مستند تسجيل أسهم شركة أكاديمية التعلم
شركة أكاديمية التعلم هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ()2050047188
الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م)

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية «نمو» هو ( )40أربعون ريال سعودي
«المصدر» أو «أكاديمية
تأسست شركة أكاديمية التعلم (ويشار إليها فيما بعد بــ «الشركة» أو ُ
التعلم») كمؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام
بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،حيث بلغ رأس مالها عند التأسيس ()100,000
مائة ألف ريال سعودي .وبتاريخ 1437/01/01هـ (الموافق 2015/10/14م) ،تم تحويل المؤسسة
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب»
بموجب عقد التأسيس بالعدد رقم ( )37308151المثبت لدى كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية
الصناعية في المنطقة الشرقية ،وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة
الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،بلغ رأس مال الشركة ()100,000
مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى ( )100مائة حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة
( )1,000ألف ريال سعودي .و بتاريخ 1438/06/06هـ (الموافق 2017/03/05م) ،قامت شركة
معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب باالندماج مع شركة المركز الكندي للغات وفروعها
(شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لنفس الشركاء بموجب السجل التجاري رقم ()2050097826
الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1435/04/03هـ (الموافق 2014/02/03م) ،وتم تغيير اسم شركة
معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب إلى «شركة أكاديمية التعلم» ،وذلك بموجب عقد
التأسيس المعدل وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام بتاريخ
1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) .وبتاريخ 1442/10/18هـ (الموافق 2021/05/30م)،
قرر الشركاء (أوالً) زيادة رأس مال الشركة من ( )100,000مائة ألف ريال سعودي إلى ()142,850
مائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي مقسم إلى ( )14,285أربعة عشر ألف
ومائتين وخمسة وثمانين حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة
رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك عبر إدخال ( )12اثنى عشر شريك جديد وإصدار ()4,285
أربعة آالف ومائتين وخمسة وثمانين حصة جديدة بقيمة اسمية إجمالية بلغت ( )42,850اثنين
وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي وعالوة إصدار بلغت ( )59,857,150تسعة وخمسين
مليون وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي .وتم توزيع الحصص لكل شريك
بحسب مساهمة في الزيادة في رأس المال ،و(ثانياً) زيادة رأس مال الشركة من ( )142,850مائة
واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي إلى ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي
مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها
( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك من خالل تحويل مبلغ عالوة اإلصدار بقيمة
( )59,857,150تسعة وخمسين مليون وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي
من حساب عالوة اإلصدار إلى حساب رأس المال .تم إثبات التغيرات المذكورة وتحويل الشركة
إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ( )383بتاريخ 1442/11/11هـ
(الموافق 2021/06/21م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة
الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،وقد بلغ رأس مال الشركة بعد التحويل
( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي مدفوعة
القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.
إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطى السهم لحامله أي حقوق تفضيلية.
ويحق لكل مساهم («المساهم») أياً كان عدد األسهم التي يملكها حضور اجتماعات الجمعية العامة
للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها .كما يحق لكل مساهم تفويض أي مساهم آخر،
من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها ،لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة
والتصويت على قراراتها .وتستحق األسهم محل اإلدراج المباشر هذه نصيبها من أي توزيعات
أرباح تعلن عنها الشركة اعتباراً من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن أي سنة من السنوات المالية
الالحقة( .راجع القسم رقم (« )5سياسة توزيع األرباح» من هذا المستند).
وكما في تاريخ هذا المستند ،فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثر من
رأس مالها هم :السيد /خالد محمد فرحان الدوسري بنسبة ملكية ( ،)%30.0017والسادة /شركة
فلوة نجد العقارية بنسبة ( ،)%10.0933ولمزيد من التفاصيل حول كبار المساهمين (راجع القسم
رقم (« )1-4هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج» من هذا المستند) .ويحظر على كبار المساهمين
هؤالء التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في
السوق الموازية («فترة الحظر») ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون
الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية («الهيئة»).

المستشار المالي

ويقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية على المساهمين الحاليين
(باستثناء المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثر من رأس مالها والمذكورين
أعاله والذين يخضعون لفترة الحظر) ،باإلضافة إلى فئات المستثمرين المؤهلين والتي تشمل:
 .1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

 .2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة
السوق المالية قد ُع ّينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في
الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة
مسبقة منه.
 .3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي
سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
 .4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية
مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.

 .5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 .6صناديق االستثمار.

 .7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون
المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في
السوق الموازية (راجع القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذا المستند).
 .8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

 .9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز
اإليداع.
 .10أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع،
ويستوفون أي من المعايير اآلتية:

أ	.أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين
مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً
الماضية.
ب .أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج .أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
د .أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل
الهيئة.
هـ .أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة
من جهة معترف بها دولياً.

 .11أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

لـم يسـبق إدراج أسـهم الشـركة فـي أي سـوق لألسـهم سـوا ًء داخـل المملكـة العربيـة السـعودية أو
خارجهـا قبـل إدراجهـا بشـكل مباشـر فـي السـوق الموازيـة .وقـد تقدمـت الشـركة بطلـب تسـجيل
األسـهم الخاضعـة لهـذا المسـتند إلـى هيئـة السـوق الماليـة السـعودية («الهيئـة») وبطلـب إدراجهـا
إلـى شركة تداول السعودية («تـداول السعودية») ،وتـم تقديـم جميـع المسـتندات المطلوبـة إلـى
الجهـات ذات العالقـة واسـتيفاء جميـع المتطلبـات ،وتـم الحصـول علـى جميـع الموافقـات المتعلقـة
بعمليـة التسـجيل واإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة ،بمـا فـي ذلـك موافقـة
الهيئـة علـى مسـتند التسـجيل هـذا.
ينطـوي االسـتثمار فـي األسـهم محـل التسـجيل واإلدراج المباشـر فـي السـوق الموازيـة علـى مخاطـر
وأمـور غيـر مؤكـدة ولذلـك يجـب دراسـة قسـمي «إشعار مهم» و «عوامل المخاطرة» الوارديـن فـي
مسـتند التسـجيل هـذا بعنايـة مـن قِ بَـل المسـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن قبـل أن يتخـذوا قـراراً
باالسـتثمار فـي أسـهم الشـركة بعـد االنتهـاء مـن تسـجيلها وإدراجهـا إدراجـاً مباشـراً فـي السـوق
الموازيـة.

