكيد  يمكن  تنبؤات. وال  ة قد تشتمل عىل  النشر تاري    خ هذه  ي 
ف  وكما 

 تحقيق هذه النتائج المستقبلية.  

ي 
ة لتعكس أي تغيتر ف  ي هذه النشر

ام أو تعهد بتحديث البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة ف  ال يوجد أي الت  

ي األحداث، أو األوضاع أو ال
 توقعاتهم أو أي تغتر ف 

ً
وريا ي تستند عليها هذه البيانات إال إذا كان ذلك ض 

ظروف الت 

ي الدولة؛ أو )1بموجب )
ي هذه 2( القوانير  المعمول بها ف 

ي بيان جوهري وارد ف 
ي حالة وجود تغيتر مهم ف 

( ف 

ة.   النشر

 نتيجة المخاطر أو األمور غتر المؤكدة ال
ً
 جوهريا

ً
ي تواجهها قد تختلف األحداث الفعلية أو النتائج اختالفا

ت 

ي نتائج فعلية تغاير بشكل جوهري النتائج المستقبلية المشار إليها، أو 
كة. وقد تتسبب هذه المخاطر ف  الشر

ي البيانات ذات النظرة التطلعية. وللمزيد من المعلومات 
ي ف 
المنصوص عليها ضاحة أو المذكورة بشكل ضمت 

ي هذا الصدد، يرج  االطالع عىل "
 ". مخاطر االستثمارف 
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 معلومات هامة

ة أي عرض اء أو االستثمار   ال تشكل أو تمثل هذه النشر أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع عىل أي عرض لشر

ة. كما أنها ال تشكل أي عرض أو دعوة لبيع أو  ي أي أوراق مالية أخرى غتر األوراق المالية موضوع هذه النشر
ف 

ي تلك األوراق المالية من قبل أي شخص  
اء أو االستثمار ف  تحت إصدار أو تشجيع أو توصية عىل أي عرض لشر

 . ي
 أي ظرف يكون بموجبها هذا العرض غتر قانوت 

ي جدوى  
ة مفوضير  باستخدامها فقط لغايات النظر ف  ي أسهم الطرح وال   االستثمار يكون مستلمي هذه النشر

ف 

ي كما ال يجوز لهم استخدام المعلومات الواردة  
ة سواء بشكل كىلي أو جزت 

يجوز لهم نسخ أو توزي    ع هذه النشر

ة عىل ما سبق بها ألي غرض غتر الن  ي أسهم الطرح. ويوافق المستلمير  لهذه النشر
ي جدوى االستثمار ف 

ظر ف 

ي  
ف  الراغبير   المكتتبير   عىل  يجب  بأنه  علما  ة،  النشر لهذه  استالمهم  قرار    اتخاذ قبل    االستثمار وقت  أي 

ة بأكملها )وبالتحديد القسم المعنون ب  "  باالستثمار  ي أسهم الطرح قراءة هذه النشر
"( عند الستثمار مخاطر اف 

عند    باالستثمار التفكتر   كة.  للشر األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  إل  باإلضافة  كة  الشر أسهم  ي 
قرار   اتخاذ ف 

المكتتبير    عىل  يجب  كة   االعتماد االكتتاب،  الشر عن  الخاصة  واستفساراتهم  وتحليالتهم  تحرياتهم  عىل 

ي ذلك ما ينطوي عليه من المزايا والم 
وط الطرح بما ف   خاطر. وشر

ة فيما   ي هذه النشر
ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية معلومات أو تعهدات أو ضمانات غتر تلك الواردة ف 

ي حال تقديم أي منها فإنه ال يجوز االعتماد عىل هذه المعلومات أو التعهدات يتعلق  
بالطرح أو أسهم الطرح. وف 

هم من ال  كة أو غتر ي عملية الطرح. من خالل التقدم بطلب والضمانات عىل أنها مقدمة من قبل الشر
مشاركير  ف 

ة فقط وبأنه(  1يقر المكتتب بأنه ).  للحصول عىل أسهم الطرح  ي هذه النشر
 يعتمد عىل المعلومات الواردة ف 

كة أو األطراف المشاركة أو مديري االكتتاب2) كير    ( ال توجد أية معلومات أخرى مقدمة من قبل الشر
المشت 

هم من ال أو ي عملية الطرح أو أي من مستشاري غتر
كةمشاركير  ف   "(. المستشارون)" الشر

ي 
ي االكتتاب كما هو محدد ف 

كير  وبنوك تلق 
ال يشارك أي شخص أو مستشار بخالف مديري االكتتاب المشت 

ي دولة    12و   11صفحة  
أو يتلقون أي أموال اكتتاب من الطرح العام أو يديرون الطرح العام ألسهم الطرح ف 

 اإلمارات العربية المتحدة.  

كةال تعتت  محتويات أي موقع   ي للشر
وت  ي يمكن أ  إلكت 

وت  ي آخر أو محتويات أي موقع إلكت 
وت  و أي موقع إلكت 

ونية، بأنها من   ونية موجود عىل أي من هذه المواقع اإللكت  محتويات الوصول إليه من خالل أي روابط إلكت 

ه أو غتر كة  الشر أو تقبل  أو جزء منها. كما ال تتحمل  ة  النشر ي عملية    ا هذه 
المشاركير  ف  أو أي من من  الطرح 

ونية أو ما تضمنه أي منها. ستشارون، أية مسؤولية عن محتويات هذه الم  المواقع اإللكت 

كير  أو المستشارون أية مسؤولية عن 
ي عملية الطرح أو مديري االكتتاب المشت 

كة أو المشاركير  ف  ال تقبل الشر

وال عن نزاهة أو مصداقية األخرى  دقة أو كفاية أي من المعلومات المقدمة من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم  
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كة أو مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو آراء أدلت بها الصحافة أو وسائل اإلعالم   األخرى فيما يتعلق بالشر

ه كة أو غتر كير    ا أو الطرح أو أسهم الطرح. ال تقدم الشر
ي عملية الطرح أو مديري االكتتاب المشت 

من المشاركير  ف 

كفاية أو مصداقية أي من تلك المعلومات هد أو ضمان بشأن مالءمة أو دقة أو  أو أي من المستشارون أي تع

ات.   أو النشر

ي عملية الطرح 
كة أو أي من المشاركير  ف  كير    كما ال تقدم الشر

أية ضمانات أو تعهدات   أو مديري االكتتاب المشت 

ي تتم 
كة أو عائدات االستثمارات الت  ة. بشأن األداء المستقبىلي للشر  بموجب هذه النشر

ي تاري    خ إصدارها، ما لم يتم تحديد وقت سابق يتعلق بهذه 
ة كما هي ف  ي هذه النشر

تم تقديم البيانات الواردة ف 

 لها( بأنه تفستر عىل أنه لم يطرأ أي تغيتر عىل وضع  البيانات.  
ً
ة )أو أي إجراٍء ُيتخذ وفقا ي نشر هذه النشر

وال يعت 

كة أو   ها أو شؤونها منذ ذلك التاري    خ. الحقائق الخاصة بالشر

ة للتنقيح والمراجعة بعد الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ولن تشي أية  قد تخضع هذه النشر

ي دولة اإلمارات.  
ي صحيفتير  يوميتير  تصدران ف 

ة إال بعد اإلعالن عنها ف  حتفظ تو تعديالت عىل هذه النشر

كة   ة وإلغاء    ا بحقه الشر ي سحب النشر
ي أي وقت وفق تقديرهف 

يطة    ا الطرح ف  الحصول عىل موافقة وذلك شر

ة أو أي بيع يتم بموجبها، تحت أي ظرف   من الظروف، مسبقة بذلك من الهيئة. ال يعتت  تسليم هذه النشر

ة كما ال   كة منذ تاري    خ إعداد هذه النشر ي شؤون الشر
ي أن بمثابة إشارة ضمنية إل عدم وجود أي تغيتر ف 

يعت 

. المعل ي أي وقت الحق لتاري    خ النشر
 ومات الواردة بها صحيحة ف 

تم   ي كابيتال ش.م.ختعيير   وقد 
الوطت  ي  دت  الماليةو   اإلمارات  اال تر ه  المجموعة  ذ.م.م. ميس   كمديري   مارات 

 )ُيشار إليه فيما يىلي باسم  
كير 

كي   مديري  ")االكتتاب المشت 
م مرخصير  من قبل هوجميع"(  االكتتاب المشتر

وي    ج   ا و وسيتول   عىل التوالي  2017/ 11/ 5و  2018/ 10/ 10الهيئة بتاري    خ   إصدار أسهم الطرح وتسويقها والت 

ي عملية الطرح    لها 
كة والهيئة واألطراف المشاركة ف  ي دولة اإلمارات. و والتنسيق مع كل من الشر

االكتتاب العام ف 

ي   تعيير  تم  كما  
الوطت  ي  دب  اإلمارات  )"  ش.م.ع  بنك  الرئيسي  االكتتاب  ي 

تلق  االكتتاب كبنك  ي 
تلقر بنك 

 الرئيسي 
ً
ة وفقا ي أموال االكتتاب المحددة بهذه النشر

"( وبناًء عىل هذه الصفة، سوف يكون مسؤول عن تلق 

العربية   اإلمارات  دولة  داخل  وذلك  بالدولة  بها  المعمول  والقوانير   األول  للقواعد  يحة  للشر  
ً
وفقا المتحدة 

يحة الثانية.   والشر

ي ذلك 
ي إجراءات الطرح بما ف 

ي الطرح المسؤولية عن مشاركتهم ف 
يتحمل كل طرف من األطراف المشاركة ف 

كة ي   لجنة المؤسسير  وأعضاء    الشر
ة وذلك ف  ي هذه النشر

فيما يتعلق بالمسؤولية عن صحة البيانات الواردة ف 

ي عملية الطرح.  نطاق عمل وتخصص كل طرف
 من األطراف المشاركة ف 



 

 
 20  

 

 

كير    يعمل مديري االكتتاب
كة وليس لصالح أي    المشت  شخص آخر فيما يتعلق بشكل حرصي لصالح الشر

ال( كعميل   أم  الوثيقة  هذه  مستلمي  أحد  )سواًء كان  آخر  أي شخص  يعتت   وال  االكتتاب  لبالطرح،  مديري 

كير  
 عملية الطرح. بفيما يتعلق المشت 

كات التابعة لهم(  قد   ة أو من خالل الشر كوا )مباشر ي عملية الطرح قد اشت 
كير  ف 

يكون مديري االكتتاب المشت 

كة وقدموا خدمات أعمال مرصفية استثمارية متنوعة وخدمات استشارية   ي معامالت مع الشر
ها  ف  مالية وغتر

 عامالت السابقة بير  مديري االكتتاب، وقاموا بتحصيل الرسوم المعتادة لقاءها وال تشكل الما من الخدمات له 

كة ثمة أي تعارض مصالح بينهما.  ي عملية الطرح والشر
كير  ف 

 المشت 

أعضاء   المؤسسير  يتحمل  وصحة   لجنة  واكتمال  دقة  عن  المسؤولية  ة(  النشر هذه  ي 
ف  أسماؤهم  )الواردة 

عل حد  وإل  الواجبة،  العناية  تحقيقات  إجراء  بعد  ويقرون،  ة.  النشر هذه  بأن محتويات  واعتقادهم  مهم 

ي تاري    خ إصدارها، هي معلومات واقعية ودقيقة، وكاملة وصحيحة 
ة كما هي ف  ي هذه النشر

المعلومات الواردة ف 

ة مضللة.  ي هذه النشر
 ولم يتم إغفال أية معلومات من شأنها أن تجعل أية بيانات ف 

 
ً
كات، يجب عىل    121للمادة    وفقا ي عملية  المستشارين و من قانون الشر

 االكتتاب العام األطراف المشاركة ف 

ي أدائه لمهامه.  الشخص الحريص ويكون كل منهم مسؤوال عناية  ومن ينوب عنهم بذل
 ف 

 لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة.  
ً
ة عىل بيانات مقدمة وفقا  تحتوي هذه النشر

تخاذ قرار االستثمار، يجب أن يعتمد كل من المكتتبير  المحتملير  عىل تشخيصهم وتحليلهم معتمدين عند ا

ي تم تزويدها من قبل  
ي مجملها(. والت 

ة )ف  ي هذه النشر
كة  عىل مراجعة وقراءة المعلومات الواردة ف  وأعضاء الشر

ة.  لجنة المؤسسير   ي هذه النشر
 الوارد أسماؤهم ف 

ي أي بلد )بخالف دولة اإلمارات العربية المتحدة( من شأنه أن يسمح باالكتتاب العام لم ولن ُيتخذ أي إجراء  
ف 

ة   ها أو توزيعها أو حيازة أو نشر أو توزي    ع أية مواد أخرى متعلقة  أو بيع أسهم الطرح أو حيازة هذه النشر أو نشر

ي أي بلد أو  
كة أو أسهم الطرح ف  ك الغرض. وبناًء عليه، ال يتم طرح منطقة حيثما يلزم اتخاذ أي إجراء لذلبالشر

 ، ة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى أو األسهم أو بيعها بشكل مباشر أو غتر مباشر وال يجوز توزي    ع هذه النشر

باستثناء   أو والية قضائية  أية دولة  أو من  ي 
ها ف  أو نشر الطرح  بأسهم  أو معلومات أخرى متعلقة  مستندات 

ي تسمح بها الق 
ي تلك الدولة أو الوالية القضائية. يجب عىل األشخاص واعد واألنظمة السارية  الحاالت الت 

ف 

ة أن يحيطوا أنفسهم علًما بهذه القيود   وأن يحرصوا عىل مراعاتها. الذين حصلوا عىل هذه النشر

ه كة وال غتر كير    ا ال تتحمل الشر
ي عملية الطرح وال مدراء االكتتاب المشت 

وال أي من   من األطراف المشاركة ف 

المستشارون اآلخرون أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة بالطرح أو عرض البيع أو حث أي 

ي أية والية قضائية خارج دولة اإلمارات شخص  
 لتلك األسهم ف 

ً
ًيا محتمًل اء أسهم الطرح، سواًء كان مشت  لشر

ي المالي   ي العالمي ومركز دت  ي ذلك سوق أبوظت 
، )بما ف 

ً
 أو كتابيا

ً
(، وسواًء تم هذا العرض أو الحث شفويا العالمي
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. كما   ي
وت  يد اإللكت  ي ذلك الت 

ي عملية الطرح أو مديري االكتتاب بما ف 
كة وال أي من المشاركير  ف  ال تقدم الشر

أو   كير  
بمدى  المشت  يتعلق  فيما  المحتملير   المكتتبير   تعهدات ألي من  أية  )أو ممثليهم(  المستشارون  من 

ي أسهم الطرح ق
 بموجب القوانير  السارية والمطبقة عليهم.  انونية تقدمه لالكتتاب ف 

ة  . 2022 أكتوبر  27 بتاري    خ من قبل الهيئة اعتمدت هذه النشر
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 التعريفات واالختصارات 

ي العالمي  ي العالمي  سوق أبوظت   .سوق أبوظت 

ي 
ي دولة اإلمارات  درهم أو درهم إمارابر

 العربية المتحدة. العملة الرسمية ف 

ي الملحق  النظام األساسي  
كة كما هو موضح ف   . 2النظام األساسي للشر

كة.  المجلس/مجلس اإلدارة    مجلس إدارة الشر

األول    2022 نوفمت    16 تاري    خ غلق باب االكتتاب   يحة  الثالثة  للشر يحة   نوفمت    17ووالشر

يحة الثانية 2022    . للشر

كات كات التجارية   2021لسنة    32بقانون اتحادي رقم  مرسوم   قانون الشر بشأن الشر

 )كما يتم تعديله بير  الحير  واآلخر(. 

كة“ القابضة " تعليمأو” " الشر كة التحول )قيد  ش.م.ع  تعليم  يتم تحولها من شر ي 
والت   )

خاصة اإلمارات   مساهمة   ، ي دت  إمارة  ي 
ف  عامة  مساهمة  كة  شر إل 

ي دولة اإلمارات
 للقوانير  ذات الصلة ف 

ً
 . العربية المتحدة وفقا

ي  ي  االقتصاديةدائرة دب  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  والسياحةلالقتصاد دائرة دت 
 ف 

ي المالي   ي دولة اإلمارات العربية  سوق دب 
ي المالي ف   المتحدة. سوق دت 

ي للخدمات المالية ي  سلطة دب  دت  بمركز  المتعلقة  المالية  للخدمات  ي  دت  ي   العالمي   المالي   سلطة 
ف 

 . دولة اإلمارات العربية المتحدة

ي المالي العالمي  . مركز دب  ي المالي العالمي   مركز دت   

 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين وغتر التنفيذين.  أعضاء مجلس اإلدارة 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.   الستثمار لجهاز اإلمارات  الستثمار لز اإلمارات جها 
 ف 
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ي 
وب  عت   طلبات االكتتاب اإللكتر المرصفية  الخدمات  تطبيقات  عت    

ً
ونيا إلكت  المقدمة  الطلبات 

نت أو من خالل الخدمات البنكية المرصفية الهاتفية/ الهاتف  اإلنت 

ي المحمول، وأجهزة الرصاف  
اآللية عىل النحو الذي توفره بنوك تلق 

يحة األول يحة الثالثة االكتتاب للمكتتبير  من الشر   . والشر

موظف  تعريف  رقم  األشخاص الموظفون بالمجموعة والحائزين عىل   الموظفون المؤهلون 

ة  ي تاري    خ نشر هذه النشر
 فعال كما ف 

اإلدارة  مجلس  أعضاء 

 التنفيذين 

كة. أعضاء مجلس   اإلدارة التنفيذين للشر

ي 
ي به   سعر الطرح النهاب  ي   المكتتبير  سوف يكون سعر الطرح الذي يشت 

يحة األول    ف  الشر

يحة الثانية يحة الثالثة   والشر كل سهم من أسهم الطرح هو سعر   والشر

 . ي
 الطرح النهات 

ي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء 
يتم تحديد سعر الطرح النهات 

كير  عملية  
البناء السعري، بعد التشاور بير  مديري االكتتاب المشت 

كة.   والشر

فير  
المحت  للمستثمرين  المخصصة  الطرح  أسهم  تمثل  أن  ويجب 

ي 
ي احتساب سعر الطرح النهات 

لكل  كامل أسهم الطرح المستخدمة ف 

 سهم من أسهم الطرح. 

بنشر  كة  الشر تقوم  سوف  الطرح،  أسهم  ي 
ف  االكتتاب  إغالق  عقب 

ي إعالن  
ف  سينشر  والذي  للسهم  ي 

النهات  الطرح  سعر  عىل  ينص 

تصدر  وأخرى  العربية  باللغة  تصدران  محليتير   يوميتير   جريدتير  

الموقع  وعىل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  ية  اإلنجلتر  باللغة 

كة ي للشر
وت    /www.taaleem.ae/arالعام-كتتاباال  اإللكت 

ي 
ي سيتم عرضها للبيع من قبل   حجم الطرح النهاب 

ي ألسهم الطرح الت 
كة العدد النهات  الشر

يحة الثانية.   والذي سيتم تحديده عقب إغالق الشر
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شاملة اإليضاحات   والمجمعة للمجموعةالمدققة    البيانات المالية  البيانات المالية  

ي 
ي السنوات المنتهية ف 

 . 2022و  2021و  2020 أغسطس 31كما ف 

من   الماليةالسنة  األول  ي 
ف  كة  للشر المالية  السنة  ي    سبتمت  تبدأ 

ف   31وتنتهي 

 من كل عام.  أغسطس

يحة األول  يحة   الشر الشر ي 
ف  المكتتبير   عىل  اإلمارات  دولة  ي 

ف  الطرح  أسهم  عرض 

 األول. 

يحة األول   ي الشر
 
ي ذلك األشخاص   المكتتبون المكتتبون ف

من األفراد والمستثمرين اآلخرين )بما ف 

يحة  الشر ي 
ف  يشاركوا  لم  الذين  والمؤسسات(  كات  والشر الطبيعيير  

يحة الثالثة    الثانية ي أو الشر ي سوق دت 
والذين يمتلكون رقم مستثمر ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 المالي وحساب بنكي ف 

ي   المؤسسي   
ةكل  يعت  كة بتاري    خ هذه النشر  6والمدرجير  بالملحق    مساهمي الشر

ة   . من هذه النشر

الخدمات   تنظيم  سلطة 

 المالية 

ي  أبوظت  بسوق  المطبقة  واألسواق  المالية  الخدمات  وقواعد  لوائح 

 .  العالمي

   نظام التحويالت النقدية

(FTS) 

العربية   اإلمارات  مرصف  لدى  النقدية  التحويالت  المتحدة نظام 

 . (”FTS“) المركزي

ي   مجلس التعاون الخليج 

(GCC) 

ي وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة،  دول مجلس التعاون الخليج 

المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت 

 ومملكة البحرين. 

بشأن اعتماد    2020/ر.م( لسنة  3قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) قواعد الحوكمة  

كات المساهمة العامة )كما يتم تعديله من حير  إل  دليل حوكمة الشر

 آخر(. 
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كات التابعة لها.  تعليم المجموعة    والشر

IFRS مجلس معايتر والصادرة عن    المعايتر الدولية إلعداد التقارير المالية

 المحاسبة الدولية 

ي  المكتتبي   من األفراد ي سوق دت 
ي ف 
األشخاص الطبيعيير  الذين يمتلكون رقم مستثمر وطت 

ي ذلك 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة )بما ف 

، وحساب بنكي ف  المالي

الذي ال   الطبيعيير  األشخاص   المقيم  ف  المحت  المستثمر  بما فيهم 

عىل  آخر  متطلب  أي  يوجد  وال  الثانية(.  يحة  الشر ي 
ف  يشاركون 

 قامة.  الجنسية أو مكان اإل

المسجلير  لدى   iVESTOR بطاقة   للمكتتبير    تصدر 
ً
ا ذكية مدفوعة مسبقا بطاقة فتر 

وط بطاقة   ي المالي وتخضع ألحكام وشر المتوفرة   iVESTORسوق دت 

ي المالي   .(https://www.dfm.ae) عىل موقع سوق دت 

كي   
ي كابيتال مديري االكتتاب المشتر

الوطت  ي  دت  و ش.م.  اإلمارات  الماليةخ  ميس تر ه  المجموعة 

ذ.م.م.  كة    االمارات  الشر مع  يقومون  الطرح بحيث  أسهم  إصدار 

وي    ج   كة والهيئة واألطراف   لها وتسويقها والت  والتنسيق مع كل من الشر

ي عملية الطرح  
ي دولة اإلماراتو المشاركة ف 

 . االكتتاب العام ف 

ي االكتتاب الرئيسي 
ي ش بنك تلقر

ي الوطت   .م.عبنك اإلمارات دت 

عقب غلق باب االكتتاب والتخصيص للمكتتبير  الذين تم تخصيص   أو اإلدراج إدراج األسهم 

ي 
كة لدى الجهات المختصة ف  أسهم بهم بنجاح، وإتمام تأسيس الشر

 مساهمة خاصةكة  دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد تحولها من شر 

أسهم  جميع  إلدراج  كة  الشر تتقدم  سوف  عامة  مساهمة  كة  شر إل 

 . ي المالي ي سوق دت 
كة ف   الشر

من خالل سجل  المالي  ي  دت  ي سوق 
ف  األسهم  تداول  تفعيل  وسيتم 

 األسهم بالسوق. 
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ي )شيك مدير( مصدق مستحق الرصف من بنك مرخص   شيك المدير )المصدق(
شيك مرصف 

ي دولة اإلمارات 
 العربية المتحدة. ويعمل ف 

ي الملحق رقم  عقد التأسيس
كة كما هو موضح ف   . 2عقد تأسيس الشر

األول   الحد األدب  لالكتتاب  يحة  للشر الطرح  أسهم  ي 
ف  لالكتتاب  األدت   الحد  تحديد  تم 

الثالثة   يحة  استثمار  5,000بقيمة  والشر أي  يكون  أن  عىل  درهم، 

بقيمة   بزيادات  يتم  ي 
وتم   1,000إضاف  ذلك.  مضاعفات  أو  درهم 

يحة الثانية بقيمة   ي الشر
تحديد الحد األدت  لالستثمار ألسهم الطرح ف 

 درهم   1,000,000

ي  رقم المستثمر  دت  من سوق  المكتتب  عليه  أن يحصل  ي يجب 
رقم مستثمر وطت 

 االكتتاب. المالي وذلك ألغراض 

كة  المدراء غت  التنفيذيي    ي الشر
 المدراء غتر التنفيذيير  ف 

ي   االكتتاب العام /  الطرح
 وثمانون   وخمسة  مئتان )  285.000.000حت   عدد  االكتتاب العام ف 

قبل  سهم   (مليون من  للبيع  طرحها  يتم  كة  الشر أسهم  إجمالي  من 

كة  . الشر

كةحتفظ  ت ائح  بحق تعديل حجم الطرح   الشر ي أي وقت   وحجم الشر
ف 

لتقديره ا 
ً
وفق االكتتاب  ة  فت  نهاية  للقوانير    ا قبل  ا 

ً
ووفق المطلق، 

ي دولة اإلمارات وموافقة 
 . الهيئةالمعمول بها ف 

ي عملية الطرح
 
ي الصفحات  المشاركي   ف

ي  13وحت   11من  الكيانات المدرجة ف 
ة.  ف   هذه النشر

ة الطرح/  األول   االكتتاب فتر يحة  للشر االكتتاب  ة  فت  تبدأ  الثالثة  سوف  يحة  ي والشر
 10  ف 

ي  2022 نوفمت  
 . 2022 نوفمت   16وتنتهي ف 

ي  
ف  الثانية  يحة  للشر االكتتاب  ة  فت  تبدأ   2022 نوفمت    10وسوف 

ي 
 . 2022 نوفمت   17وتنتهي ف 
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ه  النطاق السعري للطرح  سوف يتم طرح أسهم الطرح من خالل نطاق سعري سوف يتم نشر

ة االكتتاب.   ي اليوم األول من فت 
 واإلعالن عنه ف 

وثمانونم) 285.000.000  حت   أسهم الطرح   وخمسة  من  (مليون  ئتان  سهم 

سيتم   ي 
الت  قبل    طرحها األسهم  كةمن  عام.   الشر اكتتاب  عملية  ي 

ف 

كةحتفظ  ت ائح  بحق تعديل حجم الطرح   الشر ي أي وقت   وحجم الشر
ف 

لتقديره ا 
ً
وفق االكتتاب  ة  فت  نهاية  للقوانير    ا قبل  ا 

ً
ووفق المطلق، 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وموافقة هيئة األوراق 
المعمول بها ف 

 المالية والسلع. 

المدارس  المؤهلون  أولياء األمور  طلبة  من  األقل  عىل  واحد  طالب  أمور  أولياء  األشخاص 
ي تاري    خ    ولي أمر فعال  تعريف  والحائزين عىل رقمالمدرجة أدناه  

كما ف 
ة  نشر هذه النشر

يطانية  ي الت   تالل اإلمارات  –مدرسة دت 

يطانية  ي الت  ا بارك  -مدرسة دت   جمتر

يطانية   ي الت  ا بارك  – المبكر  للتعليممدرسة دت   جمتر

 مدرسة جبل عىلي 

 األكاديمية األمريكية للبنات

ا   مدرسة البكالوريا بجمتر

 مدرسة أب تاون الدولية 

 مدرسة جرين فيلد الدولية 

 مدينة خليفة  -مدرسة الراحة الدولية  

 حرم الحدائق  -مدرسة الراحة الدولية  

شاء ي الت   مدارس دت 

ي مردف  مدارس دت 

ي ند الشبا   مدارس دت 
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ف " كما ه  المستثمر المحتر فير 
المحت  إدارة هيئة  "المستثمرين  ي قرار مجلس 

و معرف ف 
وتعديالته، والذي   2021ر.م لسنة    13راق المالية والسلع رقم  األو 

يتضمن عىل وجه الخصوص المستثمرين الذي يمكن تصنيفهم عىل 
 : ي
 النحو اآلت 

ف بطبيعته -  : المستثمر المحتر

والمنظمات   - أو  الهيئات   
ً
دوال أعضاؤها  يكون  ممن  الدولية 

 مركزية أو سلطات نقدية وطنية
ً
 . بنوكا

بها   - الخاصة  والهيئات  والمؤسسات  والجهات  الحكومات 

بالكامل   المملوكة  كات  الشر أو  االستثمارية  وغتر  االستثمارية 

 ألي منها. 

أو أي  - ي أي بلد 
بنك مركزي أو سلطة نقدية وطنية أخرى ف 

 . والية أو سلطة قانونية

من  - أو  الهيئة  من  المرخصير   المال  رأس  سوق  مؤسسات 

 سلطة رقابية مثيلة للهيئة. 

 المنشآت المالية.  -

ي أو   مؤسسة مالية منظمة - أو صندوق استثمار محىلي أو أجنت 

كة إدارة صندوق تقاعد منظم أو صندوق تقاعد منظم.   شر

ي األدوات المالية   -
أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي االستثمار ف 

 أو توريق األصول أو المعامالت المالية. 

ي أي سوق لدولة   -
كة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها ف  أي شر

ي منظمة
 .  IOSCO عضو ف 

ي    Trustee of a Trust)أمير  عهدة ) -
ممن لديه خالل االثت 

 ال تقل عن 
ً
 الماضية أصوال

ً
 مليون درهم.  35عشر شهرا
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فيما   - الواحدة(  )مكتب األشة  أنظمة  بموجب  مالك رخصة 

يتعلق فقط بمزاولة أنشطته المالية ألداء واجباته )كمكتب  

 ال تقل عن 
ً
 مليون درهم.  15أشة واحدة( ولديه أصوال

ي يكون لديها أو كان  شر  -
كات المحاصة أو المنشأة األهلية الت 

ي أصول بقيمة 
ي أي وقت خالل العامير  الماضيير  صاف 

لديها ف 

عن   تقل  كة    25ال  شر حالة  ي 
ف  وتحسب  درهم  ماليير  

كاء.   المحاصة دون خصم القروض المستحقة ألي من الشر

ة   - بأعمال كبتر المتعهد  إذا    Large undertakingالشخص 

من    استوف   األقل  عىل  الثنير   له  مالية  بيانات  آخر  بتاري    خ 

 المتطلبات اآلتية: 

. 75إجمالي أصوله ال تقل عن ) - ي
 ( مليون درهم إمارات 

ي إيرادات سنوية ال يقل عن ) -
. 150صاف  ي

 ( مليون درهم إمارات 

ي قائمة المركز المالي أو مجموع   -
مجموع النقد واالستثمارات ف 

 منه رأس ماله المدفوع ال يقل رأس ماله المرصح به  
ً
مخصوما

. 7عن ) ي
 ( مليون درهم إمارات 

ف مقيم:  -  مستثمر محتر

أصول   - ي 
 
صاف يملك  الذي  الطبيغي  باستثناء    –الشخص 

الرئيسي   مسكنه  )  –قيمة  عن  تقل  درهم 4ال  مليون   )

 . ي
 إمارابر

-  :  الشخص الطبيغي

 المعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها.   -

الموظف لدى الجهة المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو  -

 .  لدى أي منهما خالل العامير  الماضيير 
ً
 من كان موظفا
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المقدم  - االستثمار  ي مجال 
ف  الكافيتير   ة  والخت  المعرفة  لديه 

تمثله جهة مرخصة   أو  المالءة   لمعايتر 
ً
عليه ومخاطره وفقا

وط ترخيصها.   من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شر

وط تم - ثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شر

 ترخيصها. 

ك مع شخص   - الشخص الطبيغي الذي لديه حساب مشتر

( للبند   
ً
وفقا مقيم  ف  محتر مستثمر  يمثل  (  1طبيغي 

وط   الشر  
 
تستوف أن  عىل   ) الرئيسي الحساب  )صاحب 

 اآلتية: 

أفراد عائلة )صاحب   - ي الحساب( أحد 
ك ف  أن يكون )المشت 

( حت  الدرجة الثانية. الحساب ال  رئيسي

صاحب   - استثمارات  إلدارة  الحساب  استخدام  يتم  أن 

كير  معه. 
 الحساب الرئيسي والمشت 

قرارات  - أن  الحساب  ي 
ف  ك  المشت  الشخص  من  ي  تأكيد كتات 

 
ً
نيابة اتخاذها  يتم  ك  المشت  بالحساب  المتعلقة  االستثمار 

 .  عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي

ا - صندوق  أو  مؤسسة  عهدةأي  أو  تم (trust)  ستثماري 

وات   إنشاؤه بهدف إدارة محفظة من األصول ألصحاب التر

 من المستثمرين المقيمير  

 الشخص المتعهد الذي لديه:  -

ي قائمة المركز المالي أو   -
مجموع ما لديه من نقد واستثمارات ف 

المالي   رأس  منه   
ً
مخصوما به  المرصح  ماله  رأس  مجموع 

.  4المدفوع ال يقل عن  ي
 مليون درهم إمارات 

المالية   - والمنتجات  لألسواق  الكافيير   والفهم  ة  الخت  لديه 

  
ً
المالية ذات الصلة والمخاطر المرتبطة بها وفقا والمعامالت 

 لمعايتر المالءة. 
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كة   - ي شر
شخص طبيعي مسيطر عليه يمتلك غالبية الحصص ف 

ما أو قادر عىل السيطرة عىل أغلبية حقوق التصويت فيها أو  

 لديه القدرة عىل تعيير  أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارتها. 

كة قابضة أو تابعة.  -  شر

ك  - وع استثماري مشت   (a joint venture partner)مشر

كة  الشر قبل  من  األحوال  ي جميع 
ف  عليهم  الموافقة  تتم  الذين  وهم 

من  أي  عليهم  وتنطبق  كير  
المشت  االكتتاب  مديري  مع  بالتشاور 

المتحدة  الواليات  خارج  شخص  يكون  أن  )أ(  التالية:  المواصفات 

( لالئحة س   
ً
استنادا لهم  تقديم عرض  يجوز  ممن  أو Sاألمريكية   ،)

ي ب) ي سوق دت 
العالمي يجوز تقديم عرض    المالي   ( أن يكون شخص ف 

السوق  قواعد  نموذج  بموجب  التسجيل  من  لإلعفاء  وفقا  له 

ي الدليل اإلرشادي لسلط
ي للخدمات المالية؛ أو)الموجودة ف  (  جة دت 

العالمي ممن يجوز تقديم   المالي  ي  ي سوق أبوظت 
أن يكون شخص ف 

 لإلعفاء من التسجيل بموجب قواعد الخدمات المالية  
ً
عرض له وفقا

ذو   العميل  معايتر  عليهم  تنطبق  الذين  األشخاص  ومن  واألسواق 

افية   العمل   (Professional Client)االحت  ستر  لقواعد   
ً
 وفقا

ي  أبوظت  سوق  ي 
ف  المالية  الخدمات  تنظيم  سلطة  قبل  من  الصادرة 

 .  العالمي

ي االكتتاب 
ي  بنوك تلقر

ي عملية الطرح بقيادة بنك تلق 
هي مجموعة من البنوك المشاركة ف 

ي االكتتاب   قائمة  و تتألف من ذلك البنك  و االكتتاب الرئيسي  
بنوك تلق 

ي الملحق 
ة االكتتاب  3المرفقة ف   . من نشر

لألوراق   –  Sالالئحة س/  Sالالئحة س/  االتحادي  المتحدة  الواليات  قانون  الئحة 

 المالية. 

 هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  الهيئة 

يحة الثانية يحة الثانية  الشر  للشر
ً
فير  وفقا

 عرض أسهم الطرح عىل المستثمرين المحت 
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الوثيقة المتعلقة بالطرح 

يحة الثانية  للشر

للمستثمرين  وحرصي  خاص  بشكل  صياغتها  تم  عرض  مذكرة  هي 

يحة الثانية وبطريقة  ي أسهم الطرح ضمن الشر
فير  المكتتبير  ف 

المحت 

السارية والمقبولة للهيئات المختصة تتماسر مع القوانير  واألنظمة  

ي الوالية القضائية المعنية، ولم يتم مراجعتها أو المصادقة عليها من 
ف 

تدرج  وال  ة  النشر هذه  من  جزء  الوثيقة  هذه  تشكل  وال  الهيئة  قبل 

ة.  ي هذه النشر
 المعلومات الواردة فيها ف 

يحة الثانية متوفرة عىل  وستكون الوثيقة المتعلقة بالطرح للشر

كة ي للشر
وت    الموقع اإللكت 

 /www.taaleem.ae/arالعام- كتتاباال 

 مالك األسهم.  المساهم 

اسمية   األسهم  بقيمة  العادية،  كة  الشر ي    1أسهم 
إمارات   (درهم  واحد )درهم 

 للسهم الواحد. 

ي أسهم الطرح.  المكتتب
 أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب لالكتتاب ف 

يحة  يحة الثالثة.  الثالثةالشر ي الشر
 عرض أسهم الطرح عىل المكتتبير  ف 

يحة الثالثة ي الشر
 
 . المؤهلون الموظفير  المؤهلير  وأولياء األمور  المكتتبي   ف

 مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  المرصف المركزي

الواليات المتحدة األمريكية  

(United States or US) 

من الواليات   والية  أي  وممتلكاتها،  أراضيها  األمريكية،   المتحدة 

 الواليات المتحدة األمريكية ومقاطعة كولومبيا. 

لسنة   قانون األوراق المالية األمريكي  األمريكية  المتحدة  للواليات  المالية  األوراق  ،  1933قانون 

 (. US Securities Actوتعديالته )
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وط وأحكام   االكتتاب القسم األول: شر

 التفاصيل الرئيسية لألسهم المطروحة لالكتتاب من قبل الجمهور 

كة:  •    (. التحول)قيد  . ش.م.ع تعليم القابضةاسم الشر

كة:  • . اقتصادية صادرة من  591478رقم الرخصة التجارية للشر ي  دت 

كة الرئيسي  • ي بالزا ،  105مكتب رقم  :  مكتب الشر ا الطابق األول، سنتشر ، ص.ب.  ، شارع شاط  جمتر

، اإلمارات العربية المتحدة76691 ي    ، دت 

ي تاري    خ اإلدراج  رأس المال  •
كة ف  اض  -: ُحدد رأس مال الشر - إصدار وتخصيص كل أسهم الطرح    وبافت 

و )  1.035.000.000  بقيمة يكون  ل وثالثونمليار  عدد (  مليون  خمسة  عىل  موزع  ي 
إمارات  درهم 

ي   1سهم، بقيمة اسمية  (  مليون  خمسة وثالثونمليار و )  1.035.000.000
ي  )  درهم إمارات 

درهم إمارات 

  . جميعهم يتم دفعهم بالكامل ( لكل سهمواحد

سهم،   (مليون   مئتان وخمسة وثمانون) 285.000.000  حت  عدد  :  نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح •

ي تشكل  
ون  )   %27.54نسبة  وجميعها أسهم عادية والت    بالمائة( المائة  من    وأربعة وخمسونسبعة وعشر

ي جاري العمل عىل طرحها للبيع من قبل  رأس  من إجمالي  
كة والت  كةمال الشر . جميع األسهم من الشر

امات ي جميع الحقوق وااللت  
كةحتفظ  ت.  نفس الفئة ولها حقوق تصويت متساوية ف  بحق تعديل    الشر

ائح  حجم الطرح   ا  وحجم الشر
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

ا للقوانير    ا لتقديره ف 
ً
المطلق، ووفق

ي دولة اإلمارات وموافقة الهيئة. 
 المعمول بها ف 

  االكتتاب باب    فتحقبل    سيتم نشر النطاق السعري للطرح واإلعالن عنه  : نطاق سعر الطرح لكل سهم •

ة االكتتاب الموافق   ي اليوم األول من فت 
 . 2022 نوفمت   10ف 

 المكتتبي   للتقدم بطلب الحصول عىل أسهم الطرح:   الفئات المؤهلة من أهلية •

يحة األول:  .أ ي الجزء    الشر
 لما هو موضح ف 

ً
يحة األول أمام المكتتبير  وفقا يتم فتح باب االكتتاب للشر

ب   ي   الخاص 
ف  المكتتبير   جميع  عىل  ويجب  ة.  النشر هذه  ي 

ف  الواردة  واالختصارات"  "التعريفات 

يحة األول ي دولة اإلمارات.   الشر
ي المالي ورقم حساب بنكي ف  ي سوق دت 

أن يكون لديهم رقم مستثمر ف 

ة) %10يتم تخصيص نسبة  ي تمثل ( من أسهم الطرح بالمائة عشر
ثمانية ) 28.500.000 حت  والت 

و  مليون  ون  الفخمسوعشر و (  مائة  األول.  يحة  للشر كةحتفظ  تسهم  حجم   الشر تعديل  بحق 

ا لتقديره
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

يحة األول ف  ا للقوانير  المعمول   ا الشر
ً
المطلق، ووفق

ي دولة اإلمارات وذلك بعد الحصول عىل موافقة الهيئة
ي  بها ف 

يطة أال تقل نسبة المكتتبير  ف  ، شر
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يحة الثانية عن   يحة األول    %60الشر ي الشر
يحة  من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة المكتتبير  ف  والشر

 من أسهم الطرح.  %40عن  الثالثة 

يحة الثانية:   .ب  الشر
ً
فير  وفقا

يحة الثانية أمام المستثمرين المحت  يتم فتح باب االكتتاب الخاص بالشر

ة.   ي هذه النشر
ي الجزء الخاص ب  "التعريفات واالختصارات" ف 

جب عىل جميع ويلما هو موضح ف 

. يتم تخصيص نسبة   ي المالي ي سوق دت 
يحة الثانية أن يكون لديهم رقم مستثمر ف  ي الشر

المكتتبير  ف 

ي تمثل ما يصل إل  بالمائة(  ية وثمانونثمان)  88%
مئتان  )   250.800.000  من أسهم الطرح والت 

يحة الثانية. (  وثمانمائة ألفوخمسون مليون   كةحتفظ  ت  سهم للشر يحة   الشر بحق تعديل حجم الشر

ا لتقديره
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

ا للقوانير  المعمول   ا الثانية ف 
ً
المطلق، وذلك وفق

يحة  ي الشر
يطة أال تقل نسبة المكتتبير  ف  ي دولة اإلمارات وبعد الحصول عىل موافقة الهيئة، شر

بها ف 

يحة األول  من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة المك   %60 الثانية عن ي الشر
يحة الثالثة  تتبير  ف  عن والشر

 من أسهم الطرح.  40%

الثالثة  . ج  يحة  هو  :  الشر لما  وفقا  المكتتبير   أمام  الثالثة  يحة  بالشر الخاص  االكتتاب  باب  فتح  يتم 

ة. يجب عىل جميع المكتتبير   ي هذه النشر
ي الجزء الخاص ب  "التعريفات واالختصارات" ف 

موضح ف 

. يتم تخصيص   ي المالي ورقم حساب بنكي ي سوق دت 
يحة الثالثة أن يكون لديهم رقم مستثمر ف  ي الشر

ف 

ي تمثل    اناثن)  %2نسبة  
(  وسبعمائة الف  مليون  خمسة)  5.700.000بالمائة( من أسهم الطرح والت 

يحة الثالثة. و  كةحتفظ  ت سهم للشر ي أي وقت قبل نهاية   الشر
يحة الثالثة ف  بحق تعديل حجم الشر

ا لتقديره 
ً
ة االكتتاب وفق المطلق، وذلك بعد الحصول عىل موافقة هيئة األوراق المالية والسلع،   ا فت 

يطة عن    شر الثانية  يحة  الشر ي 
ف  المكتتبير   نسبة  تقل  نسبة    %60أال  تزيد  وأال  الطرح  أسهم  من 

يحة األول و  ي الشر
يحة المكتتبير  ف   من أسهم الطرح.   %40الثالثة مجتمعير  عن الشر

ي أسهم الطرح كما هو مبي   أدناه:  •
 
حظر االكتتاب من قبل الجمهور ف

ُ
 ي

اؤه لألسهم مقيدة بموجب القوانير  المعمول بها  ُيحظر االكتتاب العام عىل أي مكتتب   تكون عملية شر

المكتتب  ويتحمل  إليها.  ينتمي  ي 
الت  ي 

الوالت  الدولة/االختصاص  قوانير   بموجب  أو  إقامته  موطن  ي 
ف 

ي 
ي قام بها تتوافق مع قوانير  الدولة/االختصاص الوالت 

اء الت  المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشر

 م ال. المعمول بها أ 

   الحد األدب  لالكتتاب:  •

يحة األول   ي أسهم الطرح للشر
يحة الثالثة  الحد األدت  لالكتتاب ف  درهم،  )خمسة آالف(  5,000 هو والشر

بمبلغ   ي 
إضاف  استثمار  أي  يكون  أن  األدت   )ألف(    1,000عىل  الحد  تحديد  وتم  ومضاعفاته.  درهم 

يحة الثانية ي أسهم الطرح الخاصة بالشر
 . رهم( دمليون) 1,000,000 قيمةب لالكتتاب ف 
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 الحد األقىص لالكتتاب:  •

ي أسهم الطرح.  
 ال يوجد حد أقىص لالكتتاب ف 

كةاكتتاب   • المؤسسير  ال يجوز    : المؤسسي   والشر أو  كة  أو من للشر أو غتر مباشر  ، سواًء بشكل مباشر 

كاته ي أسهم الطرح.  مخالل أي من شر
 التابعة، االكتتاب ف 

ة الحظر:  •  فتر

االكتتاب تغطية  اتفاقية  وط  ا لشر
ً
كة   وفق الشر بير   فيما  ة  النشر تاري    خ هذه  أو حول  ي 

ف  إبرامها  تم  ي 
والت 

كير  
كة  "(التغطية   اتفاقية)" ومديري السجل المشت  ة حظر لمدة  ، وافقت الشر  عىل فت 

ً
يوم    180تعاقديا

 االستثناءات. بعد اإلدراج وتخضع لبعض  

م   الت   ، فقد  المؤسسير  ة حظر 
ترتيبات فت  وط   لشر

ً
كة  ووفقا الشر ي رأس مال 

تبلغ ملكيتهم ف  مؤسسون 

ة حظر لمدة بصورة تعاقدية،    بالمائة(  وتسعة واربعون من المائةوتسعون    ثالثة)  %93.49نسبة   عىل فت 

 يوم بعد اإلدراج وتخضع لبعض االستثناءات.  180

 : عوائد الطرحاستخدام حصيلة  •

م كة استخدام    تعت   المتمتر   لتوسع  حصيلة الطرح  غالبية  الشر المرحلة    ن الروضة إل)م   k-12القطاع 

ة  ألرب  ع  المزمع تطوير ال من خالل الثانوية(  ي مواقع متمتر 
ة جديدة ف  ي مدارس متمتر  ي وأبوظت  ي دت 

ي إمارت 
. ف 

ي ومدرسة  من المتوقع ان   ي دت 
واحدة  يشتمل تطوير األرب  ع مدارس اإلضافية الجديدة عىل ثالث مدارس ف 

مظلة   تحت  مدرستير   ذلك  ي 
ف  بما  ي  أبوظت  ي 

يطانية "العالمة  ف  الت  ي  دت  الموافقات "مدارس  حسب   ،

 التنظيمية. 

 : نفقات/ مصاريف الطرح •

عموالت    كةشر ال تحمل  تس ذلك  ي 
ف  )بما  الطرح  مصاريف  نفقات/  والتسويق  جميع  رسوم اإلدارة  وأي 

  تقديرية(. 
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يحة األول يحة الثالثة المزيد من المعلومات حول الشر  والشر

 طلبات االكتتاب  .1

يحة األولكل  يتعير  عىل   ي الشر
الثالثة   مكتتب ف  يحة  (  1تقديم طلب اكتتاب واحد فقط ) أو الشر

  
ً
ي حالة إذا تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة شخص طبيعي )ما لم يكن وكيال

، ف  باسمه الشخىصي

( أو  المكتتب  باسم  االكتتاب  تقديم طلب  سيتم  الحالة  هذه  ي 
ف  آخر(  باسم شخص  2لمكتتب   )

. وإذا قدم أحد المكتتبير   اعتباري ي حالة ما إذا تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي
، ف 

ي االكتتاب  ت،  اعتباريأكتر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخىصي أو باسم شخص  
حتفظ بنوك تلق 

كير  
المشت  االكتتاب  هذا ب  ومديري  من  المقدمة  االكتتاب  طلبات  بعض  أو  استبعاد كل  ي 

ف  الحق 

 ب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب. المكتت

ي 
ي طلب االكتتاب وتقديمها إل أي من بنوك تلق 

عىل المكتتبير  استكمال كافة البيانات المطلوبة ف 

إرفاق كافة   مع  أدناه  موضح  هو  ونية كما  اإللكت  االكتتاب  قنوات  إحدى  خالل  من  أو  االكتتاب 

يحة األولالمستندات المطلوبة ومبلغ االكتتاب وذلك خالل فت    . ة االكتتاب للشر

هذا  مخالفة  ي حال 
وف  مقروء،  وبخط   

ً
واضحا للبيانات  ي 

المستوف  االكتتاب  يكون طلب  أن  يجب 

باستكمال   المكتتب  قيام  لحير   المكتتب  من  الطلب  استالم  االكتتاب  ي 
تلق  بنك  فض  ط، ستر الشر

 البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب االكتتاب. 

يحة الثالثة  المؤهلير    الموظفير  المؤهلير  وأولياء األمور يتعير  عىل جميع ي الشر
المهتمير  بالمشاركة ف 

ي الخاصة بهم 
ي االكتتاب باإلضافة إل تفاصيل رقم المستثمر الوطت 

تقديم ما يفيد إبداء رغبتهم ف 

ي توفرها    ةمن خالل المنص
كةالت   نوفمت    16  يوم  الساعة الواحدة بعد الظهر من  أو قبل  عند   الشر

موا مستند إبداء المؤهلير   وأولياء األمور  المؤهلير   الموظفير   قائمة    وسيتم إرسال.  2022
ّ
الذين قد

ة االكتتاب، وسيتم    2022نوفمت     9بيوم  االهتمام   ي االكتتاب الرئيسي قبل يوم من بدء فت 
إل بنك تلق 

قائ إل  أخرى  إضافات  أي  الموظفير   تقديم  األمور مة  وأولياء  ي  المؤهلير     المؤهلير  
تلق  بنك  إل 

الساعة   يومية حت   المالي بصورة  ي  الرئيسي وسوق دت  الظهر   1االكتتاب  نوفمت    16  يوم  من  بعد 

2022 
ً
م لمستند إبداء االهتمام/الرغبة يتم استالمه بعد ذلك التوقيت لن يكون مؤهال

ِّ
. وأي ُمقد

يحة الثالثة.   عن التأكد من صحة ودقة قائمة    لتخصيص الشر
ً
ي االكتتاب مسؤوال

لن يكون بنك تلق 

 . المؤهلير   الموظفير  المؤهلير  وأولياء األمور 

يحة الثالثة إبداء المؤهلير   وأولياء األمور    المؤهلير    الموظفير  لم يقدم أٌي من  إذا   ي الشر
المشاركير  ف 

إل  اكتتابهم  تحويل  فسيتم  أعاله،  المذكورين  والوقت  التاري    خ  قبل  لالكتتاب  الرغبة  االهتمام/ 
ي حالة قيام  

يحة األول. ف  بإبداء االهتمام  المؤهلير   وأولياء األمور    المؤهلير    الموظفير  أٌي من  الشر
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يحة األول  لالكتتاب قبل التاري    خ والوقت المذكورين أع ي الشر
وا اله، واكتتبوا ف  مقبولير  ضمن    فيعتت 

يحة الثالثة  .الشر

ام   كة وااللت   ي أسهم الطرح الموافقة عىل عقد التأسيس والنظام األساسي للشر
تب عىل االكتتاب ف  ويت 

ضاف إل الطلب كأن لم 
ُ
وط ت كة وتعد أي شر بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشر

قبل أي نسخ ضوئية من طلبات االكتتاب. ويجب استكمال طلب االكتتاب فقط ب
ُ
ت عد  تكن، وال 

كة بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك  ة االكتتاب هذه وعقد التأسيس والنظام األساسي للشر قراءة نشر

ة، ويقر  ي هذه النشر
ي االكتتاب الوارد ذكرها ف 

أو وكالئهم بصحة    المكتتبير  ألي فروع تابعة لبنوك تلق 

دم االكتتاب إ
ُ
ليه وُيوقع المكتتب المعلومات الواردة بطلب االكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي ق

 أو من ينوب عنه عىل طلب االكتتاب أو ُيصدق عليه بصورة واضحة. 

يحة  الشر ي 
 
ف مكتتب  أي  من  المقدمة  االكتتاب  قبول طلبات  عدم  االكتتاب  ي 

تلقر لبنوك  يحق 

يحة الثالثة  األول  ألي من األسباب التالية:  والشر

إذا كان الطلب غتر كامل أو غتر صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة  •

ي عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم 
)وال يتحمل أي من األطراف المشاركة ف 

 تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملء عنوان المكتتب بشكل صحيح ومقروء(؛ أو 

 كتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة؛ أو إذا تم تقديم مبلغ اال •

وط  • ي الطلب أو مبلغ االكتتاب المقدم مع الطلب مع شر
إذا لم يتطابق مبلغ االكتتاب المبير  ف 

يحة    لالستثمار الحد األدت  المطلوب   يحة الثالثة   األولأو الزيادات المحددة للطرح للشر ؛  والشر

 أو 

 ؛ أوواضح أو غتر مقروء إذا كان طلب االكتتاب المقدم غتر  •

 إذا ارتجع شيك المدير )المصدق( ألي سبب من األسباب؛ أو  •

ي لسداد   •
ي طلب االكتتاب المقدم غتر كاف 

ي الحساب البنكي المذكور ف 
إذا كان المبلغ المتواجد ف 

ي االكتتاب 
ي نموذج طلب االكتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلق 

مبلغ االكتتاب المذكور ف 

عىل تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواٌء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو ألي أسباب أخرى؛ 

 أو 

 ا كان رقم المستثمر غتر ساري أو غتر صحيح؛ أو  إذ •



 

 
 38  

 

 

السلطة   • إل  المكرر  الطلب  هذا  مثل  عىل  الموافقة  )وتعود   
ً
مكررا االكتتاب  طلب  إذا كان 

كة(؛ أو   التقديرية للشر

وط الطرح؛ أو  •  إذا ُوجد أن طلب االكتتاب يخالف شر

ا • اكتتاب واحد ال يجوز  أكتر من طلب  المكتتب قد قدم  أن  تبيرّ   يحة إذا  الشر ي كال 
لتقديم ف 

ي أيا منهما ألكتر من مرة؛ أو
يحة الثانية وال يجوز التقديم ف   األول أو الشر

إذا كان المكتتب شخص طبيعي وتبيرّ  أنه لم يتقدم بطلب االكتتاب باسمه الشخىصي )اال إذا  •

 عن مكتتب آخر(؛ أو
ً
 أو ممثال

ً
 كان وكيال

ام المكتتب بالقواعد المعمول بها  • ي الطرح عدم الت  
يحة  ف  يحة األول والشر  ؛ الثالثةللشر

كات والنظام اذ   • وري رفض طلب االكتتاب لضمان االمتثال ألحكام قانون الشر ُوجد أنه من الرص 

؛ أو ي المالي ة أو متطلبات المرصف المركزي أو الهيئة أو سوق دت   األساسي وهذه النشر

والمدفوعات تحويالت المالية  إذا فشل تحويل األموال من خالل نظام المرصف المركزي لل •

(PGS  ي الحقول
ي حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة ف 

ونية أخرى أو ف  ( أو أي قنوات إلكت 

ي التعامل مع الطلب.  
 ف 
ً
ي قدما

 الخاصة للمىص 

االكتتابي ومديري  االكتتاب،  ي 
تلق  لبنوك  األسباب   جوز  تلك  من  ألي  الطلب  رفض  كير  

المشت 

وقت  أي  ي 
ف  أعاله  المكتتب   المذكورة  بإخطار  ملزمير   غتر  أنهم  الطرح كما  أسهم  تخصيص  حت  

 المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم. 

 المستندات المرفقة بطلبات االكتتاب 

 يجب عىل جميع المكتتبير  تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب الخاصة بهم: 

 : باألفراد  فيما يتعلق 

ي  -  المالي رقم مستثمر لدى سوق دت 

 أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول.  -

 :  في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخالف المكتتب، يجب تقديم ما يلي -
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سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة  ▪

ي 
 دولة اإلمارات مثل الكاتب العدل أو حسب  من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية ف 

ي الدولة؛ 
 األصول المرعية ف 

بالتوقيع للتحقق من  ▪ المخول له  الهوية اإلماراتية للشخص  أو بطاقة  أصل جواز سفر 

 بطاقة الهوية اإلماراتية؛ و  توقيعه وصورة من جواز السفر أو 

 تحقق من توقيعه. طاقة الهوية اإلماراتية للشخص المكتتب للب صورة جواز سفر /أو  ▪

 في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي: -

بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق   أصل وصورة من جواز السفر أو  ▪

 من توقيعه؛ 

 أصل وصورة من جواز سفر القاض؛ و  ▪

 من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية   ▪
ً
ي حال كان الوصي معينا

مصدق من ف 

 المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى )مثل كاتب العدل(. 

 وصناديق االستثمار،  فيما يتعلق باألشخاص االعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية

 : وغيرها من الشركات والمؤسسات

ي دولة اإلماراتب -
 العربية المتحدة:  خصوص األشخاص االعتبارية المسجلير  ف 

ال  ▪ من  معتمدة من أصل وصورة  أو صورة  للتحقق  التجاري  السجل  أو  التجارية  رخصة 

الكاتب العدل أو حسب األصول  ي اإلمارات مثل 
إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية ف 

ي الدولة؛ 
 المرعية ف 

أصل وصورة من المستند الذي ُيجتر  للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب  ▪

و  ة ونموذج  االكتتاب نيابة عنه وقبول الشر ي هذه النشر
ط واألحكام المنصوص عليها ف 

 االكتتاب؛ 

؛ و  ▪ ي المالي  رقم مستثمر لدى سوق دت 

 أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.  ▪

األجنبية فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناًء عىل طبيعة  بخصوص األشخاص االعتبارية -

كة ومكان   كير  للحصول عىل   تسجيلها، ولذا فإنه يرج  مراجعة مديري االكتتابالشر
المشت 

 قائمة بالمستندات المطلوبة. 

يحة الثالثة يحة األول طريقة االكتتاب والدفع للشر  .2  والشر
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ي هذه 
ي االكتتاب المذكورة ف 

يتعير  عىل المكتتب تقديم طلب االكتتاب إل أي بنك من بنوك تلق 

ة و  ي باإلضافة إل سداد قيمة  تقديم رقم الم  النشر
ي المالي ورقم حسابه المرصف  ستثمر لدى سوق دت 

ي يرغب باالكتتاب بها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية: 
 أسهم الطرح الت 

دولة  • ي 
ف  ويعمل  مرخص  بنك  من  الرصف  مستحق  مصدق  مدير(  )شيك  ي 

مرصف  شيك 

كة تحت اسم " الشر المتحدة لصالح  العربية  القااإلمارات  طرح عام    –  ش.م.ع  بضةتعليم 

 / "  ؛ أو”Taaleem Holdings PJSC – IPO“أولي

ي االكتتاب؛ أو  •
 الخصم من حساب المكتتب لدى بنك تلق 

ي الموضح أدناه(.  •
وت  ي )يرج  االطالع عىل الجزء الخاص باالكتتاب اإللكت 

وت   االكتتاب اإللكت 

لو كان   االكتتاب، حت   ي طلب 
ف  للمكتتب  البنكي  بالحساب  الخاصة  التفاصيل  تعبئة  يتم  أن  يجب 

 سيتم سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك مدير.  

كةلغ عائدات الطرح إل ب ما قبل اإلدراج سيتم دفع م  . الشر

ي االكتتاب  ال يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرغوب االكتتاب فيها من قبل  
بنوك تلق 

 بأي من الطرق التالية: 

ا؛ أو  •
ً
 نقد

 شيك شخىصي )غتر مصدق(؛ أو •

 أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله.  •

ي ملحق رق
ي االكتتاب مبينة ف 

 . 3م تفاصيل الفروع المشاركة لبنوك تلق 

ي  .3
وب   االكتتاب اإللكتر

ي عن طريق 
وب  ي االكتتاب االكتتاب االلكتر

وط العامة  –بنوك تلقر  الشر

ي   لبنوك  يجوز 
ونية  قنوات  لها   يكون  أن  االكتتاب  تلق  ونية)تطبيقات    بها   خاصة  إلكت   للخدمات  الكت 

نت،  عت    المرصفية ،  الرصاف  أجهزة  المتنقلة،  الهواتف  عت    المرصفية   الخدمات  تطبيقات  اإلنت    اآللي

ي ( الخ
ي  سوق بنظام ربطها  يتم  والت   . األولي  العام  باالكتتاب الخاص المالي  دت 
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وط وأحكام االكتتاب    ويعتت   ي بمثابة موافقة منه عىل شر
وت  تقديم العميل لطلب االكتتاب اإللكت 

 عن المكتتب، كما يعتت  ذلك تفويضا  
ً
ي    لبنكنيابة

ي االكتتاب المعت 
جاعتلق  بيانات المستثمر    باست 

ي المالي   ي يرغب باالكتتاب فيها،    إجمالي   بسداد طلب االكتتاب و   تقديم و من سوق دت 
قيمة األسهم الت 

ي للعميل وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح  
وذلك عن طريق خصم المبلغ من الحساب المرصف 

ي   بنوك  لدى  المفتوح "  .م.ع. شالقابضة    تعليملصالح "
ي   الموضح  النحو   عىل  االكتتاب،  تلق 

  طلب   ف 

 . االكتتاب

   الطلبات  تقديم  ويعد 
ً
ونيا    إلكت 

ً
 أي   فإن   وعليه،  الهوية  تعريف  بمتطلبات  بالوفاء   يتعلق  فيما   كافيا

ي   مطلوبة  داعمة  مستندات
ي   آخر   موضع  أي  ف 

ة  هذه  ف  ي   االكتتاب  طلبات  عىل  تطبق  لن  النشر
وت    اإللكت 

ي  المعنية
 . الفقرة هذه ف 

ي لم   يجب 
ي لألسهم المطروحة ورد عائدات األسهم المطروحة الت 

أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهات 

ة االكتتاب وقبل   تبة عليها عقب إغالق فت  األسهم، ويتم    إدراج تخصص )إن وجدت( مع األرباح المت 

ي تم تقديم طلب االكتتاب اإللك 
ي االكتتاب الت 

ي تنفيذ هذا األمر ومعالجته بواسطة بنوك تلق 
وت  ت 

 إليها فقط. 

ي 
ام أي من    ف  ة وخاصة فيما    المكتتبير  حالة عدم الت   ي النشر

وط واألحكام الواردة ف  ي الشر
بما جاء ف 

ي 
وت  كة، وال   فلن  ،يتعلق باألحكام المتعلقة باالكتتاب اإللكت  ، وال الشر ي المالي يكون أي من سوق دت 

ي االكتتاب مسؤولير  بأي حال في 
خدمة االكتتاب    استخدامبما يتعلق  مجلس اإلدارة، وال بنوك تلق 

ي من قبل عميل البنك أو المكتتب  
وت  ي    أو اإللكت 

عن الخصم من حساب العميل من قبل بنوك تلق 

ار  أو أو عن أي خسائر   االكتتاب ة اض  ة وغتر  مباشر ي  االكتتاب استخدام  عن تنتج مباشر
وت   . االلكت 

ي  االكتتاب
وب  ي  اإلمارات نك ب - االلكتر ي  دب 

 الوطت 

ي االكتتاب عت  قناة الخدمات المرصفية    يمكن
ي الوطت  ألصحاب الحسابات لدى بنك اإلمارات دت 

نت للبنك   . يمكن لألشخاص   وكذلك  الذكي الهاتف    تطبيق  أو عت  اإلنت  من خالل أجهزة الرصاف اآللي

باستخ ي 
الوطت  ي  دت  اإلمارات  لبنك  التابعة  اآللي  الرصاف  أجهزة  إل  الوصول  بطاقة  المؤهلير   دام 

نت   اإلنت  عت   المرصفية  والخدمات  بهم،  الخاصة  الذكي    وتطبيقالخصم   اسم   باستخدامالهاتف 

 ألغراض   كافًيا   هذا   يعتت  (.  القنوات  هذه   مع  معتاد   هو )كما    الصلة  ذات  المرور   وكلمة  المستخدم

ي   عليها   المنصوص  بالتطبيق   يتعلق  فيما   الداعمة  المستندات  فإن  وبالتالي   الهوية،  تحديد 
 آخر   مكان  ف 

ي 
ة ف  ونية التطبيقات عىل تنطبق لن هذه االكتتاب نشر  .اإللكت 

ي   حساب  لديهم  ليس  الذين  للمكتتبير    يمكن
ي   اإلمارات  بنك   ف  ،  دت  ي

ي   كانوا   سواءً   الوطت 
 اإلمارات  ف 

ي   الموقع  خالل  من  االكتتاب  خارجها،  أو   المتحدة  العربية
وت   المخصص   العام  لالكتتاب  اإللكت 
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https://IPO.EmiratesNBD.com   نت   عت    المرصفية  الخدمات  خالل  من  والدفع   بنك  خالل   من   اإلنت 

من   أو  ("PGS") المتحدة   العربية  اإلمارات  لدولة   الدفع  بوابة   المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات

المركزيخالل   المتحدة  العربية  اإلمارات  مرصف  لدى  النقدية  التحويالت   أو   ("FTS") نظام 

.SWIFT  

ي 
االتصال    ف  يرج   للدعم  أو  أي مشاكل  ي    للطرحالمخصص    بالفريق حالة وجود  دت  اإلمارات  لبنك 

ي 
 IPOS 800 8004767 خالل مركز االتصال منالوطت 

ي  االكتتاب
وب   اإلسالمي  اإلمارات مرصف -االلكتر

  المرصفية   الخدمات  قناة   عت    االكتتاب  اإلسالمي   اإلمارات  مرصف ألصحاب الحسابات لدى    يمكن

نت   عت    لألشخاص   يمكن.  الذكي   الهاتف  تطبيقو   اآللي   الرصاف  أجهزة  خالل  من  وكذلك  للبنك  اإلنت 

 وحسابات  بهم،  الخاصة   الخصم  بطاقة  باستخدام  اآللي   الرصاف  أجهزة  إل  الوصول  المؤهلير  

نت   عت    المرصفية  الخدمات  القنوات  مع  معتاد   هو )كما    المرور   وكلمة  المستخدم  اسم  باستخدام  اإلنت 

ونية المرصفية  .باكتتاباتهم  يتعلق فيما  التعريف ألغراض كافًيا   هذا  يعتت  (. اإللكت 

اإلسالمي لن يكونوا مؤهلير  لالكتتاب من خالل    اإلمارات  مرصفمالحظة أن العمالء من غتر    يرج  

ونية الخاصة   .اإلسالمي  اإلمارات بمرصفقنوات االكتتاب اإللكت 

ي 
ي   لمرصفحالة وجود أي مشاكل أو للدعم يرج  االتصال بالفريق المخصص للطرح    ف    اإلسالمي   أبوظت 

 IPOS 800 8004767من خالل مركز االتصال 

ي  االكتتاب
وب  ي اإلسالمي  –االلكتر  مرصف أبوظت 

ي لمرصف    االكتتابقنوات    تشمل
وت  ي االلكت  نت    الخدماتاإلسالمي    أبوظت   ويمكنالمرصفية عت  االنت 

ي   الموقع  طريق  عن  إليها   الولوج 
وت  .   (www.adib.ae)  الرسمي   االلكت  وخدمة تطبيق الهاتف الذكي

القنوات   فقط    فةمعر  تلك  ومتاحة  المالي  ي  دت  بيانات سوق  قاعدة  مع  األصول   ألصحاب حسب 

  . ي اإلسالمي  حسابات مرصف أبوظت 

ي اإلسالمي    ف الحسابات لدى مرص   ألصحاب  يمكن ي   االكتتاب  لقنوات  الولوج أبوظت 
وت   من   االلكت 

الشي    ورمز   المستخدماسم    ماستخدا  خالل لتحري   ويعتت  بهم    الخاصالمرور  ي 
إجراء كاف  ذلك 

 التعريف.  متطلبات

ي اإلسالمي استكمال    فالحسابات لدى مرص   ألصحاب  يمكن ي    الطلب   نموذج أبوظت 
وت    الخاص االلكت 

يحة المرغوب فيها   عن طريق استكمال كافة البيانات المطلوبة بما فيها رقم المستثمر   وذلكبالشر

https://ipo.emiratesnbd.com/
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لسوق   ي المحدث  والمبلغ    ورقمالمالي    دت  اإلسالمي  ي  أبوظت  لدى مرصف  فعال    المرغوبحساب 

 . المخصص باالكتتاب به واختيار حساب التداول 

، يقبل صاحب    عند  ي
وت  ي اإلسالمي    حسابتقديم نموذج الطلب االلكت  وط مرصف أبوظت  وبنود   شر

ي   مرصف  ويخولالطرح   ي   مرصف   لدى  حسابه   من  المبلغ  بخصم  اإلسالمي   أبوظت   اإلسالمي   أبوظت 

كة  الخاص  الطرح   لحساب  وتحويله ي   مرصفلدى    بالشر  بطلب   موضح  هو   وكما   اإلسالمي   أبوظت 

 . االكتتاب

ي اإلسالمي    يستلم أبوظت  ي    ممنأصحاب الحسابات لدى مرصف 
تلقات  اكتتابهم بشكل    رسالة نجح 

ي  
وت  ي يجب االحتفاظ بها حت  استالم إشعار التخصيص.   بتأكيد بريد الكت 

 االستالم والت 

ي أخرى، برجاء التواصل مع مرصف  تاستفسارا  ألية  0097126520878اإلسالمي عىل  أبوظت 

ي  االكتتاب
وب  ي  سوق – اإللكتر  المالي  دب 

ي المالي    سوف ي الرسمي لسوق دت 
وت  تطبيق الهاتف الذكي   وكذلك   (www.dfm.ae)يكون الموقع اإللكت 

 
ً
موقع    متاحا عىل  ونية  اإللكت  الخدمات  ي 

ف  مسجل  مستثمر  رقم  لديهم  الذين  للمكتتبير  

(www.dfm.ae) ،   بطاقة    ويمتلكونتطبيق الهاتف الذكي    اوiVESTOR    مع لديهم حساب    أو سارية  

 لدولة   الدفع  بوابة  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  بنكواحد من البنوك العاملة بالدولة وجزء من  

بهم    االكتتابطلب    لتقديم   ("PGS") المتحدة  العربية  اإلمارات الخاص  ي 
وت  ي   لبنكاإللكت 

 تلق 

ي  سوق  قنوات خالل  من الرئيسي  االكتتاب  المتاحة   المالي  دت 

ي االكتتاب    يجوز 
ي المالي    والوسطاء لبنوك تلق   من سوق دت 

ونية    أنالمرخصير  يكون لها قنوات إلكت 

نت، تطبيقات الخدمات المرصفية عت   ونية للخدمات المرصفية عت  اإلنت  خاصة بها )تطبيقات الكت 

ي المالي الخ ي يتم ربطها بنظام سوق دت 
، الخ( والت    بالطرح اص  الهواتف المتنقلة، أجهزة الرصاف اآللي

وط وأحكام  ي بمثابة موافقة منه عىل شر
وت  . ويعتت  تقديم العميل لطلب االكتتاب اإللكت  العام األولي

 عن المكتتب، كما يعتت  ذلك تفويضا  
ً
ي االكتتاب    بنكلاالكتتاب نيابة

ي المالي    أو تلق   بسداد سوق دت 

ي يرغب باالكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من بطاقة    إجمالي 
 iVESTORقيمة األسهم الت 

ي للعميل وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح "
" .م.ع. شالقابضة    تعليمأو الحساب المرصف 

ي طلب االكتتاب. ويعد تقديم الطلبات  
الموضح ف  النحو  ي االكتتاب، عىل 

المفتوح لدى بنوك تلق 

 فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة إلكت  
ً
 كافيا

ً
ونيا

ي هذه الفقرة.  
ي المعنية ف 

وت  ة لن تطبق عىل طلبات االكتتاب اإللكت  ي هذه النشر
ي أي موضع آخر ف 

ف 

ي لألسهم المطروحة ورد عائدات األسهم المطروح
ي لم يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهات 

ة الت 

ة االكتتاب وقبل   تبة عليها عقب إغالق فت  األسهم، ويتم    إدراج تخصص )إن وجدت( مع األرباح المت 

file:///C:/haissam.baydoun/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Users/rwhibley/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/022411-1369%20(Goldman
file:///C:/haissam.baydoun/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Users/rwhibley/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/022411-1369%20(Goldman
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ي 
وت  ي تم تقديم طلب االكتتاب اإللكت 

ي االكتتاب الت 
تنفيذ هذا األمر ومعالجته بواسطة بنوك تلق 

  إليها فقط. 

ي 
وط وا   ف  ي الشر

ام أي من المستثمرين بما جاء ف  ة وخاصة فيما حالة عدم الت   ي النشر
ألحكام الواردة ف 

بطاقة   واستخدام  ي 
وت  اإللكت  باالكتتاب  المتعلقة  باألحكام    لدولة   الدفع  وبوابة  iVESTORيتعلق 

كة، وال مجلس اإلدارة، وال   فلن  ، المتحدة  العربية  اإلمارات ، وال الشر ي المالي يكون أي من سوق دت 

ي االكتتاب وال البنك المصدر لبطاقة  
مسؤولير  بأي حال فيما يتعلق بأي خسائر    iVESTORبنوك تلق 

االكتتاب  خدمة  استخدام  )أ(   : نتيجة  ة  مباشر غتر  أو  ة  مباشر بصورة  المكتتب  يتكبدها  ار  أض  أو 

ي من قبل عم
وت  ي  اإللكت 

يل البنك أو المكتتب )ب( عن الخصم من حساب العميل من قبل بنوك تلق 

 . iVESTORمن قبل البنك المصدر لبطاقة   iVESTORاالكتتاب )ج( عن الخصم من بطاقة 

المالية    كما  التحويالت  نظام  االكتتاب عن طريق  طلبات  استالم  يتم  أن   المركزي  للمرصفيمكن 

 تقديم  المالية  التحويالت  نظام  استخدام   يختارون  الذين  ستثمرينالم   وعىل"(.  المالية  التحويالت )"

ي   مستثمر   رقم
ي   سوق  ف  ي   فيها   المكتتب   الطرح   أسهم  قيمة  إل  باإلضافة  المالي   دت 

  التعليمات   حقل  ف 

 . الخاصة

 مواعيد هامة لطرق سداد قيمة االكتتاب .4

ي حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول   •
ف 

 .2022 نوفمت   14 ظهرا من يوم )الواحدة( 1  الساعة

ي حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق   •
تحويل األموال من خالل نظام المرصف المركزي ف 

المالية )  (FTS)  للتحويالت  يجب  والسويفت   (PGSوالمدفوعات  ذلك ،  تقديم  يتم  أن 

 . 2022 نوفمت    15 )الواحدة( ظهرا من يوم 1الشيك بحلول الساعة 

ي حالة االكتتاب عن طريق نظام •
،  ف  تطبيق الهاتف المتحرك والموقع    ماكينة الرصاف األلي

ي 
وت    16  )الواحدة( ظهرا من يوم 1يجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب قبل الساعة    ،اإللكت 

 . 2022 نوفمت  

ي حالة   •
ي المالي يكون تقديم طلبات االكتتاب  ف  تحويل عن طريق  االكتتاب عن طريق سوق دت 

ي موعد   والسويفت   (FTS)األموال من خالل نظام المرصف المركزي للتحويالت المالية  
ف 

ظهرا   الثانية  الساعة  االكتتاب  ة  فت  نهاية  قبل  يومير   طريق  المدفوعاتأما  و أقصاه   عن 

(PGS ) بطاقة وiVESTOR  .تظل مفتوحة حت  نهاية االكتتاب 

  مبالغ االكتتاب .5
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يحة األول ي الشر
يحة الثالثة    يجب عىل المكتتبير  ف  اء أسهم الطرح بمبلغ والشر تقديم طلباتهم لشر

، مع أي استثمار يزيد )خمسة أالف(  5,000 ي أو أكتر
درهم )خمسة أالف(  5,000عن درهم إمارات 

قدرها   بزيادات  ليكون  ي 
أو  )ألف(    1,000إمارات  ي 

إمارات  يتقدم  مضاعفاتها درهم  عليه،  وبناًء   .

األول  لالكتتاب    المكتتبير   يحة  الشر ي 
الثالثة  ف  يحة  سيتم  والشر والذي  ي 

اإلمارات  بالدرهم  بمبلغ 

ي عدد معير  من أسهم  
 من التقدم لالكتتاب ف 

ً
ي بدال

اء أسهم الطرح بسعر الطرح النهات  استعماله لشر

 الطرح. 

ي  .6
 سعر الطرح النهاب 

 . ي
ي به كافة المكتتبير  أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهات 

 سعر الطرح الذي سيشت 

ي  سهم  األ بيع    سيتم
آلية  ف  اتباع  ي من خالل 

النهات    البناءطرح عام وسوف يتم تحديد سعر الطرح 

المقدمة   االكتتاب  طلبات  خالل  من  االكتتاب  أوامر  سجل  بناء  يتم  حيث  للسهم  من السعري 

فير  
المحت  المكتتبير   المستثمرين  دعوة  يتم  سوف  فير  . 

المحت  المستثمرين  عطاءات    من  لتقديم 

ن الطرح ضمن  باستخدام  ألسهم  الطرح  سعر  )طاق  دقيق  سعر  ذات   price sensitiveطلبات 

orders  خالل )من  األسهم  (،  من  اعدادا  السعرتحديد  حسب  اء  مديري للشر يوصي  وسوف   .)

ي النطاق السعري للطرح(   االكتتاب
ي )الذي يجب أن يكون ف 

كة بسعر الطرح النهات  كير  إل الشر
المشت 

ي عملية الطرح. 
 المتعلق بكافة المشاركير  ف 

السعر ويجب   المستخدمة الحتساب  الطرح  أسهم  غالبية  فير  
المحت  المستثمرين  أسهم  تمثل  أن 

ي ألسهم الطرح 
 . النهات 

 عملية االكتتاب .7

يحتهم، وتوفتر كافة البيانات المطلوبة. إذا لم  يجب عىل المكتتبير    تعبئة نموذج الطلب الخاص بشر

ي هذه الحالة لن يكون هؤالء 
ي المالي ورقم حساب بنكي فق  ي سوق دت 

يتم تقديم رقم مستثمر ساري ف 

ي األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم. 
 المكتتبير  مؤهلير  لالكتتاب ف 

بطلبا التقدم  المكتتبير   عىل  شخص يجب  تقدم  حالة  ي 
ف  فقط.  واحدة  يحة  شر ي 

ف  االكتتاب  ت 

كير  ضف النظر 
ي االكتتاب ومديري االكتتاب المشت 

يحة، يحق لبنوك تلق  ي أكتر من شر
لالكتتاب ف 

 .  عن أحد أو كال الطلبير 

إقرار   بإصدار  اء  الشر عملية  خالله  من  تتم  والذي  االكتتاب  ي 
تلق  بنك  يقوم  إل    باالستالمسوف 

والذ نسخة المكتتب  وتعتت   التخصيص.  اشعار  تلقيه  عليه حت   الحفاظ  المكتتب  يتعير  عىل  ي 

طلب    االكتتابطلب   باستالم   
ً
اقرارا االكتتاب  ي 

تلق  بنك  قبل  من  ومختومة  موقعة  تقديمها  عند 
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بيانات المكتتب وعنوانه والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع  إقرار االستالماالكتتاب. يجب ان يتضمن 

اء أ  ي حالة الطلبات وتاري    خ شر
سهم الطرح المرغوب االكتتاب فيها. وسوف يتضمن اإلقرار/اإليصال، ف 

عىل   ، اآللي الرصاف  وماكينات  نت  اإلنت  عت   المرصفية  الخدمات  طريق  عن   
ً
ونيا إلكت  المقدمة 

ي العميل.  
 المعلومات األساسية للطلب مثل رقم المستثمر والمبلغ والتاري    خ ورقم الحساب المرصف 

ي حال
المكتتب بشكل صحيح، فإن  وف  كةة عدم تسجيل عنوان  كير    الشر

المشت  ومديري االكتتاب 

ي المكتتب إشعار التخصيص الخاص  
ي االكتتاب ال يتحملون أي مسؤولية عن عدم تلق 

وبنوك تلق 

 به. 

 المزيد من المعلومات حول عدد من األمور المرتبطة بالطرح .8

ة  الطرح  فتر

ي  
يحة  األول و   يحةللشر   2022  نوفمت    10تبدأ ف  يحة الثالثة  الثانية  الشر  نوفمت    16بتاري    خ  وتنتهي  والشر

يحة األول 2022 يحة الثالثة  للشر يحة الثانية.  2022 نوفمت    17وبتاري    خ والشر  للشر

 : ي االكتتاب الرئيسي
ي بنك تلقر

ي الوطت   . ش.م.عبنك اإلمارات دت 

ي االكتتاب 
 : بنوك تلقر

ي الملحق مرفق قائمة بجميع بنوك 
ة.  3االكتتاب ف   من هذه النشر

 طريقة تخصيص أسهم الطرح لفئات المكتتبي   المختلفة 

قرار رئيس مجلس إدارة  نظام اإلصدار والطرح الصادر عن الهيئة بموجب   سيتم التخصيص بموجب 

كات المساهمة العامة رقم )   2016ر.م( لسنة    11الهيئة بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشر

تعديله من حير  آلخر( س يتم  كةقوم  ت )كما  التخصيص    الشر لسياسة  الطرح وفقا  أسهم  بتخصيص 

 المحددة أدناه. 

ي حالة تجاوز الحجم الكىلي  
ي تم استالمها عدد أسهم الطرح س   لالكتتابات ف 

كةقوم  ت الت  بتخصيص    الشر

الفائضة   االكتتاب  مبالغ  برد   
ً
أيضا وسيقومون  أدناه  المبينة  التخصيص  لسياسة   

ً
وفقا الطرح  أسهم 

.  واألرباح  تبة عليها للمكتتبير 
 المت 

 اإلشعار بالتخصيص 

أقصاه   موعد  ي 
االكتتاب    5  خالل  أي 2022  نوفمت    22ف  باب  غلق  تاري    خ  من  عمل  أيام  )خمسة( 

يحة الثانية(،   يحة األولتخصيص  رسال إشعار  سوف يتم إللشر ي الشر
يحة الثالثة    إل المكتتبير  ف  والشر



 

 
 47  

 

 

ة تؤكد لهم قبول طلب االكتتاب وعدد  الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصتر

األسهم المطروحة المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد أسهم الطرح  

يد المسجلالمخصصة لكل مكتتب،   ي   وسيتم إرسال هذا اإلشعار عن طريق الت 
ي ف 
وت  يد اإللكت  أو الت 

يحة األول إل كل مكتتب  )كما هو مطبق( نموذج االكتتاب ي الشر
يحة الثالثة ف   . والشر

 طريقة إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبي   

أقصاه   ي موعد 
االكتتاب    (خمسة)  5أي خالل   2022  نوفمت    22ف  باب  تاري    خ غلق  أيام عمل من 

، ويجب، خالل   يحة الثانية(، يتعير  تخصيص أسهم الطرح للمكتتبير  من    عمل  أيام  (خمسة)  5للشر

تبة عليها إل المكتتبير  الذين لم يتم تخصيص  
تاري    خ التخصيص، رد المبالغ الفائضة واألرباح المت 

األول يحة  الشر ي 
ف  لهم  الثالثة  أسهم  يحة  عليها  و   والشر تبة  المت  واألرباح  االكتتاب  قيمة  رد  كذلك 

يحة األول   ي الشر
يحة الثالثة  للمكتتبير  ف  الذين رفضت طلباتهم لألسباب المذكورة أعاله. ويتم والشر

تبة عليها إل نفس حساب المكتتب الذي تم من خالله دفع المبلغ  إعادة المبلغ الفائض واألرباح المت 

ي حال قي 
ي معتمد، سيتم األصىلي للطلب، وف 

ام المكتتب بدفع مبلغ االكتتاب من خالل شيك مرصف 

إعادة تلك المبالغ من خالل شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إل عنوان المكتتب الموضح عىل  

 طلب االكتتاب. 

د المكتتب الفرق، )إن وجد( بير  سعر االكتتاب الذي  ة االكتتاب هذه، سوف يست   لبنود نشر
ً
وفقا

كة ومبلغ طلب االكتتاب المسدد من قبل ذلك المكتتب.  تمت الموافقة  عليه من قبل الشر

 االستعالم والشكاوى:  

بالطلبات   المتعلقة  األمور  حول  شكاوى  تقديم  أو  االستفسار  ي 
ف  يرغبون  الذين  المكتتبير   عىل 

ي االكتتاب الذي تم  
االكتتاب من المرفوضة أو التخصيص أو رد األموال الفائضة االتصال ببنوك تلق 

  خاللها، وإذا لم تستطع الجهة التوصل إل حل فإنه يتعير  عىل الجهة إحالة الموضوع إل واحد من 

ي  
تلق  المكتتب مستمرة مع جهة  يتم وتبق  عالقة  بما  المكتتب  كير  وإبالغ 

المشت  مديري االكتتاب 

 االكتتاب فقط. 

 إدراج وتداول األسهم

ي سوق  عقب تخصيص أسهم الطرح واالنتهاء من
كة، سوف يتم إدراج جميع أسهمها ف  تأسيس الشر

 لقواعد اإلدراج 
ً
ي المالي وفقا ي المالي بتاري    خ  المتوقع  ، ومن  دت  ي سوق دت 

نوفمت    29إدراج األسهم ف 

 ألنظمة التداول  ، ويبدأ  2022
ً
التداول من تاري    خ اإلدراج. وسيتم تفعيل التداول عىل األسهم وفقا

ونية من خالل سجل ا ، مع التداول المتوقع أن يبدأ عقب االنتهاء من  اإللكت  ي المالي ألسهم بسوق دت 

 التسجيل. 



 

 
 48  

 

 

 حقوق التصويت

ي  
بالتساوي ف  الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعير  تصنيفها  تنتمي جميع األسهم لنفس 

امات جميع الحقوق   ي اإلدالء بصوت واحد )  وااللت  
ا  ( فيم1األخرى. ويمنح كل سهم لحامله الحق ف 

 .  يتعلق بجميع قرارات المساهمير 

 المخاطر 

ي الجزء المعنون   باالستثمار هناك مخاطر خاصة  
ي هذا الطرح. ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر ف 

ف 

ة ويجب أن تؤخذ بعير  االعتبار قبل اتخاذ أي قرار    91صفحة    "  مخاطر االستثمار ب   " ي هذه النشر
ف 

ي أسهم الطرح. 
 باالكتتاب ف 

 اإلمارات لالستثمار جهاز 

ي نسبةاإلمارات لالستثمار االكتتاب    لجهازيحق  
ئة( من أسهم الطرح، ويجب ا)خمسة بالم   %5  ف 

ل المطروحة  االكتتاب  نسبة  بعملية   جهاز تخصيص  البدء  قبل  بالكامل  لالستثمار  اإلمارات 

ل المخصصة  المطروحة  األسهم  خصم  سيتم  ل  جهاز التخصيص.   
ً
وفقا لالستثمار  نظام  اإلمارات 

الثانية.   يحة  للشر الحجم اإلجمالي  التفضيلية من  اإلمارات لالستثمار   يمارس جهاز   لم  إذا الحقوق 

.  لالكتتاب سوف يتاح  الجزء المحجوز فإن حقوقها التفضيلية،  فير 
 للمستثمرين المحت 

ي لالكتتاب واإلدراج  .9
 الجدول الزمت 

كة بالحق  ي المتوقع لالكتتاب. ومع ذلك، تحتفظ الشر
توضح التواري    خ المذكورة أدناه الجدول الزمت 

عقب  المحددة  الزمنية  ات  الفت  تمديد  أو  تقصتر  أو  االكتتاب،  تواري    خ/مواعيد  من  أي  تغيتر  ي 
ف 

ي الصحف اليومي 
ة الطرح ف   ة. الحصول عىل موافقة السلطات المعنية ونشر ذلك التعديل خالل فت 

 التاري    خ  الحدث  #

 2022 نوفمت   10 تاري    خ بداية االكتتاب    .أ

يحة األول تاري    خ   .ب يحة الثالثة  غلق باب االكتتاب للشر  2022 نوفمت   16 والشر

يحة الثانية تاري    خ  . ج   2022 نوفمت   17 غلق باب االكتتاب للشر

ي   .د
 2022 نوفمت   18 تاري    خ إعالن سعر الطرح النهاب 
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 التاري    خ  الحدث  #

يحة األول   .ه  2022 نوفمت   22 تخصيص الشر

ي    .و
 
ي ف

اإلخطار من خالل الرسائل النصية بالتخصيص النهاب 

يح  األول  ةالشر

 2022 نوفمت   22

ي تمام   .ز
 
تاري    خ عقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ف

 .
ً
 الساعة التاسعة صباحا

ة   ي حالة عدم اكتمال تغطية االكتتاب وتم تمديد فتر
 
االكتتاب  ف

سوف يتم تغيت  موعد انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية 

ي صحيفتي   يوميتي   تصدران باللغة 
 
واإلعالن عن ذلك ف

 العربية

 2022 نوفمت   23

تبة    . ح  تبدأ عملية إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة مع األرباح المتر

يحة األول يحة  عليها إل المكتتبي   من الشر والمكتتبي   من الشر

يد المسجل. الثالثة  ، وإرسال إخطارات التخصيص من خالل الت 

 2022 نوفمت   25

ي المالي   .ط ي سوق دب 
 
   2022 نوفمت   29 التاري    خ المتوقع إلدراج األسهم ف

كة:   .10  تحول الشر

كة   للشر التأسيسية  العمومية  الجمعية  بانعقاد  الخاص  اإلخطار  بأن  العلم  أخذ  المكتتبير   عىل جميع 

ة. يرج  االطالع عىل القسم   هذه"( سوف يتم تقديمه من خالل  العمومية التأسيسيةالجمعية  )" النشر

العمومية  الرابع الجمعية  اجتماع  يكون  سوف  التأسيسية(.  العمومية  )الجمعية  ة  النشر هذه  من 

ي تمام الساعة
 من يوم    9  التأسيسية ف 

ً
ونية/عن بعد   2022  نوفمت    23صباحا من خالل المشاركة اإللكت 

. و   بدون الحضور الشخىصي للمساهمير 

 عىل هذا اإلشعار، فإن المكتتبير  الذين تم تخصيص أسهم
ً
الطرح لهم مدعوين لحضور الجمعية  وبناءا

اإلشعار  ي 
ف  عليه  المنصوص  التاري    خ  ي 

ف  التأسيسية  الرابع    . العمومية  القسم  بمراجعة  التفضل  يرج  
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انعقاد   ة   الجمعية)إشعار  النشر هذه  من  التأسيسية(  سارية    ،العمومية  مستندات  بتقديم  وذلك 

 الموثق(.  وصحيحة إلثبات الهوية )وتشمل جواز السفر وبطاقة الهوية اإلماراتية أو نموذج التوكيل

الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم والذين سيقومون بحضور االجتماع والتصويت    المكتتبير  يمتلك  

 ، بعد عملية التخصيص. ممساوية لعدد أسهم الطرح المخصصة له فيه عدد من األصوات

ائح .11  الشر

 :  سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما يىلي

يحة األول:   الشر

ون)  28.500.000حت    الحجم:   ي تمثل  (  وخمسمائة   مليون  ثمانية وعشر
سهم والت 

ة)   %10نسبة   كةحتفظ  تمن أسهم الطرح.    بالمائة(   عشر بحق تعديل   الشر

ا لتقديره
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

يحة األول ف   ا حجم الشر

ي دولة اإلمارات، وذلك بعد الحصول عىل 
المطلق وفقا للقوانير  السارية ف 

الهيئة عن موافقة  الثانية  يحة  الشر ي 
ف  المكتتبير   نسبة  تقل  أال  يطة  شر  ،

يحة  )ستون بالمائة(    60% من أسهم الطرح. وال تزيد نسبة المكتتبير  بالشر

يحة الثالثة األول   من أسهم الطرح. )أربعون بالمائة(  %40عن والشر

 األهلية: 

 

هو   لما   
ً
)وفقا المكتتبير   أمام  األول  يحة  للشر االكتتاب  باب  فتح  يتم 

ي الجزء الخاص ب
ي هذه    موضح ف 

"التعريفات واالختصارات" الواردة ف 

ة(.   النشر

الحد األدت   

 :لحجم الطلب 

ي  )خمسة آالف(    5,000
بقيمة درهم، عىل أن يكون أي استثمار إضاف 

  درهم ومضاعفات ذلك.  )ألف(  1,000

الحد األقىص  

 لحجم الطلب:  

 ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب. 
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سياسة  

 التخصيص: 

يحة األول عن عدد األسهم   ي أسهم الشر
ي حالة زيادة حجم االكتتاب ف 

ف 

ي 
ف  المكتتبير   إل  الطرح  أسهم  تخصيص  يتم  سوف  لها،  المخصص 

ي الطلب المقدم  
يحة األول بالتناسب مع مبلغ االكتتاب المحدد ف  الشر

. وسيتم تقليص الطلبات   ي
النهات  من كل مكتتب وبناًء عىل سعر الطرح 

يحة األول بناًء عىل هذ ي الشر
ي حالة زيادة حجم االكتتاب ف 

ا األساس ف 

ي ألسهم  وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزي    ع التناست 

لسياسية   وفقا  األسهم  ستخصص  صحيح.  رقم  أقرب  إل  الطرح 

  . ي
 التخصيص سالفة الذكر وبناًء عىل سعر الطرح النهات 

األسهم غتر 

 المكتتب فيها: 

يحة األول، سوف تكون  ي جزء من أسهم الطرح للشر
إذا لم يتم االكتتاب ف 

طلبات   مقدمي  قبل  من  لالكتتاب  متاحة  فيها  مكتتب  الغتر  األسهم 

يحة الثانية، أو يجوز   ي الشر
كةاالكتتاب ف  كحل بديل )وبالتشاور مع   للشر

أن   األول تالهيئة(  ائح  الشر ي 
ف  االكتتاب  باب  غلق  تاري    خ  بتمديد  قوم 

أو غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات )االكتفاء   والثالثة  الثانيةو 

 بالحد المستلم من الطلبات(. 

 

يحة الثانية:   الشر

وخمسون  )  250.800.000  ت  ح الحجم:  الف  مليونمئتان  سهم  (  وثمانمائة 

نسبة   تمثل  ي 
وثمانون)   %88والت  الطرح.   بالمائة(  ثمانية  أسهم   من 

كةحتفظ  ت ي أي وقت قبل نهاية    الشر
يحة الثانية ف  بحق تعديل حجم الشر

لتقديره ا 
ً
وفق االكتتاب  ة  دولة    ا فت  ي 

ف  السارية  للقوانير   وفقا  المطلق 

يطة أال تقل نسبة  اإلمارات، وذلك بعد الحصول عىل موافقة الهيئة ، شر

يحة الثانية عن   ي الشر
من أسهم الطرح.  )ستون بالمائة(    %60المكتتبير  ف 

تزيد   األول  وال  يحة  بالشر المكتتبير   الثالثة  نسبة  يحة   %40عن  والشر

 من أسهم الطرح. )أربعون بالمائة( 



 

 
 52  

 

 

هو   األهلية:   لما   
ً
وفقا المكتتبير   أمام  الثانية  يحة  للشر االكتتاب  باب  فتح  يتم 

ي الجزء 
ي هذه  التعريفات واالختصاراتالخاص ب" موضح ف 

" الواردة ف 

ة.   النشر

لحجم  األدت   الحد 

 الطلب: 

 درهم  (مليون) 1,000,000الحد األدت  لحجم طلبات االكتتاب 

الحد األقىص  

 لحجم الطلب:  

 ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب. 

كة  سياسة التخصيص:  يحة الثانية بواسطة الشر سوف يتم تخصيص األسهم الخاصة بالشر

عد الممكن  من  فإنه  ولذلك  االكتتاب،  مدير  مع  بالتشاور  م وذلك 

يحة  ي الشر
تخصيص أي أسهم للمكتتبير  الذين يقدمون طلبات اكتتاب ف 

الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور 

ي طلب االكتتاب الخاص بهم. 
 ف 

التخصيص 

 االختياري: 

يحة  ت بالشر الخاصة  الطرح  أسهم  تخصيص  ي 
ف  بالحق  كة  الشر حتفظ 

ورية. لذلك من الممكن أال يتم تخصيص أي    تراها الثانية بأي طريقة   ض 

يحة أو تخصيص عدد   ي هذه الشر
أسهم للمكتتبير  الذين قدموا طلبات ف 

ي طلب االكتتاب الخاص  
من األسهم لهم أقل من عدد األسهم المذكورة ف 

 بهم. 

الطرح غتر   أسهم 

 مكتتب فيها: ال

يحة   الطرح للشر ي جميع أسهم 
لم يتم االكتتاب ف  يتم إذا  الثانية سوف 

 سحب عملية الطرح. 

يحة الثالثة:   الشر

 مليون  خمسة)  5.700.000من أسهم الطرح، تمثل    بالمائة(  اثنان)  %2 الحجم:  

كةحتفظ  ت  . سهم  (وسبعمائة الف يحة الثالثة    الشر بحق تعديل حجم الشر

ا لتقديره
ً
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

المطلق وفقا للقوانير    ا ف 

يطة   ي دولة اإلمارات، وذلك بعد الحصول عىل موافقة الهيئة، شر
السارية ف 

يحة الثانية عن   ي الشر
من   (% )ستون بالمائة  60أال تقل نسبة المكتتبير  ف 
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يحة الثالثة  أسهم الطرح. وأال تزي يحة األول والشر ي الشر
د نسبة المكتتبير  ف 

 )أربعون بالمائة( من أسهم الطرح.  %40مجتمعير  عن 

 األهلية: 

 

 لما هو موضح 
ً
يحة الثالثة أمام المكتتبير  )وفقا يتم فتح باب االكتتاب للشر

ي الجزء الخاص ب
ة(.  ف  ي هذه النشر

 "التعريفات واالختصارات" الواردة ف 

لحجم الحد   األدت  

 :الطلب 

بقيمة    5,000 ي 
إضاف  استثمار  أي  يكون  أن  عىل  درهم،  آالف(  )خمسة 

  )ألف( درهم ومضاعفات ذلك.   1,000

األقىص  الحد 

لحجم 

 الطلب:  

 ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب. 

سياسة  

 التخصيص: 

يحة الثالثة عن عدد األسهم  ي أسهم الشر
ي حالة زيادة حجم االكتتاب ف 

ف 

يحة   ي الشر
المخصص لها، سوف يتم تخصيص أسهم الطرح إل المكتتبير  ف 

من كل   المقدم  الطلب  ي 
ف  المحدد  االكتتاب  مبلغ  مع  بالتناسب  الثالثة 

. وسيتم تقليص الطلبات بناًء عىل   ي
مكتتب وبناًء عىل سعر الطرح النهات 

وسيتم   الثالثة  يحة  الشر ي 
ف  االكتتاب  حجم  زيادة  حالة  ي 

ف  األساس  هذا 

ي ألسهم الطرح إل   تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزي    ع التناست 

التخصيص سالفة   أقرب رقم صحيح. ستخصص األسهم وفقا لسياسية 

  . ي
 الذكر وبناًء عىل سعر الطرح النهات 

  غتر   األسهم

المكتتب 

 فيها: 

يحة الثالثة، سوف تكون    إذا لم يتم ي جزء من أسهم الطرح للشر
االكتتاب ف 

طلبات  مقدمي  قبل  من  لالكتتاب  متاحة  فيها  مكتتب  الغتر  األسهم 

أو يجوز   يحة األول،  الشر ي 
كةاالكتتاب ف  كحل بديل )وبالتشاور مع   للشر

ائح األول  تالهيئة( أن   ي الشر
والثانية  قوم بتمديد تاري    خ غلق باب االكتتاب ف 

بالحد   )االكتفاء  الطلبات  من  المستلم  الحد  عند  الطرح  غلق  أو  والثالثة 

 المستلم من الطلبات(. 

 طلبات االكتتاب المتعددة 
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يحة واحدة فقط. سيتم تجميع  ي شر
ي أسهم الطرح ف 

يجب عىل المكتتبير  التقدم بطلبات االكتتاب ف 

ي حالة تقدم أي مكتتب  الطلبات
ي واحد. وف 

يحة واحدة تحت رقم مستثمر وطت  المتعددة ضمن شر

يحة، يحق ي أكتر من شر
كير  اعتبار أحد   لالكتتاب ف 

ي االكتتاب ومدراء االكتتاب المشت 
أو لبنوك تلق 

 كال الطلبير  غتر صحيح أو غتر ساري.  

 جهاز اإلمارات لالستثمار 

ي  (  الف مئتان وخمسونعشر مليون و   اربعة)  14.250.000حت   
من أسهم الطرح يتم حجزها والت 

( من إجمالي أسهم الطرح ليتم االكتتاب بها من قبل جهاز اإلمارات %5تمثل نسبة خمسة بالمائة )

للمادة    
ً
الطرح المخصصة    127لالستثمار، وفق ا كات. وسوف يتم تخصيص أسهم  من قانون الشر

يحة الثانية. وإذا لجهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إج  مالي حجم الشر

ي أسهم الطرح، سوف 
لم يمارس جهاز اإلمارات لالستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب ف 

.   المستثمرينتكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل   فير 
 المحت 

 مالحظات هامة

األول   يحة  الشر ي 
ف  المكتتبير   إشعار  يتم  الثالثسوف  يحة  ة  ة  والشر قصتر نصية  رسالة  طريق  عن 

(SMS  )  ي المالي بقبول  )خمسة( أيام عمل من تاري    خ غلق باب االكتتاب    5خالل من قبل سوق دت 

ي أسهم الطرح. 
 أو رفض طلب االكتتاب المقدم منهم ف 

ا لما هو 
ً
ي وفق

وت  ي نظام إلكت 
ي المالي سوف يتم تسجيل األسهم ف  ي سوق دت 

بمجرد إدراج األسهم ف 

ي ُملزمة وغتر  معمول به  
وت  ي هذا النظام اإللكت 

. وستكون المعلومات الواردة ف  ي المالي ي سوق دت 
ف 

 . ي المالي ي القواعد واإلجراءات واجبة التطبيق بسوق دت 
 قابلة لإللغاء، ما لم ُينص عىل خالف ذلك ف 

ي تغيتر النسبة المئوية ألسهم الطر 
كة بالحق ف  ي  بعد الحصول عىل موافقة الهيئة، تحتفظ الشر

ح الت 

يحة الثانية يحة األول أو الشر فير     60عىل ان ال تقل عن    سيتم إتاحتها للشر
% للمستثمرين المحت 

ي حال من األحوال
 . ف 
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كة : التفاصيل الرئيسية للشر ي
 القسم الثاب 

كة  .1  نظرة عامة عن الشر

كة:  كة مساهمة عامة ش.م.ع تعليم القابضة اسم الشر  ( التحول قيد  )شر

كةأغراض  كة األغراض التالية : األساسية الشر   :تباشر الشر

األغراض أحكام   األساسية   تكون  مع  متفقة  كة  الشر أجلها  من  أسست  ي 
الت 

داخل   بها  المعمول  والقرارات  لعقد القوانير   ا 
ً
وفق المتحدة،  العربية  اإلمارات 

كةالتأسيس والنظام األساسي لل ي الملحق    شر
: 2الموضحير  ف     - ، عىل النحو التالي

وعات التعليمية وإدارتها؛  • ي المشر
 االستثمار ف 

وعات التجارية وإدارتها؛ و  • ي المشر
 االستثمار ف 

وعات الصناعية وإدارتها  • ي المشر
 .االستثمار ف 

ي105مكتب رقم   : المكتب الرئيسي  ا، ص.ب.   ، الطابق األول، سنتشر بالزا، شارع شاط  جمتر

، اإلمارات العربية المتحدة 76691 ي  ، دت 

تفاصيل السجل التجاري  

 وتاري    خ مزاولة النشاط:  

 591478 رخصة تجارية رقم

ي تاري    خ  
، اإلمارات العربية المتحدة ف  ي ي إمارة دت 

كة ف  اير   14تم تأسيس الشر  فت 

كة    2007 ، وإن  591478التجارية رقم  بموجب الرخصة    مساهمة خاصةكشر

كة  كة اآلن قيد التحول من شر كة مساهمة عامة.  مساهمة خاصةالشر  إل شر

كة:  التجاري.   سنة 100 مدة الشر ي السجل 
كة ف  تاري    خ إشهار الشر لتستمر   ميالدية تبدأ من 

ي ما لم يتم انهائها. 
 بشكل تلقات 

 . أغسطس 31إل   سبتمت   1من  السنة المالية: 

الحسابات   ي 
مدققر

 :  المستقلي  

ق األوسط يونج  و ايرنست   (    الشر ي أي سي دي بروكفيلد باليس، شارع   –)فرع دت 

ي 9267المستقبل، ص.ب.   اإلمارات العربية المتحدة ، دت 
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ي 
البنوك الرئيسية التر

كة:   تتعامل مع الشر

كة  اسم البنك   طبيعة العالقة مع الشر

 التمويالت الحساب الجاري/الودائع الثابتة/    االسالمي اإلمارات  مرصف

 

ي سيتم 
 من تاري    خ اإلدراج:  تشكيلهتفاصيل مجلس اإلدارة التر

 أدناه  الوارد ( أعضاء مجلس إدارة عىل النحو تسعة) 9من المتوقع أن يضم مجلس اإلدارة 

 المنصب الجنسية تاري    خ الميالد االسم

خالد أحمد حميد مطر السيد/ 

 * الطاير 

 رئيس مجلس اإلدارة  اإلمارات العربية المتحدة  1977

عادل محمد صالح السيد/ 

ي 
 *الزرعوت 

  مجلس اإلدارة نائب رئيس العربية المتحدة اإلمارات  1957

سعادة/ هالل سعيد سالم سعيد  

 *المري

 عضو مجلس إدارة  اإلمارات العربية المتحدة  1976

السيد/ عامر سعد محمد فوزي 

 الخياط 

 عضو مجلس إدارة  اإلمارات العربية المتحدة  1968

احمد سعد محمد فوزي السيد/ 

 *الخياط

 عضو مجلس إدارة  العربية المتحدة اإلمارات  1972

إسماعيل  السيد/   ي  اياد 
سبت 

 *مشعل

 عضو مجلس إدارة  األردن  1972

 عبدللا محمد  السيد/  

ي عبدالرحمن 
 *الشيبات 

 عضو مجلس إدارة  اإلمارات العربية المتحدة  1991

عبدللا محمد عبدللا  / سعادة

 *محمد العور

 مجلس إدارة عضو  اإلمارات العربية المتحدة  1979
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محمد حسير  اب حر السيدة/ 

 * لوتاه

 عضو مجلس إدارة  اإلمارات العربية المتحدة  1969

 مالحظات: 

 ( إل أن عضو مجلس اإلدارة "مستقل" بموجب قواعد الحوكمة. *. يشتر الرمز )1

2 .  . جميع أعضاء مجلس اإلدارة غتر تنفيذيير 

:  بعض  يشغل ي دولة اإلمارات كما يىلي
كات مساهمة عامة ف  ي مجالس إدارة شر

 أعضاء مجلس اإلدارة عضوية ف 

ي دولة اإلمارات االسم
 
كات المساهمة ف ي مجالس إدارة الشر

 
 العضوية ف

صالح السيد/   محمد  عادل 

ي 
  الزرعوت 

كة الوطنية للتأمينات العامة عضو مجلس إدارة  ش.م.ع.  الشر

سالم  سعيد  هالل  سعادة/ 

 سعيد المري 
 مجلس إدارة إعمار العقارية ش.م.ع.  عضو 

ي المالي   رئيس مجلس إدارة سوق دت 

محمد   / سعادة عبدللا 

 عبدللا محمد العور 
 عضو مجلس إدارة إعمار للتطوير ش.م.ع. 

واق من اإلفالس عىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء  لم يصدر حكم باإلفالس أو ترتيب صلح  

كة.   اإلدارة التنفيذية للشر

كةبعض من يملك  ي الشر
 : كما يىلي   أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب  هم من الدرجة األول أسهم ف 

ة أو ملكية  عدد األسهم  االسم ة مباشر  غت  مباشر

مطر السيد/   حميد  أحمد  خالد 

 الطاير 

ة  72,494,720  غتر مباشر

فوزي السيد/   محمد  احمد سعد 

 الخياط 

ة  62,920,000  مباشر
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فوزي   محمد  سعد  عامر  السيد/ 

 الخياط 

ة من خالل   76,257,480 أمير  حفظ غتر مباشر

 المال كابيتال ش.م.خ.  –

صالح  محمد    عادلالسيد/  

ي 
 الزرعوت 

ة  10,100,000  مباشر

سعادة/ هالل سعيد سالم سعيد  

 المري 

ة  9,999,997  مباشر

كة أو اقرابهم من الدرجة األول ملك يال  كة. أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشر ي الشر
 أي اسهم ف 

 أعضاء مجلس اإلدارة. مكافآت 

فإن أعضاء مجلس اإلدارة لم ولن يتلقوا مكافآت من   اإلدراج،نظًرا ألن مجلس اإلدارة سيتم تشكيله فقط عند  

كة قبل ذلك التاري    خ.   الشر

كات التابعة األخرى  ي الشر
 
كة ف  بيان باستثمارات الشر

كات التابعة صول عىلللح 4يرج  االطالع عىل الملحق رقم  ي الشر
كة ف   . نبذة عن استثمارات الشر

 وصف األعمال .2

ي هذه يجب عىل المستثمرين قراءة هذا  
ة إل جانب المعلومات الواردة بمزيد من التفصيل ف  القسم من النشر

ها من المعلومات ي ذلك المعلومات المالية وغتر
ة بما ف  لقد تم استخالص المعلومات المالية الموضحة   . النشر

كرت، من البيانات المالية. 
ُ
ة، أينما ذ ي هذا القسم من النشر

 ف 

 نظرة عامة 

عد المجموعة
ُ
ة لمراحل    ت )من الروضة إل المرحلة الثانوية(   K-12أحد أكت  مقدمي الخدمات التعليمية المتمتر 

ي  
ي اإلمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك كما ف 

مدرسة تشمل   26محفظة تتكون من    2022أغسطس    31ف 

السن   10 ي 
لتعليم األطفال ف  ي ذلك منشأة خاصة 

بما ف  ة مملوكة ومدارة،  المبكرة مدارس خاصة متمتر  وات 

سنوات  ثالث  عمر  من  لألطفال  التعليم(  من  الثانية  التأسيسية  المرحلة  إل  الروضة  مرحلة  من  )خدماتها 

ي يتم تشغيلها نيابة   16"(، والسنوات المبكرة)"
اكة مع الحكومة والت  مدرسة من المدارس القائمة عىل الشر

 عن جهات حكومية. 
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ة و)( ا1تدير المجموعة نوعير  من المدارس: )  اكات مع جهات 2لمدارس المتمتر  ( المدارس القائمة عىل الشر

ي السنة الدراسية  
مدارس   10مدرسة، تتكون من    18، تضمنت محفظة المجموعة  2022-2021حكومية. ف 

نيابة عن  ي يتم تشغيلها  أبوظت  ي 
التعليمية ف  اكات  تابعة لمدارس الشر ة مملوكة ومدارة، وست مدارس  متمتر 

ي يتم تشغيلهما بالنيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة دائرة التعليم وال  لمدارس دت 
معرفة ومدرستير  تابعتير 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص. مؤسسة صندوق المعرفة)" ي إطار برنامج الشر
 "( ف 

ي  
طالًبا    27,407مدرسة بقاعدة طالبية تضم    26، تمتلك المجموعة محفظة تضم  2022أغسطس    31كما ف 

ي العام الدراسي    1.721ألف من  وهيئة تدريس تت 
ي  .  2023-2022مدرس ف 

تضمنت ،  2022أغسطس    31كما ف 

ة خمس مدارس تقدم منهج البكالوريا الدولية، و  مدارس تقدم منهًجا بريطانًيا  ارب  عمحفظة المجموعة المتمتر 

ي ذلك    )بما 
ي السنوات األول تقدم منهًجا بريطانًياف 

، ومدرسة واحدة تقدم منهًجا )منشأة لتعليم األطفال ف 

للمجموعة   ة  المتمتر  المدارس  محفظة  تضم  و  952أمريكًيا.  ي    12.466معلمير  
ف   كما 

ً
مسجال   31طالًبا 

اكات مع جهات حكومية2022أغسطس   ي ما يتعلق بمحفظة المدارس القائمة عىل الشر
م الدراسي للعا  . ف 

ي  2023- 2022
اكات  2022أغسطس    31، فقد كانت المجموعة، كما ف  ، تدير تسع مدارس تابعة لمدارس الشر

المسجلير    الطالب  عدد  بلغ  والمعرفة حيث  التعليم  دائرة  عن  نيابة  ي  أبوظت  ي 
ف  طالًبا،    10.595التعليمية 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص نيابة عن مؤسسة   ي إطار برنامج الشر
" ف  ي وثالث مدارس تابعة "لمدارس دت 

المسجلير    الطالب  عدد  بلغ  المعرفة حيث  بير    1.940صندوق  اكة  الشر قائمة عىل  مدارس  وأرب  ع  طالًبا، 

ي إطار مبادرة مؤسسة اإلمارات)"القطاعير  العام والخاص نيابة عن مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي  
"( ف 

"( الطالب  مدارس األجيالمدارس األجيال  بلغ عدد  االتحادية حيث  والتعليم  بية  الت  أطلقتها وزارة  ي 
الت   )"

ي العام   2.406المسجلير   
اكات مع جهات حكومية مؤسسة ف  طالب. نظًرا إل أن المدارس القائمة عىل الشر

ي إيرادات المجموعة ، فإنها تمثل فر 2020-2019الدراسي  
صة للنمو المستقبىلي وإمكانية زيادة مساهمتها ف 

امن مع تطور تلك المدارس.   وأرباحها بالت  

 التاري    خ والتطور 

ي عام  
ي   2003تأسست المجموعة ف 

كة بيكون لإلدارة ذ.م.م وبدأت عملياتها التجارية ف  من خالل تأسيس شر

يشن" مع إنشاء األكاديمية األمريكية للبنات، ومدرسة تحت العالمة التجارية "بيكون إديوك  2005سبتمت   

الدولية(، ومدرسة حديقة األطفال   تاون  باسم مدرسة أب  )المعروفة حالًيا  االبتدائية  تاون  المجتمع   -أب 

، ومدرسة  ي ي دت 
ي )المعروفة حالًيا باسم مدرسة جرين فيلد الدولية( ف 

، ومدرسة جرين فيلد كميونيت  األخرص 

ة الممتدة حرم الحدائق  -مدرسة الراحة الدولية  حرم الحدائق )"  -  الراحة الدولية ي خالل الفت  ي أبوظت 
"( ف 

ي سبتمت   2007إل    2005من  
، حيث استحوذت 2007. ف  ، أجرت المجموعة لعملية إعادة هيكلة للمساهمير 

كة ت كة مدارس ش.م.خ( عىل كامل أسهم شر ا باسم شر
ً
عرف سابق

ُ
ي كانت ت

كة )الت  ي بموجبها الشر
عليم ذ.م.م )الت 

تعليم ش.م.  كة  باسم شر عرف 
ُ
ت بيكون خ كانت  باسم  ا 

ً
عرف سابق

ُ
ت ي كانت 

)الت  ذ.م.م  لإلدارة  تعليم  كة  ( وشر

 لإلدارة ذ.م.م(. 
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كة تعليم  ي التالي محفظة المدارس الحالية للمجموعة حسب سنة االنضمام إل محفظة شر
يوضح الرسم البيات 

ي كل مدر 
 سة: والمنهج الدراسي المقدم ف 

كة  سنة  المدرسة  م  االنضمام إل محفظة شر
 تعليم 

 المنهج الدراسي 

1.  
يطانية    الت  ي  دت  تالل   -مدرسة 

 اإلمارات 
ي  2005

يطات   الت 

2.  
 البكالوريا الدولية  2005 مدرسة أب تاون الدولية 

3.  
 األمريكي  2005 األكاديمية األمريكية للبنات 

4.  
الدولية   الراحة  حرم    -مدرسة 

 الحدائق 
 البكالوريا الدولية  2006

5.  
 البكالوريا الدولية   2007 مدرسة جرين فيلد الدولية

6.  
ا   البكالوريا الدولية  2010 مدرسة البكالوريا بجمتر

7.  
يطانية الت  ي  دت    للتعليم   مدرسة 

ا بارك –المبكر  جمتر
ي  2014

يطات   الت 

8.  
يطانية  ي الت  ا بارك  -مدرسة دت  ي  2015 جمتر

يطات   الت 

9.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 الوطن  مدرسة –

 األمريكي  2019

10.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 السالم  مدرسة –

 األمريكي  2019

11.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 روضة النايفة مدرسة –

 األمريكي  2019

12.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 روضة الوالء  -

 األمريكي  2019

13.  
 البكالوريا الدولية  2020 مدينة خليفة  -مدرسة الراحة الدولية  

14.  
شاء   ي الت  اكة    -مدارس دت  وع الشر مشر

ي  ي دت 
 بير  القطاعير  العام والخاص ف 

 األمريكي  2021

15.  
مردف  ي  دت  اكة    -مدارس  الشر وع  مشر

ي بير   ي دت 
 القطاعير  العام والخاص ف 

 األمريكي  2021

16.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 روضة الوفاء  -

 األمريكي  2021

17.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 الرياض  -

 األمريكي  2021

18.  
ي ند الشبا   اكة    -مدارس دت  وع الشر مشر

ي  ي دت 
 بير  القطاعير  العام والخاص ف 

 األمريكي  2022

19.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 األحد  -

 األمريكي  2022

20.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 العزم  -

 األمريكي  2022

21.  
ي   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدرسة الشر
 روضة الفرسان  -

 األمريكي  2022

22.  
 األمريكي  2022 الفرقان  -أجيالمدرسة 

23.  
 األمريكي  2022 آل مكتوم - أجيالمدرسة 

24.  
 األمريكي  2022 القرائن  -أجيالمدرسة 
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25.  
 األمريكي  2022 المطاف  - أجيالمدرسة 

26.  
ي عام   1977 مدرسة جبل عىلي 

)تم االستحواذ عليها ف 
2022 ) 

ي 
يطات   الت 

 توسع العالمات التجارية

ي عام  
، حيث أدت إل التحول من العالمة التجارية 2008خضعت المجموعة إل تغيتر العالمة التجارية ف 

"بيكون إديوكيشن" إل العالمة التجارية "تعليم"، بهدف بناء قيمة العالمة التجارية وتعزيز هويتها. خضعت 

يطانية" الخاصة بالمجموعة لمرحلة   ي الت  ة الممتدة من  العالمة التجارية "مدرسة دت   2012توسع خالل الفت 

 عقب تغيتر العالمة التجارية.  2015إل 

ي سبتمت   
ي السنوات المبكرة "حضانة حديقة 2012ف 

، افتتحت المجموعة منشأة أخرى لتعليم األطفال ف 

ي سبتمت   
. وف  ي شاء بدت  ي الت 

ي ، بعد اكتمال بناء الحرم الجديد لمدرسة أب تاون، )ال 2013األطفال"، تقع ف 
ت 

التجارية  المجموعة بتوسيع عالمتها  الدولية(، قامت  تاون  التجارية حالًيا إل مدرسة أب  تم تغيتر عالمتها 

ي عىل أرض ممنوحة. وتدرس 
ي مردف المبت 

بنقل وتوحيد جميع طالب مدرسة أب تاون إل الحرم الجديد ف 

. ويسبق  مدرسة أب تاون الدولية منهج البكالوريا الدولية من مرحلة ما قبل ال  ي عشر
روضة حت  الصف الثات 

ي تشمل السنة األول والثانية من مرحلة روضة األطفال(  
مرحلة ما قبل الروضة مرحلة روضة األطفال )الت 

اوح أعمارهم عادة من ثالث إل أرب  ع سنوات )"   "(. مرحلة ما قبل الروضةلألطفال الذين تت 

يطانية    ي الت  ايدة للعالمة تالل اإل   -نظًرا إل نجاح مدرسة دت  مارات، قررت اإلدارة االستفادة من الشهرة المت  

ي سبتمت   
ف  المظلة.  نفس  تحت  مدارس جديدة  إنشاء  من خالل  يطانية،  الت  ي  دت  لمدرسة  ، 2014التجارية 

يطانية   ي الت  يطانية  )"  المبكر   للتعليمافتتحت المجموعة مدرسة دت  ي الت  "(، وهي  المبكر  للتعليممدرسة دب 

المرحلة منشأة   إل  الحضانة  مرحلة  من  التعليمية  الخدمات  تقدم  األول  السنوات  ي 
ف  األطفال  لتعليم 

يطانية. وتبع  ي الت  ي تحت العالمة التجارية مدرسة دت  ي دت 
ا ف  ي جزر جمتر

التأسيسية الثانية من التعليم وتقع ف 

يطانية   ي الت  ا بارك )"  -ذلك افتتاح مدرسة دت  يطانية  جمتر ي الت  ا بارك  -مدرسة دب  ا جمت  ي جمتر
"(، الواقعة ف 

ي أغسطس  
يطانية  2015بارك ف  ي الت  يطانية    -. وتندرج مدرسة دت  ي الت  ا بارك   -تالل اإلمارات ومدرسة دت  جمتر

يطانيةو  ي الت  ا بارك    –للتعليم المبكر    مدرسة دت  ي تديرها تعليم. وُيعزى الوالء للعالمة التجارية بير    جمتر
الت 

ي من  المجتمع بشكل أساسي إ اتيج  ي ذلك بناًء عىل قرار است 
يطانية". ويأت  ي الت  ل العالمة التجارية "مدارس دت 

 قبل اإلدارة لتعزيز وبناء سمعة بعض العالمات التجارية للمدارس داخل المجموعة. 

 الشهرة 

العربية  ازدادت قيمة العالمة التجارية والشهرة الخاصة بالمجموعة وعالماتها التجارية داخل دولة اإلمارات  

ي مدارسها، ونتائج الفحص اإليجابية وقاعدة الطالب 
المتحدة بفضل جودة الخدمات التعليمية المقدمة ف 
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ي )" ي أبوظت 
ي تكليف دائرة التعليم والمعرفة ف 

دائرة اإلماراتيير  القوية. وقد ساهمت هذه السمعة المتنامية ف 

ي إمارةالتعليم والمعرفة
، للمجموعة بتشغيل أرب  ع مدارس تابعة   "(، وهي الجهة المنظمة للتعليم ف  ي أبوظت 

ي اعتباًرا من العام الدراسي  ي أبوظت 
اكات التعليمية ف   . 2020- 2019لمدارس الشر

 النمو

ي مارس  
ي )"2021ف  كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م والمجلس التنفيذي إلمارة دت  "(، المجلس التنفيذي، أبرمت شر

كة  ، اتفاقيات تشغيل وإدارة، تقوم بموجبها المجموعة، من خالل شر ي ي دت 
وهو الجهة الحكومية المعنية ف 

اكة  ي إطار برنامج الشر
ي ف  ي دت 

تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م، بتشغيل وإدارة مدرستير  تابعتير  للمجلس التنفيذي ف 

شاء و"مدرسة " الت  ي " مردف، حيث بدأت تشغيلهما بدًءا   بير  القطاعير  العام والخاص، وهما "مدرسة دت  ي دت 

 . 2022- 2021من العام الدراسي 

ي ا باإلضافة إل ذلك، ُمنحت المجموعة عقد إدارة مدرستير  من مدارس الشر  ي أبوظت 
ي عام   كات التعليمية ف 

ف 

عام    2021 ي 
ف  منها  مدارس  التعليم 2022وثالث  دائرة  مع  مة  المت  االتفاقية  وتمديد  تجديد  من  ، كجزء 

ي  ا والمعرفة، وبالتالي أصبحت المجموعة تدير بشكل إجمالي تسع مدارس من مدارس الشر 
كات التعليمية ف 

ي نيابة عن دائرة التعليم والمعرفة.   أبوظت 

ي يونيو   
ك2022ف  ة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م اتفاقية خدمات مع مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي ، أبرمت شر

ي ما يتعلق مؤسسة اإلمارات)"
"( لتشغيل وإدارة أرب  ع مدارس نيابة عن مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي ف 

بية والتعليم االتحادية، وهي مدرسة آل مكتوم   ي   -بمبادرة مدرسة أجيال الصادرة عن وزارة الت  ، ومدرسة دت 

 الشارقة.  -رأس الخيمة، ومدرسة الفرقان  -الشارقة، ومدرسة المطاف  -القرائن 

ات التنافسية   المت  

ة  K-12منصة تعليمية رائدة لمراحل  ي دولة اإلمارات بمزايا تنافسية كبت 
 
 ف

ي من بير  أسواق سوق التعليم األساسي والثانوي األشع   عد منطقة دول مجلس التعاون الخليج 
ُ
نمًوا واألكتر  ت

جاذبية عىل مستوى العالم، كما أن سوق التعليم األساسي والثانوي )من مرحلة الروضة إل المرحلة الثانوية( 

ي والشارقة( مدعوم بمحركات نمو أساسية. ومن المتوقع أن  ي وأبوظت  ي اإلمارات العربية المتحدة )خاصة دت 
ف 

ي  وأبوظت  ي  دت  ي 
ف  المحىلي  الناتج  إجمالي  نمو  من  والشارقة وعجمان    يستقر  الممتدة  ة  الفت  إل    2022خالل 

اوح من  2027  المصدر )نتيجة اإلنفاق الحكومي والتنوي    ع االقتصادي    % 4إل    3، بنسبة نمو سنوي متوقع تت 

LEK) من واالنتقال  االقتصادي،  التنوي    ع  مبادرات  عىل  للدولة،  االقتصادي  األداء  لدعم  الحكومة،  تركز   .

ا 
ً
االعتماد عىل صادرات المواد الهيدروكربونية إل اقتصاد متقدم قائم عىل المعرفة. كما أنه من المتوقع أيض

ي  ي كل أنحاء دت 
ي والشارقة إل زيادة اإلنفاق أن يؤدي ارتفاع دخل األشة وتحسن مستويات المعيشة ف  وأبوظت 
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ي دولة اإلمارات العربية 
ي سن التعليم األساسي والثانوي ف 

عىل التعليم. ومن المتوقع أن يستمر نمو السكان ف 

اوح من   سنوًيا، مما يؤدي إل زيادة الطلب عىل مستوى المدن الثالث:    %2إل    %0المتحدة بمعدل ثابت يت 

ي والشارقة ي وأبوظت   . (LEK مصدر ال) دت 

ي ذلك طرح 
، بما ف  ي

عالوة عىل ذلك، أطلقت الحكومة مبادرات مختلفة بهدف مواصلة تعزيز النمو السكات 

ة الذهبية وتنفيذ المبادرات الجديدة المتعلقة باألعمال،  ات واإلقامة، مثل نظام التأشتر أنظمة جديدة للتأشتر

ي اإلمارات" بهدف ج
" و"اصنع ف  ي ي دت 

 ذب أعمال جديدة إل دولة اإلمارات. مثل "طريق الحرير ف 

، مدعوًما باللوائح  ي ي وأبوظت  ي دت 
 ف 
ً
ي اإلمارات العربية المتحدة، خاصة

ي نمو سوق التعليم األساسي والثانوي ف 
يأت 

األساسي   التعليم  سوق  سن  ي 
ف  للسكان  المتوقع  النمو  جانب  إل  الحكومة،  قبل  من  المواتية  والمبادرات 

ي اإلمارات الع
ي دولة والثانوي ف 

ربية المتحدة، مما قد يؤدي إل توسيع قطاع التعليم المستهدف للمجموعة ف 

 . المتحدة العربية اإلمارات

ي ذلك سمعتها الراسخة،   
ي سوق اإلمارات العربية المتحدة، بما ف 

ة ف  وتتمتع المجموعة بمزايا تنافسية كبتر

وقيمة عالماتها التجارية وتاريخها العريق، مما مكنها من توسيع محفظتها من خالل فتح المدارس، واالستفادة 

ي مجال  
ا ف 
ً
اء المؤهلير  جيد التعليم والوصول القوي إل العقارات الرئيسية من مزايا الحجم والوصول إل الخت 

ببعض  مقارنة  أشع  بشكل  الجديدة  الفرص  استغالل  من  المجموعة  ن 
ّ
مك مما   ، المستقبىلي النمو  ألغراض 

ي سوق اإلمارات العربية المتحدة. 
 مقدمي الخدمات التعليمية اآلخرين ف 

 منصة قابلة للتطوير مع عالمات تجارية مرموقة للغاية  

ي دولة اإلمارات وما تتمتع به من مزايا تنافسية، مقدم خدمات تعليمية  أصبحت   
المجموعة، بفضل مكانتها ف 

ة لمقدمي  ي إنشاء عوائق دخول كبتر
ا به للغاية من جانب السكان المحليير  والوافدين، مما قد يساهم ف 

ً
موثوق

ة الجدد لمراحل   ي دولة اإلمارات. وبالت  K-12الخدمات التعليمية الممتر 
ورة إنفاق ف  الي ال يقترص األمر عىل ض 

ا إثبات القدرة عىل تقديم نتائج تعليمية 
ً
المنافسير  لرأس مال كبتر لبناء قدرات جديدة، بل يتعير  عليهم أيض

ا 
ً
أيض الجدد  التعليمية  الخدمات  مقدمي  عىل  يجب  اإلمارات.  دولة  ي 

ف  المنافسة  من  يتمكنوا  حت   مماثلة 

العال  ونشر  قوية  سمعة  الخدمات اكتساب  مقدمو  يستفيد  قد  بينما  اإلمارات،  دولة  سوق  ي 
ف  التجارية  مة 

يطانية ومدرسة  ي الت  الراسخون، مثل المجموعة، من نماذجهم وعالماتهم التجارية الناجحة )مثل مدرسة دت 

وتطبيقها ألفضل  تشغيلية  من كفاءات  به  تتمتع  ما  إل  باإلضافة  مدارس جديدة،  فتح  ي 
ف  الدولية(  الراحة 

ي تم تطويرها من خالل محفظة مدارسها الحالية. الم
 مارسات الت 

يطانية الرائدة ومدارس الراحة الدولية  ي الت  ي السوق من خالل مدرسة دت 
اكتسبت المجموعة سمعة جيدة ف 

يطانية   الت  ي  دت  مدرسة  شهدت  ا.  بجمتر البكالوريا  مدارس   -ومدرسة  بير   انتظار  قوائم  أكت   اإلمارات  تالل 

ي يوليو    المجموعة كما 
ي قائمة االنتظار  2022ف 

طالًبا، كما كانت ضمن   242، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدين ف 
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العام   17 ي 
ف  ية  البشر والتنمية  المعرفة  قبل هيئة  " من  الحاصلة عىل تصنيف "متمتر  ي  ي دت 

ف  مدرسة فقط 

الدولية 2020-2021الدراسي   الراحة  مدرسة  ذلك،  عىل  عالوة  المدرسة-.  هي  الحدائق  ي   حرم 
ف  الوحيدة 

ي عشر والحاصلة عىل  
ي تقدم منهج البكالوريا الدولية الكامل من مرحلة الروضة حت  الصف الثات 

ي الت  أبوظت 

ا عىل تعزيز سمعتها  ي حير  تعمل مدرسة البكالوريا بجمتر
" من قبل دائرة التعليم والمعرفة، ف  تصنيف "متمتر 

ي  ي دت 
ة للتعليم باللغة الفرنسية ف  ا   70، إذ تضم طالًبا دوليير  من أكتر من  بكونها مدرسة متمتر 

ً
جنسية وعدد

ا من الطالب يتحدثون باللغة الفرنسية.  ً  كبتر

ي 
تمكنت المجموعة من الحفاظ عىل قاعدة طالبية مستقرة من خالل أوضاع السوق الصعبة والتنافسية ف 

ي  
ة ف  ي د دولة اإلمارات، مثل زيادة المعروض من مقدمي الخدمات التعليمية المتمتر   عامي    ت 

 2019و  2016بير 

ي قدمت (LEK)المصدر  
يطانية والدولية الت  ي ذلك المنافسة الشديدة من بعض سالسل المدارس الت 

، بما ف 

عد 
ُ
ة. وت ي المجموعة وقادتها لتعيينهم خالل تلك الفت 

خصومات مغرية ألولياء األمور واستهدفت بقوة موظق 

الف هذه  خالل  للمجموعة  المستقرة  الطالب  للطالب قاعدة  المقدم  التعليم  جودة  عىل  شهادة  بمثابة  ة  ت 

ي السوق. 
 وسمعتها القوية ف 

ي تشمل مناهج متعددة
 الوصول إل سوق مستهدف كبت  من خالل محفظة المدارس التر

من   الكاملة  المجموعة  ذلك  ي 
ف  بما  متنوعة،  تعليمية  ا 

ً
عروض للمجموعة  ة  المتمتر  المدارس  محفظة  تقدم 

مناهج البكالوريا الدولية المعتمدة من قبل منظمة البكالوريا الدولية ومجلس المدارس الدولية ، وهو المنهج 

ي الخارج ومناهج مج
يطانية ف  ي المعتمد من قبل المدارس الت 

يطات  لس المدارس الدولية والمناهج األمريكية الت 

المدارس  ومجلس  والكليات  للمدارس  إنجالند  نيو  جمعية  من  والمعتمدة  نيويورك  والية  معايتر  تتبع  ي 
الت 

ة من الطالب.  يحة كبتر  الدولية، مما يسمح للمجموعة بالوصول إل شر

ة تابعة للمجموعة، تقدم خمس مدارس منهج ا  عشر من بير     مدارس   ارب  علبكالوريا الدولية، و مدارس متمتر 

ي ذلك مدرسة جبل عىلي المستحوذ عليها مؤخًرا 
ي )بما ف 

يطات  ( ومدرسة  ومنشأة تعليم مبكر  تقدم المنهج الت 

 .  واحدة تقدم المنهج األمريكي

 عىل تقديم تعليم عالي الجودة 
كت  

 نهج يركز عىل الطالب مع التر

ي قطاع التعليم تحافظ المجموعة عىل نهج يركز عىل الطالب، م 
كتر  عىل تقديم أعىل جودة من التعليم ف 

ع الت 

كتر  منافسي المجموعة عىل كل من خدمات   K-12المتمتر  بمراحل  
 بت 
ً
)من الروضة إل المرحلة الثانوية(، مقارنة

التعليم والتعليم الثانوي. تركز المجموعة عىل أهداف تحسير  جودة التعليم المقدم وتحقيق نتائج أكاديمية  

التقدم  للطالب ومستوى  القوي  األكاديمي  واألداء  اإليجابية،  الفحص  نتائج  من  يتضح  للطالب، كما  عالية 

منذ  للمجموعة،  األساسية  اتيجية  االست  وتركزت   . المتخرجير  للطلبة  اإليجابية  العالي  التعليم  ووجهات 

ا ي االحت 
ي وضعها مؤسسوها اإلماراتيون المتمثلة ف 

م والرعاية واإللهام. بناًء عىل ذلك، تأسيسها، حول القيم الت 
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 المجموعة عىل توفتر تعليم عالي خارجية  ألطراف  يتم إسناد الخدمات غتر األساسية
، لضمان استمرار تركتر 

 الجودة. 

ة من الطالب اإلماراتيي     التمت   من حيث تدريس المواد العربية والمواد اإلسالمية مما يجذب قاعدة كبت 

ي تحقيق هدف توفتر تعليم عالي 
م المجموعة بالتعاون مع حكومة اإلمارات العربية المتحدة للمساعدة ف  تلت  

العربية  المواد  مجاالت  ي 
ف  الجودة  عالي  تعليم  بتقديم  المجموعة  تشتهر   .

اإلماراتيير  للطالب  الجودة 

ف به من قبل أو  كتر  عىل القيم اإلسالمية، وهو أمر معت 
لياء األمور ال سيما بسبب قاعدتها واإلسالمية والت 

مثلت   ي 
والت   ، اإلماراتيير  الطالب  من  من   %65القوية  محفظتها  إجمالي  عت   المجموعة  قاعدة طالب  من 

ي يونيو  
اكات مع جهات حكومية( كما ف  ي ذلك المدارس القائمة عىل شر

. 2022المدارس الخاصة والعامة )بما ف 

ال المواد  ي 
ف  اإليجابية  الدرجات  المعرفة وتؤدي  لهيئة  الشاملة  الفحص  نتائج  إل تحسير   عربية واإلسالمية 

ية ودائرة التعليم والمعرفة وتشجيع اإلماراتيير  والوافدين العرب عىل االلتحاق بها. تضاعف   والتنمية البشر

ي فهم القيم اإلسالمية والوعي 
ا" ف 

ً
ي والحاصلة عىل تصنيف "جيد جد ي دت 

ة للمجموعة ف   عدد المدارس المتمتر 

ية من أرب  ع مدارس   ي عملية الفحص من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر
بالثقافات اإلماراتية العالمية وذلك ف 

ي العام الدراسي 
ي العام الدراسي   2017- 2016ف 

ي مدارس ف 
 . 2022- 2021إل ثمات 

 سجل حافل لتحقيق الكفاءة التشغيلية مع إعطاء األولوية لجودة التعليم 

ي ذلك   تمكنت المجموعة،
من خالل هيكلها المنخفض التكلفة وهيكلها التشغيىلي المركزي والمبسط، بما ف 

باالستفادة من وفورات  التعليمية،  والقيادة  ية  البشر والموارد  المعلومات  وتقنية  والمالية  القانونية  الشؤون 

الثابتة وتنفيذ ممارسات فعالة وموحدة عت  شبك ي الحجم، واالستفادة من قاعدة التكلفة 
ة مدارسها، بما ف 

المدارس  لمدراء  المتخصص  والتدريب  المعيارية  المقارنة  خالل  من  المراقبة  للتكلفة،  القوية  اإلدارة  ذلك 

اإليرادات عت   زيادة  واالستفادة من  التكاليف  إدارة  من  المجموعة  مما مكن  والمعلمير  وتطويرهم،  والقادة 

محفظ توسيع  ي 
ف  المجموعة  دعم  مما  المدارس،  عىل  مختلف  الطالب  التحاق  ومعدل  المدارس  من  تها 

ة.   محفظتها من المدارس المتمتر 

اكات الحكومية شيعة النمو  ي الشر
 
كاء المفضلي   ف  أحد الشر

زيادة  ذلك  ي 
ف  بما  اإلمارات،  دولة  حكومة  أطلقتها  ي 

الت  المبادرات  من  العديد  من  التعليم  قطاع  استفاد 

انية التعليم باإلضافة إل تطوي اكة بير  القطاعير  العام والخاص مخصصات متر  ر المدارس القائمة عىل الشر

الخدمات   مقدمي   
بير  اكات  شر وهي  األجيال"،  "مدارس  وإطالق  اإلماراتيير   للطالب  دولية  مناهج  لتقديم 

ي تقدم مناهج وطنية للطالب اإلماراتيير  
بية والتعليم االتحادية الت  التعليمية من القطاع الخاص ووزارة الت 

ا. 
ً
 مجان
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نظًرا إل انخفاض متطلبات االستثمار الرأسمالي وطبيعتها المدرة للرسوم، تسمح المدارس القائمة عىل برنامج  

من  المجموعة  تحققها  ي 
الت  اإليرادات  وتتكون  للمجموعة.  نسبًيا  عالية  عوائد  بتحقيق  الحكومية  اكة  الشر

ثابت  ي من رسوم إدارية  ي أبوظت 
التعليمية ف  اكات  ة، بناًء عىل تشغيل مدارس الشر ة، باإلضافة إل رسوم متغتر

  . ي ي أبوظت 
اكات التعليمية ف  ات األداء الرئيسي ومدارس الشر بداية من العام الدراسي تحقيق الطالب لبعض مؤشر

فإن اإليرادات الناتجة عن تشغيل مدارس أجيال بالنيابة عن مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي   2023- 2022

ة بناًء عىل تحقيق م  من المتوقع ان تتكون ة بناًء عىل عدد محدد من الطالب ورسوم متغتر ن رسوم إدارية متغتر

برنامج  القائمة عىل  ي  ناحية أخرى، تحقق مدارس دت  الطالب. من  الرئيسية من قبل  األداء  ات 
بعض مؤشر

اكة بير  القطاعير  العام والخاص إيرادات من خالل تحصيل رسوم دراسية، عىل غرار المدارس   ة الشر المتمتر 

اكة بير  القطاعير  العام  ي القائمة عىل برنامج الشر للمجموعة. يتم دفع الرسوم الدراسية الخاصة بمدارس دت 

ي حال استيفاء بعض 
، ف  ي ي تمولها حكومة دت 

والخاص للمجموعة ويمكن دعمها من خالل المنح الدراسية الت 

 معايتر التأهيل. 

 اإلنجازاتفريق إدارة متمرس يتمتع بسجل حافل من 

ة بقيادة آالن ويليامسون وأرنود برودوم.  ة كبتر  يدير المجموعة فريق إدارة يتمتع بخت 

ي ذلك توسيع  
وقد ساعد فريق اإلدارة العليا المجموعة عىل تحقيق بعض اإلنجازات والمراحل الرئيسية، بما ف 

التحاق  معدالت  وتحسير   جديدة،  ة  متمتر  مدارس  فتح  خالل  من  للمجموعة  ة  المتمتر  المدارس  محفظة 

يطانية    %80الطالب والوصول إل معدل إشغال بنسبة   ي الت  ي مدرسة دت 
ا   -ف  ي آخر ثالث سنوات   اركب  جمتر

ف 

ي مدرسة الراحة الدولية  %80ونسبة    دراسية
ي أول ستة سنوات دراسية. ويتم حساب معدل   -ف 

حرم الحدائق ف 

العام. كما  لهذا  الطالب  إجمالي سعة  السنة مقسوًما عىل  ي 
ف  المسجلير   الطالب  أساس عدد  اإلشغال عىل 

ص إيجابية، حيث حافظت عىل إدارة المدارس خالل ساعدت اإلدارة العليا المجموعة عىل تحقيق نتائج فح

المجلس 19-جائحة كوفيد مع  وإدارة  تشغيل  اتفاقيات  وأبرمت  معينة،  تشغيلية  تحديات  شكلت  ي 
الت   ،

ي  
مؤسسة صندوق المعرفة( لتشغيل وإدارة ثالث مدارس مملوكة   إلحوالتها  تجديدها و تم  التنفيذي )والت 

إدارة   اتفاقية  ووقعت   ، ي دت  لمدارس لحكومة  تابعة  مدارس  تسع  تشغيل  إلدارة  والمعرفة  التعليم  دائرة  مع 

 . ي ي أبوظت 
اكات التعليمية ف  ي إنشاء مدارس جديدة، وإتمام عملية   الشر

ا المجموعة ف 
ً
ساعدت اإلدارة العليا أيض

ي عام  
ي 2022االستحواذ عىل مدرسة جبل عىلي ف 

ي والحصول عليها للمدارس الت 
 ، باإلضافة إل تحديد األراص 

ي السنوات القليلة المقبلة. كما حققت المجموعة، بمساعدة اإلدارة العليا، نتائج 
من المتوقع أن يبدأ تشغيلها ف 

ائب  والرص  الفائدة  قبل  واألرباح  اإليرادات  نمو  ذلك  ي 
ف  بما   ، للمساهمير  مرتفعة  وعائدات  جيدة  مالية 

ت قوية ومستدامة مع هيئة المعرفة والتنمية واالستهالك وإطفاء الدين وتوزيعات أرباح جذابة، وأقامت عالقا

ي اإلمارات الشمالية بعد حصولها عىل عقود لتشغيل وإدارة  
ا ف  ً ية ودائرة التعليم والمعرفة وتوسعت أختر البشر

ي 
ي ذلك ثالث مدارس ف 

، بما ف  أرب  ع مدارس من مدارس األجيال التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي

 اإلمارات الشمالية. 
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 جل حافل بتقديم نتائج مالية قوية وعوائد للمساهمي   س

اتيجية النمو الخاصة بها من تحقيق نتائج  تمكنت المجموعة، بفضل الكفاءة التشغيلية وجهود التوسع واست 

 تمويل قوية وعوائد قوية للمساهمير  وذلك بدعم من إدارتها وفرق القيادة القوية. 

اتيجية  اإلستر

اتيجية نمو واضحة المعالم تستفيد من كفاءاتها األساسية، كما هو موضح بمزيد من تطبق المجموعة   إست 

 التفصيل أدناه. 

 تقديم تعليم عالي الجودة ونتائج قوية للطالب 

ي قطاع التعليم  
اتيجية األساسية للمجموعة حول تقديم خدمات تعليمية قائمة عىل القيم ف  تتمحور اإلست 

المجموعة، من خالل )مر   K-12المتمتر  من مراحل   (. وقد تمكنت  ي عشر
الثات  الروضة وحت  الصف  حلة 

مراحل   قطاع  كتر  عىل 
قيم   K-12الت  تقديم  كتر  عىل 

الت  عىل  الحفاظ  الثانوية(،  المرحلة  إل  الروضة  )من 
عالية   بتطوير موظفير  ذوي جودة  المجموعة  م   

وتلت  واإللهام.  والرعاية  ام  االحت  تشمل  ي 
والت  المجموعة، 

ي  واالح 
"، والت  مون برسالة المجموعة ومبادئ "الرحلة إل التمتر   

تفاظ بهم عىل كل المستويات، حيث يلت 
يمكن من خاللها تقديم أعىل مستوى من التعليم ومساعدة الطالب عىل تحقيق أفضل أداء أكاديمي ممكن. 

لتدريس والتعلم وتقوم المجموعة بإجراء مراجعات داخلية منتظمة لضمان الجودة وذلك لتقييم جودة ا
والعناية الرعوية. وتركز المجموعة عىل تحقيق نتائج فحص إيجابية، وتنفيذ ممارسات فعالة وموحدة عت  
تقديم  المعيارية(، وكذلك  المقارنة  من خالل  والرقابة  للتكلفة  القوية  اإلدارة  ذلك  ي 

ف  )بما  مدارسها  شبكة 
 ء قاعدة موظفير  قوية واالحتفاظ بها. تدريب متخصص مديري  ها ومدرسيها وتطويرهم، من أجل بنا 

ي المدارس الناضجة القائمة 
 
 تحقيق النمو ف

الدراسيير    العامير   إل  2022-2021و  2020-2019خالل  جديدة  مدارس  تسع  المجموعة  أضافت   ،
ي ذلك مدرسة الراحة الدولية

ي -محفظتها، بما ف  ة، ومدرسة دت 
حرم مدينة خليفة بمحفظة المدارس المتمتر 

ي  فرع الت    - ي وست   -شاء ومدرسة دت  اكة بير  القطاعير  العام والخاص لمدارس دت  نامج الشر فرع مردف بت 
ا عملية االستحواذ عىل مدرسة 

ً
. أكملت المجموعة أيض ي ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  مدارس تابعة لمدارس الشر
ي يوليو  

ة، كما  2022جبل عىلي ف  ي تشكل اآلن جزًءا من محفظة مدارسها المتمتر 
تم منحها إدارة وتشغيل ، والت 

برنامج  إطار  ي 
الجديدة ف  ي  التعليم والمعرفة، ومدرسة دت  دائرة  نيابة عن  ي  أبوظت  ي 

ثالث مدارس إضافية ف 
اكة بير  القطاعير  العام والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة وأرب  ع مدارس جديدة من مدارس   الشر

المدرسي  للتعليم  بالنيابة عن مؤسسة اإلمارات  الدراسية  األجيال  السنة  ي 
-2022 حيث ستبدأ عملياتها ف 

2023 . 
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ي  ي ذلك مدرسة دت 
اتيجية المجموعة عىل تعزيز وتحسير  عالماتها التجارية الرائدة الحالية، بما ف 

تنص إست 
يطانية ومدرسة الراحة الدولية، وزيادة معدالت التحاق الطالب، من خالل تنفيذ العديد من مبادرات   الت 

 يالت عىل نقاط البيع الفريدة لهذه المدارس. التحسير  والتعد

ا 
ً
ي تم إدخالها حديث

 زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس التر

ي ذلك مدرسة  
ي تم إدخالها مؤخًرا، بما ف 

اتيجية المجموعة زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس الت  تتضمن إست 
ي تم االس و حرم مدينة خليفة    -الراحة الدولية  

. الت  ا. نظًرا إل أن مدرسة مدرسة جبل عىلي
ً
تحواذ عليه حديث

الدراسي   العام  ي 
الدولية بمدينة خليفة لم يبدأ تشغيلها سوى ف  ، فإن لديها معدالت 2021- 2020الراحة 

ة نظًرا إل انتقال المدرسة إل  ي ال تزال تتمتع بإمكانيات إشغال كبتر
إشغال أقل مقارنة بمدرسة جبل عىلي الت 

ي عام  
ي الصفوف الحالية والتوسع حت  السنة وق  2016حرم جديد ف 

درتها عىل استيعاب طالب إضافيير  ف 
. وعىل الرغم من تحولها من مدرسة غتر هادفة للرب  ح إل مدرسة هادفة للرب  ح، فقد زاد عدد الطالب 13

ي مدرسة جبل عىلي من  
ي العام الدراسي    1,412المسجلير  ف 

( %68)بمعدل إشغال بلغ    2022- 2021طالًبا ف 
ي    1,620إل  

ف  الدراسي    2022أغسطس    31طالًبا  العام  ي 
بلغ    2023-2022ف  استخدام  (. %78)بمعدل 

ا أو 
ً
ي تم إطالقها حديث

ي المدارس الت 
كتر  عىل زيادة معدل اإلشغال والتسجيل ف 

وتهدف المجموعة إل الت 
األول   السنوات  خالل  أقل  بسعة   

ً
عادة الجديدة  المدارس  وتعمل  ا. 

ً
حديث عليها  التشغيل  المستحوذ  من 

ة عىل استيعاب معدالت االلتحاق وزيادة االستخدام. تهدف المجموعة إل زيادة معدل  وتتمتع بقدرة كبتر
، الذي كان يبلغ    -اإلشغال لمدرسة الراحة الدولية   لكلتا المدرستير  حرم مدينة خليفة ومدرسة جبل عىلي

ي العام الدراسي    %49.7حوالي  
غال مماثل لمدارس المجموعة األكتر للوصول إل معدل إش  2022-2021ف 

ي سبتمت   
ي بدأ تشغيلها ف 

ي كان لها معدل إشغال يبلغ حوالي    2020نضًجا الت 
لكل المدارس   %79أو قبله، والت 

ي المدارس 
ة نفسها. ُيحسب معدل اإلشغال عىل أنه إجمالي عدد المسجلير  ف  الناضجة مجتمعة خالل الفت 

 لية للمدارس المعنية. المعنية مقسوًما عىل السعة اإلجما

 النمو من خالل التوسع العضوي وغت  العضوي 

اتيجية التوسع الخاصة بالمجموعة النمو من خالل إطالق مدارس جديدة، باإلضافة إل التوسع  تتضمن إست 
غتر العضوي المحتمل من خالل االستحواذ عىل مدارس قائمة أو عاملة، ليتم تقييمها عىل أساس كل حالة  

 عند ظهور الفرص. عىل حدة 

 ، ي ي أبوظت 
، وواحدة ف  ي ي دت 

ي إطالق أرب  ع مدارس جديدة إضافية، تتألف من ثالث مدارس ف 
وتنظر المجموعة ف 

التالي   ي 
البيات  الرسم  يطانية. يوضح  الت  ي  التجارية مدرسة دت  العالمة  ي ذلك مدرستان جديدتان تحت 

بما ف 
ة الجديدة الخاصة بالمجموعة و  ي غضون السنوات القليلة محفظة المدارس المتمتر 

ي تتوقع إطالقها ف 
الت 

يطة الحصول عىل الموافقات التنظيميةالمقبلة ة الجديدة الخاصة تفاصيل    . ، شر محفظة المدارس المتمتر 
ي تتوقع إطالقها 

ي ادناه    بالمجموعة والت 
ي الرسم البيات 

كة الحالية  والمشار إليها ف  فيما يخص  توضح خطط الشر
ي المستقبل. هذه المدارس 

ي قد تخضع لتغيتر ف 
 والت 

تاري    خ االفتتاح   النقطة السعرية  السعة  الموقع  المنهج الدراسي  المدرسة 

 المتوقع 
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يطانية   ي الت    - مدرسة دب 

ة   جمت 
ي 
يطات  ي   الت  ا، دت    جمتر

النطاق األعىل    1.600

ة   للمدارس المتمتر 
  2024سبتمت  

يطانية  ي الت  ا - مدرسة دب   مت 
ي 
يطات  ي   الت    الريم، دت 

النطاق األدت    1.600

ة   للمدارس المتمتر 
  2024سبتمت  

ة الجديدة    -المدرسة المتمت  

1 
ي 
يطات  ي   الت    أبوظت 

 المدارس فائقة التمتر   1.500-2.500
  2025سبتمت  

ة الجديدة    -المدرسة المتمت  

2 
ي 
يطات  ي   الت   دت 

النطاق األعىل   1.500-2.500

ة للمدارس   المتمتر 
  2025سبتمت  

اكة مع جهات حكومية    توسيع محفظة المدارس القائمة بالشر

تهدف المجموعة إل مواصلة العمل من أجل الحصول عىل المزيد من عقود اإلدارة الحكومية، وذلك من 
اكات الحكومية والعالقة القوية مع القطاع   ي الشر

ة اإلدارة العليا ف  ي تحافظ خالل االستفادة من خت 
العام الت 

اكة الحكومية  . وقد نمت محفظة المدارس القائمة عىل الشر اتيجيير 
كائها االست  عليها المجموعة من خالل شر

لدى المجموعة عىل مدار السنوات القليلة الماضية ، حيث بدأت بحصولها عىل أول تكليف من قبل دائرة 
لم تابعة  أرب  ع مدارس  وإدارة  بتشغيل  والمعرفة  بدأت  التعليم  ي )حيث  أبوظت  ي 

ف  التعليمية  اكات  الشر دارس 
ي العام الدراسي 

مدرسة من المدارس القائمة عىل   16(، لتشغيل وإدارة ما مجموعه  2020- 2019عملياتها ف 
ي العام الدراسي  

اكة مع الحكومة ف  اكات التعليمية  2023-2022الشر ي ذلك تسع مدارس من مدارس الشر
، بما ف 

ي نيابة عن دائ ي أبوظت 
اكة بير  القطاعير   ف  ي قائمة عىل برنامج الشر ي دت 

رة التعليم والمعرفة، وثالث مدارس ف 
ي إطار مبادرة مدارس 

العام والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة وأرب  ع مدارس من مدارس األجيال ف 
بية والتعليم االتحادية اعتباًرا من العام الدراسي   . ومن المتوقع  2023-2022األجيال الصادرة عن وزارة الت 

اكة الحكومية نمًوا، حيث ُيتوقع أن تزيد دائرة التعليم والمعرفة من مستويات التسجيل  أن تشهد برامج الشر
ي بمقدار   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  ي مدارس الشر
،  عىل المدى المتوسط والبعيد   أضعاف  3إل    1.5الحالية ف 

بمقدار بينما من المتوقع أن تعمل مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي عىل توسيع برنامج مدارس األجيال  
ي    10من إجمالي  ضعف    2.8

ي السنوات الثالث المقبلة، ومن   28بزيادة    2023-2022مدارس ف 
مدرسة ف 

اكة بير  الق ي المدارس القائمة عىل الشر
ي بكثافة ف  طاعير  العام والخاص عىل المتوقع أن تستثمر حكومة دت 

. وتهدف المجموعة إل مواصلة العمل من أجل الحصول عىل المزيد (LEK)المصدر    مدار السنوات المقبلة

ا لمتطلبات  
ً
ي تشغيل المدارس وفق

من عقود اإلدارة الحكومية، واالستفادة من سجل فريق اإلدارة القوي ف 
. تتلق    المواصفات الخاصة بالقطاع العام والعالقة القوية اتيجيير 

كائها االست  مع القطاع العام من خالل شر
ي ذلك من 

ي ذلك مؤسسة صندوق المعرفة، مستفيدة ف 
اتيجيير  بما ف 

كائها االست  المجموعة الدعم من شر
تب عليها إبرام ترتيبات تأجتر وتشغيل مجدية، والحصول عىل عقود إيجار طويلة األجل  عالقة ديناميكية يت 

. عالوة عىل ذلك، تخطط المجموعة وإتاحة رؤية طوي ي ي دت 
ي المستقبلية ف  لة األجل لخطط النمو الحرص 

ة والنتائج األكاديمية  ي المدارس المتمتر 
تها وسجلها الحافل وقاعدة الطالب اإلماراتيير  ف  لالستفادة من خت 

ي المواد العربية واإلسالمية. 
 اإليجابية ف 

اكة ي القائمة عىل برنامج الشر بير  القطاعير  العام والخاص حالًيا التعليم من مرحلة الروضة   تقدم مدارس دت 
ة لزيادة 2023-2022للعام الدراسي    2,624إل الصف الخامس بسعة إجمالية تبلغ   ، مما يسمح بفرصة كبتر

ي  دت  مدارس  ي 
ف  إتاحتها  يتم  قد  ي 

الت  اإلضافية  السعة  من  ا 
ً
أيض المجموعة  تستفيد  قد  االستيعابية.  القدرة 
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ي رحلتهم التعليمية وبالتالي يتم القائمة ع
اكة بير  القطاعير  العام والخاص، مع تقدم الطالب ف  ىل برنامج الشر

تركز   المقدمة.  الصفوف  زيادة  المعرفة عىل  موافقة مؤسسة صندوق  ط  الصفوف، بشر من  المزيد  إتاحة 
برنام عىل  القائمة  ي  دت  مدارس  لدى  اإلشغال  معدالت  زيادة  عىل  المجموعة  اتيجية 

بير  است  اكة  الشر ج 
ي تتألف من مدرستير  وبلغ معدل اإلشغال فيها  

- 2021للعام الدراسي    %57القطاعير  العام والخاص )الت 
ي تتألف من ست مدارس 2022

ي )الت  ي أبوظت 
اكات التعليمية ف  ( للوصول إل معدالت مماثلة لمدارس الشر

ة نفسها(.  %97وبلغ معدل اإلشغال فيها   خالل الفت 

كات التابعة الرئيسية هيكل المجموعة  والشر

 هيكل المجموعة 

 يوفر مخطط الهيكل التالي نظرة عامة عىل هيكل المجموعة: 

 

ي وعبد للا المزروعي  االسهم جاري نقل  ال يزال بينما  مؤسسة مدرسة الراحة الدولية االنتهاء من تأسيس تم ( 1)
 إل مؤسسة مدرسة الراحة الدولية.  من عادل الزرعوت 

كات التابعة الرئيسية  الشر

 : كة هي كات التابعة الرئيسية للشر  الشر

تعليم ش.ذ.م.م،   • كة  ي شر
، والت  ي ي دت 

تأسست ف  كة ذات مسؤولية محدودة  أعمالها    وهي شر زاولت 
كة قابضة وتمتلك اآلن أصول المجموعة، وعىل األخص، حرم المدارس.  كة تمتلك شر   تاريخًيا كشر

يطانية    ش.ذ.م.متعليم   الت  ي  دت  مدرسة  ذلك  ي 
ف  بما  ة،  متمتر  ي 

ومبات  مدارس  تسعة  تالل   - وتدير 
يطانية الت  ي  دت  ومدرسة  يطانية  -اإلمارات  الت  ي  دت  ومدرسة  بارك  ة  واألكاديمية   المبكر   للتعليمجمتر

ا للبكالوريا ومدارس جرين فيلد الدولية  األمريكية للبنات ومدرسة أب تاون الدولية ومدرسة جمتر
. كما تدير مدرسة الراحة الدولية    ومركز  ي ومدرسة جبل عىلي

حرم    - تعليم للتدريب والتطوير المهت 
كة تعليم لإلدارة   بينما تمتلك مؤسسة مدرسة الراحة الدولية    ذ.م.م. ش. الحدائق، وهي مملوكة لشر
 مدرسة الراحة الدولية حرم مدينة خليفة 
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وهي    • ش.ذ.م.م،  لإلدارة  أنها  تعليم  ، كما  ي دت  ي 
ف  تأسست  محدودة  مسؤولية  ذات  كة  كة  شر الشر

ي تدير المجموعة من خاللها المدارس. 
 التشغيلية الت 

ي   • ي    - مدارس دت  ي    -مردف، ومدارس دت  شاء، ومدارس دت  اكة    -الت  ند الشبا القائمة عىل برنامج الشر
س من مدارس األجيال بير  القطاعير  العام والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة وأرب  ع مدار 

ا مدرسة الراحة  
ً
كة تعليم لإلدارة ذ.م.م أيض . تمتلك شر نيابة عن مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي

كة   -الدولية   كة تعليم لإلدارة ذ.م.م بإدارة تراخيص المدارس نيابة عن شر حرم الحدائق. تحتفظ شر
 تعليم وتفرض رسوًما إدارية عىل المدارس. 

الراح • الدولية هي مؤسسة مسجلةمؤسسة مدرسة  لتملك  تم    ة  العالمي  ي  أبوظت  ي سوق 
إنشاؤها ف 

، هما مدرسة الراحة الدولية   ي   -أصلير  رئيسيير  كة تعليم إس ت  حرم مدينة خليفة وكامل رأس مال شر
ي ليمتد 

يطة إكمال نقل الحصص من المساهمير  االمناء )  ف  كة خاصة محدودة باألسهم  (شر ، وهي شر
ي  ي سوق أبوظت 

كة تعليم القابضة    تأسست ف  ي تمتلك كامل رأس مال شر
، والت  كة الشخص  العالمي شر

كة    الواحد  . اكتملت عملية   شخص واحد ذ.م.م، وهي شر ي ي أبوظت 
ذات مسؤولية محدودة تأسست ف 

ي وعبد  
إنشاء مؤسسة مدرسة الراحة الدولية، بينما ال يزال نقل ملكية حصة كل من عادل الزرعوت 

( إل مؤسسة مدرسة الراحة الدولية قيد التنفيذ. وتم إنشاء الهيكل بما للا المزروعي )المرشحير  
وحقوق   خيص  الت  حامل  بشأن  والمعرفة  التعليم  بدائرة  الخاصة  خيص  الت  متطلبات  مع  يتوافق 

ي يجب أن تكون مملوكة بنسبة  
( عىل األرض الت  ي دولة    %100الُمساطحة )حقوق التأجتر

لمواطت 
ي  اإلمارات العربية المتحدة   ي أبوظت 

اكات التعليمية ف  وبغرض تسهيل تشغيل المجموعة لمدارس الشر
اكة الحكومية وإدارتها.   ي إطار برنامج الشر

القابضة  ف  كة تعليم  الواحد   –تمتلك شر كة الشخص    شر
مدينة خليفة وهي الكيان الذي تدير المجموعة من خالله    -ذ.م.م بشكل كامل مدرسة الراحة الدولية  

اكات ا ي بالنيابة عن  مدارس الشر ي أبوظت 
كة تعليم القابضة  دائرة التعليم والمعرفةلتعليمية ف  . تدير شر

كة الشخص الواحد  اكات التعليمية التسعة التابعة لدائرة التعليم والمعرفة  شر  . ذ.م.م كل مدارس الشر
متضمن عقد وكالة بموجبه تم تعيير  مؤسسي  ، وضعت المجموعة هيكل  وقبل تأسيس المؤسسة

كة الشخص الواحد تعليم القابضة   لتأسيس وبناء وتشغيل وتحويل دخل المدارس الواقعة   ذ.م.م  شر
ي   ي أبوظت 

ي ضوء تأسيس مؤسسة مدف 
ي  وفق تعليماتها. ولكن ف  ي سوق أبوظت 

رسة الراحة الدولية ف 
ي  التحويل المزمع ألسهم  و ،  العالمي 

ي ف  كة تعليم إس ت  ، جعل من عقد الوكالة والهيكل إليها   ليمتد شر
. وعليه، وفور  المؤسسي   ي  تحويل األسهم  اكتمال  بال داعي

ي ليمتد ف 
ي ف  كة تعليم إس ت  مؤسسة إل    شر

الوكالة و  إنهاء عقد  كة  م الشر الراحة الدولية، تعت   الهيكل المؤسسي المشار  مدرسة  كافة مستندات 
 إليه. 

كة ذات مسؤولية محدودة    مدارس مانجمنت ليمتد  • ي هي شر
كة ومسجلة ف  مملوكة بالكامل من الشر

ي تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م. وتعليم والهدف الرئيسي منها هو  المنطقة الحرة بجبل عىلي 
تملك اسهم ف 

كتير  نسبة ش.ذ.م.م.  ي الشر
ي كلتا الحالتير  ال تتعدى ملكيتها ف 

 من رأس المال.  %0.1وف 

ي   مدارس اوبريشت    •
كة ومسجلة ف  كة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من الشر ليمتد هي شر

ي هذه الحالة  
ي تعليم ش.ذ.م.م. وف 

المنطقة الحرة بجبل عىلي والهدف الرئيسي منها هو تملك اسهم ف 
كة نسبة  ي الشر

 من رأس المال.  %0.1ال تتعدى ملكيتها ف 
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ي ليمتد وتعليم القا
ي ف  كة تعليم إس ت  كة الشخص الواحد ذ.م.م، تمت إعادة تقييم   –بضة  بعد تأسيس شر شر

ي  ي سوق أبوظت 
ا، وبعد ذلك، قرر مجلس اإلدارة أن هيكل المؤسسات ف 

ً
العالمي سيكون مناسًبا    الهيكل الحق

كة   بشكل أفضل لألغراض والمصالح التشغيلية للمجموعة. وبناًء عىل ذلك، تم وضع الهيكل السابق للشر
 . ي العالمي ي سوق أبوظت 

 تحت هيكل المؤسسات ف 

 نظرة عامة عىل القطاع المتمت   

 مناهج البكالوريا الدولية 

ة تقدم منا ة تمتلك المجموعة وتدير خمس مدارس متمتر  ي تم إنشاؤها خالل الفت 
هج البكالوريا الدولية، والت 

، وهي مدرسة أب تاون الدولية، ومدرسة جرين فيلد الدولية، ومدرسة البكالوريا  2020إل    2005الممتدة من  
ا، ومدرسة الراحة الدولية   حرم الحدائق. وتقدم كل   - حرم مدينة خليفة، ومدرسة الراحة الدولية    -بجمتر

ي تحقيق النمو ونتائج البكالوريا الدولية اإليجابية. المدارس مناه 
 ج البكالوريا الدولية منذ تأسيسها ونجحت ف 

ة لدى المجموعة سلسلة البكالوريا الدولية من خالل أربعة برامج تعليمية  وتقدم محفظة المدارس المتمتر 
من   أعمارهم  اوح  تت  الذين  االب  19إل    3للطالب  السنوات  برنامج  وهي  السنوات  عاًما،  وبرنامج  تدائية، 

 . ي
نامج الذي يركز عىل المسار الوظيق   اإلعدادية، وبرنامج الدبلوم، والت 

مناهج   مقدمي  أبرز   
بير  من  وتعتت   الدولية  البكالوريا  مدارس  تشغيل  ي 

ف  حافل  بسجل  المجموعة  تتمتع 
مدر  عد 

ُ
ت اإلمارات، حيث  دولة  ي 

ف  ة  المتمتر  المدارس  قطاع  ي 
ف  الدولية  الدولية  البكالوريا  الراحة  حرم    -سة 

ي تقدم منهج البكالوريا الدولية الكامل من مرحلة الروضة حت  
ي الت  ي أبوظت 

الحدائق هي المدرسة الوحيدة ف 
ي حير  حصلت مدرسة جرين 

ة من قبل دائرة التعليم والمعرفة ف  ي عشر المصنفة عىل أنها متمتر 
الصف الثات 

 Schoolsناهج البكالوريا الدولية خالل العام" من قبل  فيلد الدولية عىل تصنيف "أفضل مدرسة تقدم م
Compared  ي عام
 . 2022ف 

ي 
يطاب   المنهج الت 

ي من
يطات  ي تقدم المنهج الت 

رس تعمل تحت العالمة التجارية "مدرسة امد  ثالث  تتكون مدارس المجموعة الت 
يطانية"  ي الت  يطانية للتعليم المبكرتشمل و )دت  ي الت  ي تم االستحواذ عليها  (مدرسة دت 

ومدرسة جبل عىلي الت 
ي 
ف  لألش  والتعليم  الرعاية  من  عاٍل  مستوى  ي  دت  ي 

ف  يطانية  الت  للمدارس  التجارية  العالمة  وتقدم  مؤخًرا. 
منذ   تعمل  ي 

والت  اإلمارات،  تالل  فرع  ي 
ف  للمجموعة  الحالية  المدرسية  عىل    15المحفظة  وحصلت  عاًما 

المع الخارج. باالستفادة من تصنيف "ممتاز" من قبل هيئة  ي 
يطانية ف  الت  ية والمدارس  البشر رفة والتنمية 

يطانية   الت  ي  دت  مدرسة  الذي حققته  اتيجًيا    -النجاح  است  قراًرا  المجموعة  اتخذت  اإلمارات،  تالل  مدرسة 
ا بارك، الذي يعمل منذ خمس سنوات، وحص يطانية إل فرع جمتر ي الت  ل بتوسيع العالمة التجارية لمدرسة دت 

ي 
يطانية ف  ية و"ممتاز" من قبل المدارس الت  ا" من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر

ً
عىل تصنيف "جيد جد

ا" من قبل هيئة 
ً
ي حير  حصلت المدرسة عىل تصنيف "جيد جد

، ف  ي ما يتعلق بمدرسة جبل عىلي
الخارج. ف 

ية ولم تتقدم بعد للحصول عىل اعتماد المدارس الت   ي الخارج ألن المجموعة المعرفة والتنمية البشر
يطانية ف 

ي 
 . 2022نهاية مايو  لم تتوّل إدارة المدرسة إال ف 
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ا، إل مراحل رئيسية. المرحلة األساسية   ي إلنجلت 
ا باسم المنهج الوطت 

ً
، المعروف أيض ي

يطات  ينقسم المنهج الت 
اوح من   ي تت 

خل الطالب المستوى  سنوات( وبعد ذلك، يد  5إل    2األول هي السنوات المبكرة )لألعمار الت 
اوح من   ي تت 

ي ويكملون المرحلة األساسية األول )لألعمار الت 
سنوات( والمرحلة األساسية   7إل    5االبتدات 

اوح من   ي تت 
الت  الثالثة   11إل    7الثانية )لألعمار  المرحلة األساسية  الثانوية من  المستويات  تتكون  سنة(. 

اوح من   ي تت 
اوح من    سنة (  14إل    11)لألعمار الت  ي تت 

 16إل    14والمرحلة األساسية الرابعة )لألعمار الت 
ي سن  

ي نهايتها يحصل الطالب عىل الشهادة العامة للتعليم الثانوي ف 
ي ف 
ي مستوى ما   16سنة( والت 

عاًما. وف 
عاًما وبذلك يحصلون   18إل    16قبل الجامعة، يمر الطالب من خالل المرحلة األساسية الخامسة من سن  

 ؤهالت المستوى )أ(. عىل م

ي لدى المجموعة من منشأة 
يطات  ي تقدم المنهج الت 

ي السنوات المبكرة الحالية الت 
تتكون محفظة التعليم ف 

يطانية ي الت  ، وهي    للتعليم المبكر   واحدة تعمل تحت العالمة التجارية مدارس دت  ي
يطات  ي تقدم المنهج الت 

الت 
يطانية   الت  ي  دت  يطانية  مدر )"  المبكر   للتعليممدرسة  الت  ي  دب  عىل المبكر  للتعليمسة  حصلت  ي 

والت   ،)"
المملكة   ي 

ف  الملهم  والتعلم  المبكر  التمتر   ومركز  الخارج  ي 
ف  يطانية  الت  المدارس  قبل  من  "ممتاز"  تصنيف 

يطانية   الت  ي  دت  مدارس  تقدم  االلتحاق.  معدالت  ارتفاع  من حيث  بسجل حافل  أنها تحظ   المتحدة، كما 
ي تتعلق بالتعلم خدماتها من مرحلة الروضة إل المرحلة    المبكر   للتعليم

التأسيسية الثانية من التعليم، والت 
ي السنوات المبكرة. 

 القائم عىل اللعب وعلم التدريس المستمر ذي الصلة بتعليم األطفال ف 

ي المملكة المتحدة، والذي يوفر مقياًسا إضافًيا لضمان الجودة، باإلضافة  
مركز التمتر  المبكر والتعلم الملهم ف 

ي  إل نظام الفحص التطو 
ي الخارج الذي يستخدم المعرفة المتخصصة ف 

يطانية ف  عي الخاصة بالمدارس الت 
وإطار عمل  الدولية،  للساحة  توفتر صورة محدثة  إل جانب  والممارسة  التدريس  األطفال، وطرق  تطوير 
ي المملكة المتحدة بمراجعة ودعم توفتر ضمان الجودة 

 الفحص وأحدث األبحاث. يقوم مركز التمتر  المبكر ف 
ي تعزيز االبتكار والتحسير  عىل 

اكة مع المدرسة للمساعدة ف  لمدارس السنوات األول التأسيسية، وإقامة شر
 المدى الطويل. 

 المنهج األمريكي 

للبنات  األمريكية  األكاديمية  وهي   ، األمريكي ي  المنهج  تقدم  ة  متمتر  مدرسة  وتدير  المجموعة  تمتلك 
للبنات)" األمريكية  باإلضااألكاديمية  إطار  "(،  ي 

ف  تديرها  ي 
الت  األمريكي  المنهج  تقدم  ي 

الت  مدارس  إل  فة 
ي تقدم المنهج األمريكي معايتر مناهج والية نيويورك. 

اكتها الحكومية. وتتبع كل مدارس الت   محفظة شر

مدرسة األكاديمية األمريكية للبنات معتمدة من قبل مجلس المدارس الدولية وجمعية نيو إنجالند للمدارس 
ية )تحصل حالًيا عىل تصنيف جيد(. والكليات ، كما يتم تقييمها سنوًيا من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر

ي العام الدراسي  
من قبل مجلس المدارس الدولية   2022-2021تم إعادة اعتماد األكاديمية األمريكية للبنات ف 

لل األمريكية  األكاديمية  وتقدم  والكليات.  للمدارس  إنجالند  نيو  عىل وجمعية  قائًما  أمريكًيا  منهًجا  بنات 
، يقودها مديًرا متحمًسا ومتحفًزا تم تركز عىل الدراسات العربية واإلسالمية  األنشطة، مع توفتر بيئة أشية

ي تقدمها األكاديمية 
تعيينه مؤخًرا وهيكل دعم قوي للمعلمير  وأولياء األمور والطالب. تشمل األنشطة الت 

األمريكية للبنات التعليم العام جنًبا إل جنب مع بعض األنشطة الالمنهجية المحدودة. تركز هيئة التدريس  
ي األكاديمية األمريكية  

للبنات عىل مساعدة الطالب عىل تحقيق إمكاناتهم الكاملة من صف ما قبل الروضة  ف 
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، بينما  ي عشر
. وتوفر المدرسة التعليم للفتيات من صف ما قبل الروضة إل الصف الثات  ي عشر

إل الصف الثات 
 يتوفر التعليم للبنير  من صف ما قبل الروضة إل الروضة الثانية. 

ا   كات مع جهات حكوميةنظرة عامة عىل قطاع الشر

ي واإلمارات الشمالية،  ي وأبوظت  ي كل من دت 
حصلت المجموعة عىل عقود إدارة للمدارس المملوكة للحكومة ف 

  ، ، عىل التوالي من قبل مؤسسة صندوق المعرفة ودائرة التعليم والمعرفة ومؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي
 عالقتها مع حكومة دولة اإلمارات. ويرجع ذلك جزئًيا إل السمعة الجيدة للمجموعة و 

ي  اكات بي   القطاعي   العام والخاص بشأن مدارس دب   الشر

ي مارس  
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م والمجلس التنفيذي اتفاقيات تشغيل وإدارة، تقوم 2021ف  ، أبرمت شر

تابعتير   تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م، بتشغيل وإدارة مدرستير   كة  المجموعة، من خالل شر للمجلس بموجبها   
شاء و"مدارس  " الت  ي اكة بير  القطاعير  العام والخاص، وهما "مدارس دت  ي إطار برنامج الشر

ي ف  ي دت 
التنفيذي ف 

" مردف، بدًءا من العام الدراسي   ي ي  2022-2021دت 
ي إحالل بير  المجلس 2022يوليو    29. ف 

، تم إبرام اتفاقيت 
كة تعليم لإلدارة   ش.ذ.م.م، تم التنازل بموجبها عن كل الحقوق التنفيذي ومؤسسة صندوق المعرفة وشر

امات الخاصة بالمجلس التنفيذي بموجب االتفاقيات األصلية وتحويلها إل مؤسسة صندوق المعرفة.   وااللت  
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م. ومؤسسة صندوق المعرفة اتفاقية تشغيل وإدارة  باإلضافة إل ذلك، أبرمت شر

ي سبتمت   
ي  ، لتشغ2022جديدة ف   - يل مدرسة إضافية نيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة، وهي مدارس دت 

ي السنة الدراسية  
ي بدأت عملياتها ف 

اكة بير  2023-2022ند الشبا الت  ي القائمة عىل الشر . تقدم مدارس دت 

 .  القطاعير  العام والخاص المنهج األمريكي

اكة بير  القطاعير  العام والخاص بشأن "مدارس   وع يدعمه سمو الشيخ حمدان بن  برنامج الشر " هو مشر ي دت 
ا مبنًيا عىل القيم اإلماراتية المحلية، من خالل توفتر 

ً
محمد بن راشد آل مكتوم ويقدم مفهوًما تعليمًيا جديد

اكة بير   شد بالمبادئ العربية والقيم اإلسالمية بأسعار معقولة. تهدف الشر تعليم المنهج األمريكي الذي يست 
ي    القطاعير  العام

ي المدارس الت 
ي إل توفتر تعليم دولي عالي الجودة لإلماراتيير  ف  والخاص بشأن مدارس دت 

يديرها القطاع الخاص، حيث تقدم مؤسسة صندوق المعرفة بعض اإلعانات الدراسية بحدود مختلفة عىل 
ورة / الجدارة، مع مراعاة تلبية معايتر معينة وضعتها المؤسسة. وتعمل المدرستا  ن منذ سبتمت  أساس الرص 

بدأت   2021 ذلك،  إل  باإلضافة  الخامس.  الصف  إل  الروضة  مرحلة  من  التعليمية  الخدمات  وتقدمان 
ي العام الدراسي  

حيث تقدم الخدمات التعليمية من مرحلة الروضة   2023-2022مدرسة ند الشبا عملياتها ف 
ا من السعة اإلضافية ال

ً
ي إل الصف الخامس. قد تستفيد المجموعة أيض ي مدارس دت 

إتاحتها ف  ي قد يتم 
ت 

ي رحلتهم التعليمية وبالتالي يتم 
اكة بير  القطاعير  العام والخاص، مع تقدم الطالب ف  القائمة عىل برنامج الشر

ي  ط موافقة مؤسسة صندوق المعرفة عىل زيادة الصفوف. تقدم مدارس دت 
إتاحة المزيد من الصفوف، بشر

اكة بير  القطاعير   ي إطار برنامج الشر
 العام والخاص حالًيا الخدمات التعليمية من مرحلة الروضة حت  الصف ف 

بهذه   الخاصة  ي 
والمبات  األرض  ملكية  االستيعابية. وتعود  القدرة  لزيادة  ة  بفرصة كبتر مما يسمح  الخامس، 

ا، كما أبرمت اتفاقية التشغيل واإلدارة مع 
ً
ي قامت بتشييدها أيض

المدارس إل مؤسسة صندوق المعرفة الت 
 المجموعة بصفتها مشغل المدرسة، دون تكبد المجموعة أي تكاليف إيجار. 
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ي  ي أبوظت 
 
اكات التعليمية ف  مدارس الشر

ي  
اكات التعليمية  2022أغسطس    31كما ف  ، قامت المجموعة بتشغيل وإدارة تسع مدارس تابعة لمدارس الشر

ا التفاقية تشغ 
ً
ي بالنيابة عن دائرة التعليم والمعرفة، وفق ي أبوظت 

كة تعليم القابضة  ف  مة بير  شر  – يل وإدارة مت 
يونيو   بتاري    خ  والمعرفة  التعليم  ذ.م.م. ودائرة  الواحد  الشخص  كة  المجموعة حالًيا عملية  2022شر تبدأ   .

ي لدى جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات.  ي أبوظت 
اكات التعليمية ف   اعتماد مدارس الشر

ي أبوظ
اكات التعليمية ف  " المنهج األمريكي مع تطبيق معايتر والية نيويورك، لفئات عمرية تقدم "مدارس الشر ي ت 

اوح من   تت  إل    4مختلفة  ي عىل   16سنوات  أبوظت  ي 
ف  التعليمية  اكات  الشر بمدارس  االلتحاق  يقترص  سنة. 

. باإلضافة إل عدد قليل من الطالب من دول عربية أخرى يخضعون إلعفاءات خاصة.  الطالب اإلماراتيير 
ي تعمل مع مشغلير  من القطاع مدارس الشر 

ي مملوكة لدائرة التعليم والمعرفة، الت  ي أبوظت 
اكات التعليمية ف 

الجودة   عالي  ي 
مجات  تعليم  وتوفتر  العام  التعليم  مستوى  تحسير   بهدف  اليومية  العمليات  إلدارة  الخاص 

ال دائرة  قبل  من  األولية  المناقصة  عملية  تكون  ما   
ً
وعادة  . اإلماراتيير  لمقدمي للمواطنير   والمعرفة  تعليم 

معلومات   إل  باإلضافة  أكاديمية،  تقديم خطة عمل وخطة   
ً
عادة تتضمن  عملية صارمة  التعليم  خدمات 

، وفهم  انية والتخطيط عىل المدى الطويل، والسجل األكاديمي إضافية حول التكلفة لكل طالب، وإعداد المتر 
وتقدم للطالب،  األكاديمي  واألداء   ، ي

اإلمارات  المناهج،   المجتمع  وخطط  اإلسالمية،  القيم  وفهم  الطالب، 
اتيجيات التدخل، وهيكل الحوكمة، وعملية قبول الطالب وتوجيههم.   وعمليات التقييم، واست 

نظًرا إل أن دائرة التعليم والمعرفة تسدد النفقات التشغيلية والرأسمالية مقدًما، فإن نموذج األعمال األقل 
والقا المال  لرأس  ا 

ً
يوفر قطاع استهالك ي  أبوظت  ي 

ف  التعليمية  اكات  الشر الرسوم من مدارس  ئم عىل تحصيل 
ي للمجموعة، وهو ما تسع المجموعة بنشاط إل   أعمال قابل للنمو، مما يسمح بتوليد النقد ودخل اإليجات 

اتيجية النمو الخاصة بها. ويتم دفع الرسوم من قبل دائرة التعليم والمعرفة مبا ي إطار إست 
ة، مما تحقيقه ف  شر

 يسمح بنموذج تحصيل إيرادات منخفض المخاطر. 

 مدارس األجيال التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي  

ي يونيو  
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م اتفاقية خدمات مع مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي ف  ، 2022أبرمت شر

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م بتشغيل وإد ارة أرب  ع مدارس، وهي مدرسة آل مكتوم  حيث ستقوم بموجبها شر
حيث  )الشارقة(،  الفرقان  ومدرسة  الخيمة(،  )رأس  المطاف  ومدرسة  )الشارقة(،  القرائن  ومدرسة   ،) ي )دت 

ي  
ي  2023- 2022االكاديمي    العامستبدأ أعمالها ف 

ة أولية 2022يونيو    28. بدأت مدة االتفاقية ف  ، وتستمر لفت 
ات إضافية مدتها خمس سنوات لكل  تبلغ ثالث سنوات ويجوز تمديدها   باالتفاق المتبادل بير  الطرفير  لفت 

لتقديرها  ا 
ً
وفق المدرسي  للتعليم  اإلمارات  لمؤسسة  يحق  األولية،  المدة  انتهاء  بعد  ذلك،  من   

ً
وبدال ة.  فت 

 الخاص تجديد االتفاقية لمدد إضافية تبلغ سنتير  لكل مدة. 

ي إطار مبادرة "م
ي كل مدارس األجيال ف 

بية والتعليم االتحادية وتقدم  وتأت  ي أطلقتها وزارة الت 
دارس األجيال" الت 

ي مواقع مختلفة. 
ا لمعايتر والية نيويورك، للطالب من الصف األول إل الصف الرابع ف 

ً
المنهج األمريكي وفق

 ما تكون عملية المناقصة األولية من قبل مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي نيابة عن وزارة  
ً
بية وعادة الت 

 تقديم 
ً
سية األولية لمقدمي الخدمات التعليمية عبارة عن عملية صارمة تتضمن عادة

والتعليم االتحادية للت 
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انية والتخطيط عىل  خطة عمل وخطة أكاديمية ومعلومات إضافية حول التكلفة لكل طالب، وإعداد المتر 
ي والق

، وفهم المجتمع اإلمارات  يم اإلسالمية، وخطط المناهج الدراسية، المدى الطويل، والسجل األكاديمي
اتيجيات التدخل، وهيكل الحوكمة، باإلضافة إل التخطيط لمستوى أداء الطالب  وعمليات التقييم، واست 

ي المواد األساسية وعملية قبول الطالب وتوجيههم. 
 وتقدمهم ف 

 الرسوم الدراسية وخطط الدفع والمنح الدراسية للطالب 

ل المجموعة حاليً  ا أو من  تحصِّ
ً
ي يمكن دفعها نقد

، والت  ا غالبية الرسوم الدراسية عىل أساس الفصل الدراسي
ي أو بطاقة االئتمان أو الخصم  

خالل شيك أو عن طريق نموذج اعتماد بطاقة االئتمان أو التحويل المرصف 
 . ي فاتورة الفصل الدراسي

 بحلول التاري    خ المحدد ف 

ا  
ً
ية، يجوز ألي مدرسة أن تقدم خطة سداد عالوة عىل ذلك، ووفق إلرشادات هيئة المعرفة والتنمية البشر

 للمدفوعات الفصلية للرسوم الدراسية. وقد    10تتكون من  
ً
ي حال طلب أولياء األمور بديال

دفعات شهرية، ف 
ي نموذج اعتماد بط

اقة االئتمان، توافق المجموعة عىل خطط السداد الشهرية مع أولياء األمور كتابًيا، أو تتلق 
األمور  أولياء  بير   عليه  المتفق  النحو  عىل  الدراسية  الرسوم  لتحصيل  الترصي    ح  المجموعة  يمنح  الذي 
ي دفع المزيد مقدًما، فقد يتم االتفاق 

ي حال رغب أي ولي أمر ف 
والمجموعة عىل أساس كل حالة عىل حدة. وف 

تيب مع اإلدارة المالية بالمدرسة ذات الصلة.   كما يمكن ألولياء األمور دفع الرسوم عىل أقساط عىل هذا الت 
ي أو بنك اإلمارات اإلسالمي 

ي الوطت  باستخدام الخيار المقدم من خالل تعاون المدرسة مع بنك اإلمارات دت 
شهًرا، بدون أي فوائد إضافية أو   12اللذين ينظمان الرسوم عىل أقساط شهرية إما كل ثالثة أو ستة أشهر أو 

. وتتلق  المجموعة، بموجب هذا النظام، الرسوم الدراسية للعام الدراسي  الحاجة إل إنشا  ي
ء حساب مرصف 

ا تقديم شيكات مؤجلة الدفع لتغطية رسوم الفصول الدراسية. 
ً
 بالكامل مقدًما. ويمكن ألولياء األمور أيض

، تنص اللوائح عىل دفع الرسوم الدراسية عىل ثالثة أقساط متساوية عىل األقل   ي ي أبوظت 
. ف  ي كل عام دراسي

ف 
ي شهر  

 ف 
ً
، والذي يحل عادة ي غضون شهر واحد قبل بدء العام الدراسي

وقد تحّصل المدرسة الدفعة األول ف 
. ويجوز للمدارس تحصيل رسوم التسجيل أو إعادة  ي سبتمت 

ي تبدأ عامها الدراسي ف 
أغسطس للمدارس الت 

ي غضون مدة تصل إل أربعة أشهر قبل بدء العام  
يطة أن يتم خصم هذا المبلغ من التسجيل ف  ، شر الدراسي

من الرسوم الدراسية المعتمدة من المجلس. ال يتم   %5الرسوم الدراسية المعتمدة بالمدرسة وأال يتجاوز  
 فرض رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل إال عند تسجيل الطالب. 

 التسويق وجذب الطالب 

ي المكتب المركزي للمجموعة  
ي كل مدرسة لتحقيق أهداف  يعمل فريق التسويق ف 

بالتعاون مع فرق التسويق ف 
اتيجيات تسويق وقبول فعالة لكل مدرسة ويدعم   ي المدرسة. ويضع المكتب المركزي است 

التسويق والقبول ف 
 المهام اليومية الميدانية. 

ة الممتدة من    9،276تلقت المجموعة، نتيجة لجهود التسويق والتوظيف القوية،   سبتمت  طلًبا خالل الفت 
ة بينما تلقت    2022إل يونيو    2021 ي كل المدارس المتمتر 

وع    2,050ف  ي القائمة عىل مشر طلًبا لمدارس دت 
اير إل مارس   ة الممتدة من فت 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص خالل الفت  ي يوليو  2022الشر
،  2022. كما ف 
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يطانية   ي الت  ي طالًبا    242تالل اإلمارات    -كان لدى مدرسة دت   كان لدى مدرسة دت 
ي حير 

ي قائمة االنتظار، ف 
ف 

يطانية   ا بارك    -الت  ي قائمة االنتظار بينما كان لدى مدرسة جبل عىلي المستحوذ عليها مؤخًرا   76جمتر
طالًبا ف 

ي قائمة االنتظار.  172
 طالًبا ف 

 االحتفاظ بالطالب 

 يق أهداف االحتفاظ بالطالب. تطبق المجموعة بعض المبادرات المتعلقة بالتسويق والقبول بهدف تحق 

المطبقة.    المختلفة  للمبادرات  نتيجة  التسجيل  إعادة  من  قوًيا  مستوى  المجموعة  مدارس  وقد سجلت 
ي تبنتها، من الحفاظ عىل قاعدة طالبية مستقرة 

تمكنت المجموعة، بفضل مبادرات التسويق والقبول الت 
ي دولة اإل 

مارات، مثل زيادة المعروض من مقدمي الخدمات من خالل أوضاع السوق الصعبة والتنافسية ف 
عامي    

بير  اإلمارات  دولة  ي 
ف  ة  المتمتر  بعض 2019و  2016التعليمية  من  الشديدة  المنافسة  ذلك  ي 

ف  بما   ،
ي 
ي قدمت خصومات مغرية ألولياء األمور واستهدفت بقوة موظق 

يطانية والدولية الت  سالسل المدارس الت 
ة.  المجموعة وقادتها لتعيينهم خالل  تلك الفت 

 توظيف المعلمي   وتطويرهم

تضطلع المجموعة بمسؤولية تعيير  المعلمير  عت  محفظتها، وتطبق عملية صارمة وشاملة لتعيير  أعضاء  
ا.  
ً
 هيئة التدريس مؤهلير  جيد

تحتفظ المجموعة بقاعدة متنوعة من أعضاء هيئة التدريس تضم مزيًجا من الجنسيات، حيث تتألف من 
، و  %10، وبريطانيير    37% ، و  %10إماراتيير  ، و  %6إيرلنديير  كيير  ، و  %5أمتر من جنسيات   %32مرصيير 

ي أغسطس  
ية 2022أخرى كما ف  . وتتم إدارة عملية التوظيف بطريقة مركزية من خالل إدارة الموارد البشر

ات لدى المجموعة ثم يتم تنظيمها بشكل أكت  عىل مستوى المدرسة أو مستوى القسم. ويتم بث اإلعالن
ي ذلك بوابة التوظيف  

الخاصة بوظائف التدريس من خالل قنوات محلية وإقليمية ودولية مختلفة، بما ف 
( التعليمي  التايمز  التدريس بشكل TESلدى ملحق  التسويق لوظائف  ا 

ً
أيض إن. ويتم  ( واإلحاالت واللينكد 

معار  المتحدة وحضور  المملكة  إل  المنتظمة  التوظيف  من خالل رحالت  ي 
المحلية.  ميدات  التوظيف  ض 

ة لمناصب  المباشر الطلبات  ا من  ً ا كبتر
ً
ا عدد

ً
أيض المجموعة  تتلق   النشطة،  التوظيف  باإلضافة إل قنوات 

 التدريس. 

ي تطبقها المجموعة 
باإلضافة إل متطلبات شهادات أو مؤهالت التدريس ذات الصلة، تتضمن المعايتر الت 

تق للتدريس  المحتملير   المرشحير   تقييم  )عند   : يىلي لما  وفهمهم  1ييًما  السابقة،  المدارس  ي 
ف  سجلهم   )

بوية، و) ي مناهج معينة، و)2للمسائل التعليمية والت 
اتهم ف  امهم 3( معرفتهم وخت  ( فهمهم للتعليم الدولي والت  

ي األنشطة الالمنهجية. 4تجاه دولة اإلمارات، و)
ي عمل المدرسة بشكل عام ومشاركتهم ف 

 ( مساهمتهم ف 

 لمي   تدريب المع
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ي عىل 
ة عملهم لدى المجموعة لضمان تطورهم المهت  يتم تقديم حزمة تدريب شاملة للمعلمير  طوال فت 

ة  فت  تخصيص  يتم  بينما  التوجيه،  مرحلة  من  بدًءا  للمعلمير   تدريب  فرص  توفتر  ويتم  وظائفهم.  حسب 
ويدهم بالمهارات الالزمة للقيام   ي لت  

بمسؤولياتهم بشكل فعال. التعريف لمجموعة من أنشطة التطوير المهت 
ي للمعلمير   

ية لتقديم تدريب إلزامي للتطوير المهت  والمجموعة مرخصة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر
المجموعة  توفر   . ي بدت  الخاصة  المدارس  ي 

ف  المعلمير   لكل  إلزامي  تنظيمي  مطلب  وهو  تعليم  كة  شر لدى 
كة تعلي  ي المكتب المركزي. ويتم تراخيص المعلمير  لمعلميها من خالل ذراع شر

ي ف 
م للتدريب والتطوير المهت 

إجراء تقييمات أداء منتظمة لمتابعة تطور أعضاء هيئة التدريس، إل جانب المراقبة والمالحظة العرضية  
ي يقدمها المعلمون. 

 للدروس الت 

 االحتفاظ بالمعلمي   

بالمعلمير  من خالل تنفيذ سياسات ومبادرات  المجموعة عىل تحقيق مستوى عاٍل من االحتفاظ  تعمل 
ي 
 ف 
ً
ي الرواتب مؤخرا

مختلفة. ويتم تزويد معلمي المجموعة بحزم رواتب تنافسية، وقد تم منحهم زيادات ف 
د من المبادرات، . وتسع المجموعة إل ضمان رفاهية المعلمير  من خالل عد2022شهر سبتمت  من عام  

ورة، والثقافة   ي تقليل عبء العمل التدريسي عند الرص 
ي ذلك من خالل استخدام التقنية للمساعدة ف 

بما ف 
ي إيالء االهتمام الواجب والصادق للتعليقات الواردة من أعضاء هيئة التدريس. وقد  

التنظيمية المتمثلة ف 
بالحفاظ عىل قدرتها عىل اال  امها  الت   المجموعة  التدريس بشكل خاص خالل أثبتت  حتفاظ بأعضاء هيئة 

، حيث تم االحتفاظ بكل المعلمير  والموظفير  من خارج هيئة التدريس مع دفع رواتبهم 19-جائحة كوفيد 
  .
ً
ي  كاملة

متر  وقطاع ت يغطوا مدارس القطاع الم  معلم  1.721، توظف المجموعة  2022أغسطس    31كما ف 
اكات الحكومية ي االحتفاظ عالوة عىل ذلك،    الشر

ي تساعد بشكل أكت  ف 
فإن مجموعة فرص التطوير المهت 

والتدريب عىل  التدريس،  لتعزيز مؤهالت  التدريب  توفتر فرص  التدريس، خاصة من خالل  بأعضاء هيئة 
ي يتم تقديمها للمعلمير  من خالل برامج المؤهالت 

مناهج البكالوريا الدولية ومؤهالت القيادة المختلفة الت 
الو  محفظة  المهنية  عت   للتنقل  فرصة  للمعلمير   المجموعة  توفر  ذلك،  إل  باإلضافة  الصلة.  ذات  طنية 

بهؤالء  االحتفاظ  ي 
ف  أكت   بشكل  يساعد  مما  قية، 

للت  أكت   فرًصا  لمنحهم  بالمجموعة  الخاصة  المدارس 
 .  المعلمير 

 تصنيفات واعتمادات المدارس

ي دولة اإلمارات إل دعم ف
ة من المدارس عت  مختلف يهدف إطار الفحص المدرسي ف  حص مجموعة كبتر

المستويات التعليمية. ويتم إجراء عمليات فحص المدارس بالرجوع إل مجموعة شاملة من معايتر األداء، 
( تشمل:  ي 

و) 1والت  الطالب،  تحصيل  و)2(  للطالب،  واالجتماعي  الشخىصي  التطور  التدريس 3(  جودة   )
( قيادة المدارس وإدارتها. ويتم تقسيم 6ب وتوجيهم ودعمهم، و)( حماية الطال 5( المنهج، و) 4والتقييم، و)

ا لمعايتر األداء ذات   17كل معيار إل  
ً
ا. ويتم تصنيف كل مدرسة عىل حدة وفق

ً
أداء محدد مؤشر وعنرص 
 الصلة مما يؤدي إل تصنيف المدرسة العام. 

ي "ممتاز"، وأربعة  
ة عىل تصنيق  ي تشتمل محفظة المجموعة للمدارس المتمتر 

ا" )بما ف 
ً
تصنيفات "جيد جد

)التصنيفات  مدارس  أرب  ع  أن  ي حير  
ف  ي "جيد" 

عليها مؤخًرا(، وتصنيق  المستحوذ  ذلك مدرسة جبل عىلي 
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ي  
ي الثالث القائمة  -، وهي مدرسة الراحة الدولية2022  أغسطسمعلقة كما ف  حرم مدينة خليفة ومدارس دت 

ي حير  
اكة بير  القطاعير  العام والخاص ف  وع الشر  أن إطار الفحص لمدارس األجيال لم يتم تحديده عىل مشر

ي 
 .  2023-2022العام االكاديمي بعد، نظًرا إل إطالق مبادرة مدارس األجيال ف 

 الخدمات اإلضافية 

ي يتم تحصيل مقابلها   
تقدم المجموعة مجموعة شاملة من الخدمات اإلضافية عت  مختلف مدارسها، والت 

ا إل  باإلضافة  الطالب  من   
ً
بعض  عادة ي 

ف  اإلضافية  الخدمات  تقديم  ويتم  الصلة.  ذات  الدراسية  لرسوم 
( :  وتشمل ما يىلي

( توفتر وسائل النقل للطالب من المدارس ذات 1الحاالت من خالل متعاقدين خارجيير 
و) وإليها،  و) 2الصلة  التموين،  خدمات   / المدرسة  مقصف  و)3(   ، المدرسي الزي  األنشطة 4(  عروض   )

مثل كر  الشطرنج الالمنهجية،  القوى ونوادي  وألعاب  والكريكيت  السلة  والسباحة وكرة  والجمباز  القدم  ة 
هات الطالبية. 5والتصوير والباليه واليوغا والفنون الجميلة، و)  ( الرحالت والت  

ي ما 
يتعلق بالخدمات اإلضافية الرئيسية مثل النقل والزي المدرسي والتموين، يتم عادة تنظيم مناقصات   ف 

بشأن اتفاقيات الخدمة عىل مستوى المجموعة وذلك بهدف أن تستفيد المجموعة من وفورات الحجم من 
ي كل المدارس،

 جاذبية لتوفتر الخدمات ف 
وط التجارية األكتر  عن تبسيط تلك   خالل االستفادة من الشر

ً
فضال

 .  من اتفاقيات متعددة مع موردين مختلفير 
ً
الخدمات، من خالل عقود واحدة عىل مستوى المجموعة، بدال

وعادة ما يتم االتفاق عىل تقديم الخدمات اإلضافية المتعلقة باألنشطة الالمنهجية عىل مستوى كل مدرسة 
ثة عروض و/أو مناقصات مع مقدمي خدمات  عىل حدة من خالل طلب عملية مناقصة لما يقرب من ثال 

راسخة.   بمكانة  السباحة    فيما يتمتعون  حمامات  مثل  الرئيسية  للمرافق  السنوية  الصيانة  بعقود  يتعلق 
أو عىل مستوى  إبرامها عىل مستوى كل مدرسة عىل حدة  يتم  فقد  التنس،  القدم ومالعب  ومالعب كرة 

وط   الجذابة من الناحية التجارية. وعندما يتم تقديم الخدمات المجموعة عند االقتضاء لالستفادة من الشر
تجري  وتحسينها.  اإليرادات  توليد  فرص  لتحديد  العادة  ي 

ف  مقارنة  عمليات  إجراء  يتم  داخلًيا،  اإلضافية 
عوائد  التفاوض عىل  بهدف  خارجية،  أطراف  مع  مة  المت  لالتفاقيات  شاملة  مراجعات سنوية  المجموعة 

 ة. وخدمات تجارية تنافسي 

 مرافق المدارس

تسع المجموعة لخلق بيئة مدرسية تجذب الطالب والمعلمير  وتحفزهم. وتدرك اإلدارة أن المرافق المتاحة  
ي 
ي مدارس المجموعة تمثل معياًرا مهًما للطالب بشأن مدى استعدادهم لالنضمام إل المدارس المدرجة ف 

ف 
للم بالمجموعة  الخاصة  التصميم  إطار  ويعتمد  بت  محفظتها. 

ُ
ت ي 

الت  بوية  الت  األسس  عىل  المدرسية  رافق 
احتياجات  إل  باإلضافة  المقصود  والتعليم  التعلم  لمنهج   

ً
فهًما شامال تتضمن  ي 

والت  عليها،  بناًء  المدارس 
لكل   تقديم تصميم جذاب وحديث وعمىلي  إل  المجموعة  العمرية. وتهدف  الفئات  الطالب عت  مختلف 

ذلك   ي 
ف  بما  مدارسها،  من  الفعال مدرسة  االستخدام  تعزز  ا 

ً
متكاملة جيد تصميم  تطوير حلول  من خالل 

التعلم  ونتائج  الرئيسية  األكاديمية  النتائج  بتحقيق  للمدارس  يسمح  مما  الصلة،  ذات  المرافق   / للمناطق 
 العامة. 



 

 
 80  

 

 

ي ذلك من خالل  
وتهدف المجموعة إل تقديم تصميم جذاب وحديث وعمىلي لكل مدرسة من مدارسها، بما ف 

ير حلول تصميم متكاملة جيدة تعزز االستخدام الفعال للمساحات / المرافق ذات الصلة، مما يسمح تطو 
للمدارس بتحقيق النتائج األكاديمية الرئيسية ونتائج التعلم العامة. وتقوم المجموعة، بهدف الحفاظ عىل 

ب بهم،  واالحتفاظ  بمدارسها  االلتحاق  الطالب عىل  وتشجيع  الجودة  عالية  ة مرافق  استثمارات كبتر إجراء 
الصيانة،   ا    فيما عمليات 

ً
وفق سنوي،  أساس  عىل  تقييمها  يتم  ي 

والت   ، المدرسي الحرم  بتحسينات  يتعلق 
عد هذه االستثمارات مجرد مثال عىل 

ُ
اتيجية طويلة األجل المعمول بها لتمويل هذه االستثمارات. وت لالست 

ي مرافقها. 
 االستثمار المستمر للمجموعة ف 

نتقدرات ال  تعليم عت  اإلنتر

ي 
نت لتقديم بيئة تعليمية قوية ومبتكرة ومستمرة للطالب. وف  طورت المجموعة قدراتها التعليمية عت  اإلنت 

ة، خاصة نتيجة لجائحة كوفيد  نحو مزي    ج هجير  من 19-السنوات األختر
ً
، شهدت مدارس المجموعة تحوًل

نت. تمكنت   نت  التعليم داخل المدرسة والتعليم عت  اإلنت  المجموعة من االستفادة من موارد التعلم عت  اإلنت 
ة انتشار جائحة كوفيد ي التعامل مع فت 

نت مما ساعد المجموعة ف    19-والتحول بشعة إل التعلم عت  اإلنت 
ي  
للعام الدراسي   2020أغسطس    30الصعبة بسالسة. ومع ذلك، عادت كل المدارس إل التعليم الشخىصي ف 

ونية مثل  . وتتيح ا2021- 2020 استمرار االتصال والتعليم الجيد من   Microsoft Teamsلمنصات اإللكت 
ا،  
ً
خالل السماح لمعلمي المجموعة والطالب وأولياء األمور بالبقاء عىل اتصال. وبالنسبة للطالب األصغر سن

ء األمور عىل " للطالب استمرارية التواصل مع معلميهم وإطالع أوليا Seesawتتيح منصة التعلم التفاعلية "
ي  
إل منصتت  باإلضافة  أطفالهم.  تعلم  تقدم  العديد من  Seesawو  Microsoft  Teamsمستوى  تتوفر   ،

المعلمير   قبل  من  الستخدامها  المجموعة  مدارس  ي 
ف  بالمناهج  المتعلقة  األخرى  والتطبيقات  امج  الت 

امج المتعلقة بالمناهج مثل " ي تشمل الت 
-Bel" و"Bravo" و"Razkids" و"Mathleticsوالطالب. والت 

Arabee"و "Schoolbox"و "toddle ." 

 الهيكل التنظيمي  

"( المجموعة  لدى  المديرين  وكبار  للرؤساء  التنظيمي  الهيكل  أدناه  ي 
البيات  الرسم  المديرين يوضح 

 "(: التنفيذيي   

 



 

 
 81  

 

 

يات اء والمشتر  عمليات الشر

اء المنتجات و/أو الخدمات عىل مستوى كل    مدرسة عىل حدة وعىل مستوى المجموعة. تقوم المجموعة بشر

مستوى كل  عىل  المطبقة  السياسات  من  عدد  اء،  الشر عمليات  فعالية  لضمان  المجموعة،  وضعت  وقد 
يات للمجموعة، 1مدرسة عىل حدة وعىل مستوى المجموعة وتتضمن هذه السياسات ) ( سياسة المشت 

و)2و) المسبق،  الدفع  سياسة  الصالحيات،  3(  تفويض  سياسة  والمبادئ 4و)(  الرئيسي  المورد  سياسة   )
و) و)5التوجيهية،  العطاءات،  تقديم  عملية  سياسة  و)6(  الموردين،  تقييم  سياسة  المورد 7(  سياسة   )
. 8المفضل، و)   ( سياسة معالجة الفواتتر

 الممتلكات والعقارات 

ي عىل أر   ي وأبوظت  ي دت 
ي كل أنحاء إمارت 

( عىل  1ض محتفظ بها: )تقوم المجموعة بتشغيل المدارس وإدارتها ف 
اكات بير  القطاعير  العام والخاص 3( عىل أساس الملكية الكاملة، و)2أساس عقود إيجار، و) ( بناء عىل شر

ي المملوكة للحكومات أو جهات حكومية. تحتفظ المجموعة بعالقات قوية وتجري مناقشات  
عىل األراص 

ي اإلمارات العربية ال
كة داماك وإعمار ونخيل، من مستمرة مع كبار مطوري العقارات ف  ي ذلك شر

متحدة، بما ف 
أجل توفتر أفضل المواقع لمدارسها. وتتبع المجموعة نهًجا انتهازًيا بشأن العقارات، يتضمن تملك األصول  
ي 
، تتمتع المجموعة بوجود ف  ها، حيث يتم تقييمها عىل أساس كل حالة عىل حدة. وبالتالي العقارية وتأجتر

المواقع   العربية، ومردف، وتالل  العديد من  والمرابع  شاء،  الت  ي ذلك 
ف  بما  اإلمارات،  الرئيسية داخل دولة 

ي 
ي ياس، ومدينة خليفة ف 

الرياض، ومدينة شخبوط، وبت  ، والفالح، ومدينة  ي ي دت 
ا بارك ف  اإلمارات، وجمتر

ي الشارقة ورأس الخيمة. تقوم عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة عىل أساس ط
ي وكذلك ف  ويل األجل، أبوظت 

وط مواتية مثل السعر الثابت   30بمتوسط مدة تصل إل   عاًما، بينما تستفيد بعض اتفاقيات اإليجار من شر
 طوال المدة. 

ويتضمن نهج المجموعة المتعلق بتحديد عقارات جديدة إجراء دراسات جدوى داخلية تتبع خطة عمل 
RIBA  متعلقة بالعقارات. خطة عمل  من أجل إجراء العناية الواجبة عند تقييم الفرص الRIBA   هي عملية

. عالوة عىل  ي
ي ذلك تنظيم عملية التصميم والتشييد للمبات 

شاملة لتحديد تطوير األصول الجديدة، بما ف 
ي 
ذلك، تطبق المجموعة قواعد القياس الجديدة الصادرة عن المؤسسة الملكية للمساحير  القانونيير  الت 

قياس واإلرشادات إلدارة تكاليف مشاري    ع التشييد وأعمال الصيانة بهدف توفر مجموعة قياسية من قواعد ال
بمتخصصير   باالستعانة  خارجية  جدوى  دراسات  ا 

ً
أيض المجموعة  وتجري  للتكلفة.  دقيقة  خطط  وضع 

ي القطاع وذلك بهدف دعم وتوجيه عملية صنع القرارات. وبمجرد أن تحدد إدارة 
يتمتعون بسمعة طيبة ف 
( 2(، و)1ارات المناسبة، يتم إصدار التوصيات إل لجنة التعليم التابعة للمجموعة )المجموعة فرص العق
 ( مجلس اإلدارة لمراجعتها وتقديم المالحظات وموافقة األغلبية عليها. 3اللجنة التنفيذية، و)

ي تملكها المجموعة أو تستأجرها أو تديرها   
ي الت 

ي دولة يقدم الجدول التالي معلومات عن المدارس واألراص 
ف 

 اإلمارات: 

 المستأجر الملكية  المدرسة / المرفق 
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ا   األرض مستأجرة والمبت  مملوك  األكاديمية األمريكية للبنات 
ً
عرف سابق

ُ
ي كانت ت

كة تعليم لإلدارة ذ.م.م )الت  شر
 باسم بيكون لإلدارة ذ.م.م( 

كة   األرض مستأجرة والمبت  مملوك  حرم الحدائق  -مدرسة الراحة الدولية  عرف باسم شر
ُ
ي كانت ت

كة تعليم ذ.م.م )الت  شر
 تعليم ش.م.ع( 

ا   األرض مستأجرة والمبت  مملوك  مدرسة جرين فيلد الدولية
ً
عرف سابق

ُ
ي كانت ت

كة تعليم لإلدارة ذ.م.م )الت  شر
 باسم بيكون لإلدارة ذ.م.م( 

ا  كة تعليم لإلدارة ذ.م األرض والمبت  مستأجران   مدرسة البكالوريا بجمتر ا  شر
ً
عرف سابق

ُ
ي كانت ت

.م )الت 

ي  
كة تعليم ذ.م.م )الت  باسم بيكون لإلدارة ذ.م.م( وشر

كة تعليم ش.م.ع( عرف باسم شر
ُ
 كانت ت

شاء  ي الت 
األرض مستأجرة والمبت  مملوك وهما   مدرسة حديقة األطفال ف 

ي   مؤجرين حالًيا من الباطن لطرف خارج 
عرف ساب

ُ
ي كانت ت

كة تعليم لإلدارة ذ.م.م )الت  ا  شر
ً
ق

 باسم بيكون لإلدارة ذ.م.م( 

 مدرسة الراحة الدولية خليفة )أ(  األرض مستأجرة والمبت  مملوك  خليفة )أ(  -مدرسة الراحة الدولية 

ا بارك  يطانية، جمتر ي الت   أرض مملوكة   -ال ينطبق  األرض والمبت  مملوكان  مدرسة دت 

يطانية ي الت  ا    - المبكر  للعليم مدارس دت  جمتر
 بارك

 أرض مملوكة   -ال ينطبق  األرض والمبت  مملوكان 

يطانية  ي الت   أرض مملوكة   -ال ينطبق  األرض والمبت  مملوكان  مدرسة دت 

 أرض مملوكة   -ال ينطبق  األرض ممنوحة والمبت  مملوك  مدرسة أب تاون الدولية

ي لالستوديوهات  ي بمدينة دت 
 أرض مملوكة   -ال ينطبق  مملوكان األرض والمبت   المبت  السكت 

 األرض مملوكة خاضعة للرهن العقاري   -ال ينطبق  األرض والمبت  مملوكان  مدرسة جبل عىلي 

يطانية،  ي الت  ي   األرض مستأجرة والمبت  قيد التشييد الوصل  ، ا جمتر مدرسة دت 
قيد التشييد. من المتوقع أن تبدأ العمليات ف 

 2025-2024السنة الدراسية 

امدرس يطانية، متر ي الت  سيتم استئجار األرض حيث تم االتفاق   ة دت 
وط الرئيسية.   عىل الشر

ي 
السنة الدراسية  من المتوقع أن تبدأ العمليات ف 

2024 -2025 

اكات بير  القطاعير    المدارس القائمة عىل الشر
اكات   ي ومدارس الشر ي دت 

العام والخاص ف 
ي  ي أبوظت 

 التعليمية ف 

ي     لحكومة دت 
األرض والمبت  مملوكير 

ي   وأبوظت 
ي  

وفق اتفاقية التشغيل واإلدارة. ال تخضع األراص 
 لعقود إيجار. 

ي مملوكان للحكومة مدارس األجيال 
ي والمبات 

ي  وفق  األراص 
اتفاقية التشغيل واإلدارة. ال تخضع األراص 

 لعقود إيجار 

   

 الصحة والسالمة
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ورفاهيتهم   عىل سالمتهم  والحفاظ  وزوارها  ومقاوليها  وطالبها  موظفيها  بحماية صحة  المجموعة  م  تلت  
المجموعة سياسة شاملة للسالمة  أعمالها. وضعت  أداء  بأن الصحة والسالمة جزء ال يتجزأ من  ف  وتعت 

 حة والسالمة: والصحة المهنية تعظي األولوية للعناض التالية بهدف تطبيق ممارسات إيجابية للص 

 تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة تجاه صحة اإلنسان وسالمته؛  .1

المهنيتير     .2 الالزمة لتحقيق أهداف السالمة والصحة  الموارد  الممارسات وتخصيص  تطبيق أفضل 

 والمحافظة عليها وتطويرها؛

عن    .3 الناشئة  والمخاطر  والسالمة  الصحة  مخاطر  لتقليل  مناسب  بشكل  الموارد  واستخدام  توفتر 

 أنشطة المجموعة وعملياتها؛

ار بصحتهم؛ منع إصابة الموظفير  والطالب والجمهور و   .4  المقاولير  والزوار وتجنب اإلض 

خلق ثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنية من خالل التواصل الفعال والتشاور مع جميع أصحاب    .5

 المصلحة من أجل تعزيز الوعي وتشجيع المشاركة؛ 

 توفتر تدريب فعال عىل الصحة والسالمة المهنية؛   .6

 تعزيز صحة ورفاهية الموظفير  والطالب؛  .7

عىل   .8 المطبقة  المهنية  والسالمة  بالصحة  الخاصة  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  لكل  االمتثال 

 عمليات المجموعة؛

ة؛  .9  السعي لتحسير  أداء السالمة والصحة المهنية استجابة لألوضاع المتغتر

 تحديد مخاطر أماكن العمل وتوفتر نظام إلدارة مخاطر السالمة والصحة المهنية؛  .10

االمتثال   .11 لمراقبة  المركزي  المكتب  ومستوى  المدرسة  مستوى  منتظمة عىل  تدقيق  عمليات  إجراء 

 لسياسة الصحة والسالمة المهنية؛ 

ي مجالهم المحدد  .12
اك مقدمي خدمات مرموقير  لدعم تطبيق أفضل الممارسات ف 

 ، مثل األمن؛ و إشر

ي حرم المدارس.  .13
ي العمل وف 

ي كل مبات 
 الحفاظ عىل مستوى عاٍل من النظافة ف 

 الجوائز 

 الجوائز وشهادات التقدير 
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التعليمي  والتمتر   التعليم  تقديًرا لجودة  الجوائز  المجموعة عىل مجموعة من  العديد من مدارس  حصلت 
ي ذلك الحصول عىل جائزة التمتر  المبك

يطانية  للمجموعة، بما ف  ي الت  ي   المبكر   للتعليمر من قبل مدرسة دت 
ف 

يطانية  2018عام   ي الت  اكة الرائدة مع أولياء األمور من قبل مدرسة دت 
 للتعليم ، والحصول عىل جائزة الشر

يطانية المبكر  ي الت  ي عام  -، ومدرسة دت 
ة بارك ف  يطانية  2021جمتر ي الت  ي   -، وكذلك مدرسة دت 

تالل اإلمارات ف 
إل مدرسة   Association for Character  Educationمنح عالمة كايت مارك من قبل  ، و 2022عام  

عام   ي 
ف  ا  بجمتر جائزة    2021البكالوريا  األمريكية   Microsoft Showcase  Schoolومنح  األكاديمية  إل 
ي عام  

. باإلضافة إل ذلك، حصلت مدرسة جرين فيلد الدولية عىل جائزة أفضل مدرسة تقدم 2017للبنات ف 

ي عام  
ي دولة اإلمارات ف 

، Schools Compared، من قبل هيئة التحرير لدى  2021منهج البكالوريا الدولية ف 
ف به دولًيا يقدم مراجعات مستقلة حرم   -ألولياء األمور، بينما حصلت مدرسة الراحة الدولية   وموقع معت 

ي عام 
 . 2019الحدائق عىل نفس الجائزة ف 

 المسؤولية البيئية والمجتمعية

ي عىل المجتمع بشكل عام ومختلف أصحاب المصلحة   تسع المجموعة لحماية البيئة وإحداث تأثتر إيجات 
 مع هذه االس 

ً
اتيجية، قامت المجموعة بتحديد األهداف التالية من داخل المجموعة وخارجها. وتماشيا ت 

العربية  اإلمارات  دولة  أهداف  مع  يتوافق  بما  والمجتمعية  البيئية  المسؤولية  مجال  ي 
ف  لتعزيز مساهماتها 

 المتحدة: 

 المسؤولية البيئية  •

o  اء ام بالطاقة الخرص  اء، االلت   ي مجال الطاقة الخرص 
امها ف  : قامت المجموعة، لتحقيق الت  

ي 
ف  شمسية  ألواح  تركيب  بصدد  وهي  مدارسها  من  مدرستير   ي 

ف  ألواح شمسية  كيب  بت 

عىل  الحصول  إل  اتيجيتها،  إست  إطار  ي 
وف  المجموعة،  تطمح  . كما  أخريير  مدرستير  

لمدارسها.  والبيئة  الطاقة  تصميمات  ي 
ف  الريادة  نظام  تضم   شهادات  ذلك،  عىل  عالوة 

يقودها   مبادرة  عن  عبارة  وهي  البيئة"،  "لجنة  للمجموعة  التابعة  ة  المتمتر  المدارس 

ام، ُمنحت مدرسة أب تاون الدولية العلم األخرص  للمدارس   لهذا االلت  
ً
الطالب. وتقديرا

ي  
اير من العام  المراعية للبيئة، وهي جائزة دولية تمنحها منظمة العلم األخرص  ف   . 2021فت 

o   ي التحول الرقمي
اتيجية استبعاد المعامالت الورقية ف  : تعمل المجموعة عىل وضع إست 

ة التابعة للمجموعة.  ي البداية عىل محفظة المدارس المتمتر 
كتر  ف 

 مدارسها، مع الت 

o    .آثار الكربون: تهدف المجموعة إل توعية الطالب بالمخاوف البيئية وأهمية االستدامة

أي الطالب  المجموعة ويشارك  أطلقتها  ي 
الت  اء"  الخرص  "الطاقة  مبادرات  ي 

ف  بنشاط  ا 
ً
ض

 Oneللحد من استهالك الموارد الثمينة واعتماد بدائل مستدامة ومبادرة زراعة األشجار "

Good Thing ." 
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o  بزيادة وعيهم ام  االلت   الطالب عىل  دائًما عىل تشجيع  المجموعة  : تحرص  ي
البيت  الوعي 

ي والترصف بطريقة واعية بيئًيا. تشمل مبادرات توعية الطالب "
" Simply Bottlesالبيت 

"Dgradeو" وحملة  المدارس،  ي 
ف  التدوير  إلعادة  وي    ج  للت   "Going Plastic Free  "

الب المنتجات  استهالك  و" لتقليل  الواحد  االستخدام  ذات   Sustainabilityالستيكية 

Show .لزيادة مشاركة الطالب وتعزيز وعيهم " 

 المسؤولية المجتمعية  •

o   ي ذلك جائزة الدكتور
ي مبادرات المنح والجوائز، بما ف 

المنح الدراسية: تشارك المجموعة ف 

يخ محمد بن  زياد عزام لإلنجاز األكاديمي والشخىصي المتمتر  ومنحة صاحب السمو الش

ي حير  لم يتم قبول أي طلبات 
ي ما يتعلق بالمنح الدراسية الحالية، ف 

راشد آل مكتوم ف 

نامج.   جديدة منذ توقف الت 

o  ية: يتم تشجيع طالب المجموعة عىل تقدير القيمة الجوهرية لمساعدة المبادرات الختر

ع أو   ية. ويشمل ذلك التت  جمع األموال ألغراض الطالب األقل ثراًء من خالل األعمال الختر

ي تعزيز الوعي بالقضايا االجتماعية ودعم الحمالت 
نبيلة، أو التطوع بوقت للمساعدة ف 

مليون وجبة"    100مثل حملة نفسي للطعام، وحملة الهالل األحمر لجمع األرز، وحملة "

ي أطلقها الطالب إلثراء الحياة وتحسينها.  
 ومبادرات دائرة األمل والتحدي الت 

o ويتم   المشاري    ع اآلخرين.  لصالح  بشكل كبتر  المجتمع  خدمة  تشجيع  يتم  المجتمعية: 

تزويد طالب المجموعة بفرصة تنفيذ مشاري    ع المجتمع المحىلي من أجل إحداث تأثتر 

ي مجتمعاتهم مثل مبادرة  
لجمع األحذية لتوزي    ع األحذية القديمة،   SALSمباشر وملموس ف 

الموظفير   لدعم  األموال  لجمع  "صدقة"  وع  نظافة  ومشر و"يوم  رمضان  شهر  خالل   

كة ديتول.   اليدين" الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع شر

o  ي ليشمل المساواة ي: تركز المجموعة عىل رأس المال البشر كتر  عىل رأس المال البشر
الت 

 والشمولية من خالل برامج التدريب والتطوير. 

 حماية األطفال

كتر  األساسي للمجموعة عىل طالبها وح
ماية رفاهيتهم. تعتقد اإلدارة أن المجموعة تتبت  نهًجا  ينصب الت 

المهارات  عىل  المجموعة  وتركز   . األكاديمي التعليم  إل  باإلضافة  طالبها،  ورفاهية  حماية  يتناول   ،
ً
شامال

مهاراتهم   تطوير  إل  باإلضافة  مدارسها  ي 
ف  للطالب  والعاطفية  والمعرفية  واالجتماعية  الجسدية  والتنمية 

لطالبها    األكاديمية، والجسدي  ي 
واألخالف  واالجتماعي  ي 

العاطق  النمو  عىل  بشكل كبتر  كتر  
الت  يستلزم  مما 

أجل  من  لرعايتها  يخضع  طالب  لكل  آمنة  بيئة  توفتر  إل  المجموعة  وتهدف   . األكاديمي نجاحهم  وكذلك 

 السماح للطالب بالشعور بالراحة وبلوغ إمكاناتهم الكاملة. 
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ي تتبت  المجموعة سياسة راسخة  
ي كل مدارسها. ويتمثل الغرض من السياسة ونطاقها ف 

لحماية األطفال ف 

ي مدارس المجموعة وحمايتهم من األذى، 1)
( اإلقرار بواجب الرعاية لتعزيز رفاهية جميع األطفال والشباب ف 

ي توجه نهج 2و)
، وكذلك األطفال والشباب وأشهم، بالمبادئ العامة الت  ( إخطار الموظفير  والمتطوعير 

أي ا بالمجموعة عىل  الخاصة  األطفال  حماية  سياسة  وتنطبق  ورعايتهم.  األطفال  نحو حماية  لمجموعة 

ي ذلك كبار المديرين وكبار التنفيذيير  والموظفير  الذين يتقاضون 
شخص يعمل بالنيابة عن المجموعة بما ف 

ي الوكالة والطالب. وتتم مراجعة السيا 
ي التوريد وموظق 

سة عىل أساس سنوي رواتب والمتطوعير  وموظق 

والمسؤوليات   المتطلبات  تعكس  ي 
الت  الحماية  مسائل  عن  واإلبالغ  المراقبة  إلجراءات  االمتثال  لمراجعة 

ا بعد إجراء أي 
ً
النظامية والتوجيهات الحكومية واالمتثال ألفضل الممارسات. وتتم مراجعة السياسة أيض

ي 
يعات و/أو التوجيهات الحكومية أو ف  ي التشر

ات ف   حال حدوث أي تغيتر أو حدث جوهري آخر. تغيتر

 الملكية الفكرية

ي دولة  
ية والعربية ف  سجلت المجموعة العالمة التجارية لشعار تعليم "إلهام العقول الشابة" باللغتير  اإلنجلتر 

اير   ي فت 
التجارية لدولة اإلمارات ف  ، 2022اإلمارات والكويت وعمان والبحرين وقطر. وتم تجديد العالمة 

ا من األسماء التجارية أو أسماء المجاالت  سنوات. ومع ذلك، لم تسجل المجموعة أيً   10وبالتالي تشي لمدة  

 الخاصة بمدارسها الفردية.  

 أنظمة تقنية المعلومات 

لتقديم  ا 
ً
موثوق نموذًجا  تقدم  المعلومات  لتقنية  وحديثة  وموحدة  شاملة  تحتية  بنية  المجموعة  أنشأت 

أ ي مراكز بيانات،  خدمات تقنية المعلومات من أجل دعم إدارة أعمالها وتشغيلها. وال تمتلك المجموعة 

كة اتصاالت ) اضية قابلة للتطوير وتتسم بالمرونة لدى شر ي ما يتعلق ISPولكنها تمتلك بنية تحتية افت 
(. ف 

السحابية حيث  باستخدامات األعمال، تعتمد أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة عىل الحوسبة

ي تقوم معظم أنظمة األعمال الجوهرية المتعلقة بتقنية الم
مجيات كخدمة" بما ف  علومات عىل نموذج "الت 

( المؤسسات  1ذلك:  موارد  تخطيط  نظام   )NetSuite   التقارير وإعداد  للمحاسبة  أوراكل  تقدمه  الذي 

يات، و) ( نظام إدارة عالقات العمالء الذي تقدمه أوراكل إلدارة العالقات مع الطالب وأولياء األمور،  2والمشت 

، ( ونظام إدارة رأس الم3و) ي الذي تقدمه أوراكل إلدارة البيانات الشخصية / الخاصة بالموظفير  ال البشر

ي والتعاون والمؤتمرات، و)  Microsoft Office  365( برنامج  4و)
وت  يد اإللكت  (  5إلدارة الهوية ورسائل الت 

اء    iSAMSنظام   بأجهزتها يتعلق    فيما إلدارة الطالب. وتجري المجموعة بشكل مركزي عملية االختيار والشر

ومعداتها التقنية من أجل ضمان االتساق والفعالية من حيث التكلفة والتحديثات المنتظمة. وتم تحسير  

ا لخطة متعددة السنوات. تتول إدارة 
ً
ي مدارس المجموعة وتحديثها وفق

البنية التحتية لتقنية المعلومات ف 

ي المجموعة مسؤولية إنشاء البني
ة التحتية لتقنية المعلومات للمدارس الجديدة تقنية المعلومات المركزية ف 

ي تديرها المجموعة. 
 الت 
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 التأمي   

، بما   توفر المجموعة تغطية تأمينية لمختلف المخاطر القابلة للتأمير  بموجب مجموعة من وثائق التأمير 

ي ذلك ما يتعلق بالتأمير  عىل الممتلكات، وتأمير  مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة، وتأمير  مسؤولي 
ة أصحاب  ف 

والتأمير  ضد   األمانة،  والتأمير  ضد خيانة  األموال،  والتأمير  عىل  العامة،  المسؤولية  والتأمير  ضد  العمل، 

الشخصية  والحوادث  الفرديير   والمعلمير   للطالب  الشخصية  الحوادث  وتغطية   ، الغتر تجاه  المسؤولية 

 والتأمير  عىل الحياة لمعلميها وموظفيها. 

 الموظفون 

ي  
كاتنا الفرعية2022  أغسطس  31ف  ي شر

موظف، وبلغت نسبة المواطنير   3,115 ، بلغ عدد موظفينا وموظق 

 .  اإلمارات العربية المتحدة%. ويعمل جميع موظفينا من 5.9اإلماراتيير  بينهم 

 الدعاوى والتحكيم

ي  
ي دعاوى غتر جوهرية متعلقة بالتوظيف. عالوة عىل ذلك، ف 

السياق من وقت آلخر، تدخل المجموعة ف 

قد   المجموعة،  أعمال  ي العادي ألنشطة 
ف  المجموعة  والموردين.   تدخل  والمقاولير   العمالء  مع  منازعات 

ي عشر شهًرا السابقة لتاري    خ
ةال  هذه  خالل االثت  ي أي إجراءات حكومية أو قانونية ،  نشر

لم تشارك المجموعة ف 

ي ذلك أي إجراءات معلقة أو    يةأو تحكيم
ي قد   عىل وشك البدء أخرى )بما ف 

تعلم إدارة المجموعة بها( والت 

 . تأثتر جوهري عىل المركز المالي للمجموعة أو الربحية ذات تكون

 بيان تطور رأس المال .3

كة قبل بداية الطرح:   الهيكل الحالي لرأس مال الشر

كة   الشر مال  مليون)  750.000.000  مقداره  المصدر رأس  وخمسون  عدد  (سبعمائة  عىل  موزع   درهم، 

ي   درهم  1  سهم سهم، قيمة كل    سبعمائة وخمسون مليون()  750.000.000
، وجميع (واحد درهم)  إمارات 

ي كافة الحقوق. 
كة متساوية مع بعضها البعض ف   أسهم الشر

كةويوضح الجدول التالي نسبة ملكية   قبل وبعد إتمام عملية الطرح.  الشر

ة  ي تاري    خ هذه النشر
 
 كما ف

 قبل الطرح 
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بلد / الجنسية االسم

 التأسيس 

نوع 

 األسهم 

إجمالي قيمة  عدد األسهم 

 األسهم* 

نسبة الملكية  

 من رأس المال

والمدرج   6برجاء مطالعة الملحق رقم  

ومعلومات  بأسماء  قائمة  به 

 المؤسسير  

   %100 750,000,000 750,000,000 عادي 

 استنادا على القيمة االسمية*

 بعد الطرح

بلد / الجنسية  االسم

 التأسيس 

نوع 

 األسهم 

إجمالي قيمة  عدد األسهم 

 *)درهم( األسهم

نسبة الملكية  

 من رأس المال

رقم   الملحق  مطالعة   6برجاء 

بأسماء  قائمة  به  والمدرج 

 ومعلومات المؤسسير  

عن  750,000,000 750,000,000 عادي  تقل  ال 

72.46%   

المكتتبير  الذين 

تم تخصيص  

أسهم الطرح 

 لهم 

حت   عادي  متنوع 

285.000.000 

حت  

285.000.000 

 %27.54حت  

حت   المجموع 

1.035.000.000 

حت  

1.035.000.000 

100 % 

 *استنادا عىل القيمة االسمية

كة عند االنتهاء من الطرح   هيكل رأس مال الشر

الطرح،   عملية  من  االنتهاء  المدفوع  يكون  عند  كة  الشر مال  و   1.035.000.000حت   رأس   خمسة )مليار 

درهم   1سهم بقيمة  مليون(    وثالثون   خمسة)مليار و   1.035.000.000  حت    موزع عىل  درهممليون(    وثالثون

 ( لكل سهم. درهم واحد)

ي حال  
    %72.46  المؤسسونتخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك  إصدار و ف 

ً
 وستة   وسبعون  اثنان)إجماال

كة، عىل فرض قيام    بالمائة(  المائة  من  واربعون كةمن أسهم الشر ببيع كامل األسهم المعروضة وعىل فرض   الشر

كة بتقديم خطتها إل الهيئة حت    ون  سبعة)   %27.54  تطرح أنه لم يتم زيادة حجم الطرح وقد قامت الشر  وعشر
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كة.  بالمائة(    من المائة  وخمسون  وأربعة كةحتفظ  تمن إجمالي رأس مال الشر ي   الشر
بحق تعديل حجم الطرح ف 

ا لتقديره
ً
ة االكتتاب وفق ا للقوانير  المعمول بها وموافقة هيئة األوراق   ا أي وقت قبل نهاية فت 

ً
المطلق، ووفق

 .المالية والسلع

 سهم ( سبعمائة وخمسون مليون) 750.000.000                    المؤسسير  عدد أسهم 

فرض   )عىل  المكتتبير   أسهم  إصدار إجمالي 
وتتضمن جميع    تخصيص جميع أسهم الطرح و 

ة(  ي هذه النشر
ائح المذكورة ف   الشر

 سهم( مليون مئتان وخمسة وثمانون) 285.000.000

 سهم( مليون خمسة وثالثونمليار و ) 1.035.000.000  المجموع

اعات   .4 والت   واإلجراءات  القضايا  بموقف  السنوات  الجوهرية  بيان  الثالث  خالل  كة  بالشر المتعلقة 

ة:   األخت 

كة   سواء كانت قانونية أو تحكيمية أو نزاعات  قائمةال يوجد أي قضايا أو إجراءات جوهرية    ضد أو لصالح الشر

ي ذلك إجراءات أو نزاعات 
 أو قد تكون مصدر تهديد لنا أو نحن عىل علم بها(.  قائمة)بما ف 

ي المجموعة:  .5
 بيان عدد وفئات موظق 

ي  
كة  3115ينا  ، كان لد 2022 أغسطس  31كما ف  ي الشر

التابعة  موظف دائم ف  كاتها  أدناه  وشر . يبير  الجدول 

 : الوظيفةتوزي    ع الموظفير  حسب 

 الوظيفة  اإلجمالي   المواطني    المقيمي   

 وظائف إدارية  244 6 238

 وظائف مساعدة 89 1 88

 مدرس مسؤول  522 31 491

 مدرس متخصص 640 0 640

 تدريس  مساعد  516 0 516

 وظائف قيادية 88 0 88

 المكتب الرئيسي  62 0 62

 اإلدارة 2 0 2
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اكات التعليمية   952 146 806  مدارس الشر

 اإلجمالي  3115 184 2931

 

كة:  .6 ي الشر
 
 السياسات المحاسبية المعتمدة والمعمول بها ف

كة بإعداد الحسابات الخاصة بها وفقا  مجلس المعايتر   عنللمعايتر المحاسبية العالمية الصادرة    تقوم الشر

ي دولة اإلمارات. 
 المحاسبية الدولية ومتطلبات القوانير  السارية ف 

وط المتعلقة بها:  ئتمان، والتسهيالت اال المجموعةبتمويالت بيان  .7  ية والمديونيات وأهم الشر

ة.  "صفقات األطراف ذات العالقة و  العقود الجوهريةالرجاء الرجوع إل قسم "  من هذه النشر

 بيان الرهونات الحالية واألعباء الواقعة عىل أصول المجموعة:  .8

ة. من   "صفقات األطراف ذات العالقة و  الرجاء الرجوع إل قسم "العقود الجوهرية  هذه النشر

كة  المساهمي   ق  رار  .9  بطرح األسهم: بتحول الشر

كة    وافق كة  1)  عىل  2022  أغسطس  29بتاري    خ  مساهمي الشر كة من شر كة   مساهمة خاصة( تحول الشر إل شر

ي  مساهمة عامة عن طريق طرح أسهم  
كة لالكتتاب العام، و)جديدة ف  كة 2الشر ( طرح نسبة من أسهم الشر

كة  زيادة رأس مال    خالللالكتتاب العام من   ي سيتم و الشر
ة االكتتاب الت  ي نشر

 لسياسة التخصيص الواردة ف 
ً
وفقا

ي اكتتاب عام بآلية البناء السعري لألسهم، و)
ها للجمهور وذلك ف  كة 3نشر ( تقديم طلب إدراج كافة أسهم الشر

 . ي المالي ي سوق دت 
 ف 

10.  :  لجنة المؤسسي  

 عنه اتخاذ  "( لتتول  المؤسسي   لجنة  لجنة )"  المؤسسون  عير  
ً
ورية نيابة   م كافة الخطوات واإلجراءات الرص 

مع  و  التعامل  ذلك  ي 
ف  بما  الطرح  بعملية  يتعلق  فيما  الالزمة  اإلجراءات  والستيفاء كافة  كة  الشر عن  بالنيابة 

 الجهات المعنية. 

 المؤسسير  من األشخاص التالية أسماؤهم:  لجنةتتألف 



 

 
 91  

 

 

 اللجنة(؛  رئيس) خالد أحمد حميد مطر الطاير السيد/  -

ي مشعلالسيد/  -
 و )عضو(؛ اياد إسماعيل سبت 

ي السيد/  -
 عضو(. ) محمد عبدللا عبدالرحمن الشيبات 

 المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر االستثمار(:  .11

ينطوي االستثمار في األسهم وحيازتها على مخاطر مالية. ويتعين على المستثمرين المحتملين في هذه األسهم 

مراجعة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية فائقة وينبغي عليهم االنتباه بشكل خاص للمخاطر التالية  

المجموعة وفي األسهم، والتي يجب   باالستثمار في  المعلومات  المرتبطة  أخذها جميعًا في االعتبار مع جميع 

األخرى الواردة في هذه النشرة. هذا وفي حالة ظهور خطر واحد أو أكثر من المخاطر التالية، فقد يؤثر ذلك  

المستثمرون  يخسر  وقد  األسهم  سعر  أو  المالي  وضعنا  أو  عملياتنا  نتائج  المجموعة  أعمال  على  بشكل  سلبًا 

أو جزًءا منها. أن المخاطر الواردة فيما يلي قد ال تكون شاملةً، وال تتضمن بالضرورة جميع استثماراتهم بالكامل  

المخاطر المرتبطة باالستثمار في شركتنا واألسهم الخاصة بها. قد تنشأ مخاطر وشكوك إضافية غير معلومة  

جوهرية في المستقبل وقد للمجموعة حاليًا أو تعتبرها المجموعة غير جوهرية في الوقت الحالي أو قد تصبح  

 يكون لها تأثير سلبي على أعمالنا أو نتائج عملياتنا أو وضعنا المالي أو توقعاتنا أو سعر األسهم.

 المخاطر المتعلقة بأعمالنا

ي دولة اإلمارات
 
خيص ف  المخاطر المتعلقة بالرقابة التنظيمية ومتطلبات التر

لقوانير    المجموعة وعملياتها  أعمال  اإلمارات تخضع  دولة  ي 
ف  مختلفة  ترخيص  ومتطلبات  ولوائح  وقواعد 

ي ذلك هيئة المعرفة والتنمية 
العربية المتحدة وتخضع للرقابة من قبل العديد من الهيئات التنظيمية، بما ف 

ية )" يةالبشر بية والتعليم االتحادية )ال سيما من خالل مؤسسة هيئة المعرفة والتنمية البشر "(، ووزارة الت 

دائرة التعليم "((، ودائرة التعليم والمعرفة )"مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي ارات للتعليم المدرسي )"اإلم 

ي والمعرفة
ي اإلمارة الت 

ي وهيئات الصحة المختصة ف 
"( والبلديات األخرى ذات الصلة وهيئات الدفاع المدت 

اخيص واالعت  ي ذلك ترخيص المدارس تزاول فيها المجموعة أعمالها. وتشمل هذه اللوائح الت 
مادات، بما ف 

، ومختلف القوانير  واللوائح االتحادية والمحلية المتعلقة بالبيئة والتوظيف والصحة والسالمة.  والمعلمير 

ات مستمرة والمراجعة والتعديل من قبل السلطات التنظيمية بصفة دورية، وبالتالي ال    وتخضع اللوائح لتغيتر

ي  تستطيع المجموعة التنبؤ بالمس
، تمتلك المجموعة وتدير  2022أغسطس    31ار المستقبىلي للوائح. كما ف 

ة    عشر  ي السنوات المبكرةتشمل  و )مدارس خاصة متمتر 
، كما تقوم بتشغيل (منشأة خاصة لتعليم األطفال ف 

ي والتابعة لدائرة التعليم والمعرفة، وثالث مدارس ي أبوظت 
اكات التعليمية ف   وإدارة تسع مدارس من مدارس الشر

اكة بير  القطاعير  العام والخاص مع مؤسسة صندوق المعرفة )" "( مؤسسة صندوق المعرفةقائمة عىل الشر
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اكة بير  القطاعير  العام والخاص مع مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي  ي وأرب  ع مدارس قائمة عىل الشر ي دت 
ف 

ي واإلمارات  ي دت 
بية والتعليم االتحادية الكائنة ف  قية، ورأس التابعة لوزارة الت  الشمالية )الشارقة، والشارقة الشر

 الخيمة(. 

ي حالة عدم االمتثال للقوانير  واللوائح السارية حالًيا، أو عدم تلبية أي متطلبات ترخيص أو عدم االمتثال 
وف 

ي نتائج أي عمليات تفتيش تجري  ها جهات تنظيمية، فيجوز للسلطات المعنية 
للتوجيهات المنصوص عليها ف 

ا الت  المثال، تعليق  سبيل  عىل  ومشغليها.  المدارس  عىل  أخرى  قيود  أو  غرامات  فرض  أو  إلغائها،  أو  خيص 

ي عام  
ي ذلك الغرامات المفروضة ف 

ي بما ف 
ي الماص 

 2022تعرضت مدارس المجموعة لغرامات ورسوم طفيفة ف 

ي تصل إل حوالي 
.  175،000والت  ي بشكل إجمالي

 درهم إمارات 

أم عىل مستوى  باإلضافة إل ذلك، فإن متطلب  إمارة عىل حدة  خيص هذه معقدة، سواء داخل كل  الت  ات 

من  ويجعل  االمتثال،  لمخاطر  التعرض  إل  يؤدي  مما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  اإلمارات  مختلف 

خيص   ي سيتم تطبيقها أو مدى تأثتر متطلبات الت 
خيص الجديدة، إن وجدت، الت  الصعب التنبؤ بمتطلبات الت 

 المدارس أو مشغليها. يجب عىل المشغلير  والمدارس، من أجل الحفاظ عىل اعتماداتهم وتجديد هذه عىل

التصاري    ح واجتياز عمليات الفحص التنظيمية، تلبية المعايتر المتعلقة بعدة مسائل منها الصحة والسالمة 

اهة المؤسسية والجودة والموظفير  والقدرة اإلدا  
رية والموارد واالستقرار المالي والحماية واألداء والحوكمة والت 

ي دولة اإلمارات لن تقوم بتغيتر اللوائح أو بتغيتر طريقة تفستر 
وال يوجد ما يضمن أن السلطات التنظيمية ف 

ات عىل  اللوائح الحالية وتطبيقها. ولذلك، قد يكون للمجموعة سيطرة محدودة عىل طبيعة وتوقيت التغيتر

ي أي لوائح و/أو سياسات تخضع لها. وغالًبا    بعض جوانب تنظيم أعمالها الناتجة
ات المستقبلية ف  عن التغيتر

ة وتؤدي إل زيادة تكلفة االمتثال، مما يجعل من  ي غضون مهلة قصتر
ي هذه اللوائح ف 

ات ف  ما تحدث التغيتر

ي عىل أعم وري إجراء المزيد من االستثمارات لتلبية أي متطلبات جديدة. وقد يكون لذلك تأثتر سلت 
ال الرص 

 .  المجموعة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي

، فيتعير  عىل المجموعة   فيما  ي ي دت 
ي يتم إدارتها من قبل المجموعة ف 

يتعلق بالمدارس الخاصة المملوكة والت 

( ترصي    ح خدمات تعليمية ساري يصدر عن هيئة المعرفة والتنمية 1بشأن كل مدرسة أن تجدد وتحافظ عىل: )

ية، و)ا . ويتم تجديد تصاري    ح الخدمات 2لبشر ي ي دت 
( ترخيص تجاري يصدر عن دائرة االقتصاد والسياحة ف 

ونية التابع لهيئة   التعليمية بشكل فردي عىل أساس سنوي من خالل تقديم طلب إل نظام الخدمات اإللكت 

وط المستمرة بم ية. ويحتوي الطلب عىل العديد من الشر ي ذلك دفع رسوم التجديد المعرفة والتنمية البشر
ا ف 

ية.   من قبل المجموعة، والحصول عىل موافقة مبدئية وشهادة عدم ممانعة من هيئة المعرفة والتنمية البشر

، فيتعير  عىل المجموعة   فيما عالوة عىل ذلك،    ي ي أبوظت 
ي يتم إدارتها ف 

يتعلق بالمدارس الخاصة المملوكة والت 

، 1)بشأن كل مدرسة أن تحصل وتحافظ عىل:   ي ي أبوظت 
ي يصدر عن دائرة التنمية االقتصادية ف 

( ترخيص مهت 
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العادة 2و) ي 
التعليم والمعرفة حت  يتم اعتماد المدرسة والذي يحدث ف  ( ترخيص مؤقت يصدر عن دائرة 

خي استبداله يتم أن عىل ،ألول ثالث سنوات من التشغيل . بت   ص دائم بعد الفحص الرسمي األولي

وقد يؤدي أي إنهاء أو تعليق ألي ترخيص أو ترصي    ح أو عدم تجديد أي من تراخيص أو تصاري    ح المجموعة 

خيص، مما يحد بشكل كبتر  ألي سبب من األسباب إل وقف تشغيل المدرسة ذات الصلة بموجب هذا الت 

أي حدث من   من قدرة المدرسة ذات الصلة عىل قبول طالب جدد أو تقديم خدمات تعليمية. وقد يتسبب 

اماتها تجاه الطالب المسجلير    
ي تكبد المدارس ذات الصلة وكذلك المجموعة تكاليف للوفاء بالت 

هذا القبيل ف 

وقد يعرض المدارس والمجموعة لمطالبات من قبل الطالب المسجلير  وأولياء أمورهم، مما قد يكون له تأثتر 

ي جوهري عىل سمعة المجموعة وقدرتها عىل جذب الطال   ب أو االحتفاظ بهم. سلت 

 يعتمد األداء المالي للمجموعة عىل مستوى التحاق الطالب بمدارس المجموعة. 

يعتمد األداء المالي للمجموعة بشكل جوهري عىل مستويات التحاق الطالب بمدارس المجموعة. وقد يسهم 

ي ذلك ا
ي انخفاض معدالت التحاق الطالب بمدارس المجموعة، بما ف 

لمنافسة من مقدمي عدد من العوامل ف 

االستقرار  عدم  أو  المعيشة،  تكاليف  ي 
ف  الشيعة  الزيادة  أو  االقتصادي،  االنكماش  أو  اآلخرين،  الخدمات 

ي النتائج األكاديمية أو رضا أوليا األمور، أو ضعف 
، أو انخفاض أداء الطالب وتدت  بير 

، أو انتقال المغت  السياسي

التنظيمي  أو الفحص  أو األداء من حيث االعتماد  أو من حيث توفتر مناهج جذابة للطالب وأولياء األمور،   

ي اإلغالق المؤقت أو الدائم ألي من 
سمعة المجموعة أو أي من مدارسها أو أي أحداث تخريبية قد تتسبب ف 

 مدارس المجموعة. 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، الذين يشكلون جزًءا ك
ا من قاعدة تعتمد المجموعة عىل السكان الوافدين ف  ً بتر

ي حال قرر جزء كبتر من 
ي ف  الطالب وهيئة التدريس بها. وقد يتأثر أداء المجموعة ونتائجها المالية بشكل سلت 

 السكان الوافدين مغادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة ألي سبب من األسباب. 

ال  ي الحفاظ عىل جودة عروضها 
ي حال أخفقت المجموعة ف 

تعليمية، فقد يقرر أولياء باإلضافة إل ذلك، ف 

تتمكن  لم  حال  ي 
وف  منها.  نقلهم  أو  المجموعة  بمدارس  أطفالهم  تسجيل  إعادة  أو  تسجيل  عدم  األمور 

ي وجوهري أعمال المجموعة  ي مدارسها، فقد تتأثر بشكل سلت 
المجموعة من جذب الطالب أو االحتفاظ بهم ف 

ي عدد الطالب المسجلير  أو ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية
. وقد يكون ألي انخفاض ف 

ونتائج  المستقبلية  وتوقعاتها  وأعمالها  المجموعة  سمعة  عىل  ي  سلت  تأثتر  المجموعة  بمدارس   
الملتحقير 

 .  عملياتها وأدائها المالي

ي عىل قدرتها عىل زيادة الرسوم الدراسية والحفاظ عىل ربح
ية يعتمد األداء المالي للمجموعة بشكل جزب 

 مدارسها. 
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قد تحتاج المجموعة إل زيادة الرسوم الدراسية بمدارسها من وقت آلخر لمواكبة التضخم وارتفاع التكاليف  

ي إلطار عمل ضبط الرسوم   ي دت 
اتيجيتها. وتخضع الرسوم الدراسية ف  و/أو الحفاظ عىل ربحيتها وتنفيذ است 

ية ) بصيغته المعدلة من وقت آلخر( وال يجوز زيادتها إال المدرسية الذي أعلنته هيئة المعرفة والتنمية البشر

ي إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، وذلك ما لم يكن هناك استثناءات 
وط الموضحة ف  بالمعدالت ووفق الشر

األكاديمية   السنوات  ي 
ف  ية.  البشر والتنمية  المعرفة  هيئة  قبل  من   2022-2021و  2021-2020ممنوحة 

ي إل إطار    لرسوم. ، لم تتم زيادة ا2023-2022و ي أبوظت 
عالوة عىل ذلك، تخضع الرسوم الدراسية للمدارس ف 

 الرسوم الذي وضعته دائرة التعليم والمعرفة. 

ي الوقت المناسب أو عىل اإلطالق، 
ال يوجد ما يضمن أن المجموعة ستكون قادرة عىل زيادة الرسوم الدراسية ف 

ي التكاليف لل
 حفاظ عىل ربحية مدارسها. أو أنها ستكون قادرة عىل التحكم ف 

ي عىل قدرة المجموعة عىل الحفاظ عىل الرسوم الدراسية أو زيادتها   ي قد يكون لها تأثتر سلت 
وتشمل العوامل الت 

 :  ما يىلي

 فرض قيود من قبل السلطات التعليمية والجهات التنظيمية عىل القدرة عىل زيادة الرسوم الدراسية؛  •

ا  • الرسوم عىل زيادات  دافعي  اض  أو  اعت  الصعبة  االقتصادية  الدراسية ألسباب مثل األوضاع  لرسوم 

ة؛ ي السنوات األكاديمية األختر
ي الرسوم ف 

 ارتفاع تكلفة المعيشة أو الزيادات السابقة ف 

أسواق  • ي 
المنافسة ف  الدراسية بهدف  الرسوم  أو خصومات عىل  لتخفيضات  المدارس األخرى  منح 

 جديدة؛ والمجموعة وخفض رسوم المدارس المنافسة ال 

 التصورات السلبية لدافعي الرسوم الدراسية عن جودة العروض التعليمية أو القيمة مقابل المال.  •

حة إل مطالبة  عالوة عىل ذلك، قد تؤدي ردود الفعل السلبية من دافعي الرسوم الدراسية بشأن الزيادات المقت 

امج   الت  المجموعة بزيادة اإلنفاق عىل  ي زيادة مدارس 
ي يمكن أن تؤثر ف 

الت  أو الخدمات الطالبية  األكاديمية 

أو  الدراسية  الرسوم  المجموعة من زيادة  تتمكن  لم  ي حال 
الدراسية. وف  الرسوم  المرجوة من زيادة  الربحية 

ي جوهري عىل أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها  الحفاظ عىل ربحية مدارسها، فقد يكون لذلك تأثتر سلت 

 قعاتها المستقبلية. وتو 

ي عىل التدفقات  ي مدارس المجموعة بشكل جوهري، فقد يكون لذلك تأثت  سلت 
 
إذا تغت  نمط دفع الرسوم ف

 النقدية للمجموعة وعملياتها. 