«يحتوي هذا المستند على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة
عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر
أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند ،ويؤكدون
بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن
أن يؤدي عدم تضمينها المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السـعودية (تداول
السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند ،وال تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله ،وتخليان
أنفسهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أيّ جزء منه.
ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل اإلدراج
المباشر في السوق الموازية .وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند ،يجب استشارة مستشار مالي مرخص له».
صدر هذا المستند بتاريخ 1443/10/24هـ (الموافق 2022/05/25م)



اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

إشعار مهم
يقدم هذا المسـتند معلومات تفصيلية كاملة عن شركة أكاديمية التعلم واألسـهم محل اإلدراج المباشـر .وسـيعامل المسـتثمرون المؤهلون
المحتملون الذين يرغبون باالسـتثمار فـي األسـهم محـل اإلدراج المباشـر بعـد االنتهـاء مـن تسـجيل أسـهم الشـركة وبـدء تداولهـا فـي السـوق
الموازيـة علـى أسـاس أن قـرار االسـتثمار يسـتند إلـى المعلومـات التـي يحتويهـا هـذا المسـتند ،والذي يمكـن الحصول على نسخة منه مـن الموقع
اإللكتروني للشركة ( ،)www.aol.edu.saأو مجموعة الدخيل المالية ( ،)www.aldukheil.com.saأو هيئة السوق المالية (،)www.cma.org.sa
أو شركة تداول السعودية «تداول السعودية» ( .)www.saudiexchange.saكما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي «شركة مجموعة
الدخيل المالية» على موقع شركة تداول السعودية «تداول السعودية» عن نشر مستند التسجيل وإتاحته للمستثمرين المؤهلين خالل المدة
المحددة وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة (خالل فترة ال تقل عن ( )14يوم قبل تاريخ اإلدراج المباشر) وعن أي
ُ
تطورات أخرى.
يحتوي مستند التسجيل هذا على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ،ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين ،كامل
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد
المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في مستند التسجيل إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل
الهيئة وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله،
وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن االعتماد على أي جزء منه.
وقد عينت الشركة مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي («المستشار المالي») فيما يتعلق بتسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر
في السوق الموازية «نمو».
إن المعلومات الواردة في هذا المستند كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة
وقيمة األسهم بشكل سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو
سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فض ً
ال راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذا المستند) .وال يجوز اعتبار تقديم
هذا المستند أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها ،بأي شكل من األشكال،
على أنها وعداً أو تأكيداً أو إقراراً بشأن تحقق أي أرباح أو إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
وال يجوز اعتبار هذا المستند بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من أي من مستشاريها للمشاركة في عملية
االستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر .وتعتبر المعلومات الموجودة في هذا المستند ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ
في االعتبار لألهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم
محل اإلدراج المباشر .ويتحمل كل مستلم لهذا المستند قبل اتخاذ قرار باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار
مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر ،وذلك لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات
الواردة في هذا المستند لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي هذا المستند االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع األسهم محل التسجيل
واإلدراج ومراعاة التقيد بها.

أ
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المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في
2020/12/31م المقارنة بها ،والتي تم إدراجها في هذا المستند ،تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية ()IFRS
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (،)SOCPA
وقد تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م من قبل شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  -بي دي أوو ،علماً
بأن الشركة تصدر بياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذا المستند على أساس افتراضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات
المستخدمة في الوقت الراهن ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.
وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذا المستند «إفادات مستقبلية» ،والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات
ذات الداللة المستقبلية مثل «يخطط»« ،يعتزم»« ،ينوي»« ،يقدر»« ،يعتقد»« ،يتوقع»« ،من المتوقع»« ،يمكن»« ،من الممكن»« ،يحتمل»« ،من
المحتمل»« ،سوف»« ،قد»« ،ربما» ،والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات
وجهات النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية ،لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك
العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات
صراح ًة أو ضمناً .وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصي ً
ال في أقسام أخرى
من هذا المستند (راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذا المستند) .وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل ،أو لو ثبت
عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذا المستند ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن
تلك الموضحة في هذا المستند.
ومراعـا ًة لمتطلبـات قواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة ،سـتقوم الشـركة بتقديـم مسـتند تسـجيل تكميلـي إلـى الهيئـة إذا
علمـت فـي أي وقـت بعـد اعتمـاد هـذا المسـتند مـن الهيئـة وقبـل اكتمـال اإلدراج بـأي مـن اآلتـي )1( :وجـود تغييـر مهـم فـي أمـور جوهريـة
واردة فـي مسـتند التسـجيل ،أو ( )2ظهـور أي مسـائل مهمـة كان يجـب تضمينهـا فـي مسـتند التسـجيل .وباسـتثناء هاتيـن الحالتيـن ،فـإن
الشـركة ال تعتـزم تحديـث أو تعديـل أي معلومـات تضمنهـا هـذا المسـتند ،سـوا ًء كان ذلـك نتيجـة معلومـات جديـدة أو أحداث مسـتقبلية أو
غيـر ذلـك.
ونتيجـة لهـذه المخاطـر واألمـور غيـر المؤكـدة والتقديـرات ،فـإن األحـداث والظـروف والتوقعـات المسـتقبلية التـي يتناولهـا هـذا المسـتند
قـد ال تحـدث علـى النحـو الـذي تتوقعـه الشـركة وقـد ال تحـدث مطلقـاً .وعليـه ،يتعيـن علـى المسـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن فحـص جميـع
ٍ
بشـكل أساسـي.
اإلفـادات المسـتقبلية فـي ضـوء هـذه اإليضاحـات مـع عـدم االعتمـاد علـى اإلفـادات المسـتقبلية