ي عملية سداد رسوم الفصل الدراسي األول بحيث ال تتجاوز  ي دت 
من إجمالي   %40تقيد اللوائح المعمول بها ف 

ي والثالث  الرسوم الدراسية السن 
من   %30وية، بينما تشكل عملية السداد لكل من الفصلير  الدراسيير  الثات 

الدراسية عىل ثالثة أقساط   الرسوم  اللوائح عىل دفع  ، تنص  ي أبوظت  ي 
السنوية. وف  الدراسية  الرسوم  إجمالي 

ي دفع أكتر من فصل دراسي و 
ي حال رغب أي ولي أمر ف 

. وف  ي كل عام دراسي
احد أو دفع متساوية عىل األقل ف 
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تيب مع اإلدارة المالية بالمدرسة   كامل الرسوم الدراسية مقدًما عىل دفعة واحدة، فقد يتم االتفاق عىل هذا الت 

ية، يجوز ألي مدرسة أن تقدم  ا إلرشادات هيئة المعرفة والتنمية البشر
ً
ذات الصلة. عالوة عىل ذلك، ووفق

ي حال طلب    10خطة سداد تتكون من  
 للمدفوعات الفصلية للرسوم دفعات شهرية، ف 

ً
أولياء األمور بديال

 الدراسية. 

، كان يتم دفع الرسوم الدراسية السنوية طواعية بالكامل قبل بدء الفصل الدراسي األول من قبل معظم  
ً
سابقا

وس كورونا المستجد )كوفيد (، تغتر 19-أولياء األمور أو دافعي الرسوم الدراسية. ومع ذلك، بعد جائحة فتر

ي ظل األقساط الشهرية.  اتج
ي   عىلاه السداد نحو السداد الفصىلي وف 

ي السنة المالية المنتهية ف 
سبيل المثال، ف 

الكاملة، بينما تم دفع   الدراسية مقدًما للسنة  الدراسية  من الرسوم    %6نسبة    سداد تم    ،2022أغسطس    31

أولياء األمور الرسوم الدراسية عىل أساس الفصل الدراسي باإلضافة إل   سداد عىل أقساط، بما يشمل    94%

، اللذين يوفران أقساط شهرية أو رب  ع  ي أو مرصف اإلمارات اإلسالمي
ي الوطت  الدفع من خالل بنك اإلمارات دت 

 سنوية أو نصف سنوية أو سنوية. 

حال كان   ي 
الرسوم  ف  بتحصيل  السوق  أوضاع  بسبب  أو  التنظيمية  اللوائح  بموجب  مطالبة  المجموعة  ت 

الدراسية بخالف ما هو موضح أعاله أو إذا استمر االتجاه نحو التحول إل األقساط الشهرية، فقد يكون لذلك 

ي عىل التدفقات النقدية للمجموعة وبالتالي قد تتطلب المجموعة رأس مال عامل   ي أو الحصول تأثتر سلت 
إضاف 

عىل تمويل من أطراف خارجية لتمويل عملياتها. وقد ال يتوفر هذا التمويل عند الطلب أو بأسعار معقولة 

ي   دت  اإلمارات  بنك  مع  اكات 
المجموعة عىل شر تعتمد  إل ذلك،  باإلضافة  اإلطالق.  يتوفر عىل  ال  أو  تجارًيا 

الدف طرق  لتوفتر  اإلسالمي  اإلمارات  أو مرصف  ي 
البنوك الوطت  تدفع  تيب،  الت  هذا  وبموجب  بالتقسيط.  ع 

للمجموعة كامل الرسوم الدراسية مقدًما، بينما يسدد دافعو الرسوم للبنوك عىل أقساط رب  ع سنوية أو نصف 

ي أو مرصف 
ي الوطت  اكات القائمة مع بنك اإلمارات دت 

سنوية أو سنوية بدون فوائد. وقد يؤدي أي إنهاء للشر

ي سوق دولة اإلمارات إل اضطرار المجموعة إل تحصيل الرسوم الدراسية اإلمارات اإلسالمي أ
و توفر التمويل ف 

ي عىل  ي الرسوم الدراسية كاملة مقدًما، مما قد يكون له تأثتر سلت 
من دافعي الرسوم من خالل أقساط دون تلق 

المجم تعتمد  ، حيث  المالي ونتائج عملياتها ووضعها  المستقبلية  وتوقعاتها  الرسوم أعمالها  وعة عىل سداد 

ي  
ي السنة المالية المنتهية ف 

ي الوقت المناسب. ف 
، سجلت مخصصات الديون 2022أغسطس    31الدراسية ف 

. وقد تؤثر أي زيادة مستقبلية المجموعة   من إجمالي إيرادات  %0.26المعدومة أدت  مستوى لها، حيث مثلت  

ي سد
ي حاالت التخلف عن السداد و/أو التأختر الكبتر ف 

اد الرسوم الدراسية عىل التدفقات النقدية للمجموعة ف 

ي عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج  اماتها، مما يكون له تأثتر سلت 
وقدرتها عىل الوفاء بالت  

 .  عملياتها ووضعها المالي

تسعت    إل ضغوط  يؤدي  قد  مما  اإلمارات،  بدولة  التعليم  قطاع  ي 
 
ف منافسة  المجموعة  سلبية، تواجه 

، وفقدان الحصة السوقية، وانخفاض معدل التحاق الطالب أو مغادرة  وانخفاض هوامش الرب  ح التشغيىلي

، وزيادة النفقات الرأسمالية.   الموظفي   المؤهلي  
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مستوى  بارتفاع  ويتسم  مستمرة  بصفة  ات  تغيتر المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  التعليم  قطاع  يشهد 

ي قطاع ا
ي مثلت  التنافسية، خاصة ف 

ة، الت  ي السنة    %93.7لمدارس الخاصة المتمتر 
من إيرادات المجموعة ف 

ي  
ف  المنتهية  الحكومية  2022أغسطس    31المالية  اكات  الشر إيرادات  مثلت  حير   ي 

ف   إيرادات   من  6.3%، 

ي   المجموعة
ة  ف  ي   المنافسة  تحتدم  وقد .  نفسها   المالية   الفت 

ي   القطاع  هذا   ف 
 المدارس   من  المزيد   دخول  ظل  ف 

ؤسسات القائمة. وتتنافس مدارس المجموعة بشكل أساسي الم  توسع  أو   السوق  إل   المدرسية  والمجموعات 

ي تقدم نفس المناهج وتطبق رسوم مماثلة 
ي والت  ي وأبوظت  ي القطاع الخاص بدت 

ة األخرى ف  مع المدارس المتمتر 

من المؤسسات  هذه  مع  المجموعة  وتتنافس  المجموعة.  مدارس  تفرضه  السمعة،   لما  منها  أوجه  عدة 

امج وعروض المناهج الدراسية وتنوعها، والرسوم الدراسية، ومواقع  اف بالعالمة التجارية، وجودة الت  واالعت 

 المدارس، والمرافق، ونتائج الفحص، وتقييمات المدارس، واألداء األكاديمي للطالب. 

ار المشغلير  الدوليير  الكبار وتوسيع عملياتهم باإلضافة إل ذلك، قد تتأثر الحصة السوقية للمجموعة بانتش  

ف  ي سوق اإلمارات العربية المتحدة. وتتمتع بعض هذه المجموعات بموارد مالية قوية وعالمات تجارية معت 
ف 

 . ة من قطاع التعليم المتمتر   بها دولًيا وسمعة راسخة، مما ساعدها عىل االستحواذ عىل حصة كبتر

ي قطاع ا 
ي سوق توظيف مدرسير  بدولة اإلمارات، وقد أدت المنافسة ف 

ا إل احتدام المنافسة ف 
ً
لتعليم أيض

مما قد يؤثر عىل قدرة المجموعة عىل جذب المعلمير  والموظفير  المؤهلير  واالحتفاظ بهم. وقد يكون لدى  

 بعض منافسي المجموعة موارد مالية أكت  تمكنهم من عرض حزم مكافآت ورواتب أكتر تنافسية عىل اإلدارة 

ي تعيير  معلمير  وموظفير  مؤهلير  جدد.  
والمعلمير  التابعير  للمجموعة أو تؤدي إل تقليل فرص المجموعة ف 

بسمعة   ار  اإلض  ي 
ف  المنافسير   إل  للمجموعة  التابعير   والمعلمير   الرئيسيير   المديرين  انتقال  يتسبب  وقد 

نتائج   الفردية عىل  المدارس  للمجموعة واحتمال حصول  التجارية  أكاديمية العالمة  نتائج  أو  فحص سلبية 

 سلبية. 

ي 
ي حال إنشاء المزيد من المدارس أو ف 

ي دولة اإلمارات ف 
ايدة ف  ي المستقبل، قد تواجه المجموعة منافسة مت  

ف 

، ومن   ية أكت  حال خضوع القطاع لعملية توحيد. وقد يكون لدى بعض منافسي المجموعة موارد مالية وبشر

ي طلب ثم يتمكنون من تخصيص موارد أكت  
ات ف   لتطوير مدارسهم وتعزيزها واالستجابة بشكل أشع للتغتر

الطالب أو مواد االختبار أو معايتر القبول أو احتياجات السوق أو التقنيات الجديدة مقارنة بالمجموعة. لذلك، 

التنافسية لطالبها ومزاياها  المقدمة  األكاديمية  التجربة  تميتر   من  المجموعة  مدارس  تتمكن  لم  الفردية   إذا 

ي مستوى التحاق الطالب والربحية، 
ي يقدمها منافسوها، فقد يؤدي ذلك إل انخفاض ف 

وعروضها عن تلك الت 

 . ي عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها وأدائها المالي  مما قد يؤدي تأثتر سلت 

ي دولة اإلمارات وتتأثر باألوضاع اال 
 
كز أعمال المجموعة ف ي تزاول تتر

ي األسواق التر
 
قتصادية والسياسية ف

 فيها أعمالها. 
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ي تشهدها أو تتأثر بها دولة 
تتأثر كل أعمال المجموعة، وستظل تتأثر، بالتطورات االقتصادية والسياسية الت 

ق األوسط وشمال إفريقيا واالقتصاد العالمي بشكل عام. وتقع كل العمليات والمصالح   اإلمارات ومنطقة الشر

ي عام  الحالي 
. ف  ي ي ودت  ي أبوظت 

ي إمارت 
كز بشكل خاص ف  ي دولة اإلمارات، وتت 

، كانت كل 2022ة للمجموعة ف 

ي دولة 
عزى إل عملياتها ف 

ُ
ائب واالهالك واالستهالك واإلطفاء ت إيرادات المجموعة وأرباحها قبل الفوائد والرص 

ي اإلمارات. لذلك، نظًرا إل تحقيق كل إيرادات المجموعة من عملياتها  
ات ف  ي دولة اإلمارات، فإن أي تغيتر

ف 

ي ذلك 
ي تشهدها دولة اإلمارات، بما ف 

ها من األوضاع الت  األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غتر

إل  تؤدي  فيها وأي عوامل  العيش  أو  األعمال  لمزاولة  اإلمارات كوجهة  ي جاذبية دولة 
تؤثر ف  ي 

الت  األحداث 

ي تراجع الطلب عىل مدارس المجموعة وخدماتها، مما يؤدي   انخفاض عدد سكان دولة
اإلمارات، قد تتسبب ف 

إل انخفاض عدد الطالب الملتحقير  بالمدارس الحالية للمجموعة، و/أو تثبيت الرسوم الدراسية، وهو ما قد 

ي عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها الما  . يكون له تأثتر سلت   لي

ي حال تباطأ  
، ف  ي دولة اإلمارات، وبالتالي

ال يوجد ما يضمن استمرار األداء االقتصادي أو االستقرار السياسي ف 

ي 
اجع، أو ف  ي الت 

ق األوسط وشمال إفريقيا أو بدأ ف  ي دولة اإلمارات أو منطقة الشر
النمو االقتصادي أو األداء ف 

ي دولة اإلمارات حال أصبحت األوضاع السياسية غتر مستقرة بدرجة ك
افية، فقد تتأثر عمليات المجموعة ف 

ي  ي دولة اإلمارات كما قد تتأثر بشكل سلت 
، مما قد يؤدي إل تعليق المجموعة لخططها التوسعية ف  ي بشكل سلت 

 .  أعمال المجموعة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي

ر يلحق بسمعة أي من العالمات   ي عىل  قد يؤثر أي ض  التجارية أو المدارس العائدة للمجموعة بشكل سلت 

 أعمال المجموعة. 

 : ي العديد من األحوال، منها ما يىلي
ي ف   يمكن أن تتأثر سمعة المجموعة بشكل سلت 

ي للموظفير  أو الطالب، أو التصورات بوجود أي سلوك من هذا  •
السلوك غتر المالئم أو غتر القانوت 

 القبيل؛ 

ح مع أي حوادث أو أحداث أخرى تؤذي طالب المجموعة أو أولياء األمور عدم التعامل بشكل صحي  •

 أو تصور الجمهور بوقوع أي حدث من هذا القبيل؛ 

 عدم إجراء الفحوصات المناسبة عىل الموظفير  الذين يتعاملون مع األطفال أو الطالب؛  •

اف المناسب عىل األطفال الذين يخضعون لرعايتهم ب • ي ذلك القضايا  عدم قيام الموظفير  باإلشر
ما ف 

 والحوادث المتعلقة بحماية األطفال وحمايتهم أو حوادث الصحة والسالمة؛ 

ي الطالب أو أشهم؛ •
ي ف  ي تؤثر بشكل سلت 

ي أو األحداث األخرى الت  ي الطت 
 الحوادث أو التفسر

أو ترصي    ح أو اعتماد أو أي تفويض آخر مطلوب لتشغيل    عدم الحصول عىل، أو فقدان، أي ترخيص  •

ي ذلك نتائج الفحص التنظيمية واالعتماد؛ 
 أي مدرسة، بما ف 
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استخدام المشغلير  األقل جودة لعالمات تجارية أو أسماء تشبه مدارس المجموعة، أو االستخدام  •

 للمجموعة أو أسماء مدارسها؛ االحتيالي من قبل أطراف خارجية للعالمات التجارية العائدة 

ي الحفاظ عىل جودة التدريس بشكل مستمر أو تحقيق مخرجات أو نتائج أكاديمية  •
إخفاق المجموعة ف 

 قوية؛ 

 التصور بأن مناهج المدارس ال تحظ  بجودة عالية بما فيه الكفاية؛ •

األمور  • أولياء  يتوقعها  ي 
الت  المعايتر  تلبية  ي 

ف  ومرافقها  المجموعة  مدارس  المدارس    إخفاق  وطالب 

ي ذلك نتائج الفحص التنظيمي وتصنيفات المدارس؛ 
ة بما ف   المتمتر 

ي أنظمة تقنية المعلومات العائدة للمجموعة أو انتهاكات أمن بيانات المجموعة؛ •
ة ف   االضطرابات الكبتر

 إغالق مدرسة أو أكتر من مدارس المجموعة؛ أو •

تنخرط فيها المجموعة، سواء أكانت قائمة أم ال، التغطية الصحفية السلبية أو إقامة دعاوى قضائية   •

ها.  ي ما يتعلق بأي من األمور المذكورة أعاله أو غتر
 ف 

ي ظل قيام المجموعة بتوسيع شبكة مدارسها، ويمكن أن تؤثر هذه 
تزداد احتمالية حدوث أي مما سبق ف 

الجه  ا من قبل 
ً
أيض المجموعة، ولكن  المدارس من قبل عمالء  التنظيمية والفئات األحداث عىل تصور  ات 

ي حال تدهورت سمعة العالمات التجارية والمدارس 
ي قطاع التعليم وعامة الجمهور. وف 

المستهدفة األخرى ف 

ر أعمالها العامة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
 التابعة للمجموعة، فقد تترص 

امج والخدمات التعليمية للمجموع ي ُيعد تناسق الت 
ة وجودتها مهمة للغاية لعالمتها التجارية وسمعتها. وف 

، فقد يكون من الصعب الحفاظ عىل  ي
ي النمو وتوسيع وجودها وانتشارها الجغراف 

ظل استمرار المجموعة ف 

جودة خدماتها واتساقها. وقد ترص  أي دعاية سلبية عن برامج المجموعة وخدماتها ومدارسها، بغض النظر 

ة العالمة التجارية للمجموعة. باإلضافة إل ذلك، تعتمد قدرة المجموعة عىل جذب عن مدى صحتها، بصور 

المهنيير  والمعلمير  المؤهلير  واالحتفاظ بهم عىل قدرة المجموعة عىل  الطالب واالحتفاظ بهم وتوظيف 

التجاري للعالمة  التجارية اإليجابية وتعزيز والئها  ة للحفاظ عىل صورة عالمتها  ة. وقد ال تحمل نفقات كبتر

العالمة  تروي    ج  خطة  تنفيذ  أو  التسويق  لنفقات  الحالية  المستويات  عىل  الحفاظ  من  المجموعة  تتمكن 

ي جوهري عىل سمعة المجموعة وأعمالها.   التجارية بنجاح، مما قد يكون له تأثتر سلت 

اجع رضا   يتر فقد  األكاديمية،  أهدافهم  تحقيق  ي مساعدة طالبها عىل 
 
ف المجموعة  أخفقت  الطالب إذا 

 وأولياء األمور عن خدمات المجموعة ومدارسها. 

ويعتمد نجاح أعمال المجموعة عىل قدرتها عىل تقديم تجارب ونتائج تعليمية عالية الجودة لمساعدة طالبها 

وأولياء  توقعات طالبها  تلبية  دائًما من  المجموعة  تتمكن مدارس  ال  األكاديمية. وقد  أهدافهم  عىل تحقيق 

تعلق بأداء الطالب ونتائجهم، كما قد ال يتمكن بعض الطالب من تحقيق مستوى التحصيل ي  فيما أمورهم  

اجع ألسباب خارجة عن سيطرة المجموعة.  األكاديمي الذي سعوا إل تحقيقه أو قد ال يتقدم أداؤهم أو يت 
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قد يؤدي إل   وقد ال تتمكن المجموعة من تقديم نتائج تعليمية مرضية لجميع طالبها وأولياء أمورهم، مما 

انخفاض رضا الطالب وأولياء األمور عن خدماتها. باإلضافة إل ذلك، ال يمكن للمجموعة أن تضمن قبول 

ي يختارونها. وقد يؤدي أي مما سبق إل انسحاب 
المؤسسات الت  أو  التعليم  ي مستويات أعىل من 

طالبها ف 

أولياء أمورهم إقناع الطالب اآلخرين أو   الطالب من مدارس المجموعة، وقد يحاول الطالب غتر الراضير  أو 

الطالب المحتملير  بعدم االلتحاق بمدارس المجموعة. وإذا تراجعت قدرة المجموعة عىل االحتفاظ بالطالب 

ي تسجيل طالب جدد واالحتفاظ بهم، فقد يكون لذلك تأثتر 
ي االستمرار ف 

بشكل كبتر أو أخفقت بأي طريقة ف 

ي جوهري عىل أعمال المجمو   عة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. سلت 

ي أي من عمليات الفحص التنظيمية، أو انخفضت تصنيفات 
 
إذا فقدت مدارس المجموعة أو أخفقت ف

برامجها  من  أي  لتقديم  المطلوبة  الدولية  المناهج  اعتمادات  عىل  الحصول  ي 
 
ف أخفقت  أو  مدارسها 

اجع جا   ذبية المدارس. ومناهجها الدولية، فقد تتر

ي ذلك هيئة 
ف  )بما  التنظيمية  للسلطات  التابعة  الفحص  مكاتب  قبل  إجراء عمليات فحص سنوية من  يتم 

ي وتحديد  ي ودت  ي أبوظت 
ية ودائرة التعليم والمعرفة( لتقييم أداء كل المدارس الخاصة ف  المعرفة والتنمية البشر

ا لذلك. تتكون عمليات الفحص من عمل
ً
يات فحص صارمة ومكثفة ومطولة لمستوى تصنيف المدارس وفق

ي المواد األساسية، وجودة التدريس والتعلم، وجودة قيادة المدرسة وجودة التقييم 
تقدم وتحصيل الطالب ف 

ي عمليات الفحص التنظيمية، فقد ينخفض  
ي حال تراجع أداء أي من مدارس المجموعة ف 

ي للمدرسة. وف 
الذات 

ا" إل "جيد" وما إل ذلك(، تصنيف المدارس )عىل سبيل المثال م
ً
ا" أو من "جيد جد

ً
ن "ممتاز" إل "جيد جد

ار  اإلض  لخطر  معرضة  المجموعة  تكون  قد   ، وبالتالي وجاذبيتها.  المدرسة  سمعة  عىل  سلًبا  يؤثر  قد  مما 

ي  ، مما قد يكون له تأثتر سلت 
بسمعتها وخفض مستوى التحاق الطالب والقدرة عىل جذب معلمير  مؤهلير 

 أعمال المجموعة وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وقد تتطلب معالجة أي جوهري عىل

ي والموارد المالية ووقت  ي رأس المال البشر
ي نتائج تقارير الفحص إجراء استثمار كبتر ف 

مسائل تم تحديدها ف 

وتوقعا المجموعة  أعمال  عىل  ي  سلت  بشكل  يؤثر  قد  مما  واهتمامها،  عملياتها  اإلدارة  ونتائج  المستقبلية  تها 

ة التابعة للمجموعة، باستثناء مدرسة الراحة الدولية  . وتم تصنيف كل المدارس المتمتر  حرم  -ووضعها المالي

ي العام الدراسي  
ي بدأت عملياتها ف 

ي حير  أن الفحص الرسمي الذي يؤدي 2021- 2020مدينة خليفة، والت 
. وف 

ي السنة
 ف 
ً
الثالثة من التشغيل، فإن عمليات الفحص لم تتبع دورة الفحص العادية   إل التصنيف يحدث عادة

 . 19-بسبب كوفيد 

امج التعليمية للمجموعة أو تشغيل مدارسها، يجب عىل المجموعة التقدم  عالوة عىل ذلك، من أجل توفتر الت 

ي السنوات الثالث األول من تشغيلها والحفا
ظ عىل اعتماداتها بطلب للحصول عىل اعتمادات مناهج دولية ف 

يطانية،  الت  للمناهج  الدولية  المدارس  ومجلس  الخارج  ي 
ف  يطانية  الت  المدارس  مثل  منظمات  من  الحالية 

ومجلس المدارس الدولية للبكالوريا الدولية والمناهج األمريكية، ومنظمة البكالوريا الدولية لمنهج البكالوريا  

 ات، ومجلس المدارس الدولية للمناهج األمريكية. الدولية، وجمعية نيو إنجالند للمدارس والكلي
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ة التابعة للمجموعة عىل اعتمادات المناهج الدولية   ي تقدمها كل المدارس المتمتر 
حصلت المناهج الدولية الت 

ي العام الدراسي    -ذات الصلة، باستثناء مدرسة الراحة الدولية  
ي بدأت عملياتها ف 

- 2020حرم مدينة خليفة، الت 

ت  2021 تتقدم مدرسة جبل عىلي ويجب  لم  إل ذلك،  باإلضافة  ي غضون ثالث سنوات. 
ف  االعتماد  حقيق 

ي الخارج ألن المجموعة قد تولت 
يطانية ف  المستحوذ عليها مؤخًرا بطلب للحصول عىل اعتماد المدارس الت 

ي  
ي ذلك . وهذه االعتمادات مطلوبة من قبل السلطات التنظيمية  2022نهاية مايو  إدارة المدرسة فقط ف 

بما ف 

ورية لحماية سمعة المدارس وتوقعات أولياء  ية وهي ض  دائرة التعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشر

ا عىل 
ً
ي تختلف اعتماد

ات معينة، والت  األمور وتعزيزها. ويلزم تجديد اعتماد المناهج الدراسية عىل مدار فت 

بة من قبل السلطات التنظيمية المحلية للتشغيل، كما سلطة االعتماد ذات الصلة. وهذه االعتمادات مطلو 

ي غالًبا   فيما أنها مطلوبة من قبل الهيئات الوطنية والدولية  
يتعلق بتطبيق االختبارات الخارجية وتقديمها، والت 

 ما تكون نقاط بيع أساسية لهذه المدارس. 

ي حال فقدت المجموعة االعتمادات المطلوبة لتقديم هذه المناهج، بم
ي ذلك بسبب عدم استيفاء أي ف 

ا ف 

هذه  جاذبية  فستتأثر  الصلة،  ذات  الفحص  عمليات  من  أي  أو  الصلة  ذات  االعتماد  هيئة  تحددها  معايتر 

المدارس وقد ينخفض معدل التحاق الطالب. للحصول عىل هذه االعتمادات والتصاري    ح والحفاظ عليها،  

أ بير   من  المتعلقة،  بالمعايتر  المجموعة  ي 
تق  أن  اهة يجب  والت   والحوكمة  األكاديمي  باألداء  أخرى،  مور 

 والقدرة اإلدارية والموارد واالستقرار المالي عىل أساس مستمر. 
المؤسسية وجودة التعليم ومؤهالت الموظفير 

، وقد يتطلب االمتثال لها استثمارات إضافية وغتر مخطط  عالوة عىل ذلك، فإن هذه المعايتر قابلة للتغيتر

ام ي الت 
ي حال أخفقت لها ف 

ة. وف  ج األكاديمية للمجموعة أو المرافق المدرسية، وقد تكون هذه االستثمارات كبتر

، فقد ال تتمكن من الحصول عىل االعتمادات أو التصاري    ح   ي تلبية هذه المعايتر
أي من مدارس المجموعة ف 

والمناه العروض  توسيع  أو  توفتر  المجموعة من  تتمكن  تفقدها، وقد ال  أو  الطالب الحالية  بير   الشائعة  ج 

عملياتها  ونتائج  المالي  وأدائها  المجموعة  أعمال  عىل  جوهري  ي  سلت  تأثتر  له  يكون  قد  ما  أمورهم،  وأولياء 

 وتوقعاتها المستقبلية. 

ي تطوير خدمات وبرامج تعليمية جديدة وتقديمها بنجاح. 
 
 قد تخفق المجموعة ف

ي تتبناها المجم
اتيجيات النمو الت  ي الحفاظ عىل برامج تعليمية متنوعة تتمثل إحدى است 

ي االستمرار ف 
وعة ف 

ا، من وقت 
ً
ي قطاع التعليم. وقد تحتاج المجموعة أيض

اتيجية ف  ومبتكرة وتقديمها وتنفيذ المبادرات اإلست 

ألعمال   المستقبىلي  النجاح  ويعتمد  السوق.  طلب  لتلبية  إضافية  تعليمية  وبرامج  خدمات  لتقديم  آلخر، 

ي ما يخص  المجموعة جزئًيا ع
ىل قدرتها عىل تطوير خدمات وبرامج تعليمية جديدة وتطبيق معايتر عالية ف 

 التعليم والمناهج. 

ي والموارد المالية ووقت   ي رأس المال البشر
باإلضافة إل ذلك، قد تكون هناك حاجة إل إجراء استثمار كبتر ف 

عىل سبيل المثال، قد تحتاج بعض المجاالت   اإلدارة واهتمامها إذا كان يتعير  تغيتر مناهج مدارس المجموعة. 
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ات المناهج الدراسية مطلوبة أو إذا كانت هناك حاجة إل  ي المناهج إل التغيتر من وقت آلخر إذا كانت تغيتر
ف 

ي 
ي ذلك نتيجة لتحديث المناهج الدراسية األساسية من قبل السلطات التنظيمية، والت 

ات هيكلية، بما ف  تغيتر

نظام   إدخال  ي كل تشمل 
ف  والتعليم  بية  الت  وزارة  قبل  األخالقية من  بية  الت  برنامج  تقديم  تم  متكامل جديد 

ي سبتمت   
ي دولة اإلمارات ف 

. وينطوي التوقيت أو اإلدخال المخطط له لخدمات تعليمية 2022المدارس ف 

حة   مقت  زمنية  أطر  أي  بشكل جوهري عن  الفعىلي  التوقيت  يختلف  وقد  ي جديدة عىل مخاطر وشكوك. 
ف 

أو منع  المتوقعة إل تأختر  المشكالت غتر  ها من  أو غتر التقنية  أو  التشغيلية  المشكالت  األصل. وقد تؤدي 

امج التعليمية للمجموعة.   إدخال أي من الخدمات والت 

ي  
ة أو المتطلبات التنظيمية أو التطورات ف  ي التكيف بشعة مع السوق المتغتر

ي حال أخفقت المجموعة ف 
ف 

امج والخدمات التعليمية بكفاءة وفعالية من الخدمات التعل ي إدارة توسيع محفظتها من الت 
يمية أو أخفقت ف 

. عالوة عىل ذلك، ال يمكن للمجموعة أن تضمن أن   ي حيث التكلفة، فقد تتأثر أعمال المجموعة بشكل سلت 

أ إضافية  إيرادات  تحقق  أو  السوق  ي 
ف   
ً
قبوًل ستلق   الجديدة  وبرامجها  خدماتها  من  لهذه أًيا  تشغيلها  أن  و 

ي حال لم تنجح المجموعة 
خيص المعمول بها. وف  امج الجديدة سوف يتوافق مع متطلبات الت  الخدمات أو الت 

ي  ي جهودها لتطوير خدماتها وبرامجها التعليمية الجديدة وتسويقها وبيعها إل السوق، فقد تتأثر بشكل سلت 
ف 

 عملياتها. وجوهري أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج 

أي  أو  أوبئة  أو  متوقعة  غت   أحداث كارثية  أو  طبيعية  أي كوارث  بوقوع  المجموعة  أعمال  تتأثر  قد 

 مستجدات سلبية أخرى تتعلق بالصحة العامة

قد تؤدي األحداث غتر العادية مثل الكوارث الطبيعية والزالزل والفيضانات واالنهيارات األرضية والحرائق   

ار جسيمة للمرافق وقد بتسبب  واألحداث الكارثية أو الجائحات أو األوبئة الصحية العالمية أو المحلية إل أض 

ر بالطالب و/أو تعطيل عمليات المجموعة، مما   ي إلحاق الرص 
ي عىل االقتصادات المحلية، ف  قد يؤثر بشكل سلت 

ي ذلك األوضاع المالية لطالب المجموعة وموظفيها. وال يمكن التنبؤ بوقوع تلك األحداث، عىل الرغم 
بما ف 

ي عىل االقتصاد بشكل عام والسوق المحدد للمجموعة.   من أنه من المتوقع أن يكون لحدوثها تأثتر سلت 

ي أي أوبئة أو غ
ي حال تفسر

ها من األمراض، فقد يقوم أولياء األمور بسحب أطفالهم من المدرسة لعدم وف  تر

تعريضهم الحتمالية اإلصابة، وقد يمرض المعلمون والموظفون اآلخرون أو يتجنبون القدوم إل العمل لحماية  

ي المرض. ع
ىل سبيل  أنفسهم من اإلصابة بالمرض أو قد تأمر الحكومة بغلق المدارس الحتواء الجائحة أو تفسر

أدت جائحة كوفيد  اإلمارات وقد   19-المثال،  دولة  ي 
ف  السفر  إغالق وحجر صجي وقيود عىل  إل عمليات 

ي ذلك. 
 تستمر ف 

ي أعمال  
وبالمثل، فقد يؤدي وقوع أي كوارث طبيعية أو أحداث كارثية غتر متوقعة إل اضطرابات جوهرية ف 

ا ي حال المجموعة، وبالتالي قد تتعرض مدارس المجموعة ألض 
ر أو قد يتم تعليقها أو إغالقها بشكل دائم. وف 

 الحالي الذي توفره المجموعة، فقد تستغرق األعمال  
لم يكن أي انقطاع من هذا القبيل غتر مشمول بالتأمير 
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ا من الوقت الستعادة مستويات التحاق الطالب وإيراداتها السابقة. وقد يكون ألي أحداث من هذا  ً قدًرا كبتر

. القبيل تأث ي عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي  تر سلت 

ي ذلك 19-كان آلثار جائحة كوفيد
 
بما ف المجموعة،  أنشطة  ي آخر عىل  تأثت  سلت  لها  أن يكون  ، ويمكن 

اتيجيتها التوسعية عىل  قدرتها عىل تزويد طالبها بخدماتها التعليمية والخدمات ذات الصلة وتنفيذ إستر

 نحو المخطط له. ال

ي المستقبل بسبب جائحة كوفيد
المستمرة والتأثتر المحتمل    19- تأثرت أعمال المجموعة وقد تتأثر سلًبا ف 

 المختلفة.  19- لموجات أخرى من العدوى وتأثتر متحورات كوفيد

ي جائحة كوفيد
:  19-نتيجة لتفسر  إل جانب عوامل أخرى، قامت المجموعة بما يىلي

ي كل المدارس واستخدام منصة التعلم عن ُبعد ونقل كل تعليق الفصول الدراس •
ا ف 
ً
ية الشخصية مؤقت

ة الممتدة من مارس  ونية خالل الفت   ؛ 2020إل يوليو  2020خدماتها التعليمية إل بوابة إلكت 

غتر  • انخفاض  إل  أدى  مما  الدراسية،  بالمناهج  المتعلقة  غتر  األنشطة  تقديم  مثل  خدمات  تعليق 

ي اإليرا 
ي  جوهري ف 

ي السنة المالية المنتهية ف 
. وقد تم استئناف األنشطة  2020أغسطس    31دات ف 

جائحة   الناجمة عن  القيود  تخفيف  مع  امن  بالت   ي  وأبوظت  ي  دت  ي 
ف  الدراسية  بالمناهج  المتعلقة  غتر 

 ؛ 19-كوفيد

ذلك   • ي 
ف  بما  المدارس،  ي 

ف  التنظيمية  والمتطلبات  والسالمة  بالصحة  مرتبطة  إضافية  تكاليف  تكبد 

ي وتحسير  المرافق الطبية باإلضافة إل التكاليف  ا لتكاليف المتعلقة باللوازم الطبية وتوظيف طاقم طت 

ي تسهيل التدريس  
ات الصوت والشاشات، للمساعدة ف  ايدة المتعلقة بالمعدات التقنية، مثل مكت   

المت 

 والتعلم عن ُبعد؛

ي دولة اإلمارات؛ و  19-التعرض لتغيب عدد كبتر من الموظفير  بسبب نظام مكافحة كوفيد •
 الصارم ف 

مليون درهم   27لدافعي الرسوم الدراسية تصل إل حوالي    19- توفتر خصومات نتيجة جائحة كوفيد •

ي 
ي السنة المالية المنتهية ف 

 . 2020أغسطس  31ف 

ي    85.2انخفضت أرباح السنة للمجموعة من  
ي السنة المالية المنتهية ف 

ي ف 
أغسطس   31مليون درهم إمارات 

ي  45.6إل  2019
ي السنة المالية المنتهية ف 

ي ف 
 . 2020أغسطس  31مليون درهم إمارات 

لجائحة كوفيد المستمر  التأثتر  حجم  سيعتمد  ذلك،  من 19-ومع  أخرى  موجات  ألي  المحتمل  والتأثتر   ،

ي تم تنفي   19- العدوى وتأثتر متحورات كوفيد
ذها المختلفة أو أي جائحة آخر، وتدابتر اإلغالق المحتملة الت 

أخرى  قيود  وأي  المستقبلية  القيود  مدة  ي عىل طول 
بشكل جزت  اإلمارات،  دولة  ي 

ف  تنفيذها  يتم  قد  ي 
والت 

 وشدتها، ومدى مرونة اقتصاد دولة اإلمارات بشكل عام. 
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ي ذلك   19-وقد تؤثر التدابتر المتعلقة بكوفيد
ي تتعامل معها المجموعة، بما ف 

ا عىل األطراف الخارجية الت 
ً
أيض

كائها  هم، مثل مقدمي   شر التشييد والموردين وغتر كات   ومقدمي الخدمات داخل المدارس وشر
اتيجيير 

االست 

كائها أو   األنشطة غتر المتعلقة بالمناهج الدراسية.  ي إنهاء عالقة المجموعة بشر
وقد تتسبب هذه اإلجراءات ف 

وط المتفق ع ا للشر
ً
ليها. عالوة عىل ذلك، إذا  قدرة األطراف الخارجية عىل تقديم الخدمات للمجموعة وفق

ي عىل أعمال   19-أدت جائحة كوفيد ا بشكل سلت 
ً
ي األسواق المالية، فقد يؤثر ذلك أيض

إل نقص السيولة ف 

 المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

والمتفان  المؤهلي    المهنيي    المعلمي    المجموعة عىل قدرتها عىل توظيف  هم من يعتمد نجاح  ي   وغت 

ي  هم.  بويي   وتدريبهم واالحتفاظ بهم وتحفت  
 الموظفي   التر

ا ومؤهلير  
ً
، عىل قدرتها عىل جذب أعضاء هيئة تدريس مدربير  جيد المجموعة، إل حد كبتر يعتمد نجاح 

هم  ي مدارس المجموعة وتدريبهم واالحتفاظ بهم وتحفتر 
هم من الموظفير  المؤهلير  للعمل ف  بشكل كاٍف وغتر

ي الحفاظ ومنحه
ا والمؤهلير  بشكل كاٍف دوًرا بالغ األهمية ف 

ً
م رواتب تنافسية. ويؤدي المعلمون المدربون جيد

ي تقدمها مدارس المجموعة. وترتبط قدرة المجموعة عىل تقديم تعليم عالي  
امج األكاديمية الت  عىل جودة الت 

وتعتمد   ا  ً مباشر ا 
ً
ارتباط الدراسية  المناهج  من  مجموعة  عت   وقدرة الجودة  المؤهلير   المعلمير   توفر  عىل 

ي توظيف هؤالء المعلمير  وتوظيفهم وتدريبهم واالحتفاظ بهم. باإلضافة إل ذلك، 
المجموعة عىل االستمرار ف 

ي دعم مؤهلير  واالحتفاظ بهم مهمة لعملياتها  
فإن قدرة المجموعة عىل جذب مدراء مدارس وإداريير  وموظق 

 وسمعة مدارسها. 

وظيف المعلمير  المؤهلير  من داخل دولة اإلمارات وخارجها. يتوفر عدد محدود من فئة تقوم المجموعة بت 

ي مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومعلمي دعم التعلم، لذا فإن 
، خاصة ف  المعلمير  المؤهلير 

تحد المجموعة  تواجه  ولذلك،  المنافسة.  من  عالية  لمستويات  ويخضعون  مرتفع  عليهم  يات الطلب 

ي 
ي تلك المواد، ف 

ا ف 
ً
ي توظيف المعلمير  المؤهلير  واالحتفاظ بهم، وتحديد

ومستويات عالية من المنافسة ف 

. تكبدت المجموعة ومن المتوقع أن تتكبد   ظل ارتفاع الطلب ومحدودية العرض بالنسبة للمعلمير  المؤهلير 

ي  
ف  لديها  العاملير   المعلمير   رواتب  لزيادة  إضافية  تشغيلية  والهندسة مصاريف  والتكنولوجيا  العلوم  مواد 

، مما أدى إل زيادة بقيمة   ي المصاريف التشغيلية   7والرياضيات والحفاظ عىل وضعها التنافسي
ماليير  درهم ف 

ي 
انية التشغيلية للمجموعة للسنة المالية المنتهية ف  ي المتر 

 . 2023أغسطس  31ف 

المجموعة، داخل دولة اإلمارات و  خارجها، موارد مالية تفوق موارد المجموعة بما قد يكون لدى منافسي 

المالية لمعلمي المجموعة وموظفيها، مما قد  الناحية  يمكنهم من عرض رواتب ومكافآت أكتر جاذبية من 

ي عىل تصنيف المدارس وجودة التعليم  ، وهو ما قد يكون له تأثتر سلت 
يؤدي إل فقدان المعلمير  المؤهلير 

انتقال   يتسبب  وقد  ار المقدم.  اإلض  ي 
ف  المنافسير   إل  للمجموعة  التابعير   والمعلمير   الرئيسيير   المديرين 
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بسمعة العالمة التجارية للمجموعة وحصول المدارس الفردية التابعة للمجموعة عىل نتائج فحص سلبية أو  

 نتائج أكاديمية سلبية. 

ال ي طاقم التدريس المؤهل و/أو ارتفاع معدل دوران 
موظفير  إل تقديم المناهج ويمكن أن يؤدي النقص ف 

ي 
للطالب بشكل غتر فعال، مما يؤثر عىل أدائهم األكاديمي وسمعة مدارس المجموعة وعالمتها التجارية. وف 

ي 
حال لم تتمكن المجموعة، أو كان هناك تصور بأنها لن تتمكن، من جذب معلمير  ومدراء وإداريير  وموظق 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة   دعم مؤهلير  وفعالير  لمدارسها والحفاظ عليهم، فقد يكون لذلك تأثتر سلت 

 ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

ات عمل إماراتية سارية، بينما يتعير   عالوة عىل ذلك، يتعير  عىل جميع المعلمير  الوافدين الحصول عىل تأشتر

المعرفة و  الحصول عىل موافقات من هيئة  المعلمير   والمعرفة عىل جميع  التعليم  دائرة   / ية  البشر التنمية 

اكات التعليمية التابعة لدائرة التعليم   ي المدارس الخاصة ومدارس الشر
بية والتعليم االتحادية للعمل ف  ووزارة الت 

ي المدارس التابعة مؤسسة 
بية والتعليم االتحادية للعمل ف  والمعرفة، والحصول عىل موافقات من وزارة الت 

ات والموافقات ذات اإلمارات لل ي تجديد التأشتر
. وقد يكون ألي إخفاق من قبل المجموعة ف  تعليم المدرسي

ي عىل قدرة المجموعة عىل توظيف المعلمير  المؤهلير  أو االحتفاظ بهم.   الصلة تأثتر سلت 

إضافيي     بموظفي    واالحتفاظ  تعيي    أو  الرئيسيي    بالموظفي    االحتفاظ  من  المجموعة  تتمكن  ال  قد 

 اظ عىل أعمالها وتنميتها عىل النحو المخطط له. للحف 

التنفيذيير    المديرين  الحالية للمجموعة عىل قدرتها عىل جذب كبار  العمليات والتوسع  اتيجية 
تعتمد است 

ومديري  التنفيذيير   المديرين  بهم، خاصة  واالحتفاظ  والفعالية  والحماس  والكفاءة  ة  بالخت  يتمتعون  ممن 

ي دولة اإلمارات يتسم بالتنافسية من  التعليم  
. نظًرا إل أن قطاع التعليم ف  والمناهج ورؤساء األقسام الرئيسيير 

ي تعيير  هؤالء الموظفير  أو االحتفاظ بهم 
، فقد تواجه المجموعة صعوبة ف  قبل منافسير  محليير  ودوليير 

ا وينضمون بعد ذلك إل
ً
. بمجرد تعيينهم، والذين قد يغادرون المجموعة أيض   أحد المنافسير 

ة   خت  وذوي  مؤهلير   موظفير   جذب  ي 
ف  واإلخفاق  الرئيسيير   موظفيها  من  أي  خدمة  فقدان  فإن  لذلك، 

وط مقبولة يمكن أن يضعف قدرة المجموعة عىل الحفاظ عىل أعمالها وتنميتها بنجاح،  واالحتفاظ بهم بشر

ي عىل أعمال المجموعة ونتائج عملياتها   وتوقعاتها المستقبلية.  مما قد يكون له تأثتر سلت 

ي مدارس المجموعة أو نتيجة تقديم خدمات معينة  
 
قد تكون المجموعة مسؤولة عن أحداث سلبية تقع ف

ذات صلة وقد يكون تأمي   المجموعة غت  كاٍف لتغطيتها أو قد تزيد األقساط بشكل كبت  بسبب وقوع 

 تلك األحداث

ي تزاولها المجموعة مجموعة  
ام الكامنة، حيث تشمل األنشطة الت  تنطوي أعمال المجموعة عىل مخاطر االلت  

ي تقدمها. وتشمل هذه 
من المخاطر المتعلقة بصحة وسالمة الطالب والمستفيدين اآلخرين من الخدمات الت 
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والمعل المدارس  مديري  عن ترصفات  المسؤولية  أخرى،  أمور  بير   من  والطالب المخاطر،  والموظفير   مير  

ي يتم تنظيمها  
ي المجموعة أو خارجها وأي حوادث أو إصابات أو حوادث تقع نتيجة األنشطة الت 

داخل مبات 

ي تقدمها المجموعة. 
ها من الخدمات اإلضافية الت   من قبل المجموعة أو لصالحها، وخدمات النقل وغتر

ي مؤخًرا لإلطار العام لنظا  ي للسالمة والصحة المهنية )"وبعد اعتماد حكومة أبوظت  اإلطار العام م إمارة أبوظت 

ي للسالمة والصحة المهنية ي  لنظام إمارة أبوظت 
ي 2021"( ف 

، تم تصنيف خمس مدارس من المدارس الت 

الدولية   الراحة  ، وهي مدرسة  ي أبوظت  ي 
المجموعة ف  الراحة الدولية    حرم الحدائق و   -تديرها  حرم   -مدرسة 

التعليم والمعرفة. مدينة خليفة والسالم   المخاطر من قبل دائرة  أنها كيانات عالية  والوطن والرياض، عىل 

  1,000  عددهم  تجاوز   والذين  المدارس  تلك  لدى  والطالب  الموظفير    حجم  بسبب   التصنيف  هذا   وُيعزى

ي   الخطورة  عالية  والمرافق  شخص 
ي   بما   بها،  يحتفظون  الت 

ات  السباحة  حمامات  ذلك   ف  . الكيمياء   ومختت 

، )  ستتضمن  القادمة  السنوات  خالل   إضافية  فحص   لعمليات  المدارس  هذه  ستخضع  وبالتالي  : يىلي (  1ما 

ي للسالمة والصحة المهنية كل ثالث سنوات، و) ( مراجعة سنوية من 2مراجعة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظت 

، و) ي حص من قبل السلطات الحكومية ( عمليات ف4( عمليات مراجعة داخلية شاملة، و)3قبل طرف خارج 

. وقد يتطلب ذلك إجراء استثمار كبتر  5المحلية المعنية بالصحة، و) ي
( عمليات فحص من قبل الدفاع المدت 

ي عىل أعمال المجموعة  ي والموارد المالية ووقت اإلدارة واهتمامها، مما قد يؤثر بشكل سلت  ي رأس المال البشر
ف 

. وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملي   اتها ووضعها المالي

قد ال توفر وثائق التأمير  الخاصة بالمجموعة الحماية الكافية للمجموعة أو توفر تغطية تأمينية كافية ضد كل  

ي ما يتعلق بعملياتها، بما  
المخاطر المرتبطة بأعمالها. تحتفظ المجموعة بأنواع مختلفة من وثائق التأمير  ف 

و  الممتلكات،  بعض  عىل  التأمير   ذلك  ي 
عىل ف  والتأمير   األمانة،  خيانة  ضد  والتأمير   األموال،  عىل  التأمير  

داد، وحدود قصوى  ي بعض الحاالت لقيود وخصومات يجب الوفاء بها قبل االست 
ي تخضع ف 

السيارات، والت 

تتكبد   قد  الحالة،  هذه  ي 
وف  الخسائر.  لبعض  التأمير   تغطية  عدم  جانب  إل  معينة،  لمخاطر  واستثناءات 

ي عىل أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. المجموعة خسائ  ر قد يكون لها تأثتر سلت 

ا المسؤولية عن أي حوادث أو إصابات أو خسائر يتعرض لها الطالب أو  
ً
يمكن أن تتحمل المجموعة أيض

ف عليها مدارس ا ي تشر
ي الفعاليات الت 

ي المدارس أو ف 
لمجموعة. عالوة عىل الموظفون أو أطراف خارجية ف 

ذلك، تستعير  المجموعة بخدمات أطراف خارجية لتقديم بعض الخدمات مثل المقاصف المدرسية والنقل 

 عىل مقدمي الخدمات من األطراف الخارجية الحصول عىل التأمير  ضد 
بالحافالت والعيادات حيث يتعير 

ا م
ً
طالبات تنطوي عىل مزاعم باإلهمال أو المسؤولية بشأن تلك الخدمات. ويمكن أن تواجه المجموعة أيض

اف أو بتحميلها المسؤولة بأي طريقة أخرى.  ي اإلشر
 التقصتر ف 

ي شكل تأمير  ضد المسؤولية تجاه األطراف الخارجية،  
وتحتفظ المجموعة حالًيا بتأمير  ضد المسؤولية، ف 

ي تعتقد أنها  وتغطية تأمينية ضد الحوادث الشخصية للطالب، والحوادث الشخصية للمعلمير  الف
، والت  رديير 
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إل  باإلضافة  ها معقولة ومناسبة ألنشطتها.  القطاع وتعتت  ي 
بها ف  المعمول  الممارسات  كافية ومتوافقة مع 

 .  ذلك، تحتفظ المجموعة بوثيقة تأمير  ضد مسؤولية المدراء والمسؤولير 

لمخاطر و/أو االحتماالت وقد يتم ورغم ما تقدم، من الممكن أن تكون تلك التغطية التأمينية غتر كافية لكل ا  

، فقد يكون ألي دعوى  كات التأمير  ذات الصلة. وبرصف النظر عن توفر التأمير  رفض المطالبات من قبل شر

ي مدارس المجموعة 
هم من األشخاص ف  ي لحقت بطالبها أو غتر

ناجحة ضد المجموعة بسبب اإلصابات الت 

ي حال أو أثناء نقل الطالب من المدرسة وإليها تأثتر  
ي عىل سمعتها وتأثتر جوهري عىل نتائجها المالية. وف  سلت 

ة للدفاع وتحويل وقت اإلدارة   ي دعاية سلبية، وتتطلب تكاليف كبتر
لم تنجح تلك الدعوى، فقد تتسبب ف 

 واهتمامها ومطالبات تتجاوز التغطية التأمينية للمجموعة أو مطالبات ال يغطيها تأمينها. 

يوجد   ال  ذلك،  عىل  ي عالوة 
ف  المسؤولية  تأمينية ضد  تغطية  توفتر  من  ستتمكن  المجموعة  أن  يضمن  ما 

ها عىل اإلطالق. وقد تؤدي أي دعاوى تقام ضد المجموعة، بغض النظر  وط مقبولة أو توفتر المستقبل بشر

أثتر عن صحتها أو نتيجتها النهائية، إل زيادة األقساط المستحقة عليها للتغطية التأمينية كما قد يكون لها ت

ي جوهري عىل سمعتها وقدرتها عىل جذب الطالب أو االحتفاظ بهم. وقد يكون ألي دعوى ناجحة ضد   سلت 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها  التأمينية أو تتجاوزها، تأثتر سلت  المجموعة، ال تشملها التغطية 

  .  المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي

، قد ال تكون النتائج الت ا عىل أدائها المستقبىلي
ً اريخية ومعدالت النمو والربحية الخاصة بالمجموعة مؤشر

ي الزيادة بنفس المستوى. 
 
ي ذلك إذا لم يستمر معدل التحاق الطالب ف

 
 بما ف

للمجموعة  ي 
التاريج  النمو  ة. وقد كان  السنوات األختر ي 

اإليرادات واألرباح ف  ي 
ا ف  ً نمًوا كبتر المجموعة  حققت 

ا بافتتاح مدارس جديدة، ونتائج الطالب ونتائج الفحص المرتبطة بها، وبناء عالمات تجارية ناجحة، 
ً
مدفوع

اتيجيات التسويق الناجحة لزيادة معدل التحاق الطالب.   وتطوير المدارس من خالل عدد من المناهج واست 

عدة   بسبب  لتقلبات  عملياتها  ونتائج  للمجموعة  المالي  المركز  يخضع  التوسع وقد  معدل  مثل  عوامل، 

المجموعة عىل الحفاظ عىل ربحيتها وزيادتها وتعزيز كفاءتها   ة معينة، وقدرة  ي فت 
والتكاليف ذات الصلة ف 

ي أي سنة معينة. 
ا ف 
ً
 التشغيلية واحتدام المنافسة وتصور السوق وقبول أي برامج تعليمية مقدمة حديث

ي االستم
ي تديرها، عالوة عىل ذلك، قد ال تنجح المجموعة ف 

ي المدارس الت 
ي زيادة عدد الطالب المقبولير  ف 

رار ف 

وقد ال تحقق النجاح الذي تتوقعه من افتتاح مدارس جديدة أو االستحواذ عليها أو تحديد برامج تعليمية 

 إضافية. 

ات المستقبلية، كما قد ال تحافظ عىل معدل  ي الفت 
وقد ال تحافظ المجموعة عىل معدالت النمو السابقة ف 

ي المستقبل. وقد ال تكون النتائج التاريخية ومعدالت 
الربحية عىل أساس رب  ع سنوي أو عىل أساس سنوي ف 

ة  ي المستقبل. ويمكن أن تخضع األسهم لتقلبات كبتر
ا عىل أدائها ف  ً النمو والربحية الخاصة بالمجموعة مؤشر
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وق االستثمار.  مجتمع  توقعات  تلبية  ي 
ف  أرباحها  أخفقت  إذا  األسعار  ي 

إل ف  األحداث  هذه  من  أي  يؤدي  د 

 انخفاض سعر األسهم بشكل جوهري. 

ات التقنية   ي حال لم تتمكن المجموعة من صيانة مرافق مؤسساتها الحالية أو تحديثها أو مواكبة التغت 
 
ف

ي وجوهري عىل  يؤثر بشكل سلت  مما قد  للطالب،  أقل جاذبية  تكون مؤسساتها  التعليم، فقد  أو سوق 

 أعمالها. 

المجموعة، لكي تظل قادرة عىل المنافسة، أن تضمن صيانة مرافقها وتقنياتها وعروضها األخرى   يجب عىل

ي حال 
للطالب وأشهم. وف  ة  المتغتر المستقبلية  لتلبية االحتياجات والتوقعات  بانتظام  وتحديثها وتكييفها 

و متقادمة أو قديمة، أو وجود تصور بأن مرافق المجموعة أو تقنياتها أو عروضها األخرى منخفضة الجودة أ

ي سوق التعليم، فقد يختار الطالب وأشهم  
ي االستجابة بنجاح لالتجاهات الجديدة ف 

إذا أخفقت المجموعة ف 

االلتحاق بمؤسسات أخرى ُينظر إليها عىل أنها تقدم موارد ممتازة وبالتالي قد ينخفض معدل التحاق الطالب 

 بالمجموعة. 

ها أو عالوة عىل ذلك، قد تواجه المج موعة صعوبات عند محاولة تحديث مرافق مؤسساتها القائمة أو تجهتر 

 : ي ذلك ما يىلي
 توسيعها، بما ف 

ورية أو المرغوبة؛ • ات الرص   قد ال تتمتع عقارات المجموعة بالقدرة عىل استيعاب التغيتر

 قد ال تكون المرافق الحالية مصممة بما يالئم هذه التجديدات؛ •

التجديدات • انية   قد تكون تكاليف  المتر  أو قد تتجاوز  ة  المعدات كبتر أو  التحديثات  أو  التوسعات  أو 

 المخصصة وقد ال تحقق المجموعة الفوائد المتوقعة من المرافق أو التقنيات أو العروض الجديدة؛

خيص؛  •  قد ال تتمكن المجموعة من الحصول عىل الموافقات التنظيمية من هيئات الت 

ات المرغوبة عىل األرض أو المرافق أو  قد ال تتمكن المجموعة من   • الحصول عىل الموافقة عىل التغيتر

وط مواتية من الناحية التجارية؛  ات بشر  الموافقة عىل تلك التغيتر

وط مواتية من الناحية التجارية   • قد ال تتمكن المجموعة أو ال تستطيع الحصول عىل أموال كافية بشر

قيات أو التوسعات أو المعدات؛ و أو الحصول عليها عىل اإلطالق لتمويل تلك  التجديدات أو الت 

ي  •
ها ضمن اإلطار الزمت  قد ال تتمكن المجموعة من تجديد المرافق أو توسيعها أو تحديثها أو تجهتر 

 المتوقع للمجموعة. 

ها أو توسيعها إل عدم  ي ترقية مرافق مؤسساتها الحالية أو تجهتر 
وقد يؤدي عدم قدرة المجموعة أو إخفاقها ف 

أعمال  عىل  ي جوهري  سلت  تأثتر  ليه  يكون  قد  مما  بنجاح،  بها  الخاصة  النمو  اتيجية 
است  تنفيذ  من  تمكنها 

 المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

بيانات  أمن  انتهاكات  أو  بالمجموعة،  الخاصة  المعلومات  تقنية  أنظمة  ي 
 
ف ة  الكبت  األعطال  تؤدي  قد 
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أ تعريض المجموعة،  إل  بها،  العبث  أو  الحساسة  الشخصية  البيانات  عن  به  المرصح  غت   اإلفصاح  و 

 المجموعة لدعاوى قضائية أو التأثت  سلًبا عىل أعمالها أو سمعتها. 

العديد من الجوانب الحيوية للعمليات  ي 
تؤدي أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة دوًرا رئيسًيا ف 

ونية وإدارة التعلم. عالوة عىل ذلك، التجارية للمجموعة، بم ي ذلك أنظمة الفوترة وإدارة المستندات اإللكت 
ا ف 

تقنية  أنظمة  معظم  إن  حيث  السحابة  عىل  تعتمد  بالمجموعة  الخاصة  المعلومات  تقنية  أنظمة  فإن 

ذات  واالستخدامات  للمجموعة  التجارية  العمليات  لكل  امج كخدمة"  "الت  نموذج  عىل  قائمة    المعلومات 

الذي تقدمه أوراكل   NetSuiteالصلة. تعتمد المجموعة بشكل أساسي عىل نظام تخطيط موارد المؤسسات  

معلومات   إلدارة  أوراكل  تقدمه  الذي  العمالء  عالقات  إدارة  ونظام  يات،  والمشت  التقارير  وإعداد  للمحاسبة 

ي الذي   تقدمه أوراكل إلدارة البيانات الشخصية العمالء )الطالب / أولياء األمور(، ونظام إدارة رأس المال البشر

امج اآلخرين مثل    /  ، وموفري الت  يد   Microsoft Office 365الخاصة بالموظفير  إلدارة الهوية ورسائل الت 

و والمؤتمرات  والتعاون  ي 
وت  )  ISAMSاإللكت  المدارس  إدارة  معلومات  نظام  إلجراء MISلتوفتر  وذلك   ،)

ي ظل نظام تكنولوجيا معلومات مركزي وموحد. عملياتها وإدارتها وتحديثها تلقائ
 ًيا ف 

ي عىل أعمال  ي انقطاع الخدمة أو توافر أنظمة المجموعة تأثتر سلت 
ي النظام يتسبب ف 

وقد يكون ألي إخفاق ف 

اق أو انقطاع   المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. عالوة عىل ذلك، فإن أي اخت 

أو   تدمتر  قبل  أو  من  األساسية  البنية  و/أو  بالمجموعة  الخاصة  المعلومات  تقنية  ألنظمة  جوهري  تعطيل 

كة وعملياتها.  ي عىل أعمال الشر أشخاص يتمتعون بوصول مرصح به أو غتر مرصح به يمكن أن يؤثر بشكل سلت 

قان و/أو دعاوى ومسؤوليات  معلومات  و/أو شقة  األعمال  ا النقطاع 
ً
أيض المجموعة  و/أو وقد تخضع  ونية 

ونية، مما قد يعرض أنظمة المجموعة للخطر  ار بالسمعة نتيجة أي هجمات إلكت  عقوبات تنظيمية و/أو اإلض 

ي دولة اإلمارات للعديد من الهجمات 
ة، تعرض قطاع التعليم ف  ي السنوات األختر

ويؤدي إل تشب البيانات. ف 

. ويمكن أن تصبح  ونية ومحاوالت التصيد االحتيالي
امج الضارة والهجمات  اإللكت  ا للت 

ً
أنظمة المجموعة هدف

الخاصة  المعلومات  تقنية  أنظمة  توافر  عدم  أو  الخدمة  انقطاع  ي 
ف  تتسبب  قد  ي 

الت  األخرى  ونية  اإللكت 

ها أو  ات أو فقدان البيانات أو تدمتر بالمجموعة. وقد يؤدي وقوع أي من هذه األحداث إل انقطاعات أو تأختر

 عن شقة أو اإلفصاح عن معلومات قد تكون حساسة عن خدمات المجموعة عدم توافر األنظمة، ف
ً
ضال

 وعملياتها. 

ُيعد الحفاظ عىل أمن معلومات المجموعة والضوابط الداخلية عىل حقوق الوصول أمًرا بالغ األهمية نظًرا  

والع األسماء  مثل   ، والموظفير  والمعلمير   الطالب  عن  والشية  الخاصة  المعلومات  طبيعة  ناوين  إل 

إجراءات من قبل  نتيجة ألي  للمجموعة  األمنية  التدابتر  اق 
ي حال اخت 

األخرى. وف  الشخصية  والمعلومات 

، أو مخالفات أو غتر ذلك، فقد تحصل األطراف الخارجية عىل سجالت   أطراف خارجية، أو خطأ من الموظفير 

ويؤدي إل تعطيل أعمالها ويؤثر الطالب أو تتمكن من الوصول إليها، مما قد يعرض المجموعة للمسؤولية  

ي أن موظفيها أو أطراف أخرى قد 
سلًبا عىل سمعتها. باإلضافة إل ذلك، تتعرض المجموعة لخطر يتمثل ف 
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ي بحوزتهم. ونتيجة لذلك، قد 
ي عن المعلومات التعليمية الشية الت 

يختلسون أو يفصحون بشكل غتر قانوت 

ة لت  عزيز الحماية من تهديد هذه االنتهاكات األمنية أو للتخفيف يتعير  عىل المجموعة تخصيص موارد كبتر

ي تسببها هذه االنتهاكات. 
 من المشكالت الت 

ي من 
ي تطبقها المجموعة لدعم عمليات التعاف 

باإلضافة إل ذلك، فإن السياسات واإلجراءات االحتياطية الت 

القائم والخدمات  األنظمة  وحماية  الضوابط  عىل  حالًيا  تقترص  تعرض الكوارث  قد  ي 
والت  السحابة،  عىل  ة 

ي حالة فقدان خدمات االتصاالت. وقد نفذت  
المجموعة لالنتهاكات غتر المرصح بها أو تؤثر عىل عملياتها ف 

البيانات المخزنة عىل السحابة للمجموعة تدابتر  امج الخارجيير  الذين يستضيفون  المجموعة ومقدمو الت 

ي ذلك ضمانات المراقبة  
، بما ف  وسات ومعالجة مواطن الضعف وجدران أمن شبكي األمنية ومسح مكافحة الفتر

ي منع أي 
الحماية والتشفتر وضوابط الوصول. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن أن هذه اإلجراءات ستنجح ف 

الخاصة بها و/أو تعطيلها، ومن  المعلومات  المعلومات والبيانات ذات الصلة وتقنية  اق ألنظمة تقنية  اخت 

ي ذلك نتيجة التلف واالنقطاع الناجم عن فقدان الطاقة المحتمل أن تك
ون الخوادم عرضة لالنقطاعات، بما ف 

أو الكوارث الطبيعية، وتعطل أنظمة الكمبيوتر والشبكات، وفقدان خدمات االتصاالت، وانقطاع الخدمة من 

ي ذلك مقدمي الخدمات القائمة عىل السحابة، واألجهزة أو الت  
قة، والفقدان  مقدمي الخدمات، بما ف  امج المخت 

ونية والمتسللير  
وسات الكمبيوتر، والهجمات اإللكت  ي للبيانات، واالنتهاكات األمنية، وفتر

وت  المادي واإللكت 

ها من المشاكل أو األسباب األمنية الخارجة عن سيطرة المجموعة.  ومحاوالت الوصول غتر المرصح بها وغتر

ها أو عدم توافر  وقد يؤدي وقوع أي من هذه األحداث إل   ات أو فقدان البيانات أو تدمتر انقطاعات أو تأختر

 عن شقة أو اإلفصاح عن معلومات قد تكون حساسة عن طالب المجموعة أو أشهم. وقد 
ً
األنظمة، فضال

ي جوهري عىل سمعة المجموعة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها  يكون ألي من هذه الحاالت تأثتر سلت 

 تها المستقبلية. وتوقعا

ام باللوائح المعمول بها.  ي ضمان االلتر 
 
 قد تخفق الضوابط واإلجراءات والسياسات الداخلية للمجموعة ف

كات الخاصة   تتم مراجعة الضوابط الداخلية وضوابط وإجراءات اإلفصاح وسياسات وإجراءات حوكمة الشر

اضات معينة ويمكن   بالمجموعة وتحديثها بشكل دوري. ومع ذلك، فإن أي نظام ضوابط يعتمد جزئًيا عىل افت 

أن يوفر فقط ضمانات معقولة، وليست مطلقة، بتحقيق أهداف النظام. تتلق  المجموعة الرسوم الدراسية  

لبعض طالبها عن طريق الدفع النقدي، مما يزيد من تعرض المجموعة للشقة. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن 

ي المستقبل. أن الضوابط الداخلية المعمول بها  
 ستمنع حدوث أي حاالت شقة ف 

كة   تكن  لم  ،الطرح   قبل كة  أعمالها   تزاول  الشر ي إطار التحضتر للطرح،    عامة  مساهمة  كشر
كة، ف  بينما قامت الشر

ها من السياسات والعمليات والنظم والضوابط كي يتست  لها   كات وغتر بتنفيذ عدد من إجراءات حوكمة الشر

. وال  ي المالي ي سوق دت 
كة عامة مدرجة ف  كة مسجلة كشر ي أي شر

تحقيق االمتثال للمتطلبات الالزم توفرها ف 

 
ً
 حافًل

ً
كة سجًل  يمكنها عىل أساسه تقييم أداء هذه السياسات واإلجراءات والنظم والضوابط أو تمتلك الشر
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ضامة  األكتر  اللوائح  ضوء  ي 
ف  غتر كافية  وإجراءاتها  الداخلية  ضوابطها  تكون  قد  وبالتالي  نتائجها.  تحليل 

كة مساهمة عامة. وقد يكون ألي إخفاق لضوابط وإجراء  كة وتوقعات المستثمرين المطبقة عىل أي شر ات الشر

ي جوهري عىل  أو المجموعة أو تحايل بشأنها أو عدم االمتثال للوائح المتعلقة بالضوابط واإلجراءات تأثتر سلت 

 أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

ي   تعتمد العالمة التجارية للمجموعة عىل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وقد يؤدي  
 
أي إخفاق ف

وعالمتها  المجموعة  خدمات  قيمة  من  التقليل  إل  حمايتها  عىل  القدرة  عدم  أو  الحقوق  هذه  حماية 

 التجارية. 

ها من حقوق الملكية الفكرية مدارس المجموعة وخدماتها  تمتر  األسماء والعالمات التجارية للمجموعة وغتر

ي تطوير سمعتها وتعزيزها.   المقدمة عن تلك الخاصة بمنافسيها كما أنها تعزز قدرة
 المجموعة عىل االستمرار ف 

ي دولة   
ية ف  وقد سجلت المجموعة العالمات التجارية لتعليم "إلهام العقول الشابة" باللغتير  العربية واإلنجلتر 

. ومع ذلك، لم تسجل المجموعة أًيا من األسماء التجارية أو أسماء والبحرين وعمان والكويت وقطر  اإلمارات  

أو المجا للمجموعة  المسجلة  غتر  التجارية  العالمات  ي 
ف  الطعن  يتم  وقد  الفردية.  بمدارسها  الخاصة  الت 

المجموعة من  تتمكن  تنتهك عالمات تجارية أخرى. وقد ال  أنها  أو تحديد  التحايل عليها  أو  التعدي عليها 

وي    ج ألسماء المدا ي تحتاجها للت 
ي هذه العالمات التجارية، والت 

رس بير  قاعدة أولياء األمور  حماية حقوقها ف 

ي بعض األحيان، قد يتبت  المنافسون عالمات تجارية شبيهة بعالمات المجموعة،  
والطالب الخاصة بها. وف 

ي السوق. باإلضافة إل  
مما يعيق قدرتها عىل بناء هوية العالمة التجارية وقد يؤدي ذلك إل حدوث ارتباك ف 

للعالمات التجارية من قبل مالكي العالمات التجارية المسجلة أو  ذلك، قد يتم رفع دعاوى انتهاك محتملة  

 مختلفة من العالمات التجارية غتر المسجلة الخاصة بمدارس 
ً
ي تتضمن أشكاال

العالمات التجارية األخرى الت 

 المجموعة. 

عة ستكون عالوة عىل ذلك، ال يوجد ما يضمن فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق الملكية الفكرية للمجمو 

ي 
ي الدول الت 

فعالة أو ما يضمن عدم قيام أطراف خارجية بانتهاك أو إساءة استخدام هذه الحقوق سواء ف 

ي أي مكان آخر. باإلضافة إل ذلك، ال يمكن للمجموعة أن تضمن أن منافسي 
تعمل فيها المجموعة حالًيا أو ف 

كون ألي انتهاك أو اختالس لحقوق الملكية المجموعة لن يطوروا بشكل مستقل ملكية فكرية مماثلة. وقد ي

وتوقعاتها  المجموعة  أعمال  عىل  ي  سلت  تأثتر  مماثلة  فكرية  لملكية  منافسيها  تطوير  أو  للمجموعة  الفكرية 

. وقد يكون ضبط االستخدام غتر المرصح به للعالمات التجارية  المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي

ي إلنفاذ العالمات التجارية للمجموعة أو حمايتها أو للمجموعة أمًرا صعًبا ومكل
ا، وقد يلزم اللجوء للتقاص 

ً
ف

ي 
. وقد ال تكون نتيجة الدعاوى القضائية المحتملة ف  تحديد صالحية ونطاق حقوق الملكية الخاصة بالغتر

ي تلك الدعوى لحماية حقوق المجموعة. وقد ت
ي النتيجة المواتية ف 

كون هذ صالح المجموعة، وقد ال تكق 

ا عن أعمال المجموعة. 
ً
ا مكلفة وتشتت انتباه اإلدارة بعيد

ً
 الدعاوى القضائية أيض
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 يتم تحقيق جزء كبت  من إيرادات المجموعة من خالل أرب  ع مدارس

ي 
ي السنة المالية المنتهية ف 

ي 2022أغسطس  31ف 
، حققت أربعة مدارس تابعة للمجموعة معظم إيراداتها. ف 

ي  السنة المالية المنته
إيرادات المجموعة،   من  %58.4، حققت أرب  ع مدارس ما نسبته  2022أغسطس    31ية ف 

ي   ومدرسة،  %18.8حرم الحدائق ما نسبته    –حيث حققت مدرسة الراحة الدولية   يطانية  دت  ا   -  الت   بارك  جمتر

ي  مدرسة %11.9سة أب تاون الدولية ومدر ، 11.9% يطانية دت   . %11.3  نسبته ما  اإلمارات تالل -  الت 

كتر   
الت  لمخاطر  المجموعة  تتعرض  لذلك،  ا 

ً
إيرادات   فيما وفق ي 

ف  األرب  ع  المدارس  هذه  بمساهمة  يتعلق 

ي ذلك 
ف  بما  المدارس ألي سبب،  اإليرادات من هذه  انخفضت  إذا  المالي سلًبا  أدائها  يتأثر  المجموعة وقد 

ي عملية االعتماد المنافسة من مقدمي الخدمات اآلخرين أو نتائج الطالب أو رضا أوليا 
ء األمور أو ضعف األداء ف 

ي هذه المدارس، مما قد يتسبب 
أو الفحص التنظيمي أو سمعة المدارس ذات الصلة أو أي أحداث تخريبية ف 

ي اإلغالق المؤقت أو الدائم لها. 
 ف 

ي تم االستحواذ عليها مؤخًرا باإلمكانيات الالزمة لتك
ون المدرسة  عالوة عىل ذلك، تتمتع مدرسة جبل عىلي الت 

 المدارس ربحية أو من بير  
ي حال أصبحت مدرسة جبل عىلي أكتر

األكتر ربحية عىل مستوى المجموعة. وف 

ي محفظة المجموعة، فقد تواجه المجموعة مخاطر تركتر  مماثلة بشأن مدرسة جبل 
المدارس األكتر ربحية ف 

 .  عىلي

ي جوهري قد يكون إلنهاء عقود اإليجار الحالية أو عدم القدرة عىل تجد وط مقبولة تأثت  سلت 
يدها بشر

 عىل أعمال المجموعة

ي المدرسية  
ي ذلك المبات 

ي المستأجرة، حيث يتم بناء بعض المدارس، بما ف 
تعتمد المجموعة عىل قطع األراص 

ة، تم إنشاء أرب  ع مدارس تملكها وتديرها المجموعة عىل قطع  ي تاري    خ هذه النشر
المملوكة للمجموعة. كما ف 

مست ي 
الراحة أراص  ومدرسة  الدولية،  فيلد  جرين  ومدرسة  للبنات،  األمريكية  األكاديمية  ذلك  ي 

ف  بما  أجرة، 

الدولية    -الدولية   الراحة  ومدرسة  خليفة،  مدينة  جديدتير    -حرم  مدرستير   إل  باإلضافة  الحدائق،  حرم 

يطانية   الت  ي  دت  )مدرسة  اإلنشاء  قيد  اإلنشاء    –إحداهما  قيد  ستكون  واألخرى  ا(  ي جمتر دت  )مدرسة  قريًبا 

يطانية   ا  -الت  شاء مستأجرة ومؤجرة من متر الت  ي 
ف  األطفال  أرض مدرسة حديقة  فإن  ذلك،  إل  باإلضافة   .)

ا مستأجرين.   بجمتر البكالوريا  مدرسة  ومبت   أرض  أن  ي حير  
ف  ي  لمشغل خارج   مطلوباتإجمالي    بلغالباطن 

ي  درهم مليون 201اإليجار للمجموعة 
ي كما   إمارات 

 . 2022 أغسطس 31 ف 

ي  
نظًرا إل أن عقود اإليجار محددة المدة ويتم تجديدها بناًء عىل طلب أطراف االتفاقيات، فإن أي زيادة ف 

ي قد 
امات إضافية، والت  اإليجار يفرضها المؤجر عىل المجموعة عند التجديد ستؤدي إل تكبد المجموعة الت  

ي جوهري عىل أعمال   المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. يكون لها تأثتر سلت 
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ي تمتلكها المجموعة وتستخدمها لعمليات تجديد أو تم تشييدها خصيًصا لتلبية   
ي الت 

خضعت معظم المبات 

ي 
ي تم تشييد المبات 

ي الت 
ي حال لم تتمكن المجموعة من تجديد عقود اإليجار لقطع األراص 

متطلبات معينة. وف 

ي حال الم
اتيجية والمالية للمجموعة أو ف  وط وأحكام مقبولة تتماسر مع األهداف اإلست  درسية عليها، بشر

إنهاء هذه العقود أو عدم تجديدها من قبل المؤجر ألي سبب من األسباب، فستتعرض المجموعة للمخاطر 

 التالية: 

ي ما يتعلق بتحديد موقع بديل والحصول عليه واال  •
ة ف  نتقال إليه، وتطوير هذا الموقع تكبد تكاليف كبتر

ا للمعايتر المطلوبة؛ 
ً
 وفق

ي تجديد المدارس أو تشييدها؛  •
 خسارة قيمة االستثمارات ف 

 عدم القدرة عىل الحصول عىل الموافقة الالزمة من الجهات التنظيمية لنقل مدرسة إل مبت  جديد؛ •

 أطفالهم إل الموقع الجديد؛عدم القدرة عىل الحصول عىل موافقة جميع أولياء األمور عىل نقل  •

 االنتقال إل مكان غتر مرغوب فيه و/أو؛  •

ي العمليات، ونتيجة لذلك، قد ال تتمكن المجموعة من تحصيل الرسوم الدراسية  •
حدوث تعطل كبتر ف 

ي 
ي ف 

ي تلك المدرسة ذات الصلة وقد تكون عرضة للتقاص 
ة التعطل أو االحتفاظ بالطالب ف  خالل فت 

 عطل. ما يتعلق بهذا الت 

المجموعة ألغراض  المستأجرة من قبل  ي 
إيجار األراص  إنهاء بعض عقود  أو  انتهاء  باإلضافة إل ذلك، عند 

ي 
ات أو التحسينات عىل هذه األراص  ي أو التجهتر 

ة، يتعير  عىل المجموعة تسليم ملكية المبات  مدارسها المتمتر 

يطانية  إل المؤجر. وتنطبق هذه المتطلبات عىل اتفاقية عقد اإليجار ل ي الت   –تطوير قطعة أرض مدرسة دت 

للبنات، ومدرسة حديقة األطفال   األمريكية  األكاديمية  ي تخضع لإلنشاء، وقطعة أرض 
الت  ا  شاء،    -جمتر الت 

الدولية   الراحة  لمدرسة  المساطحة  اتفاقية  ا   - وكذلك 
ً
أيض المجموعة  يتعير  عىل  وقد  خليفة.  مدينة  حرم 

ي ذلك عقد تعويض المؤجر عن كل الخسائر ال
إنهاء مبكر لبعض عقود اإليجار، بما ف  ي تكبدها نتيجة أي 

ت 

 إيجار مدرسة جرين فيلد الدولية. 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها   قد يكون لمثل هذه العواقب تأثتر سلت 

 .  ووضعها المالي

اتيجية التوسع المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة عىل تنفيذ اس  تر

قد ال تتمكن المجموعة من الحفاظ عىل معدل نموها الحالي أو تشيعه، أو اإلدارة الفعالة لتوسيع عملياتها أو  

ي الوقت المناسب أو بشكل مرب  ح. 
 تحقيق النمو المخطط له ف 

بالمجموعة. ويخضع تطوير   الخاصة  التوسع  اتيجية  ي إطار إست 
إنشاء مدارس جديدة ف  المجموعة  وتتوقع 

ي ذلك: 
 المدارس الجديدة لمختلف مخاطر التمويل والبناء والتشغيل، بما ف 
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التجارية   • وط  الشر بشأن  والتفاوض  المناسب  الموقع  ي 
ف  المناسبة  األرض  قطع  تحديد  ي 

ف  التأختر 

 المقبولة؛ 

التشييد واإلشغال  التأخ • ذلك  ي 
ف  بما  الالزمة،  التنظيمية  اخيص  والت  الموافقات  الحصول عىل  ي 

ف  تر 

اخيص والموافقات واالعتمادات الحكومية األخرى؛   الالزم والتصاري    ح والت 

ي  •
ي ذلك االعتماد عىل أداء االطراف الخارجية وإخفاق المقاولير  ف 

المسائل المتعلقة بالتشييد، بما ف 

اعات مع المقاولير  من الباطن، وتجاوز التكاليف، وتوافر المواد االمتثال للج  
ي للتشييد، والت 

دول الزمت 

 والمعدات والعمالة وتكاليفها، واألحوال الجوية السيئة وتغيتر اللوائح الحكومية؛

رة؛ أو  • ورية أو تكلفتها غتر مت   نقص الموارد المالية الرص 

اتيجية المجموعة.  •  تغيتر است 

، يجب  عالوة عىل ذلك ي أي مدارس جديدة قبل بداية العام الدراسي التالي
، نظًرا إل أنه يتم منح المقاعد ف 

ي محدد وقبل بدء العام الدراسي ذي الصلة. لذلك، 
ي غضون إطار زمت 

االنتهاء من تشييد المدارس الجديدة ف 

تك تكبد  إل  تؤدي  قد  أكتر شعة  أو  إضافية  إنشاء  التشييد جهود  مشاري    ع  تتطلب  ة. قد  إضافية كبتر اليف 

ي افتتاح 
باإلضافة إل ذلك، قد تستغرق المدارس بعض الوقت حت  تصبح مربحة. ويمكن أن يؤدي التأختر ف 

ي ذلك االضطرار إل تعويض وقت التدريس الضائع،  
ا إل عواقب سلبية أخرى بما ف 

ً
أي مدرسة جديدة أيض

داد أي رسوم دراسية مما يؤدي إل زيادة تكاليف المدرسير  والتكاليف التنظي  مية واحتمال االضطرار إل است 

. 2024مستلمة. وتعمل المجموعة حالًيا عىل تطوير مدرستير  من المتوقع أن يتم تشغيلهما بحلول سبتمت   

ي المتوقع أو حدوث أي من العوامل 
ا لإلطار الزمت 

ً
ي استكمال تطوير هذه المدارس وفق

قد يكون لإلخفاق ف 

. المذكورة أعاله تأثتر  ي عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي   سلت 

بها، عىل مدارس خاصة  الخاصة  التوسع  اتيجية  است  إطار  ي 
ف  المجموعة،  تستحوذ  قد  إل ذلك،  باإلضافة 

ي 
ة، بما ف  ا كبتر

ً
ي شبكتها الحالية من المدارس، مما يمثل مخاطر وشكوك

ي دولة اإلمارات ودمجها ف 
موجودة ف 

 :  ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص ما يىلي

 توافر المدارس المستهدفة المناسبة لالستحواذ عليها؛  •

 توافر موارد مالية أو تشغيلية كافية لتمويل عمليات االستحواذ؛  •

مدارس  • عىل  لالستحواذ  المطلوبة  والتصاري    ح  واالعتمادات  اخيص  الت  عىل  الحصول  عىل  القدرة 

 جديدة و/أو تشغيلها؛ 

ي كل   •
ف  عليها  والحفاظ  القياسية  واإلجراءات  والسياسات  الضوابط  تنفيذ  عىل  المجموعة  قدرة 

 مدارسها؛

 ضف انتباه اإلدارة عن األعمال العادية إلدارة العمليات اليومية للمجموعة أثناء عملية االندماج؛  •

ي المدارس ال •
مستحوذ عليها؛ قدرة المجموعة عىل دمج وتحفتر  الموظفير  الرئيسيير  بشكل مناسب ف 

 و
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 النفقات غتر المتوقعة المرتبطة بجهود االندماج.  •

 المخاطر المتعلقة باالستحواذ عىل مدرسة جبل عىلي 

كة عىل أعمال وأصول مدرسة جبل   اتيجية التوسع غتر العضوي للمجموعة، استحوذت الشر
ي إطار است 

ف 

ي مايو  مدرسة جبل عىلي عىلي )"
، وحصلت عىل ملكية مليو   48بسعر إجمالي قدره    2022"( ف  ي

ن درهم إمارات 

ي تقع عليها مدرسة جبل عىلي بسعر إجمالي قدره  
، غتر شامل   185.5قطعة األرض الت  ي

مليون درهم إمارات 

يبة القيمة المضافة.   ض 

ي السنة المالية المنتهية  
اماتها أصولها ف  تعرضت مدرسة جبل عىلي لصعوبات مالية شديدة، حيث تجاوزت الت  

ي  
وتعرضت الحتمالية اإلغالق بسبب نزاعات قانونية مع دائنيها. كانت مدرسة جبل    2021أغسطس    31ف 

ي ما يتعلق بالمستحقات غتر المدفوعة وصدر 
كة اإلمارات ريت، ف  ي نزاع مع مالك األرض والمؤجر، شر

عىلي ف 

ي هذا الصدد يلزمها بدفع مبلغ يقارب    2021مارس    12قرار تحكيم بتاري    خ  
مليون   70ضد مدرسة جبل عىلي ف 

 ، ي تواجهها مدرسة جبل عىلي
ي حل الصعوبات المالية الت 

. تم التواصل مع المجموعة للمساعدة ف  ي
درهم إمارات 

ي مايو  
ي أدت إل االستحواذ عىل موقع المدرسة وعملياتها ف 

اء،    2022والت  مليون    48ودفع جزء من سعر الشر

امات المستحقة عىل مدرسة جبل  ي لتسوية االلت  
 عىلي للمؤجر. درهم إمارات 

كة هادفة للرب  ح    كة غتر هادفة للرب  ح إل شر كجزء من عملية االستحواذ، تم تحويل مدرسة جبل عىلي من شر

تم  ي 
والت  وأصولها  عىلي  جبل  مدرسة  بأعمال  المتعلقة  امات 

االلت   وأداء كل  سداد  مسؤولية  كة  الشر وتولت 

امات   االلت   وكذلك  االستحواذ،  عملية  إتمام  قبل  عنها  غتر  اإلفصاح  امات   
االلت  )تصل  عنها  المفصح  غتر 

امات )أ( كل الرسوم والنفقات الدورية المتعلقة   500,000المفصح عنها إل   (. وتتضمن هذه االلت   ي
درهم إمارات 

امات بموجب كل عقود األعمال، و)ب( كل الرواتب والمكافآت  ي ذلك االلت  
، بما ف  بأعمال مدرسة جبل عىلي

ت نهاية الخدمة ومزايا العمل األخرى المستحقة للموظفير  الحاليير  بموجب  والعموالت والمصاريف ومكافآ

 .  عقود العمل الحالية لدى مدرسة جبل عىلي

، بصفتها مؤسسة غتر هادفة للرب  ح، برنامج سندات دين يستلزم دفع مبلغ معير    عرضت مدرسة جبل عىلي

ي المدرسة، عىل أن يتم رده بالكامل إل حامليه
ي مدرسة    للحصول عىل مقعد ف 

بعد إكمال الطالب لدراساته ف 

امات سندات مستحقة بقيمة   . وكان عىل مدرسة جبل عىلي الت   ي نهاية   39جبل عىلي
ي كما ف 

مليون درهم إمارات 

المالية   النفقات 2022السنة  ي ذلك 
تكاليف أخرى، بما ف  السندات عىل  أموال  أنفقت مدرسة جبل  بينما   ،

كة الرأسمالية. تم بدء سداد السندات م كة غتر هادفة للرب  ح إل شر ن خالل تحويل مدرسة جبل عىلي من شر

ي إطار عملية االستحواذ. ومع ذلك، اتفقت المجموعة عىل جدول سداد يسمح للمجموعة 
هادفة للرب  ح ف 

 بسداد السندات عىل خمس دفعات عىل مدار خمس سنوات. 
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امات العامة غتر     
درهم   500,000المفصح عنها بما يصل إل  عالوة عىل ذلك، قامت المجموعة بتحمل االلت 

ي عشر شهًرا التالية لتاري    خ  
ة اإلثت  ي لفت 

ي حال ثبت أن   2022يوليو    25إمارات 
امات تنشأ بعد ذلك. وف  وأي الت  

المجموعة  ثم  ومن  عىلي  جبل  مدرسة  تتحمل  فقد  التعاقدية،  ترتيباتها  من  أًيا  تنتهك  عىلي  جبل  مدرسة 

ي قد يتم تقديمها    المسؤولية عن أي خرق محتمل من
ي ذلك أي مطالبات بالتعويضات الت 

هذا القبيل، بما ف 

ي حال  
اماتها المالية أو ف   كافية لتغطية الت  

ً
ي حال لم تمتلك مدرسة جبل عىلي أمواًل

. وف  ضد مدرسة جبل عىلي

امات من هذا القب ي المستقبل، فقد ُيطلب من المجموعة سداد أي الت  
يل نيابة تدهور المركز المالي للمدرسة ف 

ي عىل التدفقات النقدية للمجموعة وقد تتطلب المجموعة  ، مما قد يكون له تأثتر سلت  عن مدرسة جبل عىلي

ذلك،  إل  باإلضافة   . مدرسة جبل عىلي عمليات  لتمويل  ي  تمويل من طرف خارج  أو  ي 
إضاف  عامل  مال  رأس 

اء مدرسة جبل عىلي البا 
كة دفع الجزء المستحق من سعر شر ي    33.5لغ  سيتعير  عىل الشر

مليون درهم إمارات 

يبة القيمة المضافة( بحلول مايو   ي حال تعرضت المجموعة ألي صعوبات مالية 2023)باإلضافة إل ض 
. ف 

كة غرامة قدرها   ي الوقت المناسب، ستدفع الشر
كة من تسوية المبلغ المستحق ف  درهم   10,000تمنع الشر

ي عن كل يوم ابتداًء من اليوم الثامن إل  
اليوم العاشر بعد تاري    خ هذا التخلف عن السداد ثم يرتفع هذا إمارات 

ا    50,000المبلغ إل  
ً
كة أيض ي عن كل يوم بعد ذلك حت  يتم السداد بالكامل. وقد يتعير  عىل الشر

درهم إمارات 

لتوجيهات هيئة  ا 
ً
السداد، وفق أو عدم  التأختر  نتيجة  تتكبدها  اإلمارات ريت عن أي خسائر  كة  تعويض شر

كة اإلمارات ريت. الرقاب ي شر
عية ف   ة الشر

متوقعة   غتر  جوهرية  امات   
اللت  المجموعة  تعرضت  أو    فيما إذا  عىلي  جبل  مدرسة  عىل  باالستحواذ  يتعلق 

ي  
المبينة أعاله،    معالجةأخفقت ف  المالي بشكل   فقد أي من المخاطر  أداء مدرسة جبل عىلي ومركزها  يتأثر 

اتيجية النمو الخاصة بالمجموعة، كما قد تحتاج المجموعة إل الحصول عىل تمويل  ، مما قد يعيق است  ي سلت 

امات أو معالجة   ي للوفاء بتلك االلت  
ي القصور    أوجهإضاف 

، مما قد يؤثر سلًبا عىل أعمالها وتوقعاتها  التشغيل   ف 

. المستقبلية   ونتائج عملياتها ووضعها المالي

ي نموذج النمو الخاص بالمجموعة  
 
اكات الحكومية والتغيت  ف  المخاطر المتعلقة بمدارس الشر

ة،  ي حير  أن نموذج المحفظة واإليرادات الخاص بالمجموعة كان يركز تاريخًيا عىل المدارس الخاصة المتمتر 
ف 

ي تعتمد بشكل أساسي عىل دفع الرسوم الدراسي
اتيجية النمو للمجموعة توسيع عملياتها  الت  ة، تتضمن است 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص"، والذي يتضمن نموذج  ي إطار نموذج "الشر
المتعلقة بالمدارس الحكومية ف 

ي  
اتيجية، قدمت المجموعة، كما ف  ي إطار هذه اإلست 

، عطاءات 2022أغسطس    31ربجي ومالي مختلف. وف 

ي وإدارتها نيابة عن دائرة    وفازت بمناقصات لتشغيل ي أبوظت 
اكات التعليمية ف  تسع مدارس من مدارس الشر

عن  نيابة  والخاص  العام  القطاعير   بير   اكة  الشر وع  مشر إطار  ي 
ف  ي  دت  ي 

ف  مدارس  وثالث  والمعرفة،  التعليم 

ي إطار مب 
، وأربعة مدارس تابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي ف  ي ي دت 

ادرة مؤسسة صندوق المعرفة ف 

الشمالية  واإلمارات  ي  دت  ي 
ف  مقرها  ويقع  االتحادية،  والتعليم  بية  الت  وزارة  أطلقتها  ي 

الت  األجيال"  "مدارس 

اكة الحكومية عىل رسوم إدارية  قية ورأس الخيمة(. وتنص معظم اتفاقيات مدارس الشر )الشارقة والشارقة الشر
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ي تستند إل
ة، والت  ات األداء الرئيسية المتفق عليها  ثابتة باإلضافة إل رسوم إدارية متغتر  تحقيق بعض مؤشر

ي  
اكة بير  القطاعير  العام والخاص ف  ي يتم تقييمها عىل أساس سنوي )باستثناء مدارس الشر

بير  األطراف، والت 

ي مع مؤسسة صندوق المعرفة(. يختلف هيكل الرسوم هذا عن نموذج الدفع القائم عىل الرسوم الدراسية  دت 

ة أو ينتج عنه الذي تتبعه المدار  ة للمجموعة وقد يحقق إيرادات أقل من المدارس الخاصة المتمتر  س المتمتر 

ي إيرادات المجموعة. وال يمكن للمجموعة أن تضمن أن تشغيل هذه المدارس سيكون ناجًحا أو  
انخفاض ف 

ي الفوز بمناقصات تشغيل المدارس الجديدة المملوكة لل
ي االستمرار ف 

حكومة. باإلضافة مربًحا أو أنها ستنجح ف 

ي والموارد المالية   ي رأس المال البشر
ا ف  ً اكة الحكومية استثماًرا كبتر إل ذلك، قد يتطلب توسيع نموذج الشر

تشكل   ي 
الت  ة  المتمتر  المدارس  تشغيل  عن  ا 

ً
بعيد اإلدارة  انتباه  وتحويل  واهتمامها  اإلدارة  من   %6.3ووقت 

ي السنة المالية المنتهية  
ي  إيرادات المجموعة ف 

، مما قد يؤثر سلًبا عىل أعمال المجموعة 2022أغسطس    31ف 

 .  وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي

اكة الحكومية عىل بعض المتطلبات والمبادئ التوجيهية لتشغيل   ي تحكم ترتيبات الشر
تنص االتفاقيات الت 

ا بتحقيق المدارس نيابة عن هذه األطراف، كما أن لها مدد محددة يمك
ً
ن تجديدها بقرار من تلك األطراف رهن

عىل  قادرة  ستكون  أنها  تضمن  أن  للمجموعة  يمكن  وال  االتفاقات.  بعض  بموجب  معينة  تعليمية  أهداف 

ي االتفاقيات ذات الصلة أو أن 
ات التعليم الرئيسية المنصوص عليها ف  امات أو تحقيق مؤشر االمتثال لكل االلت  

امات أو تحقيق هذه األهداف لن يؤدي إل خرق العقد، أو استحقاق الطرف المقابل عدم االمتثال لهذه االلت   

ار بسمعتها لدى الجهات التنظيمية وأولياء األمور والطالب. عالوة عىل  الحصول عىل تعويضات، أو اإلض 

ي الوقت المناسب من قبل الجهات الحكومية  
أو ذلك، ال يمكن للمجموعة أن تضمن تجديد هذه العقود ف 

عن سيطرة  خارجة  االتفاقيات ألسباب  تجديد  ي 
ف  اإلخفاق  يرجع  وقد  واألحكام.  وط  الشر بنفس  تجديدها 

ي 
ف  القبيل  أي حدث من هذا  يؤدي  المشغل. وقد  تغيتر  الحكومية  الجهة  تفضيل  ي ذلك 

ف  بما  المجموعة، 

يابة عن أي من هذه الجهات النهاية إل إنهاء اتفاقية واحدة أو أكتر أو عدم تجديدها ووقف تشغيل المدارس ن 

 الحكومية أو جميعها، مما قد يؤثر سلًبا عىل سمعة المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. 

ي قيمة شهرة بعض المدارس 
 
 مخاطر تأثت  االنخفاض ف

ي  
ي   موضح  هو   كما   درهم،  مليون  240بقيمة  تقدر  ، امتلكت المجموعة الشهرة  2022أغسطس    31كما ف 

 ف 

إلعادة تقييم القيمة   سنوي   أساس  عىل  القيمة  انخفاض  اختبار   المجموعة  وتجري.  المجمعة  لماليةا   القوائم

 رصيد الشهرة. لالمسجلة 

ي المستقبل، إذا قررت إغالق أي مدارس أو إذا كانت أي من 
وقد يتعير  عىل المجموعة تخفيض مبالغ معينة ف 

لتوقعات   ا 
ً
المجموعة ال تعمل وفق نتيجة مدارس  أفضت  ي حال 

إيجابية. وف  نتائج  لم تحقق  أو  المجموعة 

ي جوهري عىل نتائج  التقييم السنوي إل أي تعديل أو انخفاض رصيد "الشهرة"، فقد يكون لذلك تأثتر سلت 

 .  المجموعة ومركزها المالي
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ي 
والتر بها،  الخاصة  التسهيالت  اتفاقيات  ي 

 
المنصوص عليها ف والتعهدات  للقيود  المجموعة   قد  تخضع 

ضة أو إنهاء هذه االتفاقيات.   يؤدي عدم االمتثال لها إل تشي    ع سداد األموال المقتر

أبرمت المجموعة ترتيبات تسهيالت ائتمانية مع مرصف اإلمارات اإلسالمي لتمويل نموها وتوسعها وتتوقع 

ا إجمالي  وبلغ  بها.  الخاصة  النمو  اتيجية 
است  لتمويل  البنكي  التمويل  من  المزيد  المجموعة طلب  امات  لت  

 26.8درهم وكان يتوفر مبلغ قدره    مليون  332.4بموجب اتفاقيات التسهيالت مع مرصف اإلمارات اإلسالمي  

ي 
ي  لالستخداممليون درهم إمارات 

 . 2022أغسطس  31بموجب تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي كما ف 

تحتوي هذه التسهيالت عىل تعهدات تفرض قيود تشغيلية ومالية عىل المجموعة. تحد ترتيبات التمويل  

 :  الحالية من قدرة المجموعة عىل أمور منها ما يىلي

• ( بها:  المعمول  الحالية  تيبات  الت  أن  إل  بالنظر  الديون  المزيد من  الحصول عىل 1تحمل  تتطلب   )

الح ل  الُمموِّ مالية أخرى، و)موافقة كتابية من  أي مؤسسة  الديون من  المزيد من  تكبد  ( 2الي قبل 

واالستهالك  واالهالك  ائب  والرص  الفوائد  قبل  األرباح  نسبة  عىل  الحفاظ  المجموعة  عىل  تفرض 

 وإطفاء الدين إل خدمة الدين عند مستويات معينة؛ 

موافقة خطية مسبقة من  تغيتر إدارتها العليا من حيث الموظفير  أو الهيكل، إال بعد الحصول عىل   •

؛ و ل الحالي
 الُمموِّ

؛ • ل الحالي
 الدمج أو االندماج مع كيان آخر، إال بعد الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من الُمموِّ

كة؛ • وع أو تأسيس شر كة أو أسهم أو أوراق مالية أو أعمال أو مشر  االستحواذ عىل أي شر

ي معاملة واحدة أو مجموعة معامالت سواء كا  •
نت طوعية أو غتر طوعية لبيع أي من أصولها  الدخول ف 

 أو نقلها أو الترصف فيها؛ و 

•  . ل الحالي
 تغيتر ملكيتها، إال بعد الحصول عىل موافقة الُمموِّ

الخاصة  الحالية  التمويل  ترتيبات  تتطلب  المالية،  للمعامالت  بالنسبة  شائع  هو  وكما  ذلك،  إل  باإلضافة 

م ببعض التعهدات اإل  تيبات. وقد تتأثر  بالمجموعة أن تلت   يجابية والسلبية والمالية طوال مدة شيان هذه الت 

عن   خارجة  بأحداث  الحالية  التمويل  ترتيبات  بموجب  مالية  تعهدات  بأي  الوفاء  عىل  المجموعة  قدرة 

ي حال  
سيطرتها. وقد يؤدي خرق أي من هذه التعهدات إل حالة تقصتر بموجب ترتيبات التمويل الحالية. وف 

ات المعالجة المطبقة والقيود األخرى عىل التعجيل    وقوع أي  ا بفت 
ً
حالة تقصتر بموجب ترتيبات التمويل، رهن

مبالغ  أي  أن  عن  اإلعالن  ويقرر  التسهيالت  هذه  توفتر  ي 
يلع  أن  الحالي  ل 

للُمموِّ يمكن  اإلنفاذ،  أو  بالسداد 

يها، أصبحت مستحقة وواجبة مستحقة بموجب ترتيبات التمويل، إل جانب الرب  ح / اإليجار المستحق عل

 السداد عىل الفور. 

عالوة عىل ذلك، فإن بعض أصول المجموعة مقدمة كضمان لصالح مقدمي هذا التمويل. ٌيقدم هذا الضمان   

بعض   باستخدام  وتقديم ضمان  العقارات  مختلف  عىل  عقارية  رهون  إبرام  ذلك  ي 
ف  بما  الطرق،  من  بعدد 
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والتأمينات   المدينة  والذمم  ا الحقوق 
ً
وفق الممنوح  الضمان  )يشمل  التنازل  اتفاقيات  بموجب  والحسابات 

ة من األصول    2020( لسنة  4للقانون االتحادي رقم ) ي األموال المنقولة مجموعة كبتر
ي شأن ضمان الحقوق ف 

ف 

 . ي قد تخضع لحقوق ضمانية(. يمكن إنفاذ هذه الضمانات عند وقوع حالة تقصتر
 المنقولة الت 

كة الدعم ي ل  قدمت الشر
كات أخرى تابعة للمجموعة من خالل إصدار ضمان مؤسسي لصالح بعض  االئتمات  شر

كة تعليم لإلدارة   فيما مرصف اإلمارات اإلسالمي   التابعة لها )شر كات  امات التمويلية لبعض الشر يتعلق بااللت  

ك ي حالة تخلف تلك الشر
كة تعليم ش.ذ.م.م(. قد يتم طلب هذا الضمان وإنفاذه ف  ات التابعة ش.ذ.م.م وشر

ا عىل أصول المجموعة، قد يؤدي إنفاذ هذا الضمان 
ً
عن سداد مدفوعاتها بموجب ترتيبات التمويل. اعتماد

ي المجموعة أو بعضها، وهو سيكون له تأثتر 
إل اإلفالس، مما يؤدي إل خسارة المساهمير  لكل استثماراتهم ف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج   عملياتها. سلت 

عليها   المنصوص  العهود  أو  القيود  أو  التعهدات  أو  امات  لاللت   االمتثال  من  المجموعة  تتمكن  لم  حال  ي 
ف 

امات الدفع، أو خرق التعهدات المالية، فقد  ي ذلك الت  
اتفاقيات الديون الحالية أو المستقبلية واألخرى، بما ف 

ي 
وط تلك االتفاقيات. وف  ي حالة تقصتر بموجب شر

حالة وقوع حالة تقصتر بموجب هذه االتفاقيات،   تقع ف 

القائمة  التمويالت  التمويالت للمجموعة أو تعجيل سداد  اماتهم بتقديم مزيد من  الت   إنهاء  لير  
يمكن للُمموِّ

ضة أصبحت مستحقة وواجبة الدفع عىل الفور، مما قد يؤدي إل وقوع  واإلعالن عن أن كل المبالغ المقت 

ي حالة وقوع أي من هذه األحداث، فال حاالت تقصتر بموجب ا
تفاقيات التمويل األخرى، حسبما ينطبق. وف 

يمكن للمجموعة أن تضمن كفاية أصولها لسداد كامل مديونيتها، أو قدرة المجموعة عىل إيجاد تمويل بديل 

وط مواتية أو مقبولة للمجموعة أو عىل اإلطالق.   بشر

ي المستقبل، من عنرصين هما:  عالوة عىل ذلك، يتكون تسعتر اتفاقيات ال 
تسهيالت االئتمانية الحالية، وربما ف 

ا لممارسات 
ً
ي دولة اإلمارات، وذلك وفق

، وهو معدل اإليبور لثالثة أشهر ف  الهامش الثابت للبنك، ومعدل متغتر

السوق للتسهيالت طويلة األجل. ويختلف هذا المعدل كل يوم بناًء عىل أوضاع سوق اإلقراض النقدي بير  

البنوك اإلماراتية، والذي يرتبط بالتطور العالمي ألسعار الفائدة. لذلك، تخضع تكلفة ديون المجموعة التجاه 

ي جوهري ل  معدل المتغتر الالعنرص المعدل المتغتر ألسعار   لتسهيالت االئتمانية، والذي قد يكون له تأثتر سلت 

 المستقبلية. عىل المركز المالي للمجموعة وتوقعاتها  

ي وضعها المالي 
 
 يمكن أن تحد الديون الحالية للمجموعة من مرونتها وتؤثر سلًبا ف

ي  
بموجب تسهيالت التمويل   332.4  مبلغإجمالي  ب ،  2022أغسطس    31عىل المجموعة ديون قائمة. كما ف 

ي قدمها مرصف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. وستعتمد قدرة المجموعة عىل تمويل النفقات  
الرأسمالية أو  الت 

ي لخدمة 
المصاريف األخرى وخدمة هذه الديون عىل أدائها التشغيىلي المستقبىلي وقدرتها عىل توليد النقد الكاف 

امات المجموعة لخدمة مديونيتها الحالية أو المستقبلية يمكن  الت   هذا الدين. وعىل وجه الخصوص، فإن 

 :  تؤدي إل ما يىلي
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كة عىل دفع توزيعات أرباح؛ التأثتر عىل النقد المحتفظ به مما  • ي قدرة الشر
 قد يؤثر ف 

إلزام المجموعة بتخصيص جزء من تدفقاتها النقدية من العمليات للسداد، وبالتالي الحد من توافر   •

كة؛  ي النفقات الرأسمالية وفرص األعمال واألغراض العامة األخرى للشر
 األموال لالستثمار ف 

 أو األوضاع العامة المعاكسة لالقتصاد أو القطاع؛ زيادة تعرض المجموعة النكماش األعمال  •

ي أعمالها أو القطاع الذي تعمل فيه؛   •
ات ف  ي االستجابة بشكل مناسب للتغتر

تقييد مرونة المجموعة ف 

 أو

ي المستقبل، وارتفاع تكاليف   •
الحد من قدرتها عىل الحصول عىل أموال إضافية أو زيادة رأس المال ف 

 أي رأس مال من هذا القبيل. 

•  : ل تشمل ما يىلي
وط وأحكام قياسية مواتية للُمموِّ وط السارية للدين الحالي إل شر

 تخضع الشر

أو   • أدناه(  الوارد  التعريف  القيمة )بحسب  التمويل إل  أو تقليل نسبة  ي تعديل 
الحالي ف  ل 

الُمموِّ حق 

كة؛   حدود التعرض للديون دون الحاجة إل الحصول عىل موافقة خطية من الشر

ل الحالي أن( أي ضمان من الضمانات الحالية  •
ي )إذا رأى الُمموِّ

تعهد المجموعة بتقديم ضمان إضاف 

غتر كاٍف أو لم يتم الوفاء بنسب مالية أو نسب ضمان معينة )لمزيد من التفاصيل حول هذه التعهدات 

 ؛ و

ي  •
ل الحالي ف 

 أي وقت بناء طلب تعهد المجموعة بضمان تقديم تقييمات ألصول المجموعة إل الُمموِّ

 . ل الحالي
 الُمموِّ

ي النهاية إل تقليل التدفقات النقدية للمجموعة أو يكون  
يمكن أن تؤدي الرافعة المالية الحالية للمجموعة ف 

ي جوهري عىل إيرادات المجموعة وأعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.   لها تأثتر سلت 

ي  
 
اتيجية التوسع الخاصة بها وتشغيل   قد تحتاج المجموعة إل رأس مال إضاف ي المستقبل لتمويل استر
 
ف

 المدارس الحالية

ي المستقبل  
ي ف 
ي قطاع قائم عىل كثافة رأس المال إل حٍد ما وقد تتطلب رأس مال إضاف 

تعمل المجموعة ف 

ي حال عدم توف
ر  للحفاظ عىل المدارس الحالية وتطوير مدارس جديدة أو االستحواذ عىل مدارس قائمة. ف 

ي ذلك 
وط مقبولة أو كان محظوًرا بموجب ترتيبات التسهيالت الحالية، بما ف  ي أو عدم توافره بشر

التمويل الكاف 

األنشطة  تمويل  من  المجموعة  تتمكن  ال  فقد  فورًيا،   
ً
تمويال يتطلب  متوقع  غتر  حدث  أي  وقوع  حالة  ي 

ف 

امات ال ي الوقت المناسب. وال التشغيلية أو النفقات الرأسمالية أو خطط التوسع أو االلت  
مالية الخاصة بها ف 

يمكن للمجموعة أن تضمن أنها ستتمكن من إيجاد أو الحصول عىل التمويل الالزم لتمويل نفقاتها الرأسمالية  

ي الوقت المناسب 
وط وأحكام مناسبة من الناحية التجارية وف  ي النمو من المؤسسات المالية بشر

والتوسع ف 

األساس من  عليه  الحصول  وتوقعاتها  أو  المجموعة  أعمال  عىل  جوهري  ي  سلت  تأثتر  له  يكون  قد  مما   ،

 .  المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي
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قد تؤثر الدعاوى القضائية أو المطالبات أو التحقيقات التنظيمية عىل نتائج عمليات المجموعة ووضعها 

 .  المالي

ي ما  
ي دعاوى قضائية، كما أنها عرضة لمطالبات قانونية ف 

ي المستقبل، ف 
انخرطت المجموعة، وقد تنخرط ف 

 يتعلق بأعمالها، وقد يكون بعضها جوهرًيا. 

وال يمكن للمجموعة التنبؤ بنتيجة أي من هذه الدعاوى القضائية. وعىل الرغم من أن المجموعة ترصد، عند 

ورة، مخصصات لتغطية ال  تكاليف المتعلقة بالدعاوى القضائية والمطالبات القانونية األخرى، فإن تلك الرص 

ي المستقبل 
المخصصات قد تكون غتر كافية، كما قد تكون أي تغطية تأمينية توفرها المجموعة أو ستوفرها ف 

قضائية، غتر كافية لتغطية خسائرها بالكامل أو ال تشملها عىل اإلطالق. وبغض النظر عن نتيجة الدعاوى ال

ة، وقد ترص  بسمعة المجموعة.   فقد تتطلب إنفاق أموال وموارد كبتر

ق األوسط وشمال أفريقيا ي ودولة اإلمارات ومنطقة الشر  المخاطر المتعلقة بدب 

فيها  تجري  ي 
التر المتحدة  العربية  اإلمارات  ي 

 
ف العامة  والسياسية  والمالية  االقتصادية  األوضاع  تؤثر  قد 

ي وجوهري عىل أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المجموعة كل عملياتها،  بشكل سلت 

ي دولة اإلمارات 
ها من المناطق ف  ي وغتر ي وأبوظت  ي دت 

قد تؤثر األوضاع االقتصادية والمالية والسياسية العامة ف 

ي جوهري عىل أعمال المجمو  ي تجري فيها المجموعة كل عملياتها، بشكل سلت 
عة ونتائج العربية المتحدة الت 

 عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

ي لدولة اإلمارات و/و تراجع ثقة المستهلكير  و/و إنفاقهم،  
ي التصنيف االئتمات 

ي ف  يمكن أن يساهم أي تغيتر سلت 

الجيوسياسية  أو  التنظيمية  األحداث  أو  ة  الكبتر االنكماشية  أو  التضخمية  ات  والتغتر البطالة،  معدل  وزيادة 

دولة  ي 
ف  التعليم  قطاع  ذلك  ي 

ف  بما  واألسواق  لالقتصاد  التوقعات  وتقليل  التقلبات  زيادة  ي 
ف  المضطربة، 

ي جوهري عىل أعمال   اإلمارات، وقد يؤدي إل ضغوط بشأن الطلب أو التكلفة، مما قد يكون له تأثتر سلت 

ر اقتصاد دولة اإلمارات سلًبا نتيجة المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد يتأث

المالية  األسواق  تقلبات  ذلك  ي 
ف  بما  الخارجية،  واالضطرابات  العالمية  االقتصادية  األوضاع  صعوبة 

واالضطرابات التجارية والسياسات التجارية الحمائية أو التهديدات المرتبطة بذلك. يمكن أن يؤدي التحول 

ي ذلك ال
ي السياسات، بما ف 

ي ظل انخفاض النمو العالمي العالمي ف 
، ف  ي

توجه نحو سياسة حماية اإلنتاج الوطت 

ي دولة 
ة النمو غتر النفظي ف  بسبب انكماش التجارة والهجرة وتدفقات االستثمار عت  الحدود، إل تقويض مستر

الطالب  عدد  انخفاض  إل  وتؤدي  المجموعة  أعمال  عىل  األوضاع  هذه  تؤثر  أن  ويمكن   . ي ودت  اإلمارات 

: الملت  . ويمكن أن تشمل األمثلة عىل هذه األوضاع ما يىلي
 حقير 

ي االقتصاد الكىلي اإلقليمي أو العام؛ •
 حالة أو حاالت تدهور عام أو طويل األجل ف 

ي تعمل فيها المجموعة؛ و •
ي األسواق الت 

ي يمكن أن تؤثر ف 
ات التنظيمية الت   التغيتر
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ي يمكن أن تعيق قدرة •
المجموعة عىل العمل بشكل مرب  ح نظًرا    الضغوط االقتصادية االنكماشية، والت 

ي هيكل التكلفة الخاص بنا. 
ي إجراء التعديالت االنكماشية المقابلة ف 

 للتحديات الكامنة ف 

من  التخفيف  أو  لها  التخطيط  لذا يصعب  توقعها،  إمكانية  بعدم  المخاطر  من  األنواع  وتتسم طبيعة هذه 

ها المحتمل عىل أعمال الم  جموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. حدتها، مما يفاقم تأثتر

ي األسعار الدولية للنفط الخام، وقد تأثر 
 
يتأثر اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة بشكل كبت  بالتقلبات ف

ات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام ومن المرجح أن يستمر   بفتر
ً
 سلبيا

ً
ي تأثرا

ي الماض 
 
اقتصادها ف

ي المستقبل. 
 
 تأثره ف

ا عىل يتأثر  بشكل كبتر  ويعتمد  العالمية  الخام  النفط  بأسعار  بشكل كبتر  المتحدة  العربية  اإلمارات  قتصاد 

الخام   النفط  أسعار  وتقلبت  الهيدروكربونية.  المواد  من   فيما عائدات  متنوعة  لمجموعة   
ً
استجابة مىص  

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحرص(: 
 العوامل الخارجة عن سيطرة المجموعة، بما ف 

ق  • ي العالم، ال سيما منطقة الشر
ي كل من المناطق المنتجة للنفط ف 

التطورات االقتصادية والسياسية ف 

 األوسط وشمال إفريقيا ؛ 

العرض  • بمستوى  المتعلقة  والتوقعات  واإلقليمي  العالمي  المستوى  عىل  والطلب  العرض  مستوى 

ي المستقبل لمنتجات النفط والغاز؛ 
 والطلب ف 

بك وأوبك+ عىل التوافق عىل مستويات إنتاج وأسعار عالمية محددة والحفاظ قدرة أعضاء منظمة أو  •

 عليها؛ 

تأثتر اللوائح البيئية الدولية المعدة للحد من انبعاثات الكربون والظروف المناخية والبيئية العالمية؛   •

 و

 األسعار والتوافر واالتجاهات المتعلقة باستخدام أنواع الوقود والتقنيات البديلة.  •

تزال العديد من القطاعات االقتصادية داخل اإلمارات العربية المتحدة تعتمد جزئًيا بشكل مباشر أو غتر  ال  

ي  ات الطويلة من انخفاض أسعار النفط الخام تأثتر سلت  مباشر عىل أسعار النفط الخام، لذلك قد يكون للفت 

ها من اإلمارات. عىل   ي وغتر ي وأبوظت  ي أو عىل الوضع االقتصادي إلمارة دت  ي أو أبوظت  سبيل المثال، قد تقرر دت 

انية الناجمة عن انخفاض أسعار  الحكومات اإلماراتية األخرى خفض النفقات الحكومية نظًرا إل ضغوط المتر 

ي تخلق 
النفط الخام، مما قد يؤدي بدوره إل خفض اإلنفاق المالي عىل البنية التحتية والمشاري    ع األخرى الت 

من لكل  إيرادات  ي   تدفقات 
ف  انخفاض  المحلية  المالية  المؤسسات  تواجه  وقد  والخاصة.  العامة  الكيانات 

ي خسائر 
كات المملوكة للحكومة لتمويل العجز( أو ارتفاع ف  ة للحكومة والشر السيولة )إذا تم سحب ودائع كبتر

ي تعتمد عىل االست 
،  القروض أو انخفاض القيمة. عالوة عىل ذلك، قد تتأثر األعمال التجارية الت  لي

هالك المت  

انخفاض مستويات  بسبب  الصحية واإلسكان، سلًبا  والرعاية  والتعليم  االستهالكية  المنتجات  ذلك  ي 
ف  بما 

ات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام.   النشاط االقتصادي الناتج عن فت 



 

 
 122  

 

 

ي ذلك التطورات األخرى المتعلقة بج
 19-ائحة كوفيد يمكن أن يكون ألي من العوامل الموضحة أعاله، بما ف 

ي جوهري عىل الوضع  )وإمكانية حدوث موجات إضافية أو تجددها( واتفاقيات أوبك أو أوبك +، تأثتر سلت 

ي واإلمارات العربية المتحدة بشكل عام، مما قد يكون له  ي ودت  ي أبوظت 
االقتصادي والسياسي والمالي إلمارت 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة ووضعها المالي ون  تائج عملياتها. تأثتر سلت 

ق األوسط وشمال إفريقيا، أو تصاعد  ي منطقة الشر
 
قد يؤثر استمرار حالة عدم االستقرار واالضطراب ف

ي جوهري عىل أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها اع المسلح، بشكل سلت 
 الت  

ي واإلمارات العربية المتحدة بشكل عامة ي ودت  ي أبوظت 
تتمتعان ببيئة سياسية مستقرة    عىل الرغم من أن إمارت 

ي   2011وعالقات دولية سليمة بشكل عام، فمنذ عام  
ي عدد من البلدان ف 

كانت هناك اضطرابات سياسية ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا، بما فيها البحرين ومرص وإيران والعراق ولبنان وليبيا وسوريا وتونس  منطقة الشر

مظاهرات   االضطرابات  هذه  وتضمنت  المسلح واليمن.  الرصاع  إل  القصوى  الحاالت  ي 
ف  ووصلت  عامة 

ي كل أنحاء 
ي األنظمة وزيادة حالة عدم اليقير  السياسي ف 

ات ف  والحروب األهلية، وأدت إل العديد من التغيتر

المنطقة. وال يمكن التنبؤ بحدوث حاالت أو أحداث مثل االضطرابات المدنية أو الحرب أو األعمال العدائية 

ي واإلمارات العربية المتحدة. تخضع منطقة األخرى، أو   ي ودت  ي أبوظت 
تب عىل ذلك من آثار عىل إمارت  ما يت 

ي اليمن 
ي نشهدها ف 

ي ذلك تلك الت 
اعات المسلحة بما ف  ق األوسط وشمال إفريقيا حالًيا للعديد من الت   الشر

ي تشارك فيها جهات فاعلة متعددة من الدول وغتر الدول، مثل الوالي 
ات المتحدة وروسيا وتركيا وسوريا )الت 

، وكذلك ضاعات مع المسلحير  المرتبطير  بالدولة اإلسالمية.   وإيران( والعراق وفلسطير 

ي واإلمارات العربية المتحدة، مثل اقتصادات العديد من األسواق الناشئة، بمشاركة حكومية   اقتصادي دت 
 َّ تمتر

كات والتنظيم الش ة للشر ة من خالل الملكية المباشر ي كبتر ي ذلك االستثمار األجنت 
امل ألوضاع السوق، بما ف 

ي واإلمارات العربية المتحدة بنمو اقتصادي كبتر واستقرار  والتجارة الخارجية والخدمات المالية. ورغم تمتع دت 

ي 
ة، ال يوجد ما يضمن استمرار ذلك النمو أو االستقرار. وعالوة عىل ذلك، ف  ي السنوات األختر

ي ف  سياسي نست 

ي األداء االقتصادي، فال يوجد ما يضمن استمرار حير  أن س 
ياسات الحكومة قد ترتب عليها بشكل عام تحسن ف 

ي قطاعات محددة بدولة اإلمارات العربية 
ذلك المستوى من األداء. وقد يكون ألي ركود أو عدم استقرار عام ف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة ووضع  ها المالي ونتائج عملياتها. المتحدة أو االقتصاد اإلقليمي تأثتر سلت 

ي تشهدها دولة 
ي واإلمارات األخرى وستظل تتأثر بالتطورات السياسية الت  ي وأبوظت  عالوة عىل ذلك، تأثرت دت 

تؤثر ردود فعل  عليها، وقد  تؤثر  ي 
الت  أو  إفريقيا  األوسط وشمال  ق  الشر المتحدة ومنطقة  العربية  اإلمارات 

ي أي بلد  
ق األوسط وشمال إفريقيا عىل األوراق المالية للمصدرين المستثمرين عىل التطورات ف  ي منطقة الشر

ف 

ي  
ي ذلك اإلمارات العربية المتحدة. ف 

ي أسواق أخرى، بما ف 
ي 2019سبتمت     14ف 

، تعرضت منشأة المعالجة ف 

ي شنتها طائرات 
ار جسيمة جراء الهجمات الت  ي المملكة العربية السعودية ألض 

بقيق وحقل خريص النفظي ف 

كة بد كة أرامكو السعودية، وهي شر ي إنتاج النفط لشر
ي انخفاض كبتر وفوري ف 

ون طيار وصواري    خ، مما تسبب ف 
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ي يناير  
ي المملكة العربية السعودية. ف 

ة بير  الواليات المتحدة 2020النفط الوطنية ف  ، حدثت مواجهة مباشر

ة أحد كبار القادة العسكري ي العراق، أعقبها هجوم وإيران عندما قتلت غارة جوية بطائرة مستر
ير  اإليرانيير  ف 

ي سياق هذه المواجهة، أكدت  
ي العراق. وف 

ي باستخدام صواري    خ باليستية عىل قاعدة عسكرية أمريكية ف 
إيرات 

كة   م بعد اآلن ببنود خطة العمل الشاملة المشت  نامج الطاقة النووية   فيما الحكومة اإليرانية أنها لن تلت   يتعلق بت 

ي  
. ف  ي

بإيران، 2021أبريل    11اإليرات  ي مجمع نطت   جنوب طهران، 
ي ف 
الكهربات  التيار  ي 

انقطاع كبتر ف  ، حدث 

ي  
. ف  ي لهجوم بطائرة 2022يناير    18بسبب انفجار ِقيل إنه نتج عن هجوم عىل مجمع نطت   ، تعرضت أبوظت 

ي أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص عىل األ  قل. بدون طيار شنه متمردون حوثيون بالقرب من مطار أبوظت 

ا مسلًحا مثل 
ً
عىل الرغم من أن دولة اإلمارات العربية المتحدة لم تشهد بشكل عام هجمات إرهابية أو نزاع

ق األوسط وشمال إفريقيا، فإنه ال يوجد ما يضمن  ي منطقة الشر
ي شهدتها العديد من الدول األخرى ف 

تلك الت 

ي  
ف  عوا  يشر لن  اإلرهابية  الجماعات  أو  المتطرفير   العربية أن  اإلمارات  ي 

ف  أخرى  عنيفة  أو  إرهابية  أنشطة 

ي أو  . وقد يكون ألي حوادث إرهابية تشهدها أبوظت  اع المسلح اإلقليمي المتحدة، أو لن تتأثر بأي تصعيد للت  

ي أو اإلمارات العربية المتحدة أو تؤثر فيهما وتزايد حالة عدم االستقرار الجيوسياسي اإلقليمي )سواء كان  دت 

ي المنطقة أو ذلك يشم
ي أو اإلمارات العربية المتحدة أم ال(، أو أي تصاعد للرصاع العسكري ف  ي أو دت  ل أبوظت 

ي  ي أبوظت 
ي جوهري عىل مستوى جاذبية إمارات   روسيا وأوكرانيا، تأثتر سلت 

ي ذلك الرصاع القائم بير 
العالم، بما ف 

ي ورأس المال، و  ي ودولة اإلمارات بشكل عام لالستثمار األجنت  ي التجارة الدولية، ودت 
قدرتهما عىل االنخراط ف 

وقطاع السياحة فيهما، وبالتالي عىل أوضاعهما االقتصادية والخارجية والمالية، مما قد يؤثر سلًبا عىل أعمال  

 المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

، عىل العمالة  عالوة عىل ذلك، تعتمد دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام، والمجموعة بش ي
كل جزت 

قطاعات  من  ي مجموعة 
ف  العالية  المهارات  ذوي  المهنيير   المهرة وكذلك  غتر  العمال  ذلك  ي 

ف  بما  الوافدة، 

كات األجنبية والسياح إل   ة من الشر ة لجذب أعداد كبتر ي السنوات األختر
ة ف  ا كبتر

ً
الصناعة، وقد بذلت جهود

ي حالة زيادة عدم الدولة. ومن شأن هذه الخطوات أن تجعل اإلمار 
ات العربية المتحدة أكتر عرضة للخطر ف 

ي اإلمارة، أو انخراط الجماعات المتطرفة أو اإلرهابية 
، أو بدء المقاتلير  األجانب عملياتهم ف  االستقرار اإلقليمي

ي ظل سعي الحكومة لزيادة تنوي    ع اقتصاد دولة اإلمارات العر 
ي أنشطة داخل الدولة. باإلضافة إل ذلك، ف 

بية ف 

االقتصادية  لالتجاهات  التعرض  يزداد  أن  المرجح  من  السياحة،  فيها  بما  أخرى،  قطاعات  ي 
ف  المتحدة 

 والتطورات الجيوسياسية اإلقليمية والعالمية الشاملة. 

ا عىل اقتصاداتها  ً ا كبت  ً ق األوسط وشمال إفريقيا وال تزال تمارس تأثت  ي منطقة الشر
 
مارست الحكومات ف

ق األوسط وشمال إفريقيا، مما قد يخلق بيئة غت  مستقرة وأنظمتها القانون ي منطقة الشر
 
ية والتنظيمية ف

 ألنشطة االستثمار واألعمال. 
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ي ذلك اإلمارات العربية المتحدة، 
ق األوسط وشمال إفريقيا، بما ف  ي منطقة الشر

ولطالما تدخلت الحكومات ف 

ي السياسة االقتصادية لبلدانهم. وشمل هذا التدخل، عىل  
سبيل المثال ال الحرص، تنظيم أوضاع السوق، ف 

ي والتجارة الخارجية والخدمات المالية وخدمات النفط والغاز. ويمكن أن يكون  ي ذلك االستثمار األجنت 
بما ف 

ي منطقة 
ها من األوضاع ف  ي األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غتر

ات غتر متوقعة ف  ألي تغيتر

ق األوسط وشم ي جوهري عىل أعمال المجموعة ونتائج عملياتها  الشر ال إفريقيا أو البلدان المجاورة تأثتر سلت 

ات:   ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وتشمل هذه التغيتر

ي ذلك من خالل سياسات مثل ضبط   •
زيادة التضخم والتدابتر الحكومية للحد من هذا التضخم، بما ف 

 األسعار؛ 

ي   اإلجراءات أو التدخالت •
ي ذلك التعاريف الجمركية وسياسة حماية اإلنتاج الوطت 

الحكومية، بما ف 

ي والعمالت واإلعانات؛   وضوابط النقد األجنت 

الملكية األجنبية، وإلغاء الحقوق   • القيود عىل  ي ذلك 
، بما ف  ي

التنظيمي والقانوت  الهيكل  ي 
ات ف  التغيتر

ي بعض االختصاصات الوالئية التعاقدية، ومصادرة األصول، واحتمالية عدم استقرار ملكي 
ة العقارات ف 

ي تعمل فيها المجموعة؛ 
 الت 

ات العمل   • ، وتأشتر التوظيف، وتكلفة استقطاب الموظفير  ، ومتطلبات  ي توافر الموظفير 
ات ف  تغيتر

 واإلقامة للموظفير  الوافدين وأشهم؛ 

ائب األخرى؛ • يبة الدخل والرص   إصالحات ض 

؛ سياسات تأميم األصول ومتطلبات  •  تعيير  الموظفير  المحليير 

تجديد  • أو  جديدة  لعمليات  جديدة  وموافقات  تصاري    ح  عىل  الحصول  ي 
ف  ات  والتأختر الصعوبات 

 التصاري    ح الحالية؛ و 

 عدم القدرة عىل ترحيل األرباح و/أو أرباح األسهم.  •

ي هذه السياسات أو اللوائح إل زيادة مرصوفات التشغيل  
ات غتر المتوقعة ف  أو االمتثال ويمكن  قد تؤدي التغيتر

ات  أن تؤدي إل انخفاض عدد الطالب الملتحقير  والقدرة التنافسية للمجموعة. وقد يكون ألي من التغيتر

ي جوهري عىل أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.   تأثتر سلت 

ي واإلمارات العربية المتحدة سن قواني    ي ودب  يبة    قد تقرر أبوظت  ي ذلك إدخال ض 
 
ولوائح جديدة، بما ف

ي إدارة 
 
ي تستخدمها المجموعة ف

ي حال إدخالها، يمكن أن تؤثر سلًبا عىل الطريقة التر
 
، ف ي

كات التر دخل الشر

 أعمالها ونتائجها التشغيلية والمالية. 