ب
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
المنصب

الصفة

الجنسية

العمر

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير
مستقل

سعودي

50

1,800,100

%30.0017

-

ناصر عبدالرحمن عبداهلل الزامل

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

سعودي

40

-

-

-

محمد عبداهلل فهد العجالن

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

سعودي

48

-

-

-

حسن محمد فارس الشبلي

عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

تنفيذي  /غير مستقل

سوري

39

-

-

-

سها سعد مسفر سيف

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

سعودية

36

-

-

-

االسم
خالد محمد فرحان الدوسري

()1

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

( )1يخصم من أسهم المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري ما عدده ( )25,000خمسة وعشرون ألف سهم عبارة عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي  -مجموعة الدخيل المالية،
وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة على المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري.
مالحظة :النسب تقريبية.

عنوان الشركة المسجل
شركة أكاديمية التعلم
شارع الخليج ،حي الشاطئ ،الدمام
ص.ب 330 .الدمام 31471

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 13 8091169 :

فاكس+966 13 8094715 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.aol.edu.sa

info@aol.edu.sa

المفوض الثاني
ممثل الشركة ُ

المفوض األول
ممثل الشركة ُ
االسم :حسن محمد فارس الشبلي

االسم :محمد عبدالسالم محمد الخولي

المنصب :عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

المنصب :المدير المالي

ص.ب 330 .الدمام 31471

ص.ب 330 .الدمام 31471

العنوان :شارع الخليج ،حي الشاطئ ،الدمام

العنوان :شارع الخليج ،حي الشاطئ ،الدمام

هاتف +966 13 8091169 :تحويلة24 :

هاتف +966 920003137 :تحويلة111 :

فاكس+966 13 8094715 :

فاكس+966 13 8094715 :

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

الموقع اإللكتروني:

www.aol.edu.sa

البريد اإللكتروني:

hshibli@aol.edu.sa

ج

www.aol.edu.sa

m.elkholy@aol.edu.sa
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سوق األسهم
شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
وحدة رقم ،15 :طريق الملك فهد ،العليا ،الرياض

ص.ب 6897 .الرياض 3388 -12211
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 920001919 :

فاكس+966 11 2189133 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.saudiexchange.sa

csc@saudiexchange.sa

المستشارون
المستشار المالي
مجموعة الدخيل المالية
شارع نعيم بن حماد ،حي الوزارات ،الرياض
ص.ب 2462 .الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 4309800 :

فاكس+966 11 4787795 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.aldukheil.com.sa

info@aldukheil.com.sa

المحاسب القانوني
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  -محاسبون قانونيون
طريق األمير محمد بن فهد ،حي البديع ،الدمام
ص ب ،2590 .الدمام 31461

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 13 8344311 :

فاكس+966 13 8338553 :
موقع إلكتروني:

بريد إلكتروني:

www.bdoalamri.com

dammam@bdoalamri.com

تنويه :إن جميع المستشارين المذكورين أعاله قد أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند وفق الشكل والسياق الظاهر فيه ،ولم يقم أي منهم
بسحب موافقته حتى تاريخ هذا المستند.

د
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الملخص
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذا المستند .وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة
المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين .لذلك ،فإنه ينبغي قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذا المستند ،ويجب على
المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذا المستند بالكامل ،وينبغي أن يبني أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر
من قبل المستثمرين المحتملين على مراعاة جميع ما ورد في هذا المستند ككل ،السيما ما ورد في قسم «إشعار مهم» والقسم رقم ()2
«عوامل المخاطرة» قبل اتخاذ أي قرار استثماري في األسهم محل اإلدراج المباشر موضع هذا المستند.

«المصدر»
الشركة أو ُ

تأسست شركة أكاديمية التعلم كمؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام
بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،حيث بلغ رأس مالها عند التأسيس ( )100,000مائة ألف ريال سعودي.
وبتاريخ 1437/01/01هـ (الموافق 2015/10/14م) ،تم تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة
معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب» بموجب عقد التأسيس بالعدد رقم ( )37308151المثبت لدى كاتب العدل
المكلف بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ،وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من
مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،بلغ رأس مال الشركة ( )100,000مائة ألف ريال سعودي
مقسم إلى ( )100مائة حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة ( )1,000ألف ريال سعودي .و بتاريخ 1438/06/06هـ
(الموافق 2017/03/05م) ،قامت شركة معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب باالندماج مع شركة المركز الكندي
للغات وفروعها (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لنفس الشركاء بموجب السجل التجاري رقم ()2050097826
الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1435/04/03هـ (الموافق 2014/02/03م) ،وتم تغيير اسم شركة معهد أكاديمية التعلم
العالي النسائي للتدريب إلى «شركة أكاديمية التعلم» ،وذلك بموجب عقد التأسيس المعدل وبموجب السجل التجاري رقم
( )2050047188الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) .وبتاريخ 1442/10/18هـ
(الموافق 2021/05/30م) ،قرر الشركاء (أوالً) زيادة رأس مال الشركة من ( )100,000مائة ألف ريال سعودي إلى ()142,850
مائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي مقسم إلى ( )14,285أربعة عشر ألف ومائتين وخمسة وثمانين
حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك عبر إدخال
( )12اثنى عشر شريك جديد وإصدار ( )4,285أربعة آالف ومائتين وخمسة وثمانين حصة جديدة بقيمة اسمية إجمالية بلغت
( )42,850اثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي وعالوة إصدار بلغت ( )59,857,150تسعة وخمسين مليون
وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي .وتم توزيع الحصص لكل شريك بحسب مساهمة في الزيادة في
رأس المال ،و(ثانياً) زيادة رأس مال الشركة من ( )142,850مائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي إلى
( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة
اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك من خالل تحويل مبلغ عالوة اإلصدار بقيمة ()59,857,150
تسعة وخمسين مليون وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار إلى حساب
رأس المال .تم إثبات التغيرات المذكورة وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم
( )383بتاريخ 1442/11/11هـ (الموافق 2021/06/21م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة
الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،وقد بلغ رأس مال الشركة بعد التحويل ( )60,000,000ستين مليون
ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة
رياالت سعودية للسهم الواحد .ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام.
تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر معهد للتعليم
والتدريب منتشرة عبر ( )6ستة مراكز في كل من مدينة الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف .ويتمثل نشاط الشركة
بحسب سجلها التجاري في معاهد التدريب العالي ،ومعاهد التدريب اإلداري ،والبيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،ويشمل
بيع الطابعات وأحبارها .وتتضمن أنشطة الشركة بحسب نظامها األساسي ما يلي:
الزراعة والصيد.
المناجم والبترول وفروعها.

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
الكهرباء والغاز والماء وفروعه.
التشييد والبناء.

ملخص أنشطة الشركة

التجارة.
النقل والتخزين والتبريد.

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
تقنية المعلومات.

األمن والسالمة.
شراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار
وشراء وتملك العقار لصالح الشركة وبيع وشراء واستغالل العقارات واألراضي لصالح الشركة.
وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية التي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في
المملكة العربية السعودية .وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية المطلوبة والزالت تلك التراخيص جميعها
سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند (راجع القسم رقم (« )12-3تراخيص الشركة» من هذا المستند).

هـ
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يوجد مساهمان اثنان كبار ممن يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة كما بتاريخ هذا المستند ،ويوضح الجدول التالي عدد
أسهمهما ونسب ملكيتهما المباشرة وغير المباشرة قبل اإلدراج:
المساهمون الكبار ،وعدد أسهمهم،
ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

 .1خالد محمد فرحان الدوسري

1,800,100

%30.0017

-

 .2شركة فلوة نجد العقارية

605,600

%10.0933

-

المجموع

2,405,700

%40.0950

-

المساهمون الكبار

المساهمون الكبار الذين يجوز لمؤسسة
السوق المالية المع ّينة بموجب قواعد
اإلدراج بيع أسهمهم وفق ًا لتقديرها،
وعدد أسهمهم ،ونسبة ملكيتهم قبل
اإلدراج وبعد تطبيق خطة استيفاء
متطلبات السيولة المقدمة إلى السوق
وفق ًا لقواعد اإلدراج

ال توجد مؤسسة سوق مالية مرخص لها مع ّينة لبيع أي من أسهم المساهمين الكبار في الشركة ،وذلك نظراً الستيفاء الشركة
لمتطلبات السيولة الواردة في المادة ( )41الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج ،حيث إن عدد المساهمين في الشركة والذين
ينطبق عليهم تعريف الجمهور يبلغ ( )70سبعين مساهم يملكون ما نسبته ( )%59.7717من رأس مال الشركة كما في تاريخ
مستند التسجيل هذا.

المصدر
رأس مال ُ

( )60,000,000ستون مليون ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل.

المصدر
إجمالي عدد أسهم ُ

( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

( )10عشرة رياالت سعودية.

سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج

( )40أربعون ريال سعودي للسهم الواحد.

األحقية في األرباح

تستحق األسهم محل اإلدراج المباشر هذا نصيبها من أي توزيعات أرباح تعلن عنها الشركة اعتباراً من تاريخ مستند التسجيل
هذا وعن أي من السنوات المالية الالحقة (راجع القسم رقم (« )5سياسة توزيع األرباح»).

حقوق التصويت

يكون لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة للمساهمين ،وال يعطي أي سهم حامله حقوق تفضيلية .ولكل
مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة والتصويت فيها .كما يحق لكل مساهم تفويض أي مساهم آخر ،من
غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها ،لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.

القيود المفروضة على األسهم

يجب على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة (المذكورة أسمائهم في الصفحة رقم ())32
عدم التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية «فترة الحظر» ،ويقوم
مركز إيداع األوراق المالية برفع القيود عن تلك األسهم بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة ،دون الحاجة للحصول
على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

للمصدر إدراجها
األسهم التي سبق ُ

لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سوا ًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها بشكل مباشر
في السوق الموازية .وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم في السوق الموازية وفقاً لقواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات المستمرة ،كما تقدمت إلى شركة تداول السعودية (تداول السعودية) بطلب اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج.
وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة إلتمام عملية اإلدراج المباشر ،وتم استيفاء كافة المستندات
المؤيدة المطلوبة لذلك الغرض.
يقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية على المساهمين الحاليين (باستثناء المساهمين الكبار
في الشركة الذين يمتلكون ( )%5أو أكثر من رأس مالها المذكورين في الصفحة ( )32والذين تنطبق عليهم فترة الحظر)،
باإلضافة إلى فئات المستثمرين المؤهلين المتمثلة فيما يلي:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

2 .عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُع ّينت
بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل
دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
فئات المستثمرين الذين يحق لهم
تداول أسهم الشركة بعد اإلدراج

3 .حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها
الهيئة ،أو مركز اإليداع.

4 .الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة
أعمال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.

7 .األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في
الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

9 .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.