يعي  ة وتنظيمية أقل تتمتر  اقتصادات األسواق الناشئة بشكل عام ودولة اإلمارات العربية المتحدة ببيئات تشر

ي منطقة 
 بالمناطق األكتر تقدًما. ورغم تطّور هذه االقتصاديات، ومع رغبة بعض البلدان ف 

ً
شمولية مقارنة

التجارة  منظمة  إل  االنضمام  ي 
ف  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  فيها  بما  أفريقيا،  وشمال  األوسط  ق  الشر
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ي تنفيذ قوانير  ولوائح جديدة   -وقع المجموعة ان تستمر  وتت   –العالمية، فإن حكومات تلك البلدان قد بدأت  
ف 

ي جوهري عىل أعمالها ونتائج  ي تدير بها المجموعة أعمالها ويكون لها تأثتر سلت 
يمكن أن تؤثر عىل الطريقة الت 

 عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

ات تطرأ عىل السياسات االستثمارية أو المن ي اإلمارات العربية المتحدة قد تتسبب أي تغتر
اخ السياسي السائد ف 

ات باللوائح الحكومية  :  فيما عمل تغيتر  يتعلق بما يىلي

 ضوابط األسعار؛  •

اد؛  •  ضوابط عمليات التصدير واالستتر

ائب؛  • ها من الرص  كات وغتر ائب دخل الشر  ض 

 قيود الملكية عىل األجانب؛  •

ي والعمالت؛ و •  ضوابط الرصف األجنت 

 الة والرفاهية. سياسات مزايا العم •

ا أي 
ً
ي دولة اإلمارات، ولم يكن لدى دولة اإلمارات سابق

كات ف  يبة دخل الشر ال تخضع المجموعة حالًيا لرص 

ي  
. ومع ذلك، ف  ي يت 

ائب اتحادية بنسبة  2022يناير    31نظام ض   % 9، أعلنت وزارة المالية أنها تنفذ نظام ض 

ي  
صاف  عىل  اإلمارات  دولة  ي 

ف  مرة  ألول  كات  الشر عىل عىل  تزيد  ي 
الت  كات  للشر المعدلة  المحاسبية  األرباح 

أو بعده. وستكون الهيئة   2023يونيو    1درهم، والذي من المتوقع أن يدخل حتر  التنفيذ بتاري    خ    375,000

ي 
كات وتحصيلها وفرضها بما يتماسر مع القواعد واللوائح الت  يبة الشر ائب مسؤولة عن إدارة ض  االتحادية للرص 

ات أخرى عىل القوانير  ستصدرها وزارة   كات أو أي تغيتر يبة دخل الشر المالية. وال يوجد ما يضمن أن فرض ض 

أعمالها   عىل  وجوهري  ي  سلت  بشكل  يؤثر  أو  المجموعة  تتكبدها  ي 
الت  التكاليف  زيادة  إل  يؤدي  لن  الحالية 

 ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

ي دولة اإلمارات العربية  
 
المتحدة إل زيادة تكاليف المجموعة وقد تحد من قد تؤدي مبادرة التوطي   ف

 قدرتها عىل خفض القوى العاملة لديها. 

التوطير  هو مبادرة أطلقتها حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتوظيف مواطنيها بطريقة هادفة وفعالة  

ي القطاعير  العام والخاص وتقليل اعتمادها عىل العمالة األجنبية. وبموجب المبادر 
كات ف  ة، يتم تشجيع الشر

تكلفة  التعليمية واإلدارية والفنية. ومع ذلك، فإن  ي اإلدارة والمناصب 
المواطنير  اإلماراتيير  ف  عىل توظيف 

توظيف المواطنير  اإلماراتيير  عادة ما تكون أعىل بكثتر من تكلفة توظيف العمال األجانب. اعتباًرا من يناير  

ي أنه يتعير  أن ، سيتعير  عىل دائرة التعليم وال2023
، مما يعت  ي للتوطير  معرفة االمتثال لجدول أعمال أبوظت 

ي مدارس الشر   %5يشكل الموظفون اإلماراتيون ما نسبته 
ي اعتباًرا من يناير  ا من موظق  ي أبوظت 

كات التعليمية ف 

. إن تحقيق أهداف التوطير  الخاصة بالمجموعة والحفاظ عليها يحد مما تتمتع به من مرونة لخفض  2023

ي العديد من مجاالت عملياتها وقد يصبح ذلك 
ض قدرتها عىل خفض التكاليف ف  القوى العاملة لديها، مما يقوِّ

ي حال حدوث موجات أخرى لها أو عودة ظهورها(. وبناًء   19- وفيدأكتر صعوبة نتيجة لجائحة ك
)خاصة ف 
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أن يكون ما نسبته   ي مدارس الشر   %5عىل ذلك، يجب 
ي من اإلماراتيير   ا من موظق  أبوظت  ي 

التعليمية ف  كات 

للمجموعة  التوطير   أهداف  تحقيق  أن  يضمن  ما  يوجد  ال  لذلك،  ونتيجة   . الرئيسي األداء  بمؤشر  للوفاء 

ي جوهري عىل أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. والحفاظ ع  ليها لن يكون له تأثتر سلت 

الدوالر  سعر ضف  تغت   إذا  جوهري  ي  سلت  بشكل  عملياتها  ونتائج  للمجموعة  المالي  الوضع  يتأثر  قد 

 . ي
 األمريكي مقابل الدرهم اإلمارابر

ي 
وهي العملة الوظيفية للمجموعة. وعىل   تحتفظ المجموعة بحساباتها وتعلن عن نتائجها بالدرهم اإلمارات 

ي بالدوالر األمريكي بسعر  
ي مقابل    3.6725الرغم من ارتباط الدرهم اإلمارات 

دوالر أمريكي   1.00درهم إمارات 

، ال يوجد ما يضمن أن مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي سيواصل الحفاظ عىل هذا 1997منذ عام 

ي المستقبل، خ
 19- اصة إذا استمرت زيادة الطلب عىل الدوالر األمريكي بسبب جائحة كوفيدالسعر الثابت ف 

ي بالدوالر األمريكي أي أو تغيتر 
وأي موجات أخرى له أو عودة ظهوره. وقد يؤدي أي فك ربط الدرهم اإلمارات 

ي تدفعها المجموعة مقابل بعض السلع والخدمات المش
ي سعر الرصف بينمها إل زيادة التكاليف الت 

اة من ف  ت 

ات أو خدمات االستشاريير  أو هيئات االعتماد  ي ذلك الكتب أو معدات المختت 
خارج دولة اإلمارات، بما ف 

ي تقلب نتائج 
الدولي أو لتسديد مدفوعات نهاية الخدمة للموظفير  الذين غادروا المجموعة، أو قد يتسبب ف 

ي جوهري عىل أعمال العمليات والوضع المالي بسبب آثار تحويل العمالت، وقد يكون   ألي من ذلك تأثتر سلت 

 المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

 المخاطر المتعلقة بالطرح واألسهم

قد تؤدي المبيعات الضخمة لألسهم من قبل المساهمي   أو أي عمليات إصدار مستقبلية لألسهم من 

كة إل خفض سعر األسهم   قبل الشر

، أو وجود تصور بحدوث أي الطرح بعد االنتهاء من    المساهمير   األسهم من قبلقد يؤدي بيع عدد كبتر من  

كة  كة إل خفض سعر سهم الشر عملية بيع من هذا القبيل، أو أي إصدارات مستقبلية لألسهم من قبل الشر

كة وبعض   الشر . قد وافقت  لنسبة    المؤسسير  بشكل كبتر التعهد سهم  األ من    %93.49المالكير   اتفاقية  ي 
ف 

ة الحظر  بالتغطية   عىل فرض قيود معينة عىل قدرتهم عىل بيع أسهمهم،    -حسب الحال    –أو ترتيبات فت 

، باستثناء بعض الظروف المحدودة، ما  اإلدراجيوًما من تاري    خ    180ونقلها والترصف فيها بطريقة أخرى لمدة  

كونالمديري  لم يوافق   ها بشكل   عىل خالف ذلك )ويجب   سجل المشت  عدم حجب هذه الموافقة أو تأختر

كة التنبؤ بما إن كان سيتم بيع عدد كبتر من األسهم )باإلضافة إل  غتر معقول(.. ومع ذلك، ال تستطيع الشر

ي 
ي السوق المفتوحة بعد االنتهاء من الطرح. وأي بيع لعدد كبتر من األسهم ف 

ي الطرح( ف 
األسهم المتوفرة ف 

أو حت    العامة،  السعر  السوق  ي جوهري عىل  تأثتر سلت  له  يكون  قد  المبيعات،  احتمالية وقوع هذه  تصور 

ي لألسهم. 
 السوف 
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ا وقد ال ينتج عن الطرح سوق نشط أو سائل لألسهم، وقد تشهد أسعار  
ً
ا مطلق

ً
لم يتم تداول األسهم علن

ي   المالي أصغر بكثت  من تداول األسهم تقلبات ومن ثم تنخفض. باإلضافة إل ذلك، فإن حجم سوق دب 

ا عىل سيولة األسهم 
ً
 أسواق األوراق المالية األخرى، مما قد يؤثر أيض

لم تكن ثمة سوق عامة لتداول األسهم قبل الطرح، وال يمكن للمجموعة ضمان وجود سوق تداول نشطة أو 

الط  ي لألسهم إل أقل من سعر 
أو عدم انخفاض السعر السوف  اكتمال الطرح  رح بعد اكتمال استمرارها بعد 

ة نتيجة للعديد من العوامل إل جانب تقلبات سوق  الطرح. قد يتعرض سعر تداول األسهم إل تقلبات كبتر

ي تطرأ عىل التوجهات السياسية، وهو ما يمكن أن يؤثر 
ات الت  األسهم واألوضاع االقتصادية العامة أو التغيتر

األد عن  النظر  بغض  لألسهم،  ي 
السوف  السعر  اإلمارات سلًبا عىل  دولة  ي 

ف  أوضاعها  أو  للمجموعة  الفعىلي  اء 

 العربية المتحدة. 

ي المالي أصغر إل حد  . وتجدر اإلشارة إل أن سوق دت  ي المالي ي سوق دت 
كة بطلب إدراج األسهم ف  مت الشر

َّ
قد

ي ا
ه من أسواق األوراق المالية القائمة، كتلك الموجودة ف  لواليات كبتر من حيث الحجم ومقدار التداول من غتر

ي  
ي سوق   69، كان يوجد  2022  سبتمت    30المتحدة والمملكة المتحدة. كما ف 

كة لديها أوراق مالية متداولة ف  شر

ي المالي بقيمة سوقية إجمالية تقارب   ي سوق   575دت 
. بلغ إجمالي حجم التداول المنتظم ف  ي

مليار درهم إمارات 

ي المالي   ي    68.9دت 
ي    . 2022منذ بدء  مليار درهم إمارات 

كما أن عموالت الوساطة وتكاليف المعامالت األخرى ف 

ي دول أوروبا الغربية. 
ي المالي أعىل بشكل عام من تلك المطبقة ف   سوق دت 

 ، ي المالي ي سوق دت 
ويمكن لهذه العوامل بوجه عام أن تقلل من السيولة وتزيد من تقلبات أسعار األسهم ف 

ي زيادة تقلبات  
أسعار األسهم ويضعف من قدرة حامل األسهم عىل بيع أي  وهو ما يمكن أن ُيسهم بدوره ف 

ي أسواق أكتر 
ي إمكانه تحقيقه ف 

ي المالي بالحجم والسعر والوقت الذي يرغب به والذي كان ف  أسهم بسوق دت 

 سيولة. 

األسهم بسعر مخفض عن سعر   تداول  يتم  ينخفض بشعة، وقد  أو  ي لألسهم 
ر
السوف السعر  يرتفع  قد 

 لمساهمون من تسييل استثماراتهم من خالل السوق الثانوية بسعر الطرح. الطرح وقد ال يتمكن ا

والمتوقعة،  السائدة  االقتصادية  واألوضاع  والدولية،  المحلية  األسهم  أسواق  ي 
ف  العامة  الحركة  تؤثر  قد 

السعر   العامة سلًبا عىل  االقتصادية  المستثمرين، واألوضاع  التمويل، وتوجهات  وتكاليف  الرب  ح،  ومعدالت 

ي عىل القيمة السوقية ا ي لألسهم. وقد يتقلب سوق األسهم ويمكن أن يكون لنقص السيولة تأثتر سلت 
لسوف 

المخاطر   تحمل  يمكنهم  الذين  للمستثمرين  إال  مناسًبا  األسهم  اء هذه  ُيعد شر ال  وبناًء عىل ذلك،  لألسهم. 

 المرتبطة بهذه االستثمارات. 
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بسعر   األسهم  تداول  يتم  قد  ذلك،  السوق عالوة عىل  أوضاع  من  أسباب،  لعدة  الطرح  مخفض عن سعر 

وزيادة  كة،  بالشر الخاصة  االستثمار  وسياسة  اتيجية  االست  لمزايا  المستثمرين  تصورات  وتدهور  المعاكسة، 

 العرض عىل الطلب بالنسبة لألسهم. 

عا  أي  المستثمرون عىل  قد ال يحصل  وبالتالي  األسهم،  أرباح عىل  توزيعات  كة 
الشر تدفع  ئد عىل  قد ال 

اء.   استثمارهم ما لم يقوموا ببيع األسهم بسعر أعىل من سعر الشر

المالي  والمركز  المستقبلية  األرباح  بينها  من  العوامل،  من  العديد  عىل  لألرباح  كة 
الشر توزي    ع  يعتمد  سوف 

ا واالئتمان  للتوزي    ع  القابل  االحتياطي  ومقدار  النظامي  االحتياطي  ومتطلبات  الرأسمالية  لمتاح والمتطلبات 

ها مجلس اإلدارة هامة بير  الحير  واآلخر. كما قد  العامة وعوامل أخرى يعتت  كة واألوضاع االقتصادية  للشر

ي 
كة لإلعالن عن أرباح نقدية عىل األسهم وتوزيعها مقيدة بأمور عديدة من بينها التعهدات ف  تكون قدرة الشر

ي المستقبل
كة ف  مها الشر ي قد تت 

 عن  التسهيالت االئتمانية الت 
ً
ي المستقبل فضًل

وتعويض الخسائر المتكبدة ف 

م  أرباح أسهم منتظمة، وتعت   السابقة من دفع  ات  الفت  ي 
كة تمكنت ف  . ورغم أن الشر ي

القانون اإلمارات  أحكام 

يتعلق باألسهم، فال يوجد ما يضمن أن دفع أي أرباح أسهم عىل اإلطالق، وال يوجد أي ضمان   فيما دفعها  

ي أي سنة معينة. بشأن قيمتها، إن وج
ي سيتم دفعها ف 

 دت، والت 

المستقبل حسب تقدير مجلس   ي 
باإلضافة إل ذلك، سيصدر أي قرار بشأن اإلعالن عن األرباح ودفعها ف 

والمتطلبات  المالي  ووضعها  المجموعة  عمليات  ونتائج  السارية   
والقوانير  اللوائح  عىل  سيعتمد  اإلدارة كما 

والمش التعاقدية  والقيود  ها النقدية  يعتت  أخرى قد  بير  جملة عوامل  المستقبلية وذلك من  اري    ع والخطط 

ي األسهم ما لم تقم 
مجلس اإلدارة ذات صلة. ونتيجة لذلك، فقد ال تحصل عىل أي عائد عىل استثمارك ف 

اء.   ببيع األسهم بسعر أعىل من سعر الشر

ي دولة
 
اإلمارات العربية المتحدة،   قد يكون من الصعب عىل المساهمي   تنفيذ األحكام ضد المجموعة ف

 أو ضد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة. 

كة مساهمة عامة قيد   كة هي شر المتحدة. ويقيم جميع أعضاء    التحولالشر العربية  ي بدولة اإلمارات  ي دت 
ف 

إل ذلك، تقع مجلس إدارتها ومسؤوليها خارج المملكة المتحدة والمنطقة االقتصادية األوروبية. باإلضافة  

المتحدة  المملكة  العليا خارج  واإلدارة  اإلدارة  أعضاء مجلس  أصول  للمجموعة ومعظم  الجوهرية  األصول 

الدعاوى خارج   . والمنطقة االقتصادية األوروبية  إقامة  ونتيجة لذلك، قد ال يكون من الممكن للمستثمرين 

إدارتها واإلدارة العليا أو تنفيذ األحكام الصادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة ضد المجموعة أو أعضاء مجلس  

المسؤولية  بنود  المبنية عىل  األحكام  ي ذلك 
ف  بما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ي محاكم خارج دولة 

ف  ضدهم 

 المدنية من قوانير  األوراق المالية للمملكة المتحدة أو المنطقة االقتصادية األوروبية. 

ي بعض
 
الدول خارج دولة اإلمارات من ممارسة حقوق األولوية الخاصة بهم   قد ال يتمكن المساهمون ف
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كة بزيادة رأس المال.   إذا قامت الشر

النظام األساسي المقرر اعتماده   ي األسهم   فيما بموجب 
يتعلق بالطرح، يحق للمساهمير  عموًما االكتتاب ف 

ي للحفاظ عىل نسب ملكيتهم النسبية ودفع مقابلها قبل إصدار أي أسهم عادية جديدة 
العادية بعدد يكق 

مقابل عوض نقدي. قد ال يتمكن المساهمون من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة من ممارسة حقوق 

يتعلق بتلك الحقوق واألسهم العادية ذات الصلة أو اإلعفاء   فيما هناك تسجيالت سارية    األولوية ما لم تكن

كة حالًيا تسجيل األسهم بموجب قانون األوراق المالية أو   م الشر من متطلبات التسجيل الخاصة بهم. وال تعت  

لتمكير  المساهمير    قوانير  أي بلدان أخرى، وال يمكن تقديم أي ضمان بتوفر اإلعفاء من متطلبات التسجيل

كة ستستخدم اإلعفاء  من خارج اإلمارات العربية المتحدة من ممارسة حقوق األولوية الممنوحة لهم أو أن الشر

للمساهمير    األولوية  حقوق  تطبيق  دون  مالها  رأس  زيادة  كة  للشر يجوز  ذلك،  عىل  عالوة  توفره.  حالة  ي 
ف 

، مثل ما يكون ) ات1الحاليير  يك است  ، و/أو )( لغرض دخول شر ي كة، و/أو )2يج  ( 3( لغرض رسملة ديون الشر

( و/أو  أسهم،  إل  كة  الشر الصادرة عن  الصكوك  أو  السندات  تحويل  قائمة 4لغرض  كة  االستحواذ عىل شر  )

يطة أن تحصل   كة المستحوذ عليها وذلك شر ي تلك الشر
كاء أو مساهمير  ف  كة لشر ي الشر

وإصدار أسهم جديدة ف 

الموافقات   كة عىل كل  يتمكن الشر لم  ي 
وف  العمومية.  والسلع وجمعيتها  المالية  األوراق  هيئة  من  المطلوبة 

الحقوق   تلك  ي 
ستنقىص  لهم،  الممنوحة  األولوية  حقوق  ممارسة  من  اإلمارات  دولة  خارج  من  المساهمون 

 .  وسيتم تخفيض الحصص النسبية لهؤالء المساهمير 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
ائب ف  الرص 

ا العربية التعليقات  ي دولة اإلمارات 
المعمول به ف  الحالي  ي  يت 

النظام الرص  ي طابعها وتستند إل 
لتالية عامة ف 

ة االكتتاب. ال يتوج  من التعليقات أنها  ي تاري    خ نشر
المتحدة والممارسات الحالية للسلطات اإلماراتية كما ف 

يبية المطبقة عىل جميع أنواع المساهم ي خارج تحليل شامل لجميع التبعات الرص  يت 
ير  وال تتعلق بأي نظام ض 

ي حال كان لديك شكوك 
ي الخاص، وف  يت 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. كل مساهم مسؤول عن وضعه الرص 

 . ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية المستقلة دون تأختر ي يت 
 بشأن وضعك الرص 

ك ائب عىل الشر  واألفرادات الرص 

 
ً
المتحدة. ومع   ال يوجد حاليا العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  المستوى  كات عىل  الشر ي عىل  يت 

ي    ع ض  تشر

( من  ي ي ذلك إمارة أبوظت 
ي بعض اإلمارات )بما ف 

كات ف  ائب عىل الشر يعات خاصة برص  ذلك، فقد تم سن تشر

كات   يبية إال عىل شر النفط األجنبية وفروع خالل المراسيم الخاصة بهم. ال يتم حالًيا تطبيق هذه المراسيم الرص 

 البنوك األجنبية. 

للم ا 
ً
دولة  مووفق ي 

ف  كات  الشر الدخل عىل  يبة  الحالي لرص  الوقت  ي 
ف  كة  الشر تخضع  ال  أعاله،  الواردة  ارسات 

 اإلمارات العربية المتحدة. 
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ائب االتحادي عىل جميع   ا واألسئلة الشائعة المنشورة، يشي نظام الرص 
ً
كات  وبحسب اإلعالن الوارد آنف الشر

 :  واألنشطة التجارية العاملة داخل اإلمارات السبع، باستثناء ما يىلي

يبية الصادرة عن  .1 ي استخراج الموارد الطبيعية، عىل أن تظل خاضعة للمراسيم الرص 
كات العاملة ف  الشر

 اإلمارة المعنية؛

االستثمار( طالما   .2 الراتب ودخل  )أي  الشخصية   بصفتهم 
ً
يكتسبون دخال الذين  النشاط  األفراد  أن 

 المدر للدخل ال يتطلب ترخيًصا تجارًيا؛ و

ال   .3 ي 
والت  التنظيمية،  المتطلبات  لكل  تمتثل  أن  ط  بشر الحرة،  التجارة  مناطق  ي 

ف  المسجلة  كات  الشر

ي الت  الرئيسي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ا تجارًيا ف 

ً
 تمارس نشاط

ي المعلن عنه 
كات اإلمارات  يبة دخل الشر  نظام فئات بثالث معدالت: يقدم نظام ض 

ي تقل عن  .1
يبة الت   درهم لنسبة صفر؛   375,000تخضع كل األرباح السنوية الخاضعة للرص 

ي تزيد عىل  .2
يبة الت   ؛ و%9درهم لمعدل يبلغ   375,000تخضع كل األرباح السنوية الخاضعة للرص 

ة   .3 ي تقع ضمن نطاق الركتر 
كات متعددة الجنسيات الت  ي   من إطار تآكل  2تخضع كل الشر يت 

الوعاء الرص 

ي تزيد عىل  2.0ونقل األرباح  
( لمعدالت  3.15)أي اإليرادات العالمية الموحدة الت  ي

مليار درهم إمارات 

الميدان  ي 
ف  والتنمية  التعاون  لمنظمة  األرباح  وتقاسم  ي  يت 

الرص  الوعاء  تآكل  لقواعد  ا 
ً
وفق مختلفة 

 االقتصادي. 

يبة هي األرباح المحاسبية  الخاضعة لتعديالت معينة.  األرباح الخاضعة للرص 

يبة الدخل:  ي المعلن أن الدخل التالي معق  بشكل عام من ض 
كات اإلمارات  يبة دخل الشر  أكد نظام ض 

كة إماراتية من حصصها المؤهلة  -أ  ي تحققها أي شر
المال وإيرادات توزيعات األرباح الت  أرباح رأس 

ي القانون(؛
 )سيتم تحديدها ف 

ي انتظار مزيد من التفاصيل(؛أي أرباح من إعادة  -ب
 تنظيم المجموعة )ف 

ي انتظار مزيد من التفاصيل(؛  -ت
 أي أرباح من المعامالت بير  المجموعة )ف 

والريوع   -ث التمويل  ومصاريف  المال  رأس  ومكاسب  األرباح  توزيعات  من  ي  األجنت  المستثمر  دخل 

 وعوائد االستثمار األخرى. 

ي اإلمارات ا
يبة استقطاع ف   لعربية المتحدة عىل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود. لن تكون هناك ض 
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ي حت  اآلن. 
كات اإلمارات  يبة الشر  ولم يتم إصدار قانون ض 

 المقترحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ضريبة الشركات

ي  
ي دولة اإلمارات أنها ستطبق نظام  2022يناير    31ف 

ائب  ، أعلنت وزارة المالية ف  كات  اتحادية عىل  ض  الشر

ي تبدأ من 
ي دولة اإلمارات للسنوات المالية الت 

 أو بعد ذلك التاري    خ.  2023يونيو  1ألول مرة ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
يبة شخصية مفروضة عىل األفراد ف   ال توجد حالًيا ض 

اء األسهم  ائب عىل شر  الرص 

ي دولة
يبية ف  اء األسهم   ومن المرجح أن يتم وصف إتمام الطرح ألغراض ض  اإلمارات العربية المتحدة بأنه شر

يبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة و /  ي حال كان المساهم مقيًما ألغراض ض 
. ف  من جانب المساهمير 

الوالية  تلك  ي 
ف  يبة  للرص  يخضع  وقد  بشكل مختلف  الطرح  تميتر   يتم  فقد  آخر،  بلد  ي 

ف  يبة  للرص  يخضع  أو 

 القضائية األخرى. 

ي أن يؤدي   ال توجد 
ا لذلك، ال ينبع 

ً
اء األسهم. ووفق ي دولة اإلمارات العربية المتحدة عىل شر

ائب تحويل ف  ض 

كات  أو الشر المتحدة للمساهمير  من األفراد  العربية  ي دولة اإلمارات 
يبية ف  امات ض  الت   اء األسهم إل أي  شر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. قد يخضع المقيمون الخا 
يبة من خارج دولة اإلمارات الكائنة ف  ضعون للرص 

ي واليات قضائية  
ائب ف  كات، للرص  يبة مزدوجة، واألفراد والشر العربية المتحدة، أو المقيمون الخاضعون لرص 

يبية  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بملكية األسهم أو الدخل الناتج عنها بناًء عىل اللوائح الرص 

 المحلية. 

ائب  عىل أرباح األسهم وأرباح رأس المال بعد البيع الرص 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة الموضحة أعاله، فيجب أال يؤدي 
يبية الحالية ف  ا إل الممارسات الرص 

ً
استناد

كات  أو الشر المتحدة للمساهمير  من األفراد  العربية  ي دولة اإلمارات 
يبية ف  امات ض  الت   اء األسهم إل أي  شر

ي 
المتحدة المقيمة ف  العربية  ي دولة اإلمارات 

يبة ف  ط أال يخضعوا للرص  المتحدة، بشر العربية   دولة اإلمارات 

يبة من خارج  . قد يخضع المقيمون الخاضعون للرص  ي ا لبنك أجنت 
ً
كة نفط أجنبية أو فرع بموجب كونها شر

يبة مزدوجة، واألفراد  ي   دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو المقيمون الخاضعون لرص 
ائب ف  كات، للرص  والشر

واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بملكية األسهم أو الدخل الناتج عنها بناًء 

يبية المحلية.   عىل اللوائح الرص 

ي دولة اإلمارات العربية  
بناًء عىل نفس المبادئ الموضحة أعاله، يجب أال يخضع المساهمون المقيمون ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو واليات قضائية خارج دولة اإلمارات المتحدة ا
يبة ف  لذين ال يخضعون للرص 
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األسهم  من  األرباح  دخل  استالم  عند  حالًيا  يبة  للرص  سواء(  حد  عىل  واألفراد  كات  )الشر المتحدة  العربية 

 والمكاسب من البيع المستقبىلي لألسهم. 

ي  
يبة ف  ا إن المساهمون الخاضعون للرص 

ً
كة نفط أجنبية أو فرع دولة اإلمارات العربية المتحدة بحكم كونهم شر

ي واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة 
ائب ف  ، أو مقيمير  خاضعير  للرص  ي لبنك أجنت 

وال  ي 
ف  يبة  للرص  ا 

ً
أيض يخضعون  ولكنهم  المتحدة  العربية  اإلمارات  ي 

ف  المقيمير   المساهمير   يبة  يات  إل ض 

كات أو األفراد(، فإنه يجب عليهم استشارة مستشاري   قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة )سواء الشر

البيع  عىل  والمكاسب  األرباح  توزيعات  دخل  عىل  ائب  الرص  بفرض  يتعلق  فيما  بهم  الخاصير   ائب  الرص 

ي تلك الوالي 
 ات القضائية. المستقبىلي لألسهم بموجب القوانير  المحلية المعمول بها ف 

 
ً
حاليا توجد  أي    ال  تكون  أن  يجب  النحو،  هذا  وعىل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

ف  استقطاع  يبة  ض 

 . ي ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو إمارة أبوظت 
يبة استقطاع ف  كة ال تشمل أي ض   مدفوعات أرباح تقدمها الشر

ا بشكل عام مع  
ً
حة تتوافق محتويات هذا القسم أيض كات المقت  يبة الشر األسئلة الشائعة الصادرة بشأن ض 

 . ي
ي القانون النهات 

ي قد يتم تحديدها ف 
وط الت   المقرر فرضها، مع مراعاة استيفاء الشر

ي اإلمارات العربية المتحدة
 
يبة القيمة المضافة ف  ض 

اعتباًرا من   إنتاج، سارية  يبة  المتحدة ض  العربية  اإلمارات  دولة  يبة 2017  أكتوبر   1اعتمدت  ، وطبقت ض 

ي كانت سارية اعتباًرا من  
يبة بنسبة  2018يناير    1القيمة المضافة، الت  يبة اإلنتاج ض  % عىل 50. تفرض ض 

يبة بنسبة   وبات الغازية وض  ي  100المشر
وبات الطاقة. ف  ، 2017أغسطس    27% عىل منتجات التبغ ومشر

ي  
ف  المضافة  القيمة  يبة  قانون ض  الوزراء رقم  بمو   2017نوفمت     28صدر  قرار مجلس  بالمرسوم    52جب 

( رقم  بقانون  لسنة  8االتحادي  المنتجات  2017(  حول  التفاصيل  من  المزيد  التنفيذية  اللوائح  توفر   .

يبة القيمة المضافة وأي منتجات محددة حصلت عىل إعفاء صفري أو استثناء.  والخدمات الخاضعة لرص 

يبة القيم يبية. تحدد االتفاقية تحدد الالئحة التنفيذية لقانون ض  وط ومعايتر هذه المعاملة الرص  ة المضافة شر

، وهي اتفاقية عىل مستوى الدول بير  جميع  ي يبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليج  اإلطارية لرص 

ي قوانير  
ي ف  ، مبادئ عامة يجب أن تتبعها جميع دول مجلس التعاون الخليج  ي دول مجلس التعاون الخليج 

الق يبة  ي معاملة مختلفة ض 
لتبت  التقديرية  الحرية  بعض  األعضاء  الدول  منح  بها مع  الخاصة  المضافة  يمة 

ي  ع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليج  شر
ُ
يبة القيمة المضافة فيما يتعلق ببعض األمور. سوف ت لرص 

ي هذ
يبة القيمة المضافة بناًء عىل المبادئ األساسية ف  يعاتها المحلية الخاصة برص  ك. تشر  ا اإلطار المشت 

وعىل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  الخدمات  وتقديم  السلع  بيع  عىل  المضافة  القيمة  يبة  تطبق ض 

الواردات إل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ما لم يندرج توريد السلع والخدمات ضمن فئة معفاة عىل وجه 
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الم  القيمة  يبة  أو خاضعة لنسبة صفر من ض  بالسعر التحديد  المضافة  القيمة  يبة  ضافة. سيتم تطبيق ض 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة هو نسبة 
يبة القيمة المضافة القياسي ف  . معدل ض   %. 5القياسي

 للتسجيل اإللزامي هو  
ي والحد األدت     375,000إن الحد األدت 

 187,500هو  االختياري  للتسجيل  درهم إمارات 

ي يجب عىل الشر 
ي حال كانت قيمة التوريدات والواردات درهم إمارات 

يبة القيمة المضافة ف  كات التسجيل لرص 

ي آخر  
 للتسجيل اإللزامي ف 

يبة للسلع أو الخدمات تتجاوز الحد األدت  شهًرا ومن المتوقع أن    12الخاضعة للرص 

كات خيار ا  ي الثالثير  يوًما القادمة. باإلضافة إل ذلك، سيكون لدى الشر
يبة يتجاوز هذا الحد ف  ي ض 

لتسجيل ف 

( إذا كانت  طوعي  أساس  عىل  المضافة  أو 1القيمة  للسلع  يبة  للرص  الخاضعة  والواردات  التوريدات  قيمة   )

يبة القيمة المضافة( تتجاوز الحد 2الخدمات، أو ) يبة )أي النفقات مع ض  ( قيمة النفقات الخاضعة للرص 

ي آخر  
 للتسجيل اإللزامي ف 

ي الثالثير  يوًما القادمة.   شهًرا، أو من المتوقع  12األدت 
 أن يكون أعىل من هذا الحد ف 

يبة القيمة  يبة القيمة المضافة لرص  ي ض 
كات المسجلة ف  سوف يخضع توريد السلع أو الخدمات من قبل الشر

المضافة  القيمة  يبة  بائتمان لرص  المطالبة  كات  الصفري. يحق للشر المعدل  أو  القياسي  بالسعر  إما  المضافة 

يبة بالمعدل المدفوعة عىل م القياسية أو خاضع للرص  يبة  ي حال كانت تتعلق بتوريد خاضع للرص 
ياتها ف  شت 

يبة  يبة قيمة مضافة متكبدة فيما يتعلق بتوريد معق  من ض  داد أي ض  الصفري. ومع ذلك، ال يمكن است 

 القيمة المضافة. 

 األساس، من الالئحة التنفيذية نطاق الخدمات المالية المصنفة عىل أنها معفاة، وعىل هذا    42المادة    تحدد

يبة القيمة المضافة عىل أي تحويل لألسهم. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إل أن الرسوم المتعلقة  لن يتم تطبيق ض 

 %. 5بنقل ملكية األسهم ستكون بمعدل 

تند إلى النظام الضريبي الحالي المعمول به في دولة اإلمارات العربية  عامة في طابعها وتسالسابقة  التعليقات  

المتحدة والممارسات الحالية للسلطات اإلماراتية كما في تاريخ نشرة االكتتاب. ال يتوخى من التعليقات أنها تحليل 

بي خارج دولة شامل لجميع التبعات الضريبية المطبقة على جميع أنواع المساهمين وال تتعلق بأي نظام ضري

اإلمارات العربية المتحدة. انها مسؤولية كل مستثمر ابالغ نفسه بأي عواقب ناتجة عن الضريبة المتعلقة بظروفه  

في الشركة أو التصرف فيها. يجب عل المستثمرين طلب المشورة   الخاصة فيما يتعلق باالستحواذ على حصة

 .المهنية المستقلة

ة الحظر   ترتيبات متعلقة بفتر

وط اتفاقية تغطية االكتتاب ا لشر
ً
ي أو    وفق

ي تم إبرامها ف 
كة و والت  ة فيما بير  الشر مديري حول تاري    خ هذه النشر

كير  
كة  "(التغطية  اتفاقية)" السجل المشت   عىل  ، وافقت الشر

ً
ةتعاقديا يوم بعد اإلدراج    180لمدة    حظر   فت 

 وتخضع لبعض االستثناءات. 
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وط ترتيبات    لشر
ً
،  ووفقا ة حظر المؤسسير 

م  فقد  فت  كة نسبة   مؤسسونالت   ي رأس مال الشر
تبلغ ملكيتهم ف 

ة حظر لمدة  بصورة تعاقدية،    بالمائة(تسعة واربعون من المائة  وتسعون و اربعة  )  93.49% يوم   180عىل فت 

بعد اإلدراج وتخضع لبعض االستثناءات. 



 

   

    

 

 اإلفصاحات المالية  قسم الثالث: ال

المالية    ملخص سنوات  المجمعة  البيانات  للثالث  الرئيسية  ات  والمؤشر الرئيسية  المالحظات  وملخص 

ي 
 
 . 2022و 2021و 2020غسطس  أ 31المنتهية ف

يعة اإلسالمية    الخاصة  التمويل  ترتيبات  جميع ة إل   ةواي بالمجموعة متوافقة مع أحكام الشر ي هذه النشر
إشارة ف 

ض"   يعة    متوافق غتر أي مصطلح أخر    أو "القروض"    أو "الفائدة" أو "المقرض" أو "المقت    يجب مع أحكام الشر

م" أو "الدفع"  الممول"   أو "  التمويل"تكاليف   أو "  اإليجارة" أو "الرب  ح"    إل  إشارة  كونها   عىلان تفش    أو " أو "الملت  

 "التسهيالت" حسب السياق. 

ي القسم الخاص ب   "  التالي يجب أن يتم قراءة  
اء أسهم الطرح والواردة ف  امن مع المخاطر المرتبطة بشر مخاطر  بالت  

ي هذه االستثمار 
ة. ال" ف     نشر

ي للسنوات المنتهية  المجمع األرباح والخسائر بيان 
 
 . 2022و  2021و 2020أغسطس  31 ف

   

يصرح بخالف  )كافة المبالغ بالدرهم اإلماراتي، ما لم 
 ذلك( 

2022 2021 2020  

  درهم درهم درهم 

    

 إيرادات   485,142,841 526.837.903  623.332.614 

   
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 

 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إيرادات تمويل وإيرادات أخرى   

 إيرادات اإليجارات  370,945 337,675 911.723

 اإليرادات من منح حكومية مؤجلة  2,437,299 2.437.300  2.437.300 

 إيرادات تمويل   989,461 896,112 1,747,228

 إيرادات أخرى  10,475 4.957.854  12.141.269 

   
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 

 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إجمالي إيرادات التمويل واإليرادات األخرى  3,808,180 8,628,941 17,237,520

   
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 

 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المصاريف   

 التكاليف التشغيلية    (301,960,756)  (302.252.634) (370.307.303)

 العمومية واإلدارية   المصروفات (67,256,027)  (76.722.233) (95.823.699)

 الشهرة التجاريةانخفاض قيمة         -  (3.084.640) -  

 إطفاء موجودات غير ملموسة   (795,036)  524.416- (1.061.916)



 

   

    

 

 استهالك الممتلكات والمعدات  (45,032,909)  (44.293.686) (58.127.333)

 استهالك عقارات استثمارية      - - 237.702-

 االستخدامإطفاء موجودات حق  (11,865,566)  (12.457.693) (13.361.870)

 خسائر انخفاض قيمة ودائع وكالة أمالك (5,642,035)  (6.964.626) -  

 تكاليف التمويل (10,749,780)  (10.890.835) (18.729.258)

   
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 

 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إجمالي المصاريف (443,302,109)  457,190,763- 557,649,081-

   
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 

 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أرباح السنة  45,648,912 78.276.081  82.921.053 

  

 ═════════

 ═ 

 
══════════ 

 ═════════

 ═ 
 

 
  



 

   

    

 

ات   ي  المجمع بيان التغت 
 
ي حقوق الملكية للسنوات المنتهية بيانات ف

 
 2022و 2021و 2020أغسطس  31 ف

     

، ما لم يرصح بخالف  ي
)كافة المبالغ بالدرهم اإلمارات 

 ذلك( 

      

ي  رأس المال
 االحتياطي القانوت 

 احتياطي القيمة 
  اإلجمالي  األرباح المحتجزة 

 العادلة 

  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 

      

ي    889.894.701     92.718.045    1.615.811     45.560.845     750.000.000  
 2020سبتمت   1كما ف 

 أرباح السنة   78.276.081     78.276.081    -    -    -  

 إيرادات شاملة أخرى للسنة    2.879.508    -    2.879.508    -     -  

                                                                                                                                                                                           

 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة    81.155.589     78.276.081    2.879.508    -    -  

 توزيعات األرباح  ( 52.500.000)  ( 52.500.000)   -    -    -  

ي التحويل إل االحتياطي   -   (  8.389.738)   -    8.389.738    -  
 القانوت 

  -    -   (4.495.319  )   4.495.319    -  
احتياطي القيمة العادلة الستثمارات األسهم بالقيمة 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المحولة 

 إل األرباح المحتجزة عند االستبعاد  

                                                                                                                                                                                           

ي    918.550.290     114.599.707    -     53.950.583     750.000.000  
 2021أغسطس  31كما ف 

 
 ══════════

══   

 
 ══════════

═   

 
 ══════════

══   

 
 ══════════

═   

 
 ══════════

═   

 

ي    918.550.290     114.599.707    -     53.950.583     750.000.000  
 2021سبتمت   1كما ف 

 أرباح السنة   82.921.053     82.921.053    -    -    -  

 إيرادات شاملة أخرى للسنة   -    -    -    -    -  

                                                                                                                                                                                           

 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة   82.921.053    82.921.053    -    -    -  

 توزيعات األرباح  ( 67.500.000)  ( 67.500.000)   -    -    -  

ي    -   (  9.346.619)   -    9.346.619    -  
 التحويل إل االحتياطي القانوت 

                                                                                                                                                                                           

ي    933.971.343     120.674.141     -    63.297.202     750.000.000  
 
 2022أغسطس  31كما ف

 
 ══════════

══   

 
 ══════════

═   

 
 ══════════

══   

 
 ══════════

═   

 
 ══════════

═   

 

 
  



 

   

    

 

ي كما المجمع   المالي  المركز بيان 
 
 . 2021و 2022أغسطس  31 ف

  
 بخالف ذلك()كافة المبالغ بالدرهم اإلماراتي، ما لم يصرح 

2022 2021  

  درهم درهم 

 الموجودات  
 الموجودات غير المتداولة  

 الممتلكات والمعدات  966.340.768 1.160.278.413

 العقارات االستثمارية  - 11.438.599

 الموجودات غير الملموسة األخرى 12.081.650 41.119.734

 التجارية الشهرة  204.932.063 239.997.759

 موجودات حق االستخدام 139.554.303 177.130.827

 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي - 3.423.325

 دفعات رأسمالية مقدمة  1.466.766 -

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

1.633.388.657 1.324.375.550  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   

 الموجودات المتداولة   

 رسوم وذمم مدينة أخرى  69.242.798 83.760.649

 وديعة الوكالة   45.131.389 -

 النقد وما يعادله 192.993.687 243.150.477

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

326.911.126 307.367.874  

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

 إجمالي الموجودات 1.631.743.424 1.960.299.783

  ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   

 حقوق الملكية والمطلوبات   
 حقوق الملكية  

 رأس المال  750.000.000 750.000.000

 االحتياطي القانوني   53.950.583 63.297.202

 األرباح المحتجزة 114.599.707 120.674.141

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

   

 إجمالي حقوق الملكية 918.550.290 933.971.343
   

 المطلوبات  
 المطلوبات غير المتداولة   

 القروض المصرفية التي تترتب عليها فوائد  171.553.584 304.125.318

 التزامات اإليجار 144.288.560 187.000.470



 

   

    

 

 إيرادات مؤجلة من منح حكومية  48.745.974 46.308.674

 سندات دائنة  4.228.908 26.543.685

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 19.154.380 29.443.351

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

593.421.498 387.971.406  

  ═══════════   ══════════  

   
 المطلوبات المتداولة  

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 78.550.806 123.529.684

 رسوم مستلمة مقدماً   213.841.330 264.643.267

 قروض مصرفية تترتب عليها فوائد 24.535.298 28.296.892

 اإليجارالتزامات  5.856.994 13.999.799

 إيرادات مؤجلة من منح حكومية  2.437.300 2.437.300

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

432.906.942 325.221.728  

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوباتإجمالي  713.193.134 1.026.328.440

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات   1.631.743.424 1.960.299.783

  ═══════════   ══════════  

 
  



 

   

    

 

ي كما المجمع   بيان التدفقات النقدية
 
 . 2021و 2022أغسطس  31 ف

 اإلماراتي، ما لم يصرح بخالف ذلك()كافة المبالغ بالدرهم   

2022 2021  

  درهم درهم 

 األنشطة التشغيلية  

 أرباح السنة 78.276.081  82.921.053 
 تسويات للبنود التالية:    

 استهالك الممتلكات والمعدات  44.293.686  58.127.333 

 استهالك عقارات استثمارية  -   237.702

 إطفاء موجودات حق االستخدام 12.457.693  13.361.870 

 إطفاء الموجودات غير الملموسة 524.416 1.061.916 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 7.599.809  8.490.458 

 مخصص انخفاض قيمة رسوم مستحقة وذمم مدينة أخرى  1.335.957  1.647.170 

 ممتلكات ومعداتاألرباح من استبعاد  78.276- 57.143-

 تأثير تعديل موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار  -   221.916-

 خسائر انخفاض قيمة ودائع وكالة أمالك  6.964.626  -  

 انخفاض قيمة الشهرة التجارية 3.084.640  -  

 خسائر التوقف عن تثبيت موجودات حق االستخدام -   357.38

 إيرادات التمويل  896.112- (1.747.228)

 تكاليف التمويل 10.890.835  18.729.258 

 إيرادات من منحة حكومية مؤجلة (2.437.300) (2.437.300)

 دخل من فك سندات دائنة 711.04- 711.04-

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 161.305.015  179.759.513 
   

 التغيرات في رأس المال العامل:  

 التغير في رسوم وذمم مدينة أخرى   (22.303.812) (9.475.538) 

 التغيرات في نقد مقيد   114.425 (11.650.205) 

ً التغير في الرسوم  31.439.447  50.801.937   المستلمة مقدما

 التغير في ذمم دائنة تجارية وأخرى  37.120.804  (1.057.307)

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 207.675.879  208.378.400 

 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  (5.624.578) (6.879.863)

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 202.051.301  201.498.537 

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة االستثمارية    

 شراء ممتلكات ومعدات  (135.375.275) (86.820.583)

 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات  123.12 57.143

 صافي المقبوضات من عقود اإليجار من الباطن - 369.386

 التغيرات في ودائع الوكالة، بالصافي  (25.129.222) 45.131.389 



 

   

    

 

 دفعة مقدمة مستلمة من ودائع وكالة أمالك  1.946.532  -

 متحصالت من تسوية ودائع وكالة أمالك 20.385.172  -

 صافي النقد المستحوذ عليه  –استحواذ على شركة تابعة  -   (164.338.421)

 إيرادات تمويل مستلمة 896.112 1.662.259 

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

   

 صافي التدفقات النقدية المستخدم في األنشطة االستثمارية (137.153.561) (203.938.827)

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة التمويلية  

 متحصالت من قروض مصرفية  90.000.000  160.000.000 

 سداد قروض مصرفية  (8.446.832) (24.523.098)

 دفعات مقابل التزامات اإليجار  (12.721.192) (13.848.457)

 فوائد مدفوعة  (2.406.162) (7.071.159)

 توزيعات أرباح مدفوعة (52.314.657) (67.853.749)

 سداد سندات  -   (5.756.662)

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 14.111.157  40.946.875 

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 صافي الزيادة في النقد وما يعادله   79.008.897  38.506.585 

 النقد وما يعادله في بداية السنة 110.470.906  189.479.803 

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 النقد وما يعادله في نهاية السنة  189.479.803  227.986.388 

  ═════════   ═════════  

  



 

   

    

 

 المالية  التقارير   إلعداد  الدولية للمعايت   الخاضعة غت   المالية المقاييس
 

ي   المالية  التقارير   إلعداد   الدولية  للمعايتر   الخاضعة  غتر   المقاييس  تكون  ال   قد 
  قابلة   هنا   المجموعة  تعرضها   الت 

كات  قبل  من  المقدمة  المماثلة  المقاييس  مع  للمقارنة    األخرى  الشر
ً
 للمعايتر   الخاضعة  غتر   المقاييس  تلك  بان  علما

ي   وال   تحليلية  كأدوات  قيود   لها   المالية  التقارير   إلعداد   الدولية
ها   عن  بمعزل  تقديرها   ينبع   لتحليل   كبديل  أو   غتر

  غتر   المجموعة  مقاييس  قراءة  يجب .  المالية  التقارير   إلعداد   الدولية  المعايتر   وفق  للمجموعة  التشغيلية  النتائج
 الدولية   المعايتر   وفق  المعدة  األساسية  المالية  األرقام  مع  بالتوازي  المالية  التقارير   إلعداد   الدولية  للمعايتر   الخاضعة
 . المالية التقارير  إلعداد 

 
ي  المقاييس هذه من كل  حساب وطريقة تعريف تلخيص  يتم

 : التالي  الجدول ف 
 

 

 

ائب  الفوائد   قبل األرباح   "( EBITDA)" واإلطفاء  واالستهالك والرص 
 
ي   المنتهية  للسنة 

 
 أغسطس  31 ف

 2020 2021 2022 

ي   درهم 
 إمارابر

 82.921.053 78.276.081 45.648.912 السنة  رب  ح 

 
ً
 (1.747.228)  (896.112)  (989.461)  التمويل إيرادات منه  منقوصا

 
ً
 18.729.258 10.890.835 10.749.780 التمويل  تكاليف  له مضافا

 
ً
 13.361.870 12.457.693 11.865.566 االنتفاع حق  أصول إطفاء له مضافا

 
ً
 237.702 - - االستثمارية االصول إهالك  له مضافا

 
ً
 58.127.333 44.293.686 45.032.909 والمعدات الممتلكات إهالك  له مضافا

 
ً
 1.061.916 524.416 795.036 الملموسة  غتر  األصول إطفاء له مضافا

    

ائب الفوائد  قبل   األرباح   واالستهالك  والرص 
 "( EBITDA)"  واإلطفاء

113.102.742 145.546.599 172.691.904 

ائب الفوائد  قبل األرباح هامش   واالستهالك  والرص 
 "(EBITDA)"  واإلطفاء

23.3% 27.6% 27.7% 

 

  للمعايت   الخاضع  غت    المالي   المقياس
 المالية   التقارير   إلعداد  الدولية 

 التسبيب  الحساب  ومنهجية  الوصف

ائب  الفوائد  قبل األرباح   والرص 
 "(EBITDA)"  واإلطفاء واالستهالك 

ي  أنها  عىل  محسوبة
  مع السنة، رب  ح  صاف 

 : إضافة
 . التمويل  تكلفة. 1
 . االنتفاع حق  أصول إطفاء. 2
 . االستثمارية االصول إهالك . 3
 و  والمعدات؛ الممتلكات إهالك . 4
 . الملموسة  غتر  األصول  إطفاء. 5

 : منها  مخصوما 
 التمويل إيرادات. 6

 اداء  مقياس

ائب الفوائد  قبل األرباح هامش   والرص 
 "(EBITDA)"  واإلطفاء واالستهالك 

 الفوائد  قبل األرباح أنه  عىل محسوب 
ائب   واإلطفاء  واالستهالك والرص 

 "(EBITDA )" اإليرادات عىل  مقسوما 

 اداء  مقياس



 

   

    

 

 
ائب   الفوائد   خصم  قبل  األرباح   تضمنت:  مالحظة  وغتر   النقدية   غتر   البنود   بعض   واإلطفاء   واالستهالك  والرص 
داد )المتعلقة    األخرى  اإليرادات  وتشمل  المتكررة،  المخصصات /    االستحقاقات  وعكس  ،  المعدومة  الديون  باست 
  الوكالة   ودائع  قيمة  انخفاض  وخسارة  الشهرة  قيمة   وانخفاض  ،(  والمعدات  الممتلكات  بيع  من  واألرباح   الزائدة
ائب   الفوائد   خصم  قبل  األرباح   ستكون  المكونات،  هذه  باستثناء .  بأمالك  الخاصة   الدين   وإطفاء   واالستهالك  والرص 
ي   المنتهية  للسنوات  درهم  مليون  160.6  و   درهم  مليون  150.6  و   درهم  مليون  118.7

 و   2020  أغسطس  31  ف 
،  عىل  2022  و   2021 ي   التوالي

ائب   الفوائد   قبل  األرباح   هوامش  أن  حير    ف   ستكون  الدين  وإطفاء   واالستهالك  والرص 
ي  المنتهية للسنوات% 25.8 و % 28.6 و % 24.5

 . التوالي  عىل  2022 و  2021 و   2020 أغسطس 31 ف 
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 سياسة توزي    ع األرباح 

بعدة عوامل   أرباح  توزي    ع  كة عىل  الشر المثال  تشمل  ترتبط قدرة  للتوزي    ع  عىل سبيل  قابلة  احتياطات  توافر 

الرأسمالي   االنفاق  تأكيد  وخطط  المستقبل وال يوجد  ي 
النقدية األخرى ف  بتوزي    ع واالحتياجات  كة  الشر بقيام 

عدة عوامل   عىلح ومستوى هذا التوزي    ع  . يعتمد توزي    ع األربا أرباح وحال تم توزي    ع أرباح، مقدار هذه األرباح 

كة المستقبلية كة وتقدير مجلس اإلدارة وفق سلطته منها أرباح الشر  .  وخطة عمل الشر

ي ضوء ما سبق،  
كة  ف  م الشر ي    (مائة الف)سبعة وستون مليون وخمس  67.500.000مبلغ    توزي    عتعت  

درهم إمارات 

 عن أدائها المالي للعام  
ي  كأرباح عىل المساهمير 

بحيث يدفع قبل تاري    خ   2022أغسطس    31المالي المنتهي ف 

كة   م الشر  بالمستوى الحالي عىل األقل وتنوي  إغالق االكتتاب. وتعت  
زيادة أرباحها  توزي    ع أرباح عىل المساهمير 

 دخلها.  بما يتناسب مع 

كة نمو   حة توقع الشر   عىل المدى الطويل قوة دخلها المتوقع  تدفقاتها النقدية و تهدف سياسة األرباح المقت 

ي من رأس المال  
ي وذلك بما يمكنها من االحتفاظ بالقدر الكاف 

لدعم احتياجات العمليات الجارية واالستثمار ف 

  . ي ضوء  النمو المستقبىلي
حة لتقدير مجلس اإلدارة ف  كة من النقد   احتياجاتتخضع سياسة األرباح المقت  الشر

كة. وحالة األسواق  ي الجمعية العمومية السنوية للشر
 وقرارات المساهمير  ف 

 صفقات األطراف ذات العالقةو  العقود الجوهرية

ها المجموعة جوهرية أو مهمة ي تعتت 
ي   بما   -  فيما يىلي ملخص لالتفاقيات الت 

 ذات   األطراف  اتفاقيات  ذلك،  ف 

ي هذه الملخصات   -  العالقة
ي األسهم. ولم يرد ف 

ي قد تؤثر بطريقة أخرى عىل قرار المستثمر باالستثمار ف 
أو الت 

ي مجملها بما 
ي تلك االتفاقيات كما أنها مقيدة ف 

وط واألحكام المعمول بها ف  ا لكل الشر
ً
ما يفيد أنها تقدم وصف

ي تلك االتفاقيات. 
 ورد ف 

 اتفاقية التشغيل واإلدارة 

شاء(اتفاقية تشغي  مة مع مؤسسة صندوق المعرفة )الت   ل وإدارة المدرسة المت 

"( ي  دت  إلمارة  التنفيذي  المجلس  مع  وإدارة  تشغيل  اتفاقية  ش.ذ.م.م  لإلدارة  تعليم  كة  شر المجلس أبرمت 

ي  التنفيذي 
اير    4"( ف  ي فرع 2022فت  كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م بتشغيل مدرسة دت  ، حيث ستقوم بموجبها شر

شاء وإدارتها. وتنص االتفاقية عىل أن تاري    خ افتتاح المدرسة هو   لمدة   وتستمر االتفاقية  2021أغسطس    29الت 

تمديد مدة هذه االتفاقية . ويجوز للطرفير   2028أولية تبلغ سبع سنوات من تاري    خ االفتتاح حت  أغسطس  

ي  
تير  إضافيتير  تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات. ف 

وط لما يصل إل فت  ، تم إبرام 2022يوليو    13بنفس الشر

"( المعرفة  صندوق  ومؤسسة  التنفيذي  المجلس  بير   إحالل  لإلدارة المؤسسةاتفاقية  تعليم  كة  وشر  )"

امات الخاصة بالمجلس التنفيذي ش.ذ.م.م، تم التنازل بموجبها عن كل الحقوق والعهود   والتعهدات وااللت  

عد مؤسسة صندوق المعرفة من األطراف ذات 
ُ
بموجب االتفاقية وتحويلها إل مؤسسة صندوق المعرفة. وت

 . 2022يونيو   20وقد أصبحت اتفاقية اإلحالل سارية اعتباًرا من  . العالقة بالمجموعة
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كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م هي وحدها المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة بتشغيل    بموجب االتفاقية، تكون شر

ي تشمل إعداد خطة عمل سنوية للمدرسة وخطة تسويقية وتقديمها لمؤسسة صندوق 
المدرسة وإدارتها، والت 

الم التكاليف  ذ.م.م كل  لإلدارة  تعليم  كة  شر وتتحمل  العتمادها.  المدرسة  المعرفة  بإدارة  يتعلق  ما  ي 
ف  ة  باشر

وتشغيلها، ومع ذلك تتحمل مؤسسة صندوق المعرفة مبالغ دعم الرسوم ذات الصلة وأي نفقات رأسمالية  

ي المدرسة. 
ي مبات 

ات أو التحسينات ف  ي ما يتعلق بالتغيتر
 ذات صلة ف 

لإلدا  تعليم  كة  شر أداء  وتقيم  المعرفة  صندوق  مؤسسة  تراقب  االتفاقية،  تشغيل بموجب  ي 
ف  ش.ذ.م.م  رة 

ي حال قررت مؤسسة صندوق 
ي االتفاقية. ف 

ات األداء الرئيسية المنصوص عليها ف  المدرسة بناًء عىل قائمة مؤشر

المعرفة أن اختبار األداء لم يتم تحقيقه، فقد ترسل مؤسسة صندوق المعرفة إشعاًرا مكتوًبا يتطلب اتخاذ 

كة تعليم لإلدارة ش.  ي من قبل شر ي االمتثال إجراء عالج 
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م ف  ي حال أخفقت شر

ذ.م.م. وف 

ي تقدمه إل   وط اإلشعار بالمعالجة، فقد تقرر مؤسسة صندوق المعرفة إنهاء االتفاقية بموجب إشعار كتات  لشر

ي غضون  
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م ف  ي اإلشعار بالم  60شر

ة الزمنية المحددة ف  عالجة يوًما من تاري    خ انتهاء الفت 

ي 
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م النتهاك جوهري لالتفاقية لم يتم معالجته بما يرص  ي حال ارتكاب شر

ذي الصلة. وف 

ي غضون  
يوًما من حدوث هذا االنتهاك، فيحق لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء   15مؤسسة صندوق المعرفة ف 

كة تعليم   ي تقدمه إل شر لإلدارة ش.ذ.م.م. . عالوة عىل ذلك، يحق االتفاقية عىل الفور بموجب إشعار كتات 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م  ي إذا خضعت شر لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء االتفاقية فوًرا بناًء عىل إشعار كتات 

ي السيطرة دون الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة )عىل أال يتم حجب تلك الموافقة 
لتغيتر ف 

معق غتر  بشكل  ها  تأختر يفقد  أو  حدث  أي  وقوع  السيطرة"  "تغيتر  تعريف  يشمل  االتفاقية،  بموجب  ول(. 

ي  
كة تلك السيطرة، أو إذا استحوذ شخص آخر عىل حصة مسيطرة ف  بموجبه أي شخص يسيطر عىل أي شر

ي شؤون 
كة ذات الصلة. عالوة عىل ذلك، تعرف االتفاقية "السيطرة" عىل أنها قدرة الشخص عىل التأثتر ف  الشر

كة:  كة، أو )ب( نتيجة ألي صالحيات   الشر ي ما يتعلق بالشر
)أ( من خالل امتالك األسهم أو حق التصويت ف 

كة أخرى. ومن غتر المتوقع أن  كة أو أي شر ممنوحة بموجب النظام األساسي أو أي مستند آخر ينظم تلك الشر

ة إل تغيتر أحكام السي  ي هذه النشر
ي االتفاقية. يؤدي طرح األسهم عىل النحو المنصوص عليه ف 

 طرة ف 

مة مع مؤسسة صندوق المعرفة )مردف(   اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة المت 

ي  
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م اتفاقية تشغيل وإدارة مع المجلس التنفيذي ف  ، حيث 2021مارس    11أبرمت شر

ي فرع مردف وإدارتها.   كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م بتشغيل مدرسة دت  وتنص االتفاقية عىل ستقوم بموجبها شر

واالتفاق عىل االستمرار لمدة أولية تبلغ سبع سنوات من   2021أغسطس    29أن تاري    خ افتتاح المدرسة هو  

وط لما يصل إل 2028تاري    خ االفتتاح حت  أغسطس   . ويجوز للطرفير  تمديد مدة هذه االتفاقية بنفس الشر

ي  
تير  إضافيتير  تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات. ف 

، تم إبرام اتفاقية إحالل بير  المجلس 2022يوليو    13فت 

الحقوق  عن كل  بموجبها  التنازل  تم  ش.ذ.م.م،  لإلدارة  تعليم  كة  وشر المعرفة  صندوق  ومؤسسة  التنفيذي 

امات الخاصة بالمجلس التنفيذي بموجب االتفاقية وتحويلها إل مؤسسة صندوق  والعهود والتعهدات وااللت  

عد مؤسسة صند
ُ
وق المعرفة من األطراف ذات العالقة بالمجموعة. وقد أصبحت اتفاقية اإلحالل  المعرفة. وت

 . 2022يونيو   20سارية اعتباًرا من 
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كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م هي وحدها المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة بتشغيل   بموجب االتفاقية، تكون شر

ي تشمل إعداد خطة عمل سنوية للمدرس
ة وخطة تسويقية وتقديمها لمؤسسة صندوق المدرسة وإدارتها، والت 

ي ما يتعلق بإدارة المدرسة  
ة ف  كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م كل التكاليف المباشر المعرفة العتمادها. وتتحمل شر

نفقات  الصلة وأي  الرسوم ذات  مبالغ دعم  المعرفة كل من  تتحمل مؤسسة صندوق  وتشغيلها، ومع ذلك 

ي ما يتعلق با
ي المدرسة. رأسمالية ذات صلة ف 

ي مبات 
ات أو التحسينات ف   لتغيتر

تشغيل  ي 
ف  ش.ذ.م.م  لإلدارة  تعليم  كة  شر أداء  وتقيم  المعرفة  صندوق  مؤسسة  تراقب  االتفاقية،  بموجب 

ي حال قررت مؤسسة صندوق 
ي االتفاقية. ف 

ات األداء الرئيسية المنصوص عليها ف  المدرسة بناًء عىل قائمة مؤشر

ل  م يتم تحقيقه، فقد ترسل مؤسسة صندوق المعرفة إشعاًرا مكتوًبا يتطلب اتخاذ المعرفة أن اختبار األداء 

ي االمتثال 
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م ف  ي حال أخفقت شر

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م. وف  ي من قبل شر إجراء عالج 

وط اإلشعار بالمعالجة، فقد تقرر مؤسسة صندوق المعرفة إنهاء االتفاقية بموجب إشعار كتا  ي تقدمه إل  لشر ت 

ي غضون  
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م ف  ي اإلشعار بالمعالجة   60شر

ة الزمنية المحددة ف  يوًما من تاري    خ انتهاء الفت 

ي 
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م النتهاك جوهري لالتفاقية لم يتم معالجته بما يرص  ي حال ارتكاب شر

ذي الصلة. وف 

ي غضون  
حدوث هذا االنتهاك، فيحق لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء   يوًما من  15مؤسسة صندوق المعرفة ف 

يحق  ذلك،  عالوة عىل  لإلدارة ش.ذ.م.م.  تعليم  كة  إل شر تقدمه  ي  إشعار كتات  بموجب  الفور  عىل  االتفاقية 

( إذا  ي  إشعار كتات  عىل  بناًء  فوًرا  االتفاقية  إنهاء  المعرفة  صندوق  لإلدارة 1لمؤسسة  تعليم  كة  شر انتهكت   )

أو  و)   ش.ذ.م.م  االتفاقية،  أحكام  بعض  دون  2خالفت  بإجرائه  أو سمحت  السيطرة  ي 
ف  لتغيتر  إذا خضعت   )

ها بشكل غتر  الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة )عىل أال يتم حجب تلك الموافقة أو تأختر

سيطر  معقول(. بموجب االتفاقية، يشمل تعريف "تغيتر السيطرة" وقوع أي حدث يفقد بموجبه أي شخص ي

كة ذات الصلة. عالوة عىل  ي الشر
كة تلك السيطرة، أو إذا استحوذ شخص آخر عىل حصة مسيطرة ف  عىل أي شر

كة: )أ( من خالل امتالك  ي شؤون الشر
ذلك، تعرف االتفاقية "السيطرة" عىل أنها قدرة الشخص عىل التأثتر ف 

كة، أو )ب( نتيجة ألي صال  ي ما يتعلق بالشر
حيات ممنوحة بموجب النظام األساسي  األسهم أو حق التصويت ف 

كة أخرى. ومن غتر المتوقع أن يؤدي طرح األسهم عىل النحو  كة أو أي شر أو أي مستند آخر ينظم تلك الشر

ي االتفاقية. 
ة إل تغيتر أحكام السيطرة ف  ي هذه النشر

 المنصوص عليه ف 

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

كة تعليم لإلدارة   ي  ش. أبرمت شر
، 2022سبتمت     7ذ.م.م اتفاقية تشغيل وإدارة مع مؤسسة صندوق المعرفة ف 

كة تعليم لإلدارة   ي فرع ند الشبا وإدارتها. وتنص االتفاقية ذ.م.م  ش. حيث ستقوم بموجبها شر بتشغيل مدرسة دت 

واالتفاق عىل االستمرار لمدة أولية تبلغ سبع سنوات   2022أغسطس    29عىل أن تاري    خ افتتاح المدرسة هو  

وط لما يصل  2029من تاري    خ االفتتاح حت  أغسطس   . ويجوز للطرفير  تمديد مدة هذه االتفاقية بنفس الشر

تير  إضافيتير  تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات. 
 إل فت 

كة تعليم لإلدارة   عن كل المسائل المتعلقة بتشغيل    هي وحدها المسؤولةذ.م.م  ش. بموجب االتفاقية، تكون شر

ي تشمل إعداد خطة عمل سنوية للمدرسة وخطة تسويقية وتقديمها لمؤسسة صندوق 
المدرسة وإدارتها، والت 
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كة تعليم لإلدارة   ة  ش. المعرفة العتمادها. وتتحمل شر يتعلق بإدارة المدرسة   فيما ذ.م.م كل التكاليف المباشر

ق المعرفة مبالغ دعم الرسوم ذات الصلة وأي نفقات رأسمالية ذات  وتشغيلها، ومع ذلك تدفع مؤسسة صندو 

ي المدرسة.  فيما صلة 
ي مبات 

ات أو التحسينات ف   يتعلق بالتغيتر

لإلدارة   تعليم  كة  شر أداء  وتقيم  المعرفة  صندوق  مؤسسة  تراقب  االتفاقية،  تشغيل ش. بموجب  ي 
ف  ذ.م.م 

ات األداء الرئيسية ال ي حال قررت مؤسسة صندوق المدرسة بناًء عىل قائمة مؤشر
ي االتفاقية. ف 

منصوص عليها ف 

المعرفة أن اختبار األداء لم يتم تحقيقه، فقد ترسل مؤسسة صندوق المعرفة إشعاًرا مكتوًبا يتطلب اتخاذ 

كة تعليم لإلدارة   ي من قبل شر كة تعليم لإلدارةش. إجراء عالج  ي حال أخفقت شر
ي االمتثال ش.   ذ.م.م. وف 

ذ.م.م ف 

وط اإل  ي تقدمه إل  لشر شعار بالمعالجة، فقد تقرر مؤسسة صندوق المعرفة إنهاء االتفاقية بموجب إشعار كتات 

كة تعليم لإلدارة   ي غضون  ذ.م.م  ش. شر
ي اإلشعار بالمعالجة   60ف 

ة الزمنية المحددة ف  يوًما من تاري    خ انتهاء الفت 

كة تعليم لإلدارة   ي حال ارتكاب شر
ي ذ.م.م  ش. ذي الصلة. وف 

النتهاك جوهري لالتفاقية لم يتم معالجته بما يرص 

ي غضون  
معرفة إنهاء يوًما من حدوث هذا االنتهاك، فيحق لمؤسسة صندوق ال  15مؤسسة صندوق المعرفة ف 

لإلدارة   تعليم  كة  إل شر تقدمه  ي  إشعار كتات  بموجب  الفور  عىل  يحق ش. االتفاقية  ذلك،  عالوة عىل  ذ.م.م. 

( إذا  ي  إشعار كتات  عىل  بناًء  فوًرا  االتفاقية  إنهاء  المعرفة  صندوق  لإلدارة 1لمؤسسة  تعليم  كة  شر انتهكت   )

و) ش.  االتفاقية،  أحكام  بعض  أو خالفت  إذا خضع 2ذ.م.م  دون  (  بإجرائه  أو سمحت  السيطرة  ي 
ف  لتغيتر  ت 

ها بشكل غتر  الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة )عىل أال يتم حجب تلك الموافقة أو تأختر

معقول(. بموجب االتفاقية، يشمل تعريف "تغيتر السيطرة" وقوع أي حدث يفقد بموجبه أي شخص يسيطر  

كة تلك السيطرة، أو إذا است  كة ذات الصلة. عالوة عىل عىل أي شر ي الشر
حوذ شخص آخر عىل حصة مسيطرة ف 

كة: )أ( من خالل امتالك  ي شؤون الشر
ذلك، تعرف االتفاقية "السيطرة" عىل أنها قدرة الشخص عىل التأثتر ف 

كة، أو )ب( نتيجة ألي صالحيات ممنوحة بموجب النظام األساسي    فيما األسهم أو حق التصويت   يتعلق بالشر

كة أخرى. ومن غتر المتوقع أن يؤدي طرح األسهم عىل النحو أو أي م كة أو أي شر ستند آخر ينظم تلك الشر

ي االتفاقية. 
ة إل تغيتر أحكام السيطرة ف  ي هذه النشر

 المنصوص عليه ف 

ست جروب  اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة مع كيدز فت 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م اتفاقية تشغيل وإدارة مع ست جروب ش.ذ.م.م )"  أبرمت شر كيدز مجموعة كيدز فتر

ست جروب أكتوبر  فت  ي 
ف  وإدارة 2021"(  بتشغيل  ست جروب ش.ذ.م.م  بموجبة كيدز فتر ، حيث ستقوم 

، دولة اإلمارات العربية المتحدة. تستأجر  2284-376المدرسة الواقعة عىل قطعة األرض رقم   ي شاء، دت  ، الت 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م حالًيا قط م مع مؤسسة   2284-376عة األرض رقم  شر بموجب عقد اإليجار المت 

وط بتقديم  ست جروب ش.ذ.م.م بصفة مدير مشر صندوق المعرفة بصفتها المالك، لذا فإن تعيير  كيدز فتر

 موافقة خطية من قبل مؤسسة صندوق المعرفة بصفتها المالك. 

كة تعليم   م بير  شر لإلدارة ش.ذ.م.م بصفتها المستأجر، وفرع مركز  تتضمن االتفاقية عقد إيجار من الباطن مت 

ومؤسسة  الفرعي  المستأجر  بصفة  جروب ش.ذ.م.م  ست  فتر لمجموعة كيدز  التابع  المبكر  للتعليم  ريدوود 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م بتأجتر قطعة األرض ذات  صندوق المعرفة بصفتها المالك، حيث تقوم بموجبها شر
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ا  الصلة من الباطن إل فرع مركز  
ً
ست جروب ش.ذ.م.م، رهن ريدوود للتعليم المبكر التابع لمجموعة كيدز فتر

الحق  عىل  ش.ذ.م.م  جروب  ست  فتر تحصل كيدز  االتفاقية،  بموجب  المعرفة.  صندوق  مؤسسة  بموافقة 

الحرصي إلدارة المدرسة وتشغيلها، وتتول مسؤولية الحصول عىل تراخيص التعليم ذات الصلة من الجهات 

ي 
، وضمان توفتر المرافق وتوفتر وثائق   الحكومية ف  ، والحفاظ عىل ساحات المدرسة، وتعيير  الموظفير  ي دت 

ست جروب ش.ذ.م.م عىل  ي إدارة المدرسة وتشغيلها، وافقت كيدز فتر
التأمير  ذات الصلة. بالنظر إل الحق ف 

اإل  من  مئوية  ونسبة  سنوًيا(  )تزداد  ش.ذ.م.م  لإلدارة  تعليم  كة  لشر أساسية  رسوم  تحققها  دفع  ي 
الت  يرادات 

ي 
ست جروب ش.ذ.م.م أن تدفع الرسوم األساسية ف  لب من كيدز فتر

ُ
أبريل  1المدرسة. وبموجب االتفاقية، ط

ي أكتوبر  2022
ح. بدأت مدة االتفاقية ف  ي تتوافق مع بدء السنة األول من الفصل الدراسي المقت 

  2021، والت 

ي  
ي  . يحق لمجموعة كيدز ف2037أغسطس    31وستنتهي ف 

ام، أن تقوم، ف  ست جروب ش.ذ.م.م، دون أي الت   تر

كة تعليم لإلدارة  ي إل شر ا بتقديم إشعار كتات 
ً
اء حق إيجار قطعة األرض، رهن أي وقت خالل مدة االتفاقية، بشر

إنهاء  كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م  المعرفة. ويحق لشر ش.ذ.م.م والحصول عىل موافقة من مؤسسة صندوق 

ي أي وق
ي عشر شهًرا عىل األقل إل    2027سبتمت     1ت بعد تاري    خ  االتفاقية ف 

بموجب إشعار تقدمه قبل اثت 

ست جروب ش.ذ.م.م.   مجموعة كيدز فتر

مة مع مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي   اتفاقية تشغيل وإدارة المدارس المت 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م مؤسسة  اتفاقية تشغيل وإدارة مع مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي )"  أبرمت شر

ي  اإلمارات
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م بتشغيل وإدارة مدرسة  2022يونيو    28"( ف  ، حيث ستقوم بموجبها شر

(، ومدرسة القرائن )الشارقة(، ومدرسة المطاف )رأس الخيمة(، ومدرسة الفرقان )الشارقة(.   ي آل مكتوم )دت 

ي  بد
ف  االتفاقية  مدة  باالتفاق 2022يونيو    28أت  تمديدها  ويجوز  ثالث سنوات  تبلغ  أولية  ة  لفت  وتستمر   ،

 من ذلك، بعد انتهاء المدة األولية،  
ً
ة. وبدال ات إضافية مدتها خمس سنوات لكل فت  المتبادل بير  الطرفير  لفت 

ا لتقديرها الخاص تجدي
ً
د االتفاقية لمدة إضافية واحدة تبلغ  يحق لمؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي وفق

 .  سنتير 

ي ذلك  
كة تعليم لإلدارة المسؤولية الكاملة عن تشغيل المدارس وإدارتها، بما ف  وبموجب االتفاقية، تتول شر

، وتقديم خدمات  ، وإدارة المرافق، وتدريب الموظفير  صياغة سياسات المدارس وتنفيذها، وتعيير  الموظفير 

 
ً
وفق المالية  المدرسي اإلدارة  للتعليم  اإلمارات  الخدمات، ستدفع مؤسسة  مقابل هذه  ي 

انية سنوية. وف  لمتر  ا 

ة  متغتر و)ب( رسوم   ، دراسي نهاية كل فصل  ي 
ف  ثابتة  إدارة  رسوم  )أ(   : يىلي ما  لإلدارة ش.ذ.م.م  تعليم  كة  لشر

اإلمارا مؤسسة  قبل  من  تقييمها  سيتم  ي 
الت  الرئيسية  األداء  ات  مؤشر بعض  أساس  عىل  حتسب 

ُ
للتعليم ت ت 

( :  أمور أخرى، ما يىلي
ات األداء الرئيسية، من بير  . وتشمل مؤشر ( مدى تحصيل الطالب وتقدمهم، 1المدرسي

( قيمة وفورات 5( رضا أولياء األمور، و)4( رفاهية الطالب، و)3( تقييم الفحص للمدرسة ذات الصلة، و)2و)

انية.   المتر 

ي مدته ستة أشهر، و)( دو 1يحق لمؤسسة اإلمارات إنهاء االتفاقية )  ( عىل 2ن أي سبب بموجب إشعار كتات 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م أو خالفت بعض أحكام االتفاقية.  ي حال انتهكت شر
ي ف  الفور بموجب إشعار كتات 
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كة تعليم  ي إذا خضعت شر عالوة عىل ذلك، يحق لمؤسسة اإلمارات إنهاء االتفاقية فوًرا بناًء عىل إشعار كتات 

ي السيطرة دون الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة اإلمارات. تعرف  لإلدارة ش.ذ 
.م.م لتغيتر ف 

كة: )أ( من خالل امتالك األسهم أو حق  ي شؤون الشر
االتفاقية "السيطرة" عىل أنها قدرة الشخص عىل التأثتر ف 

كة، أو )ب( نتيجة ألي صالحيات ممنوحة بموجب النظام ا  فيما التصويت   ألساسي أو أي مستند  يتعلق بالشر

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م إنهاء االتفاقية إذا خالفت مؤسسة   كة أخرى. يحق لشر كة أو أي شر آخر ينظم تلك الشر

ة  امات الدفع أو التمويل، أو إذا خفضت مؤسسة اإلمارات الرسوم األساسية و/أو الرسوم المتغتر اإلمارات الت  

ة ذات صلة. و   %10بأكتر من   يجوز ألي من الطرفير  إنهاء االتفاقية عند وقوع أي أحداث قوة خالل أي فت 

ي إنهاء االتفاقية   19- قاهرة، عىل الرغم من أن جائحة كوفيد
وأي عمليات إغالق مرتبطة بها لم تنسر  الحق ف 

 أو االنسحاب منها بأي شكل آخر.  

ي أبو 
 
مة مع دائرة التعليم والمعرفة ف ي اتفاقية تشغيل وإدارة المدارس المت   ظت 

كة تعليم القابضة   ي )"  –أبرمت شر كة الشخص الواحد ذ.م.م. اتفاقية مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظت  دائرة شر

والمعرفة بتاري    خ  التعليم  القابضة  2022  يوليو   14"(  تعليم  كة  بموجبها شر تقوم  الشخص    –، حيث  كة  شر

اكات   ، وهي مدرسة  الواحد ذ.م.م. بتشغيل وإدارة تسع مدارس تابعة لمدارس الشر ي ي إمارة أبوظت 
التعليمية ف 

الوطن، وروضة النايفة، مدرسة السالم، وروضة الوالء، وروضة الوفاء، ومدرسة الرياض، وروضة الفرسان،  

الدراسي   العام  بداية  ي 
ف  االتفاقية  بدأت مدة  العهد.  العزم، ومدرسة  لمدة   2023-2022ومدرسة  وستستمر 

العام   اليوم األختر من  انتهاء مدتها. ويجوز لدائرة   2024- 2023الدراسي  عامير  حت   إنهاؤها قبل  ما لم يتم 

كة تعليم  ي حال حققت شر
ا لتقديرها لمدة إضافية تبلغ خمس سنوات ف 

ً
التعليم والمعرفة تجديد االتفاقية وفق

ا أل   –القابضة  
ً
ات أداء رئيسية معينة وتمكنت من تشغيل المدرسة وفق كة الشخص الواحد ذ.م.م. مؤشر حكام شر

(  : يىلي ما  أخرى،  أمور   
بير  من  الرئيسية،  األداء  ات  مؤشر وتشمل  وتقدم مستوى 1االتفاقية.  التقييم  نتائج   )

 ( رضا أولياء األمور. 4( حضور الطالب، و) 3( تقييم الفحص للمدرسة ذات الصلة، و)2الطالب، و)

ي تقدمه قبل  ( لدواعي المالءمة بم1يجوز لدائرة التعليم والمعرفة إنهاء االتفاقية ) يوًما   180وجب إشعار كتات 

كة تعليم القابضة     – عىل األقل، مع مراعاة دفع مبلغ التعويض والتكاليف المعقولة ذات الصلة المتكبدة لشر

كة الشخص الواحد ذ.م.م.، أو ) ي )عن طريق استبعاد مدرسة أو أكتر من 2شر
( ألي سبب، بشكل كىلي أو جزت 

ي مدته  المدارس الخاضعة لالتفاقية( بم ي حالة ضعف األداء أو حدوث   30وجب إشعار كتات 
يوًما عىل األقل ف 

كة تعليم القابضة   كة الشخص الواحد ذ.م.م.، أو )  –انتهاكات معينة للعقد من قبل شر ي حال  3شر
( بأثر فوري ف 

كة تعليم القابضة   كة الشخص الواحد ذ.م.م. لبعض البنود الرئيسية    –أي انتهاك جوهري من قبل شر ي  شر
ف 

كة تعليم القابضة  ي السيطرة أو الملكية لدى شر
ي ذلك حدوث تغيتر ف 

كة الشخص الواحد  –االتفاقية، بما ف  شر

القابضة   تعليم  كة  التعليم والمعرفة. يجوز لشر الحصول عىل موافقة مسبقة من دائرة  كة   –ذ.م.م. دون  شر

ي مسبق تق يوًما عىل األقل، مع مراعاة   30دمه قبل الشخص الواحد ذ.م.م. إنهاء االتفاقية بموجب إشعار كتات 

ة إشعار بالمعالجة مدتها   ي حالة ارتكاب دائرة التعليم والمعرفة ألي انتهاك جوهري لالتفاقية أو   60فت 
يوًما ف 

القابضة   تعليم  كة  لشر استحقاقها  عند  معينة  مدفوعات  سداد  ي 
ف  والمعرفة  التعليم  دائرة  كة   –إخفاق  شر

 وجب أحكام االتفاقية. الشخص الواحد ذ.م.م. بم
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 اتفاقيات التطوير 

 اتفاقية إيجار تطوير مع مؤسسة صندوق المعرفة

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م ي    أبرمت شر
، 2022يناير    17اتفاقية إيجار تطوير مع مؤسسة صندوق المعرفة ف 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م بتأجتر أرض مملوكة لمؤسسة صندوق المعرفة تقع عىل  حيث تقوم بموجبها شر

ي لغرض تشييد مدرسة وتطويرها وتشغيلها عىل هذه األرض. بدأ   3430443قطعة األرض رقم   ي الوصل بدت 
ف 

ي  30يجار البالغ مدته شيان عقد اإل 
ي عام   2022يناير  17عاًما ف 

 . 2052وسينتهي ف 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م بالحصول عىل ترخيص لتشغيل مدرسة تقدم برنامج   م شر ا التفاقية اإليجار، تلت  
ً
وفق

كة تعليم لإلدارة ش يطانية. عالوة عىل ذلك، ستدفع شر .ذ.م.م إيجارات البكالوريا الدولية أو برنامج المناهج الت 

سنوية إل مؤسسة صندوق المعرفة بدًءا من السنة الثالثة من عقد اإليجار )سيتم اعتبار أول عامير  من عقد 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م سداد أي مدفوعات إيجار إل مؤسسة   ة سماح ال ُيطلب خاللها من شر اإليجار فت 

الثالثة حت  السنة الس كة تعليم لإلدارة صندوق المعرفة(. ومن السنة  ادسة من عقد اإليجار، يتعير  عىل شر

ا قدره  
ً
، وبعد   3,056,738.50ش.ذ.م.م أن تدفع إل مؤسسة صندوق المعرفة إيجاًرا سنوًيا ثابت ي

درهم إمارات 

ا حت  انتهاء المدة البالغة  
ً
كة تعليم لإلدارة   30ذلك يجب زيادة اإليجار بمبلغ محدد مسبق عاًما. وستدفع شر

ا لمؤسسة صندوق المعرفة: )أ( مبلغ تأمير  قدره  ش.ذ.م. 
ً
ي شكل ضمان   1,528,374.38م أيض

ي ف 
درهم إمارات 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م بالوفاء   وط وغتر قابل لإللغاء، والذي سيتم استخدامه كضمان لقيام شر بنكي غتر مشر

اماتها المقررة بموجب االتفاقية، و)ب( مبلغ تأمير  األع  1,528,374.38مال اإلنشائية بقيمة  بتعهداتها والت  

وط وغتر قابل لإللغاء، والذي سيتم استخدامه كضمان لتنفيذ أعمال   ي شكل ضمان بنكي غتر مشر
ي ف 
درهم إمارات 

ي الوقت المحدد. 
 التشييد بشكل مالئم وف 

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م المسؤولية الكاملة بموجب اتفاقية اإليجار عن أعمال التطو   ير والتشييد  تتول شر

ي ذلك أي تكاليف تتعلق بربط المدرسة بالبنية التحتية العامة، والحصول 
حة، بما ف  المتعلقة بالمدرسة المقت 

اخيص والموافقات  عىل الموافقات اإلنشائية الالزمة من السلطات العامة المختصة، وتوفتر كل ما يلزم من الت 

وتشغيلها.   المدرسة  إلنشاء  المطلوبة  تشييد والتصاري    ح  استكمال  لإلدارة ش.ذ.م.م  تعليم  كة  يتعير  عىل شر

ي غضون  
شهًرا من تاري    خ الشيان، أو يتعير  عليها دفع رسوم شهرية إل مؤسسة صندوق المعرفة   24المدرسة ف 

حت  يتم االنتهاء من أعمال التشييد ذات الصلة أو حت  يتم تمديد تاري    خ استكمال التشييد من قبل مؤسسة 

 ة وفق تقديرها المنفرد والمطلق. صندوق المعرف

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م إبرام أي صفقة من شأنها أن تؤدي إل تغيتر  بموجب اتفاقية اإليجار، ال يجوز لشر

ي حصتها أو ملكيتها أو نقلها، أو التنازل أو التعاقد 
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م، أو الترصف ف  ي ملكية شر

السيطرة ف 

اإليج أو  الباطن  موافقة خطية من  اإليجار دون  اتفاقية  بموجب  اماتها  الت   أو  الباطن ألي من حقوقها  من  ار 

ا 
ً
أنه يجوز منح تلك الموافقة أو حجبها من قبل المؤسسة وفق مسبقة من مؤسسة صندوق المعرفة، عىل 

: )أ(    لتقديرها المنفرد والمطلق. بموجب اتفاقية اإليجار، يشمل تعريف "تغيتر السيطرة" حدوث أي مما  يىلي

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م من قبل أي كيان أو شخص آخر، أو    %10االستحواذ عىل نسبة   أو أكتر من أسهم شر
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ي كلتا الحالتير  أن يمتلك المساهمون 
تب عليه ف  كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م يت  )ب( بيع كل أو معظم أصول شر

كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م قبل هذا التغي  ي شر
ي السيطرة أقل من المعنيون ف 

ي أو   %90تر ف 
من أسهم الكيان الباف 

ي حالة تقديم مؤسسة صندوق المعرفة موافقتها الكتابية  
ي السيطرة. ف 

المستحوذ بعد إجراء التغيتر ذي الصلة ف 

لإلدارة  تعليم  كة  قبل شر من  الباطن  من  اإليجار  أو  الباطن  من  التعاقد  أو  التنازل  أو  السيطرة  ي 
ف  تغيتر  عىل 

ا لتقديرها، )أ( فرض رسوم لمرة واحدة تساوي أو تصل إل ش.ذ.م. 
ً
كحد أقىص   %20م، فيجوز للمؤسسة وفق

ي تنطوي عىل   %5من إيجار السنة، و/أو )ب( فرض رسوم لمرة واحدة تساوي أو تصل إل  
من قيمة الصفقة الت 

ي السيطرة أو التنازل أو التعاقد من الباطن أو اإليجار من  
الباطن، و/أو )ج( تعديل اتفاقية  التغيتر ذي الصلة ف 

وط وأحكام إضافية عىل المتنازل له، و/أو )د( إبرام عقد إيجار جديد مع المتنازل له. يجوز  اإليجار لفرض شر

التشييد  تاري    خ بدء  تاري    خ الشيان ولكن قبل  ي أي وقت بعد 
االتفاقية ف  إنهاء  كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م  لشر

ي تقدمه لم ؤسسة صندوق المعرفة قبل شهر واحد عىل األقل من اإلنهاء، وبعد ذلك ستفقد بموجب إشعار كتات 

د مبلغ تأمير  األعمال اإلنشائية. يجوز لمؤسسة صندوق 
كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م مبلغ التأمير  ولكن ستست  شر

كة تعليم لإل  ي أي وقت إنهاء االتفاقية ألي سبب أو نتيجة أي انتهاك جوهري من قبل شر
دارة ش.ذ.م.م المعرفة ف 

ي مسبق تقدمه قبل   ي حالة إنهاء مؤسسة صندوق المعرفة   30بموجب إشعار كتات 
يوًما عىل األقل من اإلنهاء. ف 

تعليم  يتعير  عىل  تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م،  كة  انتهاك جوهري من قبل شر أي  نتيجة  أو  لالتفاقية ألي سبب 

ت مقطوعة بمبلغ يساوي اإليجار السنوي لسنة لإلدارة ش.ذ.م.م أن تدفع مؤسسة صندوق المعرفة تعويضا

كة تعليم  ي حال إنهاء عقد اإليجار أو انتهاء مدته: )أ( يتعير  عىل شر
واحدة عن العام الذي يحدث فيه اإلنهاء. وف 

صندوق  مؤسسة  إل  لها  وإضافات  ات  وتجهتر  تركيبات  وأي  المؤجرة  األرض  عن  التنازل  ش.ذ.م.م  لإلدارة 

تستحق   و)ب(  السلطات  المعرفة،  عن  الصادرة  واالعتمادات  الموافقات  المعرفة كل  صندوق  لمؤسسة 

ي ما يتعلق باألرض المؤجرة. 
 المختصة ذات الصلة ف 

اء األصول مع مدرسة جبل عىلي 
 اتفاقية شر

ي  
اء أعمال وأصول 2022مايو    25ف  كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م اتفاقية مع مدرسة جبل عىلي لشر ، وقعت شر

، بموجب االتفاقية، ببيع أعمالها وأصولها مع مدرسة جبل عىلي كم نشأة مستمرة. وستقوم مدرسة جبل عىلي

أعمالها،  بعقود  االنتفاع  وحق  والشهرة،  والمنقولة،  الثابتة  األصول  ذلك كل  ي 
ف  بما  الكاملة،  ملكيتها  ضمان 

ن، وكل األصول وعالقات العمل، والمخزون، وسجالت األعمال والمعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والديو 

كة  كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م. دفعت شر أو الممتلكات أو الحقوق األخرى المتعلقة أو المرتبطة بأعمالها لشر

اء قدره   كة تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م سعر شر كة اإلمارات   48,000,000تعليم بالنيابة عن شر ي إل شر
درهم إمارات 

اء األعمال واألصول الخاصة بمدر  اء األعمال واألصول الخاصة بمدرسة  ريت مقابل شر . اكتمل شر سة جبل عىلي

ي  
اء، تتول تعليم لإلدارة ش.ذ.م.م مسؤولية سداد 2022يوليو    25جبل عىلي رسمًيا ف  . وبعد تاري    خ إتمام الشر

ي ذلك  
ي تم اإلفصاح عنها قبل اإلتمام، بما ف 

امات المتعلقة بأعمال وأصول مدرسة جبل عىلي الت 
وأداء كل االلت  

امات بموجب كل ما   ي ذلك االلت  
، بما ف  : )أ( كل الرسوم والنفقات الدورية المتعلقة بأعمال مدرسة جبل عىلي يىلي

المستحقة  األخرى  العمل  ومزايا  والمصاريف  والعموالت  والمكافآت  الرواتب  و)ب( كل  األعمال،  عقود 

. عالوة ع كة تعليم للموظفير  الحاليير  بموجب عقود العمل الحالية لدى مدرسة جبل عىلي ىل ذلك، تتحمل شر
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ي 
امات أو المستحقات عىل مدرسة جبل عىلي والوفاء بها وتأديتها والت 

لإلدارة ش.ذ.م.م مسئولية دفع كل االلت  

.  500,000لم يتم اإلفصاح عنها قبل االكتمال بمبلغ إجمالي أقصاه  ي
 درهم إمارات 

وط االتفاقية، لن تكون مدرسة جبل عىلي مسؤولة عن انت 
هاكات الضمانات أو أي مطالبة أخرى بموجب شر

ام المتعلق بالمطالبة ذات الصلة   ، و)ب( تجاوز    500,000بموجب االتفاقية إال إذا: )أ( تجاوز االلت   ي
درهم إمارات 

)بخالف  األخرى  المطالبات  بموجب كل  المقرر  ام  بااللت   أو عند جمعه  امات، سواء بشكل فردي  االلت   مبلغ 

تتجاو  ال  ي 
الت  امات  فردي  االلت   بشكل  (    500,000ز  ي

إمارات  الحالة    500,000درهم  هذه  ي 
وف   ، ي

إمارات  درهم 

لتقديم مطالبة بموجب   ستكون مدرسة جبل عىلي مسؤولة عن كامل مبلغ المطالبة )المطالبات( ذات الصلة. 

كة تعليم لإلدارة  فيما االتفاقية   ي إل مدرسة   ذ.م.م. ش  يتعلق بأي مسؤولية، يتعير  عىل شر تقديم إشعار كتات 

اء. لن يتجاوز   ي عشر شهًرا تبدأ من تاري    خ إتمام الشر
ة تبلغ اثت  جبل عىلي بالمسؤولية ذات الصلة قبل مرور فت 

من سعر   %30الحد األقىص للمسؤولية اإلجمالية لمدرسة جبل عىلي عن أي مطالبة بموجب االتفاقية نسبة  

اء.   الشر

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

ي  
كة، وقعت  2022مايو    26ف  )"  الشر ي إل سي  ( ت  كة اإلمارات ريت )سي إي آي سي اإلمارات اتفاقية مع شر

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

ي تقع عليها مدرسة جبل عىلي حالًيا. وبموجب هذه االتفاقية،  
ي اإلمارات العربية المتحدة والت 

ي ف  الثالثة بدت 

بمبلغ  ال ستدفع   العقار  اء  شر سعر  )أ(   : يىلي ما  ريت  اإلمارات  كة  شر إل  كة  ي   185,500,000شر
إمارات  درهم 

القيمة المضافة بقيمة  )باإلضافة إل   يبة  ي األولي    9,275,000ض 
(، و)ب( مبلغ السداد الجزت  ي

درهم إمارات 

ي    14,500,000وقدره  
. ف  ي

كة بدفع مبلغ  ال( قيام  1، تم نقل الملكية الكاملة بعد )2022مايو    26درهم إمارات  شر

، و) ي إل سي ( ت  كة اإلمارات ريت )سي إي آي سي اء العقار لشر كةال ( ووفاء  2شر وط المسبقة ذات الصلة   شر بالشر

اء. عالوة عىل ذلك، ستدفع   ي وقدره  ال بالشر
كة مبلغ التسوية المتبق  كة   33,500,000شر ي إل شر

درهم إمارات 

ي حالة إخفاق  
ي بعد تاري    خ الاإلمارات ريت بعد تاري    خ النقل بسنة واحدة. ف 

ي دفع مبلغ التسوية المتبق 
كة ف  شر

ي عن كل يوم ابتداًء من اليوم الثامن   10,000كة غرامة قدرها  شر الستدفع    (1)  النقل بسنة واحدة،
درهم إمارات 

ي عن كل يوم   50,000إل اليوم العاشر بعد تاري    خ هذا التخلف عن السداد ثم يرتفع هذا المبلغ إل  
درهم إمارات 

كة اإلمارات ريت )ال ( ستكون  2، و)بعد ذلك حت  يتم السداد بالكامل كة مسؤولة عن تعويض شر سي إي آي شر

ي إل سي عن أي خسائر تتكبدها نتيجة عدم الدفع ( ت   . سي

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

ي  
ذ.م.م 2019أكتوبر    17ف  البناء  لمقاوالت  الحكمة  كة  مع شر عقد  اتفاقية  تعليم ش.ذ.م.م  كة  أبرمت شر  ،

. بموجب االتفاقية، دفعت "( لتشييد وإتمام مدرسة الراحة الدولية )خليفالحكمة)" ي ي أبوظت 
حة، ف  ة أ( المقت 

ا قدره  
ً
ا مقطوع

ً
كة تعليم ش.ذ.م.م مبلغ ي حير  تعهدت   164,249,470.00شر

كة الحكمة ف  ي إل شر
درهم إمارات 

حة ومعالجة أي عيوب تتعلق بأعمال التشييد. وتم التعاقد  كة الحكمة بإكمال أعمال التشييد للمدرسة المقت  شر

يوًما تقويمًيا من تاري    خ الشيان، بينما تم   180األول من أعمال التشييد ليتم االنتهاء منها بعد  عىل المرحلة  
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يوًما تقويمًيا من تاري    خ   425التعاقد عىل أعمال أخرى ال تدخل ضمن المرحلة األول ليتم االنتهاء منها بعد  

كة الحكمة إكمال وط االتفاقية، كان يتعير  عىل شر ا للمواعيد    الشيان. بموجب شر
ً
أعمال التشييد لكل مرحلة وفق

كة تعليم ش.ذ.م.م، باإلضافة إل تعويض  التأختر لشر المتفق عليها وإال ستكون ملزمة بدفع تعويضات عن 

 . التأختر ناتجة عن ذلك  تكاليف  تعليم ش.ذ.م.م عن أي  كة  بقيمة   شر الحكمة إجراء تسوية  كة  لب من شر
ُ
ط

كة    700,000 شر إل  ي 
إمارات  بتلك . شتعليم  درهم  المرتبطة  األخرى  والتكاليف  ات  التأختر نتيجة  ذ.م.م 

ات.  من مبلغ    %10عالوة عىل ذلك، كانت الحكمة ملزمة بموجب االتفاقية بتوفتر ضمان أداء بنسبة    التأختر

ي  
. ف  ي ي إمارة أبوظت 

ي شكل ضمان بنكي صادر عن بنك يقع ف 
كة تعليم ش.ذ.م.م ف  ،  2020أغسطس    30العقد لشر

ي تضمنت مبت  المدرسة ل
طالب السنوات األول، تم االنتهاء من أعمال تشييد المرحلة األول للمدرسة، والت 

ي تضم مبت  المدرسة للطالب حت  الصف الثامن  
ي حير  تم االنتهاء من أعمال تشييد المرحلة الثانية، والت 

ف 

كة الحكمة  2021سبتمت     5بتاري    خ   كة تعليم ش.ذ.م.م إل شر النهائية من قبل شر مقابل . تم تقديم الدفعة 

ي  خدمات التشييد 
كة تعليم 2022  يوليو  15بموجب االتفاقية ف  ة، تدين شر ي تاري    خ هذه النشر

ذ.م.م . ش. كما ف 

كة الحكمة مقابل تركيب نظام توليد طاقة شمسية، ومن   257,902.38بمبلغ آخر قدره   ي إل شر
درهم إمارات 

 . 2022المتوقع تقديم الدفعة النهائية بحلول ديسمت  

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

ي  
كة تعليم ش.ذ.م.م اتفاقية برنامج المنح الدراسية مع هيئة المعرفة والتنمية 2018نوفمت     26ف  ، وقعت شر

ية )" يةالبشر "( إلنشاء مؤسسة صندوق المعرفة"( ومؤسسة صندوق المعرفة )"هيئة المعرفة والتنمية البشر

كة تعليم ش.ذ.م.م   فيما .  برنامج المنح الدراسية للطالب اإلماراتيير   نامج المنح الدراسية، أبرمت شر يتعلق بت 

ي  
كة تعليم ش.ذ.م.م2018نوفمت    26اتفاقية منح مع مؤسسة صندوق المعرفة ف   ، حيث وافقت بموجبها شر

ي برنامج المنح الدراسية، بينما    %50عىل المساهمة بنسبة  
من الرسوم الدراسية للطالب المؤهلير  للمشاركة ف 

من قبل مؤسسة صندوق المعرفة. بموجب اتفاقية برنامج المنح   %50سيتم سداد النسبة المتبقية البالغة  

النها  القبول  نامج الدراسية، ستكون تعليم ش.ذ.م.م هي المسؤولة عن تنظيم  المنح الدراسية للت  ي لطالب 
ت 

المؤهلير   للطالب  األولي  االختيار  إجراء  ية 
البشر والتنمية  المعرفة  هيئة  ستتول  حير   ي 

ف  عليهم،  والموافقة 

كة تعليم ش.ذ.م.م أو هيئة المعرفة والتنمية  نامج. ال تغظي المنحة سوى الرسوم الدراسية ولن تتحمل شر للت 

ال أو مؤسسة صندوق  ية  أو  البشر أو كتب  تكاليف نقل  ي ذلك ما يتعلق بأي 
تكاليف إضافية، بما ف  معرفة أي 

إنهاء  تعليم ش.ذ.م.م  كة  يجوز لشر الدراسية.  المنح  الالمنهجية لطالب  األنشطة  أو  أزياء موحدة  أو  وجبات 

ي االتفاقية قبل سن 
ي تقدمه إل األطراف األخرى ف  ة دراسية  االتفاقية ألي سبب من األسباب بموجب إشعار كتات 

ية ومؤسسة صندوق المعرفة إنهاء االتفاقية  كاملة عىل األقل من اإلنهاء. يجوز لهيئة المعرفة والتنمية البشر

ي مدته   كة تعليم ش.ذ.م.م بإشعار كتات  يوًما بعد نهاية العام   30ألي سبب من األسباب من خالل موافاة شر

ي حا
لة إنهاء اتفاقية المنح الدراسية أو اتفاقية المنح، فإن الدراسي ذي الصلة. توافق جميع األطراف عىل أنه ف 

االتفاقيات والمنح ذات الصلة المقدمة بموجبها ستظل سارية بالنسبة لطالب المنحة الدراسية الحاليير  لمدة  

 تصل إل عامير  دراسيير  من تاري    خ شيان اإلنهاء حت  يتخرج الطالب من المدرسة ذات الصلة. 

ي بعض ترتيبات التموي
 
 2022أغسطس  31ل الخاصة بالمجموعة كما ف
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) ي مرصف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع )مرصف اإلمارات اإلسالمي
 
 اتفاقية تسهيالت مؤرخة ف

 نظرة عامة 

كة اتفاقية تسهيل    "(. تم تعديل التسهيل األصىلي  التسهيل األصىلي )"  مع مرصف اإلمارات اإلسالمي أبرمت الشر

ا بموجب عدة خطابات تعديل
ً
كة   الحق كة تعليم ذ.م.م وشر كة وشر بير  مرصف اإلمارات اإلسالمي وكل من الشر

بتاري    خ  العمالءتعليم لإلدارة ذ.م.م )" مارس   22و  2021أبريل    27و   2020يوليو    19و   2020مارس    16"( 

، )"2022مايو    18و   2022 "( )يشار إل التسهيل األصىلي وخطابات التعديل خطابات التعديل، عىل التوالي

"(. يمنح كل خطاب من خطابات التعديل تسهيالت إضافية  تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي اسم "مًعا ب

  وتسهيل اإلجارة   1  وعىل هذا النحو، تتضمن تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي تسهيل اإلجارة إل العمالء.  

، وتسهيل اإلجارة  2 ترد أدناه  ، وفق تعريف كل من تلك التسهيالت أدناه.  3، وتسهيل السحب المغظ اإلسالمي

 . ا لتسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي
ً
كة وفق  تفاصيل التسهيالت المتاحة حالًيا للشر

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

تعليم لإلدارة ذ.م.م استخدام تسهيل اإلجارة )" كة  تعليم تسهيل اإلجارة األوليجوز لشر كة  الممنوح لشر  )"

درهًما إماراتًيا منه،   44,678,570  استخدامدرهًما إماراتًيا )تم    49,642,857.20لإلدارة ذ.م.م بمبلغ يصل إل  

ي  المستحقة   االرباح باستثناء  
ي ف 
اير    28(، مع حلول تاري    خ االستحقاق النهات  . ومعدل اإلجارة المتباين 2027فت 

( باإلضافة إل نسبة    % 1.85فيما يتعلق بهذا التسهيل هو معدل اإليبور الساري )لمدة ثالثة أشهر كحد أدت 

 ع سنوية. بالمبلغ األصىلي والرب  ح المطلوب دفعه عىل أقساط رب   1سنوًيا. يتم إطفاء تسهيل اإلجارة 

 الغرض 

ي العقارات التالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة:   2الهدف من تسهيل اإلجارة  
اء األسهم العادية ف   هو تمويل شر

a)  ي لالستوديوهات(؛91القطعة رقم  مدينة دت 
ي )مبت   ، الحبية الثانية، دت 

b)  ي )مدرسة أب تاون الدولية(؛ 4293- 251) 382القطعة رقم  (، مردف، دت 

c)  ي )مدرسة جرين فيلد الدولية(؛ و249-598رقم القطعة ي لالستثمار، دت   ، مجمع دت 

d)  يطانية، تالل اإلمارات(.   4046-394القطعة رقم ي الت  ي مجمع إعمار )مدرسة دت 
 ف 

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

كة استخدام تسهيل اإلجارة كة بمبلغ يصل إل  2تسهيل اإلجارة  )"  يجوز للشر  135,625,000"( الممنوح للشر

ي  (المستحقة  وال يشمل األرباح استخدامه  درهم تم    126.875.318)منها مبلغ    درهم
، بتاري    خ استحقاق نهات 

ي  
ي ما يتعلق بهذا التسهيل هو معدل اإليبور الساري )لمدة 2029نوفمت     30يحل ف 

. معدل اإليجار المتغتر ف 

( باإلضافة إل نسبة    والرب  حبالمبلغ األصىلي    2سنوًيا. يتم إطفاء تسهيل اإلجارة    %1.85ثالثة أشهر كحد أدت 

ويتم تأجيل مدفوعات المبلغ األصىلي بموجب هذا التسهيل لمدة   المطلوب دفعها عىل أقساط رب  ع سنوية. 

 عامير  من تاري    خ توفتر التسهيل. 
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 الغرض 

:  2يتمثل الغرض من تسهيل اإلجارة  ي ما يىلي
 ف 

e)  :ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
ي التالية ف 

اء قطع األراص   تمويل شر

ي لالستوديوهات(؛91القطعة رقم  •  مدينة دت 
ي )مبت   ، الحبية الثانية، دت 

ي )مدرسة أب تاون الدولية(؛ 4293- 251) 382القطعة رقم  •  (، مردف، دت 

ي )مدرسة جرين فيلد الدولية(؛ و249-598القطعة رقم  • ي لالستثمار، دت   ، مجمع دت 

يطانية  4046-394القطعة رقم  • ي الت  ي مجمع إعمار )مدرسة دت 
 ؛ و، تالل اإلمارات(ف 

f)  تمويل توزيعات األرباح / إعادة رسملة االستثمار )باستثناء عملية االستحواذ( وأي مصاريف

 عامة داخل المجموعة. 

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

"( المرابحة  تسهيل  استخدام  ا 
ً
أيض كة  للشر اإلسالمي يجوز  المغىط  السحب  إل  تسهيل  يصل  بمبلغ   )"

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

( ونسبة    سنوًيا. ويتم دفع دفعات األرباح عىل أساس شهري.  %1.75أدت 

 الغرض 

ي تلبية متطلبات التدفقات النقدية
ورأس المال العامل   يتمثل الغرض من تسهيل السحب المغظ اإلسالمي ف 

كة استخدام المبالغ المتاحة للسحب بموجب هذا التسهيل عن طريق الضمان. استخدمت  كة. يمكن للشر للشر

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

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

 
 "(2022ف

كة استخدام تسهيل اإلجارة )" كة بمبلغ يصل   3"(. تم منح تسهيل اإلجارة  3تسهيل اإلجارة  يجوز للشر للشر

تم    160.000.000)منها مبلغ    درهم  187,000,000إل   المستحقة(استخدامه  درهم  ، وال يشمل األرباح 

ي ما يتعلق بهذا التسهيل هو معدل اإليبور الساري )لمدة 10لمدة عشر )
( سنوات. معدل اإليجار المتغتر ف 

( باإلضافة إل نسبة    والرب  حبالمبلغ األصىلي    3سنوًيا. يتم إطفاء تسهيل اإلجارة    %1.85ثالثة أشهر كحد أدت 

بلغ األصىلي بموجب هذا التسهيل لمدة المطلوب دفعها عىل أقساط رب  ع سنوية. ويتم تأجيل مدفوعات الم 

 عامير  من تاري    خ توفتر التسهيل. 

 الغرض 

:  3يتمثل الغرض من تسهيل اإلجارة  ي ما يىلي
 ف 
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a)   إل يصل  بمبلغ  أدناه(  الوارد  التعريف  )بحسب  المرحىلي  المرابحة  تسهيل  تمويل  إعادة 

ي    160,000,000
المقدم بموجب اتفاقية تسهيل المرابحة    )برجاء مطالعة "درهم إمارات 

ي مايو 
 
ي خطاب التعديل الصادر ف

 
ا ف

ً
لمزيد من " 2022المرابحة الرئيسية والمشار إليها أيض

 ؛ و(تسهيل المرابحة المرحىلي المعلومات عن 

b)  ي ما يتعلق باالستحواذ عىل
اء ف  اء بموجب اتفاقية البيع والشر ي من سعر الشر

دفع المبلغ المتبق 

ي 
ي )"2451-676)   3923 القطعة رقم  مدرسة جبل عىلي الواقعة ف  مدرسة  (، الحبية الثالثة بدت 

 "(. جبل عىلي 

ي ما يتعلق بتسهيل اإلجارة  
كة عقد إيجار ف  "(. وينص عقد اإليجار عىل أن أي عقد اإليجار )"  3أبرمت الشر

ي عن ك 
تب عليه استحقاق دفع مبلغ إضاف  ي تقديم المدفوعات إل مرصف اإلمارات اإلسالمي سيت 

ل  تأختر ف 

ي السدادقسط متأخر )"
 
ع الناتج عن التأخر ف  "(. مبلغ التت 

ي خطاب التعديل الصادر 
 
ا ف

ً
تسهيل المرابحة المقدم بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسية والمشار إليها أيض

ي مايو 
 
 2022ف

كة اتفاقية مرابحة رئيسية بتاري    خ   ي مايو    2022مارس    28أبرمت الشر
ي خطاب التعديل الصادر ف 

والمشار إليها ف 

2022  "( ش.م.ع  اإلسالمي  اإلمارات  ومرصف  كة  الشر المرحىلي بير   المرابحة  إل  تسهيل  يصل  بمبلغ   )"

التسهيل ثالثة أشهر وتم    160,000,000 . بلغت مدة  ي
بالكامل وسداده من الت  استخدامدرهم إمارات  سهيل 

كة.   قبل الشر

 الغرض 

كة بغرض تمويل  تم توفتر تسهيل المرابحة المرحىلي كتسهيل مرحىلي من قبل مرصف اإلمارات اإلسالمي إل الشر

.  %80ما يصل إل   من الدفعة المقدمة لالستحواذ عىل مدرسة جبل عىلي

 سالمي التعهدات المالية المقدمة بموجب تسهيالت مرصف اإلمارات اإل 

ة   ي ما يتعلق بأي فت 
كة للتعهدات المالية التالية بموجب تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي ف  تخضع الشر

ة االختبار ذات الصلة نصف سنوية  اختبار ذات صلة : )ألغراض اختبار التعهدات المالية، يجب أن تكون فت 

كة ذات الصلة من ويتم اختبار التعهدات المالية بناًء عىل آخر قوائم مالية مدقق ة )سنوية ونصف سنوية( للشر

كات المجموعة(:   شر

ائب واالهالك واالستهالك واإلطفاء إل خدمة    • يجب أال تقل نسبة األرباح قبل الفوائد والرص 

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

الملموسة    • ي القيمة 
ي أي   1يجب أال تتجاوز نسبة مجموع الدين اإلجمالي إل صاف 

ضعف ف 

 وقت؛ 
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ائب واالهالك واالستهالك    • ي الدين إل األرباح قبل الفوائد والرص 
يجب أال تتجاوز نسبة صاف 

 أضعاف؛ 4واإلطفاء 

ي كل الحاالت إل البيانات المالية الموحدة المدققة 
 ؛ وجموعةللموذلك باالستناد ف 

يجب أال تتجاوز نسبة التمويل إل قيمة كل العقارات المرهونة لدى مرصف اإلمارات اإلسالمي  •

 . %60)باالستناد إل تقييم السوق( 

 ألغراض التعهدات المالية المبينة أعاله: 

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

تعت   "1 )

التمويال   / تلك  القروض  ي ذلك أي قسط وأي فائدة مرسملة عىل 
بما ف  أو جمع األموال،  ت 

ة  2، و)بتلك التمويالتأو تكاليف التمويل المتعلقة    األموال ( أي سندات طويلة األجل أو قصتر

و) مماثلة،  أدوات  أي  أو  تجارية،  أوراق  أو  دين،  أو سندات  قروض،  أسهم  أو  أي 3األجل،   )

،  تسهيالت اعتماد قبول أو ما يعا ونية أو تسهيالت خصم الفواتتر
دلها من التسهيالت اإللكت 

اء سندات أو تسهيالت اعتماد مستندية، و) ( األموال المحصلة عن طريق  4أو تسهيالت شر

وط تنص عىل جواز  أو خصمها بشر التنازل عنها  أو  أخرى  مالية  أو أصول  المدينة  بيع ذمم 

ي حالة عدم دفع هذه الذمم 
المدينة أو األصول المالية عند استحقاقها،  الرجوع عىل العميل ف 

اة، بخالف االئتمان التجاري الذي يتم 5و) ( أي مدفوعات مؤجلة لألصول أو الخدمات المشت 

ي السياق العادي للتجارة والذي ال ينطوي عىل أي دفع مؤجل ألي مبلغ أكتر من  
 60تقديمه ف 

إيجار تمويىلي )سواء بشأن أراٍض أم   ( أي تكاليف إيجار أو تأجتر بموجب أي عقود 6يوًما، و)

ي ما يتعلق بأي ضمان أو  7آالت أم معدات أم غتر ذلك(، و)
ام يرتبط بكفالة مقابلة ف  ( أي الت  

ي ما يتعلق بتنفيذ  
ي ف  سند أو خطاب اعتماد احتياطي أو أي أداة أخرى صادرة عن طرف خارج 

ي ذلك أي  ( أي معاملة أخرى مماثلة من الناحية الت 8العميل للعقد، و)
اض )بما ف  جارية لالقت 

انية العمومية   المتر  ي 
ضة ف  امات ال يتم عرضها كأموال مقت  الت   اء آجل وأي  اتفاقية بيع أو شر

وطة أو غتر ذلك(، و) امات محتملة أو مشر ( أي معاملة مشتقات مالية يتم  9للعميل ألنها الت  

ي 
ي ما يتعلق بالحماية أو االستفادة من التقلبات ف 

أي معدالت أو أسعار )وعند حساب   إبرامها ف 

ي االعتبار سوى القيمة السوقية(، و )
( أي ضمان  10قيمة أي معاملة مشتقات مالية، ال يؤخذ ف 

ي 
أو كفالة مقابلة أو أي ضمان آخر يقدمه العميل بشأن أي مديونية من النوع المشار إليه ف 

 يتكبدها أي شخص. ( من هذا التعريف ضد أي خسارة مالية 9( إل )1الفقرات من )

ي إجمالي )خدمة الدين" •
ة االختبار ذات الصلة، و)1" تعت  ( كل  2( تكاليف التمويل لفت 

عمليات السداد المجدولة واإللزامية للقروض / التمويالت المستحقة وأي مدفوعات مسبقة 

ة االختبار ذات الصلة.   اختيارية تتم خالل فت 

ائب واالستهال" • ي ما يتعلق بأي   "ك وإطفاء الديناألرباح قبل الفائدة والرص 
، ف  ي

تعت 
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ائب )باستثناء   ة اختبار ذات صلة، الرب  ح التشغيىلي الموحد )للمجموعة( قبل خصم الرص 
فت 

( قبل خصم أي فائدة أو عمولة أو رسوم أو خصومات أو رسوم  1نتائج العمليات المتوقفة(، و)

أم  مدفوعة  سواء كانت  التمويل  مدفوعات  من  ها  وغتر تكاليف  أو  عالوات  أو  مسبق  سداد 

كة تابعة للمجموعة )محسوبة عىل أساس موحد( مستحقة الدفع أم م رسملة من قبل أي شر

ة االختبار ذات الصلة؛ و) ي ما يتعلق بفت 
كة تابعة  2ف  ( مع استبعاد أي فوائد مستحقة ألي شر

و) قيمة 3)للمجموعة(؛  انخفاض  أو  االستهالك  أو  اإلطفاء  إل  يعزى  مبلغ  أي  إضافة  بعد   )

كات تابعة للمجموعة )مع عد  ي االعتبار عكس أي تكاليف انخفاض سابقة أصول شر
م األخذ ف 

ة االختبار ذات الصلة(؛ و) ي فت 
( قبل األخذ بعير  االعتبار أي عناض استثنائية؛ 4تم إجراؤها ف 

كة تابعة للمجموعة يعود 5و) ( وبعد خصم مبلغ أي رب  ح )أو إضافة مبلغ أي خسارة( ألي شر

اح أو خسائر غتر محققة عىل أي أداة مشتقة ( وقبل احتساب أي أرب6إل حصص األقلية؛ و)

و) التحوط(؛  محاسبة  أساس  عىل  عنها  المحاسبة  يتم  مشتقة  أداة  أي  وقبل  7)بخالف   )

ي أي  
احتساب أي أرباح أو خسائر ناشئة عن إعادة التقييم بالزيادة أو النقصان ألي أصل آخر ف 

؛ و) ناء الُمحمل عىل الرب  ح من ( باستث8وقت بعد تاري    خ تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي

المحتسب،   أو  المخصوم  أو  المضاف  بالقدر  حالة،  ي كل 
ف  األسهم،  خيارات  تكاليف  خالل 

ائب.     حسبما ينطبق، ألغراض تحديد األرباح التشغيلية للمجموعة قبل الرص 

التمويل" • األرباح  تكاليف   / للفائدة  اإلجمالي  المبلغ  صلة،  ذات  اختبار  ة  فت  أي  ي 
ف   ، ي

تعت   "

ها  المت   اكمة، والعموالت، والرسوم، والخصومات، ورسوم الدفع المسبق، واألقساط أو الرسوم وغتر

يتعلق بالقروض / التمويالت المدفوعة أو المستحقة الدفع من قبل أي    فيما من مدفوعات التمويل  

ي ما يتعلق بف
كة تابعة للمجموعة )محسوبة عىل أساس موحد(، سواء كانت نقدية أم مرسملة، ف  ة شر ت 

 االختبار ذات الصلة. 

ي أي وقت،  نسبة التمويل إل القيمة " •
ي ف 
ي الضمان    فيما " تعت 

يتعلق بأية أصول مستخدمة ف 

ي يحتفظ بها مرصف اإلمارات اإلسالمي أو الوسيط المعتمد(، نسبة 
ي ذلك األسهم الت 

الممنوح )بما ف 

امات المستحقة المضمونة بتلك األصول، إل )ب( إجمالي القيمة السوقية    )أ( المبلغ اإلجمالي لاللت  

 لتلك األصول. 

ي المجموعة" •
كة تعليم ال" تعت  كة وشر كة تعليم لإلدارة ش. شر  ذ.م.م. ش. ذ.م.م وشر

كة تابعة للمجموعة بدفع أي مبلغ مستحق أو واجب السداد المديونية " • ام أي شر ي الت  
" تعت 

 ألي طرف. 

ي الدين إل   •
ائب واالستهالك وإطفاء الديناألرباح قبل الفائدة  نسبة صاف  ي النسبة والرص 

: يعت 

ائب واالستهالك وإطفاء الدين القروض/التمويالت إل   . األرباح قبل الفائدة والرص 

ي القيمة الملموسة" •
 
ي المبلغ اإلجمالي لرأس المال واألرباح المحتجزة واالحتياطيات صاف

" يعت 
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( مطروًحا منها إجمالي كل احتياطيات والديون )إذا كانت ثانوية بدرجة يقبلها مرصف اإلمار  ات اإلسالمي

التمويالت   / والقروض  الزميلة  كات  الشر ي 
ف  واالستثمارات  الملموسة  غتر  واألصول  التقييم  إعادة 

كات الزميلة.   المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمير  والمستحقات غتر التجارية من الشر

كات التابعة  مجموع الدين اإلجمالي " • امات الشر ي أي وقت، المبلغ اإلجمالي لكل الت  
، ف  ي

" يعت 

ي ذلك الوقت. 
ي ما يتعلق بالقروض / التمويالت ف 

 للمجموعة ف 

ي تحكم تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي )" 
وط واألحكام العامة الت  ا للشر

ً
وط واألحكام العامةوفق "(، الشر

"( أو نسبة التمويل إل القيمةخفض نسبة التمويل إل القيمة )"يجوز لمرصف اإلمارات اإلسالمي تعديل أو  

م مرصف اإلمارات اإلسالمي بإخطار   كة. يلت   إجمالي حدود التعرض دون الحصول عىل موافقة خطية من الشر

كة نتيجة أي إجراء  كة فوًرا بعد إجراء هذا التعديل أو التخفيض )دون أن يتحمل أي مسؤولية تجاه الشر الشر

ي   من هذا 
وط واألحكام العامة عن التعريفات المستخدمة ف  ي الشر

القبيل(. تختلف نسبة التمويل إل القيمة ف 

وط  الشر ي 
ف  الوارد  تعريفها  بحسب  القيمة  إل  التمويل  نسبة  تتعلق   . اإلسالمي اإلمارات  مرصف  تسهيالت 

امات القائمة إل إجمالي القي 
ي واألحكام العامة بنسبة المبلغ اإلجمالي لاللت  

مة السوقية لألصول المستخدمة ف 

ي تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي إال  
ي حير  ال تنطبق "نسبة التمويل إل القيمة" ف 

 فيما الضمان الممنوح )ف 

 يتعلق بالعقارات المرهونة(. 