و
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	10.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير
اآلتية:
أ.

فئات المستثمرين الذين يحق لهم
تداول أسهم الشركة بعد اإلدراج (تتمة)

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل
عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.

ب .أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

ج .أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.

د .أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ .أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ز
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ملخص المعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
يهدف هذا الملخص إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذا المستند ،غير أنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون
مهمة للمستثمرين المؤهلين ،وعليه فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية التي تضمنها هذا المستند ،ويتعين على
مستلمي هذا المستند قراءته بالكامل قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الشركة بعد االنتهاء من تسجيلها وإدراجها إدراجاً مباشراً
في السوق الموازية .وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذا المستند في القسم رقم (« )1التعريفات
والمصطلحات» من هذا المستند.

نبذة عن الشركة
«المصدر» أو «أكاديمية التعلم») كمؤسسة فردية بموجب السجل التجاري
تأسست شركة أكاديمية التعلم (ويشار إليها فيما بعد بــ «الشركة» أو ُ
رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،حيث بلغ رأس مالها عند التأسيس
( )100,000مائة ألف ريال سعودي .وبتاريخ 1437/01/01هـ (الموافق 2015/10/14م) ،تم تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة باسم «شركة معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب» بموجب عقد التأسيس بالعدد رقم ( )37308151المثبت لدى كاتب
العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ،وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام
بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،بلغ رأس مال الشركة ( )100,000مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى ( )100مائة حصة
نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة ( )1,000ألف ريال سعودي .و بتاريخ 1438/06/06هـ (الموافق 2017/03/05م) ،قامت شركة معهد
أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب باالندماج مع شركة المركز الكندي للغات وفروعها (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لنفس
الشركاء بموجب السجل التجاري رقم ( )2050097826الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1435/04/03هـ (الموافق 2014/02/03م) ،وتم
تغيير اسم شركة معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب إلى «شركة أكاديمية التعلم» ،وذلك بموجب عقد التأسيس المعدل وبموجب
السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) .وبتاريخ 1442/10/18هـ
(الموافق 2021/05/30م) ،قرر الشركاء (أوالً) زيادة رأس مال الشركة من ( )100,000مائة ألف ريال سعودي إلى ( )142,850مائة واثنين
وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي مقسم إلى ( )14,285أربعة عشر ألف ومائتين وخمسة وثمانين حصة متساوية مدفوعة القيمة
بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك عبر إدخال ( )12اثنى عشر شريك جديد وإصدار ()4,285
أربعة آالف ومائتين وخمسة وثمانين حصة جديدة بقيمة اسمية إجمالية بلغت ( )42,850اثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي
وعالوة إصدار بلغت ( )59,857,150تسعة وخمسين مليون وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي .وتم توزيع الحصص
لكل شريك بحسب مساهمة في الزيادة في رأس المال ،و(ثانياً) زيادة رأس مال الشركة من ( )142,850مائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة
وخمسين ريال سعودي إلى ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة متساوية مدفوعة القيمة
بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك من خالل تحويل مبلغ عالوة اإلصدار بقيمة ()59,857,150
تسعة وخمسين مليون وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار إلى حساب رأس المال.
تم إثبات التغيرات المذكورة وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ( )383بتاريخ 1442/11/11هـ
(الموافق 2021/06/21م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق
2004/12/27م) ،وقد بلغ رأس مال الشركة بعد التحويل ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين
سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع
التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر معهد للتعليم والتدريب منتشرة عبر ( )6ستة مراكز في كل من مدينة
الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف.

ح
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هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:
المساهمون

الرقم

عدد األسهم

القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

1,800,100

18,001,000

%30.0017

-

6,056,000

%10.0933

-

%0.0167

-

1

خالد محمد فرحان الدوسري

2

شركة فلوة نجد العقارية

605,600

3

محمد صالح حسين الجهوري

1,000

10,000

4

هند ناصر مبارك البنعلي

1,000

10,000

%0.0167

5

فوزيه مصلح دخيل المالكي

1,000

10,000

%0.0167

-

6

انتصار سعد احمد القرين

1,000

10,000

%0.0167

-

7

نجالء إبراهيم حسين الجهوري

1,000

10,000

%0.0167

-

8

نجالء عبدالرحمن عبداهلل الدخيل

1,000

10,000

%0.0167

-

9

شوق جميل احمد الغامدي

1,000

10,000

%0.0167

-

10

ابتهال عبدالغني رضي حكروه

1,000

10,000

%0.0167

-

الجمهور ( 70مساهم)

3,586,300

35,863,000

%59.7717

-

6,000,000

60,000,000

%100.0000

-

()1

المجموع
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

( )1يخصم من أسهم المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري ما عدده ( )25,000خمسة وعشرون ألف سهم عبارة عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي  -مجموعة الدخيل المالية،
وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة على المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري.
مالحظة :النسب تقريبية.

المساهمون الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر
يوجد لدى الشركة مساهمان اثنان كبار ممن يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة كما بتاريخ هذا المستند ،ويوضح الجدول التالي عدد
أسهمهما ونسب ملكيتهما قبل اإلدراج:
عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

1,800,100

18,001,000

%30.0017

-

 2شركة فلوة نجد العقارية

605,600

6,056,000

%10.0933

-

المجموع

2,405,700

24,057,000

%40.0950

-

المساهمون الكبار
 1خالد محمد فرحان الدوسري

()1

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

( )1يخصم من أسهم المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري ما عدده ( )25,000خمسة وعشرون ألف سهم عبارة عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي  -مجموعة الدخيل المالية،
وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة على المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري.

ط
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معلومات عامة حول الشركات المساهمة في شركة أكاديمية التعلم
شركة فلوة نجد العقارية هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة (وقف) بموجب السجل التجاري رقم ( )2050138156الصادر من
مدينة الدمام بتاريخ 1442/02/19هـ (الموافق 2020/10/06م) .يقع المركز الرئيسي لشركة فلوة نجد العقارية في مدينة الدمام ،ويبلغ
رأس مالها ( )10,000عشرة آالف ريال سعودي مقسم إلى ( )1,000ألف حصة متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية ( )10عشرة رياالت
سعودية للحصة الواحدة .والجدير بالذكر أن المساهم الكبير خالد محمد فرحان الدوسري يسيطر على شركة فلوة نجد العقارية بصفته
مديراً للوقف ،ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة فلوة نجد العقارية:
المالك
صك وقف منجز رقم  411427274وتاريخ 1441/12/01هـ (الموافق 2020/07/22م)

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1,000

10,000

%100.00

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

أنشطة الشركة الرئيسية
تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر معهد للتعليم والتدريب منتشرة
عبر ( )6ستة مراكز في كل من مدينة الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف .ويتمثل نشاط الشركة بحسب سجلها التجاري في معاهد
التدريب العالي ،ومعاهد التدريب اإلداري ،والبيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،ويشمل بيع الطابعات وأحبارها .وتتضمن أنشطة الشركة
بحسب نظامها األساسي ما يلي:
الزراعة والصيد.
المناجم والبترول وفروعها.
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
الكهرباء والغاز والماء وفروعه.
التشييد والبناء.
التجارة.
النقل والتخزين والتبريد.
خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
تقنية المعلومات.
األمن والسالمة.
شراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء
وتملك العقار لصالح الشركة وبيع وشراء واستغالل العقارات واألراضي لصالح الشركة.
وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية التي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية
السعودية .وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية المطلوبة والزالت تلك التراخيص جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا
المستند (راجع القسم رقم (« )12-3تراخيص الشركة» من هذا المستند).

ي
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رؤية الشركة
أن تكون شركة أكاديمية التعلم منصة تعليمية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والجودة التي يُبنى من خاللها مستقبل واعد للطلبة والطالبات.

رسالة الشركة
بناء قيادات ريادية فاعلة في بناء اقتصاد معرفة مزدهر في مجتمع األعمال عبر التعلم األكاديمي اإلبداعي والتدريب المهني ،تحقيقاً لرؤية
المملكة .2030

استراتيجية الشركة
تسعى الشركة بشكل دائم لمواكبة أحدث التطورات في مجال التعليم والتدريب وتطبيق آخر مستجدات تقنيات التعلم وتتمحور استراتيجيتها
فيما يلي:
1 .تحقيق تجربة تعليم وتدريب مميزة وبجودة عالية عن طريق توفير بيئة تطوير إبداعية بأحدث الطرق واألدوات والكوادر التعليمية
والتي تساهم في تحفيز وتأهيل الطلبة والطالبات لمستقبل مهني وعملي مميز.
2 .التوسع الجغرافي عبر زيادة عدد المراكز التعليمية والمعاهد حول المملكة.
3 .تقديم برامج أكاديمية وتخصصات علمية مبتكرة لمنسوبيها والتي تحفز التفكير اإلبداعي والبحث العلمي وتالئم متطلبات مجتمع
األعمال السعودي وريادة األعمال.
4 .تخريج قيادات مزودة بمهارات احترافية قادرة على االندماج المباشر والسريع في سوق العمل لتحقيق االزدهار والنجاح ألنفسهم
خاصة ولمجتمعهم عامة.
5 .بناء شراكات تعاونية فعالة على الصعيد المحلي والعالمي تهدف لعمل تنسيق أكاديمي ومهني يقوم على ملء الوظائف بأفضل وأرقى
المخرجات والقادرة على قيادة وتشغيل عمليات التطوير االقتصادي والتنمية االجتماعية في مجتمع األعمال.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
تتمثل أهم نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة فيما يلي:
مقراتها الفخمة بحيث تستطيع تقديم خدمات مميزة تعكس «أسلوب
التميز في الخدمات التي تقدمها األكاديمية ،وينعكس ذلك على ّ
التدريب والتعليم» للطلبة.
إدارة سعودية متمكنة لديها القدرة على التكيف اإليجابي مع األزمات واالستعداد التام لتقديم خدمات التعلم عن بعد ،وانعكس ذلك
في استمرار تحقيقها نمواً في األعمال أثناء جائحة كورونا (كوفيد .)19
وجود «مركز للتأهيل الوظيفي» ،والذي يسعى للبحث عن وظائف تناسب الخريجين ويحرص على توظيفهم في شركات محلية
وعالمية تعمل بالمملكة.
لدى الشركة منصة تعليمية إلكترونية خاصة بها باسم «أكاديميتي».
وجود «قسم للسعادة» يُعنى بنشر اإليجابية عبر عدة نشاطات على مدار العام مع وجود بطاقات خصم خاصة بالطلبة ومنسوبي
األكاديمية.
مناهج إلكترونية وحديثة تتم عبر األجهزة اإللكترونية والتي يتم توزيعها على الطلبة من بداية الدراسة ،حيث يحتفظون بها بعد
إنهاء الدراسة.
القدرة على إنشاء وافتتاح الفروع بوقت قصير ال يتجاوز أربعة أشهر والقدرة على افتتاح أكثر من فرع في وقت واحد.

القدرة على إدارة مواقع متعددة منتشرة جغرافياً ،حيث تتواجد فروع الشركة حالياً في الدمام والخبر واألحساء الجبيل والقطيف.
التركيز على تعليم المرأة ومواءمة ذلك مع رؤية  2030وتوفير فرص التوظيف للمرأة.
تنوع التخصصات التي تقدمها شركة أكاديمية التعلم المتوائمة مع متطلبات التوظيف في سوق العمل.
الخبرة الطويلة في مجال التعليم والتدريب لما يربو على  18سنة تم خاللها تخريج أكثر من  33ألف طالب وطالبة لسوق العمل.
لدى الشركة نظام تقني مالي وتعليمي متكامل إلدارة األكاديمية وكافة فروعها بشكل ف ّعال.