  :  تشمل التعهدات األخرى بموجب تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي ما يىلي

المدقق  • المالية  البيانات  عىل توفتر  اإلسالمي  اإلمارات  لمرصف  مقبولير   مدققير   قبل  من  ة 

ي غضون  
يوًما من كل سنة مالية والبيانات المالية الداخلية عىل أساس    120أساس سنوي ف 

ي غضون 
 يوًما من نهاية كل نصف عام؛ 60نصف سنوي ف 

مي توجيه كل التدفقات النقدية المولدة من المدارس المعتمدة لدى مرصف اإلمارات اإلسال  •

ضعف من خالل الحسابات    1.4بما يغظي الحد األدت  من نسبة تغطية خدمة الدين البالغة  

؛   المفتوحة لدى مرصف اإلمارات اإلسالمي

كات التابعة  • حظر تكبد تسهيالت إضافية من أي بنك أو مؤسسة مالية من قبل أي من الشر

كة إال بعد الحصول عىل موافقة م كة أو كيانات مجموعة الشر ؛ للشر  رصف اإلمارات اإلسالمي

الحصول عىل    • الهيكل، إال بعد  أو  الموظفير   العليا من حيث  إدارتها  ي 
ات ف  التغيتر قيود عىل 

ا عىل 
ً
وط واألحكام العامة أيض . تنص الشر موافقة خطية مسبقة من مرصف اإلمارات اإلسالمي

كةأنه يجب عىل   ي غضون سب   الشر
( أيام عمل 7عة ) إخطار مرصف اإلمارات اإلسالمي كتابًيا وف 

كة؛ ي إدارة الشر
ي حالة حدوث أي تغيتر ف 

 ف 

كة؛  • ي بشأن تغيتر إدارة الشر  متطلب تقديم إشعار كتات 
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ي دفع أرباح األسهم، إال   •
ا لتسهيل السحب المغظ اإلسالمي ف 

ً
حظر استخدام العائدات وفق

 .  بعد الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من مرصف اإلمارات اإلسالمي

ي ما يتعلق بأي معامالت تتعلق بمنتجات   •
حق الشفعة الممنوح لمرصف اإلمارات اإلسالمي ف 

تابعة  كة  النقدية وأي تسهيالت تحصل عليها أي شر الودائع  أو  اإلدارة  ي ذلك 
ف  بما  مرصفية 

ي إل مرصف اإلمارات  التسوية ويجب تقديم إخطار كتات  للمجموعة وحدود مخاطر ما قبل 

ي غضون  
كة عىل أي تمويل أو قرض من أي بنك أو مؤسسة   30اإلسالمي ف  يوًما من حصول الشر

 مالية أخرى؛

بنك آخر    • أي  للمجموعة عىل تسهيالت من  تابعة  كات  أي شر أو  كة  الشر ي حالة حصول 
  -ف 

فيجب تسجيل كل التنازالت عن حقوق اإليجار لصالح مرصف اإلمارات اإلسالمي لدى دائرة 

ي دولة اإل 
ي المختصة ف 

(؛األراص   مارات )لصالح مرصف اإلمارات اإلسالمي

يقبله   • وبما  اإلسالمي  اإلمارات  مرصف  طلب  عىل  بناًء  ي 
إضاف  ضمان  بتوفتر  كة  الشر تعهد 

ي حال رأي مرصف اإلمارات اإلسالمي أن ضمان أي من الضمانات المقدمة 
المرصف، وذلك ف 

نسبة التمويل إل القيمة   غتر كاٍف و/أو غتر مكتمل حسب األصول، أو لم يتم الوفاء بمتطلبات 

، أو لم يتم الحفاظ عىل هوامش   المنصوص عليها بموجب تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي

ي حال انخفضت قيمة األصول الخاضعة للضمان أو خضعت للبيع أو المصادرة 
الضمان أو ف 

 أو غتر ذلك؛ 

ي أي وقت بناء    •
، أو ف  ويد مرصف اإلمارات اإلسالمي لمرة واحدة عىل األقل كل عامير  التعهد بت  

، بتقارير تقييم عن الضمانات )أو أي ضمان محدد بناًء  عىل طلب مرصف اإلمارات اإلسالمي

كة / جهة تقييم معتمدة من قبل مرصف اإلمارات  ( من شر عىل طلب مرصف اإلمارات اإلسالمي

 ؛ اإلسالمي 

الحصول عىل    • بعد  إال  أخرى،  منشأة  أي  مع  االندماج  أو  الدمج  عمليات  القدرة عىل  تقييد 

؛   موافقة خطية مسبقة من مرصف اإلمارات اإلسالمي

ي والشؤون المالية   •
ي الوضع القانوت 

وجوب إطالع مرصف اإلمارات اإلسالمي عىل أي تغيتر ف 

كة؛  والتجارية للشر

كة أو أسهم أو أوراق مالية أو أعمال القيود المفروضة عىل القدرة ع  • ىل االستحواذ عىل أي شر

كة بخالف االستحواذ المسموح به؛  أو مشاري    ع أو دمج أي شر

ي معاملة واحدة أو مجموعة معامالت سواء كانت طوعية أو غتر  •
تقييد القدرة عىل الدخول ف 

 موح به؛طوعية لبيع أي من أصولها أو نقلها أو الترصف فيها بخالف الترصف المس

 تقييد القدرة عىل تحمل أي مديونية بخالف المديونية المسموح بها؛ و  •
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ي منح أي حقوق ضمانية أو رهون أخرى عىل أي من  •
تقييد القدرة عىل إنشاء أو االستمرار ف 

 أصولها بخالف الضمان المسموح به 

وط أخرى  شر

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

a)    تستند كل الرسوم والعموالت والنفقات المطبقة عىل تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي إل

ا عىل أنه يجوز لمرصف اإلمارات جدول الرسومجدول الرسوم )"
ً
كة وتوافق أيض "(. تقر الشر

ا لتقديره الخاص 
ً
ي أي وقت وتطبيق التعريفات المعدلة وفق

اإلسالمي تعديل جدول الرسوم ف 

كة؛ و دون الحاج   ة إل موافقة الشر

b)  ( ي السداد بمعدل اثنير  بالمائة
ع الناتج عن التأخر ف  ( سنوًيا عىل  %2يتم احتساب مبلغ التت 

ي يظل فيها هذا المبلغ غتر مسدد بعد تاري    خ استحقاقه. 
 المبلغ المتأخر عن عدد األيام الت 

 تغيت  السيطرة

جوب الحصول عىل موافقة مرصف اإلمارات عىل و   2020مارس    16ينص خطاب التعديل الصادر بتاري    خ   

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

ي حالة حدوث أي تغيتر ف 
 اإلسالمي ف 

a)   ُيقر بأنه مملوك لمالكه / مساهميه ملكية قانونية ونفعية ولن يقوم بتغيتر ملكيته أو هيكله

إلمارات اإلسالمي طوال مدة شيان المؤسسي إال بعد الحصول عىل موافقة خطية من مرصف ا

؛ و  تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي

b)  الحصول عىل موافقة خطية بعد  إال  المؤسسي  أو هيكله  ي 
القانوت  تغيتر هيكله  بعدم  يتعهد 

 .  مسبقة من مرصف اإلمارات اإلسالمي

ي السيطرة عىل  
ي حال إجراء أي تغيتر ف 

وط واألحكام العامة عىل أنه ف  كتنص الشر غتر مسموح به بموجب   ةالشر

 . ، فسيؤدي إل وقوع حالة تقصتر  تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي

 الضمانات المؤسسية 

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

كة بتاري    خ   كة تعليم ذ.م.م، بموجب ضمانات مؤسسية أبرمتها الشر   28و   2019ديسمت     17لإلدارة ذ.م.م وشر

لضمان  2020مارس   مؤسسية  ضمانات  كة  للشر التابعة  كات  الشر بعض  أصدرت  كة  .  الشر ام  بموجب الت  

.  التسهيالت كة من قبل مرصف اإلمارات اإلسالمي  الممنوحة للشر

 الضمان

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

 ضمان األصول المنقولة؛  اتاتفاقي  .1
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ي ذي األولوية عىل القطعة رقم    .2
ي )مدرسة  4293-251)  382الرهن العقاري القانوت  (، مردف، دت 

 مليون درهم؛  100أب تاون الدولية( مقابل 

م بتاري    خ   .3 ي ما يتعلق   2022مارس    22عقد رهن عقاري مت 
كة ومرصف اإلمارات اإلسالمي ف  بير  الشر

ي قطعة األرض رقم  
ي  بالحبية ا   3923بالعقار الوقع ف  ي دت 

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

4.  :  التنازل التالي عن اتفاقيات التأمير 

ي لالستثمار )مدرسة 0249-598)  73التنازل عن عقد إيجار قطعة األرض رقم   ( أ) ( بمجمع دت 
ي لالستثمار  كة تطوير مجمع دت 

ف بها والمعتمدة من قبل شر   جرين فيلد الدولية( )المعت 
 ذ.م.م؛

أن  ( ب) المرهونة )عىل  بالممتلكات  المتعلقة  المخاطر  لكافة  الشامل  التأمير   التنازل عن 
الحد  المباشر األول(، بما يغظي  المستفيد  يكون مرصف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع هو 

 األدت  من مبالغ الرهن العقاري؛ 
تأجرة )عىل أن يكون  التنازل عن التأمير  الشامل لكافة المخاطر المتعلقة بالممتلكات المس  (ج )

مرصف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع هو المستفيد المباشر األول(، بما يغظي الحد األدت  من 
 مبلغ التقييم؛ 

ي قطعة األرض رقم   (د)
 382التنازل عن التأمير  عىل مبت  مدرسة أب تاون مردف الواقعة ف 

ي لصالح البنك؛251-4293) ي دت 
 ( بمردف ف 

يطانية الواقعة عىل قطعة األرض رقم    التنازل عن التأمير  عىل مبت    ( ه) ي الت  - 394مدرسة دت 
، بما يغظي قيمة الرهن العقاري؛ 4046 ي تاون سنت 

ي مجمع إعمار ف 
 ف 

التنازل عن التأمير  عىل مبت  مدرسة جرين فيلد الدولية الواقعة عىل قطعة األرض رقم  (و)
ي لصالح مرصف اإلمارات  598-249598-249 ي لالستثمار بدت  ي مجمع دت 

؛ف   اإلسالمي
ي   91التنازل عن التأمير  عىل الممتلكات بشأن قطعة األرض رقم   (ز)

الواقعة بالحبية الثانية ف 
؛  ي لصالح اإلمارات اإلسالمي  دت 

ي بما يغظي تسهيل اإلجارة )  2التنازل عن التأمير  عىل مدرسة الراحة الدولية    (ح ) (، 2بأبوظت 
 غ مقبول للبنك؛ وبمبل 2021لصالح مرصف اإلمارات اإلسالمي بحلول يناير 

اإلمارات   .5 مرصف  لصالح  المدرسية  والرسوم  النقدية  والتدفقات  المدينة  الذمم  عن  التنازل 

؛   اإلسالمي

م بتاري    خ  .6 :    2022مارس    25التنازل عن الذمم المدينة المت  كة ومرصف اإلمارات اإلسالمي بير  الشر

كةهذا الضمان هو عبارة عن تنازل عن حقوق   ي تشمل الذمم   الشر
ي الذمم المدينة وبموجبها، والت 

ف 

بالمدارس الخاصة  المدرسية  والرسوم  النقدية،  والتدفقات  والمستقبلية،  الحالية   المدينة 

الدين   تغطية خدمة  نسبة  من  األدت   الحد  يغظي  بما   ، اإلسالمي اإلمارات  من مرصف  المعتمدة 

 "(: التنازل عن الذمم المدينةضعف لكامل التسهيل )"  1.4البالغة 

ي تحمل الرخصة التجارية رقم  ( أ)
يطانية الت  ي الت   ؛ 575668مدرسة دت 
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ي تحمل الرخصة  ( ب)
 ؛ 124760التجارية رقم مدرسة أب تاون الدولية الت 

ي تحمل الرخصة التجارية رقم  (ج )
 ؛ 604404مدرسة جرين فيلد الدولية الت 

ي تحمل الرخصة التجارية رقم  (د)
 ؛ 575008األكاديمية األمريكية للبنات الت 

ي تحمل الرخصة التجارية رقم  ( ه)
ا الت   ؛ 639896مدرسة البكالوريا بجمتر

ي مدينة خليفة  الدوليةمدرسة الراحة  (و)
ي تح -ف 

 ؛ CN-2797497مل الرخصة التجارية الت 
 مدرسة جبل عىلي )قيد التأسيس(؛  (ز)

م بتاري    خ    .7 :    2022مارس    25التنازل عن الذمم المدينة المت  كة ومرصف اإلمارات اإلسالمي بير  الشر
كةهذا الضمان هو عبارة عن تنازل عن حقوق   ي الفقرة    الشر

ي الذمم المدينة المدرجة ف 
أعاله   6ف 

م  و"التنازل عن التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية بموجب التوكيل العام / عقد الوكالة المت 
كة  البير    ي ليمتد )أو أي منشأة أخرى تحتفظ بأصول ممولة من مرصف Fشر

ي ف  كة تعليم إس ت  وشر
("؛   اإلمارات اإلسالمي

الت  .8 ي 
اإلضاف  جهة  الضمان  عن  المتكاملة  اإلمارات  لسجالت  ي  الجانت  البحث  ي 

ف  إليه  المشار  الي 

 اإلصدار:  

ذلك   ( أ) ي 
ف  بما  والمستقبلية  الحالية  الضمانات  لكل  المتقاطعة  الضمانات  نظام  تطبيق 

كة  كة تعليم ذ.م.م، وشر الممتلكات الخاضعة للرهن العقاري بما يغظي كل تسهيالت شر

كة تعل  يم القابضة ش.م.ع؛تعليم لإلدارة ذ.م.م، وشر

ي كل الحسابات البنكية لدى مرصف  ( ب)
كل األرصدة الحالية والمستقبلية المحتفظ بها ف 

؛  اإلمارات اإلسالمي

اإلمارات  (ج ) مرصف  لصالح  للعمالء  والمستقبلية  الحالية  المدينة  الذمم  عن كل  التنازل 

؛   اإلسالمي

الن  (د) والتدفقات  والمستقبلية  الحالية  المدينة  الذمم  عن  المدرسية  التنازل  والرسوم  قدية 

ي بما يغظي تسهيالت اإلجارة لصالح مرصف   2-صة بمدرسة الراحة الدولية  ا الخ بأبوظت 

؛  اإلمارات اإلسالمي

التنازل عن كل الذمم المدينة والتدفقات النقدية والرسوم المدرسية من مدرسة الراحة   ( ه)

ي بما يغظي تسهيالت اإلجارة  2الدولية    ؛ و 2021ول يناير لصالح البنك بحل 2بأبوظت 

مة بتاري    خ   .9 : هذا   2022مارس    28اتفاقية رهن حسابات مت  كة ومرصف اإلمارات اإلسالمي بير  الشر

عبارة عن رهن حسابات وودائع   كة الضمان هو  ي ومرصف   الشر لدى طرف خارج  بها  المحتفظ 

 .  اإلمارات اإلسالمي

 التحوط 

ي ذلك ترتيبات مقايضة األرباح   
تاح ترتيبات الخزانة )بما ف 

ُ
تنص تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي عىل أن ت

اد المتعلقة بالصفقات الفعلية، وليس صفقات المضاربة، مع تحديد حد أقىص للمدة يتم  لمعامالت االستتر

ا للتقدير المفرد والمطلق لمرصف اإلمار 
ً
كة وفق ا بتحرير الوثائق الالزمة(.  االتفاق عليه( للشر

ً
ات اإلسالمي )رهن

 . ي ما يتعلق بتسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي
 وال توجد ترتيبات تحوط سارية ف 
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ي 
 
 : 2022أغسطس  31بعض ترتيبات اإليجار الخاصة بالمجموعة كما ف

ي الجدول الوارد أدن
ي ستة عقود إيجار واتفاقية مساطحة يرد ملخص لها ف 

 اه: المجموعة طرف ف 

 قيمة اإليجار السنوية  التنازل / تغيت  السيطرة  اإلنهاء  المدة والتجديد   المستأجر  المالك  المدرسة   

 عقود اإليجار   

األمريكية    .1 األكاديمية 
 ) ي  للبنات )دت 

 

العنود    السيدة 
 عبدالرحمن الورشو 

لإلدارة   تعليم  كة  شر
كانت   ي 

)الت  ذ.م.م 
باسم   ا 

ً
سابق عرف 

ُ
ت

 لإلدارة ذ.م.م( بيكون 

ي  
ف  تبدأ  عاًما  ون  عشر

اليوم األول من العام  
أو    2005الدراسي  

2006 

 

للمستأجر    يجوز 
االتفاقية   تجديد 
مدتها  إضافية  ة  لفت 
وإذا  سنوات،  عشر 
ي 
ف  الطرفان  رغب 

أخرى،   مرة  التجديد 
عقد   توقيع  فسيتم 

 إيجار جديد. 

قيام   حالة  ي 
ف   
ً
وباطال ملغًيا  العقد  يعتت  

: ) المستأجر بم ي قدًما  1ا يىلي
( عدم المىص 
ي غضون  

ي أعمال التشييد ف 
أشهر من    3ف 

و) الترصي    ح،  شيك 2استالم  أي  رد   )
ي غضون  

يصدره المستأجر وعدم دفعه ف 
 ثالثير  يوًما بعد ذلك 

 التنازل: 

طرف   - ألي  يجوز  ال 
أو  حقوقه  عن  التنازل 
المقررة  اماته  الت  
بعد  إال  العقد  بموجب 
موافقة  عىل  الحصول 
الطرف   من  كتابية 

 اآلخر. 

بيع   - للمستأجر  ال يجوز 
أو  األرض  قطعة 
أو   المرافق  أو  المدرسة 
عنها،   التنازل  أو  رهنها 
ها  عىل أنه يجوز له تأجتر
ا  
ً
رهن الباطن  من 
موافقة  عىل  بالحصول 
من  مسبقة  خطية 

 المالك

 2.5السنة الدراسية الثالثة:  
 لكل قدم مرب  ع 

 

يزداد اإليجار السنوي بنسبة 
السابق   2.5% العام  عن 

ابتداء من السنة الرابعة عىل 
يتجاوز   لكل   3.5أال  درهم 
 قدم مرب  ع

  : الحالي  454,010اإليجار 
ي سنوًيا 

 درهم إمارات 

البكالوريا    .2 مدرسة 
 ) ي ا )دت   بجمتر

كة وصل للعقارات  شر
 ذ.م.م 

كة تعليم ش.م.ع    شر
لإلدارة   تعليم  كة  وشر

 ذ.م.م 

ي  
ف  تبدأ  عاًما  ون  عشر

 2010سبتمت     1
للتجديد   قابلة 
موافقة   بموجب 
الطرفير  قبل ثالثمائة  
عىل   يوًما  وستير  
تاري    خ   من  األقل 

 االنتهاء. 

إشعار    يجوز للمالك إنهاء العقد بناًء عىل 
يقدمه للمستأجر نتيجة أي انتهاك )عدم 
المقررة  امات  بااللت   اإلخالل  أو  السداد، 
أو  اإلفالس،  أو  اإليجار،  عقد  بموجب 
أو  المؤجرة،  العير   ترك  أو  التصفية، 

 التنازل دون الحصول عىل موافقة( 

التنازل: ال يجوز للمستأجر التنازل إال بعد 
الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من  

المستأجر  ا حالة  تغيتر  ُيعتت   )لن  لمالك 
كة  شر إل  خاصة  مساهمة  كة  شر من 

 مساهمة عامة بمثابة تنازل( 

  : الحالي مليون   13اإليجار 
ي 
 درهم إمارات 

الراحة    .3 مدرسة 
حرم   -الدولية  

)مدينة  الحدائق 
 ) ي  خليفة، أبوظت 

 

كة عقارات حدائق   شر
 الراحة ذ.م.م 

ذ.م.م   تعليم  كة  شر
عرف 

ُ
ت كانت  ي 

)الت 
تعليم   كة  شر باسم 

 ش.م.ع( 

 

تبدأ    عاًما  خمسون 
الذي   التاري    خ  من 
المالك  فيه  قدم 
التحتية   البنية 

 األساسية. 

إنهاء    - للمالك  يجوز 
نتيجة  تلقائًيا  االتفاقية 
جانب  من  انتهاك  أي 
سداد  )عدم  المستأجر 
مستحقة  مدفوعات 

أو   30لمدة   يوًما، 
ا لجوهري  االنتهاك 

دون   امات  لاللت  
معالجته، أو اإلفالس، أو 
التغيتر  أو  التصفية، 
األعمال   ي 

ف  الجوهري 
أو   بها،  المسموح 
الممتلكات،   استخدام 

 ترك العير  المؤجرة( 

إنهاء  - للمستأجر  يجوز 
المالءمة  لدواعي  العقد 
خظي  إشعار  بموجب 

 شهًرا  24مسبق مدته 

 التنازل:  

للمستأجر   - يحق  ال 
د اإليجار التنازل عن عق
 عىل اإلطالق 

التنازل    - للمالك  يحق 
أو  اإليجار كلًيا  عقد  عن 
دون  نقله  أو  جزئًيا 
الحصول  إل  الحاجة 
 عىل موافقة المستأجر 

السادسة   اإليجار  سنة  من 
ة:   العاشر لكل   3إل  دراهم 

للزيادة  قابلة  مرب  ع  قدم 
 حسب جدول اإليجار 

إل  عشر  الحادي 
 الخامس عشر 

اإليجار:    4سنة 
لكل درا إمارتية  هم 

 قدم مرب  ع 

( : ( 1اإليجار الحالي
بقيمة  ثابت  إيجار 

درهم   1.7 مليون 
أو  سنوًيا  ي 

إمارات 
من األرباح   9.75%

قبل  المعدلة 
ائب  والرص  الفائدة 
واالستهالك وإطفاء 

 كحصة أرباح  الدين

فيلد    .4 جرين  مدرسة 
ي  دت  )مجمع  الدولية 

 لالستثمار( 

مجمع   تطوير  كة  شر
ي لالستثمار ذ.م.م   دت 

لإلدارة   تعليم  كة  شر
ذ.م.م )بيكون لإلدارة  

 ذ.م.م( 

اعتباًرا   عاًما  ثالثون 
 2005يناير  1من 

اإلنهاء  - للمالك  يجوز 
ي  كتات  إشعار  بموجب 

مدته   أشهر   6مسبق 
من  انتهاك  أي  نتيجة 

 درهمان لكل قدم مرب  ع   لتنازل: ا
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قبل المستأجر )التنازل،    
أو  الدفع،  عدم  أو 
أي  انتهاك  التصفية، 
امات أخرى بموجب  الت  

 عقد اإليجار( 

إنهاء  - للمستأجر  يجوز 
إشعار  عىل  بناًء  العقد 
اثنا  مدته  مسبق  ي  كتات 
لدواعي  شهًرا  عشر 

 المالءمة 

التنازل    - للمالك  يجوز 
 عن عقد اإليجار. 

للمستأجر   - يجوز 
بموافقة  ا 

ً
رهن التنازل، 

المالك عىل التنازل، عن  
تقديم ضمان إل  طريق 
مؤسسة  أو  بنك  أي 
التمويل   تقدم  مالية 
لتشييد  للمستأجر 

 المبت  أو تطويره. 

  :  1.3اإليجار الحالي
ي 
مليون درهم إمارات 

زيادة  مع  سنوًيا 
 5% كل  15بنسبة  
 سنوات 

 

إس    .5 ي  ت  دي   - قناة 
ا  جمتر

 

صندوق   مؤسسة 
 المعرفة

لإلدارة    تعليم  كة  شر
 ذ.م.م 

 

من   30 اعتباًرا  سنة 
ي  
  17تاري    خ الشيان ف 

 2022يناير 

إنهاء    - للمستأجر  يجوز 
بير    وقت  أي  ي 

ف  العقد 
وتاري    خ   الشيان  تاري    خ 
بموجب  التشييد  بدء 
ي مسبق مدته  إشعار كتات 
 شهر يقدمه إل المالك 

يجوز للمالك إنهاء عقد   -
ي أي 

اإليجار بأثر فوري ف 
مدته  خالل  وقت 
ي  كتات  إشعار  بموجب 
ي 
ف  يوًما  ثالثون  مدته 

حالة حدوث أي انتهاك  
جر )عدم من قبل المستأ

المستحقة  المبالغ  دفع 
من  يوًما  ثالثير   بعد 
أو   استحقاقها  تاري    خ 
تغيتر السيطرة أو التنازل  
عىل   الحصول  دون 

 موافقة( 

يجوز   - ال  التنازل: 
أو  التنازل  للمستأجر 
أو  الباطن  من  التعاقد 
الباطن  من  اإليجار 
اإليجار  عقد  بموجب 
عىل  الحصول  دون 
مسبقة  خطية  موافقة 

عىل المالك  أنه   من 
أو  منحها  للمالك  يجوز 
لتقديره  ا 

ً
وفق حجبها 

 المطلق

تغيتر السيطرة: ال يجوز   -
ي 
ف  الدخول  للمستأجر 

إل  تؤدي  معاملة  أي 
نقل  أو  السيطرة  تغيتر 
حصته أو ملكيته إال بعد 
موافقة  عىل  الحصول 
من  مسبقة  خطية 
يجوز  أنه  عىل  المالك، 
للمالك منحها أو حجبها 
ا لتقديره المطلق. 

ً
 وفق

االتفاقية    ي 
ف  السيطرة  تغيتر  تعريف  يتم 

 %10( االستحواذ عىل نسبة  1عىل أنه ) 
( بيع كل 2أو أكتر من أسهم المستأجر أو ) 

منها،  العظم  األغلبية  المستأجر  أصول 
من  أقل  سيمتلك  المساهم  أن  طالما 

أو    90% ي 
الباف  الكيان  أسهم  من 

 المستحوذ. 

ي حال تقديم موافقته،   
يجوز للمالك، ف 

المطلق:    أن لتقديره  ا 
ً
وفق يىلي  بما  يقوم 

لمرة 1)  المستأجر  عىل  رسوم  فرض   )
كحد أقىص من    %20واحدة بما يساوي  

 ( أو  الوقت  ذلك  ي 
ف  السنوي  (  2اإليجار 

رسوم لمرة واحدة بما يساوي أو يصل إل  
ي   5%

الت  المعاملة  قيمة  من  أقىص  كحد 
تنطوي عىل تغيتر السيطرة أو التنازل أو  

 التجديد. 

ي   3.1 
إمارات  درهم  مليون 

ابتداًء من السنة الثالثة حت  
زيادتها  يتم  السادسة  السنة 
 ( ا للملحق 

ً
( 1بعد ذلك وفق
 بعقد اإليجار. 

حديقة   .6 مدرسة 
شاء  الت  ي 

ف  األطفال 
شاء  ( 2)الت  ي  ، دت 

 

صندوق    مؤسسة 
 المعرفة

كة تعليم ش.م.ع    شر
لإلدارة   تعليم  كة  وشر

 ذ.م.م 

 

سنة   اعتباًرا  ثالثون 
 ، 2011سبتمت     1من  

ي  
ف  الحق  للمستأجر 

كل   ي 
التلقات  التجديد 

بما  سنوات  ثالث 
ة  فت  إل  يصل 

قدرها     30إجمالية 
يكون   أن  ط  عاًما بشر
سدد   قد  المستأجر 
المدفوعات   كل 
ولم   المستحقة 
 ينتهك عقد اإليجار 

يجوز للمالك إنهاء العقد بموجب إشعار 
ن قبل يوًما نتيجة أي انتهاك م  90مدته  

مبلغ   أي  ي حال عدم سداد 
)ف  المستأجر 

لمدة   أو   30مستحق  اإلفالس،  أو  يوًما، 
ترك  أو  العقار،  عن  المستأجر  تنازل 
ام   العقار، أو تخلف المستأجر عن أي الت  

ي عقد اإليجار( 
 آخر ف 

عقد   عن  التنازل  للمستأجر  يجوز  ال 
عىل  الحصول  بعد  إال  نقله  أو  اإليجار 

 لمالك. موافقة خطية مسبقة من ا

 : األساسي اإليجار 
ي   295,509.00

درهم إمارات 
قابلة للزيادة حسب الملحق 

 )ب( بعقد اإليجار. 

  : الحالي  368.386اإليجار 
ي سنوًيا 

 درهم إمارات 

 اتفاقية المساطحة  
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الراحة   .7 مدرسة 
مدينة  ي 

ف  الدولية 
خليفة )مدينة خليفة 

 ) ي  بأبوظت 

 

ي  أبوظت    حكومة 
دائرة   ي 

ف  ممثلة 
ي 
العمرات  التخطيط 

)بصفتها  والبلديات 
 المالك(

الراحة   مدرسة 
مدينة   ي 

ف  العالمية 
)بصفتها  )أ(  خليفة 
حق   صاحب 

 المساطحة( 

 

اعتباًرا   عاما  ثالثون 
 2019مايو  15من 

صاحب   عىل  يجب 
المساطحة   حق 
خطًيا   المالك  إشعار 
ي التجديد أو  

برغبته ف 
قبل   التجديد  عدم 

انتهاء    ستة أشهر من
 المدة. 

يجوز للمالك إنهاء االتفاقية تلقائًيا إذا قام  
للعقد   انتهاك  بأي  الُمساطحة  صاحب 
)عدم سداد المبالغ المستحقة بعد ستير   
 يوًما من تاري    خ استحقاقها، أو اإلفالس(. 

التنازل    الُمساطحة  حق  لصاحب  يحق 
كان  طالما  للغتر  الُمساطحة  حق  عن 

ا. 
ً
 المتنازل له مواطن

ي لكل قدم   0.75
درهم إمارات 
بإجمالي    282.830مرب  ع 

ي 
 درهم إمارات 

 

 

 

 

 

 

 صفقات األطراف ذات العالقة

كة ومساهمي  تيبات األخرى مع أطراف ذات عالقة تشمل الشر أبرمت المجموعة العديد من االتفاقيات والت 

أدناه.   الصفقات  هذه  ألبرز  ويرد وصف  األخرى.  التابعة  كاتها  وبعض شر اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المجموعة 

ا  المركز  عىل  العالقة  ذات  األطراف  مع  الصفقات  تأثتر  حول  تفاصيل  عىل  المالية  للحصول  والنتائج  لمالي 

ي  
ي السنوات المنتهية ف 

ي   22، يرج  الرجوع إل اإليضاح  2022و  2021و   2020أغسطس    31للمجموعة ف 
ف 

ي القوائم المالية  22واإليضاح  2022لعام المجمعة القوائم المالية 
 . 2021لعام المجمعة ف 

تيبات مع األطراف ذات العالقة للمجموعة :  تشمل أبرز الصفقات والت   ما يىلي

 مرصف اإلمارات اإلسالمي 

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

ي ف 
درهم إمارات 

ي 
 . 2022أغسطس  31نقدية من المجموعة خالل السنة المنتهية ف 

ي  
ي السنة المنتهية ف 

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

بقيمة    تسهيالتوسددت   المجموعة   24,523,098بنكية  تكبدت  ذلك،  عىل  وعالوة  إماراتًيا.  درهًما 

ي شكل تكاليف تمويل عىل    7,927,585
من مرصف اإلمارات اإلسالمي   التمويلية  التسهيالتدرهًما إماراتًيا ف 

ي  
ي حصلت عليها المجموعة   للتسهيالت  . وقد بلغ الرصيد القائم2022أغسطس    31خالل السنة المنتهية ف 

الت 

ي   332,422,210من مرصف اإلمارات اإلسالمي 
 . 2022أغسطس   31درهًما إماراتًيا كما ف 

ي  
ف  البنوك  ي 

ف  المجموعة  أرصدة  وصلت  إماراتًيا   185.455.112إل    2022أغسطس    31وقد  درهًما 

ذلك،   40,066,000و إل  وباإلضافة   . اإلسالمي اإلمارات  مرصف  لدى  وكالة  ودائع  شكل  ي 
ف  إماراتًيا  درهًما 

ي درهًما إماراتًيا    488.553حصلت المجموعة عىل أرباح بقيمة  
من   2022أغسطس    31  خالل العام المنتهي ف 

 .  ودائع الوكالة لدى مرصف اإلمارات اإلسالمي

لمزيد من  اتفاقية التسهيالت مع مرصف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع"    -االتفاقيات الجوهرية  رجوع إل "يرج  ال 

 .  التفاصيل بشأن ترتيبات التمويل للمجموعة مع مرصف اإلمارات اإلسالمي
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كة الصكوك الوطنية   شر

كة وحصلت عىل   ي الشر
كة الصكوك الوطنية هي مساهم ف  ي شكل توزيعات درهًما    15,552,012شر

إماراتًيا ف 

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

ي  
ي شكل ودائع صكوك لدى   16,340,250تمتلك    2022أغسطس    31وقد كانت المجموعة ف 

درهًما إماراتًيا ف 

كة الصكوك الوطنية وحصلت عىل أرباح بقيمة   صكوك ذات الصلة درهًما إماراتًيا من ودائع ال   435,263شر

ي  خالل العام المنتهي 
 . 2022أغسطس    31ف 

 (KFEمؤسسة صندوق المعرفة )

ي  
كة المال دايريكت إكويت  كة من خالل شر ي الشر

ليميتد    2مؤسسة صندوق المعرفة هي مساهم غتر مباشر ف 

ي شكل توزيعات أرباح نقدية من المجموعة خالل السن   12,273,612وحصلت عىل  
ة المنتهية درهًما إماراتًيا ف 

ي 
 . 2022أغسطس  31ف 

ي  دت  مدارس  ذلك  ي 
ف  بما  المعرفة،  لمؤسسة صندوق  المملوكة  المدارس  من  ا 

ً
عدد وتدير  المجموعة  ل 

ِّ
شغ

ُ
ت

ومدارس   مردف  ي  دت  ومدارس  شاء  ي الت  مؤسسة   دت  مع  تطويري  إيجار  اتفاقية  المجموعة  أبرمت  الشبا.  ند 

ي  
كة تعليم لإلدارة  2022يناير    17صندوق المعرفة ف  ذ.م.م باستئجار أرض مملوكة ش. ، حيث تقوم بموجبها شر

رقم   األرض  قطعة  عىل  تقع  المعرفة  مدرسة   3430443لمؤسسة صندوق  تشييد  لغرض  ي  بدت  الوصل  ي 
ف 

عىل   وتشغيلها  "وتطويرها  إل  الرجوع  يرج   األرض.  الجوهرية هذه  بشأن االتفاقيات  التفاصيل  من  لمزيد   "

 اتفاقية اإليجار التطويري للمجموعة واتفاقيات التشغيل واإلدارة مع مؤسسة صندوق المعرفة. 

ي    قامت 
كة خالل السنة المنتهية ف  درهًما    369,386مدفوعات إيجارية بقيمة    بدفع  2022أغسطس    31الشر

كة ألرض  مؤسسة صندوق المعرفة فيما يتعلق ب   إلا  إماراتيً  شاء من   حضانة حديقة األطفالإيجار الشر ي الت 
ف 

ي بدورها تم 
ها مؤسسة صندوق المعرفة والت  ي عن المجموعة تأجتر  . من الباطن لمشغل خارج 

ي اإلدارة الرئيسيي   
 مكافآت موظق 

الرئيسيير   اإلدارة  ي 
وموظق  اإلدارة  مجلس  إل  المجموعة  من  المقدمة  للمكافآت  اإلجمالية  القيمة  بلغت 

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

األجل:   ة  )  12,665,148قصتر إماراتًيا؛  للموظ  مخصصات(  2درهًما  الخدمة  :  نهاية  درهًما   283,345فير 

( مكافآت اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق: 4درهًما إماراتًيا؛ )  296,469:  دراسية ( خصومات رسوم  3إماراتًيا؛ )

، و)  1,375,000 ي
.  3,675,000( مكافآت مجلس اإلدارة والمزايا األخرى: 5درهم إمارات  ي

 درهم إمارات 

منًحا دراسية وخصومات محددة،   المجموعة  ) تقدم  مثل:  بمعايتر محددة،  الوفاء  ي حال 
خصم   %10(  1ف 

؛ ) ، ودناتا ال يمكن   %10( خصم  2لألخوة عن الطفل الثالث فأكتر ي ان اإلمارات، فالي دت  ي طتر
ألي من موظق 

( طلبات خصومات محددة من أولياء أمور يعانون من صعوبات مالية؛ 3الجمع بينه وبير  أي خصم آخر؛ )

ية المقدمة بناًء عىل تقدير مدير المدرسة، باالتفاق مع المكتب المركزي، فيما  ( خصومات المنح الدراس 4و)

ي الفنون والتخصصات األكاديمية والتأثتر والرياضة؛ و)
ة ف  ( يوفر برنامج محمد بن 5يتعلق باإلنجازات المتمتر 
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بواقع   البك  %50راشد خصًما  )مدرسة  المعرفة  مع صندوق  لالتفاق  ا 
ً
وفق نامج  الت  ا، إل طالب  بجمتر الوريا 

ا لسياسة الموارد 6األكاديمية األمريكية للبنات، ومدرسة أب تاون الدولية(؛ و)
ً
( خصومات رسوم الموظفير  وفق

اوح ما بير   
ي تت 

ية )الت  ي حير  أن المجموعة لم تعد تقبل طلبات االلتحاق الجديدة %100و  %25البشر
(. وف 

الحكو  أوقفته  والذي  راشد،  بن  برنامج محمد  المجموعة  بموجب  لدى  فإن  نامج   161مة،  بت  ا 
ً
ملتحق طالًبا 

ي أغسطس  
، حيث سيتم اإلبقاء عىل وضعهم إل حير  بلوغ هؤالء الطالب المستوى 2022محمد بن راشد كما ف 

12 . 

من مبالغ الرسوم التعليمية ألول طفلير  من أطفال  %75( حت  1توفر المجموعة خصومات رسوم تعليمية: )

ا إدارة  مجلس  و)أعضاء  حت   2لمجموعة؛  ألعضاء    10%(  اإلضافيير   لألطفال  التعليمية  الرسوم  مبالغ  من 

مجلس اإلدارة. يتم تقديم خصومات رسوم تعليمية لكبار مدراء المجموعة بما يتفق مع سياسة خصومات 

اوح ما بير  
ي تصل إل خصومات تت 

 . %100و  %25الموظفير  القياسية للمجموعة، والت 
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 دعوة النعقاد الجمعية العمومية التأسيسيةالقسم الرابع: ال

يقدم اإلخطار التالي إل جميع المكتتبير  الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم والذي يعد بمثابة دعوة لحضور 

المكتتبير   لكافة  يحق  اإلخطار.  ي 
ف  الموضحير   والوقت  التاري    خ  ي 

ف  التأسيسية  العمومية  الجمعية  اجتماع 

هذا   ي 
ف  والتصويت  الجمعية الحضور  اجتماع  يحرص   مكتتب  ألي  التصويت  حقوق  وتتناسب  االجتماع. 

ي يمتلكها المكتتب عقب عملية التخصيص. 
 العمومية التأسيسية مع عدد أسهم الطرح الت 

 الدعوة النعقاد الجمعية العمومية التأسيسية

 تحية طيبة وبعد،

القابضةيتقدم مؤسسو   قيد    ش.م.ع  تعليم  عامة  كة مساهمة  العربية   التحول)شر اإلمارات   ، ي دت  إمارة  ي 
ف 

كة)" المتحدة( كة. الشر ي الشر
اء أسهم ف   "( بالشكر عىل تقدمكم لشر

  
ً
كات التجارية كما يتم   2021لسنة    32من المرسوم بقانون اتحادي رقم    131ألحكام المادة  استنادا بشأن الشر

كة أن تدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية  تعديله بير  الحير  واآلخر، يش لجنة مؤسسي الشر

التأسيسية)" العمومية   الجمعية 
ً
ونيا إلكت  سيعقد  الذي  كة  للشر الشخىصي  "(  الحضور  وبدون  بعد  عن 

ي 
ي  2022 نوفمت   23للمساهمير  ف 

 ة التاسعة صباحا.  الساعتمام ف 

 
ً
ونيا ي إلكت 

ي االجتماع األول، سوف يتم انعقاد االجتماع الثات 
ي ف 
ي حالة عدم اكتمال النصاب القانوت 

عن بعد  / وف 

 
ً
ي تمام الساعة التاسعة صباحا

ي وبدون الحضور الشخىصي للمساهمير  ف 
 .  2022 نوفمت   28ف 

 بحضور عدد من المساهمير  أو من يمثلهم الذين يمتلكون   ويكون
ً
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية صحيحا

أس االجتماع الشخص الذي تنتخبه الجمعية من بير  )خمسون بالمئة(    50% كة، ويت  أو أكتر من أسهم الشر

 . المؤسسير  

ي المالي بإرسال رسالة نصية   تم تخصيص أسهم الطرح لهم وذلك   إل جميع المكتتبير  الذينسيقوم سوق دت 

 ليتمكنوا من حضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية والتصويت عىل القرارات. 

 :  وسيكون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية كما يىلي

ي استلزمتها.  تحولمراجعة واعتماد تقرير لجنة المؤسسير  بشأن عملية 
كة والنفقات الت   الشر
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عق عىل  كةالموافقة  للشر األساسي  والنظام  التأسيس  المادة    د  من    5وتعديل  التأسيس  من كل  عقد 

كة كة  والنظام األساسي للشر  . بعد الطرح لتضمير  قيمة رأس مال الشر

 للمادة    اعتماد 
ً
كة لمدة ثالث سنوات وفقا من النظام األساسي    19تعيير  أعضاء أول مجلس إدارة للشر

كة.    للشر

كة.   الموافقة عىل تعيير  مدقق حسابات الشر

كة.   اإلعالن عن تأسيس الشر

ي أي من لجان مجلس اإلدارة أو 
ي ستدفع ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل عملهم ف 

اعتماد المكافآت الت 

كة.  مونالذين يقو  ي مجلس إدارة الشر
 بأعمال خاصة فوق واجباتهم العادية كأعضاء ف 

العمومية   للمؤسسير  يحق   الجمعية  اجتماع  حضور  له  الطرح  أسهم  تخصيص  تم  شخص  وأي 

ي حال  
ي يمتلكونها. وف 

ونًيا. يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم الت  التأسيسية إلكت 

ليه أن يحرص  وكالة خطية تخوله الحضور واتخاذ القرارات بالنيابة عن حضور ممثل عن المساهم، ع

 بأن الوكالة يجب أن يتم تصديقها وتوثيقها إذا كان  
ً
ذلك المساهم )مرفق طيه نموذج عن الوكالة(. علما

كة؛ وال يجوز أن  ؛ وال يجوز أن يكون الوكيل من بير  أعضاء مجلس إدارة الشر الوكيل من غتر المساهمير 

كة.   %5الوكيل بتمثيل أكتر من مساهم واحد عىل أال تتجاوز قيمة األسهم نسبة    يقوم  من رأس مال الشر

ي المواعيد المذكورة أعاله، سيتم اإلعالن عنها بواسطة الصحف المحلية 
ي حال حدوث أي تغيتر ف 

وف 

ي دولة اإلمارات العربية الم
 تحدة. عقب استالم الموافقة من هيئة األوراق المالية والسلع ف 

ونًيا تقديم  ون اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية إلكت  سُيطلب من جميع األشخاص الذين يحرص 

ون االجتماع من    المكتتبير  إثبات الهوية )مثل بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر(. إذا كان   يحرص 

صىلي أو رسالة  ( خطاب التخصيص األ 1خالل ممثل مفوض، سُيطلب من الممثل المفوض تقديم: )

ة تؤكد تخصيص أسهم الطرح؛ ) ؛ )2نصية قصتر ( جواز 3( نسخة مصدقة من جواز سفر المكتتبير 

؛ و )  ( التوكيل الرسمي الموثق. 4سفرهم األصىلي

ام،  وتفضلوا بقبول فائق االحتر

 لجنة المؤسسي   
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 وذج التوكيلمن

ي اجتماع الجمعية العمومية 
 
كةتوكيل خاص للحضور والتصويت ف  التأسيسية لشر

 ( ع. م. ش) تعليم القابضة

 (التحول قيد )

لحضور اجتماع   "(،الوكيل)"  [●]، أفوض بموجب هذا التوكيل السّيد/السيدة  [●]نحن/أنا، الموقع أدناه  

ي وله حق التصويت عىل  التحول)ش.م.ع( )قيد    لتعليم القابضة  الجمعية العمومية التأسيسية
 عت 

ً
( نيابة

ي موعده المقرر أو تم تأجيله إل موعد  كافة  
ي هذا االجتماع سواء تم عقده ف 

القرارات واألمور المطروحة ف 

ي هذا اإلطار
ي اتخاذ كافة القرارات والمستندات ف 

 .الحق. كما يكون للوكيل الحق ف 

 

 التوقيع: 

 

 _________________ 

 [●]السيد/ 

 التاري    خ: 
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 القسم الخامس: تفاصيل أخرى

كة ح للشر  الهيكل اإلداري المقتر

   هيكل مجلس اإلدارة

جميعهم   أعضاء،(  تسعة)  9  مجلس اإلدارة منيتألف  اإلدراج، يتم تشكيل مجلس اإلدارة. ومن المتوقع أن    عند 

 . منهم أعضاء مجلس إدارة مستقلير   أعضاء  (ثمانية) 8و، تنفيذيير  غتر 

ة الذاتية يىلي  وفيما  ة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة: لمحة عن الست   وخت 

 رئيس مجلس اإلدارة – حميد مطر الطاير خالد أحمد  

كة المختصة بتجارة التجزئة لمجموعة الطاير،   كة الطاير إنسيجنيا، الشر خالد الطاير هو العضو المنتدب لشر

كة الطاير إنسيجنيا أكتر من    . 2019حت  عام    2011منذ تعيينه كرئيس تنفيذي لها من عام   عالمة   60تمثل شر

 تجارية فاخرة، منها عالمات تجارية تمثل نمط حياة والمعيشة الفاخرة، الجمال والضيافة. 

كونتيننتال   إنت  مجموعة  إدارة  مجلس  ي 
ف  عضو  وهو  تعليم،  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  خالد  يشغل  حاليا 

ي مجلس إدارة هيئة 
ي المملكة العربية السعودية، و عضو  للمحالت التجارية، وعضو ف 

ي وزارة الثقافة ف 
األزياء ف 

ي لالقتصاد.  ي غرفة دت 
ي مجموعة عمل قطاع التجزئة ف 

ي لالقتصاد الرقمي وعضو ف  ي مجلس إدارة غرفة دت 
 ف 

ي  
نت ناشئة )ماكووك(،  2005قبل انضمامه إل مجموعة الطاير كمدير عام للمجموعة ف  كة إنت  ، أسس خالد شر

ي 
كة االمارات للخدمات المالية. وعمل ف  ي اند كو، وشر كة ماكيت    شر

ي الواليات 
كات واالقتصاد من كلية بابسون ف  ي ريادة األعمال وتمويل الشر

حصل خالد عىل بكالوريوس العلوم ف 

 . 1999المتحدة عام 

ي 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  -عادل محمد صالح الزرعوب 

ي  
، وهي واحدة من أكت  متاجر التجزئة الفاخرة ف  يك اإلداري ومؤسس مجموعة ريفولي ي هو الشر

عادل الزرعوت 

ق األوسط، ولها أكتر من  ي اإلمارات العربية المتحدة  400الشر
 .وقطر والكويت وعمان  والبحرينمنفذ بيع ف 

المنطقة حيث   أنحاء  ي جميع 
المناصب ف  ي مختلف 

ة ف  ي خت 
الزرعوت  ي للسيد 

إدارة فعال ف  انه عضو مجلس 

كات المساهمة العامة والخاصة. وهو عضو مجلس إدارة مجموعة ريفولي ونائب رئيس مجلس  العديد من الشر

ي اإلمارات العربية المتحدة
كات التأمير  ف  ، إحدى أكت  شر كة الوطنية العامة للتأمير   .إدارة الشر

ي هو مؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة  
ي هو السيد الزرعوت 

ورئيس اللجنة التنفيذية لتعليم. السيد الزرعوت 

ي للجولف. عضو مجلس إدارة اللجنة    العام لالتحاد العرت 
أيضا نائب رئيس اتحاد اإلمارات للجولف، واألمير 

 . األولمبية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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ي بكالوريوس 
ال يحمل السيد الزرعوت   فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية. التمويل من جامعة سنت 

 سالم سعيد المريسعادة/ هالل سعيد 

ي المجلس 
، وهو عضو ف  ي يشغل سعادة هالل سعيد المري منصب المدير العام لدائرة االقتصاد والسياحة بدت 

ي لالستثمارات الحكومية، والمدير العام   ، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دت  ي ي التنفيذي إلمارة دت  لسلطة مركز دت 

 .التجاري العالمي 

ي   2021وقد تم تعيير  المري خالل شهر نوفمت   
، كما أنه عضو ف  ي المالي بمنصب رئيس مجلس إدارة سوق دت 

، وإعمار   2020اللجنة العليا ل "إ كسبو   ي ي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دت 
 ف 
ً
"، إضافة إل كونه عضوا ي دت 

 ."تعليم "العقارية، ومؤسسة  

ي لتكون الوجهة المفضلة يقوم   ي مجملها إل تعزيز مكانة دت 
ي تهدف ف 

المري بالكثتر من المهام والمسؤوليات الت 

ي  ي عىل تطور ونمو اقتصاد دت  فيه، وبما ينعكس بشكل إيجات   .لالستثمار، واألعمال، والت 

أنه محاسب   إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال، كما  ي 
الماجستتر ف  المري درجة  ي معتمد من يحمل 

قانوت 

ي مجاالت عدة، حيث 
ات المتنوعة ف  ا وويلز، ويتمتع بمجموعة من الخت 

ي إنجلت 
معهد المحاسبير  القانونيير  ف 

  " ي
ي آند كومبات  ي مجال خدمات استشارات األعمال مثل "ماكيت  

كات العالمية ف  ي أ كت  الشر
 ف 
ً
أنه عمل سابقا

ي  ي إم ج   ."و"كيه ت 

 عامر سعد محمد فوزي الخياط 

المتحدة، ع بالواليات  ستانفورد  جامعة  من  ف(  الشر مرتبة  )مع  الماجستتر  درجة  عىل  حاصل  الخياط  امر 

يال كوليدج، المملكة المتحدة ي الهندسة المدنية من إمت 
ف( ف   .وبكالوريوس )مع مرتبة الشر

كة الخياط لالستثمار،   ي شر
المنتدب، فقد لعب دوًرا وبصفته العضو   السيد عامر الخياط هو العضو المنتدب ف 

ي قطاعات 
كة عائلية متنوعة تعمل ف  كة الخياط لالستثمار هي شر ي حلول النقل والتطوير العقاري.  شر

رئيسًيا ف 

والسيارات  البيئية  والخدمات  واللياقة  والمقاوالت  الصحية  والرعاية  بالتجزئة  البيع  تشمل  متعددة 

 واالستثمارات 

كة عالوة عىل ذلك، عامر الخياط هو   ي شر
ي مركز شارقة لالستثمار، والعضو المنتدب ف 

عضو مجلس إدارة ف 

ي ترانسمارك
ي  الخياط للسيارات، ونائب رئيس مجلس اإلدارة ف 

ي كابيتال ونائب رئيس مجلس اإلدارة ف 
 . ريلت 

 محمد فوزي الخياط احمد سعد 

لالقتصاد   لندن  المركزية( من كلية  )الرصافة  النقدي  االقتصاد  ي 
ف  البكالوريوس  بدرجة  التخرج  (، LSE))(بعد 

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

ي عام 
 . 1994واقتصاديات التنمية ف 
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ي الخياط لالستثمار المدير العايشغل احمد الخياط منصب  
كة عائلية متعددة المجاالت ومقرها  م ف  ، وهي شر

 . ي ي دت 
كة ترانسماك ،  2006خالل العام  ف  ، المتخصصة   )( Transmak) (كان أحد المستثمرين المؤسسير  لشر

ي مجلس إدارتها 
ي تأجتر معدات البناء ، وال يزال عضًوا ف 

كة تعليم. كما كان    ف  ي شر
أحد المستثمرين المؤسسير  ف 

ي اللجنة التنفيذية لها بدون انقطاع منذ إنشائها.   واستمر 
ي مجلس اإلدارة وعضًوا ف 

كما يشعل أحمد  عضًوا ف 

كة صن إن موشن،الخياط   ي شر
ي قطاع الطاقة الشمسة  وهي    منصب الرئيس ف 

كة ناشئة ف  ي العام شر
أسسها ف 

ي . وقبل ذلك، 2017 ي كولونيا ودت  كاه بكل من مكتت 
ي وشر كة ماكيت    . 2003حت  العام  عمل كزميل مع شر

ي منظمة الر 
.  جمعيةوكذلك زميل  2014ؤساء الشباب منذ العام هو عضو ف   اسي  

ي مشعل 
 اياد إسماعيل سبتر

مشعل   اياد  ة  يتمتع  و   25بخت  والتمويل  االستثمار  مجال  ي 
ف  كة عاما  شر ي 

ف  لالستثمار  التنفيذي  الرئيس  هو 

اتيجية  الصكوك الوطنية والمسؤول عن تطوير   كة  وتنفيذ االست  وإعادة التوازن إل محفظتها االستثمارية للشر

أنماط   من  العديد  من  المكونة  والعقارات  االستثمارية  واألسهم  الثابت  الدخل  أدوات  ذلك  ي 
ف  بما  األصول 

ها محليا وعالميا.    والملكية الخاصة وغتر

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

ي المملكة العربية السعودية. كان تركتر  اياد    أكت  د واحدة من  الراش
ي المقام األول عىل أسواق األسهم  التكتالت ف 

ف 

ي المنطقة
ي ذلك    الخاصة والعامة ف 

كات بما ف  ي مجلس إدارة العديد من الشر
كات متخصصة  ومثل المجموعة ف  شر

ي التعليم العالي واألدوية والمواد الغذائية والمستشفيات ال 
كات الصناعية. بنوك  ف   والشر

ي بنك جول
ي قبل انضمامه لمجموعة كما شغل قبل ذلك، منصب المدير التنفيذي ف  ي دت 

يوس باير ومقره ف 

ق األوسط وشمال افريقيا وهو واحد من أوائل صناديق التحوط وادار صندوق اونكس    أطلقالراشد، حيث   الشر

منطقة ي 
ف  األوسط    المتخصصة  ق  تخصيص وشمال  الشر بشأن  للعمالء  المشورة  قدم  األصول   افريقيا. كما 

المنتجات واختيار  اطلس العالمية  مجموعة  لدى  األصول  إدارة  رئيس  منصب  شغل  سابق  وقت  ي 
وف   .

ق األوسط وشمال افريقيا  االستثمارية   ي األردن ورئيس إدارة األصول لمنطقة الشر
ي ف  ي مجموعة البنك العرت 

ف 

ته المهنية . خالل مستر ي ي ذلك صندوق  ، قام اياد بتأسيس وإدارة العديد من صناديق  دت 
 أسهم االستثمار بما ف 

 وهو محلل مالي معتمد  وصندوق تحوط وصندوق اسهم خاصة و 
ي   (CFA)صندوق عقاري مباشر

وعضو ف 

ي اياد جرجة الماجستتر    أكمل.  1999منذ العام    CFAمعهد  
ف ف  ي إدارة االعمال وبكالوريوس مع مرتبة الشر

ف 

 وإدارة االعمال من الجامعة األردنية.  اسبة المح 

ي 
 محمد عبدهللا عبدالرحمن الشيباب 

ي مكتب العائلة لمجموعة عيس صالح القرق، وهي مجموعة مقرها اإلمارات 
يرأس محمد عبد للا الشيبات 

كة تمثل أكتر من   27العربية المتحدة تضم   .عالمة تجارية عالمية 370شر
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ي لالستثمارات الحكومي  ي مؤسسة دت 
ي ، حيث  (ICD)قبل ذلك، عمل محمد ف  ، الذراع االستثماري لحكومة دت 

 قام بتغطية االستثمارات العقارية المحلية و العالمية للمؤسسة. 

ي مؤسسة 
ي لجنة االستثمار ف 

ي مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة باإلضافة إل كونه عضًوا ف 
وهو عضو ف 

 .طنيةالصكوك الو 

ي الواليات المتحدة وماجستتر إدارة األعمال
 (MBA) يحمل محمد بكالوريوس العلوم المالية من جامعة بنتىلي ف 

ي المملكة المتحدة
 .من كلية لندن لألعمال ف 

 عبدهللا محمد عبدهللا محمد العور   / سعادة

 منصب المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعر محمد العور يشغل عبدللا 
ً
ي حكومةحاليا

.  فة ف  ي  دت 

ي   شغل العور قبل ذلك ي العام     المالي العالمي مهام الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دت 
ته 2009ف  . وخالل مستر

ي امتدت ال  
مستفيدا من ، تول العور مناصب تنفيذية متعددة  2004العام  سنوات ابتداءا من    8المهنية، الت 

ي   اتيج  ي مجاالت التخطيط االست 
وإدارة عمليات التشغيل والرقابة المالية ومساهما بشكل  مهاراته االستثنائية ف 

ي المالي العالمي ليصبح مركزا ماليا عالميا.  ي تطوير مركز دت 
 فاعل ف 

ي العام  
ي لتطوير    2013كما تول العور ف  سالمي منذ تأسيسه، من االقتصاد اإل منصب المدير التنفيذي لمركز دت 

اف عىل اعمال المركز    الحكومي والخاص حيث االشر
ي القطاعير 

 والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية ف 

، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ل مكتومآب السمو الشيح محمد بن راشد  ح عىل تطبيق رؤية صا

  " ي "عاصمة االقتصاد اإلسالمي ي لجعل دت  ي تطوير قطاعات اقتصادية   منحاكم دت 
خالل ابتكار مبادرات تسهم ف 

يعة اإلسالمية  إل األغذية  متوافقة مع احكام الشر
ً
فة اإلسالمية وصوال  من التمويل والصتر

ً
تجات نوالم، بدءا

 والخدمات الحالل وقطاعات نمط الحياة. 

 عضوية  
ً
العور حاليا إيشغل  إدارة ولجان من ضمنها عضوية مجلس  للتطوير عدة مجالس  إعمار  كة  دارة شر

لالعتماد   العالمي  اإلمارات  مركز  إدارة  مجلس  لبنك وعضوية  العقاري  للصندوق  الرقابية  اللجنة  وعضوية 

العور   شغل  . كما  ي
الوطت  ي  دت  ، اإلمارات  ي دت  إمارة  ي 

ف  التنفيذي  للمجلس  االقتصادية  اللجنة  عضوية   
ً
سابقا

ي ولجنة اومجلس المناطق  ي وبورصة دت  ي الصندوق العقاري لبنكالحرة بدت 
.  الستثمار ف  ي

ي الوطت   اإلمارات دت 

ي بولدر، الواليات المتحدة االمريكية حصل العور عىل بكالوريوس  
ي إدارة االعمال من جامعة كولورادو ف 

 العلوم ف 

ي  
ي القطاعير   وتخرج أيضا من برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة المتخصص ف 

التعليم التنفيذي للمديرين ف 

بالتعاونا والخاص  جامعة    لعام  دي  مع  ام  أي  ومعهد  المتحدة  المملكة  ي 
ف  انسياد    IMDكرانفيلد  ومعهد 

INSEAD  . 

 لوتاه محمد حسي   رحاب 
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تمتلك السيدة رحاب لوتاه .  الصكوك الوطنية  -نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة  لوتاه هي  السيدة/ رحاب  

ة تزيد عن  ي القطاع الحكومي والمالي لدولة االمارات العربية المتحدة.    20خت 
 عاًما ف 

كة مساهمة خاصة( كنائبة للرئيس التنفيذي للمجموعة، شغلت   كة الصكوك الوطنية )شر قبل انضمامها إل شر

ك ة موارد لالستشارات، ونائبة الرئيس األولي مناصب عدة تحت مظلة مجموعة موارد: الرئيسة التنفيذية لشر

كة موارد للتمويل. باإلضافة ال ما سبق كانت  ي شر
ة والمتوسطة ولقسم تجارة التجزئة ف  للمؤسسات الصغتر

كة موارد للتكنلوجيا.  ي مجلس إدارة شر
 السيدة رحاب لوتاه، عضوة ف 

ا يحتوي  
ً
ا رائد

ً
، انشات السيدة رحاب لوتاه إرث عىل العديد من المشاري    ع التجارية واالجتماعية عىل مر السنير 

ي ذلك جائزة تمتر  ومنتدى رواد االعمال. 
 الناجحة بما ف 

العربية المتحدة صاحب  ي ذلك جائزة رئيس دولة اإلمارات 
العديد من الجوائز المرموقة بما ف  حصلت عىل 

ي العالم تحصل عىل شهادة ا 
. السمو الشيخ خليفة بن زايد، وهي اول امرأة ف  ي التمويل لتمويل اإلسالمي

 .ف 

الهندسة من جامعة اإلمارات وتحمل بكالوريوس    مستشارة تمويل إسالمي ومدققة معتمدةرحاب لوتاه    / السيدة

اتفورد بالواليات المتحدة األمريكية   كما تحمل دبلومة الدراسات العليا  وماجيستتر إدارة األعمال من جامعة ست 

ي التمويل اإلسالمي من 
فة اإلسالمية والتأمير  بالمملكة المتحدة.  معهد ف   الصتر

 اإلدارة التنفيذية

مهمة اإلدارة    الواردين ادناه  يتول فريق اإلدارة التنفيذيةمن المتوقع ان  مجلس اإلدارة،  أعضاء  باإلضافة إل  

كة   ،اليومية لعمليات الشر
ً
 : من تاري    خ اإلدراج  نافذا

 سنة التعيي    الوظيفة  الجنسية سنة الميالد االسم

المملكة  1970 يامسوناالن دافيد 

 المتحدة 

 2019 الرئيس التنفيذي

أرناود ايمانويل جير  

 دهومماري برو 

الرئيس التنفيذي للشؤون   فرنسا  1961

 المالية 

2017 

 المملكة 1978 ترومانسامول 

 المتحدة 

 2008 الرئيس التنفيذي للعمليات 

ات كل فرد من أفراد فريق اإلدارة التنفيذية:   نوضح أدناه خت 
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 امسون ويلياالن دافيد 

ي مادة التاري    خ )مع مادة االقتصاد ومادة اللغة الروسية( والتحق   تخرج آالن من جامعة جالسكو 
ف ف  بدرجة الشر

ي المملكة المتحدة. قاد العديد من 
ة عمله كمدير مدرسة ف  ي جامعة هارفارد خالل فت 

بكلية الدراسات العليا ف 

الرئ منصب  ا 
ً
سابق آالن  شغل  الدولية.  المدارس  وقطاع  المتحدة  المملكة  ي 

ف  التنفيذي المدارس كمدير  يس 

ي المملكة المتحدة
ز ترست ف  ، وقبل ذلك كان رئيًسا لمجتمع تعليمي كبتر فيوتشر ي ي دت 

ة ف   لمجموعة مدارس متمتر 

ة، كمدرس ومدير وناظر لمجموعات من المدارس. آالن هو محاور قوي يفهم  لقد جلب معه ثروة من الخت 

 
ً
ارتباط تعليمية مرتبطان  كة  أن ربحية ونجاح شر أساسي  والمزدهرة حيث بشكل  السعيدة  بالمدارس  ا جوهرًيا 

تكون رفاهية الطالب هي االهمية األول، وحيث يكون الموظفون هم األصول األكتر قيمة. باإلضافة إل كونه 

ي القيادة المدرسية المتعلقة باالحتياجات التعليمية الخاصة 
ا بنشاط ف 

ً
ا بالتعليم والتعلم، شارك آالن سابق

ً
شغوف

 .واإلدماج 

ي 
كةف  ي للشر اتيج  ف عىل التوجه االست  ي تعليم، يشر

  منصبه الحالي كرئيس تنفيذي ف 

ي تحسير  النظام عىل نطاق واسع، ودمج ي
تمتع آالن بتأثتر كبتر ومثتر لإلعجاب ومهارات قائمة عىل األدلة ف 

ي 
 : المهارات والكفاءة والمعرفة ف 

ي األعمال المالية  •
 الفطنة ف 

، بما  • ي
ي صناعة التعليم  القيادة والتطوير المهت 

ي ذلك التوجيه والتدريب ف 
 ف 

ة من خالل التغيتر التحويىلي  •  -قيادة المنظمات الكبتر

 مبادئ وممارسات المساءلة فيما يتعلق بالمدارس والمؤسسات  •

ي وأفضل تعليم  • اتيج  ي والتفكتر االست 
مدارس ومؤسسات رائدة من خالل ضمان الجودة والتقييم الذات 

 ذي قيمة ومراجعات مالية 

 التعليم الدولي والمناهج والمعايتر وإجراءات المراجعة •

ي عالي المستوى  • اتيج   التخطيط االست 

ي سياق المملكة المتحدة  •
ي ذلك تفتيش جاللة الملكة ف 

 تحسير  المدرسة بما ف 

ة • ي ذلك نقل مجموعات المدارس إل "المتمتر 
ي اإلمارات العربية المتحدة بما ف 

 "تحسير  المدارس ف 

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

ي ذلك برنامج  •
اكة بير  القطاعير  العام والخاص بما ف  ي الشر

تحسير  المدارس وعملية "أفضل قيمة" ف 

ي اإلمارات العربية المتحدة 
ي -المدارس المستقلة ف   أبو ظت 

 أرناود ايمانويل جي   ماري برودهوم

ة تزيد عن   ي ذلك مناصب المدير   25يتمتع أرنو بخت 
ي وطنه فرنسا، وعىل الصعيد الدولي بما ف 

ي القيادة، ف 
عاًما ف 

كة  ي شر
ي اليابان. شغل مناصب عليا ف 

ي المملكة المتحدة مع مسؤوليات عالمية ومهمة ومنصب اخر ف 
المالي ف 
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EBRD   ي
ي )لندن + العالمية(، ذراع إدارة االستثمار ف 

)لندن + العالمية(، مكتب عائىلي   AXA’s investment ف 

ي ديسمت   
ي قبل االنضمام إل تعليم ف  ي أبو ظت 

ي 2017ف 
كات التشغيلية وعمل ف  . كان أرنو مديًرا للعديد من الشر

ي اإل 
ة واسعة ف  ة طويلة. يتمتع بخت 

ي مجالس اإلدارة لفت 
دارة المالية، ولديه المهارات والكفاءة والمعرفة مناصب ف 

ي 
 :ف 

اتيجية وتنفيذ الجانب المالي منها • ي اإلست 
 -المساهمة ف 

 -تحسير  ربحية األعمال، وخطوط األعمال، والمنتجات •

 -إعادة هيكلة المنصات •

 -معامالت االندماج واالستحواذ •

 -العملياتاألشخاص واألدوات و  - إدارة المشاري    ع ومشاري    ع تعديل االدارة •

انية والتخطيط  •  -المتر 

ة من الموظفير  ورعاية المواهب  • ة وصغتر  -قيادة فرق كبتر

 -أفضل الممارسات المالية الدولية  •

السوربون   جامعة  من  التاري    خ  ي 
ف  الماجيستتر  درجة  أرناود  التمويل يحمل  ي 

ف  الماجيستتر  ودرجة  بفرنسا 
ي فرنسا. معهد باريس للدراسات ن والمحاسبة واإلدارة والقانون م

 السياسية ف 

 سامول ترومان

ي 
ي العالم لتعزيز أعىل المعايتر ،  المعهد الملكي للمساحير  القانونيير   (RICS) سام عضو ف 

الهيئة المهنية الرائدة ف 

الماجستتر   ا عىل درجة 
ً
أيض التحتية. سام حاصل  والبنية  والبناء  والعقارات  ي 

األراص  وإدارة  تطوير  ي 
ف  المهنية 

يوت وات ي اإلدارة التجارية ومسح الكميات من جامعة هتر
 .)بامتياز( ف 

ة تزيد عن   ي العمل  15يتمتع بخت 
ي   عاًما ف 

ي قطاع تطوير المدارس الخاصة الدولية. بصفته مدير العمليات ف 
ف 

 التشغيىلي والكفاءة عت  مجموعة مدارس تعليم. وهو مسؤول  
"تعليم"، يتول سام حالًيا مسؤولية تقديم التمتر 

أنشطة  ف عىل جميع  يشر الدور،  هذا  إل  باإلضافة  للمجموعة.  القيمة  وتعزيز  النمو  مبادرات  دفع  عن  ا 
ً
أيض

اتيجياتها   است  ي 
ف  توافقها  للمجموعة لضمان  والقبول،  بالمدارس  االلتحاق  بطلبات  الخاص  والقسم  التسويق 

 . وأهدافها 

النمو و  اتيجيات  است  ويطور  التشغيىلي   
التمتر  يعزز  الذي  لتعليم  األول  التنفيذي  المجلس  ي 

ف  عضو  هو 

يادة ويضمن مساءلة جميع المدارس عن المستقبلية. كما يحدد ويطور سياسات تشغيلية فعالة ويوفر دعم الق

 . مسؤوليتهم داخل المجموعة

ة ومستقبلية وموفرة للطاقة وصديقة للبيئة. كمساح كمية  إنه شغوف بالتصميم وتقديم بيئات تعليمية متمتر 

ي 
ي تكلفة المشاري    ع. لديه سجل يحسد عليه (CQS) قانوت 

، تشمل مسؤولياته إعداد دراسات الجدوى والتحكم ف 
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ي حدود 
ي الوقت المحدد وف 

ي تصميم وتقديم مشاري    ع بماليير  الدوالرات ومتعددة األوجه وشيعة المسار ف 
ف 

انية  .المتر 

ي تطوير   سنوات مع أحد أكت  موردي التعليم 10قبل انضمامه إل "تعليم"، أمىص  سام  
ي العالم. هنا نجح ف 

ف 

ق األقىص وآسيا الوسظ. تم تكريمه  ي والشر سالسل الوصول والتوريد والتوزي    ع عت  دول مجلس التعاون الخليج 

المعونة  وزارة  منحتها  ي 
الت  العقود  من  للعديد  الناجح  التنفيذ  هو  أحدها  المهمة؛ كان  النجاحات  من  للعديد 

التع اإلمدادات  لتوريد  بناءاألمريكية  إعادة  ي 
ف  للمساعدة  العراق  أنحاء  جميع  ي 

ف  مواقع  إل  األساسية    ليمية 

ا عىل عدد من العقود الرئيسية الممنوحة من بنك التنمية 
ً
المدارس الحكومية. باإلضافة إل ذلك، حصل أيض

 .اآلسيوي للمشاري    ع التعليمية

 الهيكل التنظيمي للمجموعة: 

ي ال
كة مرفق ف  ة  5 ملحق رقمإن الهيكل التنظيمي للشر   من هذه النشر

كات  الشر و/أو  كة  للشر التابعة  كات  الشر من  أي  ي 
 
ف اإلدارة  مجلس  أعضاء  يشغلها  ي 

التر الوظيفية  المراكز 

ي دولة اإلمارات:  المساهمة األخرى
 
 ف

كة أي مراكز وظيفية ال يشغل أي من أعضاء مجلس اإلدارة  كات التابعة للشر ي أي من الشر
 ف 

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

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
 
 األخرى ف

كةيشغل أعضاء اإلدارة التنفيذية  كات التابعةالمراكز الوظيفية التالية   المذكورين أعاله للشر ي الشر
 : التالية  ف 

ي  االسم
 الكيان القانوب 

 ذ.م.مش.  تعليم لإلدارة امسون ويلياالن دافيد 

 ذ.م.مش.  تعليم لإلدارة أرناود ايمانويل جي   ماري برودهوم

 ذ.م.مش.  تعليم لإلدارة سامول ترومان

وط األهلية وا كة: لس إدارة النتخاب لمجشر  الشر

اع الشي،  اكمي باالقت  ي اجتماع جمعية عمومية عن طريق التصويت الت 
سيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ف 

ي القسم 
 . المؤسسير  من قبل  الخامسوعىل الرغم من ذلك فقد تم تعيير  مجلس اإلدارة المشار إليهم ف 
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 اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة: 

كة تتمثل المهام   اتيجية وتحديد سياسات اإلدارة األساسية للشر ي توفتر القيادة االست 
الرئيسية لمجلس اإلدارة ف 

لكافة   القرارات  اتخاذ  بها  المنوط  الرئيسية  الجهة  هو  اإلدارة  مجلس  ُيعد  بها، كما  العمل  أداء  عىل  اف  واإلشر

اتيجية أو  كة سواًء فيما يتعلق باآلثار االست  المالية أو اآلثار األخرى المتعلقة بسمعة   الموضوعات المهمة للشر

المسائل   بكافة  يتعلق  فيما  القرارات  النهائية التخاذ  السلطة  اإلدارة  يمتلك مجلس  إل ذلك  كة، وإضافة  الشر

كة.  ي تنفرد بها الجمعية العمومية للمساهمير  بموجب القانون أو النظام األساسي للشر
 باستثناء تلك الت 

: تتضمن المسؤوليات األس   اسية لمجلس اإلدارة ما يىلي

انيتها وهيكلها؛  . أ  كة ومتر  اتيجية الشر  تحديد است 

كة؛  . ب  اعتماد السياسات األساسية للشر

ها   . ت اف عليها وكذلك سياسات إدارة المخاطر وغتر اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد التقارير المالية واإلشر

 من الضوابط الداخلية والمالية؛ 

اح إصدار أسهم جديدة و  . ث كة؛ اقت   إعادة هيكلة الشر

 تعيير  اإلدارة التنفيذية؛  . ج 

كة وضمان استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة والتعامل مع أي  . ح  تحديد سياسات األجور والمكافآت بالشر

 تضارب محتمل للمصالح؛ 

 الجتماعات المساهمير  وضمان التواصل معهم بصورة مناسبة.  الدعوة . خ 

أعضاء مجلس  انتخاب  ويجوز    سنوات  لمدة ثالثمير   يتم تعيير  أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساه 

 . اإلدارة ألي مدد متتالية

كة   ي اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية الخاص بالشر
 ف 
ً
يتم تعيير  جميع أعضاء مجلس اإلدارة رسميا

ي تمام الساعة  2022  نوفمت    23  الذي سُيعقد بتاري    خ(  الجمعية العمومية التأسيسية")"
 صبالتاسعة    ف 

ً
 احا

ي 105مكتب رقم  :  هو   اإلدارة  ل عضو من أعضاء مجلسويكون عنوان العمل الخاص بك ، الطابق األول، سنتشر

ا، ص.ب.  ، اإلمارات العربية المتحدة 76691بالزا، شارع شاط  جمتر ي  ، دت 

 لجان مجلس اإلدارة

اإلدراج، م    بمجرد  لرئيس يعت   يجوز  ال  والمكافآت.  شيحات  الت  ولجنة  تدقيق  لجنة  بتشكيل  اإلدارة  مجلس 

من   أي  ي 
ف   
ً
عضوا يكون  أن  اإلدارة  اللجانمجلس  إضافية حسب هذه  لجان  تشكيل  للمجلس  يجوز  ، كما 

 االقتضاء. 

األعضاء  أدناه عضوية كل  الجدول  المجلس كما   توقعير  الم  يوضح  المنبثقة عن  اللجان  من  لجنة  ي كل 
ي   ف 

 ف 

 وبعد االدراج.  تاري    خ
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شيحات والمكافآت  لجنة التدقيق مجلس اإلدارة  لجنةاسم   لجنة التر

 رئيس اللجنة 

حسير    محمد  رحاب 

 لوتاه 

ي مشعل 
 اياد إسماعيل سبت 

 رحاب محمد حسير  لوتاه  دكتور/ زياد عزام عضو

عامر سعد محمد فوزي  عضو

 الخياط 

عبدللا عبدللا   سعادة/  محمد 

 محمد العور 

 فيما يىلي نظرة عامة عن مهام كل واحدة من هذه اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: 

 لجنة التدقيق 

م   املجنة التدقيق  بتاري    خ وبعد االدراج، تعت   ي دولة اإلمارات   الواجب  االلت  
للقوانير  واللوائح المعمول بها ف 

ي ذلك أحكام قواعد الحوكمة. 
، بما ف  ي المالي  العربية المتحدة، وهيئة األوراق المالية والسلع، وسوق دت 

التدقيق،   ناحية  م  ومن  التدقيق  تعت   فيما  تقديم  لجنة  اإلدارة  مجلس  إل  باالضطالع    يتعلقالمساعدة 

ي إعداد التقارير المالية  
الرقابة والضوابط الداخلية والخارجية، ومنها مراجعة    وعملياتبمسؤولياته الخاصة ف 

ي يقوم بها 
كة ومراقبتها، وكذلك مراجعة نطاق األعمال الت  سالمة البيانات المالية المرحلية والسنوية للشر

،  بخالف أعمال التدقيق، ومراقبته   خارجيونمدققون   ا وإسداء المشورة المتعلقة بتعيير  مدققير  خارجيير 

التدقيق  عمليات  وكفاءة  فاعلية  مدى  ومراجعة   ، الخارجيير  بالمدققير   كة  الشر عالقة  عىل  اف  واإلشر

كة.   الخارجية وكذلك مراجعة مدى فاعلية قسم مراجعة الضوابط الداخلية بالشر

وحساب   ا يتعلق بمراجعة واعتماد التقارير السنويةتبق  المسؤولية النهائية عىل عاتق مجلس اإلدارة فيم

م  .  األرياح والخسائر  كة   التدقيق لجنة  تعت   ي حسابات الشر
باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان استقاللية مدقق 

الحوكمة،   قواعد  لمتطلبات   
ً
وفقا الحصول  الخارجيير   م  امهم  وتعت   بالت   الحسابات  ي 

تأكيد من مدقق  عىل 

 االستقاللية والصادرة بهذا الشأن من الجهات المختصة. بالتعليمات المتعلقة ب

ط قواعد الحوكمة، أن تتألف لجنة   من ثالثة أعضاء عىل األقل من أعضاء مجلس اإلدارة غتر    التدقيقتشت 

ي األمور المالية والمحاسبية وأن يكون اثنير  من أعضاء اللجنة  
ة ف  ، وممن ليهم المعرفة والخت  التنفيذيير 

، ويجب تعيير  أحد األعضاء المستقلير  رئيًسا للجنة.   عىل األقل من األعضاء المستقلير 
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)رئيس،   رحاب محمد حسير  لوتاه  / ةالسيدتتألف لجنة التدقيق من    تمل انبتاري    خ وبعد االدراج من المح

ي من   )عضو  زياد عزام / الدكتور  غتر تنفيذي(،مستقل  عضو  ةذ خارج  عامر سعد محمد  السيد/ ( و وي الخت 

ي السنة. (. غتر تنفيذي عضو ) فوزي الخياط 
 يتوجب عىل لجنة التدقيق االجتماع أرب  ع مرات عىل األقل ف 

شيحات   والمكافآت لجنة التر

م   تعت   االدراج  وبعد  والمكافآتبتاري    خ  شيحات  الت  مسؤولياته   مساعدة  لجنة  تحمل  ي 
ف  اإلدارة  مجلس 

تتحمل هذه اللجنة مسؤولية تقييم  من المتوقع ان  المتعلقة بتشكيل المجلس وأي لجان منبثقة عنه، كما  

ات إضافة إل حجم مجلس اإلدارة   وتشكيله واللجان المنبثقة عنه، وال   وهيكلهالمهارات والمعرفة والخت 

تتحمل اللجنة من المتوقع ان  و .  سيما مراقبة حالة استقالل أعضاء مجلس اإلدارة غتر التنفيذيير  المستقلير  

 المسؤولية عن المراجعة الدو 
ً
رية لهيكل مجلس اإلدارة وتحديد المرشحير  المحتمل تعيينهم كأعضاء  أيضا

ي الحاجة
تساعد لجنة  من المتوقع ان  وإضافة إل ما سبق،  .  بمجلس اإلدارة أو أعضاء باللجان حسبما تقتىص 

تقديم  ي ذلك 
بما ف  بالمكافآت  المتعلقة  ي تحديد مسؤولياته 

اإلدارة ف   مجلس 
ً
أيضا شيحات والمكافآت  الت 

،  التوص التنفيذيير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  بشأن  كة  الشر سياسة  بخصوص  اإلدارة  لمجلس  يات 

كة وتحديد حزمة  وتحديد المبادئ الشاملة والمعايتر وإطار عمل الحوكمة الخاصة بسياسة المكافآت بالشر

كة  . المكافآت والمزايا الفردية لكل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشر

ط   شيحات والمكافآت عىل األقل من ثالثة أعضاء مجلس إدارة غتر تشت  قواعد الحوكمة، أن تتألف لجنة الت 

المستقلير   األعضاء  من  األقل  عىل  اثنير   منهم  اختيار .  تنفيذيير   المستقلير     ويجب  االعضاء  من  واحد 

ي األعضاء  بمنصب 
شيحات والمكافآت ويرشح مجلس اإلدارة باف   . رئيس لجنة الت 

شيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم  من المتوقع ان  بتاري    خ وبعد االدراج   السيد/ تتألف لجنة الت 

ي مشعل
 عضو )  رحاب محمد حسير  لوتاهوالسيدة/  غتر تنفيذي(،    مستقل عضو،  )رئيس  اياد إسماعيل سبت 

يتوجب   . مستقل، غتر تنفيذي  عضو )  محمد عبدللا محمد العور   عبدللا   / سعادةغتر تنفيذي( و ،  مستقل

شيحات والمكافآت عىل لجنة  ي السنة. الت 
   االجتماع مرة واحدة عىل األقل ف 

 حقوق ومسؤوليات المساهمي   

:   وفقا إن حقوق المساهمير  الرئيسية  كة هي كما يىلي كات والنظام األساسي للشر  لقانون الشر

ي توزي    ع األرباح   •
ي الحق ف 

احها يتم    الت  من الجمعية العمومية؛   يتم الموافقة عليها من مجلس اإلدارة و   اقت 
 و

كة والحصول عىل حصتهم   • ي حال زيادة رأسمال الشر
ي االكتتاب باألسهم الجديدة ف 

ي األولية ف 
الحق ف 

 عند التصفية؛ و

ي حضور اجتماع ا •
كة؛ و  الجمعيةلحق ف   العمومية واستالم نسخة من البيانات المالية للشر
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ي الجمعية العمومية ومقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة؛ و •
ي طلب إبطال أي قرار تم تمريره ف 

 الحق ف 

ي التسمية  •
 مجلس اإلدارة؛ و لعضويةالحق ف 

ي  •
ي تعيير  مدقق 

كة وتحديد أتعابهم؛ و  حساباتالحق ف   الشر

 للقانون؛ و •
ً
ي الترصف باألسهم وفقا

 الحق ف 

ي حدود القيمة   •
كة إال ف  اء األسهم، وليس مديونيات الشر ي سداد قيمة شر

تنحرص مسؤولية المساهم ف 

 االسمية غتر المدفوعة لألسهم الخاصة به. 

 عقد التأسيس والنظام األساسي  

كة وعقد تأسيسها   ه مرفق طي  ة االكتتاب هذه النص الكامل للنظام األساسي للشر ي ال   نشر
 .  2ملحق رقم  ف 

 األمور القانونية

كات ذات   كة ومواد قانون الشر ي ضوء أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشر
يقرأ الملخص التالي ف 

 الصلة. 

 التحول   -

كة   كة من شر الشر تتحول  اإلدراج، سيتم   مساهمة خاصةسوف  قبل  وذلك  عامة  كة مساهمة  إل شر

كة عند التحول.   ة من قبل الشر ي هذه النشر
كة المشار إليهما ف   اعتماد عقد التأسيس والنظام األساسي للشر

 النظام األساسي  -

ة عىل الحقوق   ي هذه النشر
كة المشار إليه ف  اماتينص النظام األساسي للشر المرتبطة بملكية   وااللت  

 .
ً
 األسهم تفصيال

 حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت -

، ويكون له عدد أصوات مساوي لعدد أسهمه.   يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمير 

ي الدولة -
 ملكية مواطت 

ي الدولة  ميجب ان ال تقل نسبة مشاركة  
كات   –واطت  سواء بشكل مباشر او غتر مباشر من خالل شر

ي أي وقت من األوقات. )ستون بالمئة(  %60عن   –مملوكة بالكال منهم 
كة ف   من رأس مال الشر

 سجل األسهم -
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، يقوم السوق بتجريد األسهم من صفتها المادية واالحتفاظ بسجل  ي المالي ي سوق دت 
عقب اإلدراج ف 

ي  . األسهم لدى سوق دت   المالي

 المعلومات المالية -

كة.   يحق للمساهم طلب نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة للشر

 السنة المالية -

ي اليوم األول من  
كة ف  ي    سبتمت  تبدأ السنة المالية للشر

من كل عام. وتبدأ السنة    أغسطس  31وتنتهي ف 

كة مساهمة عامة وت كة كشر كة عقب تأسيس الشر ي  المالية األول للشر
من السنة    أغسطس  31نتهي ف 

 التالية. 

 األرباح وعائدات التصفية -

الهيئة ويكون  الصادرة عن  والقرارات   لألنظمة 
ً
المستحقة لألسهم وفقا األرباح  بتوزي    ع  كة  الشر تقوم 

كة، يكون لكل  ي حالة تصفية الشر
ي األرباح المستحقة عىل تلك األسهم. وف 

للمساهم المستحق الحق ف 

ي جزء 
كة وذلك وفقا لنص المادة  مساهم الحق ف  كات.   223من أصول الشر  من قانون الشر

 األرباح المرحلية  -

يطة الحصول عىل موافقة  كة توزي    ع أرباح مرحلية عىل أساس نصف سنوي أو رب  ع سنوي شر يجوز للشر

 .  المساهمير 

 الجمعية العمومية  -

. يمكن أيضا للمساهمير  
ً
كة مت  رأى ذلك الزما يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية للشر

هذا الطلب عدد من المساهمير  يملكون ما  طلب انعقاد جمعية عمومية من مجلس اإلدارة إذا تقدم ب

ي أي حال من األحوال، يجب عقد الجمعية العمومية مرة واحدة  %10بالمائة )  ةعشر  ال يقل عن
(. وف 

ي 4سنويا عىل األقل عقب استالم دعوة من مجلس اإلدارة خالل )
( أشهر من نهاية السنة المالية ف 

ي الدعوة لعقد الجم
 عية. المكان والزمان المحددين ف 

  يجوز إبطال أي قرار تعتمده الجمعية العمومية والذي يصدر لمصلحة فئة معينه من المساهمير  دون

هم دون اعتبار لمصلحة   اآلخرين ار بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو لغتر أو اإلض 

كة.   الشر

بالنسبة إل جميع   لم يكن  القرار كأن  اعتبار  بالبطالن  الحكم  تب عىل  المساهمير  وعىل مجلس ويت 

ي صحيفتير  محليتير  يوميتير  تصدران باللغة العربية. 
 اإلدارة نشر الحكم بالبطالن ف 
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ي  
  وتسقط دعوى البطالن بمىص 

ً
تب عىل رفع  ستير  يوما من تاري    خ صدور القرار المطعون فيه، وال يت 

 الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغتر ذلك. 

 مسؤولية مجلس اإلدارة   -

كة والمساهمير  وتجاه الغتر عن جميع أعمال الغش وإساءة   يكون مجلس اإلدارة مسؤول تجاه الشر

، باإلضافة إل سوء اإلدارة. يكون   كة األساسي استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشر

م اإلدارة  مجلس  أعضاء  ضد  مسؤولية  دعوى  رفع  ي 
ف  الحق  كة  لحقت للشر ي 

الت  ار  باألض   
ً
طالبا

النظام   أو  القانون  مخالفة  اإلدارة،  مجلس  قبل  من  السلطة  استخدام  إساءة  بسبب  بالمساهمير  

ة  كة وسوء اإلدارة. ويجب أن يصدر قرار من الجمعية العمومية تعير  فيه من يقوم بمباشر األساسي للشر

كة.    الدعوى باسم الشر

ي أن يقيم الدعوى م
كة برفعها إذا كان من شأن الخطأ  لكل مساهم الحق ف  ي حالة عدم قيام الشر

 ف 
ً
نفردا

كة بعزمه عىل رفع   ر به كمساهم. ومع ذلك، عليه أن يخطر الشر الذي قام به مجلس اإلدارة إلحاق ض 

 الدعوى. 

 تعيي   رئيس مجلس اإلدارة والصالحيات المفوضة له -

خب من بير  أعضائه رئيس مجلس إدارة  ينص النظام األساسي عىل أنه يجب عىل مجلس اإلدارة أن ينت 

بالتوقيع عىل  ويقوم  المحاكم  أمام  كة  الشر اإلدارة  رئيس مجلس  يمثل  اإلدارة.  لرئيس مجلس  ونائب 

أعضاء   بير   ي األصوات 
ي حالة حدوث تساوي ف 

اإلدارة. ف  المعتمدة من قبل مجلس  القرارات  جميع 

 مجلس اإلدارة يكون لرئيس المجلس الصوت المرجح.  

 الحسابات المستقلون  مدققو  -

ق األوسطيونج و ايرنست  ( الشر ي  )فرع دب 

 ، شارع المستقبلأي سي دي بروكفيلد باليس

 9267ص.ب. 

ي   ، اإلمارات العربية المتحدةدب 

كة ألسهمها.  ي الشر
 تفاصيل أية برامج تتعلق بتملك موظق 

كة ألسهمها.  ي الشر
كة أية برامج تتعلق بتملك موظق   ال يوجد لدى الشر
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 إقرار لجنة المؤسسي   

كة مساهمة عامة قيد    لتعليم القابضةمؤسسير   اليقر أعضاء لجنة   ، اإلمارات   التحولش.م.ع )شر ي ي إمارة دت 
ف 

يتعلق بصحة  فيما  الكاملة  بالمسؤولية  ة  النشر بموجب هذه   ،
ً
 ومتضامنا

ً
منفردا المتحدة(، عىل نحو  العربية 

ي هذه  
ة. ويؤكدون بعد اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عىل عدم اغفال هذه البيانات والمعلومات الواردة ف  النشر

 أو مؤثًرا 
ً
ة مضلال ي هذه النشر

ي جعل أي بيان ف 
ة ألي حقائق أو معلومات جوهرية يتسبب عدم إدراجها ف  النشر

 . ي قرار االستثمار الخاص بالمكتتبير 
 ف 

مون بقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة ات   كما يلت   ويتعهدون بإخطار الهيئة بأي أحداث أو تغيتر

 من تاري    خ تقديم طلب عرض األسهم لالكتتاب إل  
ً
كة بدءا ي الوضع المالي للشر

جوهرية من شأنها أن تؤثر ف 

ي 
 أنهم قد اتخذوا إجراءات العناية الواجبة المالئمة ف 

ً
الهيئة حت  تاري    خ بدء عملية االكتتاب. كما يؤكدون أيضا

وط إبرام االت  ألفضل الشر
ً
ي عملية االكتتاب ومسؤولياتهم وفقا

ي تحدد واجبات األطراف المشاركة ف 
فاقيات الت 

وط الصادرة عن الهيئة.   للشر
ً
ي تاري    خ التعاقد ووفقا

 المتاحة ف 

وطه،  أو شر ي معلومات االكتتاب 
أو تعديل ف  الهيئة فور إجراء أي تغيتر  بإبالغ  باإلضافة إل ذلك  ويتعهدون 

كة  والحصول عىل ي قد ترغب الشر
ويجية الت  ات والحمالت الت   موافقتها فيما يتعلق بالحمالت اإلعالنية والنشر

وي    ج لالكتتاب وعرضه للجمهور.  ي القيام بها للت 
 ف 

والمكان  والوقت  التاري    خ  ي 
ف  لالنعقاد  التأسيسية  العمومية  الجمعية  بدعوة  االكتتاب  إتمام  عند  ويتعهدون 

ة ب ي هذه النشر
اإلضافة إل استكمال تسجيل األسهم المكتتب بها وإدراجها لدى الهيئات المختصة المذكورين ف 

ة ال تتجاوز الوقت المحدد من قبل الهيئة.   خالل فت 
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 ( 1 ) ملحق رقم

 البيانات المالية

  



شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة
وشركاتها التابعة

البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٢أغسطس ٣١



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

٢٠٢٢أغسطس ٣١تقریر أعضاء مجلس اإلدارة والبیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

الصفحات 

٢-١تقریر أعضاء مجلس اإلدارة  

٥–٣المستقلین تقریر مدققي الحسابات 

٧–٦بیان المركز المالي الموحد 

٨الخسائر الموحد بیان األرباح أو 

٩الموحد اإلیرادات الشاملة األخرى بیان 

١٠بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

١١بیان التدفقات النقدیة الموحد 

٥٩-١٢إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 







كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

+ ٩٧١  ٤  ٧٠١  ٠١٠٠ھاتف:
٩٧١  ٤  ٣٣٢  ٤٠٠٠ +

+ ٩٧١  ٤  ٣٣٢  ٤٠٠٤فاكس:
dubai@ae.ey.com

ey.com

األوسط (فرع دبي)ارنست ویونغ الشرق  
٩٢٦٧  .ص.ب

الطابق األرضي  – آي سي دي بروكفیلد بلیس 
مركز دبي المالي العالمي  – شارع المستقبل

دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
تعليم القابضة شركة مساهمة خاصة

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي 
(ُیشار إليها مجتمعًة بـ  لقـد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة تعليم القابضة شركة مساهمة خاصة ("الشركة") وشركاتها التابعة  

كما في   والبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر    ٢٠٢٢أغسطس    ٣١"المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد 
والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات حول البيانات المالية 

لموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.ا

في رأینا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي الموحد للمجموعة 
منتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير  ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للسنة ال٢٠٢٢أغسطس    ٣١كما في  

الدولية إلعداد التقاریر المالية.  

أساس إبداء الرأي 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعایير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات  

التقریر. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين    عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من هذا
الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالستقاللية) إلى جانب متطلبات أخالقيات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية    المهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في
األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين.  

وفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية.وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لت

األمور األخرى 
من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى رأیًا   ٢٠٢١أغسطس  ٣١تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

، قبل سریان مفعول إعادة اإلدراج كما هو مبين  ٢٠٢١نوفمبر   ١٦البيانات المالية الموحدة في تقریره المؤرخ   تلك غير معدل حول  
حول البيانات المالية الموحدة.  ٣٤في اإلیضاح رقم 

المعلومات األخرى 
دارة وال تتضمن البيانات یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من تقریر مجلس اإل

المالية الموحدة وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. 

إن رأینا حول البيانات المالية الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها. 

الم مسؤوليتنا في قراءة  بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل  المعلومات وفيما یتعلق  كانت  مما إذا  والتحقق  األخرى  علومات 
أو التي یبدو أنها   جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق  األخرى غير متسقة بشكل 

تتضمن أخطاًء جوهریة. 

ات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاریخ تقریر  وفي حال توصلنا إلى استنتاج، بناًء على اإلجراءات التي قمنا بها على المعلوم
التدقيق هذا، أن هناك أخطاًء جوهریة في تلك المعلومات األخرى. وليس لدینا ما نبلغ عنه في هذا الصدد. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

المستقلين إلى السادة مساهميتقریر مدققي الحسابات 
(تتمة) تعليم القابضة شركة مساهمة خاصة

(تتمة)  تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 
وفقًا   المالية الموحدة  والعرض العادل للبيانات  مسؤولة عن اإلعداد  واألحكام إن اإلدارة  المالية  للمعایير الدولية إلعداد التقاریر 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن الرقابة    ٢٠٢١لسنة    ٣٢المعنية من النظام األساسي للشركة والمرسوم بقانون اتحادي رقم  
واًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهریة، س

خطأ. 

مبدأ االستمراریة   أساس  مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على االستمرار على  تتحمل اإلدارة  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، 
واستخد  مبدأ االستمراریة  أساس  المجموعة على  بمواصلة أعمال  مناسب، عن األمور ذات العالقة  هو  كما  مبدأ  واإلفصاح،  ام 

االستمراریة كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إیقاف أعمالها، أو ليس لدیها أي بدیل واقعي سوى 
القيام بذلك. 

یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة. 

البيانات المالية الموحدةمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق  
خالية من األخطاء   إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل إجمالي، 
ة. الجوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية الموحد

وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير  
التدقيق الدولية سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا  

أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على  كان من المتوقع  
هذه البيانات المالية الموحدة.

ية  في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عمل
التدقيق. كما نقوم بما یلي: 

  تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية الموحدة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم
وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا  

لبيانات المالية الموحدة. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة  حول ا
عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

 لمعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ا
بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت
بها اإلدارة. 

 الستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي  ا
تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك 

لها على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، حول قدرة المجموعة على مواصلة أعما 
فإنه یتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية  

ا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها  الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتن
حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف  

المجموعة عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة. 

  اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
(تتمة) تعليم القابضة شركة مساهمة خاصة

(تتمة)  المالية الموحدةتقریر حول تدقيق البيانات 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة

المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية الموحدة إلبداء رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل  
للمجموعة واإلشراف عليها. ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأینا حول البيانات المالية. 

الجوهریة، بما نتواصل مع مجلس اإلدارة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق 
في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق. 

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
  ٣١في دولة اإلمارات العربية المتحدة، للسنة المنتهية في    ٢٠٢١لسنة   ٣٢كما نشير، وفقًا لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 

إلى ما یلي:  ٢٠٢٢أغسطس 

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛ )١
لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛)٢
  ٣٢تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من المرسوم بقانون اتحادي رقم )٣

ة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي للشركة؛ في دول ٢٠٢١لسنة 
تتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية للشركة؛ )٤
، إن ُوجدت، ٢٠٢٢أغسطس    ٣١تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في  )٥

يانات المالية الموحدة؛ حول الب  ١ضمن اإلیضاح 
حول البيانات المالية الموحدة المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت   ٢٢یبين إیضاح  )٦

عليها؛ 
استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة  )٧

في   ٢٠٢١لسنة  ٣٢، أي من األحكام المعنية من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠٢٢أغسطس  ٣١المنتهية في المالية 
دولة اإلمارات العربية المتحدة أو النظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها  

؛ و٢٠٢٢أغسطس  ٣١المالي الموحد كما في 
ل البيانات المالية الموحدة المساهمات االجتماعية التي تمت خالل السنة.حو  ١٩یبين إیضاح )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من قبل:
ثودال هاري جوبال 

شریك
٦٨٩رقم التسجيل: 

٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
٦

بیان المركز المالي الموحد
٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في 

(كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما لم یصرح بخالف ذلك)

٢٠٢٢٢٠٢١إیضاح 
درھمدرھم

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

١٫١٦٠٫٢٧٨٫٤١٣٩٦٦٫٣٤٠٫٧٦٨)١(٨الممتلكات والمعدات
-١١٫٤٣٨٫٥٩٩)٢(٨العقارات االستثماریة

٧٤١٫١١٩٫٧٣٤١٢٫٠٨١٫٦٥٠الموجودات غیر الملموسة األخرى 
٢٣٩٫٩٩٧٫٧٥٩٢٠٤٫٩٣٢٫٠٦٣ب-٦الشھرة التجاریة 

١٧٧٫١٣٠٫٨٢٧١٣٩٫٥٥٤٫٣٠٣)١(٢٨موجودات حق االستخدام
-٣٫٤٢٣٫٣٢٥)١(٢٨اإلیجار التمویلي صافي االستثمار في عقود
١٫٤٦٦٫٧٦٦-١٠دفعات رأسمالیة مقدمة

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
١٫٦٣٣٫٣٨٨٫٦٥٧١٫٣٢٤٫٣٧٥٫٥٥٠
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

الموجودات المتداولة  
١٠٨٣٫٧٦٠٫٦٤٩٦٩٫٢٤٢٫٧٩٨رسوم وذمم مدینة أخرى

٤٥٫١٣١٫٣٨٩-١١ودیعة الوكالة  
١٢٢٤٣٫١٥٠٫٤٧٧١٩٢٫٩٩٣٫٦٨٧النقد وما یعادلھ 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
٣٢٦٫٩١١٫١٢٦٣٠٧٫٣٦٧٫٨٧٤

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
١٫٩٦٠٫٢٩٩٫٧٨٣١٫٦٣١٫٧٤٣٫٤٢٤إجمالي الموجودات 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

حقوق الملكیة والمطلوبات 
حقوق الملكیة 

٢٥٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال  
٢٦٦٣٫٢٩٧٫٢٠٢٥٣٫٩٥٠٫٥٨٣االحتیاطي القانوني  

١٢٠٫٦٧٤٫١٤١١١٤٫٥٩٩٫٧٠٧األرباح المحتجزة 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٣٫٩٧١٫٣٤٣٩١٨٫٥٥٠٫٢٩٠إجمالي حقوق الملكیة 

المطلوبات 
المطلوبات غیر المتداولة 

١٣٣٠٤٫١٢٥٫٣١٨١٧١٫٥٥٣٫٥٨٤التي تترتب علیھا فوائد القروض المصرفیة
١٨٧٫٠٠٠٫٤٧٠١٤٤٫٢٨٨٫٥٦٠)٢(٢٨التزامات اإلیجار 

١٥٤٦٫٣٠٨٫٦٧٤٤٨٫٧٤٥٫٩٧٤إیرادات مؤجلة من منح حكومیة
١٦٢٦٫٥٤٣٫٦٨٥٤٫٢٢٨٫٩٠٨سندات دائنة

١٤٢٩٫٤٤٣٫٣٥١١٩٫١٥٤٫٣٨٠مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
٥٩٣٫٤٢١٫٤٩٨٣٨٧٫٩٧١٫٤٠٦

═════════════════════





وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
٨

الموحد  األرباح أو الخسائر بیان 
٢٠٢٢أغسطس ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما لم یصرح بخالف ذلك)

٢٠٢٢٢٠٢١إیضاح 
درھمدرھم

١٧٦٢٣٫٣٣٢٫٦١٤٥٢٦٫٨٣٧٫٩٠٣إیرادات  
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

إیرادات تمویل وإیرادات أخرى
٩١١٫٧٢٣٣٣٧٬٦٧٥) ٢(٨و)١(٨اإلیجاراتإیرادات 

١٥٢٫٤٣٧٫٣٠٠٢٫٤٣٧٫٣٠٠مؤجلة اإلیرادات من منح حكومیة
٢٣١٬٧٤٧٬٢٢٨٨٩٦٬١١٢إیرادات تمویل
٢١١٢٫١٤١٫٢٦٩٤٫٩٥٧٫٨٥٤إیرادات أخرى 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
١٧٬٢٣٧٬٥٢٠٨٬٦٢٨٬٩٤١خرىاألیرادات اإلتمویل وال إیرادات إجمالي 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصاریف 

) ٣٠٢٫٢٥٢٫٦٣٤()٣٧٠٫٣٠٧٫٣٠٣(١٨التكالیف التشغیلیة  
)٧٦٫٧٢٢٫٢٣٣()٩٥٫٨٢٣٫٦٩٩(١٩العمومیة واإلداریةمصروفاتال

)٣٫٠٨٤٫٦٤٠(-٦انخفاض قیمة الشھرة التجاریة 
) ٥٢٤٫٤١٦()١٫٠٦١٫٩١٦(٧إطفاء موجودات غیر ملموسة  
)٤٤٫٢٩٣٫٦٨٦()٥٨٫١٢٧٫٣٣٣()١(٨استھالك الممتلكات والمعدات

-)٢٣٧٫٧٠٢()٢(٨عقارات استثماریة استھالك 
)١٢٫٤٥٧٫٦٩٣()١٣٫٣٦١٫٨٧٠()١(٢٨إطفاء موجودات حق االستخدام 

)٦٫٩٦٤٫٦٢٦(-٩وكالة أمالكودائعخسائر انخفاض قیمة 
)١٠٫٨٩٠٫٨٣٥()١٨٫٧٢٩٫٢٥٨(٢٤تكالیف التمویل 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
) ٤٥٧٬١٩٠٬٧٦٣()٥٥٧٬٦٤٩٬٠٨١(إجمالي المصاریف 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٧٨٫٢٧٦٫٠٨١أرباح السنة 

════════════════════

ربح السھم 
األسھم  حاملي  على  العائدة  للسنة  والمخففة  األساسیة  األرباح 

٣١٠٫١١٠٫١٠) لكل سھمالعادیة للشركة (بالدرھم
════════════════════



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
٩

الموحداإلیرادات الشاملة بیان 
٢٠٢٢أغسطس ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما لم یصرح بخالف ذلك)

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھمإیضاح 

٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٧٨٫٢٧٦٫٠٨١أرباح السنة  

الشاملة األخرى اإلیرادات 

اإلیرادات الشاملة األخرى التي لن یتم إعادة تصنیفھا ضمن األرباح 
أو الخسائر في فترات الحقة: 

استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
٢٫٨٧٩٫٥٠٨-٩في القیمة العادلة اتالتغیر–

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلیرادات الشاملة األخرى التي لن یتم إعادة تصنیفھا ضمن إجمالي
٢٫٨٧٩٫٥٠٨-األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٨١٫١٥٥٫٥٨٩إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
══════════════════════



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
١٠

الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة
٢٠٢٢أغسطس ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما لم یصرح بخالف ذلك)

االحتیاطي القانوني رأس المال 
احتیاطي القیمة 

اإلجمالي األرباح المحتجزة العادلة 
درھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٢٠٢٠٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٥٫٥٦٠٫٨٤٥١٫٦١٥٫٨١١٩٢٫٧١٨٫٠٤٥٨٨٩٫٨٩٤٫٧٠١سبتمبر ١في كما 
٧٨٫٢٧٦٫٠٨١٧٨٫٢٧٦٫٠٨١---أرباح السنة 

٢٫٨٧٩٫٥٠٨-٢٫٨٧٩٫٥٠٨--إیرادات شاملة أخرى للسنة 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٫٨٧٩٫٥٠٨٧٨٫٢٧٦٫٠٨١٨١٫١٥٥٫٥٨٩--إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
)٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠()٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠(---) ٢٧توزیعات األرباح (إیضاح 

-)٨٫٣٨٩٫٧٣٨(-٨٫٣٨٩٫٧٣٨-) ٢٦قانوني (إیضاح  ال حتیاطي االالتحویل إلى 
احتیاطي القیمة العادلة الستثمارات األسھم بالقیمة 

العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى المحولة  
-٤٫٤٩٥٫٣١٩)٤٫٤٩٥٫٣١٩(--إلى األرباح المحتجزة عند االستبعاد 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
١١٤٫٥٩٩٫٧٠٧٩١٨٫٥٥٠٫٢٩٠-٢٠٢١٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٣٫٩٥٠٫٥٨٣أغسطس ٣١كما في 

═════════════════════════════════════════════════════════
١١٤٫٥٩٩٫٧٠٧٩١٨٫٥٥٠٫٢٩٠-٢٠٢١٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٣٫٩٥٠٫٥٨٣سبتمبر ١كما في 

٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٨٢٫٩٢١٫٠٥٣---أرباح السنة 
-----إیرادات شاملة أخرى للسنة

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٨٢٫٩٢١٫٠٥٣---إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 

)٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠()٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠(---) ٢٧األرباح (إیضاح توزیعات 
-)٩٫٣٤٦٫٦١٩(-٩٫٣٤٦٫٦١٩-) ٢٦قانوني (إیضاح  ال حتیاطي االالتحویل إلى 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢٠٫٦٧٤٫١٤١٩٣٣٫٩٧١٫٣٤٣-٢٠٢٢٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٣٫٢٩٧٫٢٠٢أغسطس ٣١كما في 

═════════════════════════════════════════════════════════



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

.الموحدةالمرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل 
١١

الموحدالتدفقات النقدیةبیان 
٢٠٢٢أغسطس ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما لم یصرح بخالف ذلك)

والمعدات إلى درھم من الممتلكات  ١١٬٦٧٦٬٣٠١) بشأن تحویل مبنى بمبلغ  ٢(٨) و١(٨: راجع إیضاح  المعاملة غیر النقدیة الجوھریة
عقار استثماري. 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھمإیضاح 

األنشطة التشغیلیة 
٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٧٨٫٢٧٦٫٠٨١أرباح السنة 

:  للبنود التالیةتسویات 
٥٨٫١٢٧٫٣٣٣٤٤٫٢٩٣٫٦٨٦)١(٨استھالك الممتلكات والمعدات

-٢٣٧٫٧٠٢)٢(٨عقارات استثماریة استھالك 
١٣٫٣٦١٫٨٧٠١٢٫٤٥٧٫٦٩٣)١(٢٨إطفاء موجودات حق االستخدام 
٧١٫٠٦١٫٩١٦٥٢٤٫٤١٦إطفاء الموجودات غیر الملموسة

١٤٨٫٤٩٠٫٤٥٨٧٫٥٩٩٫٨٠٩مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
١٠١٫٦٤٧٫١٧٠١٫٣٣٥٫٩٥٧مدینة أخرىمخصص انخفاض قیمة رسوم مستحقة وذمم  

) ٧٨٫٢٧٦() ٥٧٫١٤٣(٢-٢١األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
-)٢٢١٫٩١٦(تأثیر تعدیل موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار 

٦٫٩٦٤٫٦٢٦-٩وكالة أمالك ودائعخسائر انخفاض قیمة 
٣٫٠٨٤٫٦٤٠-٦انخفاض قیمة الشھرة التجاریة 

-٣٥٧٫٣٨٠خسائر التوقف عن تثبیت موجودات حق االستخدام 
) ٨٩٦٫١١٢()١٫٧٤٧٫٢٢٨(٢٣إیرادات التمویل 
٢٤١٨٫٧٢٩٫٢٥٨١٠٫٨٩٠٫٨٣٥تكالیف التمویل 

)٢٫٤٣٧٫٣٠٠()٢٫٤٣٧٫٣٠٠(١٥من منحة حكومیة مؤجلة إیرادات
) ٧١١٫٠٤٠()٧١١٫٠٤٠(١-٢١دخل من فك سندات دائنة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
١٧٩٫٧٥٩٫٥١٣١٦١٫٣٠٥٫٠١٥التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 

التغیرات في رأس المال العامل: 
)٢٢٫٣٠٣٫٨١٢()٩٫٤٧٥٫٥٣٨(التغیر في رسوم وذمم مدینة أخرى 

١١٤٫٤٢٥)١١٫٦٥٠٫٢٠٥(نقد مقیدفي اتالتغیر 
٥٠٫٨٠١٫٩٣٧٣١٫٤٣٩٫٤٤٧التغیر في الرسوم المستلمة مقدماً 

٣٧٫١٢٠٫٨٠٤)١٫٠٥٧٫٣٠٧(التغیر في ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٢٠٨٫٣٧٨٫٤٠٠٢٠٧٫٦٧٥٫٨٧٩التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات 
)٥٫٦٢٤٫٥٧٨()٦٫٨٧٩٫٨٦٣(١٤مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین  

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٫٤٩٨٫٥٣٧٢٠٢٫٠٥١٫٣٠١من األنشطة التشغیلیة یةالنقدالتدفقات صافي 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
األنشطة االستثماریة  

) ١٣٥٫٣٧٥٫٢٧٥()٨٦٫٨٢٠٫٥٨٣(شراء ممتلكات ومعدات 
٥٧٫١٤٣١٢٣٫١٢٠متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 

-٣٦٩٫٣٨٦المقبوضات من عقود اإلیجار من الباطن صافي 
)٢٥٫١٢٩٫٢٢٢(٤٥٫١٣١٫٣٨٩، بالصافي في ودائع الوكالةاتالتغیر 

١٫٩٤٦٫٥٣٢-من ودائع وكالة أمالك دفعة مقدمة مستلمة
٢٠٫٣٨٥٫١٧٢-وكالة أمالكودائع  متحصالت من تسویة

-)١٦٤٫٣٣٨٫٤٢١((أ)٦صافي النقد المستحوذ علیھ–استحواذ على شركة تابعة 
١٫٦٦٢٫٢٥٩٨٩٦٫١١٢إیرادات تمویل مستلمة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

) ١٣٧٫١٥٣٫٥٦١()٢٠٣٫٩٣٨٫٨٢٧(األنشطة االستثماریة المستخدم في یةالنقدالتدفقات صافي 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

األنشطة التمویلیة 
١٣١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠متحصالت من قروض مصرفیة 

)٨٫٤٤٦٫٨٣٢()٢٤٫٥٢٣٫٠٩٨(١٣مصرفیةسداد قروض
)١٢٫٧٢١٫١٩٢()١٣٫٨٤٨٫٤٥٧(٢٨دفعات مقابل التزامات اإلیجار 

)٢٫٤٠٦٫١٦٢()٧٫٠٧١٫١٥٩(مدفوعةفوائد
)٥٢٫٣١٤٫٦٥٧()٦٧٫٨٥٣٫٧٤٩(٢٧توزیعات أرباح مدفوعة

-)٥٫٧٥٦٫٦٦٢(سداد سندات  
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٤٠٫٩٤٦٫٨٧٥١٤٫١١١٫١٥٧األنشطة التمویلیة من یةالنقدالتدفقات صافي 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٣٨٫٥٠٦٫٥٨٥٧٩٫٠٠٨٫٨٩٧صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ
١٨٩٫٤٧٩٫٨٠٣١١٠٫٤٧٠٫٩٠٦النقد وما یعادلھ في بدایة السنة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
١٢٢٢٧٫٩٨٦٫٣٨٨١٨٩٫٤٧٩٫٨٠٣النقد وما یعادلھ في نھایة السنة  

══════════════════



التابعة وشركاتهاشركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٢

القانوني واألنشطة الرئیسیة الوضع -١

لدى دائرة  ٥٩١٤٧٨رخصة رقم تحت٢٠٠٧فبرایر  ٥("الشركة األم" أو "الشركة") مسجلة في  شركة مساھمة خاصةتعلیم القابضة  إن  
اإلمارات العربیة المتحدة رقم  التنمیة االقتصادیة بدبي، اإلمارات العربیة المتحدة كشركة مساھمة خاصة بموجب القانون االتحادي لدولة  

إن العنوان المسجل للشركة األم ھو  .)شركة مساھمة خاصة(ش.م.ختعلیم القابضةتعمل الشركة تحت االسم التجاري  .٢٠٢١) لسنة  ٣٢(
، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٧٦٦٩١ص.ب 

. ٢٥تم اإلفصاح عن تفاصیل مساھمي الشركة ونسبة مساھمتھم في اإلیضاح رقم 

، وافق المساھمون على تحویل الوضع القانوني  ٢٠٢٢أغسطس  ٢٩یخ  بناًء على القرار الصادر في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة بتار
للشركة من شركة مساھمة خاصة إلى شركة مساھمة عامة عن طریق زیادة رأس المال الجدید من خالل طرح عام أولي. ومن المتوقع 

ولي. بعد النجاح في إنجاز الطرح العام األ٢٠٢٣-٢٠٢٢االنتھاء من اإلجراءات القانونیة خالل عام  

واألنشطة الرئیسیة لھا ھي كما یلي: (ویشار إلھا مجتمعة بـ"المجموعة")  في الشركات التابعة الشركةإن مساھمة 

الرئیسیة األنشطةبلد التأسیس الملكیة حصةاالسم 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠تعلیم ذ.م.م.
المتحدة 

سیس العدید من المدارس أ شاركت في ت

لإلدارة تعلیم 
ش.ذ.م.م 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠
المتحدة 

الترخیص   خدمات  تقدیم  في  شاركت 
الخدمات اإلداریة والفنیة لھیكلة المدارس  و

وتشغیلھاوتطویرھا وإدارتھا 
اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠تعلیم اس بي في المحدودة* 

المتحدة 
في   التعلیمیة شاركت  الخدمات  تقدیم 

واالستثمار فیھا. 
القابضة   الشخص -تعلیم  شركة 
الواحد ذ.م.م** 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠
المتحدة 

المشروعات التعلیمیة وإدارة  االستثمار في  
والتجاریة وإدارتھا. 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠مدارس للعملیات المحدودة 
المتحدة 

أنشطة التجارة العامة

العربیة  اإلمارات ٪ ١٠٠مدارس لإلدارة المحدودة  
المتحدة 

أنشطة التجارة العامة

بناًء على الترتیبات التعاقدیة الثنین من المساھمین في الشركة األم بغرض المصلحة النفعیة للمجموعة.٪١٠٠شركة مملوكة بنسبة  *
التابعة وتحقیق منافع اقتصادیة بین الشركة والمساھمین اآلخرین، تتمتع الشركة بصالحیات توجیھ األنشطة ذات الصلة لھذه الشركات  

كاملة (وتتحمل الخسائر) من عملیات ھذه الشركات التابعة. ومن ثم، تعتبر المجموعة أنھا تسیطر على عدد من الشركات التابعة.
لشركة تعلیم اس بي في المحدودة.٪١٠٠شركة مملوكة بنسبة ** 

الخدمات التعلیمیة واالستثمار فیھا. تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في تقدیم 

عملیات المدارس 
المدارس التالیة: إدارة وتشغیلشاركت تعلیم ذ.م.م. في 

مدرسة دبي البریطانیة ) أ(
األكادیمیة األمریكیة للبنات ) ب(
الدولیةمدرسة الراحة ) ج(
مدرسة جرینفیلد الدولیة)د(
مدرسة جمیرا للبكالوریا)ه(
انترناشیونال مدرسة أبتاون )و(
روضة دبي البریطانیة فاوندیشن ) ز(
مدرسة دبي البریطانیة جمیرا بارك ) ح(
خلیفة أ الدولیةمدرسة الراحة )ط(
مدرسة جبل علي ) ي(



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٣

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة (تابع) ١

عملیات المدارس (تتمة) 
التراخیص التجاریة للمدارس مملوكة قانونیاً من قبل تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م.یشار إلى المدارس المذكورة أعاله مجتمعة باسم "المدارس". إن  

عملیات المدارس التي یتم إدارتھا 
أبرمت المجموعة أیًضا اتفاقیات إدارة وتشغیل إلدارة وتشغیل عدد من المدارس األخرى على النحو التالي: 

مع دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي )أ

ارة وتشغیل أربع مدارس عامة في أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة بدًءا من العام الدراسي  ، إلد٢٠١٩خالل عام  -
لمدة عامین متتالیین بعد االنتھاء  ٢٠٢٢تم تجدید ھذه االتفاقیة خالل عام  سنوات.٣لفترة أولیة مدتھا  ٢٠٢٠-٢٠١٩

سنوات أخرى. ٥من الفترة األولیة مع خیار التمدید اإلضافي لمدة 
تعدیل اتفاقیة اإلدارة المذكورة أعاله من أجل إدارة وتشغیل مدرستین عامتین إضافیتین  ٢٠٢١-٢٠٢٠م خالل العام  ت-

. ٢٠٢٢-٢٠٢١في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة ابتداًء من العام الدراسي 
مع دائرة التعلیم والمعرفة ٢٠٢٢مایو  ٣١باإلضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة اتفاقیة تشغیل وإدارة جدیدة بتاریخ  -

تسع مدارس بما في ذلك الست مدارس األصلیة باإلضافة  إجماليبأبوظبي، (التي حلت محل االتفاقیة األصلیة) وتضم  
لفترة أولیة تبلغ عامین. وتحظى المجموعة بخیار تجدید ھذه االتفاقیة  ٢٠٢٢سبتمبر  ١إلى ثالث مدارس جدیدة تبدأ من  

سنوات أخرى.٥ال الفترة األولیة، مع خیار تمدید إضافي لمدة لمدة عامین عند اكتم
تقوم المجموعة بتثبیت الرسوم اإلداریة بوصفھا وكیًال فیما یتعلق بالترتیبات مع دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي.-

مع المجلس التنفیذي ومؤسسة صندوق المعرفة. ) ب

مدارس دبي البرشاء ومدارس  -للمجلس التنفیذي في إمارة دبي  ین  ت، لتشغیل وإدارة مدرستین تابع٢٠٢١خالل عام  -
مدتھا  ٢٠٢٢–٢٠٢١مردف، اعتبارًا من العام الدراسي  -دبي   وذلك لفترة مبدئیة  سنوات قابلة للتجدید بنفس ٧، 

سنوات.٧الشروط لفترتین إضافیتین كل منھما 
ق- من  مؤجرة  علیھا  المدرسة  إنشاء  تم  التي  والمباني  األرض  على  إن  تحمیلھما  إعادة  یتم  وال  التنفیذي  المجلس  بل 

المجموعة. ستكون المجموعة مسؤولة عن إجراء الصیانة المطلوبة خالل فترة االتفاقیة. 
، تم ٢٠٢٢بموجب اتفاقیات التجدید المبرمة بین المجموعة والمجلس التنفیذي ومؤسسة صندوق المعرفة خالل عام  -

س التنفیذي بموجب االتفاقیة األصلیة إلى مؤسسة صندوق المعرفة. تحویل جمیع حقوق والتزامات المجل
بموجب - ند الشبا  المجموعة لتشغیل وإدارة "مدارس دبي"  مؤسسة صندوق المعرفة بتكلیف  عالوة على ذلك، قامت 

. ٢٠٢٣-٢٠٢٢، من العام الدراسي ٢٠٢٢یونیو ٢٠اتفاقیة عقدت بتاریخ 
ولھا  بالكاملالمنافع االقتصادیة ققبتشغیل المدارس المذكورة أعاله حیث تح تعمل المجموعة كمدیر رئیسي فیما یتعلق-

سیطرة تامة على العملیات االستراتیجیة والیومیة للمدارس. 

مع مؤسسة اإلمارات للتعلیم المدرسي ) ت

تھا وزارة  ، إلدارة وتشغیل أربع مدارس مرتبطة بمباردة مدرسة أجیال ("مدارس أجیال") التي أطلق ٢٠٢٢خالل عام  -
التربیة والتعلیم االتحادیة، تحدیدًا مدرسة آل مكتوم (دبي)، مدرسة القراین (الشارقة)، مدرسة المطاف (راس الخیمة)،  

سوف تعمل المجموعة كوكیل فیما یتعلق  .٢٠٢٣-٢٠٢٢الشارقة) ابتداًءا من العام الدراسي  شرق  ومدرسة الفرقان (
. م المدرسيمؤسسة اإلمارات للتعلیباتفاقیتھا مع 

ال شيء). -٢٠٢١(٢٠٢٢أغسطس ٣١لم تقم المجموعة بشراء أو استثمار في أي أسھم أو حصص خالل السنة المنتھیة في 

شركة الشخص الواحد ذ.م.م اتفاقیة إدارة مع دائرة التعلیم والمعرفة في أبو ظبي لتشغیل وإدارة  -، أبرمت تعلیم القابضة  ٢٠١٩في عام  
ي  . تم خالل العام الدراس ٢٠١٩المدارس األربعة التابعة لـدائرة التعلیم والمعرفة في أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، اعتبارًا من سبتمبر  

.  ٢٠٢٢-٢٠٢١تعدیل اتفاقیة اإلدارة بھدف إدارة عملیات مدرستین إضافیتین تابعتین ألبوظبي ابتداًء من العام الدراسي  ٢٠٢١-٢٠٢٠
إدارة  باإلضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة اتفاقیة جدیدة للتشغیل واإلدارة مع دائرة التعلیم والمعرفة، األمر الذي قام بتمدید فترة تشغیل و

إضافیة في أبوظبي بدًءا شراكات تعلیمیةفي أبوظبي، وتوسیع نطاق االتفاقیة لتشمل مدارس  الست الموجودة  س الشراكات التعلیمیةمدار
. ٢٠٢٢سبتمبر ١من 



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٤

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة (تابع) ١

، أبرمت المجموعة اتفاقیة تشغیل وإدارة ("االتفاقیة") مع جھة حكومیة، المجلس التنفیذي لتشغیل وإدارة مدرستین تابعین  ٢٠٢١في مارس  
، وذلك لفترة ٢٠٢٢–٢٠٢١مردف، اعتبارًا من العام الدراسي  -مدارس دبي البرشاء ومدارس دبي  -للمجلس التنفیذي في إمارة دبي  

، تم عقد اتفاقیتي تجدید بین ٢٠٢٢سنوات. في یونیو  ٧قابلة للتجدید بنفس الشروط لمدة فترتین إضافیتین كل منھما  سنوات  ٧مبدئیة مدتھا  
المجموعة، المجلس التنفیذي ومؤسسة صندوق المعرفة، حیث تم تكلیف مؤسسة صندوق المعرفة بكافة حقوق والتزامات المجلس التنفیذي 

ین. باإلضافة إلى ذلك، حازت المجموعة مدرسة إضافیة بالنیابة عن مؤسسة صندوق المعرفة، تحدیدًا "مدارس  بموجب االتفاقیتین األصلیت 
٢٠٢٢-٢٠٢١دبي" ند الشبا، والتي ستبدأ عملیاتھا التجاریة من العام الدراسي 

وعة. ستكون المجموعة مسؤولة عن أي  إن األرض ومبنى المدرستین مؤجرة من قبل المجلس التنفیذي وال یتم إعادة تحمیلھما على المجم
یاز  صیانة مطلوبة خالل فترة االتفاقیة. ال تتوقع المجموعة إصالحات رئیسیة خالل فترة االتفاقیة. تمثل االتفاقیة في طبیعتھا اتفاقیة امت

الخدمة.

مدرسي من أجل تشغیل وإدارة أربع مدارس ، أبرمت تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م اتفاقیة خدمات مع مؤسسة اإلمارات للتعلیم ال٢٠٢٢في یونیو 
 ً والتعلیم االتحادیة، تحدید مدرسة أجیال ("مدارس أجیال") التي أطلقتھا وزارة التربیة  مباردة  مع  بالتعاون  عن المؤسسة وذلك  ا  بالنیابة 

شارقة). مدرسة آل مكتوم (دبي)، مدرسة القراین (الشارقة)، مدرسة المطاف (راس الخیمة)، ومدرسة الفرقان (ال

ال شيء).-٢٠٢١(٢٠٢٢أغسطس ٣١لم تقم المجموعة بشراء أو استثمار في أي أسھم خالل السنة المنتھیة في 

أسس إعداد البیانات المالیة ٢

أسس إعداد البیانات المالیة ١-٢

معاییر المحاسبة ال مجلس  عن  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة  للمعاییر  دولیة یتم اعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً 
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.٢٠٢١) لسنة ٣٢والنصوص الواردة في النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي (

ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء ما ُیصرح بھ خالف ذلك. یتم إعداد 

یتم عرض البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة، باعتباره العملة المستخدمة لدى الشركة، مالم ُیذكر خالف ذلك.

أسس توحید البیانات المالیة ٢-٢
یتم تحقیق  تتألف البیانات المالیة الموحدة من البیانات المالیة الخاصة بالشركة والشركات التابعة لھا كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة.  

في  عوائد متغیرة من اشتراكھا مع الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة  ،في، أو لدیھا حقوقإلىالسیطرة عندما تكون المجموعة معرضة
التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر

فیھا إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

نشطة ذات عالقة بالشركة المستثمر  السلطة على الشركة المستثمر فیھا (أي، الحقوق الموجودة التي تعطیھا القدرة الحالیة لتوجیھ األ
فیھا)

 تعرض، أو حقوق، لعوائد مختلفة من ارتباطھا مع الشركة المستثمر فیھا، و
.القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا

ركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار عندما یكون لدى المجموعة أقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الش
جمیع الحقائق والظروف عند تقییم فیما إذا كان لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك: 

 الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا
 التعاقدیة األخرى الحقوق الناتجة من الترتیبات
 حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة

ناك  تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا كانت لدیھا السیطرة على الشركة المستثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھ
ید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة تغیرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسیطرة. یبدأ توح 

ویتوقف التوحید عندما تخسر المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة التي تم  
ائر الموحد بدءًا من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى  االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل السنة تدرج في بیان األرباح أو الخس

تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.
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أسس إعداد البیانات المالیة ٢

أسس توحید البیانات المالیة ٢-٢
الشركة   لمساھمي  تعود  األخرى  الشامل  الدخل  بنود  عناصر  من  عنصر  وكل  الخسائر  أو  األرباح  غیر إن  والحصص  للمجموعة  األم 

المسیطرة، حتى ولو كانت نتائج الحصص غیر المسیطرة تظھر عجزًا في الرصید. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة  
بات وحقوق للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم استبعاد جمیع موجودات ومطلو

الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة بالكامل داخل المجموعة التي تتعلق بالمعامالت بین أعضاء المجموعة عند توحید البیانات 
المالیة. 

یتم احتساب التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون خسارة السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.

لسیطرة على الشركة التابعة، فإنھا توقف تثبیت موجودات ذات عالقة (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات والحصص إذا خسرت المجموعة ا
غیر المسیطرة وعناصر أخرى من حقوق الملكیة، حیث یتم تثبیت أي ناتج ربح أو خسارة في األرباح أو الخسائر. یتم تثبیت أي استثمارات  

محتفظ بھا بالقیمة العادلة.

لخص السیاسات المحاسبیة الھامة م-٣

التغیرات في السیاسات المحاسبیة 
حدة للسنة إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد البیانـات المالیـة الموحدة متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد البیانـات المالیـة المو

، باستثناء ما یلي:٢٠٢١أغسطس ٣١المنتھیة في 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة والساریة المفعول
، لكنھا لم یكن ٢٠٢١ینایر ١إن التعدیالت والتفسیرات التالیة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، أصبحت ساریة المفعول من أو بعد 

للمجموعة.لھا أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة

والمعیار  ٩التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  :٢المرحلة  -ة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة  إعاد
والمعیار  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩المحاسبي الدولي رقم  

١٦اد التقاریر المالیة رقم الدولي إلعد 

توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج التأثیرات على التقاریر المالیة عند استبدال سعر الفائدة بین البنوك (إیبور) بمعدل فائدة بدیل 
خاٍل من المخاطر تقریباً. تتضمن التعدیالت االستثناءات التالیة التي تسمح بھا المعاییر:

یتطلب التعامل مع التغیرات التعاقدیة، أو التغیرات في التدفقات النقدیة المطلوبة من قبل إعادة التشكیل على أنھا تغیرات استثناء  •
. في سعر الفائدة المتغیر، بما یساوي الحركة في أسعار الفائدة في السوق

عر الفائدة بین البنوك على تعیینات التحوط  السماح بالتغییرات المطلوب إجراؤھا بموجب إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لس•
ووثائق التحوط دون إیقاف عالقة التحوط.

إعفاء مؤقت للمنشآت من استیفاء المتطلبات القابلة للتحدید بشكٍل منفصل عند تخصیص إحدى أدوات معدل الفائدة الخالي من  •
المخاطر كتحوط من أحد عناصر المخاطر. 

على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام االستثناءات في الفترات المستقبلیة لیس لھذه التعدیالت أي تأثیر  
إذا أصبحت قابلة للتطبیق. 

التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد -٢٠٢١یونیو ٣٠) بعد ١٩-خصومات اإلیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفید
)٢٠٢١أبریل ١(یسري مفعولھا للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ١٦رقم التقاریر المالیة 

- )  ١٩-، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة خصومات إیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفید٢٠٢٠مایو  ٢٨في  
اإلیجار. تقدم التعدیالت إعفاًء للمستأجرین من تطبیق توجیھات  عقود  ١٦التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

على محاسبة تعدیالت العقود بالنسبة لخصومات اإلیجار التي تنشأ كأثر مباشر نتیجًة  ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
كوفید یسمح بھا المعیار١٩-لجائحة  من االستثناءات التي  كجزء  كانت خصومات  . یجوز للمستأجر،  ما إذا  یختار عدم تقییم  ، أن 

) المقدمة من المؤجر ھي تعدیل لعقد اإلیجار. ویقوم المستأجر الذي یختار ١٩-اإلیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفید
) بنفس الطریقة ١٩-دذلك بمحاسبة أي تغیر في دفعات اإلیجار نتیجة لخصومات اإلیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفی

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم   ، إذا لم یكن التغیر عبارة عن تعدیل لعقد  ١٦التي كان سیقوم بھا بمحاسبة التغیر وفقاً 
اإلیجار. 
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والساریة المفعول (تابع) المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة 

تاریخ   حتى  التعدیل  تطبیق  المقرر  من  كوفید٢٠٢١یونیو  ٣٠كان  جائحة  تأثیر  استمرار  مع  ولكن  ق١٩-،  المعاییر  ا ،  مجلس  م 
. یطبق التعدیل على فترات  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠بتمدید فترة تطبیق االستثناءات حتى تاریخ  ٢٠٢١مارس  ٣١في  المحاسبیة الدولیة

. ومع ذلك، لم تتلق المجموعة خصومات اإلیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا ٢٠٢١أبریل  ١لسنویة التي تبدأ في أو بعد  التقاریر ا
)، ولكنھا تخطط لتطبیق االستثناءات إذا أصبحت قابلة للتطبیق خالل الفترة المسموح بھا من التطبیق. ١٩-المستجد (كوفید

یسر مفعولھا بعد المعاییر والتفسیرات الصادرة والتي لم 
تاریخ إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة تم حتى  مفعولھا بعد،  والمعدلة الصادرة، لكن لم یسر  إن المعاییر والتفسیرات الجدیدة 

لمفعول.  اإلفصاح عنھا أدناه. تنوي المجموعة اتباع ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء، عندما تصبح ساریة ا

عقود التأمین ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
عقود التأمین (المعیار الدولي إلعداد ١٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢٠١٧في مایو  

القیاس والعرض واإلفصاح. وبمجرد أن یسري والتثبیت)، وھو معیار محاسبي جدید شامل لعقود التأمین ویغطي ١٧التقاریر المالیة رقم 
عقود التأمین (المعیار ٤المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٧ھ، سوف یستبدل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  مفعول

على جمیع ١٧. ینطبق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢٠٠٥) والذي تم إصداره في سنة ٤الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
نواع عقود التأمین (أي التأمین على الحیاة وغیر الحیاة والتأمین المباشر وإعادة التأمین)، بغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدرھا، أ

باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالیة ذات میزات المشاركة التقدیریة. وستطبق بعض استثناءات النطاق. إن الھدف العام من 
ھو تقدیم نموذج محاسبي لعقود التأمین أكثر فائدة واتساقًا لشركات التأمین. وعلى خالف  ١٧ولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  المعیار الد

، والتي تستند إلى حد كبیر إلى اعتماد السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة ألغراض  ٤متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
نموذجا شامال لعقود التأمین، یغطي جمیع الجوانب المحاسبیة ذات العالقة. إن ١٧یقدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم القیاس، 

ھو النموذج العام، مكمًال بما یلي: ١٧أساس المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 المباشرة (منھجیة الرسوم المتغیرة)تعدیل خاص للعقود ذات میزات المشاركة
 .منھجیة مبسطة (منھجیة توزیع األقساط) والتي تكون بشكٍل رئیسي للعقود ذات الفترات القصیرة

مع شرط وجود  ٢٠٢٣ینایر  ١على فترات إعداد التقاریر التي تبدأ في أو بعد  ١٧یسري مفعول المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
والمعیار الدولي  ٩المقارنة. ُیسمح بالتطبیق المبكر بشرط أن تقوم المنشأة أیضاً بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  أرقام  

مرة).  ألول ١٧في أو قبل التاریخ الذي تقوم فیھ المنشأة بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥إلعداد التقاریر المالیة رقم 
إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على المجموعة. 

تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة -١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
) لتحدید  ١من المعیار المحاسبي الدولي رقم (٧٦إلى ٦٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات ٢٠٢٠في ینایر 

متطلبات تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت ما یلي:  

 ما المقصود بحق تأجیل القسط
 ن یوجد في نھایة فترة المحاسبةأن الحق في التأجیل یجب أ
 أن التصنیف لن یتأثر باحتمالیة أن تقوم المنشأة بممارسة حقھا في التأجیل
 أنھ فقط إذا كان بند المشتقات المتضمنة في بند مطلوبات قابل للتحویل ھو نفسھ أداة حقوق ملكیة، فلن توثر شروط بند المطلوبات على

تصنیفھ   

، ویجب تطبیقھا بأثر رجعي. ٢٠٢٣ینایر ١فترات المحاسبیة السنویة التي تبدأ في أو بعد یسري مفعول التعدیالت لل

ض.تقوم المجموعة حالیاً بتقییم أثر التعدیالت على الممارسة الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تحتاج إلى إعادة التفاو
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المعاییر والتفسیرات الصادرة لكن لم یسر مفعولھا بعد (تتمة) 

٣التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري  
- دمج األعمال  -٣المالیة رقم  ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر  ٢٠٢٠في مایو  

اإلشارة إلى اإلطار التصوري. تھدف ھذه التعدیالت إلى أن تحل محل اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البیانات المالیة الصادر في سنة  
اتھ بشكٍل جوھري. ، دون أن یغیر ذلك من متطلب٢٠١٨، مع اإلشارة إلى اإلطار التصوري إلعداد التقاریر المالیة الصادر في مارس  ١٩٨٩

لتفادي إصدار أرباح أو خسائر "الیوم ٣كما أضاف المجلس استثناًء لمبدأ التثبیت الوارد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
) ٢١التفسیر رقم (أو٣٧الثاني" المحتملة الناتجة للمطلوبات والمطلوبات الطارئة التي قد تكون ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم  

الرسوم، إذا تم تكبدھا بشكٍل منفصل.   -الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

للموجودات الطارئة التي ٣وفي الوقت نفسھ، قرر المجلس توضیح التوجیھ الحالي الوارد في المعیار الدولي إلعداد البیانـات المالیـة رقم  
أثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البیانـات المالیـة.    لن تت

، وتنطبق في المستقبل.  ٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول التعدیالت لفترات المحاسبة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

عة.   من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانـات المالیـة الموحدة للمجمو

. ١٦التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم –الممتلكات والمكائن والمعدات: المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود 
المبالغ المحصلة قبل االستخدام  -، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الخاص بالممتلكات والمكائن والمعدات  ٢٠٢٠في مایو  

الذي یحظر على المنشآت الخصم من تكالیف أي بند من بنود الممتلكات والمكائن والمعدات، أي مبالغ محصلة من بیع البنود المقصود، و
والتي تنتج أثناء إیصال بند الموجودات إلى موقعھ وحالتھ الالزمة حتى یتسنى تشغیلھ بالشكل المقصود من قبل اإلدارة. وبدًال من ذلك،  

المبالغ المحصلة من بیع ھذه البنود، وتكالیف إنتاج ھذه البنود، ضمن األرباح أو الخسائر. تقوم المنشأة بتثبیت 

ثر رجعي على بنود الممتلكات والمكائن أ، ویجب تطبیقھ ب٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول التعدیل لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  
ة أقرب فترة یتم عرضھا عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول مرة.   والمعدات المتوفرة لالستخدام في أو بعد بدای

من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة. 

٣٧التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم –تكالیف الوفاء بعقد –العقود المحملة بالتزامات 
معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢٠في مایو   مجلس  تحتاج  ٣٧، أصدر  لتحدید التكالیف التي 

المنشأة إلى تضمینھا عند تقییم ما إذا كان العقد محمل بالتزامات أو یتسبب في خسائر. 

بشكٍل مباشر". إن التكالیف التي ترتبط بشكٍل مباشر بعقد لتقدیم بضاعة أو خدمات تشتمل وتطبق التعدیالت "منھجیة التكالیف المرتبطة  
بالعقد،  على كل من التكالیف اإلضافیة والجزء من التكالیف المرتبط مباشرًة بأنشطة العقد. إن التكالیف العمومیة واإلداریة ال ترتبط مباشرًة  

راحًة على الطرف المقابل بموجب العقد.ویتم استثنائھا إال إذا كانت یتم تحمیلھا ص 

. سوف تطبق المجموعة ھذه التعدیالت على العقود ٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول التعدیالت لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  
فیھا المجموعة بتطبیق التعدیالت ألول التي لم تقم المجموعة باستیفاء كافة التزاماتھا بخصوصھا في بدایة فترة التقاریر السنویة التي تقوم 

مرة. من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة.
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

المعاییر والتفسیرات الصادرة لكن لم یسر مفعولھا بعد (تتمة) 

الشركة التابعة التي تقوم باتباع  –االتباع ألول مرة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
المعیار ألول مرة 

، أصدر مجلس معاییر المحاسبة ٢٠٢٠-٢٠١٨ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دورة  في إطار عملیة التحسینات السنویة على المعا 
االتباع ألول مرة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. یجیز التعدیل ١الدولیة تعدیًال على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

قیاس فروق االنتقال التراكمیة باستخدام ل١(أ) من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٦د للشركة التابعة التي تختار تطبیق الفقرة  
إلعداد التقاریر المالیة. كما ینطبق ھذا التعدیل  ةالدولیالمعاییرالمبالغ المعلنة من قبل الشركة األم، استنادًا إلى تاریخ انتقال الشركة األم إلى  

. ١(أ) من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٦أو المشروع المشترك الذي یختار تطبیق الفقرة د على الشركة الشقیقة

، مع السماح باالتباع المبكر. من غیر المتوقع أن یكون لھذه ٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول ھذا التعدیل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة.التعدیالت أي تأثیر جوھري 

بالمائة للتوقف عن تثبیت المطلوبات المالیة١٠الرسوم في اختبار نسبة  –األدوات المالیة  -٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
، أصدر مجلس معاییر المحاسبة ٢٠٢٠-٢٠١٨في إطار عملیة التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دورة  

. یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنھا المنشأة عند تقییم ما إذا كانت شروط ٩الدولیة تعدیًال على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
المالیة األصلي. تتضمن ھذه الرسوم فقط تلك بند المطلوبات المالیة الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن شروط بند المطلوبات  

المدفوعة أو المقبوضة بین المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المقبوضة من قبل إما المقترض أو المقرض بالنیابة عن 
أو بعد بدایة فترة التقاریر السنویة التي  بعضھما البعض. تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تغییرھا في

بتطبیق التعدیل ألول مرة. تقوم فیھا المنشأة

ستقوم المجموعة بتطبیق  ٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول ھذا التعدیل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد   مع السماح باالتباع المبكر.   ،
أو تغییرھا في أو بعد بدایة فترة التقاریر السنویة التي تقوم فیھا المنشأة بتطبیق التعدیل التعدیالت على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا  

ألول مرة.

من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة.

الضرائب على قیاسات القیمة العادلة -الزراعة  ٤١المعیار المحاسبي الدولي رقم 
، أصدر مجلس معاییر المحاسبة ٢٠٢٠-٢٠١٨في إطار عملیة التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دورة  

من المعیار المحاسبي  ٢٢عة. یحذف ھذا التعدیل المتطلب المذكورة في الفقرة  الزرا-٤١الدولیة تعدیًال على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
بأن تستثني المنشآت التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس القیمة العادلة للموجودات ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي ٤١الدولي رقم  

. ٤١رقم 

١العادلة في أو بعد بدایة فترة إعداد التقاریر السنویة األولى التي تبدأ في أو بعد  تطبق المنشأة التعدیل في المستقبل على قیاسات القیمة
، مع السماح باالتباع المبكر. إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على المجموعة. ٢٠٢٢ینایر 

٨التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم -تعریف التقدیرات المحاسبیة  
، حیث قدم تعریًفا لـ "التقدیرات ٨، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢١في فبرایر  

كما   المحاسبیة". توضح التعدیالت التمییز بین التغیرات في التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء. 
المنشآت لتقنیات القیاس والمدخالت لتطویر التقدیرات المحاسبیة.  أنھا توضح كیفیة استخدام 

السنویة التي تبدأ في أو بعد   في السیاسات المحاسبیة  ٢٠٢٣ینایر  ١یسري مفعول التعدیالت لفترات التقاریر  وتنطبق على التغییرات 
ویسمح باالتباع المبكر ما دامت ھذه الحقیقة قد تم اإلفصاح  والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة التي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة.  

عنھا. 

الخاص بالمعاییر الدولیة  ٢وبیان الممارسة رقم  ١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  -اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة  
إلعداد التقاریر المالیة 

بشأن إصدار  ٢وبیان الممارسة  ١ة تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولی٢٠٢١في فبرایر  
الجوھریة على   باألمور  حیث یقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبیق األحكام المتعلقة  المتعلقة باألمور الجوھریة،  األحكام 

على تقدیم إفصاحات السیاسة المحاسبیة والتي تكون ذات فائدة أكثر  إفصاحات السیاسة المحاسبیة. تھدف التعدیالت إلى مساعدة المنشآت  
من خالل استبدال إلزام المنشآت باإلفصاح عن سیاساتھا المحاسبیة "الھامة" بالتزام اإلفصاح عن سیاساتھا المحاسبیة "الجوھریة" وإضافة 

رات بشأن اإلفصاح عن السیاسة المحاسبیة.إرشادات حول كیفیة تطبیق المنشآت لمفھوم األمور الجوھریة عند اتخاذ قرا 

، مع السماح بالتطبیق  ٢٠٢٣ینایر  ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ١یسري مفعول التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
ر الجوھریة على معلومات السیاسة  توفر إرشادات غیر إلزامیة حول تطبیق تعریف األمو٢المبكر. نظًرا ألن تعدیالت بیان الممارسة رقم  

المحاسبیة، فإن تاریخ سریان ھذه التعدیالت لیس ضرورًیا. 

تقوم المجموعة حالیاً بتقییم تأثیر التعدیالت لتحدید تأثیرھا على إفصاحات السیاسة المحاسبیة للمجموعة.
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المحاسبیة الھامة السیاسات ١-٣

اإلیرادات من عقود العمالء
تعمل المجموعة في مجال تقدیم الخدمات التعلیمیة وخدمات الدعم التعلیمي. یتم تثبیت االیرادات من عقود العمالء عندما تحول السیطرة 

بل ھذه البضائع أو الخدمات. استنتجت  على البضائع أو الخدمات إلى العمالء بمبلغ یعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ مقا 
، ألنھا عادة  التالیة والرسوم اإلداریة من أدیكالمجموعة بشكل عام أنھا تعمل كطرف رئیسي في ترتیبات إیراداتھا، باستثناء خدمات الوكالة  

تسیطر على البضائع أو الخدمات قبل تحویلھا إلى العمیل.

المختلفة مع العمالء على النحو التالي: یتم تثبیت اإلیرادات من العقود 

 .یتم تثبیت الرسوم الدراسیة على مدار الفترة الزمنیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات
 .یتم تثبیت رسوم إعادة التسجیل وااللتحاق للطالب الحالیین على مدار الفترة الزمنیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات
 نقطة زمنیة محددة.یتم تثبیت رسوم التقدیم عند
ة. یتم تثبیت الرسوم اإلداریة من دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي على مدار الفترة الزمنیة التي یتم فیھا تقدیم خدمات اإلدارة األساسی

من سعر تأخذ المجموعة بعین االعتبار ما إذا كانت ھناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصلة والتي یجب تخصیص جزء
المعاملة لھا. 

اإلیرادات من خدمات الوكالة 
عندما یشارك طرف آخر في تقدیم البضاعة أو الخدمات إلى العمیل، تحدد المجموعة ما إذا كانت تعمل كطرف رئیسي أو كوكیل في ھذه 

دات على أساس اإلجمالي إذا كانت المعامالت من خالل تقییم طبیعة وعدھا للعمیل. تعمل المجموعة كطرف رئیسي وتقوم بتسجیل اإلیرا
تسیطر على البضاعة أو الخدمات الموعود بھا قبل تحویلھا إلى العمیل. ومع ذلك، إذا كان دور المجموعة فقط ھو الترتیب لمنشأة أخرى  

فظ بھ نظیر خدمات الوكالة لتقدیم السلع أو الخدمات، فإن المجموعة تعد وكیًال وسوف تحتاج إلى تسجیل اإلیرادات بالمبلغ الصافي الذي تحت
التي تقدمھا.

ھذا الدخل ویتم تثبیت.  ا الكافیتری ومبیعات  الزي الموحد،بیع  قل، وخدمات النتشمل اإلیرادات من خدمات الوكالة اإلیرادات من عموالت
باعتباره مبیعات أساسیة / أو خدمات یتم تقدیمھا / أو توصیلھا.

عنصر التمویل الجوھري
بشكٍل عام، تستلم المجموعة الدفعات المقدمة قصیرة األجل من عمالئھا (الرسوم المستلمة مقدًما). تطبق المجموعة بعض االستثناءات 

المالیة رقم   بھا المعیار الدولي إلعداد التقاریر  یسمح  كمقابل لآلثار ١٥التي  بشأنھا، لذلك، ال تقوم المجموعة بتعدیل المبلغ المتعھد بھ 
رتبة على عنصر التمویل الجوھري إذا كانت تتوقع، في بدایة العقد، أن الفترة الممتدة بین تحویل البضاعة أو الخدمة المتعھد بھا إلى المت

عمیل وقیام العمیل بسداد مقابل ھذه البضاعة أو الخدمة لن تزید عن سنة

أرصدة العقود 

الذمم المدینة التجاریة 
المدینة إذا كان المبلغ المستحق من العمیل غیر مشروط (أي، یلزم مرور الوقت فقط قبل تاریخ استحقاق دفع المبلغ). انظر یتم تثبیت الذمم 

التثبیت األولي والقیاس الالحق. -السیاسات المحاسبیة للموجودات المالیة في قسم األدوات المالیة 

مطلوبات العقود 
قبل قیام المجموعة بنقل البضائع أو ما  استالم دفعة أو كانت الدفعة مستحقة (أیھما یقع أوًال) من عمیل  یتم تثبیت بند مطلوبات العقد إذا تم  

الخدمات ذات العالقة. یتم تثبیت مطلوبات العقود كإیرادات عندما تقوم المجموعة بالتنفیذ بموجب العقد (أي تحویل السیطرة على البضاعة 
).أو الخدمات ذات العالقة إلى العمیل

تكالیف القروض 
إن تكالیف القروض العائدة مباشرة إلى استحواذ أو إنشاء أو إنتاج بند موجودات ما والتي تأخذ بالضرورة فترة كبیرة من الزمن لتصبح  

األخرى للمصاریف جاھزة لالستخدام أو البیع المقصود منھا، یتم رسملتھا كجزء من تكلفة بند الموجودات. یتم تحمیل جمیع تكالیف القروض  
في الفترة التي تحدث خاللھا. تتألف تكالیف القروض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا منشأة ما بخصوص اقتراض األموال.



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٢٠

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ١-٣

عقود اإلیجار 
بدایة العقد، بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یحتوي على، عقد إیجار. وھذا إذا كان العقد یمنح الحق في السیطرة تقوم المجموعة، في 

على استخدام بند موجودات محدد لفترة معینة نظیر مقابل مادي 

المجموعة كمستأجر 
استثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات تطبق المجموعة منھج واحد للتثبیت والقیاس بالنسبة لجمیع عقود اإلیجار، ب

استخدام  حق  تمثل  والتي  االستخدام  حق  وموجودات  اإلیجار  دفعات  لتسدید  اإلیجار  مطلوبات  بتثبیت  المجموعة  وتقوم  القیمة.  منخفضة 
الموجودات المعنیة.

) موجودات حق االستخدام١
خدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات المعني لالستخدام). یتم قیاس  تقوم المجموعة بتثبیت موجودات حق االست

وتعدیلھا عند إعادة تقییم مطلوبات عقد اإلیجار.   أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة،  موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً 
لوبات اإلیجار المثبت والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار التي  تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مط

تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. یتم استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى  
أقصر، كما یلي: فترة اإلیجار والعمر المقدر الستخدام الموجودات، أیھما 

 سنة٥٠إلى ٢٠األراضي والمباني قطع

إذا كانت ملكیة بند الموجودات المؤجر یتم تحویلھا إلى المجموعة في نھایة فترة اإلیجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة حق الشراء، یتم 
حساب االستھالك باستخدام العمر المقدر الستخدام بند الموجودات.

حق االستخدام النخفاض القیمة. انظر السیاسات المحاسبیة في قسم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة.كما تخضع موجودات 

) مطلوبات عقود اإلیجار ٢
سدادھا  في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبیت مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب  

أیة حوافز إیجار مدینة  جوھرھا) ناقصاً  خالل مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة في 
ار  یج ودفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتشمل دفعات اإل

سعر الممارسة لخیار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسھ المجموعة ودفع غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار   أیضاً 
تعكس أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. 

فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي  یتم تثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في الفترة التي یحدث
لحدوث الدفعة.

من أجل احتساب القیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجموعة نسبة االقتراض المتزایدة في تاریخ بدء عقد اإلیجار إذا كان سعر
زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس ازدیاد الفائدة الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم 

أو وتخفیضھ مقابل دفعات اإلیجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل
تغییر في التقییم لشراء بند الموجودات المعني. تغییر في مدة عقد اإلیجار أو تغییر في دفعات عقد اإلیجار الثابتة الجوھریة أو 

) عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة ٣
(أي عقود اإلیجار ھذه التي لھا  للمباني تقوم المجموعة بتطبیق إعفاء تثبیت عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل  

رًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضمن خیار الشراء). كما یطبق أیضاً إعفاء تثبیت الموجودات منخفضة  شھ١٢مدة إیجار قدرھا 
ود  القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة. یتم تثبیت دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعق

القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. عقود اإلیجار قصیرة األجل تشمل إیجار الموجودات منخفضة
عقود اإلیجار للمركز الرئیسي وسكن الموظفین. 
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المجموعة كمؤجر 
إن عقود اإلیجار عندما ال تقوم المجموعة بتحویل بصورة كبیرة جمیع المخاطر والمزایا لملكیة بند الموجودات یتم تصنیفھا كعقود إیجار  
تشغیلیة. یتم معالجة دخل اإلیجار الناتج محاسبیاً على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإلیجار، ویتم تضمینھ في اإلیرادات في بیان 

نظرًا لطبیعتھ التشغیلیة. إن التكالیف المباشرة األولیة التي حدثت أثناء التفاوض على وترتیب عقود اإلیجار  الموحد  اح أو الخسائر  األرب 
التشغیلیة یتم إضافتھا إلى المبلغ المدرج لبند الموجودات المؤجر وتثبت على مدى فترة العقد على نفس األساس كدخل اإلیجار. یتم تثبیت 

كإیرادات في الفترة التي تحصل بھا. إذا كان عقد اإلیجار من الباطن لجزء كبیر من موجودات حق  المحتملة مستقبالً إلیجارات  ادفعات  
المؤجر  عقد اإلیجار الرئیسيجزء  كعقد إیجار تمویلي. یتم التوقف عن تثبیت موجودات حق االستخدام المرتبطة ب ، حینئٍذ یصنفاالستخدام
(باستخدام نسبة االقتراض المتزایدة المتخذة في االعتبار لتثبیت عقد ویتم تثبیت صافي االستثمار في عقد اإلیجار من الباطنمن الباطن

أي فرق بین القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام وصافي االستثمار في عقد اإلیجار من الباطن في بیان  . یتم تسجیل  اإلیجار الرئیسي)
تثبیت مطلوبات عقد اإلیجار المرتبطة بعقد اإلیجار الرئیسي. یتم تثبیت إیرادات فوائد عقد وتواصل المجموعةاألرباح أو الخسائر الموحد 

اح أو الخسائر الموحد. اإلیجار من الباطن في بیان األرب 

الممتلكات والمعدات 
والمعد الممتلكات  إظھار  یتم  وجد.  إن  القیمة،  المتراكم في  االنخفاض  خسائر  ناقصاً  بالتكلفة  قید التنفیذ  اإلنشائیة  األعمال  إظھار  ات یتم 

إحالل جزء من الموجودات الثابتة.  عندما یكون  بالتكلفة، ناقصاً االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة.  تشتمل تلك التكلفة على تكلفة
كموجودات فردیة  معینة، تقوم المجموعة بتثبیت مثل تلك األجزاء  خالل فترات زمنیة  والمعدات ضروریاً  استبدال أجزاء من الممتلكات 

یت التكلفة ضمن المبلغ المدرج للممتلكات ذات أعمار استخدام محددة وتقوم باستھالكھا وفقاً لذلك.  وبالمثل، عند إجراء فحص رئیسي، یتم تثب
والمكائن والمعدات كإحالل في حال تلبیة معاییر التثبیت. 

قعة  یتم تثبیت جمیع تكالیف الصیانة والتصلیح األخرى ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد عند حدوثھا. إن القیمة الحالیة للتكالیف المتو
یتم إدراجھا في تكالیف بند الموجودات المعني إذا تم استیفاء معیار تثبیت المخصص. لشطب بند الموجودات بعد استخدامھ، 

إن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ال تستھلك. 

عمار یتم حساب االستھالك على أساس القسط الثابت لتحدید تكلفة الموجودات ناقصاً القیمة المتبقیة المقدرة على مدى األعمار المقدرة. إن األ
المقدرة الستخدام الموجودات ھي كما یلي: 

السنوات 
٣٠-٢٠المباني 

٢٠-١٠التحسینات على المباني المستأجرة والمعدات الخارجیة
٥-٤أثاث وتركیبات 

٥-٣مكتبیة ومدرسیة ومعدات تكنولوجیةومعدات كتب
٤سیارات 

والمعدات عند االستبعاد أو عندما یكون من غیر المتوقع تحقیق مزایا اقتصادیة مستقبلیة من یتم التوقف عن تثبیت أي بند من الممتلكات  
استخدامھ أو استبعاده.  إن أیة أرباح أو خسائر ناتجة من التوقف عن تثبیت بند الموجودات كبند موجودات (تحتسب باعتبارھا الفرق بین 

جة لبند الموجودات) تدرج في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تم خاللھا  صافي المبالغ المحصلة من االستبعاد والقیمة المدر
التوقف عن تثبیت بند الموجودات كبند موجودات. 

یتم مراجعة القیمة المدرجة للموجودات الثابتة بخصوص االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم  
إمكانیة تحصیل القیمة المدرجة. عند وجود مثل ھذا المؤشر وعندما تزید القیمة المدرجة عن القیمة الممكن تحصیلھا فإنھ یتم تخفیض قیمة

الموجودات إلى المبلغ الممكن تحصیلھ باعتباره األعلى لقیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع وقیمة االستخدام. 

الل عنصر أحد بنود الممتلكات والمعدات التي یتم معالجتھا محاسبیاً بصورة منفصلة یتم رسملتھا وتشطب  إن المصاریف التي تنفق إلح 
ة للبند القیمة المدرجة للعنصر الذي تم إحاللھ. أما المصاریف الالحقة األخرى فیتم رسملتھا فقط عندما تزید من المزایا االقتصادیة المستقبلی 

یتم تثبیت جمیع المصاریف األخرى في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عند حدوث المصاریف. المتعلق بالممتلكات والمعدات.

عند الضرورة، في نھایة كل فترة مالیة. مستقبًال تتم مراجعة القیم المتبقیة للموجودات الثابتة واألعمار المقدرة وطرق االستھالك، وتعدیلھا  
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العقارات االستثماریة 
العقارات   قیاس  یتم  استثماریة.  كعقارات  تصنیفھا  یتم  أفضل  بسعر  المستقبل  في  بیعھا  ألغراض  أو  للتأجیر  بھا  المحتفظ  العقارات  إن 

لالنخفاض في القیمة.االستثماریة بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وأیة خسائر متراكمة 

على الموجودات باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع التكلفة على قیمتھا المتبقیة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر االستھالكیتم احتساب 
سنة.١٢بفترة 

المتوقع  یتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام وطریقة االستھالك والقیمة المتبقیة دوریاً للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك مماثلة للنموذج  
للمزایا االقتصادیة من ھذه الموجودات. 

ریة  یتم عمل تحویالت إلى (أو من) العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من العقارات االستثما 
ة في تاریخ تغیر االستخدام. وإذا ما أصبح أحد  إلى العقارات التي یشغلھا مالكوھا، تكون التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة العادل

ودات الثابتة العقارات التي یشغلھا مالكوھا عقارًا استثماریاً، تقوم المجموعة بمعالجة ھذا العقار محاسبیاً وفقاً للسیاسة المذكورة في بند الموج 
حتى تاریخ تغیر االستخدام. 

إذا كان یوجد دلیل موضوعي بأن العقارات االستثماریة قد انخفضت قیمتھا. عندما یزید  تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بتحدید فیما 
المبلغ المدرج للعقارات االستثماریة عن المبلغ الممكن تحصیلھ فإنھ یتم تثبیت خسائر االنخفاض في القیمة في بیان األرباح أو الخسائر 

للعقار االستثماري ناقًصا تكلفة البیع والقیمة عند االستخدام، أیھما أعلى.الموحد. إن المبلغ القابل للتحصیل ھو القیمة العادلة 

یتم تسجیل عكس خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة سابًقا عند وجود مؤشر بأن خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة للعقارات االستثماریة 
لم تعد موجودة أو تم تخفیضھا.

ستثماري، یتم تصنیفھ ضمن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ حتى اكتمال التطویر، وفي ذلك الوقت یتم تحویلھ عندما یبدأ تطویر العقار اال
إلى الفئة المناظرة، ویتم استھالكھ وفًقا لسیاسة المجموعة.

موجودات غیر ملموسة 
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذة بشكل منفصل بالتكلفة عند التثبیت األولي. وتكون تكلفة الموجودات غیر الملموسة المستحوذ

ًا  ناقص علیھا في دمج أعمال ھي قیمتھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. الحقاً للتثبیت األولي، یتم إدراج الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة 
التطویر  تكالیف  باستثناء  داخلیاً،  الناتجة  الملموسة  غیر  الموجودات  إن  القیمة.  في  لالنخفاض  متراكمة  خسائر  وأي  متراكم  إطفاء  أي 

المرسملة، ال یتم رسملتھا وتدرج المصاریف في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي حدثت فیھا المصاریف.

محددة.الموجودات غیر الملموسة لتكون إما محددة أو غیریتم تقدیر أعمار استخدام

إن الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة یتم إطفاؤھا على مدى العمر االقتصادي المقدر لالستخدام وتقییمھا بخصوص االنخفاض  
یتم مراجعة فترة وطریقة اإلطفاء بخصوص الموجودات  في القیمة عندما یوجد مؤشر بأن بند الموجودات غیر الملموس قد انخفضت قیمتھ.  

وقع  غیر الملموسة ذات أعمار استخدام محددة على األقل في نھایة كل سنة مالیة. إن التغیرات في أعمار االستخدام المتوقعة أو النموذج المت
بتغیر فترة وطریقة اإلطفاء، بالشكل المالئم، لالستھالك للمزایا االقتصادیة المستقبلیة المتجسدة في بند الموجودات یتم معالجتھا م حاسبیاً 

وتعامل على أنھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم تثبیت مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في بیان  
سة.األرباح أو الخسائر الموحد ضمن بند المصاریف بما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملمو

بخصوص االنخفاض في القیمة إما ،إطفاؤھا إن الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار غیر المحددة ال یتم   بل یجري اختبارھا سنویاً 
ستخدام بصورة فردیة أو على مستوى الوحدة المنتجة للنقد. وتتم مراجعة تقییم أعمار االستخدام غیر المحددة سنویاً لتحدید ما إذا كان عمر اال 

غیر المحدد یظل مدعوماً. وفي حالة ما إذا كان غیر مدعوم، یتم تغییر عمر االستخدام من غیر محدد إلى محدد بشكٍل مستقبلي. یتم التوقف 
عن تثبیت بند الموجودات غیر الملموسة عند االستبعاد (أي التاریخ الذي یحصل فیھ المستلم على السیطرة) أو عندما یكون من غیر المتوقع 

ق مزایا اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ أو استبعاده. إن أیة أرباح أو خسائر تنتج عن التوقف عن تثبیت بند الموجودات كبند موجودات  تحقی
.الموحد(تحتسب على أنھا الفرق ما بین صافي عوائد االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات) تدرج ضمن بیان األرباح أو الخسائر

األعمار المقدرة الستخدام الموجودات غیر الملموسة ھي كما یلي: إن 
السنوات 

٥التعلیمیة العالمة التجاریة والمناھج
١٤-١٠عالقات الطالب

٤٩-١٧انخفاض اإلیجارات عن القیمة السوقیة
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األدوات المالیة 

الموجودات المالیة )١

التثبیت األولي والقیاس 
رباح  یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند التثبیت األولي، بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والقیمة العادلة من خالل األ

أو الخسائر. 

األولي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة ونموذج أعمال المجموعة  یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند التثبیت  
إلدارة ھذه الموجودات. باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل جوھري أو التي قامت المجموعة بتطبیق بعض 

جموعة مبدئیًا بقیاس بند الموجودات المالیة بقیمتھ العادلة زائدًا، في حالة لم یتم قیاسھ االستثناءات التي یسمح بھا المعیار بشأنھا، تقوم الم
بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكالیف المعامالت. إن الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل جوھري أو

تي یسمح بھا المعیار بشأنھا، یتم قیاسھا بسعر المعاملة المحدد بموجب المعیار الدولي التي قامت المجموعة بتطبیق بعض االستثناءات ال
. یرجى الرجوع إلى السیاسات المحاسبیة لإلیرادات من عقود العمالء.١٥إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ل بنود الدخل الشامل األخرى، یجب أن تنتج عنھا لكي یتم تصنیف الموجودات المالیة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خال
ار دفعات التدفقات النقدیة التي ھي فقط عبارة عن دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم. یشار إلى ھذا التقییم باسم اختب 

داة.المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم، ویتم إجراؤه على مستوى األ

موذج  یشیر نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة إلى كیفیة إدارتھا لموجوداتھا المالیة من أجل انتاج التدفقات النقدیة. یحدد ن
العمل ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما. 

مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات ضمن إطار زمني محدد بحسب األنظمة أو العرف السائد في إن  
السوق (المتاجرة بالطریقة العادیة) یتم تثبیتھا بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع بند موجودات. 

القیاس الالحق 
راض القیاس الالحق تصنف الموجودات المالیة ضمن أربع فئات:ألغ

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین) •
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة ( أدوات الدین)•
الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى دون إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة علیھا •

قف عن التثبیت (أدوات حقوق الملكیة) عند التو
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر •

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین) 
باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم تثبیت األرباح  یتم قیاس الموجودات المالیة بالتکلفة المطفأة الحقاً 

والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما یتم التوقف عن تثبیت أو التعدیل أو االنخفاض في قیمة بند الموجودات. 

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات الدین) الموجودات المالیة بالقیمة 
بالنسبة ألدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، یتم تثبیت دخل الفوائد أو خسائر إعادة تقییم صرف العمالت 

لموحد، وُتحتسب بنفس طریقة الموجودات المالیة المقاسة  األجنبیة وخسائر االنخفاض في القیمة أو العكوسات في بیان األرباح أو الخسائر ا
تغیر  بالتكلفة المطفأة. ویتم تثبیت باقي متغیرات القیمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى. وعند التوقف عن التثبیت، ُیعاد إدراج ال

أو الخسائر. التراكمي في القیمة العادلة المثبت في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح 

. كما في تاریخ التقریر الماليىخرالدخل الشامل األبنود بالقیمة العادلة من خالل مصنفة لیس لدى المجموعة أدوات دین 
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خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات حقوق الملكیة) الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من 
عند التثبیت األولي، یمكن للمجموعة أن تختار تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل إللغاء كأدوات حقوق ملكیة مصنفة 

األدوات  ٣٢وجب المعیار المحاسبي الدولي رقم  بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بم
المالیة: العرض وغیر محتفظ بھا للمتاجرة. ویتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة. 

خر  آإن األرباح والخسائر من ھذه الموجودات المالیة ال یتم إعادة تصنیفھا أبدا إلى األرباح أو الخسائر. یتم تثبیت توزیعات األرباح كدخل
المحصلة   المبالغ  ھذه  من  المجموعة  تستفید  عندما  باستثناء  بھا  الخاصة  الدفعة  استحقاق  تأكید  عند  الموحد  أو الخسائر  األرباح  بیان  في 
كاسترداد جزء من تكلفة بند الموجودات المالیة، وفي ھذه الحالة یتم تثبیت ھذه األرباح في بنود الدخل الشامل األخرى. إن أدوات حقوق 

كیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقییم االنخفاض في القیمة. المل

. ى كما في تاریخ التقریر الماليخرالدخل الشامل األبنودبالقیمة العادلة من خاللمصنفةلیس لدى المجموعة أدوات حقوق ملكیة 

خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 
في إن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم إدراجھا في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة مع تثبیت صا 

التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر. 

جود التزام مالي أو عقد رئیسي غیر مالي، عن العقد الرئیسي ویتم معالجتھا محاسبیًا  یتم فصل المشتقات المالیة في العقد المختلط، عند و
نفس  كمشتقات منفصلة إذا: كانت الخصائص والمخاطر االقتصادیة ال ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالعقد الرئیسي؛ أو إذا كانت األداة المنفصلة ذات

الیة؛ أو عندما ال یتم قیاس العقد المختلط بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. شروط المشتقات المالیة تستوفي تعریف المشتقات الم
ذا كان ھناك یتم قیاس المشتقات المتضمنة بالقیمة العادلة مع تثبیت التغیرات في القیمة العادلة في األرباح أو الخسائر. تتم إعادة التقییم فقط إ

ل بشكل كبیر التدفقات النقدیة التي ستكون مطلوبة لوال ذلك أو إعادة تصنیف لبند موجودات مالیة من إما تغییر في شروط العقد والذي یعدّ 
القیمة العادلة من خالل فئة األرباح أو الخسائر. 

. كما في تاریخ التقریر الماليبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمصنفة المجموعة موجودات مالیة لیس لدى

ف عن التثبیت التوق
یتم في البدایة التوقف عن تثبیت الموجودات المالیة (أو حیثما ینطبق جزء من الموجودات المالیة أو جزء من مجموعة موجودات مالیة 

مماثلة) كموجودات مالیة (بمعنى شطبھا من بیان المركز المالي الموحد للمجموعة) عندما:

تنتھي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات؛ أو •
النقدیة • التدفقات  بدفع  االلتزام  عاتقھا  على  تأخذ  عندما  أو  الموجودات  بند  من  التدفقات النقدیة  الستالم  حقوقھا  المجموعة  تحول 

المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھري لطرف ثالث بموجب ترتیب "تمریر"؛ وإما (أ) أن تحول المجموعة بشكل فعلي جمیع المخاطر  
الموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعة قد حّولت وال احتفظت فعلیاً بجمیع مخاطر ومزایا بند الموجودات، والمزایا المتعلقة ببند  

إال أنھا حّولت السیطرة على بند الموجودات.

احتفظت بمخاطر  وعندما تحّول المجموعة حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقیة تمریر، فإنھا تقوم بتقییم ما إذا 
لقة ببند ومزایا الملكیة أم ال، وإلى أي مدى كان ھذا االحتفاظ. وإذ لم تقم بشكٍل فعلي إما بتحویل أو االحتفاظ بجمیع المخاطر والمزایا المتع

ر مشاركتھا فیھ. الموجودات ولم تقم بتحویل السیطرة على بند الموجودات، تواصل المجموعة تثبیت بند الموجودات المحّول إلى حد استمرا
وفي ھذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بتثبیت بند مطلوبات مرتبط بھ. وُیقاس بند الموجودات المحّول وبند المطلوبات المرتبط بھ على  

أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا المجموعة.

المحّول بالقیمة الدفتریة األصلیة لبند الموجودات وأقصى مقابل مادي وُیقاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على بند الموجودات  
یلزم على المجموعة سداده، أیھما أقل. 
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االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقوم المجموعة بتثبیت مخصص خسائر 

. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجمیع التدفقات أو بنود الدخل الشامل األخرى
عة استالمھا والتي یتم خصمھا بسعر یساوي تقریباً معدل الفائدة الفعلي األصلي. تشتمل التدفقات النقدیة المتوقعة  النقدیة التي تتوقع المجمو

.على التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة

مان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة لتعرضات االئتمان التي لم یكن بھا زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ یتم تثبیت خسائر االئت
التثبیت األولي، یتم تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانیة التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل األشھر 

شھرًا). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي حدث لھا زیادة جوھریة في المخاطر  ١٢االئتمان المتوقعة خالل  االثني عشر المقبلة (خسائر
االئتمانیة منذ التثبیت األولي، یلزم وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن  

المتوقعة على مدى عمر االستخدام).توقیت التعثر (خسائر االئتمان

تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا فیما یتعلق برسوم الطالب من خالل المراقبة المنتظمة للرسوم المستحقة. 
بناًء على األیام التي فات موعد استحقاقھا  یتم إجراء تحلیل مؤكد النخفاض القیمة في تاریخ كل تقریر باستخدام معدل خسارة االئتمان المتوقع  

ر عن  لھذه الذمم المدینة (على سبیل المثال، من قبل الطالب) مع األخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاریخ التقری 
األحداث الماضیة والسائدة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.

. ومع ذلك،  عن فترة االئتمان المثبتة بالفاتورةالتعاقدیة موجودات المالي متخلف عن السداد عندما یتأخر سداد الدفعة تعتبر المجموعة بند ال
في بعض الحاالت، قد تعتبر المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من  

تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا المجموعة. یتم شطب  غیر المحتمل أن 
بند الموجودات المالي عندما ال تكون ھناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة. 

المطلوبات المالیة )٢
التثبیت األولي والقیاس 

ف المطلوبات المالیة، عند التثبیت األولي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والقروض والسلفیات  یتم تصنی 
والمبالغ المستحقة الدفع أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاء. 

بالقیمة العا  تكالیف  یتم تثبیت جمیع المطلوبات المالیة في البدایة  والسلفیات والمبالغ المستحقة الدفع، یتم تنزیل  وفي حالة القروض  دلة، 
المعامالت العائدة لھا مباشرة. 

القیاس الالحق 
یعتمد القیاس الالحق للمطلوبات المالیة على تصنیفھا كما یلي: 

المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
المالیة  تشتمل   بھا للمتاجرة والمطلوبات  من خالل األرباح أو الخسائر على المطلوبات المالیة المحتفظ  بالقیمة العادلة  المطلوبات المالیة 

المصنفة عند التثبیت األولي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

ل تم االستحواذ علیھا لغرض إعادة الشراء على المدى القریب. تشمل یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة في حا 
كأدوات تحوط في عالقات التحوط على النحو المحدد من قبل   وھي غیر مصنفة  مالیة مشتقة أبرمتھا المجموعة  أدوات  ھذه الفئة أیضاً 

ة المنفصلة كمحتفظ بھا للمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات . كما یتم تصنیف المشتقات المتضمن٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
تحوط فعالة. 

یتم تثبیت األرباح أو الخسائر على المطلوبات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. إن المطلوبات المالیة  
الخسائر یتم تصنیفھا بتاریخ التثبیت األولي، وفقط في حال تم تلبیة المعاییر  المصنفة عند التثبیت األولي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مصنفة  . لیس لدى المجموعة مطلوبات مالیة  ٩ضمن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
.كما في تاریخ التقریر المالي
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المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة (القروض والسلفیات) 
المطفأة إن ھذه الفئة ھي األكثر تعلقاً بالمجموعة. بعد التثبیت األولي، یتم قیاس القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد الحقاً بالتكلفة

لوبات عند التوقف عن تثبیت المطالموحد  األرباح أو الخسائر  بیان  باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. ویتم تثبیت األرباح والخسائر ضمن  
وكذلك من خالل عملیة إطفاء سعر الفائدة الفعلي. 

تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم والتكالیف التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من سعر 
. الموحدسائرالفائدة الفعلي. یدرج إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في بیان األرباح أو الخ 

التوقف عن تثبیت المطلوبات المالیة 
وعند الق من االلتزام المرتبط ببند المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء صالحیتھ.  یام  یتم التوقف عن تثبیت بند المطلوبات المالي عند االعفاء 

شروط مختلفة بشكل أساسي أو أن الشروط المتعلقة بإحالل بند المطلوبات المالي ببند مطلوبات مالي آخر من نفس المقرض على أساس  
ببند المطلوبات الموجود قد تم تعدیلھا بصورة جوھریة، یتم التعامل مع ھذا اإلحالل أو التغییر على أنھ توقف عن تثبیت بند المطلوبات 

الغ المدرجة ذات العالقة في بیان األرباح أو المالي األصلي كبند مطلوبات مالي وتثبیت بند مطلوبات مالي جدید. ویتم تثبیت الفرق في المب
الخسائر الموحد. 

تسویة األدوات المالیة 
یتم تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط إذا كان ھناك حق قانوني ملزم 

لى أساس الصافي أو لتحقیق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن. حالیاً لتسویة المبالغ المثبتة وتوجد نیة للسداد ع

القیمة العادلة لألدوات المالیة 
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم قبضھ لبیع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بین المشاركین 

:في السوق بتاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبیع بند الموجودات أو لتحویل بند المطلوبات تحدث إما 

ي السوق الرئیسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات، أو ف) أ(
في غیاب السوق الرئیسي، في السوق التي تحقق أعلى عائد لبند الموجودات أو المطلوبات.) ب(

إن السوق الرئیسي أو الذي یحقق أعلى عائد یجب أن یكون في متناول المجموعة. 

ات باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعیر بند الموجودات یتم قیاس القیمة العادلة لبند الموجودات أو المطلوب 
أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون حسب مصلحتھم االقتصادیة. 

تاج مزایا اقتصادیة باستخدام بند إن قیاس القیمة العادلة لبند الموجودات غیر المالي یأخذ بعین االعتبار قدرة المشارك في السوق على إن 
الموجودات بأعلى وأفضل استخدام لھ أو عن طریق بیعھ إلى مشارك آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل  

استخدام لھ. 

دة استخدام المدخالت الملحوظة تستخدم المجموعة أسالیب تقییم تناسب الظروف والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، لزیا 
ذات العالقة إلى أقصى حد وتقلیل استخدام المدخالت غیر الملحوظة إلى أقصى حد.
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(تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة

تصنیفھا ضمن تسلسل إن جمیع الموجودات   والمطلوبات التي تقاس قیمتھا العادلة أو یتم اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة یتم 
القیمة العادلة، والمبینة كما یلي، استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:

معدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.المستوى األول: أسعار السوق المتداولة (غیر ال
 المستوى الثاني: أسالیب تقییم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقیاس القیمة العادلة (مدخالت ملحوظة بصورة مباشرة أو

غیر مباشرة) 
 لقیاس القیمة العادلة (مدخالت غیر ملحوظة).المستوى الثالث: أسالیب تقییم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البیانات المالیة الموحدة بالقیمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فیما إذا كانت  
وى والتي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة التحویالت قد تمت بین مستویات في التسلسل بإعادة تقییم التصنیف (استنادًا إلى مدخالت أدنى مست

العادلة ككل) في نھایة كل فترة محاسبة. 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر بتقدیر فیما إذا كان یوجد مؤشر بأن إحدى الموجودات المالیة تعرض النخفاض في القیمة. في حال  

المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص االنخفاض في القیمة لبند الموجودات، تقوم المجموعة وجود مثل ھذا  
ة للنقد  بتقدیر المبالغ الممكن تحصیلھا لبند الموجودات. إن المبلغ الممكن تحصیلھ لبند الموجودات یمثل القیمة العادلة لھ أو الوحدات المنتج

لیف البیع وقیمة االستخدام. یتم تحدید المبالغ الممكن تحصیلھا إلحدى الموجودات الفردیة إال في حال عدم قیام بند  أیھما أعلى ناقصا تكا
الموجودات بإنتاج تدفقات نقدیة داخلة تكون مستقلة بشكل رئیسي عن تلك المحصلة من الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات.  

الموجودات أو عندما تزید قیمة الوحدات المنتجة للنقد عن المبلغ الممكن تحصیلھ، یعتبر بند الموجودات بأنھ عندما یزید المبلغ المدرج لبند 
انخفضت قیمتھ ویتم تخفیضھ إلى المبلغ الممكن تحصیلھ.

باستخدام معدل الخصم قبل اقتطاع الضریبة الذي عند تقییم قیمة االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة 
تكالی  ف  یعكس التقدیرات الحالیة في السوق للقیمة الزمنیة لألموال وأیة مخاطر متعلقة ببند الموجودات. عند تحدید القیمة العادلة ناقصا 

معامالت، یتم استخدام نموذج تقییم مناسب لذلك. البیع، مع األخذ في االعتبار المعامالت الحدیثة للسوق، إن وجدت. إذا لم یتم تحدید ھذه ال
ألخرى  یتم دعم ھذه العملیات الحسابیة باستخدام أسالیب تقییم متعددة واألسعار المتداولة في السوق للشركات المتداولة للعموم أو المؤشرات ا

المتوفرة للقیمة العادلة. 

س الموازنات المفصلة واالحتسابات المتوقعة التي یتم إعدادھا بصورة منفصلة  تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القیمة لدیھا على أسا 
لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة التي یتم تخصیص الموجودات الفردیة مقابلھا. تغطي ھذه الموازنات واالحتسابات 

حتساب معدل النمو طویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المتوقعة بصورة عامة خمس سنوات. فیما یتعلق بالفترات الطویلة، یتم ا
المستقبلیة للمشروع بعد السنة الخامسة.

التجاریة،   الشھرة  باستثناء  الموجودات  مالي  بخصوص  كل تقریر  بتاریخ  إجراء تقییم  خسائر  لتحدیدیتم  بأن  مؤشر  یوجد  كان  إذا  فیما 
موجودة أو أنھا قد انخفضت. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الممكن االنخفاض في القیمة المثبتة سابقاً لم تعد  

بیتھا.  تحصیلھ من بند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد. یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة التي تم تثبیتھا سابًقا فقط إذا كان قد تم تث
ید المبلغ المدرج لبند الموجودات عن المبلغ الممكن تحقیقھ وال یزید عن المبلغ المدرج الذي قد تكون عملیة العكس محدودة بحیث ال یز

بیت یكون تم تحدیده بعد تنزیل االستھالك، شریطة أنھ لم یتم تثبیت مبالغ لالنخفاض في القیمة لبند الموجودات في السنوات السابقة. یتم تث
الموحد ما لم یتم إدراج بند الموجودات بمبلغ معاد تقییمھ، وفي ھذه الحالة، یتم معاملة العكس على  ھذا العكس في بیان األرباح أو الخسائر 

أنھ زیادة في إعادة التقییم. 

كما في   أغسطس وعندما تشیر الظروف إلى أن القیمة المدرجة قد انخفضت ٣١یتم اختبار الشھرة بخصوص االنخفاض في القیمة سنویاً 
قیمتھا. 

د االنخفاض في قیمة الشھرة بتقییم المبلغ القابل للتحصیل من كل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة من وحدات منتجة للنقد) التي  یتم تحدی
ي  تتعلق بھا الشھرة. عندما یكون المبلغ الممكن تحصیلھ من الوحدة المنتجة للنقد أقل من المبلغ المدرج، فإنھ یتم تثبیت خسائر انخفاض ف

بالشھرة في فترات مستقبلیة. عندما تتصرف المجموعة في عملیة ضمن القیمة. ال یم كن عكس خسائر االنخفاض في القیمة التي تتعلق 
ینبغي إدراج الشھرة التجاریة المرتبطة بالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة وحدة منتجة للنقد یتم تخصیص الشھرة التجاریة لھا.

خسارة من االستبعاد وتقاس على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة المنتجة النقد.عند تحدید الربح أو ال
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التصنیفات المتداولة مقابل التصنیفات غیر المتداولة 

المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي الموحد استنادًا إلى التصنیف المتداول/غیر المتداول. تقوم 

یعتبر بند الموجودات متداوًال عندما یكون:

 متوقع تحقیقھ أو ھناك النیة لبیعھ أو استھالكھ في الدورة التشغیلیة العادیة
 المتاجرة محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض
 شھرًا بعد فترة المحاسبة، أو١٢متوقع تحقیقھ خالل
 شھرًا بعد فترة المحاسبة. ١٢نقدیة أو شبھ نقدیة إال إذا كان مقیدًا من أن یحول أو یستخدم لسداد بند مطلوبات على األقل لفترة

یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى على أنھا غیر متداولة.

یعتبر بند المطلوبات متداوًال إذا كان: 

ادیة متوقع تسویتھ خالل الدورة التشغیلیة الع
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة
 شھرًا بعد فترة المحاسبة، أو١٢مستحق السداد خالل
 شھرًا بعد فترة المحاسبة. ١٢ال توجد ھناك حقوق غیر مشروطة لتأجیل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة

تقوم المجموعة بتصنیف جمیع المطلوبات األخرى على أنھا غیر متداولة.

ج األعمال والشھرة دم
بالقیمة  یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة االستحواذ على أنھا إجمالي المبلغ المحول الذي تم قیاسھ 

حصة غیر  العادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. لكل دمج أعمال، یقوم المستحوذ بقیاس ال
لیھا.  المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید للشركة المستحوذ ع

یتم تحمیل تكالیف االستحواذ على المصاریف ویتم تضمینھا في المصاریف اإلداریة.

دما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ علیھا مدخًال وعملیة جوھریة  تقرر المجموعة أنھا قد استحوذت على شركة عن
یسھمان مًعا إلى حد كبیر في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملیة المستحوذ علیھا عملیة جوھریة إذا كانت ضروریة للقدرة على  

قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك مواصلة إنتاج المخرجات، وتشمل المدخالت المستحوذ علیھا 
ة أو العملیة أو تسھم بشكل كبیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات وتعتبر فریدة أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیر

.جھد أو تأخیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات

عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، تجري تقییماً للموجودات والمطلوبات المالیة المفترضة من أجل تصنیف مناسب وفقاً للبنود التعاقدیة 
واألوضاع االقتصادیة والظروف ذات عالقة كما في تاریخ االستحواذ. یشتمل ھذا على فصل المشتقات المتضمنة في العقد األساسي من 

الشركة المستحوذ علیھا. قبل 

وق إن أي مبلغ طارئ سیتم تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة سیتم تثبیتھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. إن المبلغ الطارئ المصنف كحق
بند مطلوبات والذي ملكیة ال یعاد قیاسھ، ویتم احتساب سداده الالحق ضمن حقوق الملكیة. إن المبلغ الطارئ المصنف كبند موجودات أو  

األدوات المالیة، یتم قیاسھ بالقیمة العادلة مع تثبیت التغیرات ٩یمثل أداة مالیة ویقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
یاس المبلغ الطارئ اآلخر الذي ال یقع . یتم ق٩في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر وفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر مالي مع تثبیت التغیرات في القیمة العادلة  ٩ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
ضمن األرباح أو الخسائر.
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دمج األعمال والشھرة (تابع) 

یتم قیاس الشھرة في البدایة بالتكلفة، والتي تمثل الزیادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المثبت للحصص غیر المسیطرة، وأي حصص  
الممكن تحدیدھا). إذا كانت القیمة العادلة لصافي الموجودات محتفظ بھا سابقاً، على صافي الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المتحملة  

المستحوذ علیھا تزید عن إجمالي المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحیح كافة الموجودات المستحوذ
مبالغ لیتم تثبیتھا بتاریخ االستحواذ. إذا كانت إعادة تقییم علیھا وجمیع المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس ال

ضمن ال تزال ینتج عنھا زیادة في القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على إجمالي المبلغ المحول، یتم تثبیت األرباح بعد ذلك  
األرباح أو الخسائر. 

ناق  في القیمة، فإن  بعد التثبیت األولي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة  القیمة متراكمة. لغرض اختبار االنخفاض  انخفاض في  خسائر  أیة  صاً 
الشھرة المستحوذ علیھا في دمج األعمال ھي، من تاریخ االستحواذ، مخصصة لجمیع الوحدات المنتجة للنقد الخاصة بالمجموعة والتي  

ات أو مطلوبات أخرى للشركة المستحوذ علیھا قد تم تخصیصھا لتلك  یتوقع بأن تستفید من دمج األعمال، بغض النظر فیما إذا كانت موجود
الوحدات. 

بالعملیات  عندما تشكل الشھرة جزءًا من الوحدة المنتجة للنقد وأنھ تم استبعاد جزءًا من العملیات داخل تلك الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة  
األرباح أو الخسائر من استبعاد العملیات. إن الشھرة التي تم استبعادھا في ھذه الظروف یتم  المستبعدة في المبلغ المدرج للعملیات عند تحدید  

قیاسھا استنادًا إلى القیم المتعلقة بالعملیات المستبعدة والجزء من الوحدة المنتجة للنقد المحتفظ بھ. 

المخصصات 
ا أو ضمني) على  حالي (قانوني  عند وجود التزام  تدفق خارج  یتم إثبات المخصصات  المرجح أن یلزم  سابق، من  لمجموعة نتیجة حدث 

لتسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة بأنھ یمك ن للموارد التي تتضمن مزایا اقتصادیة ضروریاً 
ولكن عند التأكد من السداد فقط.  یتم عرض المصاریف  ، موجوداتاستعادة بعض من أو كل المخصصات، یتم تثبیت المبلغ المحصل كبند  

التي تتعلق بأي مخصص في بیان األرباح أو الخسائر الموحد بعد تنزیل أیة مبالغ مستردة.

مالئماً،  یكون  حیثما  یعكس،  والذي  الضریبة  قبل  السعر  باستخدام  المخصصات  خصم  یتم  جوھریاً،  لألموال  القیمة الزمنیة  تأثیر  كان  إذا 
. لمخاطر التي تخص بند المطلوبات.  عند استخدام الخصم، تثبت الزیادة في المخصص المستحق بمرور الوقت كتكالیف تمویلا

مكافآت الموظفین 
یتم احتساب التزام المجموعة فیما یتعلق بخطط المكافآت المحددة من خالل تقدیر مبلغ المكافآت المستقبلیة التي حصل علیھا الموظفون في 

رات الحالیة والسابقة، وخصم ھذا المبلغ وخصم القیمة العادلة ألي موجودات للخطة.الفت

یتم حساب التزامات المكافآت المحددة عند كل فترة تقریر من قبل خبیر اكتواري مؤھل باستخدام طریقة االئتمان بالوحدة المتوقعة. یتم  
أرباح وخسائر اكتواریة، وذلك بشكل مباشرة في بیان الدخل الشامل الموحد.  تثبیت إعادة قیاس مطلوبات المكافآت المحددة، والتي تشمل  

تحدد المجموعة صافي مصروفات الفائدة على االلتزام في بدایة الفترة السنویة لمطلوبات المكافآت المحددة في ذلك الوقت، مع األخذ في  
جة مدفوعات المكافآت. یتم تثبیت صافي مصاریف الفوائد والمصاریف االعتبار أي تغییرات في مطلوبات المكافآت المحددة خالل الفترة نتی

األخرى المرتبطة بخطط المكافآت المحددة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

مباشر تثبیت التغییر الناتج في المزایا المتعلقة بالخدمة السابقة أو   ما أو عند تقلیص الخطة، یتم بشكل  خطة  الربح أو  عند تغییر مزایا 
الخسارة من التقلیص في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. تقوم المجموعة بتثبیت األرباح والخسائر من تسویة خطة المزایا المحددة عند  

حدوث التسویة. 

المطلوبات الطارئة 
من المستبعد تدفق خارج للموارد التي تتضمن ال یتم تثبیت المطلوبات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة. ویتم اإلفصاح عنھا إال إذا كان

لموحدة ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون من المرجح تدفق داخل  امزایا اقتصادیة.  ال یتم تثبیت الموجودات الطارئة في البیانات المالیة  
للمزایا االقتصادیة.
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تحویل العمالت األجنبیة 
وھو العملة المستخدمة لدى   للمجموعة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة،  تحدد منشأةلكل  .الشركةیتم عرض البیانات المالیة الموحدة   ،

. المنشأةالمجموعة العملة المستخدمة لدیھا على أساس العملة الرئیسیة المستخدمة في أعمال 

المعامالت واألرصدة )١
یتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة في البدایة من قبل منشآت المجموعة حسب السعر السائد للعملة المستخدمة في تاریخ المعاملة.

السائد بتاریخ إعداد التقاریر. یتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة المصنفة بالعمالت األجنبیة حسب سعر الصرف الفوري 

كجزء من إن الفروقات الناتجة من تسویة أو تحویل البنود النقدیة تثبت في بیان األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدیة التي تم تعیینھا  
رى حتى یتم استبعاد صافي االستثمار  تحوط صافي استثمار المجموعة في عملیة أجنبیة. یتم تثبیت ھذه الفروقات في بنود الدخل الشامل األخ

في الوقت الذي یتم تصنیف المبلغ المتراكم في بیان األرباح أو الخسائر. تسجل رسوم الضرائب واالئتمان العائد إلى فروقات سعر الصرف  
على ھذه البنود النقدیة أیضاً في بنود الدخل الشامل األخرى.

كلفة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف السائدة كما في تواریخ المعامالت إن البنود غیر النقدیة التي تقاس حسب الت
د القیمة األولیة. إن البنود غیر النقدیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بالعمالت األجنبیة تحول باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاریخ تحدی 

العادلة. 

المجموعةشركات )٢
ر  عند توحید البیانات المالیة، یتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاریخ التقری 

منفصل  إن فروقات التحویل التي تنتج عند التحویل یتم نقلھا مباشرة إلى بند  ویتم تحویل بیانات الدخل بمتوسط سعر الصرف بنھایة الشھر.
یتم في حقوق الملكیة. عند استبعاد عملیة خارجیة، فإن المبلغ التراكمي المؤجل المثبت ضمن حقوق الملكیة المتعلقة بتلك المنشأة األجنبیة  

تثبیتھ ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

ل العادلة  القیمة  تعدیالت في  وأي  أجنبیة  عملیة  على  االستحواذ  من  تنتج  شھرة  أي  من إن  تنتج  والمطلوبات  للموجودات  المدرجة  لقیمة 
االستحواذ تعامل على أنھا موجودات ومطلوبات العملیة األجنبیة ویتم تحویلھا حسب سعر اإلقفال. 

المنح الحكومیة 
المرفقة. عندما تتعلق المنحة ببند یتم تثبیت المنح الحكومیة عندما یوجد تأكید معقول على أنھ سیتم استالم المنحة وااللتزام بجمیع الشروط  

. مصروفات، یتم تثبیتھا كدخل على أساس منتظم على مدى الفترات التي یتم فیھا دفع التكالیف ذات العالقة، التي تھدف المنحة إلى تعویضھا 
م بند الموجودات ذي العالقة. وعندما تتعلق المنحة ببند موجودات، یتم تثبیتھا كدخل بمبالغ مماثلة على مدى األعمار المقدرة الستخدا

ح  عندما تحصل المجموعة على منح للموجودات غیر النقدیة، یتم أدراج بند الموجودات والمنحة بالقیمة العادلة ویتم اإلفراج عنھا إلى الرب 
المعني في شكل أقساط سنویة  أو الخسارة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لبند الموجودات، بناًء على نمط استھالك مزایا بند الموجودات 

متساویة. 

توزیعات األرباح النقدیة 
توزیع تقوم الشركة بتثبیت بند مطلوبات لدفع توزیعات أرباح عندما یتم اعتماد التوزیع ولم یعد التوزیع حسب قرار الشركة. یتم تثبیت مبلغ ال 

مباشرة في حقوق الملكیة.
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وما یعادلھ النقد 
تكون  یشتمل النقد والودائع قصیرة األجل في بیان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع عالیة السیولة، والتي  

لمخاطر تغییرات غیر جوھریة في القیمة. جاھزة لیتم تحویلھا بسھولة إلى مبلغ نقدي محدد والتي تخضع 

النقد ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد، تتألف النقدیة وشبھ النقدیة من النقد والودائع قصیرة األجل كما ورد أعاله، بعد تنزیل رصید  
عتبر جزءًا ال یتجزأ من اإلدارة النقدیة للمجموعة. ی، حیث المقید

إدارة المخاطر المالیة أھداف وسیاسات ٤

تتولى اإلدارة التنفیذیة المسؤولیة الكاملة عن الشركة وعن اإلشراف على إطار إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة، وعلى تطویر ومراقبة  
سیاسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة. 

المجموعة ولوضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر  تم وضع سیاسات إدارة مخاطر المجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا 
إلدراج   بصورة دوریة  المخاطر  بالحدود الموضوعة. یتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة  ولمتابعة المخاطر ومراقبة االلتزام  ومراقبتھا 

التغیرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.

الذمم الدائنة التجاریة واألخرى والقروض والسلفیات التي یترتب علیھا فوائد والسندات تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة من  
مستحقة الدفع ومطلوبات عقود اإلیجار. إن الھدف الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات المجموعة. تشتمل الموجودات 

ع الوكالة واألرصدة البنكیة المستمدة مباشرة من عملیاتھا. المالیة للمجموعة على الرسوم والذمم المدینة األخرى وودائ

مخاطر صرف العمالت  ومخاطر االئتمان وأسعار الفائدةإن المخاطر الرئیسیة الناتجة من األدوات المالیة الخاصة بالمجموعة ھي مخاطر  
من ھذه المخاطر والموافقة علیھا وھي ملخصة أدناه: مخاطر السیولة. یقوم مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على السیاسات إلدارة كل و

أسعار الفائدة مخاطر 
الفائدة  إن مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة حصول تغیرات في أسعار 

الفائدة فیما   أسعار  علیھا فائدة  في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر  علیھا فائدة والتي یترتب  بالقروض والسلفیات التي یترتب  یتعلق 
بمعدالت متغیرة وتعرض المجموعة لمخاطر معدل فائدة التدفقات النقدیة. 

د التحلیل على  تم تحدید تحلیل الحساسیة أدناه بناًء على التعرض لمعدالت الفائدة على القروض في تاریخ إعداد التقاریر المالیة. وقد تم إعدا
نقطة ٥٠افتراض أن ھذه المبالغ القائمة بتاریخ إعداد التقریر المالي كانت قائمة طوال السنة. یتم استخدم مقیاس زیادة أو انخفاض بمعدل 

لة في أسعار الفائدة. أساس عند اإلبالغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخلیاً لموظفي اإلدارة العلیا ویمثل تقییم اإلدارة للتغیرات الممكنة والمعقو

نقطة أساس وظلت جمیع العوامل المتغیرة األخرى ثابتة، فإن أرباح المجموعة للسنة المنتھیة ٥٠إذا كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بمقدار 
رھم).  ألف د ٦٤٣: أرباح السنة ستنخفض / ترتفع بمقدار ٢٠٢١ألف درھم (١٬٠٧٠بمقدار سترتفع /تنخفض س٢٠٢٢أغسطس ٣١في 

ال یوجد تأثیر مباشر على حقوق ملكیة المجموعة بخالف التأثیر الناتج عن التأثیر على األرباح للسنة.
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) تابعأھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ( ٤

مخاطر االئتمان 
خسارة مالیة. تتعرض  بالتزاماتھ بموجب أداة مالیة أو عقد عمالء، مما یؤدي إلى  مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم وفاء طرف مقابل 

على الرسوم والذمم المدینة وودائع الوكالة والنقد لدى البنوك وودائع الصكوك الخاصة بھا على بشكل أساسي  المجموعة إلى مخاطر ائتمان  
النحو التالي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

الرسوم والذمم المدینة األخرى (باستثناء المصاریف المدفوعة مقدًما،
والمبالغ الرأسمالیة المدفوعة مقدًما والذمم المدینة عن ضریبة  

١٨٬٤٨٣٬٤٥٨٢٣٬٧٠٧٬١٢٤القیمة المضافة
٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠٤٥٬١٣١٬٣٨٩)١٢و١١ین  ودائع الوكالة (إیضاح 

٣٧١٬٣٧٣٬٢٠٢١٩٢٬٦٩٨٬٢٢٧)١٢(إیضاح  النقد لدى البنوك وودائع الصكوك
٨٢٩٬٩٢٢٬٢٦٠٧٤٠٬٥٣٦٬٢٦١

تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا فیما یتعلق برسوم الطالب من خالل المراقبة المنتظمة للرسوم المستحقة. 
تاریخ كل تقریر باستخدام معدل خسارة االئتمان المتوقع بناًء على األیام التي فات موعد استحقاقھا  یتم إجراء تحلیل مؤكد النخفاض القیمة في  

ر عن  لھذه الذمم المدینة (على سبیل المثال، من قبل الطالب) مع األخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاریخ التقری 
الظروف االقتصادیة المستقبلیة.األحداث الماضیة والسائدة وتوقعات 

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر االئتمان الخاصة بھا فیما یتعلق بالنقد في البنوك والوكالة وودائع الصكوك من خالل التعامل فقط مع 
االئتم مخاطر  وتقتصر  الطلب.  عند  لالستدعاء  قابلة  البنكیة  والودائع  األرصدة  وھذه  الطیبة.  السمعة  ذات  الدفتریة  البنوك  القیم  على  ان 

للموجودات المالیة في بیان المركز المالي الموحد.

، فإن تعرض الودائع والذمم المدینة األخرىبخصوص مخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى للمجموعة، بما في ذلك
رض الذي یساوي القیمة المدرجة لھذه األدوات. المجموعة لمخاطر االئتمان ینتج من عجز الطرف المقابل، مع أقصى حد للتع

مخاطر العمالت األجنبیة 
مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة لألدوات المالیة نتیجة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم معامالت

األمریكي الذي یرتبط بھ الدرھم اإلماراتي حالًیا. كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة، المجموعة في الغالب بالدرھم اإلماراتي أو الدوالر  
لم تكن ھناك موجودات ومطلوبات نقدیة كبیرة محددة بالعمالت األجنبیة. 

مخاطر السیولة 
رسوم  ال التعلیمیة دفع  المنشآتشروط قبول طالب  تستوجبتقوم المجموعة بالحد من مخاطر السیولة لدیھا بضمان توفر التسھیالت البنكیة.  

خالل الفصل الدراسي. یتم تسویة الذمم التجاریة الدائنة على أساس شروط االئتمان المتفق علیھا مع الموردین المعنیین. مقدماً أو 

. الفاتورةیوماً من تاریخ  ٩٠–٣٠على وجوب سداد المبالغ المستحقة الدفع خالل  بشكل عام  لدى المجموعة  إصدار الفواتیرتنص شروط  
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٣٣

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤

) تابعمخاطر السیولة (
للمجموعة في   المخصومة  غیر  المالیة  المطلوبات  استحقاقات  أدناه  الجدول  التعاقدیة أغسطس٣١یلخص  الدفعات  تواریخ  إلى  استنادًا   ،

وأسعار الفائدة الحالیة في السوق.

٢٠٢٢أغسطس ٣١في 

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٣أقل من
المجموعسنوات ٥سنوات أشھرأشھر٣

درھمدرھمدرھمدرھمدرھم

قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد 
٩٬٦٩٥٬٥٩٦٢٨٬٧٢٩٬٠١٠٢٤٤٬٠٠٦٬١٧٥١٠٤٬٠٣٢٬١٦٣٣٨٦٬٤٦٢٬٩٤٤بما یشمل الفوائد
٣٧٬٥٥٠٬٤٨٨-٨٬٣٠٤٬٧١٦٢٩٬٢٤٥٬٧٧٢-سندات مستحقة الدفع

٤٬٩٧٠٬٦٨٢١٦٬٥٠٤٬١٤٢١٠٤٬٥٢٧٬٧٤٠٢١٩٬٩٢٢٬١٥١٣٤٥٬٩٢٤٬٧١٥مطلوبات عقود اإلیجار 
٤٠٧٬٩٢٥٬١١١--٤٠٧٬٤٢٥٬٧٨٣٣٬٥٠٠٬٠٠٠الدائنون التجاریون واآلخرون

٦٨٥٬٠٩١٬٩٣٨٦٨٬٠٣٧٬٨٧٦٨٧٬٧٧٩٬٣٧٧٣١٤٬٩٥٤٬٣٢٣٥٥٤٬٨٦٣٬٨٨١اإلجمالي

٢٠٢١أغسطس ٣١في 

أكثر من٥إلى  ١٢١إلى  ٣أقل من
المجموعسنوات٥سنواتأشھرأشھر٣

درھمدرھمدرھمدرھمدرھم

قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد 
٣٬٨٤٩٬٨٠٩٢٤٬٤٥٣٬٣٩٨١٤٦٬٧٣٧٬٦١٩٤٠٬٦٣٠٬٨٧٥٢١٥٬٦٧١٬٧٠١سلفیات، بما یشمل الفوائدو

٣٬٠٧٤٬٨٤٩١٠٬٨١٦٬٦٤٣٨٠٬١٠١٬٩٧٠١٣٠٬٢٠٨٬٥٢٤٢٢٤٬٢٠١٬٩٨٦مطلوبات عقود اإلیجار 
الدائنون التجاریون واآلخرون

٨٤٣٬٨٣٩٬٧٧---٨٤٣٬٨٣٩٬٧٧(باستثناء السندات مستحقة الدفع)

٥٠١٬٧٦٤٬٨٤٠٤١٬٢٧٠٬٣٥٥٨٩٬٨٣٩٬٢٢٦٩٩٣٬٨٣٩٬١٧٠٥٣٠٬٧١٣٬٥١٧جمالي اإل

التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة 
٢٠٢٢-٢٠٢١

أغسطس٣١سبتمبر١
٢٠٢٢أخرىالتدفقات النقدیة٢٠٢١
درھمدرھمدرھمدرھم

قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد 
١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢١٢٨٬٤٠٥٬٧٤٣٧٬٩٢٧٬٥٨٥٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠بالصافي، سلفیاتو

٦٤٬٧٠٣٬١٧٢٢٠١٬٠٠٠٬٢٦٩)١٣٬٨٤٨٬٤٥٧(١٥٠٬١٤٥٬٥٥٤مطلوبات عقود اإلیجار 
٧٥٣٣٨٬٩٦٤٬٩٦٢٬١٤٧٬٣٨)٥٬٧٥٦٬٦٦٢(٨٧١٤٬٩٣٩٬سندات مستحقة الدفع

٣٠٧٣٥١٬١٧٤٬٦٢٤٬٨٠٠٬١٠٨٥١٠٬٥٩٥٬١١١٤٤١٬٥٧٠٬٥٧١اإلجمالي
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٣٤

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤

)تابع( التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة 
٢٠٢١-٢٠٢٠

أغسطس٣١سبتمبر١
٢٠٢١أخرىالتدفقات النقدیة٢٠٢٠
درھمدرھمدرھمدرھم

قروض وسلفیات 
١١٤٬٥٣٥٬٧١٤٧٧٬٩٣٦٬٠٥٢٣٬٦١٧٬١١٦١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢تترتب علیھا فوائد، بالصافي

١١٬٧٠٣٬٧٦٣١٥٠٬١٤٥٬٥٥٤)١٢٬٧٢١٬١٩٢(١٥١٬١٦٢٬٩٨٣مطلوبات عقود اإلیجار 
٨٧١٤٬٩٣٩٬)٧١١٬١٦٤(-٠٣٥٬٦٥١٥٬مستحقة الدفعسندات

٧٣٢٢٧١٬٣٤٩٬٨٦٠٬٢١٤٬٦٥٧١٥٬٦٠٩٬١٤٣٠٧٬١٧٤٬٣٥١اإلجمالي

إدارة رأس المال 
إدارة رأس مال المجموعة ھو ضمان االحتفاظ برأس المال المناسب لدعم أعمال المجموعة وزیادة قیمة حقوق إن الھدف الرئیسي من  

المساھمین إلى أقصى حد ممكن.

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأسمالھا وإجراء التعدیالت لھ، على ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. لم یتم إجراء أیة تغییرات في 
. یتألف ھیكل رأس المال من رأس  ٢٠٢١أغسطس  ٣١و٢٠٢٢أغسطس ٣١أو السیاسات أو العملیات خالل السنة المنتھیة في األھداف 

٢٠٢١أغسطس  ٣١(٢٠٢٢أغسطس  ٣١درھم كما في  ٩٣٣٬٩٧١٬٣٤٣المال واالحتیاطي القانوني واألرباح غیر الموزعة ویقاس بمبلغ  
.درھم)٩١٨٬٥٥٠٬٢٩٠حقوق ملكیة تقدر بـ –

تقدیر القیمة العادلة 
تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 

المالیة   الموجودات  أساسي  تتكون  وتتألف  بشكل  الصكوك.  وودائع  البنكي  والرصید  الوكالة  وودائع  األخرى  المدینة  والذمم  الرسوم  من 
من القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد والسندات المستحقة والذمم الدائنة التجاریة واألخرى.بشكل أساسي المطلوبات المالیة 

المالیة أدرجت بالمبلغ الذي یمكن بھ مبادلة األداة المالیة ضمن المعامالت الحالیة الجاریة بین إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  
األطراف الراغبة، بدًال من البیع أو التصفیة اإلجباریة. 

نتظمة ویقترب من إن القیمة العادلة للقروض والسلفیات التي یترتب علیھا فوائد، تحمل معدل فائدة تجاریة یتم إعادة تسعیره على فترات م
الم خصومة  قیمتھ الدفتریة. بالنسبة للسندات المستحقة الدفع، قامت إدارة المجموعة بتقییم القیمة العادلة باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة 

ترب من قیمھا الدفتریة  وعكست ھذه القیمة كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة. إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تق
في نھایة فترة إعداد التقاریر المالیة إلى حد كبیر بسبب االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات.
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٣٥

األحكام والتقدیرات واالفتراضات ٥

مبلغ المدرج للموجودات  إن إعداد البیانات المالیة الموحدة یتطلب من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على ال
التقدیرات  ھذه  إن  العادلة.  والقیم  عنھا  الناتجة  والمخصصات  الطارئة  المطلوبات  عن  واإلفصاح  والمصاریف  واإلیرادات  والمطلوبات 

ضروریة استنادا إلى االفتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلیة عن المبالغ

األحكام
السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة باألحكام التالیة باستثناء تلك التي تشتمل على تقدیرات، والتي لھا التأثیر  خالل عملیة تطبیق 

األكبر على المبالغ المثبتة في البیانات المالیة الموحدة: 

جر المجموعة كمستأ-حكم جوھري في تحدید مدة عقد اإلیجار بالنسبة للعقود ذات خیارات التجدید  
إلیجار  تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد ا 

.إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفیذه، أو أي فترات یشملھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم حدوث ذلك

یجار لفترات إضافیة من خمس سنوات إلى خمسة وعشرین سنة.  تمدید فترة اإلبموجب بعض عقود اإلیجار، یوجد لدى المجموعة خیار  
تطبق المجموعة حكم حول تقییم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفیذ خیار التجدید. وھذا یعني، أنھ یراعي كافة العوامل ذات العالقة 

جود حافز اقتصادي لتنفیذ التجدید. بعد تاریخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث أو تغیر والتي تؤدي لو
جوھري في الظروف الخاضعة لسیطرتھا والتي تؤثر على قدرتھا على تنفیذ (أو عدم تنفیذ) خیار التجدید (على سبیل المثال، تغییر في  

. أو فسخ العقد)استراتیجیة األعمال

المجموعة كمؤجر –تصنیف عقود إیجار العقارات 
أبرمت المجموعة عقود إیجار عقاریة وتجاریة ضمن محفظتھا المخصصة للعقارات االستثماریة. وحددت المجموعة، استنادًا إلى تقییم  

االقتصادي للعقار التجاري وال تبلغ القیمة الحالیة لدفعات شروط وأحكام االتفاقیات مثل أن فترة اإلیجار ال تمثل جزءًا رئیسیاً من العمر  
ات وبالتالي  الحد األدنى لإلیجار فعلیاً كامل مبلغ القیمة العادلة للعقار التجاري، أنھا تحتفظ بشكٍل كبیر بجمیع مخاطر ومزایا ملكیة ھذه العقار 

تحتسب عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلیة.

مبدأ االستمراریة 
الموارد المالیة  اإلقامت   لدیھا  المجموعة  أن  مقتنعة  وھي  االستمراریة،  مبدأ  أساس  على  باالستمرار  المجموعة  تقییم لقدرة  بإجراء  دارة 

دة جوھریة  المناسبة لالستمرار في األعمال في المستقبل المنظور. باإلضافة لذلك، إن مجلس اإلدارة لیس لدیھ علم بأي تقدیرات غیر مؤك
والتي یمكن أن تسبب شكوك مھمة حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة. وبناء علیھ، یجب إعداد البیانات 

المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. 

التقدیرات واالفتراضات 
بصورة   لھا  واالفتراضات التابعة  التقدیرات  مراجعة  تم تتم  التي  الفترة  ضمن  المحاسبیة  التقدیرات  على  التعدیالت  تثبیت  یتم  مستمرة.  
مراجعة التقدیرات فیھا والفترات المستقبلیة المتأثرة بذلك. 

األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ إعداد البیانات المالیة، التي   ھا  لإن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة 
مخاطر جوھریة للتسبب بتعدیل جوھري لمبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة ضمن السنة المالیة المقبلة مبینة فیما یلي: 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
تحصیل، باعتباره قیمتھ العادلة  ینشأ االنخفاض في القیمة عندما یزید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل لل

وفرة من  ناقصاً تكالیف االستبعاد وقیمة االستخدام، أیھما أعلى. إن احتساب القیمة العادلة ناقصًا تكالیف االستبعاد یستند على البیانات المت
یف اإلضافیة الستبعاد بند الموجودات.  معامالت الشراء الملزمة السائدة في السوق لموجودات مشابھة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصاً التكال 

تشمل  یستند حساب قیمة االستخدام على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تستمد التدفقات النقدیة من المیزانیة للسنوات الخمس المقبلة وال  
عزز أداء الموجودات للوحدة المنتجة للنقد أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلیة جوھریة التي سوف ت

التي یتم اختبارھا. إن المبلغ القابل للتحصیل یتغیر بتغیر سعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات 
ھذه التقد ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. تعتبر  صلة  النقدیة الداخلة المتوقعة في المستقبل  بالممتلكات والمعدات یرات أكثر 

التي قامت المجموعة بتثبیتھا.  والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة 

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة 
األسعار المتداولة في األسواق  عندما ال یمكن قیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي على أساس  

ج من النشطة، یتم قیاس القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ المدخالت لھذه النماذ
حدید القیمة العادلة.األسواق الممكن مالحظتھا حیثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكنا، فإن درجة من الحكم مطلوبة لت

تشمل األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغییرات في االفتراضات حول ھذه العوامل یمكن 
المالیة. أن تؤثر على القیمة العادلة لألدوات

بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ كجزء من دمج األعمال. وعندما یستوفي یتم تقییم المبلغ الطارئ، الناتج عن عملیات دمج األعمال،  
بالقیمة العادلة في كل تاریخ تقریر مالي. یستند تحدید القیمة العا  دلة على المبلغ الطارئ تعریف بند المطلوبات المالیة، ُیعاد قیاسھ الحقاً 

في االعتبار احتمالیة استیفاء كل ھدف أداء وعامل الخصم. التدفقات النقدیة المخصومة. إن االفتراضات الرئیسیة تضع
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٣٦

)تابعاألحكام والتقدیرات واالفتراضات ( ٥

) تابعالتقدیرات واالفتراضات (

تقدیر نسبة االقتراض المتزایدة - عقود اإلیجار 
ثم   بسھولة، ومن  اإلیجار  عقد  الفائدة الضمنیة في  نسبة  تحدید  للمجموعة  یمكن  لقیاس  ال  بھا  الخاصة  المتزایدة  االقتراض  نسبة  تستخدم 

س مطلوبات عقود اإلیجار. إن نسبة االقتراض المتزایدة ھي نسبة الفائدة التي قد یتوجب على المجموعة دفعھا لالقتراض لفترة مماثلة، وبنف
خدام في بیئة اقتصادیة مماثلة. ومن ثم تعكس الضمان، األموال الالزمة للحصول على بند موجودات بقیمة مماثلة لبند موجودات حق االست

نسبة االقتراض المتزایدة ما قد یتوجب على المجموعة دفعھ، والذي یحتاج إلى تقدیر عند عدم توفر نسب ملحوظة (كما ھو الحال بالنسبة 
عقد اإلیجار (على سبیل المثال، عندما للشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمویل) أو عند الحاجة إلى تعدیلھا لتعكس شروط وأحكام  

تكون عقود اإلیجار لیست بالعملة المستخدمة لدى الشركة التابعة). تقوم المجموعة بتقدیر نسبة االقتراض المتزایدة باستخدام المدخالت 
الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرھا وُتطاَلب بإجراء بعض التقدیرات الخاصة بالشركة.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للرسوم المستحقة 
تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا فیما یتعلق برسوم الطالب من خالل المراقبة المنتظمة للرسوم المستحقة. 

خسارة   معدل  باستخدام  تقریر  كل  تاریخ  النخفاض القیمة في  مؤكد  تحلیل  إجراء  موعد  یتم  فات  التي  األیام  بناًء على  االئتمان المتوقع 
ریخ استحقاقھا لھذه الذمم المدینة (على سبیل المثال، من قبل الطالب) مع األخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تا 

التقریر عن األحداث الماضیة والسائدة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.

والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات 
الحتساب االستھالك والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسةتقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات

األخذ بعین االعتبار االستخدام المتوقع لبند الموجودات أو االستھالك الفعلي.  تقوم اإلدارة  .  یتم تحدید ھذا التقدیر بعد  واإلطفاء على التوالي
المستقبلیة عندما تعتقد اإلدارة بأن  ومصاریف اإلطفاء بمراجعة القیم المتبقیة واألعمار المقدرة بشكل سنوي ویتم تعدیل تكالیف االستھالك 

بقة.األعمار المقدرة تختلف عن التقدیرات السا

دمج األعمال والشھرة التجاریة ٦

٢٠٢٢أغسطس ٣١خالل السنة المنتھیة في ات االستحواذ)أ(

علي االستحواذ على مدرسة جبل
، أبرمت المجموعة االتفاقیات التالیة: ٢٠٢٢مایو ٢٦في 

اتفاقیة مع مجلس أمناء مدرسة جبل علي لنقل عملیات المدرسة (على أساس "نفس الوضع").) أ

اتفاقیة ثالثیة مع مجلس أمناء مدرسة جبل علي واإلمارات ریت)ب
من أجل تسویة مدفوعات اإلیجار المستحقة اعتباًرا من تاریخ االستحواذ على األرض ومبنى المدرسة، و-
ومبنى المدرسة.المعنیةض األرقطعة االستحواذ على -

ملیون درھم ٣٣٫٥ملیون درھم وسیتم تسویة الرصید ٢٠٠ملیون درھم. من ھذا المبلغ، تمت تسویة ٢٣٣٫٥بلغ إجمالي مبلغ االستحواذ 
نتج عن ھذا االستحواذ في الذكرى السنویة األولى لتاریخ االستحواذ. تم تثبیت الرصید المستحق بالقیمة العادلة كما في تاریخ االستحواذ. لم ی 

.حصص غیر مسیطرة
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(تابع) دمج األعمال والشھرة التجاریة ٦

(تتمة) ٢٠٢٢أغسطس ٣١االستحواذات خالل السنة المنتھیة في )أ(
الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المتحملة: 

علي كما في تاریخ االستحواذ على أساس مرحلي كما یلي:فیما یلي القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لمدرسة جبل 

درھم
األصول 

٥٣٬٠٠٠٬٠٠٠))١(٨أراضي (إیضاح 
١٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠)) ١(٨مباني (إیضاح 

٢٬٨١٩٬٣٩٨))١(٨ممتلكات ومعدات أخرى، بالصافي (إیضاح 
٦٬٦٨٩٬٤٨٣))١(٨(إیضاح مدینون تجاریون وآخرون، بالصافي 

٣٥٬٦٦١٬٥٧٩نقدیة وشبھ نقدیة 
٢٣٠٬٦٧٠٬٤٦٠

المطلوبات 
)١٦٬٠٦٢٬٥٧٣(دائنون تجاریون وآخرون 

)٨٬٦٧٨٬٣٧٦()١٤مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (إیضاح 
)٣٩٬١٩٥٬٢٠٧(سندات مستحقة الدفع

)٦٣٬٩٣٦٬١٥٦(

١٦٦٬٧٣٤٬٣٠٤بالقیمة العادلة (أ) إجمالي صافي األصول القابلة للتحدید 

٢٣١٬٩٠٠٬٠٠٠القیمة العادلة لمبالغ الشراء (ب) 

موجودات غیر ملموسة مثبتة عند االستحواذ:
٣٠٬١٠٠٬٠٠٠) ٧عالقات الطالب (إیضاح -
٣٥٬٠٦٥٬٦٩٦الشھرة التجاریة -

٦٥٬١٦٥٬٦٩٦
علي تم تخصیص الشھرة التجاریة بالكامل لمدرسة جبل 

جبل علي بمبلغ   مدرسة  ساھمت  االستحواذ،  تاریخ  خسائر تبلغ  ٨٬٦٠٤٬١٧٢من  وتكبدت  ١٥٬٣٨٩٬٩٢٨درھم من صافي اإلیرادات 
١٠٢٬٤٦٠٬٧٦١درھم، ولبلغت األرباح  ٦٨٣٬٢٠٠٬٠٦٣درھم. ولو أن االستحواذ كان قد جرى في بدایة السنة، لبلغت إیرادات المجموعة  

درھم.

لخارجة عند االستحواذ التدفقات النقدیة ا
درھم

)٣٥٬٦٦١٬٥٧٩(أ)(االستثماریة) صافي النقد المستحوذ علیھ (مشمول في التدفقات النقدیة من األنشطة 
٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠النقد المدفوع (مشمول في التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة) (ب) 

)٠٤٠٬٩٨٢((مشمولة في التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة) (ج) تكالیف المعاملة الناتجة عن االستحواذ 

٣٨١٬٣٥٦١٦٣٬صافي التدفقات النقدیة الخارجة عند االستحواذ 

.تكالیف التمویلدرھم كمصاریف وتم إدراجھا ضمن ٠٤٠٬٩٨٢تم تحمیل تكالیف المعاملة بمبلغ 
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(تابع) دمج األعمال والشھرة التجاریة ٦

(ب) الشھرة التجاریة 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

االستحواذ من خالل دمج األعمال: 
٢٠٤٬٩٣٢٬٠٦٣٢٠٨٬٠١٦٬٧٠٣(یشار إلیھما مًعا باسم "استحواذ تعلیم")تعلیم لإلدارة ذ.م.م.وتعلیم ذ.م.م -
-٣٥٬٠٦٥٬٦٩٦)(أ)٦(إیضاح  *مدرسة جبل علي-

٢٣٩٬٩٩٧٬٧٥٩٢٠٨٬٠١٦٬٧٠٣
)٣٬٠٨٤٬٦٤٠(-ناقص: خسائر االنخفاض في القیمة

٢٣٩٬٩٩٧٬٧٥٩٢٠٤٬٩٣٢٬٠٦٣

، قامت إدارة المجموعة بالتقییم وخلصت إلى أن اختبار  ٢٠٢٢مایو  ٢٦* بالنظر إلى أن مدرسة جبل علي قد تم االستحواذ علیھا في  
فصاعدًا. ٢٠٢٣-٢٠٢٢أساس سنوي بدًءا من انخفاض قیمة الشھرة التجاریة یتم إجراؤه على  

ض  استحواذ تعلیم: في حین تم تعریف الوحدة المنتجة للنقد باعتبارھا المدرسة الفردیة، فإن إدارة المجموعة تراقب الشھرة التجاریة ألغرا
أن ذلك یمثل ترىألنھا  ،مًعا قد")(أو "مجموعة الوحدات المنتجة للنمدارسالاإلدارة الداخلیة على مستوى قطاع التشغیل، أي مجموعة  

كما في كل تاریخ إعداد التقاریر المالیة.للشھرة التجاریة اختبارات انخفاض القیمة تجريالمتوقعة عند االستحواذ وبالتالي التعاونأوجھ 

استحواذ تعلیم: 
"تعلیم لإلدارة ذ.م.م."، حیث استحوذت الشركة على جمیع ، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع "تعلیم ذ.م.م." و  ٢٠٠٧سبتمبر ١في  

للشركةكان االستحواذ بمثابة معاملة أجریت بالتزامن، بحیث تم إنجازھا على النحو الذي یتیح  أسھم "تعلیم ذ.م.م." و "تعلیم لإلدارة ذ.م.م."
یة االستحواذ. وبموجب ھذه االتفاقیة، أصبحت "تعلیم ذ.م.م."  إمكانیة إدارة وتشغیل المدارس المستحوذ علیھا معاً، كما كان الحال قبیل عمل

و "تعلیم لإلدارة ذ.م.م." شركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اختبار انخفاض القیمة السنوي واالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حسابات القیمة عند االستخدام والحساسیة للتغیرات في االفتراضات
ذات أعمار االستخدام غیر المحددة، تم تحدید المبالغ األخرى  الموجودات غیر الملموسة  الشھرة التجاریة وفاض قیمة  لغرض اختبار انخ 

لس القابلة لالسترداد من الوحدات المنتجة للنقد على أساس القیمة من االستخدام باالستناد إلى توقعات التدفق النقدي المعتمدة من قبل مج 
سنوا لفترة خمس  معدالت النمو النھائیة المبینة أدناه. تشتمل اإلدارة  سنوات باستخدام  بعد فترة الخمس  لما  التدفقات النقدیة  ت. تم تقدیر 

ما قبل الضریبة قائم على أساس المخاطر (المتوسط   خصم  الحتساب القیمة من االستخدام على معدل  االفتراضات الرئیسیة المستخدمة 
اإلیرادات قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء بما یتوافق مع التجارب السابقة المعدلة على  المرجح لتكلفة رأس المال)، وھوامش 

وموفقات الجھات التنظیمیة على الرسوم). ال یتجاوز   بعین االعتبار تسجیل الطالب  وتحسن األسعار (مع األخذ  أساس الكفاءة المتوقعة 
محتملة بشكل  معدل النمو متوسط معدل النمو طویل األجل لأل شأن أي تغییرات  سواق التي تعمل فیھا الوحدات المنتجة للنقد. لیس من 

معقول على االفتراضات أن تسفر عن انخفاض القیمة. فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة الحتساب القیمة من االستخدام: 

٢٠٢٢٢٠٢١
──────────────────────────────────────

معدل الخصم الخصم معدل 
(المتوسط المرجح (المتوسط المرجح  
معدل النمولتكلفة رأس المال) معدل النمو لتكلفة رأس المال) 

٪٢٪١٢٪٢٪١٢استحواذ تعلیم

اختبارها بخصوص االنخفاض في القيمة  كما في تاریخ التقریر، تم تقييم المبلغ القابل للتحصيل للوحدات المنتجة للنقد للمجموعة والتي تم  
مليون درهم. لم یتم تحدید أي انخفاض في القيمة على القيمة الدفتریة للشهرة كما في تاریخ التقریر. ٩٤٥.١بمبلغ 

الحساسیة نحو التغیرات في االفتراضات 
و ترى اإلدارة أنھ ال  محتملة في أي من االفتراضات بالنسبة لتحدید قیمة االستخدام للوحدات المنتجة للنقد أعاله،  معقولة  جود لتغیرات 

الرئیسیة أعاله بما ستنتج عنھا قیمة دفتریة للوحدة المنتجة للنقد تتجاوز بصورة مادیة قیمتھا القابلة لالسترداد. 

وحدة منتجة للنقد خالل السنة السابقة، ثبتت المجموعة مبلغ  استبعاد عملیة داخل  كخسارة انخفاض في قیمة الشھرة ملیون درھم  ٣٫١: 
التجاریة عند إغالق مدرسة حضانة حدیقة األطفال بناًء على القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة.  لم تكن خسارة االنخفاض في القیمة ھذه 

ستنشأ لو واصلت مدرسة حضانة حدیقة األطفال عملیاتھا. 



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٣٩

الموجودات غیر الملموسة٧

انخفاض اإلیجاراتعالقات التجاریة العالمة 
إجماليعن القیمة السوقیةالطالبوالمناھج
درھمدرھمدرھمدرھم

التكلفة: 
٢٠٢١١٨٬٦١١٬٥٤٦١٠٬٧٧٤٬١٦٢٤١٬٥١٤٬٢٩٢٧٠٬٩٠٠٬٠٠٠أغسطس ٣١و٢٠٢٠سبتمبر  ١في 
٢٠٢١١٨٬٦١١٬٥٤٦١٠٬٧٧٤٬١٦٢٤١٬٥١٤٬٢٩٢٧٠٬٩٠٠٬٠٠٠سبتمبر  ١في 

٣٠٬١٠٠٬٠٠٠-٣٠٬١٠٠٬٠٠٠-](أ)٦إیضاح [االستحواذ خالل السنة 
٢٠٢٢١٨٬٦١١٬٥٤٦٤٠٬٨٧٤٬١٦٢٤١٬٥١٤٬٢٩٢١٠١٬٠٠٠٬٠٠٠أغسطس ٣١كما في 

اإلطفاء المتراكم: 
٢٠٢٠١٨٬٦١١٬٥٤٦١٠٬٧٧٤٬١٦٢٢٨٬٩٠٨٬٢٢٦٥٨٬٢٩٣٬٩٣٤سبتمبر  ١في 

٥٢٤٬٤١٦٥٢٤٬٤١٦--المطفأة للسنة

٢٠٢١١٨٬٦١١٬٥٤٦١٠٬٧٧٤٬١٦٢٢٩٬٤٣٢٬٦٤٢٥٨٬٨١٨٬٣٥٠أغسطس ٣١كما في 
٥٣٧٬٥٠٠٥٢٤٬٤١٦١٬٠٦١٬٩١٦-المطفأة للسنة

٢٠٢٢١٨٬٦١١٬٥٤٦١١٬٣١١٬٦٦٢٢٩٬٩٥٧٬٠٥٨٥٩٬٨٨٠٬٢٦٦أغسطس ٣١كما في 
صافي القیمة الدفتریة:

٢٩٬٥٦٢٬٥٠٠١١٬٥٥٧٬٢٣٤٤١٬١١٩٬٧٣٤-٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في 
١٢٬٠٨١٬٦٥٠١٢٬٠٨١٬٦٥٠--٢٠٢١أغسطس ٣١كما في 

فما یلي الموجودات غیر الملموسة المثبتة في ھذا االستحواذ: 

: بالرغم من أن المدارس الفردیة الخاضعة لتشغیل وإدارة تعلیم ذ.م.م غیر مسجلة بعالمة  الدراسیةالعالمة التجاریة والمناھج) أ(
تجاریة، إال أنھا تخضع لحمایة بموجب قوانین ھیئة ترخیص المدارس، وزارة التعلیم، والھیئة المختصة بالترخیص التجاري في  

والتي ال تسمح ألي طرف آخر بتأسیس مدارس تحمل نفس األسماء. على ھذا النحو، أثبت ذلك أنھ اإلمارات العربیة المتحدة،  
شكل قانوني للحمایة، وبالتالي فإن العالمة التجاریة والمناھج الدراسیة تفي بمعاییر تثبیت الموجودات غیر الملموسة. تم إطفاء 

. ٢٠٢١و٢٠٢٢غسطس  أ٣١ھذه العالمة التجاریة والمنھج الدراسي بالكامل في  

ھؤالء الطالب ) ب( بقاء  لدرجة  قیمة  ھذه العالقات  تمثل  طالبھا الحالیین.  مع  بتكوین عالقات  ذ.م.م  تعلیم  قامت  الطالب:  عالقات 
مسجلین في المدرسة ومستمرین في دفع رسوم دراسیة لحین االنتھاء من البرامج الدراسیة الخاصة بھم.  تم إطفاء عالقات الطالب 

. ٢٠٢١و٢٠٢٢أغسطس ٣١مل في ھذه بالكا 

سجلت تعلیم ذ.م.م األراضي والمباني التي تم الحصول علیھا بموجب عقود إیجار طویلة انخفاض اإلیجارات عن القیمة السوقیة:) ج(
األجل. تم إبرام اتفاقیات اإلیجار وفقاً لمعدالت تقل كثیرًا عن المعدالت السوقیة السائدة بتاریخ االستحواذ. وعلیھ، قامت المجموعة 

كم السوقیة  عن القیمة  اإلیجارات  في  باالنخفاض  كما في  باالعتراف  باتفاقیات اإلیجار.  یتعلق  فیما  ملموسة  ٣١وجودات غیر 
درھم). ١٢٫٠٨١٫٦٥٠-٢٠٢١درھم (١١٬٥٥٧٬٢٣٤، بلغ صافي القیمة الدفتریة ٢٠٢٢أغسطس 

اإلیضاح   الخاصة  ٦راجع  األخرى  الملموسة  غیر  والموجودات  التجاریة  الشھرة  قیمة  انخفاض  اختبار  حول  التفاصیل  من  لمزید  (ب) 
تحواذ على تعلیم. باالس

البالغة   الطالب  عالقات  تثبیت  تم  علي:  جبل  مدرسة  على  [إیضاح  ٣٠٬١٠٠٬٠٠٠االستحواذ  االستحواذ  ھذا  على  راجع  (أ)].٦درھم 
(ب) لمزید من التفاصیل حول اختبار انخفاض قیمة الموجودات غیر الملموسة األخرى الخاصة باالستحواذ على مدرسة جبل  ٦اإلیضاح  

علي. 



وشركاتها التابعة  شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة   
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس  ٣١المنتھیة في كما في وللسنة 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٠

الممتلكات والمعدات ) ١(٨

المباني األراضي 

التحسینات على  
العقارات  

المستأجرة  
والمعدات الخارجیة

األثاث
والتجھیزات

الكتب والمعدات 
المكتبیة 

والمدرسیة والمعدات 
التكنولوجیة

سیارات
أعمال رأسمالیة

اإلجماليقید اإلنجاز

درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم
التكلفة  

١٫٢٣٠٫٠٢٣٫٧٩٦ ٣١٫٧٨٨٫٧٢٨ ١٫٠٩٧٫٢٠٠ ١٠٦٫٧٣٣٫٦٢٠ ٤٢٫٦٤٣٫٠٣٠ ٥٠٫٤٨٤٫٣٧٩ ٨٤٨٫٩٧٨٫٧١٨ ١٤٨٫٢٩٨٫١٢١   ٢٠٢٠سبتمبر  ١في 
١٦٩٫٢٦٨٫٥٣٦ ١٥٣٫٧٢٤٫٦٢٦ ٤٠٩٬٩٦٤ ١٠٫٣٨٨٫٤٣٦ ٣٫١٧٥٫٧٢٣ ١٫٥٦٩٫٧٨٧ -  -  اإلضافات  

) ٣٩٦٫٤٤٣(-  ) ٣٤٠٫٤٤٣(-  -  )٥٦٫٠٠٠(-  -  االستبعادات والمشطوبات  
  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------

١٫٣٩٨٫٨٩٥٫٨٨٩ ١٨٥٫٥١٣٫٣٥٤ ١٫١٦٦٫٧٢١ ١١٧٫١٢٢٫٠٥٦ ٤٥٫٨١٨٫٧٥٣ ٥١٫٩٩٨٫١٦٦ ٨٤٨٫٩٧٨٫٧١٨ ١٤٨٫٢٩٨٫١٢١ ٢٠٢٠أغسطس   ٣١في 
٧٥٫٤٢١٫٨٨١ ١٣٫٢٧٥٫٩٠٧ ٣١٤٫٦٧٨ ١٩٫٩٩٦٫٢٥١ ١٣٫٦٠٠٫٠٧٧ ٢٤٬٢٦١٬٧٦٩ ٣٬٩٧٣٬١٩٩ -  اإلضافات  

١٩٧٫٣٦٥٫٠١٧ -  ١٤٠٫٥٠٠ ٤٫٢٩١٫٤٦٨ ٧٫٤٣٣٫٠٤٩ -  ١٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٥٣٬٠٠٠٬٠٠٠ أ) ٦(إیضاح  تابعة  ةاستحواذ على شرك 
-  ) ١٩٦٬٠٦٣٬١٢٨(-  -  ٧٫٩٢٨٫١٢٨ -  ١٨٨٬١٣٥٬٠٠٠ -  التحویالت 

)١٧٬١٠٢٬٩٧١(-  -  -  -  -  )١٧٬١٠٢٬٩٧١(-  )) ٢(٨(إیضاح المحول لعقار استثماري 
)٤٬٦٤١٫١٦٢(-  -  )٤٬٦٤١٬١٦٢(-  -  -  -  االستبعادات والمشطوبات  

  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------
٢٠٢٢أغسطس  ٣١في 

 ٢٠١٫٢٩٨٫١٢١
 

١٫٦٤٩٫٩٣٨٫٦٥٤ ٢٫٧٢٦٫١٣٣ ١٫٦٢١٫٨٩٩ ١٣٦٫٧٦٨٫٦١٣ ٧٤٫٧٨٠٫٠٠٧ ٧٦٫٢٥٩٫٩٣٥ ١٫١٥٦٫٤٨٣٬٩٤٦
  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------

االستھالك المتراكم
٣٨٨٫٥٥٧٫٠٣١ -  ٨٨٤٫٦٦٣ ٩٥٫١٠٩٫٦١٢ ٣٦٫٠٢٨٫٤٠٣ ١٧٫٦٥٤٫٧٤٧ ٢٣٨٫٨٧٩٫٦٠٦ -  ٢٠٢٠ سبتمبر ١في 

٤٤٫٢٩٣٫٦٨٦ -  ١٤٨٫٧٣٧ ٨٫٤٧٤٫٣٩٤ ٢٫٧٩٦٫١٧٠ ٣٫٧٢٢٫٢٠٠ ٢٩٫١٥٢٫١٨٥ -  المحمل للسنة  
) ٢٩٥٫٥٩٦(-  ) ٢٩٥٫٥٩٦(-  -  -  -  -  االستبعادات والمشطوبات  

  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------
٤٣٢٫٥٥٥٫١٢١ -  ٧٣٧٫٨٠٤ ١٠٣٫٥٨٤٫٠٠٦ ٣٨٫٨٢٤٫٥٧٣ ٢١٫٣٧٦٫٩٤٧ ٢٦٨٫٠٣١٫٧٩١ -  ٢٠٢١أغسطس   ٣١في 

٥٨٫١٢٧٫٣٣٣ -  ٢١٠٫٠٤٩ ١٠٫٧٨٠٫٦٥٥ ٦٫١١٨٫٠٦٠ ٤٫٦٠١٫٧٤٥ ٣٦٫٤١٦٫٨٢٤ -  المحمل للسنة 
٩٫٠٤٥٫٦١٩ -  ١٤٠٫٥٠٠ ٣٫٥٠٩٫٥٦٦ ٥٫٣٩٥٫٥٥٣ -  -  -  أ) ٦(إیضاح  تابعة  ةاستحواذ على شرك 

)٥٬٤٢٦٬٦٧٠(---  -  -  )٥٬٤٢٦٬٦٧٠(-  )) ٢(٨المحول لعقار استثماري (إیضاح 
)٤٫٦٤١٬١٦٢(-  -  )٤٫٦٤١٬١٦٢(-  -  -  -  االستبعادات والمشطوبات 

  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------
٤٨٩٫٦٦٠٫٢٤١ -  ١٫٠٨٨٬٣٥٣ ١١٣٫٢٣٣٫٠٦٥ ٥٠٫٣٣٨٫١٨٦ ٢٥٫٩٧٨٫٦٩٢ ٢٩٩٫٠٢١٫٩٤٥ - ٢٠٢٢أغسطس  ٣١في 

 ----------------  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
صافي القیمة الدفتریة

١٫١٦٠٫٢٧٨٬٤١٣ ٢٫٧٢٦٫١٣٣ ٥٣٣٫٥٤٦ ٢٣٫٥٣٥٫٥٤٨ ٢٤٫٤٤١٫٨٢١ ٥٠٫٢٨١٫٢٤٣ ٨٥٧٫٤٦٢٫٠٠١ ٢٠١٫٢٩٨٫١٢١ ٢٠٢٢أغسطس  ٣١في 
  =========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  =========

٩٦٦٫٣٤٠٫٧٦٨ ١٨٥٫٥١٣٫٣٥٤ ٤٢٨٫٩١٧ ١٣٫٥٣٨٫٠٥٠ ٦٫٩٩٤٫١٨٠ ٣٠٫٦٢١٫٢١٩ ٥٨٠٫٩٤٦٫٩٢٧ ١٤٨٫٢٩٨٫١٢١ ٢٠٢١ أغسطس   ٣١في 
  =========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  =========



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤١

الممتلكات والمعدات (تابع) ) ١(٨

تتألف األراضي من قطعة أرض تم منحھا للشركة في مردف، دبي وخمس قطع أخرى بنظام التملك الحر في جزر الجمیرا وحدیقة ) أ
وتالل اإلمارات ومدینة دبي لألستودیوھات، على التوالي. یتم االحتفاظ بقطع األرض ھذه (باستثناء قطعة األرض ٤الجمیرا، والثنایا  

تودیوھات) بشكل قانوني باسم "تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م" بغرض المصلحة النفعیة لـ "تعلیم ش.ذ.م.م". یتم الكائنة في مدینة دبي لالس
االحتفاظ بقطعة األرض الكائنة في مدینة دبي لالستودیوھات بشكل قانوني باسم "تعلیم ش.ذ.م.م". 

مدرسیة وھي األكادیمیة األمریكیة للبنات ومدرسة تشتمل المباني بصورة رئیسیة على تكلفة اإلنشاء والتوسع وتجدید خمسة مباني)ب
) والمجموعة، حیث تم إنشاء تلك المدارس ١خلیفة أ (المرحلة  –الدولیةومدرسة جرینفیلد الدولیة ومدرسة الراحة  الدولیةالراحة  

وحة. كما تم بناء روضة ) على أرض ممن٣والمرحلة  ٢والمرحلة  ١على أراضي مؤجرة. وتم إنشاء مبنى مدرسة أبتاون (المرحلة 
أرض  على  لالستودیوھات  دبي  مدینة  لموظفي  السكنیة  والمباني  بارك  جمیرا  البریطانیة  دبي  ومدرسة  فاوندیشین  البریطانیة  دبي 
مستحوذ علیھا ومملوكة تملك حر. بینما المبنى الخاص بمدرسة الجمیرا للبكالوریا فھو مستأجر. إن جمیع عقود اإلیجار المذكورة 

ومدرسة الجمیرا للبكالوریا باسم "تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م" التي تحتفظ الدولیةه باستثناء عقود اإلیجار الخاصة بمدرسة الراحة  أعال
أنھ سوف یتم تجدید عقود اإلیجار المعنیة في المستقبل المنظور. المجموعةبھا باإلنابة عن "تعلیم ش.ذ.م.م". وترى إدارة

على منحة في شكل قطعة أرض من حكومة دبي إلنشاء مدرسة ("مدرسة أبتاون"). إن ٢٠١١مایو ٩حصلت "تعلیم ش.ذ.م.م" في ) ج
ھذه المنحة ھي منحة مشروطة وتنص على أنھ كان یتعین على "تعلیم ش.ذ.م.م" البدء في إنشاء قسم لریاض األطفال خالل سنة واحدة 

والبدء في بناء مدارس ابتدائیة وإعدادیة وثانویة خالل ثالث سنوات من تاریخ استالم األرض من تاریخ استالم األرض الممنوحة  
من مدرسة أبتاون") ١، قامت "تعلیم ش.ذ.م.م" باالنتھاء من إنشاء قسم لریاض األطفال ("المرحلة  ٢٠١٢أغسطس  ٣١الممنوحة. في  

على أنھ سوف یتم الوفاء ٢٠١٢أغسطس  ٣١دارة في  اإلد مجلس  . عالوة على ذلك، أك٢٠١٢وقد تم تشغیلھ اعتبارًا من سبتمبر  
مؤجلة. وقد تم  كإیرادات  باالعتراف بالقیمة العادلة الخاصة بقطعة األرض الممنوحة  وقام  المنحة  بالشروط األخرى الملحقة بھذه 

شركة مستقلة متخصصة في تقییم العقارات، والتي أجرت التقیی ھذه األرض الممنوحة من  لدلیل التقییم الحصول على قیمة  وفقاً  م 
ملیون درھم. وقد أوضحت شركة التقییم المستقلة في ١٠٠والتثمین. وفقاً لتقریر شركة التقییم المستقلة، بلغت القیمة السوقیة لألرض 

ة لقطعة تقریرھا أنھ طبقاً للقوانین العقاریة، یتطلب تحویل ملكیة أرض ممنوحة إلى الملكیة الخاصة (الحصول على سند ملكیة مطلق
٪ من القیمة السوقیة لقطعة األرض. بالنظر في سند ملكیة األرض والقوانین المعمول بھا حینئذ في  ٣٠األرض) دفع رسوم تعادل  

٪ من قیمتھا السوقیة في تلك السنة مما ٧٠دولة اإلمارات العربیة المتحدة، قرر مجلس اإلدارة قید قطعة األرض الممنوحة بما یعادل 
ض في المعاملة حسب سعر السوق بین المشتري الراغب في الشراء والبائع. یعكس سعر األر

من مدرسة أبتاون والتي تتضمن األجزاء المتبقیة الخاصة بالمرحلتین ٣تم االنتھاء من إنشاء المرحلة  ٢٠١٤أغسطس  ٣١كما في  
. ومن ثم فقد تم الوفاء بكافة الشروط الملحقة بالمنحة ٢٠١٤اإلعدادیة والثانویة والتي بدأت عملیاتھا التشغیلیة اعتبارًا من سبتمبر  

).١٥المشروطة لقطعة األرض (إیضاح  

، استحوذت "تعلیم ش.ذ.م.م" على قطعة أرض مملوكة تملك حر في مدینة دبي لإلستدیوھات بإمارة دبي مقابل  ٢٠١٤خالل سنة  )د
قد تم توقیع اتفاقیة البیع والشراء بین "تعلیم ش.ذ.م.م" والبائع بتاریخ ملیون درھم، تم سداد المبلغ على دفعة واحدة. ھذا و٢٤.  ٢مبلغ  
. عقب االنتھاء من التصمیم شرعت "تعلیم ٢٠١٤سبتمبر  ٢٢، إال أنھ تم استالم سند الملكیة عقب نھایة السنة في  ٢٠١٤أغسطس  ١٤

وھو قید االستعمال ٢٠١٦من تشیید البرج السكني في  ش.ذ.م.م" في إنشاء برج سكني إلقامة الموظفین على قطعة األرض. تم االنتھاء  
٣٣٧٬٦٧٥-٢٠٢١درهم (٣٩٤٬٣٧١، حققت إدارة المجموعة إیرادات من اإلیجارات بلغت  ٢٠٢٢خالل سنة  حالیاً إلقامة الموظفین.

درهم) من تأجير عدد من متاجر التجزئة والتي هي عبارة عن جزء من مبنى مستخدم لسكن الموظفين. 

تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ التكلفة المتكبدة بشكل أساسي لبناء مدارس في اإلمارات العربیة المتحدة. )ه

).١٣درھم كجزء من األصول المؤھلة خالل السنة (إیضاح ١٬٢١٠٬٩٥٤، تمت رسملة تكالیف االقتراض البالغة ٢٠٢١في عام  )و

لى مستوى الوحدة المنتجة للنقدع-اختبار انخفاض قیمة الممتلكات والمعدات ) ز

المجموعة. وإدارتھا من قبل ھا تشغیلیتم مدرسة فردیة تمثل كل تم تحدید الوحدة المنتجة للنقد باعتبارھا 

تحدد اإلدارة مؤشرات انخفاض القیمة على مستوى الوحدة المنتجة للنقد بناًء على المعاییر الرئیسیة التالیة: 

واألرباح قبل الفوائد والضرائب، واالستھالك واإلطفاء،ربحیة المدرسة •
استحقاق المدرسة، و•
التدفقات النقدیة المتوقعة على مستوى كل مدرسة. •
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٢

الممتلكات والمعدات (تابع) ) ١(٨

على مستوى الوحدة المنتجة للنقد (تابع)-انخفاض قیمة الممتلكات والمعدات اختبارز)  

المیزانیا  تحصیلھ للوحدة المنتجة للنقد باستخدام توقعات التدفقات النقدیة بناًء على  تحدید المبلغ الممكن  ت في حالة وجود مؤشرات، یتم 
قاریر، تم تقییم المبلغ الممكن تحصیلھ إلحدى الوحدات المنتجة للنقد التي تم  المالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة. كما في تاریخ إعداد الت

على أساس القیمة العادلة ناقًصا تكلفة االستبعاد وھي أعلى من القیمة عند االستخدام.  ملیون درھم١٤٫٩اختبار انخفاض القیمة فیھا بمبلغ 
.  ٣یتم تحدید القیمة العادلة بناًء على مدخالت المستوى 

فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة الحتساب المبلغ الممكن تحصیلھ: 

اإلدارة أن حساب المبلغ الممكن تحصیلھ للوحدة المنتجة للنقد التي خضعت الختبار انخفاض القیمة ھو أكثر حساسیة لالفتراضات  ترى
التالیة: 

 ،معدل الخصم
 ٩بنسبة صافي معدل العائد٪ ،
 واإلیرادات،نمو
التكالیف المباشرة .

معدل الخصم 
ن  یمثل التقییم الحالي للمخاطر الخاصة بالمجموعة مع األخذ في االعتبار القیمة الزمنیة للنقود. یتم استخدام معدل خصم فردي على أساس أ 

٪. ١٠معدل خصم المخاطر الخاصة بالوحدة المنتجة للنقد تنعكس في تحدید التدفقات النقدیة. تستخدم اإلدارة

اإلیرادات
یعتمد معدل النمو على أفضل تقدیر لإلدارة فیما یتعلق بمعدالت نمو الصناعة والسوق. یأخذ ذلك في االعتبار األداء التاریخي للمدرسة، 

٪ ٢على مدار الفترة المتوقعة ھو  یشمل ذلك عنصرین (أ) النمو في التحاق الطالبونضج عملیاتھا وتصنیف المسئول التنظیمي للمدرسة.
. سنویاً ٪١يعلى مدار الفترة المتوقعة ھالرسوم الزیادة المتوقعة في  (ب) سنویاً ، و

التكالیف المباشرة 
للنقد. تتضمن التكالیف المباشرة بشكل أساسي تكالیف الرواتب والمصروفات اإلداریة األخرى المرتبطة مباشرة بعملیات الوحدات المنتجة 

ال ھذه التكالیف بناًء على  تحصیلھ یأخذ في اعتباره  التعاقدیة  مؤشرات السابقةإن حساب المبلغ الممكن  التوفیر  واالتفاقیات  (مع مراعاة 
ل الفترة  تضخم الذي سیتم تحملھ خال والنسبة المتوقعة لل المتوقع في التكلفة عند االلتزام بمبادرات إعادة الھیكلة المعتمدة من مجلس اإلدارة)  

المتوقعة.

. ا تجاوز القیمة الدفتریة للوحدات المنتجة للنقد المبالغ الممكن تحصیلھھ من المستبعدأنوترىقامت اإلدارة بتقییم تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة 

الحساسية نحو التغيرات في االفتراضات الرئيسية 
المخصومة إجراء األحكام حول توقعات اإلیرادات المستقبلية والتكاليف المرتبطة بالوحدة المنتجة  یتطلب تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلية  

للنقد على المدى الطویل. وإن هذه التوقعات غير مؤكدة نظرًا ألنها تستوجب وضع افتراضات حول أوضاع السوق المستقبلية. 

االفتراضات الرئيسية: وفيما یلي بيان لألثار المترتبة على التغيرات في  
ألف درهم، مع  ٥٩٧قد ینتج عنها انخفاض في قيمة الوحدة المنتجة للنقد بمبلغ  ٪٠.٥معدل الخصم: إن الزیادة في معدل الخصم بنسبة  

بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. 

على مدى الفترة المتوقعة قد ٪٠.٥یرادات بنسبة  النمو في اإلیرادات: إن االنخفاض في االفتراضات المستخدمة فيما یتعلق بالنمو في اإل
ألف درهم، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.٢٠٩ینتج عنه انخفاض في قيمة الوحدة المنتجة للنقد بمبلغ 

ة المتوقعة قد ینتج عنها  على مدى الفتر ٪٠.٥التكاليف المباشرة: إن الزیادة في االفتراضات المستخدمة فيما یتعلق بالتكاليف المباشرة بنسبة  
ألف درهم، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.١٬٧٨٠انخفاض في قيمة الوحدة المنتجة للنقد بمبلغ 

ابلة المبالغ القأجرت اإلدارة تقييمًا مناسبًا لتدفقاتها النقدیة المستقبلية وتعتقد أن احتمالية أن تزید القيمة الدفتریة للوحدة المنتجة للنقد عن  
للتحصيل هي احتمال بعيد. 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٣

العقارات االستثماریة ) ٢(٨

٢٠٢٢
درھم

التكلفة: 
١٧٬١٠٢٬٩٧١))١(٨المحول من الممتلكات والمعدات (إیضاح 

٩٧١٬١٠٢٬١٧كما في نھایة السنة 

االستھالك المتراكم 
٥٬٤٢٦٬٦٧٠))١(٨المحول من الممتلكات والمعدات (إیضاح 

٧٠٢٬٢٣٧المحمل للسنة 

٣٧٢٬٦٦٤٬٥كما في نھایة السنة 

صافي القیمة الدفتریة 
٥٩٩٬٤٣٨٬١١أغسطس٣١

تم تثبیت البنود التالیة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد فیما یتعلق بالعقارات االستثماریة: 

٢٠٢١
درھم

٣٥٢٬٥١٧دخل اإلیجار 

ھالك على العقارات االستثماریة كبنود منفصلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.ستتضمین دخل اإلیجار ورسوم االتم 

عقاراتھا االستثماریة أو التزامات تعاقدیة لشراء أو بناء أو تطویر العقارات  لیس لدى المجموعة أیة قیود جوھریة على إمكانیة تسییل 
. علیھا االستثماریة أو إلجراء إصالحات أو صیانة أو تحسینات

بنود الدخل الشامل األخرى  بالقیمة العادلة من خاللودائع وكالة أمالك واستثمار حقوق الملكیة ٩

أمالك للتمویل ش.م.ع. ("أمالك"). تقوم المجموعة بموجب شروط ھذه االتفاقیة اتفاقیة وكالة رئیسیة مع٢٠٠٧أبرمت المجموعة في أوائل  
بإیداع ودائع وكالة تجاریة لدى أمالك من وقت آلخر. تتراوح فترات ودائع الوكالة بین شھر وثالثة أشھر وستة أشھر. 

الذي شھد توقیع جمیع األطراف على االتفاقیة، وقد تم إیقاف  ٢٠١٤نوفمبر  ٢٥أجرت شركة أمالك بعض عملیات إعادة الھیكلة بتاریخ  
االعتراف بالودیعة غیر المتداولة المعترف بھا سابقاً وتم االعتراف بأداتین مالیتین منفصلتین. 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٤

بنود الدخل الشامل األخرى (تابع) بالقیمة العادلة من خالل ودائع وكالة أمالك واستثمار حقوق الملكیة ٩

ملیون درھم كتسویة  ٢٠.  ٣٦، وقعت المجموعة اتفاقیة تسویة مع شركة أمالك وحصلت بموجبھا على مبلغ نقدي بقیمة  ٢٠٢١في مارس  
كاملة لكلي األداتین المالیتین. 