ك
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ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مقروناً بالقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م ،بما في ذلك
اإليضاحات المرفقة بها .وقد تم استخراج األرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م من القوائم المالية المراجعة للسنة
المالية المنتهية في 2021/12/31م.
السنة المالية المنتهية
في 2020/12/31م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية
في 2021/12/31م
(مراجعة)

33,793,715

42,280,009

()14,329,917

()15,299,956

19,463,798

26,980,053

مصروفات عمومية وإدارية

()2,051,845

()4,263,402

مصروفات بيع وتسويق

()1,955,571

()3,603,326

صافي الربح قبل الزكاة

15,040,549

17,926,832

صافي ربح السنة

14,529,445

16,198,124

قائمة الدخل
(ريال سعودي)
اإليرادات بالصافي
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

كما في 2020/12/ 31م
(مراجعة)

كما في 2021/12/ 31م
(مراجعة)

قائمة المركز المالي
(ريال سعودي)
مجموع الموجودات المتداولة

22,487,019

92,314,561

مجموع الموجودات غير المتداولة

12,505,807

11,218,809

مجموع الموجودات

34,992,826

103,533,370

مجموع المطلوبات المتداولة

6,864,283

5,177,140

مجموع المطلوبات غير المتداولة

7,459,982

5,199,630

مجموع المطلوبات

14,324,265

10,376,770

حقوق الملكية

20,668,561

93,156,600

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

34,992,826

103,533,370

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

السنة المالية المنتهية
في 2020/12/31م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية
في 2021/12/31م
(مراجعة)

8,239,676

20,771,033

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

()700,834

()1,483,926

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

()3,493,462

51,083,222

5,768,218

76,138,547

قائمة التدفقات النقدية
(ريال سعودي)
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

نقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

ل
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السنة المالية المنتهية
في 2020/12/31م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية
في 2021/12/31م
(مراجعة)

معدل نمو اإليرادات

ال ينطبق

%25.11

المصروفات العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات

()%6.07

()%10.08

مصروفات البيع والتسويق كنسبة من اإليرادات

()%5.79

()%8.52

هامش مجمل الربح

%57.60

%63.81

هامش صافي الربح

%42.99

%38.31

معدل نمو ربح السنة

ال ينطبق

11.48

نسبة اإليرادات إلى إجمالي الموجودات

%96.57

%40.84

نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية

%69.30

%40.84

نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%40.93

%10.02

نسبة إجمالي الموجودات إلى إجمالي حقوق الملكية

%169.30

%111.14

3.28

17.83

نسبة العائد على الموجودات

%41.52

%15.65

نسبة العائد على حقوق الملكية

%70.30

%17.39

مؤشرات األداء الرئيسية

نسبة التداول (مرة)

المصدر :مستخلصة من القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

م
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ملخص عوامل المخاطرة
.أالمخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

1 .مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة
2 .المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
3 .مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة
4 .المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة
5 .المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
6 .مخاطر قرارات اإلدارة
7 .المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
8 .مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمة
9 .مخاطر السيولة

	10.المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقب ً
ال
	11.المخاطر المتعلقة باالئتمان
	12.مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة
	13.المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
	14.المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
	15.المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة
	16.المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
	17.المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال
	18.المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
	19.المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
	20.المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
	21.مخاطر صعوبة توظيف ذوي الخبرة في القطاع التعليمي
	22.المخاطر المتعلقة بتوجه الطالب للدراسة اإللكترونية عن بعد
	23.المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة
	24.المخاطر المتعلقة بالتركيز الجغرافي ألعمال الشركة
	25.مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
	26.مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين
	27.المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
	28.مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية
	29.المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
	30.المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية
	31.المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
	32.المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
	33.المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين
	34.المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19

ن
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.بالمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

1 .المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
2 .المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
3 .المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة
4 .المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
5 .المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي
6 .مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة
7 .المخاطر المتعلقة بسحب رخصة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
8 .المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت
9 .مخاطر تذبذب أسعار الفائدة
	10.مخاطر فرص النمو
	11.المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
	12.المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
ً
ً
مباشرا في السوق الموازية
إدراجا
.جالمخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها

1 .المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
2 .المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
3 .المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة
4 .المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
5 .المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي
6 .مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة
7 .المخاطر المتعلقة بسحب رخصة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
8 .المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت
9 .مخاطر تذبذب أسعار الفائدة
	10.مخاطر فرص النمو
	11.المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
	12.المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

1-التعريفات والمصطلحات

يوضح الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجيل هذا:
التعريف

المصطلح
المصدر
الشركة أو ُ

شركة أكاديمية التعلم ،شركة مساهمة مقفلة.

اإلدارة أو اإلدارة العليا
أو اإلدارة التنفيذية

إدارة شركة أكاديمية التعلم.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم (ج) من هذا المستند.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل األسهم

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية.

اإلدراج المباشر

اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها.

سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج

( )40أربعون ريال سعودي للسهم الواحد.

أسهم المساهمين
الحاليين قبل اإلدراج

 %100من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي.

السهم

سهم عادي بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية من أسهم شركة أكاديمية التعلم.