أمالك بالتكلفة المطفأة ودائع وكالة

٢٠٢١
درھم

٢٠٢٠سبتمبر ١التكلفة المطفأة: كما في 
١٬٧٢٦٬١٣٧الجزء المتداول من ودیعة وكالة أمالك  

٢٣٬٢٩٩٬٧٥٩الجزء غیر المتداول من ودیعة وكالة أمالك 
٢٥٬٠٢٥٬٨٩٦

)١٬٩٤٦٬٥٣٢(مصروفات مدفوعة مقدماً مستلمة خالل السنة
)٦٬٩٦٤٬٦٢٦(خسائر االنخفاض في القیمة للسنة 

١٦٬١١٤٬٧٣٨التكلفة المطفأة كما في تاریخ التسویة
)١٦٬١١٤٬٧٣٨(المتحصالت المستلمة عند التسویة

اإلیرادات الشاملة األخرى ودائع وكالة أمالك مصنفة على أنھا استثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل 

٢٠٢١
درھم

٢٠٢٠١٬٢٥١٬٣٩٣سبتمبر ١القیمة العادلة كما في 
٢٬٨٧٩٬٥٠٨التغیر في القیمة العادلة خالل السنة والمعترف بھ مباشرة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى 

٤٬١٣٠٬٩٠١القیمة العادلة كما في تاریخ التسویة
)٤٬١٣٠٬٩٠١(المتحصالت المستلمة عند التسویة

الرسوم والذمم المدینة األخرى ١٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٦٬٧٨٨٬٣٠٢٥٬٩٣٧٬٥٨١رسوم مستحقة القبض
)٣٬٦٨٤٬٩٦١()٢٬٧٧١٬٧٦٢(ناقصاً: مخصص انخفاض قیمة الرسوم والذمم المدینة األخرى

٤٬٠١٦٬٥٤٠٢٬٢٥٢٬٦٢٠القبضصافي الرسوم مستحقة 
٣٣٬٨٧٩٬٥٨٩٢٩٬٧٨٧٬٥٦٠مصاریف مدفوعة مقدماً*

٣١٬٣٩٧٬٦٠٢١٥٬٧٤٨٬١١٤ذمم مدینة عن ضریبة القیمة المضافة
٩١٨٬٤٦٦٬١٤٢٢٬٩٢١٬٢٧٠ودائع ومبالغ مدفوعة مقدماً 

٨٣٬٧٦٠٬٦٤٩٧٠٬٧٠٩٬٥٦٤
)١٬٤٦٦٬٧٦٦(-معروضة كغیر متداولةةرأسمالیة مقدمدفعاتناقصاً:  

٦٤٩٬٧٦٠٬٨٣٦٩٬٢٤٢٬٧٩٨



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٥

الرسوم والذمم المدینة األخرى (تابع) ١٠

– ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم (٢٬٧٧١٬٧٦٢، كانت ھناك رسوم وذمم مدینة أخرى بقیمة اسمیة بمبلغ  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١كما في  
منخفضة القیمة. كانت الحركة في مخصص انخفاض قیمة الرسوم والذمم المدینة األخرى على النحو التالي: درھم) كانت ٣٫٦٨٤٫٩٦١

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٣٬٦٨٤٬٩٦١٤٬٣٠٥٬٩٣٠الرصید في بدایة السنة
١٬٦٤٧٬١٧٠١٬٣٣٥٬٩٥٧)١٩(إیضاح  للسنة

-١٧٬٣٥٣عند االستحواذ
)١٬٩٥٦٬٩٢٦()٢٬٥٧٧٬٧٢٢(المشطوبات

٢٬٧٧١٬٧٦٢٣٬٦٨٤٬٩٦١الرصید في نھایة السنة

فیما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الرسوم مستحقة القبض للمجموعة باستخدام مصفوفة مخصصات:

٢٠٢٢أغسطس ٣١
٣٦٥>٣٦٥-٠الحالي 

إجماليیومیوم
٪٤١٪١٠٠٪٢٩-خسائر االئتمان المتوقعةمعدل 

٥٬٦٦٣٬٧١٠١٬١٢٤٬٥٩٢٦٬٧٨٨٬٣٠٢-إجمالي مجموع القیمة الدفتریة المقدرة
١٬٦٤٧٬١٧٠١٬١٢٤٬٥٩٢٢٬٧٧١٬٧٦٢-خسائر االئتمان المتوقعة

٤٬٠١٦٬٥٤٠-٤٬٠١٦٬٥٤٠-صافي الذمم المدینة

٢٠٢١أغسطس ٣١
٣٦٥>٣٦٥-٠الحالي 

إجماليیومیوم
٪٦٢٪١٠٠٪٤٤معدل خسائر االئتمان المتوقعة

٤٬٠١٥٬٧٩١١٬٩٢١٬٧٩٠٥٬٩٣٧٬٥٨١-إجمالي مجموع القیمة الدفتریة المقدرة
١٬٧٦٣٬١٧١١٬٩٢١٬٧٩٠٣٬٦٨٤٬٩٦١-خسائر االئتمان المتوقعة

٢٬٢٥٢٬٦٢٠-٢٬٢٥٢٬٦٢٠-صافي الذمم المدینة

مبلغ   ملیون درھم) مدفوع مقابل سكن الموظفین بما في ذلك ٢٠٫٣-٢٠٢١ملیون درھم ( ٢٥٫٥*تتضمن المصروفات المدفوعة مقدماً 
بدل اإلیجار المدفوع مقدماً 
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یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٦

ودائع الوكالة ١١
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠٤٥٬١٣١٬٣٨٩ودائع الوكالة
-)٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠()١٢أشھر (إیضاح  ٣ذات فترة استحقاق أصلیة تقل عن  –ودائع الوكالة ناقصاً:

-٤٥٬١٣١٬٣٨٩

٪ سنویاً. ٠. ٨٠٪ إلى ٠. ٣٠تخضع ودائع الوكالة المودعة لدى بنك محلي لھامش ربح یتراوح من -٢٠٢١و٢٠٢٢

النقدیة وشبھ النقدیة ١٢
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٧١١٬١٠٦٢٩٥٬٤٦٠نقد في الصندوق
١٨٦٬٠٣٣٬١٢١١٨٤٬٦٣٥٬٣٤٧النقد لدى البنوك
١٦٬٣٤٠٬٢٥٠٨٬٠٦٢٬٨٨٠ودائع الصكوك

-٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠)١١ودائع الوكالة (إیضاح  
٢٤٣٬١٥٠٬٤٧٧١٩٢٬٩٩٣٬٦٨٧

)٣٬٥١٣٬٨٨٤()١٥٬١٦٤٬٠٨٩(النقد المقید*)ناقص(

٣٨٨٬٩٨٦٬٢٢٧١٨٩٬٤٧٩٬٨٠٣النقدیة وشبھ النقدیة ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد

٪  ١٫٧٥تم إیداع ودائع الصكوك لدى مؤسسة مالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تحمل ھذه الودائع معدل ھامش ربح یتراوح من  
سنوات. یتم تصنیف ھذه الودائع على أنھا نقدیة وشبھ  ٣سنوًیا) مع استحقاق في األصل خالل  ٪٢إلى  ٪١٫٧٥-٢٠٢١(٪ سنوًیا  ٢إلى  

یوًما من تاریخ اإلیداع دون غرامة وبالتالي فھي عالیة السیولة بطبیعتھا، أي قابلة للتحویل  ٣٠نقدیة ألنھا قابلة لالسترداد في أي وقت بعد 
دیة معروفة وتخضع لمخاطر غیر كبیرة من حیث التغیرات في القیمة.بسھولة إلى مبالغ نق

درھم)  ٣٬٥١٣٬٨٨٤–٢٠٢١درھم (١٥٬١٦٤٬٠٨٩تشمل النقدیة وشبھ النقدیة المفصح عنھا أعاله وفي بیان التدفقات النقدیة الموحد  
والتي تحتفظ بھا واحدة من الشركات التابعة للشركة (أي تعلیم، شركة الشخص الواحد ذ.م.م). یتم االحتفاظ بھذه األرصدة المصرفیة لغرض 

المجموعةتشغیل وإدارة المدارس العامة من قبل دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي وبالتالي فھي غیر متاحة لالستخدام من قبلوھو محدد 

التي تترتب علیھا فوائد المصرفیة القروض ١٣

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢١١٤٬٥٣٥٬٧١٤كما في بدایة السنة
٧٬٩٢٧٬٥٨٥٣٬٦١٧٬١١٦]٢٤(أ) و٢٢إیضاح  [زائدًا: تكالیف تمویل محملة للسنة 

١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠زائدًا: قرض مسحوب
)٣٬٦١٧٬١١٦()٧٬٠٧١٬١٥٩(ناقصاً: تكالیف تمویل مدفوعة خالل السنة

)٨٬٤٤٦٬٨٣٢()٢٤٬٥٢٣٬٠٩٨(المسددة خالل السنةالقروضناقصاً:  
٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢كما في نھایة السنة

)٢٤٬٥٣٥٬٢٩٨()٢٨٬٢٩٦٬٨٩٢(المتداولءناقصاً: الجز
٣٠٤٬١٢٥٬٣١٨١٧١٬٥٥٣٬٥٨٤المتداولالجزء غیر  

٢٠٢١أشھر بین بنوك اإلمارات (إیبور) زائد ھامش ربح سنوي ( ٣ترتب على التمویل أرباح مستحقة الدفع على أساس ربع سنوي بمعدل  
).زائد ھامش ربح سنويأشھر حسب ایبور ٣-

)). كان  ١(٨درھم كجزء من األصول المؤھلة خالل السنة (إیضاح ١٬٢١٠٬٩٥٤، تمت رسملة تكالیف االقتراض البالغة ٢٠٢١في عام 
.زائد ھامش ربح سنويأشھر إیبور ٣المتوسط المرجح لسعر الفائدة المستخدم في رسملة تكالیف االقتراض 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٧

ابع) تترتب علیھا فوائد (تالتي  المصرفیة القروض ١٣
قروض وسلفیات متداولة تترتب علیھا فوائد 

٢٠٢٢٢٠٢١تواریخ االستحقاق 
درھمدرھم

٢٠٢٧٩٬٩٢٨٬٥٦٤١١٬٤١٠٬٢٩٨-فبرایر ١منشأة إسالمیة 
٢٠٢٩١٧٬٥٠٠٬٠٠٠١٣٬١٢٥٬٠٠٠-نوفمبر٢منشأة إسالمیة 
-٢٠٣٢٨٦٨٬٣٢٨-یولیو ٣منشأة إسالمیة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٨٬٢٩٦٬٨٩٢٢٤٬٥٣٥٬٢٩٨مجموع القروض والسلفیات المتداولة التي تترتب علیھا فوائد 

════════════════════════

القروض والسلفیات غیر المتداولة التي تترتب علیھا فوائد 

٢٠٢٢٢٠٢١االستحقاق تواریخ 
درھمدرھم

٢٠٢٧٣٤٬٧٥٠٬٠٠٠٤٤٬٦٧٨٬٥٧١-فبرایر ١منشأة إسالمیة 
٢٠٢٩١٠٩٬٣٧٥٬٣١٨١٢٦٬٨٧٥٬٠٠٠-نوفمبر٢منشأة إسالمیة 
-٢٠٣٢١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠-یولیو ٣منشأة إسالمیة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٠٤٬١٢٥٬٣١٨١٧١٬٥٥٣٬٥٧١مجموع القروض والسلفیات المتداولة التي تترتب علیھا فوائد 

════════════════════════
تم الحصول على كافة القروض والسلفیات بعملة الدرھم.

والسلفیات أعاله بموجب ما یلي: تم ضمان القروض ی

اتفاقیة حمایة األصول المنقولة. ) أ(
الرھن العقاري من الدرجة األولى على العقارات التالیة (المعدل في الرھن العقاري الحالي مع صالحیة الرھن العقاري لمدة عامین  ) ب(

ذ.م.م.، وتعلیم لإلدارة ذ.م.م.بعد تاریخ انتھاء مدة التسھیالت) بما یغطي تعلیم القابضة ذ.م.م.، تعلیم 
  مبلغ  ٩١قطعة أرض رقم مقابل  دبي لالستودیوھات)  مدینة  (مبنى  الحبیھ الثانیة، دبي  درھم لصالح البنك  ٨٨.  ٢،  ملیون 

المقرض.      
 ملیون درھم لصالح البنك المقرض.١٠٠)، مردف، دبي (مدرسة أبتاون مردف) مقابل  ٤٢٩٣-٢٥١(٣٨٢قطعة أرض رقم
مقابل مبلغ  ٤٠٤٦-٣٩٤(٦٦٤٨ة األرض رقم  قطع (مدرسة دبي البریطانیة، دبي)  ٤٠) الموجودة في الثنیة الرابعة، دبي 

ملیون درھم لصالح البنك المقرض؛ 
، الحبیبة الثانیة، تخضع دبي لتعزیز  ٩١ملحوظة: (في حالة وجود أي طلب لإلفراج عن الرھن العقاري لقطعة األرض رقم  

العقا  الرھن  رقم  قیمة  القطعة  في  الموجود  للعقار  دبي ٤٠٤٦-٣٩٤(٦٦٤٨ري  (مدرسة  دبي  الرابعة،  الثنیة  في  الواقعة   (
ملیون درھم).١٢٨ملیون درھم إلى ٤٠البریطانیة ، دبي) من 

ملیون درھم تغطي تسھیالت ٢٠٥٫٧)، الحبیة الثالثة ، دبي (مدرسة جبل علي) مقابل ملبلغ  ٢٤٥١-٦٧٦(٣٩٢٣قطعة أرض رقم  ) ج(
إلجارة الثالثة. ا

تنازل عن وثيقة تأمين شامل على العقار ضد جميع المخاطر تغطي العقارات المرهونة (لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع، )د(
باعتباره المستفيد األول في حالة الخسارة)، تغطي بحد أدنى مبالغ الرهن. 

، مجمع دبي لالستثمار، وتم )٠٢٤٩–٥٩٨(٧٣عة أرض رقم  تنازل عن اتفاقیة مدرسة جرین فیلد إنترناشیونال المشیدة على قط)ه(
اإلقرار بالتنازل واعتماده من قبل شركة تطویر مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م، بما یغطي تسھیالت لشركة تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م.

تنازل عن جمیع الذمم المدینة والتدفقات النقدیة والرسوم الدراسیة من جمیع المدارس التابعة لشركات مجموعة تعلیم القابضة ش.م.خ )و(
(كل مدین / مدین بالشراكة یتنازل عن كافة الذمم المدینة / التدفقات النقدیة من جمیع المدارس مقابل التسھیالت المعني  لصالح البنك  

صول علیھا / مقرر الحصول علیھا من الشركة نفسھا أو أي شركة من شركات المجموعة والتي تم الحصول علیھا أو یتم التي تم الح 
الحصول علیھا في المستقبل من البنك).

قبلھا )، لصالح البنك المقرض وبقیمة ی٢خلیفة أ أبوظبي بما یغطي تسھیل إجارة (–الدولیةتنازل عن وثیقة تأمین على مدرسة الراحة  ) ز(
البنك. 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٨

تترتب علیھا فوائد (تابع) التي  المصرفیة القروض ١٣

تم ضمان القروض والسلفیات أعاله بموجب ما یلي: (تابع)ی

لمدرسة جبل علي وبما یشمل كافة التأمین ضد المخاطر على العقارات الواقعة  الدراسیةتنازل عن المستحقات / اإلیرادات / الرسوم  ) ح(
) الحبیة الثالثة.٢٤٥١-٦٧٦(٣٩٢٣في القطعة رقم 

تنازل التدفقات النقدیة بموجب توكیل / عقد وكالة موقع بین تعلیم القابضة ش.م.خ وتعلیم إس بي في المحدودة (أو أي منشأة أخرى )ط(
من البنك) لصالح البنك المقرض. لدیھا موجودات ممولة  

رھن سلبي على حصص تعلییم ش.ذ.م.م التي لن تقوم تعلیم القابضة ش.م.خ ببیعھا أو رھنا دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة ) ي(
من البنك خالل فترة التسھیل.

بموجب التسھیل أعاله االلتزام بالشروط المالیة التالیة:وعةمیتعین على المج 

مرة في جمیع األوقات؛١. ٤االحتفاظ بالحد األدنى من نسبة تغطیة خدمة الدین بمقدار )أ
مرات؛ و٤الحد األقصى لصافي الدین / األرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء بمقدار ) ب
قصى لمعدل االقتراض بمقدار مرة واحدة في جمیع األوقات.االحتفاظ بالحد األج)

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٤

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٩٬١٥٤٬٣٨٠١٧٬١٧٩٬١٤٩كما في بدایة السنة
-٨٬٦٧٨٬٣٧٦أ)-٦عند االستحواذ (إیضاح  

٨٬٤٩٠٬٤٥٨٧٬٥٩٩٬٨٠٩)٢٠زائدًا: المخصص المرصود للسنة (إیضاح  
)٥٬٦٢٤٬٥٧٨()٦٬٨٧٩٬٨٦٣(ناقصاً: المبالغ المدفوعة خالل السنة

٢٩٬٤٤٣٬٣٥١١٩٬١٥٤٬٣٨٠كما في نھایة السنة 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٩

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین (تابع) ١٤

المزایا على الراتب النھائي للموظفین وطول مدة الخدمة، خضوعًا  تقوم المجموعة بتقدیم مكافأة نھایة الخدمة للموظفین. یستند استحقاق ھذه  
إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. یتم استحقاق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة التوظیف. 

إیرادات مؤجلة من منح حكومیة ١٥

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٥١٬١٨٣٬٢٧٤٥٣٬٦٢٠٬٥٧٤في بدایة السنة
)٢٬٤٣٧٬٣٠٠()٢٬٤٣٧٬٣٠٠(ناقصاً: المحول إلى األرباح أو الخسائر

٤٨٬٧٤٥٬٩٧٤٥١٬١٨٣٬٢٧٤كما في نھایة السنة
)٢٬٤٣٧٬٣٠٠()٢٬٤٣٧٬٣٠٠(ناقصاً: الجزء المتداول من اإلیرادات المؤجلة من المنحة الحكومیة

٤٦٬٣٠٨٬٦٧٤٤٨٬٧٤٥٬٩٧٤اإلیرادات المؤجلة من المنحة الحكومیةالجزء غیر المتداول من 

استنادًا ٢والمرحلة ١تم احتساب المبلغ المخصص لإلیرادات المؤجلة فیما یتعلق باألرض الممنوحة لمدرسة أبتاون انترناشیونال المرحلة 
مدى العمر اإلنتاجي للمبنى  ٣و٢و١إلى القدرة االستیعابیة لمدرسة أبتاون انترناشیونال (المرحلة   ). یتم إطفاء المبلغ المخصص على 

(ج)).٨المشید الخاص بمدرسة أبتاون انترناشیونال (إیضاح 

ذمم دائنة تجاریة وأخرى ١٦

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٨٧٬٩٤٥٬٧٢٨٣٤٬٦٣٢٬٦٣٠ذمم دائنة تجاریة
٢٣٬٩٧٩٬٦٧٩٢٩٬٩٨٧٬٩٩٦االستحقاقات والمخصصات

١٢٬٨٦٥٬٤٦٨-مبالغ محتجزة دائنة
٣٨٬١٤٧٬٩٦٢٤٬٩٣٩٬٨٧١سندات مستحقة الدفع

٣٥٣٬٧٤٩-توزیعات أرباح مستحقة الدفع
١٥٠٬٠٧٣٬٣٦٩٨٢٬٧٧٩٬٧١٤

)٤٬٢٢٨٬٩٠٨()٢٦٬٥٤٣٬٦٨٥(ناقصاً: السندات الدائنة طویلة األجل مستحقة الدفع
٦٨٤٬٥٢٩٬١٢٣٧٨٬٥٥٠٬٨٠٦
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٠

ذمم دائنة تجاریة وأخرى (تابع) ١٦

یوماً. ٩٠إلى ٣٠إن الذمم الدائنة التجاریة ال تترتب علیھا فوائد ویتم سدادھا عادًة خالل 

سندات مستحقة الدفع:
تشمل السندات مستحقة الدفع ما یلي: 

ذات األولویة التي یتم تقدیمھا في جمیع مدارس تعلیم لشركات أطراف  الطالب  مقاعد  توفیر  بعائدات  الخاصة  سندات مستحقة الدفع  )أ(
ملیون  ٤٫٢سندات مستحقة الدفع  ال، بلغت قیمة  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١سنة. كما في  ١٥خارجیة، حیث یتم إطفاء كل سند على مدار  

.درھم)ملیون ٤٬٩–٢٠٢١(درھم
أ) ٦علیھا فوائد كجزء من االستحواذ على مدرسة جبل علي (إیضاح  ترتبتخالل العام، استحوذت المجموعة على سندات ال  )ب (

لحاملي السندات ملیون درھم وھي مستحقة الدفع٣٩ملیون درھم. تم تحدید القیمة العادلة في تاریخ االستحواذ بمبلغ  ٤٣٫٣بقیمة  
مستحقة الدفع لمدرسة جبل علي  ، بلغت قیمة السندات  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١سنوات. كما في  ٥على مدى  )لطالب والشركات(أي ا
ملیون درھم.٣٣٫٩

االیرادات ١-١٧

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٦١٨٬٧٧٣٬٥٢٦٥٢٨٬٠٢٠٬١٩٩إجمالي مصاریف الدراسة  
)١٣٬٣١١٬٤٩٤()١٣٬٣٨٠٬٥٧٤(خصومات*(ناقصاً):  

٦٠٥٬٣٩٢٬٩٥٢٥١٤٬٧٠٨٬٧٠٥صافي مصاریف الدراسیة
٦٬٩٨٥٬٠١٢٥٬٢٣٥٬٢٩٢اإلدارة*أتعاب 

١٬٥٤٤٬١٠١١٬٠٠٥٬٣٤١رسوم التقدیم (عند القبول المبدئي)

٩٬٤١٠٬٥٤٩٥٬٨٨٨٬٥٦٥)١-٢١إیرادات تشغیلیة أخرى (إیضاح  

٦٢٣٬٣٣٢٬٦١٤٥٢٦٬٨٣٧٬٩٠٣

:فیما یلي تحلیل إلیرادات المجموعة
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

تثبیت اإلیرادات توقیت 
٦٢١٬٧٨٨٬٥١٣٥٢٥٬٨٣٢٬٥٦٢الخدمات المحولة بمرور الوقت 
١٬٥٤٤٬١٠١١٬٠٠٥٬٣٤١خدمات تم تحویلھا في وقت معین

٦٢٣٬٣٣٢٬٦١٤٥٢٦٬٨٣٧٬٩٠٣إجمالي اإلیرادات من عقود العمالء

المتحدة. یتم تحقیق اإلیرادات بالكامل في دولة اإلمارات العربیة 

وسیاسات االعتراف  ٣یتم في اإلیضاح رقم   مع العمالء  الخاصة بالعقود المبرمة  بالتزامات األداء  وتوقیت الوفاء  اإلفصاح عن طبیعة 
باإلیرادات ذات الصلة.

أبوظبي، اإلمارات العربیة  * تكتسب أتعاب اإلدارة من دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي مقابل إدارة مدارس الشراكات التعلیمیة األربع في  
درھم) ورسوم  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٠٢١درھم (٢٬٠٠٠٬٠٠٠المتحدة بموجب اتفاقیة الخدمة. وتشمل أتعاب اإلدارة رسوم إداریة ثابتة بمبلغ  

درھم).   ٣٬٢٣٥٬٢٩٢-٢٠٢١درھم (٤٬٩٨٥٬٠١٢إداریة متغیرة بمبلغ 
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٥١

أرصدة العقود ٢-١٧

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٤٬٠١٦٬٥٤٠٢٬٢٥٢٬٦٢٠)١٠رسوم مستحقة (إیضاح 

٢٦٧٬٦٤٣٬٤٢٦٢١٣٬٨٤١٬٣٣٠رسوم تم استالمھا مقدًما 

درھم).١٨٢٫٤٠١٫٨٨٣-٢٠٢١درھم (٢١٣٬٨٤١٬٣٣٠مبلغ اإلیرادات المثبت من األتعاب المحصلة مقدًما في بدایة العام ھو 

التكالیف التشغیلیة ١٨
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٣٤٩٬٦٨٠٬٤١٦٢٨٦٬١٢١٬٤٩٧)٢٠تكالیف الموظفین ومزایا أخرى (إیضاح  
٩٬٩٨٠٬٥٨٢٥٬١٦٠٬٧٤٥مدرسیةأدوات

٣٬٥٧٢٬٢١٠٤٬٩٦٩٬٨٠٧إیجار ورسوم خدمة
٣٬٧٩٠٬٩٢٠٢٬٨٤٩٬٦٧٨مصاریف بنكیة

٣٬٢٨٣٬١٧٥٣٬١٥٠٬٩٠٧أخرى
٣٧٠٬٣٠٧٬٣٠٣٣٠٢٬٢٥٢٬٦٣٤

المصاریف العمومیة واإلداریة ١٩
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٢٠٬١١٩٬٩٣٥١٥٬٥٦٢٬٧٠٩)٢٠(إیضاح  تكالیف الموظفین ومزایا أخرى  
١٥٬٤١٤٬٠٤٦١٤٬٦٦٨٬٢٧٨مصروفات الكھرباء والماء

١٦٬٠٣٩٬٧٥٣١١٬٧٧٣٬٧١٦إصالحات وصیانة
١١٬١٨٧٬٨٥٤٩٬٤٦٥٬١٣٧مصروفات الحراسة واألمن

١٠٬١٥٣٬٧٠٧٥٬٦٦٣٬٤٩٨أتعاب قانونیة ومھنیة
٥٬٣٧٦٬١٧٥٤٬٧٢٦٬٣٥٦والتسویقمصروفات اإلعالنات  

٣٬٦٧٥٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠)٢٢مكافآت وتعویضات مجلس اإلدارة ومزایا أخرى (إیضاح  
١٬٢٦٥٬٧٣٧١٬٥٧٣٬٦٦٣سفر واتصاالت

٢٬٢٦٤٬٠٢٥١٬٤٥٠٬٨٦٦طباعة وقرطاسیة
١٬٦٤٧٬١٧٠١٬٣٣٥٬٩٥٧)١٠خسائر انخفاض قیمة الرسوم مستحقة القبض (إیضاح  

٥٢٨٬٠٩٣٤٩٠٬٤٦١إیجار مكاتب
٢٠٤٬١٥٢٬٨٧٬٠١١٬٥٩٢أخرى (فعالیات وتأمین ورسوم مصرفیة وغرامات)

٦٩٩٬٨٢٣٬٥٩٧٦٬٧٢٢٬٢٣٣

.٢٠٢١و٢٠٢٢أغسطس ٣١لم تقم المجموعة بأي مساھمات اجتماعیة للسنوات المنتھیة في  



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
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٥٢

تكالیف الموظفین ومزایا أخرى ٢٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٢٧٩٬٣٩١٬٠٥٠٢٢٧٬٦٧٣٬٠٢٤رواتب وبدالت
٥٤٬٦٠٠٬٥٠٦٤٣٬١٦٦٬٥١٢سكن الموظفین

٢٧٬٣١٨٬٣٣٧٢٣٬٢٤٤٬٨٦١للموظفینالدراسیةخصومات على الرسوم 
٨٬٤٩٠٬٤٥٨٧٬٥٩٩٬٨٠٩)١٤مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (إیضاح  

٣٦٩٬٨٠٠٬٣٥١٣٠١٬٦٨٤٬٢٠٦
یتم إدراج تكالیف الموظفین ضمن:

٣٤٩٬٦٨٠٬٤١٦٢٨٦٬١٢١٬٤٩٧)١٨التكالیف التشغیلیة (إیضاح  
٢٠٬١١٩٬٩٣٥١٥٬٥٦٢٬٧٠٩)١٩المصروفات اإلداریة والعمومیة (إیضاح 

٣٦٩٬٨٠٠٬٣٥١٣٠١٬٦٨٤٬٢٠٦

التشغیلي اآلخر الدخل١-٢١
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٥٬٩١٣٬٠٧٨٤٬١٧٣٬٢٧٣النشاط الریاضي-إیرادات  
٧١١٬٠٤٠٧١١٬٠٤٠إیرادات السندات

٦٩٩٬٠٤١٤١٣٬٤٤٠إیرادات المواصالت 
١٧٨٬٠٨٣٣٧٧٬٦٨٣اإلیرادات من المؤتمرات

١٬٦١٨٬١٩٢١٠٢٬٨١٨الزي المدرسي–عموالت 
٢٩١٬١١٥١١٠٬٣١١الكافتیریا –عموالت 

٩٬٤١٠٬٥٤٩٥٬٨٨٨٬٥٦٥

الدخل اآلخر ٢-٢١

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٬٠١٣٬٣٣٩١٬٩٠٧٬٧٨٢استرداد الدیون المعدومة
٥٧٬١٤٣٧٨٬٢٧٦األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات

٧٨٧٬٠٧٠٬١١٢٬٩٧١٬٧٩٦إیرادات متنوعة

٢٦٩٬١٤١٬١٢٨٥٤٬٩٥٧٬٤
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٥٣

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ٢٢

مساھمي المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات األخرى التي یسیطر علیھا المساھمون أو أعضاء  على  تشتمل األطراف ذات العالقة  
مباشر   مباشر وغیر  بعد بـ "الشركات مجلس اإلدارة بشكل  بشكل جوھري (ُیشار إلیھا فیما  والكیانات التي بإمكانھا التأثیر علیھا إداریاً 

الزمیلة") وموظفي اإلدارة الرئیسیین بالمجموعة. وقد اعتمدت إدارة المجموعة سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت. 

المعامالت الھامة لألطراف ذات العالقة )أ

القیمة اإلجمالیة للمعامالت الھامة المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:فیما یلي 

٢٠٢٢٢٠٢١تأثیر كبیر في المجموعة: منشأة ذات 
درھمدرھم

مصرف اإلمارات اإلسالمي
٤٨٨٬٥٥٣٢٢٨٬٦٢٢)٢٣أرباح من ودائع الوكالة (إیضاح  

)٣٬٦١٧٬١١٦()٧٬٩٢٧٬٥٨٥()٢٤تكالیف التمویل (إیضاح  
١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠)١٣قروض مصرفیة تم الحصول علیھا (إیضاح  

-)٩١٢٬٥٠٠(تكلفة المعاملة المتكبدة على السلفیات
)٨٬٤٤٦٬٨٣٢()٢٤٬٥٢٣٬٠٩٨()١٣سداد قروض مصرفیة (إیضاح  

)٣٬٥٠٠٬٠٠٠()٤٬٥٠٠٬٠٠٠(المدفوعةتوزیعات األرباح  

شركة الصكوك الوطنیة
٤٣٥٬٢٦٣٦٢٬٨٨٠)٢٣أرباح من ودائع الصكوك (إیضاح  

)١٠٬٢٦٦٬٢٤٢()١٥٬٥٥٢٬٠١٢(توزیعات األرباح المدفوعة

صندوق المعرفة
٣٦٩٬٣٨٦٣٦٩٬٣٨٦مدفوعات اإلیجار

)١١٬٣٧٥٬٩١٠()١٢٬٢٧٣٬٦١٢(توزیعات األرباح المدفوعة

٥٩٬١٣٨١١٥٬٤١٠مصاریف الدراسة المستلمة من مجلس اإلدارة، صافي الخصومات

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٢٬٦٦٥٬١٤٨١٢٬١٧٠٬٥٠١امتیازات قصیرة األجل للموظفین
٢٨٣٬٣٤٥٢٧٦٬٣٦٢مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

٢٩٦٬٤٦٩٣٢٩٬٧٥٦تخفیضات الرسوم الدراسیة
١٬٣٧٥٬٠٠٠١٬٢٥٣٬٦٨٢مكافآت اللجنة التنفیذیة ولجنة التدقیق

٣٬٦٧٥٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠)١٩مكافآت وتعویضات وامتیازات أخرى لمجلس اإلدارة (إیضاح  
١٨٬٢٩٤٬٩٦٢١٧٬٠٣٠٬٣٠١

أرصدة األطراف ذات العالقة ) ب
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

مصرف اإلمارات اإلسالمي
١٨٥٬٤٥٥٬١١٢١٨١٬٨٠٢٬٨٤٨)١٢أرصدة مصرفیة (إیضاح  

٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠٤٥٬١٣١٬٣٨٩)١٢و١١يودائع الوكالة (إیضاح 
١١٢٬٥٢١٬٥٢٢٢٢٦٬٩٣٤٬٢٣٧

الوطنیةالصكوكشركة 
١٦٬٣٤٠٬٢٥٠٨٬٠٦٢٬٨٨٠)١٢ودائع الصكوك (إیضاح  

مصرف اإلمارات اإلسالمي 
)١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢()٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠()١٣(إیضاح  قروض وسلفیات من أطراف ذات عالقة

صندوق المعرفة
٤٧٨٬٣٨)٩٦٦٬١٠١(ذمم تجاریة (دائنة) / مدینة



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٤

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة تابع) ٢٢

أحكام وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
والصكوك (غیر المضمونة)، فإن األرصدة األخرى   علیھا فوائد (المضمونة)، وودائع الوكالة  والسلفیات التي یترتب  باستثناء القروض 

مضمونة، وال یترتب علیھا فوائد وتتم التسویة نقدًا بشكل عام. ال توجد ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص القائمة في نھایة السنة تعد غیر  
باألطراف ذات العالقة. بخصوص السنة المنتھیة في   ذمم مدینة أو دائنة خاصة  ، لم تقم المجموعة بتثبیت أي ٢٠٢٢أغسطس  ٣١أیة 

ال شيء).-٢٠٢١ة من األطراف ذات العالقة (مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ المستحق

دخل التمویل ٢٣
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٩٢٣٬٨١٦٢٩١٬٥٠٢(أ))٢٢األرباح من ودائع الوكالة وودائع الصكوك (إیضاح 
-٨٢٣٬٤١٢استرداد تكالیف التمویل من البنك

٦٠٤٬٦١٠-وكالة أمالكائعأرباح من ود
٢٢٨٬١٬٧٤٧٨٩٦٬١١٢

تكالیف التمویل ٢٤
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٩٬٩٢١٬٥٧٢٨٬٤٨٤٬٦٧٣))٢(٢٨تكالیف التمویل على التزامات اإلیجار (إیضاح  
٧٬٩٢٧٬٥٨٥٢٬٤٠٦٬١٦٢(أ))٢٢و١٣يترتب علیھا فوائد (إیضاح تتكالیف التمویل على القروض والسلفیات التي  

-٤٨٠٬٥٨٦السندات مستحقة الدفعالمطلوبات مقابلتسویة
-٣٩٩٬٥١٥تأثیر تسویة مدفوعات االستحواذ المؤجلة

٢٥٨٬٧٢٩٬١٨١٠٬٨٩٠٬٨٣٥

)).١(٨درھم كجزء من األصول المؤھلة خالل السنة (إیضاح ١٬٢١٠٬٩٥٤، تمت رسملة تكالیف السفلیات التي بلغت ٢٠٢١في 

المال رأس ٢٥
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع:
درھم١سھم عادي قیمة كل منھا ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠)درھم للسھم الواحد١سھماً عادیاً بقیمة ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠-٢٠٢١(

ملكیة الشركة ھي كما یلي:
٢٠٢٢٢٠٢١

% من األسھم% من األسھماألسھماسم حامل  
٪٢٣٫٠٤٪٢٣٫٠٤شركة الصكوك الوطنیة

Al Mal Direct Equity II Limited١٨٫١٨٪١٨٫١٨المملوكة لصندوق المعرفة٪
٪١٠٫١٧٪١٠٫١٧المال كابیتال

٪٤٨٫٦٤٪٤٨٫٦١مساھمون آخرون

االحتیاطي القانوني ٢٦

٪ من األرباح عن كل ١٠بنسبة، أنشأت الشركة والشركات التابعة لھا احتیاطا قانونًیا ٢٠٢١) لسنة ٣٢وفقاً المرسوم بقانون اتحادي رقم (
٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي یسمح بھا القانون. ٥٠عام حتى وصل االحتیاطي إلى 



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٥

اح توزیعات األرب ٢٧

درھم ٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠درھم للسھم بقیمة  ٠٩,٠، توزیعات أرباح بواقع  ٢٠٢١دیسمبر  ١٣اعتمد المساھمون خالل االجتماع المنعقد بتاریخ  
درھم، مع توزیعات ٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠درھم)، والتي تتضمن مبلغ  ٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠درھم للسھم بقیمة  ٠٧,٠توزیعات أرباح بواقع  -٢٠٢١(

درھم).٥٢٫٣١٤٫٦٥٧تم دفع مبلغ –٢٠٢١تم دفعھا (٢٠٢١أغسطس  ٣١درھم كما في ٣٥٣٬٧٤٩أرباح مستحقة الدفع تبلغ 

عقود اإلیجار -٢٨

٥٠إلى  ٢٠منفترات اإلیجار عادة  تتراوحختلف احتساب قیم وفترات اإلیجار من عقد إیجار آلخر.  یتستأجر المجموعة أرض ومباني.  
سنة. 

موجودات حق االستخدام .١

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٣٩٬٥٥٤٬٣٠٣١٤٨٬٧٩٢٬٩٠٦في بدایة السنة
-٥٤٬٣٦٠٬٣١٩موجودات عقود اإلیجار اإلضافیة
٦٤٣٬١٩٧٣٬٢١٩٬٠٩٠تأثیر تعدیل اإلیجار خالل السنة 

-)٤٬٠٦٥٬١٢٢(*وقف تثبیت موجودات حق االستخدام
)١٢٬٤٥٧٬٦٩٣()١٣٬٣٦١٬٨٧٠(اإلطفاء للسنة

١٧٧٬١٣٠٬٨٢٧١٣٩٬٥٥٤٬٣٠٣كما في نھایة السنة

درھم وبلغت خسائر  ٣٬٧٠٧٬٧٤٢تاریخ وقف تثبیت عقد اإلیجار الرئیسي مبلغ  * بلغ صافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي المثبت في  
، بلغت القیمة الدفتریة لصافي االستثمار في عقود اإلیجار  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١درھم. كما في  ٣٥٧٬٣٨٠وقف تثبیت حق االستخدام المثبت  

ال شيء).-٢٠٢١درھم (٣٬٤٢٣٬٣٢٥التمویلي 

مطلوبات عقود اإلیجار .٢

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٥٠٬١٤٥٬٥٥٤١٥١٬١٦٢٬٩٨٣في بدایة السنة
-٥٤٬٣٦٠٬٣١٩مطلوبات عقود اإلیجار اإلضافیة

٩٬٩٢١٬٥٧٢٨٬٤٨٤٬٦٧٣)٢٤تكالیف التمویل على مطلوبات عقود اإلیجار (إیضاح  
٤٢١٬٢٨١٣٬٢١٩٬٠٩٠تأثیر تعدیل اإلیجار خالل السنة

)١٢٬٧٢١٬١٩٢()١٣٬٨٤٨٬٤٥٧(مطلوبات عقود اإلیجارناقصاً: الدفعات المسددة من 
٢٠١٬٠٠٠٬٢٦٩١٥٠٬١٤٥٬٥٥٤كما في نھایة السنة

)٥٬٨٥٦٬٩٩٤()١٣٬٩٩٩٬٧٩٩(مطلوبات عقود اإلیجارناقصاً: الجزء المتداول من 
١٨٧٬٠٠٠٬٤٧٠١٤٤٬٢٨٨٬٥٦٠الجزء غیر المتداول

المبالغ المثبتة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد .٣

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٣٬٣٦١٬٨٧٠١٢٬٤٥٧٬٦٩٣إطفاء موجودات حق االستخدام
٩٬٩٢١٬٥٧٢٨٬٤٨٤٬٦٧٣)٢٤مطلوبات عقود اإلیجار (إیضاح  بشأنتكالیف التمویل  

اإلیجار قصیرة األجل والموجوداتالمصروفات المتعلقة بعقود 
الدولي  منخفضة القیمة (اإلعفاء من التثبیت بموجب المعیار  

٨٠٩٬٧٠٠٥٨٬٤٨٬٦٢٦٬٧٨٠*)١٦رقم إلعداد التقاریر المالیة  
٢٥١٬٩٨٤٬٨١٦٩٬٥٦٩٬١٤٦
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٦

عقود اإلیجار (تابع) -٢٨

الخسائر الموحد (تابع) المبالغ المثبتة في بیان األرباح أو .  ٣

الموحد:األرباح والخسائر* فیما یلي المصاریف المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل والموجودات منخفضة القیمة المسجلة في بیان 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٥٤٬٦٠٠٬٥٠٦٤٣٬١٦٦٬٥١٢)٢٠سكن الموظفین (إیضاح  
٣٬٥٧٢٬٢١٠٤٬٩٦٩٬٨٠٧)١٨والخدمات (إیضاح  ناقًصا مصاریف اإلیجار  

٥٢٨٬٠٩٣٤٩٠٬٤٦١)١٩(إیضاح  إیجار المكتب

٥٨٬٧٠٠٬٨٠٩٤٨٬٦٢٦٬٧٨٠

الموحدتدفقات النقدیةالمبالغ المثبتة في بیان ال .٤

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

التدفقات النقدیة للخارج المتعلقةإجمالي التدفقات النقدیة للخارج لعقود اإلیجار (باستثناء  
١٣٬٨٤٨٬٤٥٧١٢٬٧٢١٬١٩٢عفاء من تثبیت الموجودات ذات فترة اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة)اإلب

االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالیة ٢٩

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٧٬٥٣٧٬٠٥٨١٤٬٤٠٦٬٠٧٥(أ) التزامات رأسمالیة

١٦٩٬١٥٧٬٠٩٠١١٣٬٠٥٣٬٨٠١(أ) ضمان مصرفي

خلیفة أ في –الدولیةمن مدرسة الراحة ٢تتعلق االلتزامات الرأسمالیة لدى المجموعة بصورة رئیسیة بأعمال اإلنشاءات الجاریة للمرحلة 
أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. 

دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي  یتعلق الضمان المصرفي بالمبالغ المدفوعة مقدمًا وضمانات حسن األداء الصادرة من قبل المجموعة لصالح
وعالوة على ذلك، تم إصدار دفعة  مقر مدینة خليفة.-فيما یتعلق باتفاقية اإلدارة المبرمة من قبل المجموعة لمبنى مدرسة الراحة الدولية  
فيما یتعلق باتفاقية اإلدارة المبرمة بواسطة للتعليم المدرسي  مقدمة وضمانات حسن أداء جدیدة من قبل المجموعة لصالح مؤسسة اإلمارات  

بتشييد یتعلق  فيما  المعرفة  صندوق  مؤسسة  لصالح  المجموعة  قبل  من  جدیدة  أداء  حسن  ضمانات  إصدار  وتم  دبي  المجموعة،  مدرسة 
البریطانية، جميرا. 

المعلومات القطاعیة ٣٠

تأسست القطاعات التشغيلية للمجموعة على أساس المكونات الرئيسية للمجموعة والتي یجري تقييمها بصفة منتظمة من قبل صانع القرارات 
المجموعة أن صانع القرارات التشغيلية الرئيسي لها التشغيلية الرئيسي عند اتخاذ قرارات حول كيفية تخصيص الموارد وتقييم األداء. حددت  

ت  هو الرئيس التنفيذي الذي یتخذ تلك القرارات بالتشاور مع مجلس اإلدارة. إن المجموعة لدیها قطاع تقاریر مالية واحد مصنف باسم "عمليا 
ومية لجميع المدارس التي تندرج تحت سلطة صانع المدارس" والذي یتضمن أنشطة اإلدارة والتشغيل واألنشطة الفرعية المتعلقة بالمهام الي

القرارات التشغيلية الرئيسي. 

حول یعتمد تحدید القطاع التشغيلي للمجموعة على المعلومات التي یتم إبالغها لصانع القرارات التشغيلية الرئيسي لغرض اتخاذ القرارات 
القطاعي استنادًا إلى األرباح أو الخسائر التشغیلیة ویقاس بما یتماشى مع األرباح أو الخسائر  توزیع المصادر وتقییم األداء. یتم تقییم األداء 

بالكامل  على أساس شروط وأحكام متفق علیھا ویتم حذفھا ، إن ُوجدت،التشغیلیة في البیانات المالیة الموحدة. تتم المعامالت بین القطاعات
عند التوحید.
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٧

بع) المعلومات القطاعیة (تا٣٠

القطاعات الجغرافیة 
، جمیع األنشطة التجاریة والعملیات الخاصة بالمجموعة تتم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ٢٠٢٢أغسطس ٣١اعتباًرا من 

معلومات حول القطاع األساسي
: فیما یليتم عرض البیانات القطاعیة

(بالدرھم) ٢٠٢٢أغسطس ٣١السنة المنتھیة في 

المركز الرئیسي عملیات 
موحدةللشركة المدارس 

اإلیرادات
٦٢٣٬٣٣٢٬٦١٤-٦٢٣٬٣٣٢٬٦١٤عمالء خارجیون

دخل التمویل والدخل اآلخر 
١٬٧٤٧٬٢٢٨-١٬٧٤٧٬٢٢٨دخل التمویل

١٢٬١٤١٬٢٦٩-١٢٬١٤١٬٢٦٩دخل آخر 
٢٬٤٣٧٬٣٠٠-٢٬٤٣٧٬٣٠٠الدخل من المنحة الحكومیة المؤجلة

المصاریف
٣٦٠٬١٣١٬٣٨١٩٬٦٦٨٬٩٧٠٣٦٩٬٨٠٠٬٣٥١تكالیف الموظفین

٩٤٬٣٣٤٬٩١٣١٬٩٩٥٬٧٣٨٩٦٬٣٣٠٬٦٥١تشغیلیة وإداریةمصاریف 
واالنخفاض في القیمةاالستھالك، 
٧٢٬٧٨٨٬٨٢١-٧٢٬٧٨٨٬٨٢١واإلطفاء

٢٥٨٬٧٢٩٬١٨-٢٥٨٬٧٢٩٬١٨تكالیف التمویل

٣٣٠٬٠٠٩٬٨٢)٧٠٨٬٦٦٤٬١١(٠٣٨٬٦٧٤٬٩٣أرباح قطاعیة

٢٠٢١أغسطس ٣١السنة المنتھیة في 

المركز الرئیسي عملیات 
موحدةللشركةالمدارس 

اإلیرادات 
٩٠٣٬٨٣٧٬٥٢٦-٩٠٣٬٨٣٧٬٥٢٦عمالء خارجیون

دخل التمویل والدخل اآلخر 
٨٩٦٬١١٢-٨٩٦٬١١٢التمویلدخل 

٤٬٩٥٧٬٨٥٤-٤٬٩٥٧٬٨٥٤دخل آخر 
٢٬٤٣٧٬٣٠٠-٢٬٤٣٧٬٣٠٠الدخل من المنحة الحكومیة المؤجلة

المصاریف
٢٩٢٬٨٥٦٬٠٦٠٨٬٨٢٨٬١٤٦٣٠١٬٦٨٤٬٢٠٦تكالیف الموظفین

٧٧٬٢٩٠٬٦٦١-٧٧٬٢٩٠٬٦٦١مصاریف تشغیلیة وإداریة
االستھالك، واالنخفاض في القیمة

٦٧٬٣٢٥٬٠٦١-٦٧٬٣٢٥٬٠٦١واإلطفاء
٨٣٥٬٨٩٠٬١٠-٨٣٥٬٨٩٠٬١٠تكالیف التمویل

٤٠٦٬٩٣٨٬٧٧)١٤٦٬٨٢٨٬٨(٥٥٢٬٧٦٦٬٨٦أرباح قطاعیة

التكالیف اإلداریة وتكالیف رواتب الموظفین فیما یتعلق ببعض إن المركز الرئیسي للشركة لیس قطاعاً تشغیلیاً ویتألف بشكٍل رئیسي من  
موظفي اإلدارة العلیا والتي ال یتم تخصیصھا إلى قطاع "عملیات المدارس". 



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٨

المعلومات القطاعیة (تابع) ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

تسویة األرباح 

٨٢٬٠٠٩٬٣٣٠٧٧٬٩٣٨٬٤٠٦أرباح القطاع
٩١١٬٧٢٣٣٣٧٬٦٧٥اإلیجاردخل  

٨٢٬٩٢١٬٠٥٣٧٨٬٢٧٦٬٠٨١األرباح للسنة

أخرى قطاعیةمعلومات 
٢٠٢٢أغسطس  ٣١تتألف موجودات ومطلوبات القطاع من جميع الموجودات والمطلوبات الواردة في بيان المركز المالي الموحد كما في  

المدارس".  تتعلق جميع هذه الموجودات (بما في ذلك المصاریف الرأسمالية) والمطلوبات  . وتندرج جميعها تحت قطاع "عمليات  ٢٠٢١و
بعمليات المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ربحیة السھم ٣١

یتم احتساب الربح األساسي للسھم بتقسیم األرباح للسنة العائدة للمساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة. 

على  یتم احتساب مبالغ ربحیة السھم المخففة بتقسیم الربح المنسوب إلى المساھمین العادیین بالشركة األم (معدلة لتأثیر التخفیف، إن وجد)  
توسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة زائدًا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیعالم

، لم یكن ھناك أسھم مخففة بطبیعتھا.  ٢٠٢١و٢٠٢٢أغسطس ٣١األسھم العادیة المحتملة المخففة إلى أسھم عادیة. كما في 

ة لحساب الربح األساسي والمخفف للسھم كما یلي: إن المعلومات الالزم

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

لى حاملي أسھمإأرباح السنة العائدة  
٨٢٬٩٢١٬٠٥٣٧٨٬٢٧٦٬٠٨١الشركة األم (درھم)

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم

لى حاملي األسھم:إالعائدة  
٠٫١١٠٫١٠األساسیة والمخففة للسھم (درھم لكل سھم)األرباح  

١٩-آثار جائحة كوفید٣٢

إلى حاالت عدم یقین إضافیة في بیئة عمل المجموعة وال یزال یؤثر على عملیات المجموعة.  ٢٠٢٠أدى تفشي فیروس كورونا منذ مطلع  
المجموعة وقد وضعت تدابیر طارئة. تشمل التدابیر الطارئة، باإلضافة إلى غیرھا  تراقب المجموعة عن كثب تأثیر التطورات على أعمال  

من التدابیر، خطط اتصاالت مع الطالب وتخفیض الرسوم الدراسیة واإلعفاء من رسوم التقدیم وخطط سداد مرنة فضًال عن توفیر العدید 
الطالب في منشآت المجموعة. من تسھیالت ووسائل التعلیم عن ُبعد لضمان سالمة موظفي المجموعة و

على تحصیل الرسوم من الطالب عقب جائحة كوفید جوھریاً  ومن المؤكد أن تعمل بنفس الطریقة في  ١٩-لم تَر المجموعة بعد تأثیرًا 
لتفشي بطبیعتھ ن الوضع یتطور بسرعة، ویخضع تأثیر اإالسنوات القادمة أیضاً. ستبقي المجموعة ھذه التدابیر الطارئة قید المراجعة حیث 

إلى مستویات كبیرة من عدم الیقین باإلضافة إلى مجموعة من اآلثار المحتملة غیر المعروفة.



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٩

األحداث الالحقة٣٣

لم تقع أي أحداث جوهریة الحقة لنهایة السنة، والتي قد تتطلب تعدیالت أو إفصاحات في البيانات المالية الموحدة.

معلومات المقارنة ٣٤

لكي تتوافق مع العرض المتبع في ھذه البیانات المالیة الموحدة وفًقا للملخص الموضح الرئیسیة  تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة  
في الجدول التالي: 

المبلغ  التفاصیل 
بالدرھم 

تصنیف السنة السابقة المنتھیة في  
٢٠٢١أغسطس ٣١

معاد تصنیفھ إلى 

اإلیراداتإیرادات أخرى ٥٬٨٨٨٬٥٦٥التشغیلیة األخرى اإلیرادات 
تم تسویتھ من النقدیة وشبھ النقدیةالنقدیة وشبھ النقدیة منجزء٣٬٥١٣٬٨٨٤رصید النقد المقید 

الموحدة الُمعلن عنھا سابقاً. أو حقوق الملكیة لم تؤثر إعادة تصنیف ھذه على األرباح 









































































































































































































 

188 

 

 

 
 

 

 (2) ملحق رقم

 عقد التأسيس والنظام األساسي 



 

  

 عقد تأسيس

كة   لشر

 ش.م.ع  تعليم القابضة

كة مساهمة )  ( عامةشر

كة"(  )"الشر

MEMORANDUM OF ASSOCIATION  

OF  

Taaleem Holdings PJSC 

(Public Joint-Stock Company) 

(“Company”) 

ي هذا اليوم  
 لسنة     ["الشهر "]إدخل  من شهر      [" اليوم "]إدخل  انه ف 

المؤسسي    قامت  ،  2022 برئيسها  لجنة  من ممثلة  والمفوضة 

خاص بقرار  كة  للشر العمومية  التأسيس  الجمعية  عقد    باعتماد 

ي  "(عقد التأسيس)"
 : االت 

In this day "[Insert day]" of "[Insert month]"  of 2022, the 

Founders Committee, represented by its Chairman and as 

delegated by the General Assembly of the Company via 

special resolution resolved to adopt the following 

Memorandum of Association (“Memorandum”): 

المساهمي    يشار   المساهمي      – إىل  بسجل  أسمائهم  والمدرج 

التأسيسبتاري    خ   طيه(  عقد  مجتمعي      -  )والمرفق 

 )"ؤسسونالم"(ب   

The shareholders of the Company, listed in the share 

register as at the date of this Memorandum (attached 

hereto), are referred to herein collectively as the 

(“Founders”) 

القابضة  إنحيث   خاصة(  تعليم  مساهمة  كة  كة   ،)شر شر هي 

خاصة اير   14بتاري    خ  مؤسسة    مساهمة  ،   2007  فبر ي دتر إمارة  ي 
  ف 

دائرة  ،  591478  رقم   التجارية  الرخصة  بموجب لدى  مسجلة 

والسياحة ي   االقتصاد  دتر ي 
التأسيس  ،ف  عقد  والنظام    وبموجب 

ي بتاري    خ  األساسي  ي إمارة دتر
اير   5  المصدق لدى الكاتب العدل ف  فبر

النظام األساسي والذي تم تعديله وإعادة صياغته بموجب ، 2007

  29بتاري    خ  المعدل والمعاد صياغته المصدق لدى الكاتب العدل  

و 2017يونيو   النظام  ،  بموجب  صياغته  وإعادة  تعديله  تم  الذي 

العدل   الكاتب  لدى  المصدق  صياغته  والمعاد  المعدل  األساسي 

اير    2بتاري    خ   . 2022فبر

Taaleem Holdings P.S.C, is a private joint stock company 

duly incorporated on 14 February 2007 in the Emirate of 

Dubai under the trade license number 591478 issued by the 

Department of Economy and Tourism in Dubai pursuant to 

its Memorandum and Articles of Association executed at 

the Dubai Notary Public on 5 February 2007, as amended 

by the amended and restated Articles of Association 

notarized by the Dubai Notary Public on 29 June 2017 and 

as amended by the amended and restated Articles of 

Association notarized by the Dubai Notary Public on 2 

February 2022. 

ي    المساهمونن  أوحيث  
كة ف  ي تحويل  ونيرغب الشر

ي   ف 
الشكل القانوت 

كة   شر خاصةمن  وافق  مساهمة  فقد  عامة،  مساهمة  كة  شر  إىل 

كة من (  1)عىل  2022أغسطس    29بتاري    خ    مؤسسونال تحويل الشر

كة   عامة  ىل إ  مساهمة خاصةشر كة مساهمة  رأس  (  2)و  ؛شر زيادة 

كة و) كة   جزءطرح ( 3مال الشر  العام.  لالكتتابمن رأس مال الشر

Whereas the shareholders in the Company wish to convert 

its legal form from a private joint stock company to a public 

joint stock company and the Founders of the Company 

approved on 29 August 2022 (i) such conversion from a 

private joint stock company to a public joint stock company, 

(ii) increase the Company’s capital and (iii) offer part of the 

Company’s capital to the public.  

قام   ذلك،  إثر  التوقيع    المؤسسونعىل  ي 
ف  عقد ويمثلهم    عىل 

 خالد الطاير  السيد/    التأسيس
ً
كة مساهمة عامة طبقا بتأسيس شر

بقانون   المرسوم  )  اتحاديألحكام  لسنة  32رقم  بشأن   2021( 

كات التجارية  . "(القانون)" ه()كما يتم تعديل  الشر

Accordingly, the Founders, as represented for the purposes 

of signing this Memorandum of Association by Mr. Khalid 

Al Tayer, established a public joint stock company subject 

to the Federal Decree Law No 32 of 2021 on Commercial 

Companies (as amended) (the “Law”). 



 

   2 

 

  Article  1  1  المادة 

كة هو   كة مساهمة عامة )  ”ش.م.ع تعليم القابضة"اسم الشر  ،(شر

كة"))ويشار إليها فيما بعد بلفظ   . ( "(الشر

The name of the Company is “Taaleem Holdings PJSC” 

(a public joint stock company), (hereinafter referred to as 

(the “Company”)). 

  Article  2  2  المادة 

ي   مكتب دتر إمارة  ي 
ف  ي 

القانوت  ومحلها  الرئيسي  كة  ويجوز   ، الشر

 
ً
ئ لها فروعا ي داخل الدولة   وكاالتو ومكاتب    لمجلس اإلدارة أن ينسر

ف 

 وخارجها. 

The head office of the Company and its legal place of 

business shall be in the Emirate of Dubai. The Board of 

Directors may establish branches, offices and agencies for 

the Company inside and outside the State. 

  Article  3  3  المادة 

كة هي ) سنة ميالدية تبدأ من   مئة(  100المدة المحددة لهذه الشر

ي السجل التجاري. 
كة ف   تاري    خ إشهار الشر

The fixed term of the Company shall be 100 hundred 

Gregorian years commencing from the date the Company is 

registered in the commercial register. 

 
ً
تلقائيا ذلك  بعد  المدة  هذه  لم    وتجدد  ما  متعاقبة ومماثلة  لمدد 

قرار   أو   خاصيصدر  كة  الشر مدة  بتعديل  العمومية  الجمعية  من 

 نهائها. ا

Such term shall be automatically renewed for similar 

successive terms unless a Special Resolution of the General 

Assembly is issued to amend the term of the Company or 

terminate the same. 

  Article  4  4  المادة 

كة متفقة مع   تكون 4.1 ي أسست من أجلها الشر
األغراض الت 

: أحكام القواني   والقرارات المعمول بها داخل الدولة    ، وهي

4.1 The objects that the Company is established for shall be 

in compliance with the provisions of the laws and 

regulations in force in the State and shall be: 

ي  . أ 
وعات التعليمية وإدارتها االستثمار ف   a. Investment in Educational Enterprises and ؛  المشر

Management;  

وعات التجارية وإدارتها  . ب ي المشر
 و  ؛االستثمار ف 

b. Investment in Commercial Enterprises and 

Management; and 

وعات الصناعية وإدارتها . ت ي المشر
 c. Investment in Industrial Enterprises and .االستثمار ف 

Management;  

 عالو  4.2
 
كة مزاولة أية أنشطة أخرى    ة عىل ذلك، يجوز للشر

 .تتعلق بأي من أغراضها أو تؤدي إىل تحقيقها

4.2 Furthermore, the Company shall be entitled to carry on 

any other activities incidental to or conducive to the 

attainment of any of its objects. 

كة، ضمن مسار  4.3  In the course of carrying out its objects, the Company 4.3 القيام بأغراضها: يجوز للشر

may: 
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العربية  . أ  اإلمارات  دولة  وخارج  داخل  األعمال  ممارسة 

 المتحدة؛  

a. carry on business inside or outside the United Arab 

Emirates;  

أو حيازة أو بيع أو تأجب  أو بشكل  الحصول عىل أو امتالك  . ب

ات   آخر الترصف بالعقارات، األصول أو المعدات والتجهب  

 إىل تحقيق أغراضها  
ً
أو مؤديا  

ً
وريا كما قد يكون ذلك ض 

 الرئيسية؛ 

b. acquire, own, possess, sell, lease or otherwise 

dispose of such real estates, assets, equipment and 

facilities as may be necessary or conducive to the 

attainment of its principal objects;  

ي تتعلق بشكل مباشر أو غب  مباشر   . ت
مزاولة كافة أعمالها الت 

 باألغراض المذكورة أو المتعلقة بها؛ و

c. carry on all business related directly or indirectly to 

the said objects or incidental thereto; and 

تحقيق أغراضها وممارسة سلطاتها سواء  كأصيل أو مقاول  . ث

 أو مقاول من الباطن أو بأي شكل أخر. 

d. attain its objects and exercise its powers either as 

principal, contractor, sub-contractor or otherwise. 

كة أن تزاول أعمال التأمي   أو األع 4.4 مال المرصفية  ال يجوز للشر

 .  عن الغب 
 
 أو استثمار األموال نيابة

4.4 The Company may not carry on the business of 

insurance, banking or the investment of funds on behalf 

of third parties 

ي مشاري    ع    ويجوز  4.5
كة أن تكون لها مصلحة أو أن تدخل ف  للشر

كات   الشر مع  ك  تشب  أو  تستحوذ  أو  تؤسس  أو  كة  مشب 

ي مشاري    ع  
والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها ف 

 شبيهة بأغراضها 
 
 واعمال

ً
كات تزاول أغراضا ومؤسسات وشر

 وأعمالها. 

4.5 The Company may have an interest, enter into joint 

ventures, establish, acquire or participate with other 

entities, establishments or companies in the State or 

outside the State, in projects, establishments and 

companies pursing objects and exercising activities 

similar to its own objects and activities. 

كة 4.6 السابق    وللشر لها  المحددة  أغراضها  تحقيق  سبيل  ي 
ف 

وإنجاز  والمالية  التجارية  بالعمليات  تقوم  أن  ذكرها، 

وقبول   وسحب  األخرى  امات  وااللب   العقود  عىل  والتوقيع 

وإدارة   وفتح  للتداول  القابلة  التجارية  األوراق  وحسم 

سواء   زمنية  ة  فب  ألية  األموال  اض  واقب  البنكية  الحسابات 

بل ضمانات أو دون ضمانات عىل أي وجميع موجودات  مقا

مع   والتعامل  األموال  واستثمار  الضمانات  وإصدار  كة  الشر

هذه االستثمارات لحسابها الخاص وعىل وجه العموم إقامة  

من   التجارية  العمليات  أو  األعمال  تطوير  أو  ي 
ف  اإلسهام  أو 

تخدم   ي 
الت  أو  كة  الشر بأغراض  المتعلقة  األشكال  جميع 

القيام بجميع  أغر  ي تكون مرتبطة    األعمالاضها وكذلك 
الت 

 مع األغراض المذكورة 

4.6 In fulfillment of its objects above, the Company may, 

enter into commercial and financial transactions, 

execute and implement contracts and other obligations, 

draw, accept and negotiate negotiable instruments, open 

and operate bank accounts and borrow money for any 

period of time with or without security on any of all of 

the assets of the Company, issue guarantees, invest 

monies and deal with such investments on its own 

account and generally to institute, participate in or 

promote commercial and mercantile enterprises and 

operations of all kinds in relation to or for the purpose 

of the business of the company, and to do all such other 

Businesses as may be considered to be incidental to the 

above objects. 

لمزاولته صدور   4.7 ط  ُيشب  بأي نشاط  القيام  كة  للشر يجوز  ال 

فة عىل النشاط بالدولة أو   ترخيص من الجهة الرقابية المشر

خيص من تلك الجهة   خارج الدولة إال بعد الحصول عىل الب 

والسلطة   للهيئة  اخيص  الب  هذا  من  نسخة  وتقديم 

 المختصة. 

4.7 The Company shall not carry out any activity for which 

a license is required from the competent regulatory 

authority in or outside the State, unless it obtains such 

license. A copy of such license should be provided to 

the Authority and the Competent Authority. 

 Article 5  5  المادة 
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بمبلغ المصدر  كة  الشر مال  رأس   مليار )  1,035,000,000  حدد 

من األسهم قيمتها    عدد   عىل مليون( درهم موزع  خمسة وثالثون  و 

، مدفوعة بالكامل. وتكون جميع سهم  لكل  درهم(  واحد)  1األسمية  

كة متساوية مع بعضها البعض من كافة الحقوق.   أسهم الشر

The issued capital of the Company has been fixed at an 

amount of AED 1,035,000,000 (one billion and thirty five 

million Dirhams) divided into shares, the nominal value of 

which is 1 (one) Dirham for each share. All the Company’s 

shares are fully paid and are of the same class and are equal 

in their rights and obligations. 

 Article 6  6  المادة 

ي التوقيع  المؤسسونيتعهد  
عىل هذا العقد بالقيام    الممثلون قانونا ف 

كة. ولهذا الغرض وكلوا   بجميع اإلجراءات الالزمة إلتمام تأسيس الشر

ليقوموا   أدناه  أسماؤهم  الواردة  السادة  من  المكونة  اللجنة  عنهم 

كة  الشر بتأسيس  خيص  للب  بطلب  بالتقدم  مجتمعي    أو  منفردين 

المستندات  وتقديم  وإعداد  القانونية  اإلجراءات  جميع  واتخاذ 

الجهات  تراها  ي 
الت  التعديالت  وإدخال  تأسيسها  الكتمال  الالزمة 

كة  المختصة الزمة سواء عىل هذا العقد أو عىل النظام األساسي للشر

 المرفق به، والتوقيع عليها أمام الكاتب العدل، إن لزم األمر. 

The Founders, duly represented by a signatory to this 

Memorandum, undertake to do all necessary acts with a 

view to completing the incorporation of the Company. For 

this purpose, they have delegated powers to a committee 

comprising the persons whose names are mentioned below 

to apply, individually or jointly, for obtaining an 

authorization for the incorporation of the Company and to 

take all legal procedures and complete the necessary 

documents to finalize the incorporation of the Company and 

introduce such amendments as deemed necessary by the 

Competent Authorities to this Memorandum or to the 

Articles of Association of the Company attached hereto and 

to sign the same before the notary public, if necessary.  

 Article 7  7  المادة 

كة    المؤسسون  يتحمل واألجور  والشر والنفقات  المرصوفات 

الالزمة   األخرى  كة مساهمة عامةوالتكاليف  وذلك    لتأسيسها كشر

وتناسب   المؤسسي    مع  نسبة  أسهم  من  بيعه  يتم  يتم   إىلما  ما 

ي زيادة رأس المال
 .  طرحه من أسهم ف 

The Founders and the Company shall bear all expenses, costs, 

fees and other charges required to be paid due to its 

incorporation as a public joint stock company each in proportion 

to the percentage of shares to be offered for sale by the Founders 

and the capital increase shares.  

 Article 8  8  المادة 

 
 
 ال يتجزأ منه ومكمال

ً
يعتبر النظام األساسي المرفق بهذا العقد جزءا

 له. 

The Articles of Association attached to this Memorandum 

shall be deemed an integral part thereof and complementary 

thereto.  

 Article 9  9  المادة 

ي، يؤخذ   ي والنص اإلنجلب   ي حال وجود أي تعارض بي   النص العرتر
ف 

ي النسخة العربية. 
 بالنصوص الواردة ف 

In case of a discrepancy between the Arabic and the English 

text, the Arabic text shall prevail 

 Article 10  10  المادة 

حرر هذا العقد من عدة نسخ لتقديمها إىل الجهات المختصة عند  

كة، ويجوز لكل   اخيص الالزمة لتأسيس الشر طلب   مؤسس طلب الب 

This Memorandum is made of several copies for submission 

to the relevant authorities upon application for the licenses 

necessary for the establishment of the Company. Each Founder 
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 .may apply for a certified copy thereof from the Notary Public الحصول عىل نسخة معتمدة من الكاتب العدل. 

ي التوقيع عىل عقد التأسيس السيد/ المؤسسون،  
خالد    ويمثلهم ف 

 الطاير 

The Founders, represented by Mr. Khalid Al Tayer 

 :Signature التوقيع: 

________________________ 

من قبل الجمعية العمومية   ةمعينرئيس لجنة المؤسسي   والبصفته  

ي  
كة باجتماعها المؤرخ ف     2022أغسطس   29للشر

In his capacity as the Chairman of the Founders’ Committee 

appointed by the Company’s general assembly in its meeting 

of 29 August 2022  
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 سجل المساهمين 

  عدد األسهم   القيمة االسمية 

  النسبة
 االسم الجنسية   المئوية

S. 

N

o. 

           

           

                         

172,800,135  

                         

كة الصكوك الوطنية ش اإلمارات 23.04%  172,800,135  1 .م.ع شر
                         

136,373,465  

                         

136,373,465  18.18% 
 اإلمارات

ي 
 2 ليميتد  2 المال دايركت أكويت 

                            

76,267,480  

                            

76,267,480  10.17% 
 اإلمارات

 3 م.خ( المال كابيتال )ش. 
                            

72,494,720  

                            

72,494,720  9.67% 
 اإلمارات

 4 .م. م ذ التجارية لالستثمار مجموعة ال
                            

62,920,000  

                            

62,920,000  8.39% 
 اإلمارات

 5 احمد سعد فوزي الخياط 
                            

50,000,000  

                            

50,000,000  6.67% 
 اإلمارات

 6 مرصف اإلمارات اإلسالمي 
                            

35,840,000  

                            

كة برايتسون التعليمية المحدودة  جزر الكايمن  4.78%  35,840,000  7 شر
                            

17,000,000  

                            

17,000,000  2.27% 
 اإلمارات

 8 زياد جميل عزام
                            

15,211,200  

                            

15,211,200  2.03% 
 اإلمارات

ي  9 وليد احمد سالم خليفة المقرب المهب 
                            

10,100,000  

                            

10,100,000  1.35% 
 اإلمارات

ي 
 10 عادل محمد صالح الزرعوت 

                            

10,000,000  

                            

10,000,000  1.33% 
 اإلمارات

كة   11 لسعود المحدودة اشر

                            

10,000,000  

                            

10,000,000  1.33% 

محمد ابراهيم عبد الرحمن  سعادة اإلمارات
ي 
 12 الشيبات 

                               

9,999,997  

                               

9,999,997  1.33% 
 اإلمارات

 13 هالل سعيد سالم سعيد خلفان المري 
                               

8,150,000  

                               

8,150,000  1.09% 
 اإلمارات

 14 حسن محمد حسن بن الشيخ 

                               

5,250,000  5,250,000 0.70% 

كة  اإلمارات راشد حامد المزروعي للعقارات شر
 15 .م.م الشخص الواحد ذ 

                               

5,000,000  

                               

5,000,000  0.67% 
 اإلمارات

 16 فيان عىلي سعيد بن سلومص
                               

4,674,000  

                               

4,674,000  0.62% 
 اإلمارات

 17 احمد عبد الملك محمد اهىلي 

                               

3,940,000  

                               

3,940,000  0.53% 

الواليات المتحدة  
ي لينك مانجمنت   األمريكية 

 18 ف 

                               

3,370,000  

                               

3,370,000  0.45% 

المملكة العربية 
كة التعليم المتقدم  السعودية   19 شر

                               

2,200,000  

                               

2,200,000  0.29% 
 اإلمارات

 20 عبد الرحيم احمد عبدهللا مرداس 
                               

2,000,000  

                               

2,000,000  0.27% 
 اإلمارات

 21 احمد حسن محمد بن الشيخ 
                               

2,000,000  

                               

ي  الهند 0.27%  2,000,000
 22 كانهايا الل رات 

                               

2,000,000  

                               

2,000,000  0.27% 
 اإلمارات

ي 
 23 عبد المجيد احمد صديق 

                               

2,000,000  

                               

2,000,000  0.27% 
 اإلمارات

 24 حمد سلطان العويس  

                               

2,000,000  

                               

2,000,000  0.27% 
 اإلمارات

 25 ناض سلطان احمد محمد لوتاه  

                               

1,500,000  

                               

1,500,000  0.20% 
 اإلمارات

 26 عقل عبد هلل محمد فلكناز  
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1,425,000  

                               

ة   كندا 0.19%  1,425,000  خمب 
 27 دكتور محمد مصطق 

                               

1,100,000  

                               

1,100,000  0.15% 

م    اإلمارات احمد محمد عبد الرحمان االشر
 28 الفالسي 

                               

1,000,000  

                               

1,000,000  0.13% 
 اإلمارات

 29 سعادة محمد عمر عىلي بن حيدر  

1000000 1000000 0.13% 
 اإلمارات

 30 جمال سعيد جمعة بن غليطة  

                               

1,000,000  

                               

1,000,000  0.13% 

الشيخ مسلم سالم مسلم بن حم    اإلمارات
 31 العامري

                               

1,000,000  

                               

1,000,000  0.13% 
 اإلمارات

 32 خليفة حسن عبدهللا الدبوس 
                               

1,000,000  

                               

1,000,000  0.13% 
 اإلمارات

 33 ذ م م لالستثمار ماجنا 
                               

1,000,000  

                               

1,000,000  0.13% 
 اإلمارات

 34 عمر محمد عمر بن حيدر 
                                   

700,000  

                                   

700,000  0.09% 
 اإلمارات

ي 
 35 جمال سالم محمد نور القيوات 

659,092 659,092 0.09% 
 اإلمارات

 36 محمد صالح محمد بن الحج 
                                   

600,000  

                                   

600,000  0.08% 
 اإلمارات

 37 ابراهيم فايز حميد الشامسي 
                                   

600,000  

                                   

600,000  0.08% 
 اإلمارات

م  خالد محمد   38 عبد الرحمن األشر
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

 39 هشام عبدهللا قاسم قاسمي 
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

 40 أحمد سيف أحمد الضبيع الدرمكي  سعادة
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

 41 أحمد عىلي خليفة بن غليطة 

500000 500000 0.07% 
 اإلمارات

 42 صالح سعيد احمد لوتاه 
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

 43 عادل عبدهللا محمد فلكناز
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

ي 
 44 قاسم ابراهيم احمد صديق 

                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

 45 محمد عبدهللا محمد فلكناز 
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

 46 يوسف بخيت محمد عبدهللا 

                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 

عبدهللا عبد الرحيم  عبد الرزاقعبدهللا  اإلمارات
 47 النرص  

                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

م  48 طارق محمد عبد الرحمن األشر
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

 49 سعيد محمد. عبد العزيز المال 
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

 50 ه أبو بكر عمر عبدهللا بالفقي
                                   

500,000  

                                   

500,000  0.07% 
 اإلمارات

ي 
ي آل ثات 

 51 خالد راشد ثات 
                                   

400,000  

                                   

400,000  0.05% 
 اإلمارات

 52 سيف محمد. سيف بوخزمية السويدي
                                   

400,000  

                                   

400,000  0.05% 
 اإلمارات

 53 حمد مبارك محمد. بوعميم 
                                   

350,000  

                                   

350,000  0.05% 
 اإلمارات

ي 
 54 سمب  حسي   حمدان سجوات 

                                   

337,000  

                                   

 55 احمد الحاج عبد الرسول العيدي الكويت 0.04%  337,000
                                   

337,000  

                                   

ق للخدمات التعليمية  الكويت 0.04%  337,000 كة الشر  56 شر
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300000 300000 0.04% 
 اإلمارات

ي 
 57 سالم محمد نور القيوات 

                                   

300,000  

                                   

300,000  0.04% 
 اإلمارات

 58 ادريس محمد طاهر محمد واىلي 
                                   

300,000  

                                   

300,000  0.04% 
 اإلمارات

ي 
 59 عبد الرحمن محمد عقل عىلي الزرعوت 

                                   

285,715  

                                   

285,715  0.04% 
 اإلمارات

ي   60 خالد محمد ضاحي سعيد المهب 
                                   

285,714  

                                   

285,714  0.04% 
ي  اإلمارات   سعيد محمد ضاحي سعيد المهب 

61 
                                   

285,714  

                                   

285,714  0.04% 
ي ضاحي محمد  اإلمارات ضاحي سعيد المهب   

62 
                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

 63 حمد حميد عيس لوتاه 
                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

 64 عارف سلطان احمد لوتاه 
                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

 65 احمد محمد. سيف بوخزمية السويدي 
                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

ي   66 عىلي محمد عبيد محمد مطب 
                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

 67 نور البستكي  فيصل عقيل محمد 
                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

 68 مغب  خميس مغب  جابر عىلي الخييىلي 
                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

 69 عبدهللا ابراهيم سعيد لوتاه 
                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

 70 فراس عفيف أسد الشامي 

                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 

مقداد يوسف الشيخ أ. عبد العزيز  اإلمارات
 71 المبارك 

                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

ي 
 72 صالح عبد الكريم عبد هللا الحمدات 

                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

ي 
 73 محمد أمي   حسن محمد مباشر المرزوف 

                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

ي  عبد القادر رقية 
 74 عبدالوهاب المدت 

                                   

250,000  

                                   

250,000  0.03% 
 اإلمارات

ي 
 75 سعيد محمد محمد العوض 

                                   

250,000  

                                   

 76 عمب  ذو الفقار نظامي  باكستان  0.03%  250,000
                                   

200,000  

                                   

200,000  0.03% 
 اإلمارات

ي 
 77 عبدهللا محمدعقيل عىلي الزرعوت 

                                   

159,092  

                                   

159,092  0.02% 
 اإلمارات

 78 جمال صالح محمد بن الحج 
                                   

142,858  

                                   

142,858  0.02% 
 اإلمارات

ي   79 علياء محمد ضاحي المهب 
                                   

142,857  

                                   

142,857  0.02% 
 اإلمارات

ي  80 فاطمة محمد ضاحي المهب 
                                   

142,857  

                                   

142,857  0.02% 
 اإلمارات

ي  81 حمدة محمد ضاحي المهب 
                                   

142,857  

                                   

142,857  0.02% 
 اإلمارات

ي   82 آمنة محمد ضاحي المهب 
                                   

142,857  

                                   

142,857  0.02% 
 اإلمارات

ي  83 مريم محمد ضاحي المهب 
                                   

142,857  

                                   

142,857  0.02% 
 اإلمارات

ي  84 حصة محمد ضاحي المهب 
                                   

142,857  

                                   

142,857  0.02% 
 اإلمارات

ي   85 هند محمد ضاحي المهب 
                                   

142,857  

                                   

142,857  0.02% 
 اإلمارات

ي   86 أمل محمد ضاحي المهب 
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125,001  

                                   

125,001  0.02% 
 اإلمارات

 87 خديجة احمد محمد 

79,545 79,545 0.01% 
 اإلمارات

 88 فاطمة صالح محمد بن الحج 

79,545 79,545 0.01% 
 اإلمارات

 89 عائشة صالح محمد بن الحج 

79,545 79,545 0.01% 
 اإلمارات

 90 آمنة صالح محمد بن الحج 

79,545 79,545 0.01% 
 اإلمارات

 91 حمدة صالح محمد بن الحج 

79,545 79,545 0.01% 
 اإلمارات

 92 سلم صالح محمد بن الحج 

79,545 79,545 0.01% 
 اإلمارات

 93 هند صالح محمد بن الحج 

79,545 79,545 0.01% 
 اإلمارات

 94 بن الحج سماء صالح محمد 

50000 50,000.00 0.01% 
 اإلمارات

 95 هللا العبدول  ناض محمد عبد 

 96 عامر سعد محمد الخياط  األردن 0.00% 10,000.00 10,000
                                                    

1  

                                                    

1  0.00% 
 اإلمارات

 96 مدارس لإلدارة المحدودة 
                                                    

1  

                                                    

1  0.00% 
 اإلمارات

كة مدارس للعمليات المحدودة   97 شر
                                                    

1  

                                                    

1  0.00% 
 اإلمارات

 98 مدارس لالستثمار 

            

                         

750,000,000  

                         

750,000,000  

100.00

%       

            

 



1 
 

The Articles of Association  
of  

Taaleem Holdings PJSC 

(Public Joint-Stock Company) 

   النظام األساس   
 
 .م.ع ش تعليم القابضة

كة  عامة(  مساهمة )شر
   

PART ONE 

ESTABLISHING THE COMPANY 

 الباب األول 
كة    تأسيس الشر

 
 ف

    
   
Taaleem Holdings P.S.C, is a private joint stock 

company duly incorporated on 14 February 2007 

in the Emirate of Dubai under the trade license 

number 591478 issued by the Department of 

Economy and Tourism in Dubai pursuant to its 

Memorandum and Articles of Association 

executed at the Dubai Notary Public on 5 

February 2007, as amended by the amended 

and restated Articles of Association notarized by 

the Dubai Notary Public on 29 June 2017 and as 

amended by the amended and restated Articles 

of Association notarized by the Dubai Notary 

Public on 2 February 2022. 

كة مساهمة خاصة(حيث إن   هي   ،تعليم القابضة )شر

كة   اير    14بتاري    خ  مؤسسة    مساهمة خاصةشر   2007فبر

، ي ي إمارة دبر
،  591478  رقم   التجارية  الرخصة  بموجب  ف 

دائرة   لدى  والسياحةمسجلة  ي   االقتصاد  دبر ي 
،  ف 

التأسيس   عقد  المصدق  وبموجب  األساسي  والنظام 

ي بتاري    خ   ي إمارة دبر
اير    5لدى الكاتب العدل ف  ،  2007فبر

النظام   بموجب  صياغته  وإعادة  تعديله  تم  والذي 

األساسي المعدل والمعاد صياغته المصدق لدى الكاتب  

بتاري    خ   تعديله  2017يونيو    29العدل  تم  والذي   ،

المعدل   األساسي  النظام  بموجب  صياغته  وإعادة 

  2عاد صياغته المصدق لدى الكاتب العدل بتاري    خ والم

اير   . 2022فبر

Whereas the shareholders in the Company wish 

to convert its legal form from a private joint stock 

company to a public joint stock company and the 

Founders of the Company approved on 29 

August 2022 (i) such conversion from a private 

joint stock company to a public joint stock 

company, (ii) increase the Company’s capital 

and (iii) an offer of part of the Company’s capital 

to the public.   

Whereas it has been agreed to offer to the public 

a part of the share capital of the Company. 

ي    المساهمونن  أوحيث   
كةف  تحويل  يرغبون الشر ي 

 ف 

ي  
القانوب  كة  الشكل  شر خاصةمن  كة    مساهمة  شر إىل 

وافق فقد  عامة،    29بتاري    خ    مؤسسونال مساهمة 

كة  (  1)عىل  2022أغسطس   شر من  كة  الشر تحويل 

عامة  ىلإ  مساهمة خاصة كة مساهمة  زيادة  (  2)و  ؛شر

كة و) كة   جزءطرح  (  3رأس مال الشر من رأس مال الشر

 العام.  لالكتتاب

طرح  وحيث   عىل  االتفاق  كة  جزءتم  الشر أسهم    من 

 . لالكتتاب العام

Therefore, it has been agreed that the following 
shall be the Articles of Association of the 
Company:  

التاىلي    األساسي  النظام  عىل  االتفاق  تَم  فقد  وعليه، 
كة:    للشر

   
DEFINITIONS   تعريفات 

The following terms and expressions, when 
mentioned in the provisions of these Articles, 
shall have the following meanings: 

 
  ، ي النظام األساسي

يقصد باأللفاظ أدناه، عند ورودها ف 
ي المرادف

 لكل منها:  ةالمعاب 
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Affiliated Company: means a company 
associated with another company under a 
cooperation and coordination agreement, in 
accordance with the resolution No. )3 R.M ( 
issued by the Board of Directors of the Authority 
(as defined below) concerning Approval of Joint 
Stock Companies Governance Guide. 

 
كة ي    : الحليفة  الشر

تعاون  تعن  بعقد  المرتبطة  كة  الشر

كة أخرى  ل  وتنسيق مع شر
ً
مجلس إدارة  رئيس  قرار  وفقا

دليل    عتماد اأن  بش   2020لسنة    ر.م(  3)رقم  الهيئة  

كات المساهمة العامة  .حوكمة الشر

Articles or Articles of Association: means the 
Articles of Association of the Company as 
amended from time to time. 

 
أو   ي :  النظام األساس  النظام 

النظام األساسي    ذا ه  يعن 
كة كما يتم تعدي  ألخر.   ته من وقلللشر

Authority: means the Securities and 
Commodities Authority in the United Arab 
Emirates. 

 
ي   الهيئـــة: 

بدولة    تعن  والسلع  المالية  األوراق  هيئة 
 اإلمارات العربية المتحدة. 

Board or Board of Directors: means the board 
of directors of the Company. 

 
ي :  أو مجلــس اإلدارة  المجلس

كة.   يعن   مجلس إدارة الشر

Chairman or Chairman of the Board: means 
the chairman of the Board of Directors of the 
Company. 

 
رئيس   أو  رئيس   : مجلسال الرئيس  ي 

إدارة  يعن  مجلس 
كة.   الشر

Company: means Taaleem Holdings PJSC. 
 

كـــــة ي : الشر
 ش.م.ع    تعليم القابضة تعن 

Competent Authority: means the Department 
of Economy and Tourism in Dubai. 

 
ي   : السلطة المختصة

ي    االقتصاد دائرة    تعن 
والسياحة ف 

ي   . دبر

Conflict of Interest: A situation in which the 
partiality in taking a decision is affected due to a 
personal, material or moral interest, whereby the 
interests of the Related Parties interfere or seem 
to interfere with the interests of the Company as 
a whole, or upon taking advantage of the 
professional or official position in any way with a 
view to achieving a personal benefit. 

 
المصال ي :  حـتعارض 

حياد    تعن  فيها  يتأثر  ي 
الن  الحالة 

القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية    اتخاذ 
األ  مصالح  تتداخل  أنها  تبدو  أو  تتداخل  طراف  حيث 
أو عند   كة ككل  الشر العالقة مع مصالح   استغاللذات 

منفعة   لتحقيق  ما  بطريقة  الرسمية  أو  المهنية  الصفة 
 شخصية. 

Control:  

The ability to direct management and policies of 
the Company and control financial and 
operational polices through controlling the 
following: formation of the Board, election of the 
majority of its members or control of the 
administration appointments. The control shall 
be materialized by acquisition/control of shares 
that have voting rights of 30% or more in the 
company 

 
ي :  رةـــــالسيط

التحكم    تعن  أو  التأثبر  بشكل   -القدرة عىل 

مباشر  غبر  أو  مجلس    -مباشر  أعضاء  أغلبية  تعيير   ي 
ف 

الجمعية  من  أو  منه  الصادرة  القرارات  أو  كة  شر إدارة 

كة، وذلك من خالل ملكية      %30  نسبةالعمومية للشر

أكبر   كة  أسهم من  أو  أو   باتفاقأو    الحصص،أو    ،الشر

 .  ترتيب آخر يؤدي إىل ذات التأثبر

Corporate Governance: means a set of 
controls, standards and procedures that aim to 
achieve corporate discipline for the management 
of the Company in accordance with the 
international standards and practices, through 
determining the duties and responsibilities of the 
Directors and the executive management of the 
Company, while taking into consideration the 
protection of the rights of shareholders and 
stakeholders. 

 
كـاتحوكمة   ي   : أو الحوكمة  الشر

مجموعة الضوابط    تعن 

المؤسسي   االنضباط  تحقق  ي 
الن  واإلجراءات  والمعايبر 

  
ً
كة وفقا ي إدارة الشر

وذلك   العالمية للمعايبر واألساليب ف 

من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس  

التنفيذيةاإلدارة   ي  لل  واإلدارة 
ف  األخذ  مع  كة  االعتبار شر

 حماية حقوق المساهمير  وأصحاب المصالح. 
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Cumulative Voting: means each shareholder 
has a number of votes equal to the number of 
shares held by such shareholder. Such votes can 
be provided to a single nominated director or 
distributed among more than one nominated 
director provided that the number of votes to be 
given to such group of nominated directors is not 
more than the number of the votes held by such 
shareholder in any case whatsoever. 

 
اكم   ي ي:  التصويت التر

 من عدد مساهم لكل يكون أن  عن 
ي يملكها،  األسهم  عدد يساوي األصوات

 يقوم بحيث الن 
 أو لعضوية مجلس اإلدارة واحد لمرشح بها بالتصويت
يتجاوز  أال عىل  المرشحير   من يختارهم من بير   توزيعها

الذين اختارهم   يمنحها للمرشحير   ي 
الن  عدد األصوات 

ي بحوزته بأي حال من األحوال. 
 عدد األصوات الن 

Director(s): means the person(s) elected to 
perform the function of member(s) of the Board 
of Directors of the Company, including the 
Chairman of the Board  

 
ي :  عضو )أعضاء( مجلس اإلدارة

الشخص الذي يتم    يعن 
كة ي ذلك    ،انتخابه لشغل عضوية مجلس إدارة الشر

بما ف 
 المجلس. رئيس 

Dirham: means the official currency in the State. 
 

ي ي:  درهم
العربية    عن  اإلمارات  لدولة  الرسمية  العملة 
 المتحدة.  

Disclosure Rules: mean the rules and 
requirements of disclosure under the Law, the 
regulations and resolutions issued in accordance 
thereof. 

 
اإلفصـاح ي :  قواعد 

اإلفصاح    تعن  ومتطلبات  قواعد 
الصادرة   والقرارات  واألنظمة  القانون  ي 

ف  الواردة 
 بمقتضاه. 

Executive Management: means the senior 
executive management of the Company 
including the Manager of the Company, the 
executive manager, the managing director 
delegated by the Board to manage the Company 
and their deputies or any other persons 
authorized by the Board of Directors and their 
deputies to manage the Company.  

 
ي   اإلدارة التنفيذية: 

التنفيذية  تعن  كة    العليا   اإلدارة  للشر
والعضو   التنفيذي  والرئيس  العام  المدير  وتشمل 
المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بإدارة  
قبل   أو أشخاص أخرى مخولير  من   / كة ونوابهم  الشر

كة.    أعضاء مجلس اإلدارة ونوابهم بإدارة الشر

General Meeting or General Assembly: means 
the Company’s shareholders general meeting 
held as per the provisions of Part 5 of these 
Articles of Association. 

 
العمومية ي :  الجمعية 

  العمومية  الجمعية  تعن 
   المنعقدة  للمساهمير  

ً
  من   الخامس  الباب  ألحكام  وفقا

 .األساسي  النظام  هذا 

Law: means Federal Decree Law No 32 of 2021 
on Commercial Companies and any 
amendments thereof.  

 
ي ي  القانــون: 

( لسنة  32قانون اتحادي رقم )ب  مرسوم ال   عن 
التجارية  2021 كات  الشر شأن  ي 

  تطرأ   تعديالت  وأية  ف 
 . عليه

Listing Rules: mean the rules and requirements 
of listing under the Law, the regulations and 
resolutions issued in accordance thereof, 
including the internal regulations of the Market. 

 
ي   قواعد اإلدراج: 

قواعد ومتطلبات اإلدراج الواردة    تعن 
بمقتضاه،   الصادرة  والقرارات  واألنظمة  القانون  ي 

ف 
 الداخلية الخاصة بالسوق. واللوائح 

Manager of the Company: means the general 
manager, the executive manager, the chief 
executive officer or the managing director of the 
Company appointed by the Board of Directors. 

كة:    ي مدير الشر
التنفيذي أو و المدير  أالمدير العام    يعن 

المعينير    كة  للشر المنتدب  العضو  أو  التنفيذي  الرئيس 
 من قبل مجلس االدارة. 

Market: means the financial market licensed in 
the State on which the shares of the Company 

ي ي الســـوق:  
ي الدولة  سوق    عن 

األوراق المالية المرخص ف 
كة أسهم فيه المدرجةو  الهيئةمن قبل   . الشر
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are listed. 

Parent Company: means a company  

related to a Subsidiary Company through any of 

the following relationships: 

1. has the rights to exercise or already 

exercises the Control on the subsidiary 

company; or 

2. a parent company of the Parent 

Company relating to the Subsidiary 

Company. 

االم:    كة  ي الشر
من   تعن  التابعة  كة  بالشر ترتبط  كة  شر

 خالل أي من العالقات التالية: 

تقوم   -1 أو  ممارسة  ي 
ف  الحق  لديها  يكون  ان 

كة التابعة ؛ بالفعل بممارسة السيطرة عىل الشر

 أو 

كة  -2 كة ام للشر كة التابعة. شر  االم للشر

Related Party(ies): means the Chairman, 
members of the Board of Directors, and 
members of the Executive Management of the 
Company, its employees and the companies in 
which any of such persons holds no less than 
thirty per cent (30%) of the capital thereof as well 
as  Subsidiary Companies, Sister Companies or 
Affiliated Companies.  

العالقة:   ذات  ي   األطراف 
مجلس    تعن  وأعضاء  رئيس 

كة،   بالشر التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  كة  الشر إدارة 

كات   ي والعاملير  بها، والشر
يساهم فيها أي من هؤالء    الن 

يقل   ال  رأسمالها، (  %30)بالمائة   ثالثير   عنبما  من 

كات التابعة أو    وكذلك كات  الشر كات  الشقيقة أو  الشر الشر

 .الحليفة

Sister Company: means a company that 
belongs to the same group to which the 
Company belongs. 

كة  ي   : الشقيقة  الشر
كة    تعن  ي الشر

نفس    الن  تتبع 
ي المجموعة 

كة اخرى تتبعها  الن   . شر

Special Resolution: means a resolution that has 
been passed by the majority shareholders of the 
Company holding at least three quarters (75%) 
of the shares represented in the General 
Assembly of the Company.  

الخاص:    ي يالقرار 
أصوات   عن  بأغلبية  الصادر  القرار 

كة مساهمي    الذين يملكون ماال يقل عن ثالثة أرباع  الشر
ي من    (75%)

ف  الممثلة  الجمعية  األسهم  اجتماع 
كة.   العمومية للشر

State: means the United Arab Emirates.  ي : الدولة
 . المتحدة العربية اإلمارات دولة تعن 

Subsidiary Company: means a company in 
which the Company owns more than 50% of its 
capital and fully controls the formation of its 
board of directors. 

كة التابعة:   ي  الشر
كة بأكبر    تعن  كة المملوكة من الشر الشر

رأسمالها    %50من   من    وتخضع من  الكاملة  للسيطرة 
ي تعيير  مجلس ادارتها. 

كة ف   قبل الشر

Transactions: means an event that may affect a 
listed public joint stock company’s assets, 
liabilities and net value in terms of transactions, 
contracts or agreements concluded by the 
company and any other transactions determined 
by the Authority from time to time under 
decisions, instructions or circulations issued 
thereby. 

المساهمة  :  الصفقات  كة  الشر أصول  عىل  يؤثر  حدث 
ي قيمتها  

اماتها أو صاف  الب   أو  السوق  ي 
المدرجة ف  العامة 

كة، وأي   مها الشر تبر اتفاقيات  أو  تعامالت أو عقود  من 
تعامالت اخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر بقرارات  

 . . أو تعليمات أو تعاميم تصدرها 

Article  1    1  المادة  
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The name of the Company is Taaleem Holdings 
PJSC (a public joint stock company) referred to 
hereinafter as (the “Company”). 

كة هو    كة مساهمة .م.ع  ش  تعليم القابضةاسم الشر )شر
كة)"  ب يىلي   فيما   إليها  ويشار  عامة(  "(. الشر

   
Article  2    2  المادة  

   
The head office of the Company and its legal 
place of business shall be in the Emirate of 
Dubai. The Board of Directors may establish 
branches, offices and agencies for the Company 
inside and outside the State.  

إمار   مكتب  ي 
ف  ي 
القانوب  ومحلها  الرئيسي  كة  ي الشر دبر   ، ة 

 
ً
فروعا لها  ئ  ينسر أن  اإلدارة  لمجلس  ومكاتب    ويجوز 

ي داخل الدولة وخارجها.  وكاالتو 
 ف 

   
Article  3    3  المادة  

   
The fixed term of the Company shall be one 
hundred (100) Gregorian years commencing 
from the date the Company is registered in the 
commercial register.  

 ( هي  كة  الشر لهذه  المحددة  سنة    ئةام(  100المدة 
السجل   ي 

ف  كة  الشر إشهار  تاري    خ  من  تبدأ  ميالدية 
 التجاري. 

Such term shall be automatically renewed for 
similar successive terms unless a Special 
Resolution of the General Assembly is issued to 
amend the term of the Company or terminate the 
same. 

  
ً
لم    دد متع    اقب    ة   وتج    دد ه    ذه الم    دة بع    د ذل    ك تلق    ائي    ا

من الجمعية العمومية   خاصومماثلة ما لم يص در قرار 
كة أو   نهائها. ابتعديل مدة الشر

   
Article  4    4  المادة  

   
4.1 The objects that the Company is 

established for shall be in compliance with 

the provisions of the laws and regulations in 

force in the State and shall be: 

كة   4.1  ي أس        س        ت من أجلها الش        ر
تكون األغراض الن 

القوانير    المعمول  متفق      ة مع أحك      ام  والقرارات 

 : وهي ، بها داخل الدولة

   
a. Investment in Educational Enterprises 

and Management;  
ي  .أ 

وعات التعليمية وإدارتها االستثمار ف   ؛ المشر

b. Investment in Commercial Enterprises 
and Management; and 

وعات التجارية وإدارتها؛ .ب  ي المشر
 و   االستثمار ف 

c. Investment in Industrial Enterprises and 
Management. 

وعات الصناعية وإدارتها .ج  ي المشر
 .االستثمار ف 

4.2 Furthermore, the Company shall be entitled 

to carry on any other activities incidental to 

or conducive to the attainment of any of its 

objects. 

 عالو  4.2 
 
أية   ة مزاولة  كة  للشر يجوز  ذلك،  عىل 

أنشطة أخرى تتعلق بأي من أغراضها أو تؤدي  

 .إىل تحقيقها

4.3 In the course of carrying out its objects, the 

Company may: 
كةيجوز  4.3   ، ضمن مسار القيام بأغراضها: للشر

a. carry on business inside or outside the 
United Arab Emirates; and 

دولة   .أ  وخارج  داخل  األعمال  ممارسة 

 اإلمارات العربية المتحدة؛ و 

b. acquire, own, possess, sell, lease or 
otherwise dispose of such real estates, 

الحصول عىل أو امتالك أو حيازة أو بيع أو   .ب 
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assets, equipment and facilities as may 
be necessary or conducive to the 
attainment of its principal objects; and 

بشكل   أو  بالعقارات،  آتأجبر  الترصف  خر 

قد   كما  ات  والتجهبر  المعدات  أو  األصول 

تحقيق   إىل   
ً
مؤديا أو   

ً
وريا ض  ذلك  يكون 

 أغراضها الرئيسية؛ و

c. carry on all business related directly or 
indirectly to the said objects or incidental 
thereto; and 

ي تتعلق بشكل مباشر  .ج 
مزاولة كافة أعمالها الن 

أو   المذكورة  باألغراض  مباشر  غبر  أو 

 المتعلقة بها؛ و

d. attain its objects and exercise its powers 
either as principal, contractor, sub-
contractor or otherwise. 

وممارسة .د  أغراضها  سواء    تحقيق    سلطاتها 

كأصيل أو مقاول أو مقاول من الباطن أو بأي  

 شكل أخر. 

4.4 The Company may not carry on the 

business of insurance, banking or the 

investment of funds on behalf of third 

parties. 

ك      ة  ال يجوز   4.4  الت      أمير  أو للش               ر تزاول أعم      ال  أن 

 
 
عن  األعمال المرص      فية أو اس      تثمار األموال نيابة

 .  الغبر

4.5 The Company may have an interest, enter 

into joint ventures, establish, acquire or 

participate with other entities, 

establishments or companies in the State or 

outside the State, in projects, 

establishments and companies pursing 

objects and exercising activities similar to its 

own objects and activities. 

كة أن تكون لها مصلحة أو أن تدخل و ويج 4.5  ز للشر

كة أو تؤس       س أو تس       تحوذ أو  ي مش       اري    ع مش       ب 
ف 

كات والمؤس         س         ات والجهات   ك مع الش         ر تش         ب 

ي مش  اري    ع ومؤس  س  ات  
داخل الدولة أو خارجها ف 

 
ً
كات تزاول أغراض    ا  وشر

 
بأغراض    ها   ش     يهة واعمل

 . وأعمالها 

4.6 In fulfillment of its objects above, the 

Company may, enter into commercial and 

financial transactions, execute and 

implement contracts and other obligations, 

draw, accept and negotiate negotiable 

instruments, open and operate bank 

accounts and borrow money for any period 

of time with or without security on any of all 

of the assets of the Company, issue 

guarantees, invest monies and deal with 

such investments on its own account and 

generally to institute, participate in or 

promote commercial and mercantile 

enterprises and operations of all kinds in 

relation to or for the purpose of the business 

of the company, and to do all such other 

Businesses as may be considered to be 

incidental to the above objects. 

ي س   يل تحقيق أغراض  ها المحددة لها   4.6 
كة ف  وللش  ر

الس                  ابق ذكره   ا، أن تقوم ب   العملي   ات التج   اري   ة  

امات   والمالية وإنجاز والتوقيع عىل العقود وااللب  

األخرى وس  حب وقبول وحس  م األوراق التجارية  

القابلة للتداول وفتح وإدارة الحس            ابات البنكية  

ة زمني  ة س               واء مق  اب  ل  اض األموال ألي  ة فب  واقب 

ض               م   ان   ات أو دون ض               م   ان   ات عىل أي وجميع  

كة وإص   دار الض   مانات واس   تثمار  موجودات الش   ر

ل والتعامل مع هذه االس تثمارات لحس ابها  األموا

ي  
الخاص وعىل وجه العموم إقامة أو اإلس             هام ف 

التج       اري       ة من  العملي       ات  أو  األعم       ال  تطوير  أو 

ي  
كة أو الن  جميع األش    كال المتعلقة بأغراض الش    ر

تخ دم أغراض               ه ا وك ذل ك القي ام بجميع االعم ال 

ي تكون مرتبطة مع األغراض المذكورة 
 الن 

4.7 The Company shall not carry out any 

activity for which a license is required from 

the competent regulatory authority in or 

outside the State, unless it obtains such 

license. A copy of such license should be 

ط  ي  ال  4.7  ُيشب  نشاط  بأي  القيام  كة  للشر جوز 

الرقابية   الجهة  من  ترخيص  صدور  لمزاولته 

فة عىل النشاط بالدولة أو خارج الدولة إال   المشر

الجهة   تلك  من  خيص  الب  عىل  الحصول  بعد 
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provided to the Authority and the 

Competent Authority.  
للهيئة   اخيص  الب  هذا  من  نسخة  وتقديم 

 والسلطة المختصة.  

   

 PART TWO 

THE CAPITAL OF THE COMPANY 

   الباب 
 الثان 

كة    رأسمال الشر
 
 ف

 
   

Article  5    5  المادة  

   
The issued capital of the Company has been 
fixed at an amount of AED 1,035,000,000 (one 
billion and thirty-five million Dirhams) divided into 
shares, the nominal value of which is 1 (one) 
Dirham for each share. All the Company’s shares 
are fully paid and are of the same class and are 
equal in their rights and obligations. 

بمبلغ  المصدر  كة  الشر مال  رأس       حدد 

وثالثون  مليار  )  1,035,000,000 مليون( وخمسة 

موزع   األسمية  عىل  درهم  قيمتها  األسهم  من    1عدد 

سهمدرهم  (  واحد) وتكون  لكل  بالكامل.  مدفوعة   ،

كة متساوية مع بعضها البعض من كافة   جميع أسهم الشر

 الحقوق. 
   

Article  6    6  المادة  
   
All the shares in the Company are nominal, and 
the provisions of the Law and the resolutions 
issued for its implementation with regard to the 
ownership of shares must be adhered to. In any 
event, the percentage of the State’s nationals 
participating at any time during the existence of 
the Company should not be less than 60% of the 
share capital 

كة    الشر أسهم  ام  اجميع  االلب   ويجب    بأحكامسمية 

 ال
ً
له فيما يتعلق بملكية    قانون والقرارات الصادرة تنفيذا

حال،  و  سهم. األ  أي  مشاركة  في  نسبة  تقل  أال  يجب 

في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن    ةدولالمواطني  

 . من رأس المال 60%

   
Article  7    7  المادة  

   
The shareholders shall not be responsible for any 
liabilities or losses that the Company incurs save 
to the extent of the unpaid amount , if any, of the 
shares they own. The obligations of shareholders 
may not be increased without their unanimous 
consent.  

كة   امات أو خسائر عىل الشر م المساهمون بأية الب   ال يلب  

ي غبر المدفوع عىل  
ي حدود المبلغ )إن وجد( المتبق 

إال ف 

إال   اماتهم  الب   زيادة  يجوز  وال  أسهم،  من  يملكون  ما 

 بموافقتهم الجماعية. 

   
Article  8    8  المادة  

   
Ownership of any share in the Company shall be 
deemed an acceptance by the shareholder to be 
bound by these Articles and the resolutions of the 
Company’s General Assemblies. A shareholder 
may not request a refund for amounts paid to the 
Company in consideration of his/her 
shareholding. 

تب عىل ملكية  كة  بالسهم قبول المساهم    يب  نظام الشر

يجوز   وال  العمومية.  جمعياتها  وقرارات  األساسي 

داد ما دفع ي    هللمساهم أن يطلب اسب 
كة كحصة ف  للشر

 رأس المال. 

   
Article  9    9  المادة  

   
The shares are not divisible (i.e. shares may not 
be divided among more than one person).  

)بمعن     للتجزئة  قابل  غبر  السهم  يجوز  أيكون  ال  نه 
عىل أكبر من شخص(. ومع ذلك إذا آلت  تجزئة السهم  
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However, if the ownership of the share is 
transmitted or owned by multiple persons, they 
must select a nominee to act on their behalf 
towards the Company. Such persons shall be 
jointly liable for the obligations arising from the 
ownership of the shares. If they fail to agree on 
the selection of a nominee, any of them may refer 
to the competent court to appoint such nominee. 
The Company and the Market shall be notified of 
the decision of the court in this regard.  

ملكية السهم إىل عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون  
تجاه   عنهم  ينوب  من  بينهم  من  يختاروا  أن  وجب 
بالتضامن   مسؤولير   األشخاص  هؤالء  ويكون  كة،  الشر
ي حال عدم  

امات الناشئة عن ملكية السهم، وف  عن االلب  
يجوز   ينوب عنهم  من  اختيار  منهم  اتفاقهم عىل  ألي 

كة   اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه ويتم إخطار الشر
 والسوق بقرار المحكمة بهذا الشأن. 

   
Article  10    10  المادة  

   
Each share shall entitle its holder to a proportion 
equal to that of other shareholders without 
distinction (i) in the ownership of the assets of the 
Company upon dissolution; (ii) in the profits as 
stated hereinafter; (iii) in the rights to attend the 
General Assembly meetings and (iv) in voting on 
the resolutions thereof. 

لحصة   معادلة  ي حصة 
ف  الحق  مالكه  يخول  كل سهم 

ا موجودات  ملكية  ي 
ف  )أ(  تميبر   بال  ه  عند  غبر كة  لشر

ي األرباح المبينة فيما بعد   ؛تصفيتها 
ي    ؛و )ب( ف 

و )ج( ف 
ي    ؛الجمعيات العمومية  اجتماعاتحق حضور  

و )د( ف 
 التصويت عىل قراراتها.  

   
Article  11    11  المادة  

   
11.1 The Board of Directors may elect to list the 

shares on other stock markets outside the 

State. In the event the shares of the 

Company are listed in the markets of any 

other jurisdiction,  the Company shall 

comply with their respective governing 

rules and regulations including the laws, 

rules and regulations relating to the 

issuance and registration, transfer, 

trading and encumbering the shares 

without the need to amend the provisions 

of these Articles of Association should 

they conflict with the laws, rules and 

regulations of those stock markets.  

كة إدراج  يجوز لمجلس اإلدارة 11.1  ي األس   واق   الش   ر
ف 

ي ح  ال  ة إدراج الم  الي  ة األخرى خ  ارج ال  دول  ة،  
وف 

ي األس    واق المالية  
كة ف   خارج الدولةأس    هم الش    ر

ك        ةف  ع  ىل   واألن  ظ  م        ة   الش               ر ال  ق  وان  ير   ت  ت  ب  ع  أن 

ي 
ي تل ك األس               واق بم ا ف 

واللوائح المعمول به ا ف 

ذلك قوانير  وأنظمة ولوائح إص         دار وتس         جيل 

كة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب   أس         هم الش         ر

إىل  الح        اج        ة  وذل        ك دون  عليه        ا،  حقوق  أي 

ي هذا النظام األس         اسي 
تعديل األحكام الواردة ف 

ي حالة تعارض            ها مع هذه
القوانير  أو األنظمة   ف 

 أو اللوائح. 

11.2 The Company’s shares may be sold, 

assigned, pledged, or otherwise disposed 

of in any way whatsoever in accordance 

with the provisions of these Articles and 

all the regulations of the Authority and the 

Market where the shares of the Company 

are listed. The transfer of title to shares or 

any other disposal thereof shall become 

effective from the date of its registration in 

the share register at the Market where the 

shares are listed. 

كة أو التنازل عنها  11.2  أو رهنها  يجوز بيع أسهم الشر

وجه  أي  عىل  فيها  التعامل  أو  الترصف  أو 

األساسي   النظام  هذا  ألحكام   
ً
وطبقا بمقتض  

ونظام الهيئة والسوق المدرجة فيه األسهم. وال  

يجوز االحتجاج بنقل ملكية األسهم أو اجراء أي  

ي سجل  
ترصف آخر فيها إال من تاري    خ قيدها ف 

كة بالسوق المدرجة فيه األسهم.    أسهم الشر

 

11.3 In the event of a death of a shareholder, 

his/her heirs shall be the only persons to 

be approved by the Company as having 

rights or interests in the shares of the 

، يكون وريثه هو   11.3  ي حالة وفاة أحد المساهمير 
ف 

له   بأن  كة  الشر توافق  الذي  الوحيد  الشخص 

المتوف    أسهم  ي 
ف  مصلحة  أو  ملكية  حقوق 
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deceased shareholder. Such heir shall be 

entitled to dividends and other privileges 

which the deceased shareholder had. 

Such heir, after being registered in the 

Company in accordance with these 

Articles, shall have the same rights in 

his/her capacity as a shareholder in the 

Company as the deceased shareholder 

had in relation to such shares. The estate 

of the deceased shareholder shall not be 

exempted from any obligation regarding 

any share held by him/her at the time of 

death. 

ي األرباح واالمتيازات األخرى  ويكون  
له الحق ف 

ي كان للمتوف  حق فيها. ويكون للوريث بعد  
الن 

كة وفقا ألحكام هذا النظام ذات   ي الشر
تسجيله ف 

ي كان يتمتع بها  
كة الن  ي الشر

الحقوق كمساهم ف 

المتوف  فيما يخص هذه األسهم. وال تعق  تركة  

ام فيما يختص بأي   ي من أي الب  
المساهم المتوف 

   م كان يملكه وقت الوفاة. سه

11.4 Any person who becomes entitled to 

rights to shares in the Company as a 

result of the death or bankruptcy of any 

shareholder, or pursuant to an attachment 

order issued by any competent court of 

law, should within thirty (30) days: 

له   11.4  يصبح  أي شخص  أية  يجب عىل  ي 
ف  الحق 

أي   إفالس  أو  لوفاة   
 
نتيجة كة  الشر ي 

ف  أسهم 

أية  عن  صادر  حجز  أمر  بمقتض   أو  مساهم 

( ثالثير   خالل  يقوم  أن  مختصة  (  30محكمة 

 :
ً
 يوما

a. produce evidence of such right to the 

Board of Directors; and 

إىل مجلس   . أ  الحق  ه        ذا  البين        ة عىل  بتق        ديم 

 اإلدارة؛ و 

b. select either to be registered as a 

shareholder or to nominate another 

person to be registered as a shareholder 

of the relevant share. 

أن يختار أما أن يتم تس         جيله كمس         اهم أو أن  . ب 

 ليتم تس     جيله كمس     اهم ف
ً
يما  يس     مي ش     خص     ا

 يختص بذلك السهم. 

   
Article  12    12  المادة  

   
When the Company completes the listing of its 
shares on the Market in accordance with the 
Listing Rules, it shall replace its share register 
system and the applicable system of its 
ownership transfer with an electronic system for 
the registration of the shares and transfers 
thereof as applicable in the Market. The data 
electronically recorded thereon is final and 
binding and cannot be challenged, transferred or 
altered except in accordance with the regulations 
and procedures followed in such Market. 

كة، عند    تستبدل      اتمام الشر
ً
ي السوق وفقا

إدراج أسهمها ف 
ملكية   نقل  ونظام  األسهم  سجل  اإلدراج،  لقواعد 
األسهم   لتسجيل  ي 

وب  إلكب  بنظام  به  المعمول  األسهم 
 
ً
وفقا ملكيته  نقل  السوق    وقيد  ي 

ف  به  المعمول  للنظام 
الخاص بقيد وتسجيل األسهم. وتعتبر البيانات الواردة  
ي نهائية وملزمة وال يجوز الطعن  

وب  ي هذا النظام اإللكب 
ف 

 
ً
ها إال وفقا للنظم واإلجراءات    فيها أو طلب نقلها أو تغيبر

ي السوق
ي  المتبعة ف 

 .  المعن 

   
Article  13    13  المادة  

   
A shareholder’s heirs or creditors may not, for 
whatsoever reason, request the attachment of 
the Company's books or assets. They also may 
not request to divide those assets or sell them in 
one lot as a result of their indivisibility, nor to 
interfere in any way whatsoever in the 
management of the Company. Those heirs and 
creditors must, when exercising their rights, rely 

سبب كان، أن ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه، ألي   
كة أو ممتلكاتها وال   يطلبوا وضع األختام عىل دفاتر الشر

 
 
أو بيعها جملة القسمة    أن يطلبوا قسمتها  إمكان  لعدم 

كة. ويجب   ي إدارة الشر
وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت ف 

قوائم   عىل  التعويل  حقوقهم،  استعمال  لدى  عليهم، 
كة وحساباتها الختامية وعىل قرارات ج معياتها  جرد الشر
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on the Company’s books, inventories, balance 
sheets and resolutions of its General Assembly.  

 العمومية.  
 

   
Article  14    14  المادة  

   
The Company shall pay dividends on shares to 
the shareholders in accordance with the 
regulations as to trading, clearing, settlement, 
transfer of ownership and custody of securities 
and the applicable regulations of the Market, and 
in accordance with the regulations, resolutions 
and circulars issued by the Authority in this 
regard. The holder of the shares shall have the 
sole right to the profits due on those shares 
whether these profits represent dividends or 
entitlements to part of the Company’s assets in 
case of its liquidation. 

كة حصص األرباح  إىل    السهم  عن  المستحقة تدفع الشر
والمقاصة  بالتداول  الخاص  للنظام   

ً
طبقا المساهمير  

المالية   األوراق  وحفظ  ملكية  نقل  ي 
ف  والتسويات 
بها  والقواعد   لل المعمول   

ً
ووفقا السوق.  ي 

  نظمة ف 
الصادرة    والقرارات  . الشأن  بهذا   الهيئة  عنوالتعاميم 
المبالغ    السهم  لحاملويكون   استالم  ي 

ف  الحق  وحده 
سواء   السهم  ذلك  عن     المستحقة 

ً
حصصا ي    كانت 

ف 
 
ً
ي حال تصفيتها.  األرباح أو نصيبا

كة ف  ي موجودات الشر
 ف 

   
Article  15    15  المادة  

   
A shareholder has the right to access the 
Company’s books and documents, as well as any 
document relating to a deal transacted by the 
Company with one of the Related Parties under 
the permission of the Board or a decision of the 
General Assembly.  

ي  ا  للمساهم 
كة ووثائقها    االطالعلحق ف  عىل دفاتر الشر

عىل أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت    كذلكو 
كة بإبرامها مع   طراف ذات العالقة بإذن من  حد األ أالشر

 مجلس اإلدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية. 

   
Article  16    16  المادة  

   
16.1 Subject to the approval of the Authority and 

the Competent Authority, the Company, by 

way of a Special Resolution, may: 

 
a. increase the share capital of the 

Company by issuing new shares of the 

same nominal value as the original 

shares or of the same nominal value plus 

a premium in case the market value of a 

share exceeds the nominal value of that 

share; and 

b. grant issuance discount in case the 

market value of the share decreased 

below the nominal value of the share. 

The share capital of the Company may 

also be reduced. 

  والس               لط  ةبع  د الحص               ول عىل موافق  ة الهيئ  ة   16.1 

كةالمختصة يجوز   : خاص قرار  بموجب للشر

 

كة   . أ خالل إصدار أسهم   منزيادة رأسمال الشر

اال  القيمة  بنفس  للسهم  جديدة  سمية 

القيمة  إىل  إصدار  عالوة  بإضافة  أو  األصلية 

عن  اال  السوقية  القيمة  زيادة  حالة  ي 
ف  سمية 

 و  للسهم؛ سميةالقيمة اال 

ي حالة    إصدار   خصم  منح  . ب
القيمة   انخفاضف 

كما يجوز    للسهم  سميةالسوقية عن القيمة اال 

كة.   تخفيض رأس مال الشر

   
16.2 Without prejudice to Article 5 above, the 

increase or reduction of the share capital 

shall be resolved by a Special Resolution 

of the General Assembly, pursuant to a 

recommendation of the Board of 

( أعاله، تكون زي  ادة رأس 5)  الم  ادة  مراع  اة  مع 16.2 

ك  ة أو تخفيض                 ه بقرار   من   خ  اصم  ال الش               ر

اح من مجلس    الجمعية العمومية بناء   عىل اقب 

اإلدارة، وبعد س         ماع تقرير مدقق الحس         ابات 
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Directors, and after hearing the auditors’ 

report in case of a reduction. In the case 

of an increase, the resolution must state 

the amount of the increase, the value of 

the shares issued and any preemption 

rights to existing shareholders. In the case 

of a decrease in the share capital, the 

resolution must state the amount of 

decrease and the method of its 

implementation. 

ي ح  ال  ة
ي ح  ال  ة أي تخفيض، وعىل أن يبير  ف 

 ف 

الزي  ادة، مق  داره  ا وس               عر إص                 دار األس               هم  

ي أولوية 
الجديدة وحق المس           اهمير  القداة ف 

ح       ال       ة  ي 
الزي       ادة. ويبير  ف  ه       ذه  ي 

ف  االكتت       اب 

وك ي ف ي        ة   ال ت خ ف ي ض  ه        ذا  م ق        دار  ال ت خ ف ي ض 

 تنفيذه. 

   
16.3 Shareholders shall have priority to 

subscribe for the issuance of new shares. 

Subscription to new shares shall be 

governed by the rules of subscription to 

the original shares.  

ي   16.3 
ف  األولوية  حق  للمساهمير     االكتتاب يكون 

عىل   ويشي  الجديدة  ي    االكتتابباألسهم 
ف 

الخاصة   القواعد  األسهم  ي    باالكتتابهذه 
ف 

 األسهم األصلية. 

   
16.4 In accordance with Articles 225, 226, 227 

and 231 of the Law, the Company may 

increase its capital: (a) for the purpose of 

the entry of a strategic partner; (b) for the 

purpose of capitalizing the Company’s 

debts, or (c) for the purpose of converting 

bonds or Sukuk issued by the Company 

into shares, and without applying the pre-

emption rights of the existing 

shareholders, provided that the Company 

obtains all the required approvals from the 

Authority and the Competent Authority 

and approves the relevant increase in 

capital by way of Special Resolution. 

(  225،226,227,231)  المواد   ألحك    ام وفق    ا 16.4 

كة: )أمن القانون يجوز زيادة ر  (  أس مال الش           ر

كة   ألغراض ي الش ر
ي ف  اتيير   ؛إدخال مس اهم اس ب 

كة إىل ر بأو ) أو  ؛س مالأ( لتحويل ديون الش   ر

)ج( تحويل الس      ندات أو الص      كوك المص      درة  

ك   ة إىل أس               هم، وذل   ك دون اعم   ال  من الش               ر

ط الحص       ول عىل  لحقوق االولوية وذلك بش       ر

 والس    لطة  الهيئةجميع الموافقات الالزمة من  

المال من والموافقة عىل زيادة رأس    المختص ة

 خالل قرار خاص للجمعية العمومية. 

   
16.5 By way of additional exception, the 

Company may by Special Resolution 

increase its share capital without triggering 

the preemption rights, in order to 

implement a share incentive scheme for its 

employees in light of the resolutions issued 

by the Authority and the Competent 

Authority in this respect. 

ي اال  ستثن  يُ   كذلكو  16.5 
كتتاب  من حق األولوية ف 

ي  
موظق  تحفبر   برنامج  الجديدة  باألسهم 

كة كة  يجوز   حيث  ،الشر  قرار   بموجب   للشر

  فبر  تح برنامج لتطبيق  رأسمالها   تزيد   أن  خاص

ي 
كة  موظق  ي   فيها   أسهم   بتملك   الشر

  ضوء   ف 

  الهيئة   عن  الصادرة   المنظمة   القرارات

 والسلطة المختصة بهذا الشأن. 

   
16.6 The Board of Directors of the Company 

shall present an employee share incentive 

scheme (if present) to the General 

Assembly for approval. 

مجلس اإلدارة عىل الجمعي ة العمومي ة  يعرض 16.6 

كة بتملك أس            هم  ي الش            ر
برنامج تحفبر  موظق 

 .للموافقة جد()إن و  فيها

   
16.7 Directors of the Board are not allowed to  16.7  ي   المش        اركة  اإلدارة  مجلس  ألعض        اء يجوز   ال

  ف 
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participate in the employee share incentive 

scheme. 
ي   تحفبر    برنامج

كة موظق   أس            هم  بتملك  الش            ر

 . فيها 

   
16.8 The share capital of the Company may be 

increased by no more than 10% of the 

issued capital in any given five-year period 

for the purpose of establishing and 

implementing such employee share 

incentive scheme.  

كة بنس  بة ال تزيد عن يجوز   16.8  زيادة رأس  مال الش  ر

ة    ص              در من رأس المال الم  10% خالل كل فب 

  تحفبر  خمس س               نوات لغرض تطبيق برامج  

ي 
كة موظق   . فيها  أسهم بتملك الشر

   
16.9 The Board of Directors, will, from time to 

time, determine the number of shares and 

conditions of allocation for the 

implementation of the employee share 

incentive scheme.  

ع   دد   آخر ىل  إيح   دد مجلس اإلدارة من وق   ت   16.9 

وط تخص               يص األس               هم   تطبيق برامج  لوشر

ي  تحفبر  
كة موظق   . فيها  أسهم بتملك الشر

   

PART THREE 

LOAN DEBENTURES  

 الباب الثالث  
  سندات القرض

 
 ف

   
Article  17    17  المادة  

   
17.1 Subject to the provisions of the Law, the 

Company may by a Special Resolution 
resolve, after obtaining the approval of the 
Authority, to issue bonds or sukuk of any 
nature of equal value per issue whether 
such bonds or sukuks are convertible to 
shares or otherwise and the term of the 
bonds. The Special Resolution shall 
determine the value of the bonds, the 
conditions of their issuance and their 
convertibility into shares. The General 
Assembly may also resolve to delegate to 
the Board of Directors the power to 
determine the date of issuance of such 
bonds or sukuks, pursuant to the terms and 
regulations issued by the Authority. 

 

العمومية   17.1  للجمعية  القانون،  أحكام  مراعاة  مع 

عىل   الحصول  بعد  خاص  قرار  بموجب  كة  للشر

موافقة الهيئة، أن تقرر إصدار سندات قرض من أي  

ع أو صكوك اسالمية بقيم متساوية لكل إصدار  نو 

ي  
وسواء  كانت قابلة أو غبر قابلة للتحول إىل أسهم ف 

كة ويبير  القرار الخاص    . ة السنداتوكذلك مد الشر

وط إصدارها ومدى   قيمة السندات أو الصكوك وشر

أن    لجمعية العموميةول  . قابليتها للتحويل إىل أسهم

 بتفويض الصالحية إىل
ً
ي  تصدر قرارا

 مجلس اإلدارة ف 

الصكوك أو  السندات  إصدار  موعد  ا   تحديد 
ً
وفق

وط واللوائح الصادرة من الهيئة.   للشر

17.2 For the avoidance of doubt, any: (i) loans, 
credit facilities and/or derivative 
instruments entered into by the Company 
with banks or financial institutions   or any 
third-party; and (ii) guarantees, indemnities 
and/or security arrangements granted by 
the Company in favour of any banks or 
financial institutions or any third-party, 
pursuant to any loans and/or credit facilities, 
in each case, having periods in excess of 3 
years and entered into prior to the date of 
these Articles of Association, shall continue 
in full force and effect without the 
requirement for any further ratification from 
the Board of Directors and/or the General 

)لتجنب   17.2  أي:  تسهيالت  1الشك،  أو   / و  قروض   )

ائتمانية و/ أو أدوات دين / مشتقات قد دخلت فيها  

؛ و   كة مع بنوك أو مؤسسات مالية أو مع الغبر الشر

الضمان  2) الضمانات والتعويضات و/أو ترتيبات   )

كة لصالح أي بنوك أو مؤسسات   الممنوحة من الشر

الت  مالية أو مع الغبر بموجب أي قروض و/ أو تسهي

ات تتجاوز   ي كل حالة، لفب 
تم   سنوات   3ائتمانية، ف 

، تظل   نافذة   إبرامها قبل تاري    خ هذا النظام األساسي

سارية المفعول ونافذة بالكامل دون الحاجة إىل أي  و 

الحق  الجمعية    تصديق  أو   / و  اإلدارة  مجلس  من 

 العمومية. 
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Assembly.  

   
Article  18    18  المادة  

   
18.1 The bond or Sukuk shall remain nominal 

until fully paid up. The Company may not 

issue “bearer” bonds or Sukuk.  

 او الص ك  أيكون الس ند   18.1 
ً
 س داد   اكتمال  حن   س ميا

و الص     كوك  أص     دار الس     ندات إوال يجوز   قيمته

 لحاملها. 

18.2 Bonds or Sukuk issued in connection with a 

single loan shall give equal rights to the 

holders of such bonds or Sukuk. Any 

condition to the contrary shall be invalid. 

ي   الص         كوك  أو  الس         ندات 18.2 
 بمناس         بة تص         در   الن 

   ألص       حابها  تعطي   واحد   قرض
ً
 متس       اوية حقوقا

  ويقع
 
ط كل  باطل  . ذلك يخالف شر

   
PART FOUR 

BOARD OF DIRECTORS  
 الباب الرابع  

  مجلس االدارة 
 

 ف
   

Article  19    19  المادة  
   
19.1 The Company shall be managed by a Board 

of Directors consisting of 9 (nine) Directors 

to be elected by a General Assembly via 

secret Cumulative Voting.  However, the first 

Board of Directors will be appointed by the 

founders of the Company for three (3) years. 

من   19.1  مكون  إدارة  مجلس  كة  الشر إدارة    9يتوىل 

العمومية   أعضاء   (تسعة ) الجمعية  تنتخبهم 

 . اكمي تعيير   ذلك يتم  ومع    بالتصويت الشي الب 

قبل    لأو   ءأعضا  من  إدارة  مؤسسي  مجلس 

كة    . سنوات 3دة  لم  الشر

   
19.2 In all cases, the composition of the Board 

shall take into consideration the Law and 

its amendments along with the relevant 

implementing resolutions. 

ي تشكيل مجلس االدارة  أيتعير    19.2 
حكام أن يراىع ف 

   وتع ديالت هق انون  ال
ً
والقرارات الص                ادرة تنفي ذا

 له. 

   
Article  20    20  المادة  

   
20.1 The Board of Directors shall hold its office 

for a term of three (3) years. At the end of 

such term, the Board of Directors shall be 

reconstituted. Directors whose term of 

office is completed may be re-elected. 

 

ث   الث  20.1  ل   م        دة  م   ه        ام        ه  اإلدارة  م   ج   ل   س  ي   ت   وىل 

ي نهاية هذه المدة، يعاد تش           كيل 
س           نوات. وف 

ء مجلس اإلدارة. ويجوز إع ادة انتخ اب أعض                ا 

 مجلس اإلدارة الذين انتهت مدة عضويتهم. 

20.2 The Company shall have a secretary who 

shall not be a Director. 

  

اإلدارة 20.2  لمجلس  مقرر  كة  للشر يكون  أن    ، يجب 

 . أعضائه من المجلس مقرر  يكون أن يجوز  وال 
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20.3 The Board of Directors may appoint 

Directors to fill the positions that become 

vacant within thirty (30) days of the 

vacancy provided that such appointment 

is presented to the General Assembly in 

its first meeting to ratify it or to appoint  

replacement Directors. The newly 

appointed Director shall complete the 

term of his/her predecessor. If no Director 

is appointed within thirty (30) days, the 

Board of Directors shall open  nomination 

to elect a replacement Director for the 

vacant position in the first General 

Assembly held after such vacancy, and 

the newly elected Director shall complete 

the term of his/her predecessor and such 

elected Director may be re-elected once 

again. 

 
لمجلس اإلدارة أن يعير  أعض         اء مجلس اإلدارة  20.3

ي 
ي تخلو ف 

ي المراكز الن 
  30  أقص                اه ا  م دةف 

ً
  يوم ا

ال ج م ع ي        ة   ع ىل  ال ت ع ي ير   ه        ذا  ي ع رض  أن  ع ىل 

ي أول اجتم   اع له   ا إلقرار تعيينهم أو 
العمومي   ة ف 

هم  م     دة  الج     دي     د   العض               و   ويكم     ل  ،تعيير  غبر

ي   س               لف  ه،
  ج  دي  د   عض               و   تعيير    ع  دم  ال  ةح     وف 

، (30ثالثير  )   مدة  خالل  الش    اغر  بالمركز
ً
  يوما

ش               ح  ب    اب  فتح  اإلدارة  مجلس  عىل  وج    ب  الب 

ي   الش       اعر   للمركز  عض       و  النتخاب
  اجتماع أول  ف 

تل    ك   ءنش               و   تنعق    د بع    د   العمومي    ة  للجمعي    ة

  م دة الج دي د  العض               و   ويكم ل  ،المركز الش               اعر 

لالنتخاب مرة  ويكون هذا العض       و قابال  س       لفه

 أخرى. 

20.4 If the positions becoming vacant during 

any given year reach one quarter of the 

number of the Directors, the Board of 

Directors must call for a General 

Assembly to convene within a maximum 

of thirty (30) days from the date of the last 

position becoming vacant in order to elect 

new Directors to fill the vacant positions. 

In all cases, the new Director shall 

complete the term of his predecessor and 

such Director may be re-elected once 

again. 

 
ي أثناء الس      نة رب  ع   20.4

وإذا بلغت المراكز الش      اغرة ف 

عدد أعض اء مجلس اإلدارة، وجب عىل مجلس  

ل الج ت   ال ع م وم ي        ة  ال ج م ع ي        ة  دع وة  م        اع  اإلدارة 

   30خالل  
ً
آخر   خلو عىل األكبر من ت  اري    خ   يوم  ا

ي  
مركز النتخ  اب من يمل المراكز الش                اغرة. وف 

جميع األحوال، يكم       ل عض               و مجلس اإلدارة 

 
 
 الجديد مدة س              لفه ويكون هذا العض              و قابل

 لالنتخاب مرة أخرى. 

   
Article  21    21  المادة  

   
21.1 The Company shall comply with the rules 

and conditions set out by the Authority 

with respect to nomination for 

membership of the Board of Directors. 

The candidate to the Board membership 

shall provide the Company with the 

following: 

م  21.1  كة  تلب   وط  بالضوابط   الشر   عن  الصادرة   والشر

شح  بشأن  الهيئة   االدارة   مجلس  لعضوية  الب 

عىل المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن   يتعير  و 

  : كة ما يىلي
 يقدم للشر

a. A curriculum vitae stating his/her 

professional experience and 

academic qualifications and 

determining the type of membership 

applied for (executive/non-

executive/independent). 

ة . أ     الذاتية  السبر
ً
ات  بها   موضحا   العملية   الخبر

ي   العضو   صفة  تحديد   مع  العلمي   والمؤهل
  الن 

شح  (. مستقل/    تنفيذي)تنفيذي /غبر    لها   يب 

b. An undertaking to comply with the 

provisions of the Law, and its 

implementing decisions, and the 

امه  إقرار  . ب   والقرارات   القانون   بأحكام  بالب  

كة،  األساسي   والنظام  له  المنفذة   وأنه   للشر
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Company’s Articles of Association; 

and to exercise his/her duties as a 

diligent person. 

ي  الحريص الشخص عناية يبذل  سوف
  أداء  ف 

 . عمله

c. A list of the names of companies and 

corporations where the candidate is a 

member of their board of directors, as 

well as any work he/she performs, 

directly or indirectly, which could 

reasonably be considered to be in 

competition with the Company. 

كات  بأسماء   بيان . ج  ي   والمؤسسات  الشر
  يزاول  الن 

 عضوية  يشغل  أو   فيها   العمل المرشح  

  به  يقوم  عمل  أي  وكذلك  إداراتها   مجالس

ة   بصورة ة   غبر   أو   مباشر    يشكل  مباشر
 
 منافسة

كة  . للشر

d. A declaration by the candidate that 

the candidate is not in breach of 

Article 149 of the Law. 

  للمادة   المرشح  مخالفة  بعدمالمرشح    إقرار  . د 

 قانون. المن  149

e. For representatives of a corporate 

person, an official letter from the 

corporate bodies listing the names of 

its candidates for Board membership. 

ي  . ه 
  يتعير    االعتباري  الشخص   ممثىلي   حال  ف 

 االعتباري   الشخص  من   رسمي   كتاب  إرفاق

  لعضوية   المرشحير    ممثليه  أسماء   فيه  محدد 

 . اإلدارة  مجلس

f. A list of the commercial companies in 

which the candidate participates or is 

a partner in their ownership and the 

number of stocks or shares therein. 

كات  بيان .و  ي   التجارية   بالشر
  يشارك   أو   يساهم  الن 

ي 
  أو   األسهم   وعدد المرشح   ملكيتها  ف 

 . فيها  الحصص

   
Article  22    22  المادة  

   
22.1 The Board of Directors shall elect, from 

amongst its members, a Chairman and a 

vice-chairman. The Chairman shall 

execute the resolutions adopted by the 

Board of Directors. The vice-chairman 

shall act on behalf of the Chairman in 

his/her absence or if the latter is otherwise 

incapacitated. 

 22.1  
ً
 ينتخب مجلس اإلدارة من بير  أعض        ائه رئيس        ا

ي 
الن  الق رارات  تن ف ي        ذ  لل رئي س. وعل ي        ه  ون        ائب        ا 

يص                 دره   ا مجلس اإلدارة. ويقوم ن   ائ   ب رئيس 

مجلس اإلدارة مق   ام رئيس مجلس اإلدارة عن   د 

ي حالة عجزه غيابه أو 
 عن القيام بدوره.  ف 

22.2 The Chairman shall represent the 

Company before courts and third parties 

and shall implement the resolutions 

adopted by the Board of Directors. 

ي   يكون 22.2 
الق        انوب  الممث        ل  اإلدارة  رئيس مجلس 

ي عالقتها بالغبر 
كة أمام القض       اء وف  وعليه  للش       ر

ي 
 .اإلدارة مجلس يصدرها تنفيذ القرارات الن 

 
    
22.3 The Board of Directors may, but is not 

obliged to, elect from amongst its 

members one or more managing 

director(s) whose powers and 

remuneration are to be determined by the 

Board of Directors. Furthermore, the 

Board of Directors may form from its 

اإلدارة  ي  ح  ق 22.3  ام  دون  ،ل  م  ج  ل  س  أن   ع  ل  ي        ه،  ال  ب  

 بعض     وا منتد أعض     ائه ينتخب من بير  
ً
  ،لإلدارة   ا

 .  ومكافآته اإلدارة اختص   اص   اته  وُيحدد مجلس

يش               ك   ل من بير     أن لمجلس اإلدارة كم   ا يكون

ب   ع   ض  أعض                      ائ        ه ي   م   ن   ح   ه        ا  أك   بر  أو  ل   ج   ن        ه 

ليها بمراقبة س    بر العمل إيعهد   أواختص    اص    اته  
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members, one or more committees, giving 

it/them some of its powers or to delegate 

it/them to supervise the business affairs of 

the Company, and to execute the Board 

of Directors' resolutions. The Board of 

Directors shall form permanent 

committees that shall directly report to it. 

Permanent committees shall consist of at 

least three non-executive Board 

members, of whom at least two members 

shall be independent Board members and 

shall be chaired by one independent 

Board member. The Chairman of the 

Board of Directors shall not be a member 

of any such permanent committees. The 

Board of Directors shall select non-

executive Board members for the 

committees charged with the duties that 

may result in Conflicts of Interest, such as 

verification of the integrity of financial and 

non-financial reports, review of deals 

concluded with stakeholders, selection of 

the executive management and setting 

their remuneration. The Board may, at its 

sole discretion, appoint external subject 

matter expert members to the permanent 

committees or committees formed for 

special purposes. 

ك    ة وتنفي    ذ قرارات المجلس. يش               ك    ل  ب    الش               ر

 ،دائمة تتبعه بشكل مباشر  مجلس اإلدارة لجان

ال   دائم   ة من أعض                  اء مجلس   اللج   ان  وتت   ألف

غبر  عن   التنفي        ذيير   اإلدارة  ع        ددهم  يق        ل  ال 

ل من  هم عىل األق  نم اثن انيكون  عىل أن ،ثالث ة

و  األعض                      اء أسن  أال مس                ت ق ل ير   ال ل ج ن        ة    ي ب 

لرئيس مجلس اإلدارة أن  يجوز وال  ،أح     دهم     ا 

  
ً
ي يكون عض               وا
اللج  ان. ويتعير    ه  ذه  من  أي  ف 

أعض                      اء مجلس   اختي       ار  اإلدارة  عىل مجلس 

غ بر  ال م ع ن ي        ة   ال ت ن ف ي        ذي ير   اإلدارة  ال ل ج        ان  ي 
ف 

ي ق     د
تع     ارض  ب     المه     ام الن  ينتج عنه     ا ح     االت 

من س     المة التقارير المالية  التأكدمص     الح مثل 

مة مع  ،وغبر المالية ومراجعة الص             فقات المبر

 اإلدارة واختيار   ،أص            حاب المص            الح األطراف

كما يجوز للمجلس    تعابهم. أوتحديد   ،التنفيذية

ة   وفق م  ا يرى أن يعير  أعض                اء من ذوي الخبر

الدائمة أو من خارج أعض         ائه لعض         وية اللجان  

 المشكلة بقرار منه ألغراض خاصة. 

   
Article  23    23  المادة  

   
23.1 The Board of Directors shall have all the 

powers to manage the Company and the 

authority to perform all deeds and acts on 

behalf of the Company to the extent 

permitted to the Company and to carry out 

all the functions required by its objects. 

Such powers and authorities shall not be 

restricted except as stipulated in the Law, 

the Memorandum of Association, these 

Articles or as resolved by the General 

Assembly.  

ي   السلطات  كافة  اإلدارة  لمجلس 23.1 
كة  إدارة   ف    الشر

   والترصفات  األعمال  بكافة  والقيام
 
عن   نيابة

به   القيام  كة  للشر مرصح  هو  حسبما  كة  الشر

لتحقيق   المطلوبة  الصالحيات  وممارسة كافة 

السلطات   هذه  من  يحد  وال  أغراضها. 

عقد  أو  القانون  عليه  نص  ما  إال  الصالحيات 

أو    بقرار   وماورد   األساسي   النظام  هذا التأسيس 

 . العمومية ةالجمعي من

   

23.2 Without prejudice to the provisions of the 

Law and its implementing decisions 

issued by the Authority, the Board of 

Directors shall be authorized to: 

a. enter into and/or ratify loan agreements 

having a period in excess of three (3) 

أحك ام الق انون والقرارات المنف ذة ل ه   مراع اة مع 23.2 

ي 
 :الصادرة عن الهيئة ُيفوض مجلس اإلدارة ف 

 

عقود قرض تتجاوز    عىل و/أو المصادقة    إبرام . أ

يتجاوز    ال   ما   وبيع سنوات،    (3)ثالث    أجالها 
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years, to sell no more than 50% of the 

Company’s assets and real estate 

properties, to mortgage the said real 

estate and movable and immovable 

assets and to release the liability of 

debtors of the Company and to enter 

into conciliations and to agree 

arbitration; and 

كة  وعقارات  أصول  من  %50عن     ورهن   الشر

كة  وأصول  عقارات وغبر   الشر المنقولة 

ي   ذمة  وإبراء  المنقولة
كة  مدين    وإجراء   الشر

 ، والتحكيم عىل واالتفاق  الصلح

 

b. To grant for limited or unlimited period 

securities and/or guarantees required 

by the Company and to borrow and 

provide credit for the normal course of 

business, and to apply for loans and 

sign secured and unsecured bank 

facilities and pledge, mortgage or 

otherwise encumbrance or lien the 

assets, rights, benefits or entitlements 

of the Company for the purposes of 

raising and providing financial facilities 

for any term whether it is a short or a 

long term. 

 غبر  محددة أو لمدة  كفالة أو/و ضمان منح . ب 

اض محددة  ضمن ائتمان وتقديم واالقب 

 والتقديم االعتيادية التجارية النشاطات

 التسهيالت عىل والتوقيع  القروض  عىل

 ضمانات تقديم بدون أو تقديم  مع  البنكية

 تحميل آخر بشكل أو وفاء رهن أو ورهن

 أو أصول عىل  امتيازات أو مالية أعباء

كة استحقاقات أو امتيازات أو حقوق  الشر

 تسهيالت وتوفبر  عىل الحصول  لغرض

 أم طويلة أكانت سواء مدة ألي   مالية

ة  .قصبر

   

23.3 The Board of Directors shall issue 

regulations relating to administrative and 

financial affairs, personnel affairs and 

their financial entitlements. The Board of 

Directors shall also issue regulations to 

organize its business, meetings and 

allocation of its authorities and 

responsibilities. 

 
ال   م   ت   ع   ل   ق        ة   23.3 ال   ل   وائ   ح  م   ج   ل   س اإلدارة  ويض                 ع 

وش         ؤون الموظفير     والماليةبالش         ؤون اإلدارية 

ومس    تحقاتهم المالية. كما يض    ع مجلس اإلدارة 

لوائح خ   اص                 ة بتنظيم أعم   ال   ه، واجتم   اع   ات   ه،  

 وتوزي    ع االختصاصات والمسؤوليات. 

   
Article  24    24  المادة  

   
The Chairman, vice-chairman, managing director 
or any other authorized Director, acting within the 
limits granted to him by the Board of Directors 
may severally sign on behalf of the Company. 

عضو    ألي   يجوز   أو  نائبه  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  من 
ي    مفوض  ،آخر عضو    يمجلس اإلدارة المنتدب أو أ

وف 
التوقيع   اإلدارة  مجلس  من  الممنوح  التفويض  حدود 

كة.   عن الشر
ً
 منفردا

   
Article  25    25  المادة  

   
25.1 The Board of Directors shall hold a 

minimum of four (4) meetings each year. 

The meeting shall be convened by an 

invitation in writing by the Chairman, the 

board secretary as directed by the 

Chairman or upon a written request filed 

by at least two (2) Board Directors.   

 25.1  ( أربعة  اإلدارة  مجلس  سنوًيا  4يعقد  اجتماعات   )

  من  خطية   دعوة  عىل  بناء    االجتماع  يكون.  عىل األقل

بموجب    اإلدارة   مجلس  رئيس   قبل  مقرره  أو 

  طلب   عىل  بناء    أو   ،توجيهات رئيس مجلس اإلدارة

  عىل   المجلس  أعضاء   من  عضوين  يقدمه  خطي 

 األقل 
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25.2 The Board meetings can be held at the 

head office of the Company, or at any other 

place within the State as agreed by the 

Board of Directors. The meetings of the 

Board of Directors may be held through 

audio or video conferencing facilities as per 

the regulations and requirements issued by 

the Authority in this regard. 

المركز   25.2  ي 
 
ف المجلس  اجتماعات  تعقد  أن  ويجوز 

عليه   يوافق  آخر  مكان  أي  ي 
 
ف أو  كة  للشر الرئيسي 

ويجوز أن تعقد   أعضاء مجلس اإلدارة داخل الدولة. 

االتصال  وسائل  طريق  عن  المجلس  اجتماعات 

عن   الصادرة  للضوابط   
ً
وفقا المرئية  أو  المسموعة 

 . الهيئة بهذا الشأن

   
Article  26    26  المادة  

   
26.1 Meetings of the Board of Directors shall not 

be valid unless attended by a majority of 

the Directors in person. A Director may 

appoint, another Director to vote on his/her 

behalf. In this case, such Director shall 

have two votes. A Director may not 

represent more than one other Director. A 

Director shall be considered present if 

he/she attends in person or via any means 

approved by the Authority, and at least fifty 

per cent of the Directors shall be present in 

person. 

 إال بحض ور   26.1 
ً
ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة ص حيحا

. ويجوز لعض         و مجلس  
ً
أغلبية أعض         ائه ش         خص         يا

ه من أعض اء مجلس اإلدارة  اإلدارة أن ينيب عنه غبر

ي هذه الحالة، يكون لهذا العض        و  
 
ي التص        ويت. وف

 
ف

ص          وتان، وال يجوز أن ينوب عض          و مجلس اإلدارة 

يعتبر عضو    . عن أكبر من عضو مجلس اإلدارة واحد 

ا إذا حرص         ش       خص       ًيا أو بأي وس       يلة ً  مجلس حاض 

عدد أعضاء  وعىل أال يقل  الهيئة  وافق عليها  ت  أخرى

ين بأنفس   هم عن نص   ف عدد  مجلس اإلدارة الحاض 

 أعضاء المجلس. 

   
26.2 The resolutions of the Board of Directors are 

adopted by a majority of the votes of the 

Directors present or represented. In case of 

a tie, the Chairman or the person acting on 

his/her behalf shall have a casting vote.  

ص    وات وتص    در قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أ 26.2 

  . ين والممثلير  أعض                  اء مجلس اإلدارة الح   اض 

وإذا تساوت األصوات، رجح الجانب الذي منه 

 الرئيس أو من يقوم مقامه. 

   
26.3 The details of the items discussed in a 

meeting of the Board of Directors or its 

committee(s) and decisions thereof, 

including any reservations or any 

dissenting opinions, shall be recorded in 

the minutes of such meetings. All the 

Directors present shall sign the draft 

minutes prior to its adoption. Copies of the 

said minutes of meeting shall be sent to 

the Directors following adoption for their 

records. The minutes of meetings of the 

Board of Directors or its committee(s) 

shall be kept with the secretary of the 

Board of Directors. In the event that a 

Director refuses to sign, his/her refusal, 

with reasoning thereof, should be noted in 

the minutes.  

ي محاض  اجتماعات مجلس اإلدارة  26.3 
 و أتس  جل ف 

ال ل ج  ن         ل ج        ا أو  ال م ج ل س  م ق رر  ق ب        ل  م ن  ة  ن         ه 

ي نظر فيها والقرا
ي  تفاص   يل المس   ائل الن 

رات الن 

ي ذلك  
تحفظات ألعض               اء  ةيأتم اتخاذها بما ف 

اإلدارة   ع ن ه        ا. ع  م خ        ال ف        ة    آراء  أو م ج ل س  وا  بر

ويج     ب توقيع ك     اف     ة أعض                    اء مجلس اإلدارة 

ين عىل  مح اض  اجتم اع ات  مس               وداتالح اض 

عىل أن ترس                ل   اعتم  اده  ا،مجلس اإلدارة قب  ل  

نس خ من هذه المحاض  ألعض اء مجلس اإلدارة 

بع   د االعتم   اد لالحتف   اظ به   ا. وتحفظ مح   اض  

قب      ل  اجتم      اع      ات مجلس اإلدارة ولج      ان      ه من 

امتن      اع  ومقرر مجلس اإلدارة.   ح      ال      ة  ي 
 أح      د ف 

التوقيع عن  اإلدارة  مجلس   تثب         ي  ،أعض                      اء 

اض  ذكر أس     باب االعب 
ُ
ي المحرص       وت

اض     ه ف  اعب 
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ي حال إبدائها
 .ف 

   
26.4 Without prejudice to the minimum 

number of the Board of Directors' 

meetings mentioned in Article 25 above, 

the Board of Directors may exceptionally 

issue resolutions by circulation in cases 

of emergency  in accordance with the 

conditions and procedures issued by the 

Authority.  Such decisions shall be 

considered valid and enforceable as if 

they were issued in a duly convened 

meeting of the Board provided that: 

ام بالحد األدب  لعدد اجتماعات   مع 26.4  مراعاة االلب  

من ه    ذا   25الم    ذكورة ب    الم    ادة    اإلدارةمجلس  

، ف   ن  ه يجوز لمجلس اإلدارة  النظ  ام األس                 اسي

الح      االت  ي 
ب      التمرير ف  إص                    دار بعض قرارات      ه 

  
ً
وطالطارئة وفقا ي   واإلجراءات للش        ر

 يص        در   الن 

عتبر تل   ك    الش                  أن  به    ذا   الهيئ    ة  من  قرار   به    ا 
ُ
وت

القرارات ص               حيح ة ون اف ذة كم ا لو أنه ا اتخ ذت 

ي  
 مع ليه إتمت الدعوة    اجتماعف 

 
وعقد أص               و 

 :  مراعاة ما يىلي

   
a. The majority of Directors agree that 

the case necessitating a resolution by 
circulation is an emergency. 

 موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية عىل . أ  

إصدار أن تستدىعي  ي 
الن   القرار الحالة 

 .بالتمرير حالة طارئة

b. The resolutions are delivered to all the 
Directors in writing for approval and 
accompanied by all the supporting 
documents and papers as necessary 
for their review.  

 مجلس اإلدارة القرار تسليم جميع أعضاء . ب 

  
ً
خطيا     للموافقةمكتوب 

ً
مصحوبا عليه 

وا بكافة   الالزمة  لوثائق المستندات 

 لمراجعته. 

c. Any resolution by circulation must be 
approved in writing by a majority of 
the Directors and must be presented 
to the next meeting of the Board of 
Directors to be included in the 
minutes of such meeting. 

الخطية   . ت  الموافقة  أي  يجب  عىل  باألغلبية 

قرارات مجلس اإلدارة الصادرة بالتمرير   من

ي   مع
ف  عرضها  ورة  التاىلي    االجتماعض 

 . اجتماعهاإلدارة لتضمينها بمحرص    لمجلس

   
Article  27    27  المادة  

   
27.1 A Director may not, without the consent of 

the General Assembly of the Company, 

which consent shall be renewed every 

year, participate in any business in 

competition with the Company or trade for 

his own account or for the account of third 

parties in any branch of an activity 

conducted by the Company, and shall not 

reveal any information or statements 

related to the Company, otherwise the 

Company may demand him to pay 

compensation or to consider the profitable 

transactions made for his account as if it 

were made for the account of the 

Company. 

  من  موافقة  بغبر   اإلدارة   مجلس   لعضو   يجوز   ال  27.1 

كة  العمومية  الجمعية ي و   للشر
   تجدد   الن 

ً
 أن  سنويا

ك ي   يشب 
كة  منافسة  شأنه  من  عمل  أي  ف    أو   الشر

ه  لحساب  أو   لحسابه  يتجر   أن ي   غبر
  فروع  أحد   ف 

كة،   تزاوله  الذي  النشاط   أن  له  يجوز   وال   الشر

ي 
كة  تخص  بيانات  أو   معلومات  أي  يفسر وإال    الشر

أو   بالتعويض  تطالبه  أن  لها    باعتبار كان 

كأنها   لحسابه  زاولها  ي 
الن  المربحة  العمليات 

كة.   أجريت لحساب الشر
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27.2 Every Director of the Company who may 

have a common interest or a conflicting 

interest in respect of a transaction 

referred to the Board of Directors for 

approval shall notify the Board of 

Directors of such interest and his 

declaration shall be noted in the minutes 

of the meeting. Such Director may not 

vote on any resolution concerning such 

transaction. 

ي  عض   و  كل  عىل 27.2 
كة  دارةإ  مجلس  ف   له  تكون  الش   ر

ي   للجه ة أو 
 مص               لح ة  اإلدارة  بمجلس  يمثله ا   الن 

كة ي  متعارض          ة أو   مش          ب 
 أن  تعامل أو   ص          فقة  ف 

 قرار   التخاذ بهذه المص  لحة   اإلدارة  مجلس  يبلغ

  ل     ه  يجوز   وال   ،العملي     ة  أو الص               فق     ة    بش                    أن

اك ي   االش     ب 
 الص     ادر  بالقرار  الخاص  التص     ويت ف 

ي 
 . العملية هذه شأن ف 

   
27.3 If the Director fails to disclose his 

transaction referred to in Clause 27.2 

hereof, the Company or any shareholder 

may bring a claim before a competent 

court requesting such court to annul the 

relevant transaction or to compel and 

direct the breaching Director to return to 

the Company any profits or benefits 

realized by him. 

 

إبالغ   27.3  عن  اإلدارة  مجلس  عضو  ف 
ّ
تخل إذا 

 لحكم البند  
ً
من هذه المادة    27.2المجلس وفقا

التقدم   مساهميها  من  ألي  أو  كة  للشر جاز 

إلزام  أو  العقد  إلبطال  المختصة  للمحكمة 

منفعة  أو  رب  ح  أي  بأداء  المخالف  العضو 

كة.   تحققت له من التعاقد ورده للشر

   
Article  28    28  المادة  

   
The Related Parties shall not utilize the 

information in the possession of any of them due 

to their membership or occupation to achieve any 

interest whatsoever for them or for others as a 

result of dealing in the securities of the Company 

and any other Transactions. Such party or 

employee may not have a direct or indirect 

interest with any party making deals intended to 

influence the rates of the securities issued by the 

Company. 

يحظر عىل األطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم   
عضوي بحكم  معلومات  من  به  اتصل  مجلس  ما  ي 

ف  ته 
أو  له  تحقيق مصلحة  ي 

ف  كة  الشر ي 
ف  أو وظيفته  اإلدارة 

كة   ي األوراق المالية للشر
ه أيا كانت نتيجة التعامل ف  لغبر

ها من   ، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم  لصفقاتاوغبر
تقوم   جهة  أي  مع  ة  مباشر غبر  أو  ة  مباشر مصلحة 
ي أسعار األوراق المال

ية  بعمليات يراد بها إحداث تأثبر ف 
كة مع علمه بذلك.  ي أصدرتها الشر

 الن 

   
Article  29    29  المادة  

   
The Company must not enter into Transactions 
with Related Parties where the value of such 
Transactions do not exceed (5%) of the 
Company's issued capital without the consent of 
the Board of Directors and without the approval 
of the General Assembly where such percentage 
threshold is exceeded. The Company is not 
allowed to conclude Transactions that exceed 
(5%) of the issued share capital unless it has 
obtained a valuation of the Transaction by a 
valuer certified by the Authority. A Related Party 
who has an interest in the Transaction may not, 
and their nominees or appointees may not, 
participate in voting on decisions taken by the 
Board of Directors or the General Assembly (as 

ذا  األطراف  مع  الصفقات  إبرام  كة  للشر يجوز   تال 

  % 5العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال يتجاوز  

ر  المصدر أمن  كة  الشر مال  الجمعية   ،س  وبموافقة 

ذلك عىل  زاد  فيما  كة  للشر إبرام    ، العمومية  يجوز  وال 

ي تجاوز قيمتها  
من رأس المال المصدر    %5الصفقات الن 

كة   لدى    إال للشر معتمد  مقيم  بواسطة  تقييمها  بعد 

العالقة    ئة،الهي ذو  للطرف  يجوز  اك وال  ي    االشب 
ف 

مجل  بقرار  الخاص  الجمعية   سالتصويت  أو  اإلدارة 

ويتعير  العمو  الصفقة.  هذه  شأن  ي 
ف  الصادر  عىل    مية 
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applicable) in respect of such a Transaction. The 
report of the auditor must include a statement of 
the Conflict of Interest Transactions and financial 
Transactions concluded with Related Parties and 
procedures taken in these regards. 

بيان   عىل  تقريره  يشتمل  أن  كة  الشر حسابات  مدقق 

ي تمت    لصفقاتبصفقات تعارض المصالح وا
المالية الن 

كةبير  ال أي من األطراف ذات العالقة واإلجراءات  و   شر

ي 
 . بشأنها تخذت ا الن 

   
Article  30    30  المادة  

   
30.1 The Company may not provide any loans 

to any Director or execute guarantees or 

provide any collateral in connection with 

any loans granted to them. A loan shall be 

deemed as granted to a Director if granted 

to his spouse, children or relative up to the 

second degree.  

 

كة  يجوز   ال  30.1   أعضاء   من  ألي  قروض  تقديم  للشر

  أي   تقديم  أو   كفاالت   عقد   أو   إداراتها   مجلس 

  ويعتبر   لهم،  ممنوحة  بقروض  تتعلق  ضمانات

 
ً
   قرضا

ً
  قرض   كل  اإلدارة  مجلس   لعضو   مقدما

   قريب  أي  أو   أبنائه   أو   زوجه   إىل  مقدم
ُ
  حن    له

 الدرجة الثانية. 

30.2 No loan may be granted to a company 

where a Director or his spouse, children 

or any of his said relatives up to the 

second degree holds, jointly or severally, 

over 20% of the capital of that company. 

ك   ة يمل   ك عض               و   ال  30.2  يجوز تق   ديم قرض إىل شر

أو    اإلدارةم ج ل س   زوج        ه  م ن   أب ن        ا هأو  أي  أو 

من   %20أق   ارب   ه حن  ال   درج   ة الث   اني   ة أكبر من  

 رأس مالها. 

   
Article  31    31  المادة  

   
If a Director is absent for three (3) consecutive 
meetings or five (5) non-consecutive meetings, 
during the term of the Board of Directors, without 
any excuse acceptable to the Board of Directors, 
such Director shall be deemed to have resigned.  

  ثالث   حضور   عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد   تغيب  إذا  

ي  متقطعة جلسات( 5خمس ) أو  متتالية جلسات (3)
  ف 

  اعتبر   المجلس،  يقبله  عذر   بدون  المجلس   مدة

 
 
 . مستقيل

   
Article  32    32  المادة  

   
32.1 A Director's position shall also be vacant 

in the event such Director:  

ي إحدى  32.1 
يش     غر منص     ب عض     و مجلس اإلدارة ف 

 الحاالت التالية: 

a. Dies, suffers loss or impediment to 
legal capacity or is affected by a cause 
of disability preventing him from 
undertaking his/her duties as a 
Director of the Board; or  

 عوارض  من  بعارض  أصيب  أو   توف    إذا  -أ 

   أصبح  أو   األهلية
ً
 عن   أخرى  بصورة  عاجزا

ي   كعضو   بمهامه  النهوض
  مجلس   ف 

  أو  ؛اإلدارة

b. Is convicted of any dishonesty offence; 

or 

ف  مخلة  جريمة  بأية  أدين -ب    بالشر

   أو  واألمانة؛

c. Is declared bankrupt or has stopped 
paying his commercial debts, even if 
this is not linked to a bankruptcy 
declaration; or 
 

  ديونه   دفع  عن  توقف  أو   إفالسه  أعلن - ج 

ة ن  لم   لو   حن    التجاري   بإشهار   ذلك  يقب 

 أو إفالسه؛



22 
 

d. Resigns from his/her position pursuant 
to a written notice sent to the Company 
to this effect; or 

 إشعار   بموجب   منصبه  من  استقال -د 

كة أرسله خطي  ؛  بهذا   للشر  أو المعن 

e. Is not re-elected after his/her term of 
membership elapses; or  
 

 انتخابه؛ يعد   ولم عضويته مدة  انتهت -ه 

f. He/she Is dismissed by way of a 
resolution of the General Assembly. 

ة  من  قرار   صدر  -و  ة  الجمعي   . بعزله  العمومي 

   
Article  33    33  المادة  

   
The Board of Directors may appoint one or more 
manager(s), or authorized attorneys, for the 
Company and determine their authorities, the 
conditions of their engagement, their salaries 
and remunerations. The chief executive officer or 
the Manager of the Company is not allowed to be 
a chief executive officer of another public joint 
stock company in the State, and the managing 
director of the Company is not allowed to be a 
general manager of another company in the 
State. 

ي أن يعير    
 لمجلس اإلدارة الحق ف 

ً
كة أو عدة   مديرا للشر

صالحياتهم   يحدد  وأن  مفوضير   وكالء  أو  مديرين 

ومكافآتهم ورواتبهم  خدماتهم  وط  يجوز    . وشر وال 

أ كة  الشر عام  مدير  أو  التنفيذي  يكونللرئيس     ن 
ً
رئيسا

أو   
ً
مساهمة    تنفيذيا كة  لشر  

ً
عاما  

ً
 أخرى  عامةمديرا

يكون    بالدولة أن  كة  للشر المنتدب  للعضو  يجوز  وال 

 
ً
كة أخرى مديرا  لشر

ً
 .بالدولة  عاما

   
Article  34    34  المادة  

   
Without prejudice to the provisions of Article 35 
herein, the Directors shall not be personally liable 
or obligated for the liabilities of the Company as 
a result of their performance of their duties as 
Directors to the extent that they have not 
exceeded their authority. 
 

، ال  من هذ  35مع مراعاة أحكام المادة    ا النظام األساسي
اإلدارة   مجلس  أعضاء    مسؤولية   مسؤولير  يكون 

عن   الناتجة  كة  الشر امات  بالب   يتعلق  فيما  شخصية 
بالقدر  وذلك  إدارة  مجلس  بواجباتهم كأعضاء  قيامهم 

 الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم.  

The Company shall be bound by the acts of the 
Board of Directors within the limits of its powers. 
The Company shall also be liable for the damage 
due to unlawful acts of management by the 
Chairman and Directors. 

م  كة  تلب   ي   باألعمال  الشر
ي    يجري  ها   الن 

ف  اإلدارة  مجلس 
ينشأ   ما  تعويض  عن  تسأل  اختصاصه، كما    من حدود 

األفعال   ر عن  وعة    غبر الرص  ي المشر
  رئيس  من  تقع  الن 

ي   المجلس وأعضاء
كة  إدارة ف   . الشر

   
Article  35    35  المادة  

   
35.1 The Chairman and the Directors shall be 

held liable towards the Company, the 

shareholders and third parties for all acts of 

fraud, abuse of their delegated powers, 

and for any breach of the Law or these 

Articles, or an error in management. Any 

provision to the contrary shall be invalid.  

 

  مس      ؤولير  أعض      اء مجلس اإلدارة  و   رئيس  يكون 35.1 

كة والمس              اهمير  والغبر عن جميع  تجاه الش              ر

 اتأعمال الغش وإس       اءة اس       تعم                       ال الس       لط

و أقانون ل، وعن كل مخالف                          ة للهم  الممنوحة

ي اإلدارة، ويبط ل ك ل ا له ذا 
لنظ ام، وعن الخط أ ف 

ي بغبر ذلك. 
ط يقض   شر

35.2 Liability as provided for in Clause (35.1) of 

this Article shall apply to all the Directors if 

the error arises from a decision passed 

unanimously by them. However, in the 

event of a decision passed by the majority, 

the Directors who objected to such 

ي البن  د    تقع 35.2 
المس               ؤولي   ة المنص               وص عليه   ا ف 

( من ه    ذه الم    ادة عىل جميع أعض                   اء 35.1)

مجلس اإلدارة إذا نش             أ الخطأ عن قرار ص             در 

بإجماع اآلراء، أما إذا كان القرار محل المس      اءلة 

 باألغلبية فال يس أل عنه المعارض ون من   
ً
ص ادرا
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decision shall not be held liable provided 

they stated their objection in writing in the 

minutes of the meeting. Absence from a 

meeting at which the decision has been 

passed shall not be deemed a reason to be 

relieved from liability unless it is proven 

that the absent Director was not aware of 

the decision or could not object to it upon 

becoming aware thereof. The responsibility 

provided for in Clause (35.1) of this Article 

applies to the Executive Management if the 

error arises out of a decision issued by it. 

اضهمكانوا قد أث توا   محرص  الجلسة، ف ذا ب اعب 

ي ص          در 
تغيب أحد األعض          اء عن الجلس          ة الن 

ي مس               ؤوليت    ه إال إذا ثب    ت 
فيه    ا القرار فال تنتق 

ع        دم  مع  ب        ه  علم        ه  أو  ب        القرار  علم        ه  ع        دم 

اض  اس           تطاعته وتقع المس           ؤولية   ،عليه االعب 

ي البن   د )
( من ه   ذه 35.1المنص               وص عليه   ا ف 

الم   ادة عىل اإلدارة التنفي   ذي   ة إذا نش                  أ الخط   أ  

  . عنها بقرار صادر  

   
Article  36    36  المادة  

   
36.1 Attendance allowance shall not be paid to 

the Board of Directors. The remuneration 

of the Director of the Board shall consist of 

a percentage of the net profits, provided 

that it does not exceed 10% of the net 

profits of the relevant financial year  after 

deducting the depreciations and reserves. 

Furthermore, the Company may reimburse 

any Director or assign further remuneration 

or monthly salary in amounts to be 

determined by the Board if such Director is 

a member of a committee or makes extra 

efforts or performs additional work to serve 

the Company in addition to his duties as a 

Director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعضو    ال  36.1 حضور  بدل  ضف    مجلس يجوز 

عن اجتماعات المجلس وتتكون مكافأة    االدارة

أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الرب  ح  

عىل   ي 
األ  % 10تتجاوز    ال أالصاف  تلك  رباح  من 

 من االستهالك للسنة المالية
 
 ات بعد خصم كل

يجوز    .واالحتياطيات كة  أكما  الشر تدفع  ن 

  
ً
مرتبا أو  إضافية  مكافأة  أو   

ً
أتعابا أو  مصاريف 

بالقدر    
ً
ألي   شهريا اإلدارة  مجلس  يقرره  الذي 

ي  
عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل ف 

 خاصة أو يقوم بأعمال  
ً
أي لجنة أو يبذل جهودا

العادية  واجباته  فوق  كة  الشر لخدمة  إضافية 

كة.  ي مجلس إدارة الشر
   كعضو ف 

36.2 By way of exception of Clause (1) of this 

Article and subject to the regulations that 

will be issued by the Authority in this 

regard, the Company may pay at the end 

of each financial year a fixed fee to each 

Director not exceeding AED 200,000 

subject to the approval of the General 

Assembly in the following cases: 

)  االستثناء  س يل  عىل 36.2  البند  هذه  1من  من   )

ي   الضوابط  مراعاة  ومع  ،المادة
 عن   تصدر   الن 

ي    الشأن،  بهذا   الهيئة
ف  تدفع  أن  كة  للشر يجوز 

لكل عضو ال    مقطوع  مبلغ نهاية السنة المالية  

موافقة    200,000تجاوز  ي ط  بشر درهم 

ي الحاالت التالية: 
 الجمعية العمومية ف 

a. if the Company has not generated any 
profits; or  

كة تحقيق عدم . أ    أرباح الشر
ً
 أو ؛ ا

b. if the Company generates profits but 
the share of each Director in such 
profits is less than AED 200,000. In 
which case, the fixed fee and the board 
remuneration may not be combined. 

كة  حققت  إذا  . ب     الشر
ً
 نصيب  وكان  أرباحا

  أقل   األرباح  تلك  من  اإلدارة   مجلس   عضو 

ي (  200,000)  من
ي   درهم،  ألف   مائن 

  وف 

  المكافأة   بير    الجمع  يجوز   ال   الحالة  هذه

 . واألتعاب

   
Article  37    37  المادة  



24 
 

   
The General Assembly may dismiss all or some 

of the elected Directors and open nomination to 

Board membership in accordance with the 

regulations issued by the Authority in this regard. 

The General Assembly may elect new Directors 

to replace the dismissed ones. A Director who 

was dismissed may not be re-nominated for 

membership of the Board of Directors except 

after the lapse of three (3) years from his 

dismissal. 

يكون للجمعية العمومي ة ح ق عزل كل أو بعض أعضاء  
وفق   شح  الب  باب  وفتح  المنتخبير   اإلدارة  مجل  س 
وانتخاب   الشأن  بهذا  الهيئة  عن  الصادرة  الضوابط 
أعضاء جدد بدال منهم. وال يحق للعض و الذي تم عزله  
ي  

  3إع ادة ترشيحه لعضوية مجل   س االدارة إال بعد مض 
   . عزلال تاري    خ منسن  وات  

   

PART FIVE 
THE GENERAL ASSEMBLY 

 الباب الخامس  
  الجمعية العمومية 

 
 ف

   
Article  38    38  المادة  

   
38.1 A duly convened General Assembly shall 

represent all the shareholders and will be 

convened in the Emirate of Dubai.  

 
38.2 The provisions of the Law shall apply to the 

quorum required for convening the General 

Assembly and to the required majority to 

adopt resolutions therein. 

   المنعق     دةالعمومي     ة    الجمعي     ة 38.1 
 
تمث     ل    أص               و 

ي إمارة 
ي جميع المساهمير  ويتم انعقادها ف   .دبر

 
عىل النص          اب الواجب   القانونأحكام   تش          ي 38.2

ة وعىل   ة العمومي  توفره لص     حة انعقاد الجمعي 

 األغلبية الالزمة التخاذ القرارات. 

   
Article  39    39  المادة  

   
39.1 Each shareholder shall have the right to 

attend the General Assembly of the 

shareholders and shall have a number of 

votes equal to the number of his/her 

shares.  

ي حض               ور اجتم  اع  ات    لك  ل 39.1 
مس                 اهم الحق ف 

، ويكون ل  ه   الجمعي  ة العمومي  ة للمس                 اهمير 

 عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه. 

   
39.2 A shareholder may appoint a proxy, who 

must not be a Director, to attend the 

General Assembly on his behalf by virtue 

of a written special power of attorney. Such 

proxy, to a number of shareholders, shall 

not, in such capacity, represent more than 

5% five per cent of the share capital of the 

Company.  

من غبر   39.2  ه  عنه غبر ينيب  أن  للمساهم  ويجوز 

الجمعية  حضور  ي 
ف  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

ثابت   خاص  توكيل  بمقتض   العمومية 

الوكيل   يكون  أال  ويجب  من   لعدد بالكتابة. 

من   أكبر  عىل  الصفة  بهذه  حائزا  المساهمير  

مال  5%) رأس  أسهم  من  بالمائة  خمسة   )

كة.   الشر

   
39.3 Shareholders lacking legal capacity shall 

be represented by their legal 

representatives. 

ويمثل ناقض ي األهلية وفاقديها النائبون عنهم  39.3 

 
ً
 . قانونا



25 
 

   
39.4 A corporate person may appoint one of its 

representatives or those in charge of its 

management under a resolution passed by 

its board of directors or any similar entity to 

represent it at any general assembly of the 

Company. The proxy shall have the 

powers defined in the proxy resolution. 

  أو   ممثليهاالعتباري أن يفوض أحد    للشخص 39.4 

من مجلس    قرار   بموجب  إدارته  عىل   القائمير  

ي أية  
  جمعية إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله ف 

كة،  عمومية المفوض    للشخص  ويكون  للشر

 الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض. 

   
Article  40    40  المادة  

   
40.1 Invitations to the shareholders to attend the 

General Assembly shall be by 

announcement in two (2) daily local 

newspapers issued in Arabic and English, 

and by registered mail,  email or sms (if 

available) at least (21) days before the date 

set for the meeting after obtaining the 

approval from the Authority. The invitation 

should contain the agenda of the General 

Assembly meeting. A copy of the invitation 

shall be sent to the Authority and the 

Competent Authority. 

لحضور   40.1  المساهمير   إىل  الدعوة  توجه 

الجمعية   ي    العمومية اجتماعات 
ف  بإعالن 

باللغة  تصدران  محليتير   يوميتير   صحيفتير  

واإل  يةالعربية  يد    نجلبر  البر عبر  وبرسالة 

ي  اإل
وب  أو و لكب  ة  قصبر هاتفية  نصية    برسالة 

المحدد  مسجلة  كتبب الموعد  قبل  وذلك   ،

ب ون  واحد لالجتماع   21) وعشر
ً
يوما عىل    ( 

موافقة   عىل  الحصول  بعد  وذلك  األقل، 

جدول   الدعوة  تتضمن  أن  ويجب  الهيئة. 

أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق  

 السلطة المختصة. و  الهيئةالدعوة إىل 

40.2 The meetings of the General Assembly and 

the shareholders’ participation in their 

deliberations and voting on its decisions 

may  be conducted by electronic means to 

attend virtually, in accordance with the 

regulations issued by the Authority in this 

regard. 

يجوز عق   د اجتم   اع   ات الجمعي   ات العمومي   ة   40.2 

ي مداوالتها والتص   ويت  
اك المس   اهمير  ف 

واش   ب 

عىل قراراتها بواس    طة وس    ائل التقنية الحديثة  

 للض         وابط  
ً
الص         ادرة  للحض         ور عن بعد، وفقا

 .هذا الشأنب الهيئة عن

   
Article  41    41  المادة  

A General Assembly shall be called by: 
 

 بدعوة من: تنعقد الجمعية العمومية 

41.1 The Board of Directors at least once 

annually during the four (4) months 

following the end of the financial year 

("Annual General Assembly”). 

السنة خالل   41.1  ي 
األقل ف  اإلدارة مرة عىل  مجلس 

المالية   السنة  لنهاية  التالية  األربعة  األشهر 

 )"االجتماع السنوي للجمعية العمومية"(. 

41.2 The Board of Directors, whenever it deems 

fit, or upon a request of the auditor or one 

or more shareholders holding not less than 

10% of the share capital requesting a 

meeting, within five (5) days from the date 

of submitting the request. 

 لذلك أو بناء  عىل   41.2 
ً
كلما رأى مجلس اإلدارة وجها

طلب مدقق الحسابات أو طلب مساهم أو أكبر  

( ،  %10يملكون  أدب  كحد  المال  رأس  من   )

( خمسة أيام من تاري    خ تقديم  5وذلك خالل )

 الطلب. 

41.3 The auditor, directly, if the Board of  41.3   مجلس أغفل  إذا  ة  مباشر الحسابات  مدقق 
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Directors omits to send an invitation to 

convene the General Assembly in such 

events where the Law requires to be 

invited or within five (5) days from the date 

of the request for a meeting submitted by 

the auditor to the Board of Directors. 

اإلدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية  

ي يوجب القانون فيها دعوتها أو  
ي األحوال الن 

ف 

( خمسة أيام من تاري    خ تقديم مدقق  5خالل )

الحسابات طلب توجيه الدعوة لمجلس اإلدارة  

 ولم يقم بذلك. 

41.4 If the Chairman of the Company or his 

representative fails to invite the General 

Assembly to convene in the following 

events within five (5) days from the date of 

demand by the Authority, the Authority 

shall give the invitation to the meeting at 

the expense of the Company: 

ي األحوال   41.4 
التالية، وبعد خمسة أيام من الهيئة، ف 

من   أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  من  طلبها  تاري    خ 

للجمعية   بالدعوة  يقم  ولم  مقامه  يقوم 

توجيه   الهيئة  عىل  وجب  لالنعقاد  العمومية 

كة:    الدعوة لالجتماع عىل نفقة الشر

• The lapse of thirty (30) days after the 
fixed date for the meeting to be held 
(i.e. four months after the end of the 
financial year) without the Board of 
Directors sending an invitation; 

 
المحدد   • الموعد   عىل 

ً
إذا مض  ثالثون يوما

ي أربعة أشهر عىل انتهاء  
النعقادها )وهو مض 

السنة المالية( دون أن يقوم مجلس اإلدارة  
 بدعوتها لالنعقاد؛

• If the number of Board of Directors is 
less than the minimum required for its 
quorum; 

 
عن   • اإلدارة  مجلس  أعضاء  عدد  نقص  إذا 

 الحد األدب  لصحة انعقاده؛

• Discovery of any violation of the Law, 
these Articles or any defect in the 
management of the Company;  

 
له • تبير   مخالفات إذا  وقوع  وقت  أي  ي 

ف  ا 
ي  
ف  خلل  وقوع  أو  كة  الشر لنظام  أو  للقانون 

 إدارتها؛ 

• If the Board of Directors fails to call for a 
meeting of the General Assembly 
despite the call from one or more 
shareholders representing 10% of the 
share capital of the Company.  

 
دعوتها  إ • عن  اإلدارة  مجلس  تقاعس  ذا 

لالنعقاد رغم طلب مساهم أو أكبر يمثلون  
كة.  10)  %( من رأسمال الشر

   
Article  42    42  المادة  

   

The following matters shall be included on the 

agenda of the Annual General Assembly: 

ي اجتماعها  
ي جدول أعمال الجمعية العمومية ف 

يدخل ف 
 السنوي المسائل اآلتية: 

42.1 Reviewing and approving the report of the 

Board of Directors on the activity of the 

Company, its financial standing throughout 

the year and the report of the auditor; 

كة س     ماع تقرير  42.1  مجلس اإلدارة عن نش     اط الش     ر

وعن مركزها الماىلي خالل الس          نة وتقرير مدقق 

 الحسابات والتصديق عليهما؛

42.2 To consider and approve the balance sheet 

and the account of profits and losses; 

ك  ة وحس                اب األرب  اح   42.2  اني  ة الش               ر من  اقش                ة مبر 

 والخسائر والتصديق عليهما؛

42.3 To elect the Directors if necessary; 
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء؛ 42.3 

42.4 To appoint and determine the remuneration 

of the auditors; 

ي الحسابات وتحديد أتعابهم؛ 42.4 
 تعيير  مدقق 
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42.5 To consider the proposals of the Board of 

Directors concerning the distribution of 

profits; 

حات مجلس اإلدارة بش    أن توزي    ع   42.5  ي مقب 
النظر ف 

 األرباح؛

42.6 To consider the proposals of the Board of 

Directors concerning the remuneration of 

the Directors and to determine such 

remuneration; 

حات مجلس اإلدارة بش  أن مكافأة  42.6  ي مقب 
النظر ف 

 اإلدارة وتحديدها؛أعضاء مجلس 

42.7 To discharge the Directors, not discharge or 

to dismiss the Directors and to file the 

liability claim against them, as the case may 

be; and 

براء ذم  ة أعض                اء مجلس اإلدارة أو ع  دم إبراء ا 42.7 

عزلهم ورفع دعوى المس        ؤولية عليهم و ذمتهم  

 حسب األحوال؛ و

42.8 To discharge or not to discharge the 

auditors  and to dismiss the auditors and to 

file the liability claim against them, as the 

case may be.  

ي براء ذمة  ا 42.8 
  ذمتهم  إبراء  عدم  أو الحسابات    مدقق 

وعزلهم ورفع دعوى المس   ؤولية عليهم حس   ب 

 األحوال. 

   
Article  43    43  المادة  

   

43.1 Shareholders who wish to attend the 

General Assembly shall register their names 

in an electronic register made available by 

the management of the Company at the 

meeting place within ample time before the 

meeting. The register shall include the name 

of the shareholder, or his representative, the 

number of shares he holds or represents 

and the names of the represented 

shareholders and the appropriate proxies. 

The shareholder or the proxy shall be given 

a card to attend the meeting, which shall 

state the number of votes held or 

represented by him/her. An extract of this 

register showing the number of shares 

represented at the meeting and the 

percentage of attendance shall be printed 

and attached to the minutes of the General 

Assembly after being signed by the 

chairman of the meeting, the secretary and 

the auditor of the Company. A copy of such 

extract shall be delivered to the 

representative of the Authority.  

 
حضور   43.1 ي 

ف  يرغبون  الذين  المساهمون  يسجل 
السجل  ي 

ف  أسماءهم  العمومية  الجمعية 
ك  ي الذي تعده إدارة الشر

وب  ة لهذا الغرض  اإللكب 
ي مكان االجتماع قبل الوقت المحدد النعقاد  

ف 
ذلك االجتماع بوقت كاف. ويجب أن يتضمن  
السجل اسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد 
ي يمثلها  

ي يملكها أو عدد األسهم الن 
األسهم الن 

وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعط  
االجتماع  لحضور  بطاقة  النائب  أو    المساهم 
أو  ي يمثلها أصالة 

الن  يذكر فيها عدد األصوات 
وكالة. يستخرج من سجل المساهمير  خالصة  
ي االجتماع  

ي مثلت ف 
مطبوعة بعدد األسهم الن 

ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من  
ومدقق   االجتماع  ورئيس  الجلسة  مقرر 
للمراقب   منها  نسخة  وتسلم  كة  الشر حسابات 

نسخة منها بمحرص    الممثل للهيئة ويتم إلحاق
  اجتماع الجمعية العمومية. 

   

43.2 Registration for attending the General 

Assembly shall close at the time when the 

يقف   ل ب   اب التس               جي   ل لحض               ور اجتم   اع   ات  43.2 

الجمعي ة العمومي ة عن دم ا يعلن رئيس االجتم اع  
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Chairman announces whether or not the 

quorum for such meeting has been met. No 

registration of any shareholder or proxy shall 

be accepted thereafter and votes of those 

late shareholders or proxies would not count 

and their views would not be taken into 

account in that meeting. 

ل   ك االجتم   اع أو اكتم   ال النص                 اب المح   دد ل   ذ

عدم اكتماله، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل 

أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك االجتماع  

ي  
ف  برأي       ه  أو  بص               وت       ه  االعت       داد  يجوز  كم       ا ال 

ي ذلك االجتماع. 
ي تطرح ف 

 المسائل الن 

   
Article  44    44  المادة  

   
The register of the shareholders, that have the 
right to attend the General Assembly of the 
Company  and to vote, shall be in accordance 
with the procedures for transacting, set-off, 
settlement, transfer of title, custody of securities 
and the relevant rules prevailing in the Market. 

ي    يكون 
كة الذين لهم الحق ف  ي الشر

سجل المساهمير  ف 
كة    اجتماعاتحضور   للشر العمومية  الجمعية 
 عىل قراراتها    والتصويت

ً
بالتداول    طبقا الخاص  للنظام 

األوراق   وحفظ  الملكية  ونقل  والتسويات  والمقاصة 
ي السوق. 

  المالية والقواعد المعنية السائدة ف 
   

Article  45    45  المادة  

45.1. The quorum at a meeting of the General 

Assembly shall be satisfied if shareholders 

holding or representing by proxy at least 

50% of the capital of the Company are 

present at the meeting. If a quorum is not 

present at the first meeting the General 

Assembly shall be adjourned to another 

meeting to be held after five (5) days and 

not exceeding fifteen (15) days from the 

date of the first meeting and the postponed 

meeting shall be valid regardless of the 

percentage of attendance. 

ي اجتماع   45.1 
الجمعية العمومية  يتحقق النصاب ف 

بحض  ور مس  اهمير  يملكون أو يمثلون بالوكالة  

كة، ف ذا    %50ما ال يقل عن  من رأس     مال الش     ر

ي االجتماع األول،  
ي ف 
لم يتوفر النص   اب القانوب 

وج    ب دعوة الجمعي    ة العمومي    ة إىل اجتم    اع  

ثان يعقد بعد مدة ال تقل عن خمس    ة أيام وال  

 من تاري    خ االجتما 
ً
ع  تجاوز خمس       ة عش       ر يوما

  
ً
 أي  ا
ً
األول ويعتبر االجتم  اع المؤج  ل ص               حيح  ا

ين.   كان عدد الحاض 

45.2. Except for the decisions that will be taken 

by Special Resolution, the decisions of the 

General Assembly shall be passed by the 

majority of the shares represented at the 

meeting. The decisions passed by the 

General Assembly shall be binding to all 

the Shareholders, whether they were 

present or absent from the meeting at 

which the decisions have been passed and 

whether they agreed or objected to such 

decisions. A copy of such decisions shall 

be sent to the Authority and the financial 

market where the shares of the Company 

are listed and to the competent Authority in 

accordance with such requirements 

imposed by the Authority in this respect. 

ي يتعير  ص               دوره ا بقرار  45.2 
فيم ا ع دا القرارات الن 

تص                   در قرارات الجمعي    ة العمومي    ة    خ    اص،

ي االجتماع،  
كة بأغلبية األس      هم الممثلة ف  للش      ر

م ل زم        ة   ال ع م وم ي        ة  ال ج م ع ي        ة  ق رارات  وت ك ون 

ي  
ين ف  لجميع المس              اهمير  س              واء  كانوا حاض 

االجتماع الذي ص              درت فيه هذه القرارات أو 

غ    ائبير  عن    ه وس               واء  ك    انوا موافقير  عليه    ا أو 

منها إىل كل معارض         ير  لها، ويتم إبالغ ص         ورة  

من الهيئة والس   وق الماىلي المدرجة فيه أس   هم  

 للض       وابط  
ً
كة والس       لطة المختص       ة وفقا الش       ر

ي هذا الشأن. 
 الصادرة عن الهيئة ف 

   
Article  46    46  المادة  
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46.1 The General Assembly shall be chaired by 

the Chairman of the Board of Directors. In 

the absence of the Chairman, the vice-

chairman shall chair the meeting.  

م ج ل س   46.1  رئ ي س  ال ع م وم ي        ة  ال ج م ع ي        ة  ي رأس 

اإلدارة، وعن   د غي   اب   ه، يرأس               ه   ا ن   ائ   ب رئيس 

 مجلس اإلدارة. 

   
46.2 In their absence, the General Assembly 

shall be chaired by any person elected by 

the Board, and in case there was no 

election by the Board, the person will be 

elected by the General Assembly. If the 

said individuals are not present, the 

General Assembly shall appoint one of the 

shareholders to chair the meeting and shall 

also appoint a secretary for the meeting.  

ي ح ا 46.2 
ل غي ابهم ا يرأس الجمعي ة أي عض               و وف 

من أعض                  اء مجلس اإلدارة يخت    اره مجلس  

ي ح  ال ع  دم  
  مجلس  اختي  ار اإلدارة ل  ذل  ك، وف 

اإلدارة للعض           و يرأس           ها أي ش           خص تختاره  

ت  خ  ل  ف   ح        ال        ة  ي 
وف  ال  ع  م  وم  ي        ة.  ال  ج  م  ع  ي        ة 

ت ع ير   االج ت م        اع،  حض               ور  ع ن  ال م        ذك وري ن 

 
ً
لالجتماع   الجمعية من بير  المس اهمير  رئيس ا

 كما تعير  الجمعية مقرر لالجتماع. 

   
46.3 The Chairman shall appoint a teller for the 

meeting provided that such appointment is 

approved by the General Assembly. 

 للص               وات عىل أن تقر  46.3 
ً
ويعير  الرئيس ج    امع    ا

 الجمعية العمومية تعيينه. 

   
46.4 Minutes of the General Assembly shall be 

issued. The minutes shall include the 

names of the shareholders present in 

person or those represented, the number 

of the shares held by them, in person or by 

proxy, the votes held by them, the 

decisions passed, the number of the votes 

for or against such decisions and an 

adequate summary of the discussions at 

the meeting. 

محرص   46.4  العمومية  يحرر  الجمعية    اجتماع 

ين  و  الممثلير   يتضمن أسماء المساهمير  الحاض 

أو   باألصالة  حيازتهم  ي 
ف  ي 

الن  األسهم  وعدد 

بالوكالة وعدد األصوات المقررة لهم والقرارات  

أو   ي وافقت عليها 
الن  األصوات  الصادرة وعدد 

ي دارت  
عارضتها وخالصة وافية للمناقشات الن 

ي االجتماع. 
 ف 

46.5 The Company shall keep minutes of the 

meetings of the General Assembly and 

register attendance in special register to be 

kept for this purpose and signed by the 

Chairman of the relevant meeting, the 

secretary, the tellers and the auditors. The 

persons who sign the minutes of the 

meeting shall be held liable for the 

accuracy of information contained therein. 

الجمعية  46.5  اجتماعات  محاض   كة  الشر وتدون 

ي  
ف  الحضور  وإثبات  خاصالعمومية   سجل 

رئيس   قبل  من  وتوقع  الغرض  لهذا  تحفظ 

وجامعي   الجمعية  ومقرر  ي 
المعن  االجتماع 

ي الحسابات ويكون الموقعون  
األصوات ومدقق 

عن صحة    مسؤولير  عىل محاض  االجتماعات  

   بيانات الواردة فيها. ال

   
46.6 Each of the Chairman of the Board, the 

secretary of the Board of Directors and the 

Company’s general counsel, are each 

authorized by the Company individually to 

provide certified copies of extracts taken 

from the minutes of any General Assembly 

ش  أو   اإلدارةمجلس    رئيس   من  كلإن   46.6  مير  

العام   ي 
القانوب  والمستشار  اإلدارة  مجلس 

كة، قبل    للشر من  باالنفراد  كةمخولون    الشر

من  لمستخرجات  عليها  مصدق  نسخ  بتقديم 

اجتماع   أي  وذلك    للجمعيةمحرص   العمومية 
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meeting, by signing such extracts, 

identifying that it is a certified true copy of 

the original and including the date that the 

certification is provided. Any party dealing 

with the Company may rely absolutely on 

such certified copy as being a true and 

accurate copy of the original document.  

وتحديد أنها نسخة   المستخرجاتبتوقيع تلك  

وتضمير   طب األصىلي   
المحرص  من  األصل  ق 

تاري    خ التصديق عليها. يجوز ألي طرف يتعامل  

كةمع   تلك    الشر عىل  مطلق  بشكل  التعويل 

النسخة المصدق عليها باعتبارها نسخة طبق  

 .  األصل ودقيقة من المستند األصىلي

   
Article  47     47  المادة  

   
Voting at the General Assembly shall be in 
accordance with the procedure specified by the 
Chairman  of the General Assembly unless the 
General Assembly specifies another voting 
procedure. If the subject of the vote relates to the 
appointment, dismissal or accountability of the 
Directors, voting should be by secret Cumulative 
Voting. Voting at the General Assembly may  be 
conducted by electronic means in accordance 
with the regulations issued by the Authority in this 
regard. 

ي   
الن  بالطريقة  العمومية  الجمعية  ي 

ف  التصويت  يكون 
يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية  
بانتخاب   األمر  تعلق  وإذا  للتصويت.  معينة  طريقة 

لتهم، فان ذلك  أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساء
  . اكمي الب  الشي  بالتصويت  اليكون  ي    تصويتويجوز 

ف 
الجمعية العمومية باستخدام الية التصويت    اجتماعات

وط الصادرة   ام بالضوابط والشر يطة االلب   ي شر
وب  اإللكب 

 . عن الهيئة بهذا الشأن

   
Article  48    48  المادة  

   
48.1 Subject to the provisions of Article 180 of 

the Law, the Directors may not participate 

in voting on the resolutions of the General 

Assembly for the discharge of the 

Directors from liability for their 

management or in connection with a 

special benefit of the Board of Directors, a 

Conflict of Interest or a dispute between 

the Board of Directors and the Company.  

من    180  المادة  عليه  نصت   ما مراعاة    مع .48.1 

اإلدارة    ال القانون،   مجلس  ألعضاء  يجوز 

اك الجمعية    االشب  قرارات  عىل  التصويت  ي 
ف 

العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية  

ي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو  
عن إدارتهم أو الن 

قائم   بخالف  أو  المصالح  بتعارض  المتعلقة 

كة.   بينهم وبير  الشر

48.2 In the event that the Director is 

representing a corporate person, the 

shares of such corporate person shall be 

excluded. 

ي حال كون عضو مجلس اإلدارة يمثل شخص .48.2 
 ف 

ً
  ا

 
ً
الشخص    اعتباريا ذلك  أسهم  يستبعد 

 . االعتباري

48.3 A shareholder having the right to attend 

the General Assembly personally or by 

proxy may not participate in voting on 

matters related to a personal benefit or an 

existing dispute between such 

shareholder and the Company. 

حضور    ال  .48.3  حق  له  لمن   اجتماعاتيجوز 

ي التصويت عن  
ك ف  الجمعية العمومية أن يشب 

تتعلق   ي 
الن  المسائل  ي 

ف  يمثله  عمن  أو  نفسه 

وبير    بينه  قائم  بخالف  أو  خاصة  بمنفعة 

كة  .  الشر

   
Article  49    49  المادة  

   

49. 1 The General Assembly must, through a 
Special Resolution, decide the following: 

 
قرار   يتعير   49.1 إصدار  العمومية  الجمعية  عىل 

ي 
 :  التالية الحاالتخاص ف 
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a. Increase or reduce the share capital 
in any manner. 

 
 زيادة رأس المال بأي طريقة أو تخفيضه.  . أ 

b. Issuance of Bonds/Sukuk. 
 

 . الصكوك/السندات إصدار  . ب

c. Dissolution of the Company or its 
merger with another company. 

 
كة أخرى.  . ت ي شر

كة أو إدماجها ف   حل الشر

d. Sale or otherwise disposing of the 
business venture of the Company. 

 
أو   . ث كة  الشر به  قامت  الذي  وع  المشر بيع 

 الترصف فيه بأي وجه آخر· 

e. Sale or 51% or more of the 
Company’s assets whether the sale 
will be implemented through one 
transaction or more and is within one 
year from the date of concluding the 
first sale deal or transaction.  

 
نس ته    بيع . ج أصول    % 51ما  من  أكبر  أو 

عملية   كانت  سواء   كة  ستتم    البيعالشر
بصفقة واحدة أو من خالل عدة صفقات 

  أولوذلك من خالل سنة من تاري    خ عقد  
 . تعامل أو  صفقة

f. Extension of the term of the 
Company. 

 
كة.  . ح  إطالة مدة الشر

g. Offering voluntary contributions for 
the purpose of community services. 

 
لخدمة   . خ طوعية  مساهمات  تقديم 

 . المجتمع

h. Amendment to the Memorandum of 
Association or these Articles, subject 
to the following restrictions: 

 
كة أو النظام األساسي   . د  ال  إتعديل عقد الشر

مقيد   هو  وانما   
ً
مطلقا ليس  هذا  ان حقها 

 بالقيود التالية: 

• The amendment should not 
increase the shareholders’ 
obligations; 

 
أعباء  • زيادة  إىل  التعديل  يؤدي  أال 

؛   المساهمير 

• The amendment should not 
cause transfer of the head office 
out of the State;  

 
مركز   • نقل  إىل  التعديل  يؤدي  أال 

كة الرئيسي إىل خارج الدولة  ؛ الشر

i. Inclusion of a strategic partner;  
 

يك  دخول . ذ  ؛ شر ي اتيير  اسب 

j. Conversion of any cash debt into 
shares of the Company; 

 
ي   أسهم  إىل  النقدية  الديون  تحويل . ر 

  ف 
كة؛  رأسمال  الشر

k. Issuing an employee stock 
ownership plan; 

 
ي   تحفبر    برنامج  إصدار  . ز 

كة   موظق    الشر
 فيها؛  أسهم  بتملك

l. In all cases where the Law requires 
the issuance of a Special Resolution. 

 
ي  . س

يتطلب    ف  ي 
الن  الحاالت    فيها جميع 

 . خاص قرار  إصدار  القانون

In all cases and subject to the provisions of 
Article 139 of the Law, the approval of the 
Authority shall be required to issue the Special 
Resolution to amend the Memorandum of 
Association and Articles of Association of the 
Company. and the competent Authority shall 
receive a copy of this Special Resolution. 

 
ي 
   األحوال  جميع  ف 

ً
القانون يتعير     139  للمادة  وفقا من 

القرار الخاص بتعديل عقد   استصدار   عىلقة الهيئة  مواف
كة.   كة    ويجب التأسيس والنظام األساسي للشر عىل الشر

 بنسخة من هذا القرار الخاص.   المختصة  السلطةتزويد  

   
Article  50    50  المادة  

   
The owners of shares registered on the working 
day preceding the holding of the General 

السابق    العمل  يوم  ي 
ف  المسجل  السهم  مالك  يكون 
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Assembly of the Company shall be deemed to be 
the holders of the right to vote in that General 
Assembly of the Company. 

ي  النع
كة هو صاحب الحق ف  قاد الجمعية العمومية للشر

ي 
كة الجمعية العمومية تلك  التصويت ف   . للشر

   
Article  51    51  المادة  

   
51.1. Subject to the provisions of the Law and 

the resolutions issued hereunder and the 
Articles of Association of the Company, the 
General Assembly shall have the 
responsibility to consider all the issues in 
connection with the Company. The 
General Assembly may not consider any 
issues other than the issues listed in the 
agenda.  

 

الصادرة   51.1  والقرارات  القانون  أحكام  مراعاة  مع 
تختص   كة  للشر األساسي  والنظام  بموجبه 
المسائل   جميع  ي 

ف  بالنظر  العمومية  الجمعية 
كة، وال يجوز للجمعية العمومية   المتعلقة بالشر
بجدول   المدرجة  المسائل  غبر  ي 

ف  المداولة 
 األعمال. 

51.2. Notwithstanding the above paragraph, and 
subject to the terms set out by the Authority 
in this respect, the General Assembly may: 

    هذه   من(  1)  البند   من  استثناء   51.2 
ً
ووفقا المادة 
للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون  

 : يىلي  فيما  الصالحيةللجمعية العمومية 

a- consider the serious incidents 
revealed during the meeting; 

 
ي   . أ 

الن  ة  الخطبر الوقائع  ي 
ف  المداولة  حق 

 تكتشف أثناء االجتماع. 

b- in accordance with the terms set out 
by the Authority, consider an 
additional item on the agenda if the 
Authority or a number of shareholders 
holding at least 5% of the share 
capital of the company requested the 
same. The Chairman of the meeting 
shall add such item to the agenda 
before commencing the discussion of 
the agenda or submit such item to the 
General Assembly to resolve whether 
to add it or not to the agenda.  

 
ي   د بن  إدراج . ب

ي   إضاف 
  الجمعية   أعمال  جدول  ف 

  الهيئة  عن  الصادرة  الضوابط  وفق  العمومية
  من  يقدم  طلب  عىل   بناء    وذلك   الشأن  بهذا 

  من%(  5)  يمثل  المساهمير    من  عدد   أو   الهيئة
كة  مال  رأس   عىل   ويجب  األقل،  عىل  الشر
  البند   إدراج  العمومية   الجمعية  اجتماع   رئيس 

ي 
ي   البدء   قبل  اإلضاف 

  األعمال   جدول  مناقشة  ف 
  العمومية   الجمعية  عىل   الموضوع   عرض  أو 

 من  األعمال  جدول  اىل  البند   إضافة  لتقرر 
 . عدمه

  

PART SIX 
AUDITORS 

 الباب السادس 
 مدقق الحسابات

  
Article  52   52  المادة  

  
52. 1 The Company shall have one or more 

auditor(s) appointed by the General 

Assembly who shall determine his fees 

upon the recommendation of the Board of 

Directors. Such auditor is required to be 

registered with the Authority and be 

licensed to practice the profession. 

كة  يكون .52.1   تعينه   أكبر   أو   حسابات  مدقق   للشر

  عىل  بناء    العمومية  الجمعية  أتعابه  وتحدد 

ط  اإلدارة،  مجلس  من  شيحتر  ي   ويشب 
  مدقق  ف 

   يكون  أن  الحسابات
ً
  ومرخص  الهيئة  لدي   مقيدا

 . المهنة بمزاولة له

52. 2 The auditor shall be appointed for one 

renewable year and the board of directors 

may not be authorized for this purpose . 

The auditing firm shall not undertake the 

ُيعيير  مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد   52.2 

ي هذا  
كة ف  وال يجوز تفويض مجلس إدارة الشر

عملية   التدقيق  كة  شر تتوىل  أال  عىل  الشأن، 
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audit of the Company for more than six (6) 

consecutive financial years from the date 

on which it undertook the audit of the 

company. In this event the partner in 

charge of the audit company shall be 

changed at the expiry of three (3) financial 

years and such auditing firm may be 

reappointed after the lapse of at least two 

(2) two financial years from the date of 

expiry of this term of appointment. The 

founders of the Company may, upon its 

incorporation appoint one or more auditing 

firms approved by the Authority and such 

auditing firm shall undertake its duties until 

the end of the general assembly for the first 

financial year.  

كة مدة تزيد عن ) ( ستة سنوات  6التدقيق بالشر

من   متتالية  التدقيق    تاري    خمالية  مهام  توليها 

يك   الشر تغيبر  الحالة  هذه  ي 
ف  ويتعير   كة  بالشر

كة بعد انتهاء   المسؤول عن أعمال التدقيق للشر

سنوات3) ثالث  تعيير    (  إعادة  ويجوز  مالية 

كة بعد مرور   كة لتدقيق حسابات الشر تلك الشر

( سنتير  ماليتير  عىل االقل من تاري    خ انتهاء  2)

تعيينها  عند    . مدة  كة  الشر لمؤسسي  ويجوز 

اكبر  أو  كة تدقيق حسابات  تعيير  شر التأسيس 

الهيئة بحيث تتوىل مهامها لحير   توافق عليها  

انتهاء أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية  

 األوىل. 

52. 3 The auditor shall assume its duties from 

the end of the meeting of the General 

Assembly up to the end of the following 

Annual General Assembly. 

نهاية اجتماع    يتوىل مدقق الحسابات مهامه من 52.3 

الجمعية   اجتماع  نهاية  إىل  الجمعية  تلك 

 العمومية السنوية التالية.  

   
Article  53    53  المادة  

   
53. 1 The auditor shall comply with the 

provisions of the Law and the regulations, 

resolutions and circulars implementing it; 

ام باألحكام  يتعير  عىل المدقق   53.1  المنصوص  االلب  

ي القانون واأل 
نظمة والقرارات والتعاميم  عليها ف 

 ؛ المنفذة له

53. 2 The auditor shall be independent from the 

Company and its Board of Directors; 
ومجلس   53.2  كة  الشر عن   

 
مستقل يكون  أن  يجب 

 إدارتها؛ 

53. 3 The auditor shall not combine the 

profession of auditor and the capacity of a 

shareholder in the Company; 

مدقق   53.3  مهنة  بير   يجمع  أن  للمدقق  يجوز  ال 

كة؛ ي الشر
يك ف   الحسابات وصفة الشر

53. 4 The auditor shall not occupy the office of 

Director or any technical, administrative or 

executive office therein; and 

أن   53.4  للمدقق  يجوز  عضو  ال  منصب  يشغل 

، ي
أو إداري، أو   مجلس إدارة، أو أي منصب فن 

  تنفيذي فيها؛ و

53. 5 The auditor shall not be a partner or agent 
of any of the founders of the company or 
any of its Directors or a relative of any of 
them up to the second grade. 

يكون شر  53.5  أن  للمدقق  يجوز   ألي  ال 
 
أو وكيل  

ً
يكا

أو أي من أعضاء مجلس   كة  من مؤسسي الشر

 ألي منهم حن  الدرجة الثانية. 
ً
 إدارتها أو قريبا

53. 6 The Company must take reasonable 
steps to verify the independence of the 
external auditor and that its function 
excludes any Conflict of Interest. 

للتأكد من    عىل  53.6  معقولة  تتخذ خطوات  أن  كة  الشر

كافة   وأن   ، ي الخارجر الحسابات  مدقق  استقاللية 

تضارب   أي  من  تخلو  بها  يقوم  ي 
الن  األعمال 

 .للمصالح

   



34 
 

Article  54    54  المادة  
   

54.1 The auditor shall have the authorities and 

the obligations provided for in the Law. The 

auditor shall particularly have the right to 

access, at all times, all the Company's 

books, records, documentation, and other 

documents and papers; and may request 

clarifications as he deems necessary for 

the performance of his task. The auditor 

may also verify the Company's assets and 

liabilities. If the auditor cannot use such 

authorities it shall record this in writing in a 

report to the Board of Directors; and if the 

Board fails to enable the auditor to perform 

its task, the auditor shall send a copy of the 

report to the Authority and the Competent 

Authority and shall present the same to the 

General Assembly.  

وعليه  .54.1  الصالحيات  الحسابات  لمدقق  يكون 

ي القانون.  
امات المنصوص عليها ف  التقيد بااللب  

ي كل وقت  
ي االطالع ف 

وله بوجه خاص الحق ف 

كة وسجالتها ومستنداتها   عىل جميع دفاتر الشر

وغبر ذلك من وثائق وله أن يطلب اإليضاحات  

أن  وله كذلك  مهمته  ألداء  الزمة  يراها  ي 
الن 

اماتها. وإذا  يتحقق من موجو  والب   كة  الشر دات 

لم يتمكن مدقق الحسابات من استعمال هذه  

م الصالحيات،   تقرير اأثبب  الب   ي 
ف  ت ذلك كتابة 

مجلس   يقم  لم  ف ذا  اإلدارة.  مجلس  إىل  يقدم 

اإلدارة بتمكير  المدقق من أداء مهمته، وجب  

إىل  التقرير  من  صورة  يرسل  أن  المدقق  عىل 

وأن المختصة  والسلطة  عىل    الهيئة  يعرضه 

 الجمعية العمومية. 

54.2. The auditor shall audit the Company's 

accounts and examine the balance sheet, 

and the profit and loss account. It shall 

review the Company's Transactions with 

Related Parties and observe the application 

of the provisions of the Law on these 

Articles of Association. The auditor must 

submit a report on the outcome of such 

examination to the General Assembly and 

shall send a copy to the Authority and 

Competent Authority. In preparing its report, 

the auditor must ensure the following: 

حسابات  .54.2  تدقيق  الحسابات  مدقق  يتوىل 

األرباح  وحساب  انية  المبر  وفحص  كة  الشر

مع   كة  الشر صفقات  ومراجعة  والخسائر 

األطراف ذات العالقة ومالحظة تطبيق أحكام  

تقديم تقرير بنتيجة    وعىل نظام،  ال  هذا قانون و ال

ويرسل   العمومية  الجمعية  إىل  الفحص  هذا 

المختصة،   والسلطة  الهيئة  إىل  منه  صورة 

الحساباتويجب   مدقق  إعداد   عىل  عند 

 : ي
 تقريره، التأكد مما يأب 

a. Correctness of the accounting records 
maintained by the Company; and 

ي   المحاس ية  السجالت  صحة  مدى . أ 
  الن 

كة بها  تفظتح  و  ؛الشر

b. Conformity of the extent of Company’s 
account records with accounting 
records. 

كة   حسابات  تطابق  مدى .ب    السجالت  مع  الشر
 . المحاس ية

54.3. If no facilities are provided to the auditor to 

carry out its duties, it must record this in a 

report to be submitted to the Board; and if 

the Board of Directors fails to facilitate the 

auditor’s role, the auditor shall send a copy 

of the report to the Authority.  

تقديم   .54.3  يتم  لم  مدقق    تسهيالتإذا  إىل 

م الحسابات لتنفيذ مهامه،   ي    الب  
بإثبات ذلك ف 

قرص    وإذا  اإلدارة  مجلس  إىل  يقدمه  تقرير 

مدقق   مهمة  تسهيل  ي 
ف  اإلدارة  مجلس 

الحسابات، تعير   عليه إرسال نسخة من التقرير 

 إىل الهيئة. 

54.4. A Subsidiary Company and its auditor shall 
بتقديم   .54.4  التابعة ومدقق حساباتها  كة  الشر م  تلب  
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provide the information and clarifications 

requested by the auditor of the holding 

company or the Parent Company for audit 

purposes. 

مدقق   يطلبها  ي 
الن  والتوضيحات  المعلومات 

كةحسابات   كة  القابضة  الشر الشر األم    أو 

 ألغراض التدقيق. 

   
Article  55    55  المادة  

   
55. 1 The auditor shall submit to the General 

Assembly a report including the data and 

information set forth in the Law, and shall 

mention in its report, as well as on the 

balance sheet of the Company, all voluntary 

contributions made by the Company during 

the fiscal year for the purposes of serving 

the community, if any, and shall identify the 

beneficiary of such voluntary contributions.  

 

يقدم مدقق الحسابات إىل الجمعية العمومية   .55.1 

 
ً
والمعلومات    تقريرا البيانات  عىل  يشتمل 

عليها   ي المنصوص 
يذكر  و   ،القانون  ف  ي أن 

  ف 

و  ي   كذلك تقريره 
العمومية  ال  ف  انية  كة  لل مبر  شر

الطوعية   ي المساهمات 
كة  بها   قامت  الن    الشر

غراض خدمة المجتمع "  أل   المالية   السنة  خالل 

من  المستفيدة  الجهة  يحدد  وأن  إن وجدت" 

 هذه المساهمات الطوعية.  

55. 2 The auditor must attend the general 

meeting and shall read its report in the 

General Assembly, explaining any 

obstacles or interferences by the Board the 

auditor has encountered while carrying out 

its work. The auditor’s report must be 

independent and impartial. The auditor must 

cast its opinion at the meeting on all matters 

relating to its work, particularly the 

Company's balance sheet, and the auditor’s 

notes on the Company's accounts and 

financial position and any Irregularities in 

this respect. The auditor shall be 

responsible for the correctness of the data 

contained in the report. Each shareholder 

may discuss the auditor's report and ask for 

clarifications from the auditor on the report 

contents. 

عىل مدقق الحسابات أن يحرص  اجتماع    يجب .55.2 

عىل   تقريره  ليتلو  العمومية  الجمعية 

تدخالت   أو  معوقات  أية   
ً
موضحا المساهمير  

ا تأدية أعماله، من مجلس  أثناء  إلدارة واجهته 

باالستقاللية  مدقق الحسابات    وأن يتسم تقرير 

ي والحيادية وأن يدىلي  
ي كل ما    ف 

االجتماع برأيه ف 

كة   الشر انية  مبر  ي 
ف  خاص  وبوجه  بعمله  يتعلق 

ومركزها   كة  الشر حسابات  عىل  ومالحظاته 

المدقق   ويكون  بها.  مخالفات  وأية  الماىلي 

  
 
البيا   عنمسؤو  ي تقريره،    الواردةنات  صحة 

ف 

الجمعية   عقد  أثناء  مساهم    يناقش  أنولكل 

 . فيه ورد  عما  يستوضحه وأن المدقق  تقرير 

   

PART SEVEN 
THE FINANCE OF THE COMPANY 

 الباب السابع  
كة  مالية الشر

   
Article  56    56  المادة  

   
56.1. The Board of Directors shall maintain duly 

organized accounting books which reflect 

the accurate and fair picture of the 

Company's financial status in accordance 

with generally acceptable accounting 

principles internationally applied. No 

shareholder will be entitled to inspect those 

books unless a specific authorization to this 

عىل مجلس اإلدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات  .56.1 

الصورة   تعكس  ي 
والن  األصول  حسب  منتظمة 

  
ً
وفقا الماىلي  كة 

الشر وضع  عن  والعادلة  الفعلية 

ومعايبر  .  لمبادئ 
ً
دوليا بها  المعمول  المحاسبة   

كة فحص عىل تلك   ي الشر
وال يحق ألي مساهم ف 

المعن  صادر  بهذا  تفويض  بموجب  إال  الدفاتر 
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effect is obtained from the Board of 

Directors. 
 عن مجلس اإلدارة. 

   

56.2. The financial year of the Company shall 

start on the first day of September and shall 

end on the last day of August of every year, 

with the exception of the first fiscal year 

which began from the date of the 

Company's registration in the Commercial 

Registry and ended in the following year. 

ي أول   .56.2 
كة ف  وتنتهي    س تمبر تبدأ السنة المالية للشر

ي آخر يوم من شهر  
  فيما  ة. من كل سن  أغسطسف 

ي   األوىل  المالية  السنة  عدا 
  تاري    خ   من  بدأت  الن 

كة  قيد  ي   وانتهت  التجاري  بالسجل  الشر
  السنة  ف 

 . التالية

   
Article  57    57  المادة  

   
The Board of Directors must prepare an audited 
balance sheet and profit and loss account for 
each financial year at least one month before the 
Annual General Assembly. The Board of 
Directors must also prepare a report on the 
Company’s activities during the financial year, its 
financial position at the end of the same year and 
the recommendations on distribution of the net 
profits and send a copy of the annual financial 
statements and the profit and loss account with a 
copy of the report of the auditor, the Board of 
Directors report, and the governance report to 
the Authority, along with a draft of the annual 
General Assembly invitation to the shareholders 
of the Company to approve the publication of the 
invitation in the daily local newspapers twenty-
one (21) days before the date set for the General 
Assembly meeting. The annual financial 
statements of the Company are published 
pursuant to the regulations issued by the 
Authority. A copy of such shall be provided to the 
Authority and the Competent Authority. 

قبل    مالية  سنة  عن كل  يعد  أن  اإلدارة  مجلس  عىل 

ة بشهر عىل األقل   ة العمومي  االجتماع السنوي للجمعي 

كة وحساب األرباح والخ انية مدققة للشر سائر. وعىل  مبر 

 
ً
أيضا اإلدارة     مجلس 

ً
تقريرا يعد  كة    أن  الشر نشاط  عن 

ي ختام السنة 
خالل السنة المالية وعن مركزها الماىلي ف 

الصافية.   األرباح  لتوزي    ع  حها  يقب  ي 
الن  والطريقة  ذاتها 

والخسائر   األرباح  وحساب  انية  المبر  من  صورة  ترسل 

 وتقرير  وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة

دعوة الجمعية العمومية  كما ترسل  إىل الهيئة    الحوكمة

ي  
كة للموافقة عىل نشر الدعوة ف  السنوية لمساهمي الشر

موعد   قبل  اليومية  الجمعية    اجتماعنعقاد  االصحف 

ون بواحد وعشر   العمومية 
ً
انية    .يوما المبر  نشر  ويجب 

كة   للشر  السنوية 
ً
ي   للضوابط   وفقا

  الهيئة  تحددها   الن 

 ا لدى الهيئة والسلطة المختصة. وتودع نسخة منه

   
Article  58    58  المادة  

   
The Board of Directors shall deduct a percentage 
of the annual gross profits for the depreciation of 
the Company’s assets or for compensation for 
the depletion in their value. These amounts shall 
be utilized upon the decision of the Board of 
Directors and should not be distributed to the 
shareholders.  

غبر    السنوية  األرباح  من  يقتطع  أن  اإلدارة  لمجلس 
كة أو   الصافية نسبة يحددها الستهالك موجودات الشر
ي هذه  

التعويض عن انخفاض قيمتها، ويتم الترصف ف 
بناء   يجوز    األموال  وال  اإلدارة  مجلس  من  قرار  عىل 

 .  توزيعها عىل المساهمير  

   
Article  59    59  المادة  

   
The annual net profits of the Company shall be 
distributed after deducting all general expenses 
and other costs as follows: 

كة بعد خصم جميع    ع األرباح السنوية الصافية للشر
 
توز

 :  لما يىلي
ً
 المرصوفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا
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59.1 10% of the net profits shall be deducted 

and allocated as the statutory reserve. 

Such deduction shall cease to occur when 

the total amount of the statutory reserve is 

equal to at least 50% of the capital of the 

Company. If the statutory reserve falls 

below this threshold, deduction shall be 

resumed. 

ي  (  %10)  اقتطاع نسبةيتم   59.1 
 
بالمائة من صاف ة  عشر

  . ي
القانوب  االحتياطي  لحساب  تخصص  األرباح 

قيمة   إجماىلي  بلغ   
من  االقتطاع  هذا  ويوقف 

 ( يساوي  ما  ي 
القانوب  خمسير   % 50االحتياطي   )

ي  
 
كة المدفوع. وف بالمائة كحد أدب  من رأس مال الشر

من  حالة   أقل  هو  ما  إىل  االحتياطي  هذا  انخفاض 

، تعير  العودة إىل االقتطاع. 
 الحد األدب 

59.2 The remaining amounts of the net profits 

may be distributed among the 

shareholders or moved to the subsequent 

year, or installments allocated to form an 

additional reserve, in each case with the 

approval of the General Assembly upon 

the recommendation of the Board. 

أو   59.2  المساهمير   األرباح عىل  ي 
 
ي من صاف

المتبق  يوزع 

يتم ترحيله إىل السنة المقبلة أو تخصيصه إلنشاء  

ط الحصول   ي كل األحوال يشب 
 
، وف ي

 
احتياطي إضاف

ي ض
 
العمومية ف الجمعية  وء توصيات  عىل موافقة 

 مجلس اإلدارة.  

59.3 Without prejudice to Article 36 of these 

Articles, the compensation of the Board of 

Directors shall be determined by the 

General Assembly and shall not exceed 

10% of the net profit after deducting the 

depreciations, reserves and profit 

distribution to the shareholders equivalent 

to at least of 5% of the share capital. The 

Board proposes the remuneration, which 

shall be presented to the General 

Assembly for its consideration. Fines that 

may have been imposed on the Company 

by the Authority or the Competent Authority 

due to violations by the Board of Directors 

of the Law or the Articles of Association 

during the ended fiscal year shall be 

deducted from the remuneration. The 

General Assembly may decide not to 

deduct such fines or some of them if it 

deems that such fines were not the result 

of default or error of the Board of Directors.  

بالمادة   59.3  اإلخالل  النظام،    36دون  هذا  تحدد  من 

اإلدارة،   مجلس  أعضاء  مكافأة  العمومية  الجمعية 

من    %10ويجب أال تزيد مكافأة مجلس اإلدارة عىل  

ي بعد خصم االستهالكات واالحتياطي  
الرب  ح الصاف 

عن   يقل  ال  رب  ح  عىل    %5وتوزي    ع  المال  رأس  من 

ح المجلس المكافأة وتعرض عىل   . ويقب  المساهمير 

تلك   من  وتخصم  فيها،  للنظر  العمومية  الجمعية 

كة   ي تكون قد ُوقعت عىل الشر
المكافأة الغرامات الن 

مخالفات   بسبب  المختصة  السلطة  أو  الهيئة  من 

خالل   األساسي  للنظام  أو  للقانون  اإلدارة  مجلس 

العم وللجمعية  المنتهية،  المالية  عدم  السنة  ومية 

خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبير  لها أن تلك  

من   خطأ  أو  تقصبر  عن  ناتجة  ليست  الغرامات 

 مجلس اإلدارة. 

     
Article  60    60  المادة  

   
The voluntary reserve (if any) shall be disposed 
pursuant to a resolution from the General 
Assembly based on a recommendation from the 
Board of Directors in the aspects that achieve the 
interests of the Company. The voluntary reserve 
(if any) may not be distributed among the 
shareholders. However, any amount in excess of 
fifty percent (50%) of the paid-up capital can be 
used to distribute dividends among the 
shareholders during years when the Company 
does not realize sufficient distributable net profit.  

ي االحتياطي  
بناء  عىل    )إن وجد(  االختياري يتم الترصف ف 

من   قرار توصية  صدور  بعد  العمومية  الجمعية  من 

كة. ال   ي تحقق مصالح الشر
ي األوجه الن 

مجلس اإلدارة ف 

االختياري االحتياطي  توزي    ع  وجد(  يجوز  عىل   )إن 

، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه عىل نصف   المساهمير 

لمال المدفوع لتأمير  توزي    ع أرباح عىل المساهمير   رأس ا

صافية    
ً
أرباحا فيها  كة  الشر تحقق  ال  ي 

الن  السنوات  ي 
ف 
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  كافية للتوزي    ع عليهم. 

   

PART EIGHT 
DISPUTES 

 ثامن الباب ال 
 المنازعات

   
Article  61    61  المادة  

   
Any resolution passed by the General Assembly 
to release the Board of Directors shall not result 
in the waiver of the civil liability against the 
Directors due to the errors committed by them 
during the performance of their duties. If the 
action giving rise to the liability was presented to 
the General Assembly in a report by the Board of 
Directors or by its auditor and was ratified by the 
general assembly, civil claims shall be time 
barred by the expiry of one year from the date of 
convening that General Assembly. However, if 
the alleged action constitutes a criminal offence, 
the proceedings for liability shall not be time 
barred except by the lapse of the public case.  

العمومية    الجمعية  عن  يصدر  قرار  أي  عىل  تب  يب  ال 
دعوى   سقوط  اإلدارة  مجلس  ذمة    يةالمسؤولبإبراء 

ي   المدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة
بسبب األخطاء الن 

ي تنفيذ مهمتهم
الموجب    .تقع منهم ف  الفعل  وإذا كان 
قد عرض عىل الجمعية العمومية بتقرير من    للمسؤولية

وصادقت عليه، ف ن   الحسابات  مدققمجلس اإلدارة أو  
ي سنة من تاري    خ انعقاد   المسؤوليةدعوى  

تسقط بمض 
إذا كان الفعل المنسوب إىل أعضاء   الجمعية. ومع ذلك،

مجلس اإلدارة يكون جريمة جنائية، فال تسقط دعوى  
 إال بسقوط الدعوى العمومية.  المسؤولية 

   

PART NINE 
DISSOLUTION OF THE COMPANY 

 الباب التاسع  
كة وتصفيتها   حل الشر

 
 ف

   
Article  62    62  المادة  

   
The Company shall be dissolved for any of the 
following reasons: 

كة ألحد األسباب التالية:    تحل الشر

   
62.1 Expiry of the Company’s term unless it 

is renewed in accordance with the 

provisions of these Articles. 

ك ة م ا لم يتم تج دي ده ا   62.1  انته اء الم دة المح ددة للش               ر

 .  وفقا للحكام الواردة بهذا النظام األساسي

62.2 Fulfillment of the objectives for which 

the Company was established. 

كة من أجلها.  62.2  ي تأسست الشر
 تحقيق األغراض الن 

62.3 A Special Resolution to terminate the 

term of the Company. 

ص   دور قرار خاص من الجمعية العمومية بإنهاء مدة  62.3 

كة.   الشر

62.4 Merging the Company with another 

company in accordance with the 

provisions Law. 

 ألحكام القانون.  62.4 
ً
كة أخرى وفقا ي شر

كة ف   اندماج الشر

62.5 The issuance of a judgement to 

dissolve the Company. 

كة. صدور  62.5  ي بحل الشر
 حكم قضابئ

62.6 The depletion of all or most of the 

Company’s assets, making it 

impossible to beneficially invest the 

remainder. 

كة أو معظمها بحيث يتعذر   62.6  هالك جميع أموال الشر

 .
ً
 مجديا

ً
ي استثمارا

 استثمار الباف 
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Article  63    63  المادة  

   
If the losses of the Company reach half of its 
issued share capital, the Board of Directors shall 
within 30 (thirty) days from the date of disclosure 
to the Authority of the periodic or annual financial 
statements invite the General Assembly to take 
a Special Resolution to dissolve the Company 
prior to the expiry of its term or to continue to 
carry out the operations of the Company.  

خسائر    بلغت  المصدر  ال إذا  مالها  رأس  نصف  كة  شر
 من  30وجب عىل مجلس اإلدارة خالل )

ً
( ثالثير  يوما

اإلفصاح   أو    للهيئةتاري    خ  الدورية  المالية  القوائم  عن 
قرار   التخاذ   لالنعقاد السنوية دعوة الجمعية العمومية  

كة قبل األجل المحدد لها أو     استمرارها خاص بحل الشر
ة نشاطها.   ي مباشر

 ف 

   
Article  64    64  المادة  

   
At the end of the term of the Company or in case 
of its dissolution before the expiry of such term, 
the General Assembly shall, upon 
recommendation by the Board of Directors, 
determine the method of liquidation, appoint one 
or more liquidators and shall specify their duties. 
The authorities of the Board of Directors shall 
terminate with the appointment of the 
liquidator(s). The authorities of the General 
Assembly shall remain in force for the duration of 
the liquidation process and shall last until the 
liquidators are absolved of their obligations. 

كة أو حلها قبل األجل المحدد، تعير   عند    انتهاء مدة الشر
مجلس اإلدارة،    توصية منعىل    الجمعية العمومية، بناء  

 
ً
أو أكبر وتحدد سلطتهم.   طريقة التصفية وتعير  مصفيا

وتبق    المصفير   بتعيير   اإلدارة  مجلس  وكالة  وتنتهي 
سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إىل  

. أن يتم إخال   ء عهدة المصفير 

   

PART TEN 
FINAL PROVISIONS 

 الباب العاشر  
 األحكام الختامية

   
Article  65    65  المادة  

   
In the event of contradiction between the 

provisions of these Articles and the commanding 

provisions of the Law or resolutions and circulars 

issued in application thereof, the latter should 

prevail. 

ي حال التعارض بير  النصوص الواردة بهذا النظام مع   
ف 

األنظمة   أو  القانون  ي 
ف  الواردة  اآلمرة  األحكام  من   

ً
أيا

هي   األحكام  تلك  ف ن  له  المنفذة  والتعاميم  والقرارات 
ي 
 تكون واجبة التطبيق.    الن 

   
Article  66    66  المادة  

   
Subject to the Authority’s approval, the Company 
may pass a Special Resolution to allocate a 
percentage of the Company’s retained profits to 
social responsibility. The Company shall disclose 
on its website whether or not the Company has 
participated in the social responsibility. The 
auditor’s report and the annual financial 
statements shall include the beneficials of the 
Company’s contribution in the social 
responsibility. 

كة بعد    أن تقوم  موافقة الهيئة  الحصول عىل  يجوز للشر
خاص   قرار  أرباحببموجب  من  نسبة    ها تخصيص 

كة  المجتمعيةللمسؤولية    المحتجزة الشر عىل  يجب   .

كة   الشر إذا كانت  عما  ي 
وب  اإللكب  موقعها  اإلفصاح عىل 

المسؤولية   ي 
ف  شاركت  أن   المجتمعيةقد  يجب  ال.  أم 

تقرير المدقق والبيانات المالية السنوية فوائد    يتضمن
ي المسؤولية  

كة ف   . المجتمعيةمساهمة الشر

   
Article  67    67  المادة  
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The Company shall be subject to the resolution 
concerning Corporate Governance and 
Institutional Discipline Standards and 
implementing decisions for the provisions of the 
Law. The resolution shall be considered as an 
integral part and supplementary to the 
Company’s Articles of Association. 

كة    الشر عىل  كات  حوكمة  قرار يشي  ومعايبر    الشر

نضباط المؤسسي والقرارات المنفذة ألحكام القانون،  اال 

  
 
كة ومكمل  ال يتجزأ من النظام األساسي للشر

ً
ويعتبر جزءا

 له. 

   
Article  68    68  المادة  

   
In accordance with the provisions of the Law and 
its implementing regulations, the Board of 
Directors, the chief executive officer, the 
managers and auditors of the Company shall 
facilitate the periodical inspection carried out by 
the Authority through its assigned inspectors and 
provide the required statements and information 
to them as they deem necessary, and allow them 
to view the records, documents, business and 
papers of the Company held by branches and 
subsidiaries within and outside the State or by 
the auditors. 

له،    مع  المنفذة  والقرارات  القانون  أحكام    عىل مراعاة 
إدارة   كةمجلس  والمديرين  و   الشر التنفيذي  الرئيس 

كة   ي و بالشر
 التفتيش   أعمال  تسهيلحساباتها    مدقق 

لمفتشير  ا   خالل  من  الهيئة  به  تقوم  الذي  الدوري
ي ما  وتقديم  قبلها  من  من   المفتشير    طلبهالمكلفير  

كة  أعمال  عىل  االطالع  وكذلك   ،بيانات أو معلومات   الشر
كاتها    ها ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لدى فروع وشر

 التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها. 

   
   

Article  69    69  المادة  
   
In case there is any contradiction between the 
provisions of these Articles in the Arabic and 
English texts, the Arabic text shall prevail. 

عند وجود تعارض بير  نصوص المواد باللغتير  العربية   
ية، يغلب جانب النص    . باللغة العربيةواإلنجلبر 

   
Article  70    70  المادة  

   
These Articles of Association shall be deposited 
and published in accordance with the Law. 

  
ً
 للقانون.  يودع هذا النظام األساسي وينشر طبقا
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 (3)ملحق رقم 

ي االكتتاب 
 الفروع المشاركة لبنوك تلقر

ي 
ي الوطت   بنك اإلمارات دب 

 م
موقع 
 –الفرع 

 المنطقة 
 اتصل عىل  أوقات استقبال طلبات االكتتاب  أوقات عمل الفرع عنوان الفرع الفرع

ي  1  فرع المكتب الرئيسي للمجموعة  دب 

ي ،
المبت    الطابق االرص 

ي   الرئيسي لبنك االمارات دت 
ي ياس،  

ي ، شارع بت 
الوطت 

ي   ديرة، دت 

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   2  –ص   8) م(   3  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

ي  2 ا  دب   فرع جمتر

ي   بنك اإلمارات دت 
مبت 

ي ، تقاطع طريق  
الوطت 

ا   3الوصل ، أم سقيم   ، جمتر
ي   ، دت 

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

ي  3  فرع القصيص دب 
ي ، فندق حياة  

الطابق االرص 
الريجنسي ، شارع الكورنيش  

ي   ،القصيص ، دت 

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)
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 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

ي  4 ي الرئيسي  أبوظت   فرع أبوظت 
، بناية النيم،   ي

الطابق األرص 
ي   شارع الشيخ خليفة، أبوظت 

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   2  –ص   8) م(   3  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

ي  5 ا  أبوظت   فرع شارع الكت 
، مقابل   ي

شارع زايد الثات 
ي   مستشق  اليف الين، أبوظت 

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   8  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   8  –ص   8)

 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 فرع العير  الرئيسي  العي    6
شارع الشيخ خليفة بن زايد،  
)مقابل مستشق  براجيل(،  

 العير  

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

 السبت  السبت 
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 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 فرع الشارقة الرئيسي  الشارقة 7

ي ،
بناية بنك    الطابق األرص 

ي ، طريق  
ي الوطت  اإلمارات دت 

الهجرة ، منطقة القاسمية،  
 الشارقة

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  30: 11 – ص   30: 7)

 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 فرع عجمان  عجمان  8
ي   بنك اإلمارات دت 

مبت 
، شارع الشيخ راشد   ي

الوطت 
 بن حميد، الصوان، عجمان 

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

9 
أم  
 القوين

 فرع أم القوين 

طريق الملك فيصل، الراس  
ب، أم القيوين، بالقرب من  
مستشق  أم القيوين، أم  

 القيوين 

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

ة 10 ة الرئيسي  الفجت   فرع الفجتر

شارع الشيخ حمد بن  
،   3تاون سنت   عبدللا ،

ة ، مقابل فندق الديار   الفجتر
ة  ، الفجتر ي  سيج 

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 
8004767 

800 
IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 
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 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

11 
رأس 
 الخيمة 

 فرع رأس الخيمة الرئيسي 
طريق المنترص، تقاطع شارع  

 المعمورة، رأس الخيمة

 االثنير  إل الخميس  االثنير  إل الخميس 

8004767 
800 

IPOS 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  15: 11 – ص   30: 7) م(  15: 12 – ص   30: 7)

 السبت  السبت 

 م(   1  –ص   8) م(   2  –ص   8)

 

 مرصف اإلمارات اإلسالمي 

S.No رقم التواصل  عنوان الفرع مواعيد االكتتاب  مواعيد العمالء  منطقة تواجد الفرع اسم الفرع 

1 

 

 فرع الضيافة 

 

ي   دت 

اإلثنير  إل  
 السبت 

(8am - 2pm)  
  الجمعة
(8am - 

12.30pm) 

اإلثنير  إل  
  السبت

(8am - 1pm)  
  الجمعة
(8am - 

11.30am) 

ي   شارع الضيافة. مقابل مركز ديون –بردت 
8004767 

800 IPOS 

ي الطبية  2 ي  فرع مدينة دت   دت 

اإلثنير  إل  
  الخميس 

(8am - 4pm)  
  الجمعة

(8 - 12.30pm 
& 2pm - 

4pm) 

اإلثنير  إل  
  الخميس 

(8am - 1pm)  
  الجمعة
(8am - 

11.30am) 

ي   16الطبية، مبت  مدينة دت 
8004767 

800 IPOS 



 

193 

 

 

 
 

 

ي  فرع شارع الوصل  3  دت 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 8pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت 

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am ) 

 ، الطابق األولG، مدخل 4مجمع الفردوس، مبت  
8004767 

800 IPOS 

ي  فرع ابن بطوطة مول 4  دت 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(10am - 
10pm ) 
 الجمعة  

(3pm - 
10pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت 

(10am - 
2pm ) 

 الجمعة  
 )مغلق( 

، ردهة ابن بطوطة  –  A  143متجر رقم   ردهة الصير 
8004767 

800 IPOS 

5 

 

 فرع جبل عىلي 

 

ي   دت 

اإلثنير  إل  
 الخميس   

(8am - 3pm  ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm   &

2pm -3pm ) 

اإلثنير  إل  
 الخميس 

(8am - 1pm  ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am   ) 

 مجمع البنوك، البوابة الرئيسية للمنطقة الحرة بجبل عىلي 
8004767 

800 IPOS 

 ديرة فرع ند الحمر  6

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 2pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am ) 

 ، منطقة ند الحمر، شارع الرباط S-9و  S-8مبت  نادي بالرميثة، معرض رقم 
8004767 

800 IPOS 

 ديرة فرع الطوار  7

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 2pm  ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm  ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am ) 

 شارع النهدة، بجانب مركز الطوار 
8004767 

800 IPOS 

 ديرة فرع الورقاء مول 8

اإلثنير  إل  
 السبت  

(9am - 9pm ) 
 الجمعة  

اإلثنير  إل  
 السبت  

(9am - 1pm ) 
 الجمعة  
 )مغلق( 

ف 4الورقاء مول، الورقاء   ، طريق شارع طرابلس، بجانب حديقة مشر
8004767 

800 IPOS 
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(3pm - 
10pm ) 

 الشارقة حلوان فرع  9

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 8pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
10.30am ) 

، حلوان  ي
 شارع واسط، مبت  الشيخ عصام، الطابق األرص 

8004767 
800 IPOS 

 الشارقة فرع الرحمانية مول  10

اإلثنير  إل  
 السبت  

(9am - 9pm ) 
 الجمعة  

(3pm - 9pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(9am - 1pm ) 
 الجمعة  
 )مغلق( 

ي شوب(  ، بجانب محل األطفال )بيت  ي
 الرحمانية مول، الطابق األرص 

8004767 
800 IPOS 

 عجمان  فرع عجمان خليفة بن زايد  11

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 2pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am ) 

 شارع الشيخ خليفة بن زايد، أقرب المعالم: بجانب مخت   ربيع لبنان 
8004767 

800 IPOS 

 رأس الخيمة  فرع رأس الخيمة  12

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 8pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am ) 

ي ، شارع المنترص 
، الطابق األرص   منطقة النخيل  - برج اإلمارات اإلسالمي

8004767 
800 IPOS 

ة  13 ة  فرع الفجتر  الفجتر

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 2pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am ) 

ام، شارع الشيخ حمد بن عبدللابجوار   شويت 
8004767 

800 IPOS 

ي  فرع مدينة خليفة 14  أبو ظت 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 8pm ) 
 الجمعة  

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

 ، مدينة خليفة )أ( SE-02، قطعة 104فيال رقم  
4767800  

800 IPOS 



 

195 

 

 

 
 

 

(8am - 
12.30pm ) 

(8am - 
11.30am ) 

ي الرئيسي  15 ي  فرع أبو ظت   أبو ظت 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 2pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am ) 

 TBD منطقة كورنيش الخالدية، وايف تاور 

 العير   فرع العير  الرئيسي  16

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 2pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
12.30pm ) 

اإلثنير  إل  
 السبت  

(8am - 1pm ) 
 الجمعة  

(8am - 
11.30am ) 

 TBD شارع الجوازات، بالقرب من مسجد الشيخة سالمة

 

ي اإلسالمي   مرصف أبوظت 

 أسم الفرع #
منطقة  

  تواجد الفرع

 مواعيد العمالء 
إل     من االثني   )

     ( االسبت

 مواعيد العمالء 
     ( الجمعة)

االكتتابمواعيد   
     (  إل السبت  من ااالثني   )

 مواعيد االكتتاب
     ( الجمعة)

 عنوان الفرع

ي  فرع البطير    1  أبوظت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  

ي  البطير  شارع الملك عبدللا بن   -أبوظت 
بجانب البنك   -عبدالعزيز أل سعود 

 المركزي 

ي  فرع النجدة  2  أبوظت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
بجانب الماريه مول )تقاطع شارع النجدة  

 و شارع حمدان(

3 

فرع القيادة  
طة   العامة لشر

ي   ي  ابوظت   أبوظت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  

طة  ي )الفرع  فرع القيادة العامة لشر ابوظت 
 ) شارع السعادة مقابل جامعة   -الرئيسي

 الشيخ خليفة 
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4 
فرع الشيخ  
ي  زايد الرئيسي   أبوظت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
شارع الشيخ راشد بن سعيد )شارع المطار  

 )
ً
 مقابل فندق جراند هيلتون كابيتل   - قديما

5 
فرع دائرة  

ي  ي  القضاء أبوظت   أبوظت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
ي    -مبت  دائرة القضاء   -شارع الخليج العرت 

ي )
 (GR-A-051الطابق األرص 

6 

فرع مجمع  
الشيخ خليفة  

ي  للطاقة    أبوظت 

الساعة الثامنة  من 
صباحا إل الثالثة  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
شارع   -مبت  مجمع الشيخ خليفة للطاقة  

 الكورنيش 

7 
فرع المارينا  

ي  مول   أبوظت 

ة   من الساعة العاشر
ة   صباحا إل العاشر

 مساءً 

من الساعة الرابعه  
ه   مساءا   إل العاشر

 مساءا   

ة   من الساعة العاشر
 صباحا إل الثانية ظهرا

  
ً
من الساعة الرابعة عرصا
و حت  الساعة التاسعة  

 مساءً 

من الساعة الرابعه  
مساءا   إل التاسعه  

 مساءا   
الطابق  -مول  مارينا  - شارع الكورنيش  

 األول بجانب باس للعطور

8 
فرع النايشن  

ي  تاورز   أبوظت 

ة   من الساعة العاشر
ة   صباحا إل العاشر

 مساءً 

من الساعة الرابعه  
ه   مساءا   إل العاشر

 مساءا   

ة   من الساعة العاشر
 صباحا إل الثانية ظهرا

  
ً
من الساعة الرابعة عرصا

الساعة التاسعة   و حت  
 مساءً 

من الساعة الرابعه  
مساءا   إل التاسعه  

 مساءا   
  -نايشن تاورز مول  - شارع الكورنيش  

 الدور األول  

ي ياس   9
ي  فرع بت   أبوظت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 
ً
وحت  الساعة  صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
، مقابل مستشق    - شارع المفرق  ي دت 

ي ياس  -المفرق 
 بت 

1
ي  فرع مصفح   0  أبوظت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 9منطقة  -منطقة مصفح الصناعية  عشر صباحا  

1
ي  فرع خليفة أ 1  أبوظت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
/ 16شارع رقم   - منطقة مدينة خليفة أ 

ي  21
ف   الجنوب الشر

1
ي  فرع الشهامة   2  أبوظت 

من الساعة الثامنة  
الثانية  صباحا إل 

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
منطقة الشهامة القديمة بجانب مركز  

طة   الشر
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1
 فرع السلع  3

ي   أبوظت 
المنقطة  
 الغربية 

الثامنة  من الساعة 
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 منطقة السلع، مقابل مدرسة األري    ج عشر صباحا  

1
 فرع مدينة زايد  4

ي    أبوظت 
المنقطة  
 الغربية 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 مدينة زايد، المنطقة الغربية  عشر صباحا  

1
ي  5

 فرع غياتر

ي   أبوظت 
المنقطة  
 الغربية 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

، المنقطة الغربية  عشر صباحا   ي
 منطقة غياتر

1
 المرفأ فرع  6

ي   أبوظت 
المنقطة  
 الغربية 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 منطقة المرفأ، المنطقة الغربية  عشر صباحا  

1
7 

الرويس  فرع 
 مول

ي   أبوظت 
المنقطة  
 الغربية 

ة   من الساعة العاشر
ة   صباحا إل العاشر

 مساءً 

من الساعة الرابعه  
ه   مساءا   إل العاشر

 مساءا   

ة   من الساعة العاشر
 صباحا إل الثانية ظهرا

  
ً
من الساعة الرابعة عرصا
و حت  الساعة التاسعة  

 مساءً 

  من الساعة الرابعه
مساءا   إل التاسعه  

 مساءا   
الدور األول،   -مركز الرويس التجاري 

 منطقة الرويس 

1
8 

فرع البوادي  
 العير   مول

ة   من الساعة العاشر
صباحا إل الثالثة و  

 النصف ظهرا 
من الساعة الرابعة  

 و حت  الساعة  
ً
عرصا

 التاسعة مساءً 

من الساعة الرابعه  
ه   مساءا   إل العاشر

 مساءا   

ة  من  الساعة العاشر
 صباحا إل الثانية ظهرا

  
ً
من الساعة الرابعة عرصا
و حت  الساعة التاسعة  

 مساءً 

من الساعة الرابعه  
مساءا   إل التاسعه  

 مساءا   
، منطقة مزيد  مركز البوادي   - مدينة العير 

ي 
 التجاري، الدور األرص 

1
9 

فرع العير   
 العير   الرئيسي 

من الساعة الثامنة  
الثانية  صباحا إل 

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
، المنطقة الوسظ  شارع    - مدينة العير 

 الشيخ زايد بن سلطان بجانب برج الساعة 

2
 العير   فرع اليحر  0

الساعة الثامنة  من 
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 شارع اليحر الرئيسي  - مدينة العير   عشر صباحا  

2
ي   فرع القصيص    1  دت 

الثامنة  من الساعة 
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 بنايه الوصل    -منطقة القصيص    عشر صباحا  
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2
2 

ي من   
فرع الثات 
ي   ديسمت     دت 

الثامنة  من الساعة 
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

ا    عشر صباحا   ا - منطقة الجمتر  شارع  شاط  الجمتر

2
ي   فرع ند الشبا   3  دت 

ة  من الساعة  العاشر
 إل الخامسة  

ً
صباحا
 مساءا 

من الساعة الرابعة  
ة  مساءا إل العاشر

 مساءا 
من الساعة الحادية عشر  
 إل الرابعة مساءا 

ً
 صباحا

من الساعة الثالثة 
مساءا إل التاسعة 

ي  -أفنيوز مول  -ند الشبا مول   مساءا   دت 

2
4 

فرع شارع   
ي   الشيخ زايد    دت 

من الساعة الثامنة  
الثانية  صباحا إل 

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

يوم -شارع الشيخ زايد   عشر صباحا    مبت  اإلمارات  أيتتر

2
5 

فرع مدينة   
نت  ي لإلنت    - دت 

ي   أرنكو    دت 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

نت  عشر صباحا   ي لإلنت   مبت  أرنكو   - مدينة دت 

2
ة  6  فرع الفجتر

الساحل  
ي 
ف   الشر

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 شارع الشيخ حمد بن عبد للا   عشر صباحا  

2
7 

فرع راس  
الخيمة  
 الرئيسي 

الساحل  
ي 
ف   الشر

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 الواحدة 
ً
 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 مقابل مركز المنار التجاري، شارع المنترص  عشر صباحا  

2
 فرع دبا    8

الساحل  
ي 
ف   الشر

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
طة دبا     -شارع الشيخ زايد مقابل شر

ة   الفجتر

2
 فرع كلباء 9

الساحل  
ي 
ف   الشر

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  

ً
الساعة  صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
بناية خميس خلفان  -شارع الوحدة 

   19الزحمي , بلوك  

3
 فرع الذيد  0

الساحل  
ي 
ف   الشر

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 الذيد أكسبو سنت    عشر صباحا  

3
 فرع خورفكان  1

الساحل  
ي 
ف   الشر

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 شارع الكورنيش , منطقة البنوك  عشر صباحا  

3
2 

فرع أم القيوين  
 الرئيسي 

الشارقة و  
اإلمارات 
 الشمالية  

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 عشر صباحا  
مقابل مركز أم   -شارع الملك فيصل 

 القيوين التجاري 
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3
3 

فرع الشارقة  
 الرئيسي 

الشارقة و  
اإلمارات 
 الشمالية  

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 وحت  الساعة  

ً
صباحا

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 مقابل مبت  االتصاالت   - منطقة المصىل  عشر صباحا  

3
4 

فرع الرحمانية  
 مول

الشارقة و  
اإلمارات 
 الشمالية  

ة   من الساعة العاشر
ة   صباحا إل العاشر

 مساءً 

من الساعة الرابعه  
ه   مساءا   إل العاشر

 مساءا   

ة   من الساعة العاشر
 صباحا إل الثانية ظهرا

  
ً
من الساعة الرابعة عرصا
و حت  الساعة التاسعة  

 مساءً 

من الساعة الرابعه  
مساءا   إل التاسعه  

 الطابق األول  -مركز الرحمانية التجاري  مساءا   

3
 فرع زوايا  ووك  5

الشارقة و  
اإلمارات 
 الشمالية  

من الساعة الثامنه   
صباحا إل االثامنه  

 مساءا  

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الثانية  

 عشر  ظهرا 

من الساعة التاسعة  
 صباحا إل الثانية ظهرا

 
ً
من الساعة الثالثة عرصا
و حت  الساعة السابعة  

 مساءً 

من الساعة الثامنة  
صباحا إل الحاديه   

 منطقه زوايا ووك  عشر صباحا  
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 ( 4)ملحق رقم 

كات التابعةبيان  ي الشر
 
كة ف  استثمارات الشر

النسبة المئوية  
ي 
لمصلحة االنتفاع التر
كة  تحتفظ بها الشر

بلد التأسيس والمكتب المسجل )مالحظة: سيتم  
كات التابعة  تحديث المكتب المسجل لجميع الشر

 )
ً
 الحقا

 االسم

، اإلمارات العربية المتحدة 100% ي  تعليم ذ.م.م.  .دت 

100%  ، ي  تعليم لإلدارة ذ.م.م.  .اإلمارات العربية المتحدةدت 

، اإلمارات العربية المتحدة  100% ي ي ليمتد  ابوظت 
ي ف   تعليم اس ت 

، اإلمارات العربية المتحدة  100% ي  ابوظت 
كة  –تعليم القابضة  شر

 الشخص الواحد ذ.م.م. 

ي  100% مانجمنت ليمتد مدارس  اإلمارات العربية المتحدةمنطقة جبل عىلي الحرة، دت   

ي  100%  مدارس اوبريشت   ليمتد  اإلمارات العربية المتحدةمنطقة جبل عىلي الحرة، دت 
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 (5)ملحق رقم 

  لتعليم القابضةالهيكل التنظيمي 

 

 

ي وعبد للا المزروعي إل  مؤسسة مدرسة الراحة الدولية( تم االنتهاء من تأسيس 1)
مؤسسة مدرسة الراحة  بينما ال يزال جاري نقل الحصص من عادل الزرعوت 

 . الدولية
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 (6ملحق رقم )

 قائمة بالمؤسسي   وبياناتهم

1 National Bonds Corporation PJSC 172,800,135 172,800,135 23.04% UAE 

2 Al Mal Direct Equity II Limited 136,373,465 136,373,465 18.18% UAE 

3 Al Mal Capital (P.S.C.) 76,267,480 76,267,480 10.17% UAE 

4 Investment Trading Group LLC 72,494,720 72,494,720 9.67% UAE 

5 Ahmad Saad Fawzi Al Khayyat 62,920,000 62,920,000 8.39% UAE 

6 Emirates Islamic Bank 50,000,000 50,000,000 6.67% UAE 

7 Brightsun Education Company Limited 35,840,000 35,840,000 4.78% Cayman 

8 Ziad Jameel Azzam 17,000,000 17,000,000 2.27% UAE 

9 Waleed Ahmed Salem Khalifa Al Mokarrab Al Muhairi 15,211,200 15,211,200 2.03% UAE 

10 Adel Mohamed Saleh Al Zarouni 10,100,000 10,100,000 1.35% UAE 

11 Al Saud Company Ltd. 10,000,000 10,000,000 1.33% UAE 

12 H. E. Mohammad Ibrahim Abdul Rahman Al Shaibani 10,000,000 10,000,000 1.33% UAE 

13 Helal Saeed Salem Saeed Khalfan Almarri 9,999,997 9,999,997 1.33% UAE 

14 Hassan Mohammad Hassan Bin Al Shaikh 8,150,000 8,150,000 1.09% UAE 

15 Rashed H. Al Mazroei Real Estate One Person Company LLC 5,250,000 5,250,000 0.70% UAE 

16 Sufian Ali Saeed Bin Suloom 5,000,000 5,000,000 0.67% UAE 

17 Ahmad Abdul Malik Mohammad Ahli 4,674,000 4,674,000 0.62% UAE 

18 V Link Management DMCC 3,940,000 3,940,000 0.53% American 

19 Advanced Educational Company 3,370,000 3,370,000 0.45% Saudi 

20 Abdul Rahim Ahmad Abdulla Mardas 2,200,000 2,200,000 0.29% UAE 

21 Ahmad Hassan Mohammad Bin Al Shaikh 2,000,000 2,000,000 0.27% UAE 

22 Kanhaiya Lal Rathi 2,000,000 2,000,000 0.27% Indian 

23 Abdulmagied Ahmed Seddiqi 2,000,000 2,000,000 0.27% UAE 

24 Hamad Sultan Al Owais 2,000,000 2,000,000 0.27% UAE 

25 Nasser Sultan Ahmad Mohammed Lootah 2,000,000 2,000,000 0.27% UAE 

26 Aqil Abdulla Mohammad Falaknaz 1,500,000 1,500,000 0.20% UAE 

27 Dr. Mohamed Mustapha Khemira 1,425,000 1,425,000 0.19% Canada 

28 Ahmad Mohd. AbdulRahman Al Ashram Al Falasi 1,100,000 1,100,000 0.15% UAE 

29 H. E. Mohammed Omar Ali Bin Haider 1,000,000 1,000,000 0.13% UAE 

30 Jamal Saeed Juma Bin Ghalaita 1000000 1000000 0.13% UAE 

31 Shaikh Musallam Salem Musallam Bin Ham Al Ameri 1,000,000 1,000,000 0.13% UAE 

32 Khalifa Hassan Abdulla Al Daboos 1,000,000 1,000,000 0.13% UAE 

33 Magna lnvestment LLC 1,000,000 1,000,000 0.13% UAE 

34 Omar Mohd. Omar Bin Haider 1,000,000 1,000,000 0.13% UAE 

35 Jamal Salim Mohamed Noor Al Qiwani 700,000 700,000 0.09% UAE 

36 Mohammad Saleh Mohammad Bin Lahej 659,092 659,092 0.09% UAE 

37 Ibrahim Fayez Humaid Al Shamsi 600,000 600,000 0.08% UAE 

38 Khalid Mohd. AbdulRehman Al Ashram 600,000 600,000 0.08% UAE 

39 Hesham Abdulla Qassim Qassimi 500,000 500,000 0.07% UAE 

40 H. E. Ahmed Saif A. Al Dhabea Al Darmaki 500,000 500,000 0.07% UAE 

41 Ahmad Ali Khalifa Bin Ghalaita 500,000 500,000 0.07% UAE 

42 Saleh Saeed Ahmad Lootah 500000 500000 0.07% UAE 

43 Adil Abdulla Mohamed Falaknaz 500,000 500,000 0.07% UAE 

44 Qasim Ibrahim Ahmed Seddiqi 500,000 500,000 0.07% UAE 

45 Mohammed Abdulla Mohammed Falaknaz 500,000 500,000 0.07% UAE 

46 Yousuf Bakhit Mohammad Abdulla 500,000 500,000 0.07% UAE 

47 Abdulla Abdulrazaq Abdulla AbdulRaheem Al Nedhar 500,000 500,000 0.07% UAE 

48 Tarek Mohd. AbdulRahman Al Ashram 500,000 500,000 0.07% UAE 

49 Saeed Mohd. Abdulaziz Almulla 500,000 500,000 0.07% UAE 

50 Abubaker Omar Abdulla Bal Faqaeeh 500,000 500,000 0.07% UAE 

51 Khalid Rashid Thani Al Thani 500,000 500,000 0.07% UAE 

52 Saif Mohd. Saif Bukhazemya Al Suwaidi 400,000 400,000 0.05% UAE 

53 Hamad Mubarak Mohd. Buamim 400,000 400,000 0.05% UAE 

54 Samir Hussain Hamdan Sajwani 350,000 350,000 0.05% UAE 
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55 Ahmed Hajji Abd Alrasoul Aleidi 337,000 337,000 0.04% Kuwait 

56 Orient Education Services Co. 337,000 337,000 0.04% Kuwait 

57 Salim Mohamed Noor Al Qiwani 300000 300000 0.04% UAE 

58 Edris Mohamed Taher Mohamed Wali 300,000 300,000 0.04% UAE 

59 Abdul Rahman Mohd. Aqil Ali Al Zarooni 300,000 300,000 0.04% UAE 

60 Khalid Mohammad Dhahi Saeed Al Muhairi 285,715 285,715 0.04% UAE 

61 Saeed Mohamad Dhahi Saeed Al Muhairi 285,714 285,714 0.04% UAE 

62 Dhahi Mohammad Dhahi Saeed Al Muhairi 285,714 285,714 0.04% UAE 

63 Ahmad Humaid Essa Lootah 250,000 250,000 0.03% UAE 

64 Arif Sultan Ahmed Lootah 250,000 250,000 0.03% UAE 

65 Ahmed Mohd. Saif Bukhazemya Al Suwaidi 250,000 250,000 0.03% UAE 

66 Ali Mohamed Obaid Mohamed Metairy 250,000 250,000 0.03% UAE 

67 Faisal Aqil Mohd. Noor Al Bastaki 250,000 250,000 0.03% UAE 

68 Mugheer Khamis Mugheer Jaber Ali Al Khaili 250,000 250,000 0.03% UAE 

69 Abdulla Ibrahim Saeed Lootah 250,000 250,000 0.03% UAE 

70 Fras Afif Asad Al Shami 250,000 250,000 0.03% UAE 

71 Meqdad Yousef Al Shaikh A. Abdul Aziz Al Mubarak 250,000 250,000 0.03% UAE 

72 Salah Abdelkerim Abdellah Al Hamadani 250,000 250,000 0.03% UAE 

73 Mohamed Ameen Hasan Mohamed Mubasheri Al Marzooqi 250,000 250,000 0.03% UAE 

74 Ruqaia AbdulQader AbdulWahab Al Madani 250,000 250,000 0.03% UAE 

75 Saed Mohamed Mohamed Al Awadi 250,000 250,000 0.03% UAE 

76 Umair Zulfiqar Nizami 250,000 250,000 0.03% Pakistan 

77 Abdulla Mohd. Aqil Ali Al Zarooni 200,000 200,000 0.03% UAE 

78 Jamal Saleh Mohammad Bin Lahej 159,092 159,092 0.02% UAE 

79 Alya Mohammad Dhahi Al Muhairi 142,858 142,858 0.02% UAE 

80 Fatima Mohammad Dhahi Al Muhairi 142,857 142,857 0.02% UAE 

81 Hamda Mohammad Dhahi Al Muhairi 142,857 142,857 0.02% UAE 

82 Amna Mohammad Dhahi Al Muhairi 142,857 142,857 0.02% UAE 

83 Mariam Mohammad Dhahi Al Muhairi 142,857 142,857 0.02% UAE 

84 Hessa Mohammad Dhahi Al Muhairi 142,857 142,857 0.02% UAE 

85 Hind Mohammad Dhahi Al Muhairi 142,857 142,857 0.02% UAE 

86 Amal Mohammad Dhahi Al Muhairi 142,857 142,857 0.02% UAE 

87 Khadija Ahmad Mohammad 125,001 125,001 0.02% UAE 

88 Fatma Saleh Mohammed Bin Lahej 79,545 79,545 0.01% UAE 

89 Ayesha Saleh Mohammad Bin Lahej 79,545 79,545 0.01% UAE 

90 Amna Saleh Mohammed Bin Lahej 79,545 79,545 0.01% UAE 

91 Hamda Saleh Mohammed Bin Lahej 79,545 79,545 0.01% UAE 

92 Salma Saleh Mohammed Bin Lahej 79,545 79,545 0.01% UAE 

93 Hend Saleh Mohammed Bin Lahej 79,545 79,545 0.01% UAE 

94 Asma Saleh Mohammed Bin Lahej 79,545 79,545 0.01% UAE 

95 Nasser Mohammed Abdulla Al Abdool 50000 50,000.00 0.01% UAE 

96 Amer Saad M F Al Khayyat 10,000 10,000.00 0.00% Jordan 

96 Madaares Management Limited 1 1 0.00% UAE 

97 Madaares Operations Limited 1 1 0.00% UAE 

98 Madaares Investments LLC 1 1 0.00% UAE 

   

750,000,000 

 

750,000,000 

 

100.00% 
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