القيمة االسمية

القيمة االسمية لسهم الشركة والبالغة ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

حقوق التصويت

حقوق التصويت في الجمعيات العامة للشركة ،ولدى الشركة فئة واحدة فقط من األسهم وهي األسهم العادية ،وال يتمتع أي
مساهم بحقوق أفضلية في التصويت ،ويمنح كل سهم لحامله صوتاً واحداً ،ويحق لكل مساهم أياً كان عدد األسهم التي يمتلكها
حضور الجمعية العامة والتصويت فيها ،كما يحق لكل مساهم تفويض أي مساهم آخر ،من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة
أو موظفيها ،لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.

الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

المستثمر

كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق الموازية.

المساهم أو المساهمون

حامل أو حملة أسهم الشركة في أي وقت من األوقات.

المساهمون الحاليون

المساهمون المبينة أسمائهم في القسم رقم (« )1-4هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج» من هذا المستند.

المساهمون الكبار

مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في الصفحة رقم ( )32من هذا المستند.

مستند التسجيل  /المستند

مستند التسجيل هذا ،وهو الوثيقة المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية ،وذلك
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

السوق الموازية «نمو»

السوق التي تُتداول فيها أسهم الشركة والتي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب «قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة» و «قواعـد اإلدراج» في المملكة العربية السعودية.

المستشارون

مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم في الصفحة رقم (د).

المستشار المالي

شركة مجموعة الدخيل المالية.

المملكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

هيئة السوق المالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

شركة تداول السعودية أو السوق
المالية السعودية أو السـوق المالية أو
سـوق األسـهم أو السـوق

السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (تداول السعودية).

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

1

 تاحلطصملاو تافيرعتلا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

التعريف

المصطلح
الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين ()SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)Saudi Organization for Certified Public Accountants

هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية هـي إحـدى الجهـات الحكوميـة التـي ترتبـط تنظيمياً بوزيـر الماليـة،
وهـي الجهـة الموكلـة بأعمـال جمع الـزكاة وتحصيـل الضرائـب.

وزارة التعليم

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالمملكة العربية السعودية.

الدفاع المدني

المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.

السنة المالية  /السنوات المالية
القوائم المالية
اإلدراج

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشـاط المنشـأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسـيس أو النظام األساسـي للشـركة
المعنيـة .علمـاً بـأن السـنة الماليـة للشـركة تنتهـي فـي  31ديسـمبر مـن كل عـام ميالدي.
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والتي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية
للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
إدراج أسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية وفقاً لقواعد اإلدراج والموافقة على تداول أسهمها.
فئات المستثمرين المؤهلين هي:

1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

2 .عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُع ّينت
بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل
دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3 .حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها
الهيئة ،أو مركز اإليداع.

4 .الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة
أعمال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
المستثمر المؤهل
أو المستثمرون المؤهلون

7 .األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في
الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

9 .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.

	10.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير
اآلتية:
أ.

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل
عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشر شهراً الماضية.

ب .أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

ج .أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
د .أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ .أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ()2017-123-3
بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)30/
بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/08/01م) المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2022-5-5بتاريخ
1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/05م) وتعديالتها.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن مجلس إدارة السوق المالية السعودية والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية
( )2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية
( )2019-104-1بتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م) والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية
( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م) والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية
( )2022-19-1بتاريخ 1443/07/12هـ (الموافق 2022/02/13م) وتعديالتها.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وتعديالته.
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التعريف

المصطلح
الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (-16-8
 )2017بتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)3/
بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) المعدلة بقرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-7-1بتاريخ
1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م) وتعديالتها.

نطاقات /برنامج السعودة

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.
تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزارة العمل رقم ( )4040بتاريخ 1422/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م)
القائم على قرار مجلس الوزراء رقم ( )50بتاريخ 1415/05/12هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة العمل بالمملكة
برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين ،ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على
أساس نطاقات محددة هي البالتيني واألخضر واألصفر واألحمر.

المعاييـر المحاسـبية الدوليـة
إلعـداد التقاريـر الماليـة ()IFRS

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
(.)International Financial Reporting Standards

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب
غير المقيمين في السوق الموازية

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب
القرار رقم ( )2017-95-4بتاريخ 1439/01/26هـ (الموافق 2017/10/16م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م )30/بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) المعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
( )2019-65-3بتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م).

فترة الحظر

فترة الحظر المفروضة علـى كبـار المسـاهمين المذكوريـن فـي الصفحـة ( )32من هـذا المسـتند ،والذين يُمنعون خاللها من
التصـرف فـي أسـهمهم لمـدة ( )12اثنـي عشـر شـهراً مـن تاريـخ بـدء تـداول أسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة ،ويجـوز لهـم
التصـرف فـي أسـهمهم بعـد انتهـاء هـذه الفتـرة دون الحصـول علـى موافقـة مسبقة من الهيئـة.

ضريبة القيمة المضافة

قـرر مجلـس الـوزراء بتاريـخ 1438/05/02هـ (الموافـق 2017/01/30م) الموافقـة علـى االتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة
المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ،وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي
يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ،مع بعض االستثناءات .وقد التزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة
المضافة بنسبة  %5ابتدا ًء من تاريخ 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م) وتم فرض ضريبة القيمة المضافة في كل
مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد ابتدا ًء من اإلنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة .وقد قـررت
حكومة المملكة العربية السعودية ابتدا ًء مـن شـهر يوليـو 2020م زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن  %5إلى  ،%15وقد
تم استثناء عدد من المنتجات منها (األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم) ،ويدفع المستهلك تكلفة
ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها .أما المنشآت ،فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم
تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين ،وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

السعودة

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

يوم عمل

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

نظام العمل

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

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

الجمعية العامة

الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة التحولية

الجمعية العامة التحولية لمساهمي الشركة.
تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
1 .تابعي ال ُمصدر.
2 .المساهمين الكبار في ال ُمصدر.

الجمهور

3 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لل ُمصدر.

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

7 .أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
8 .األشـخاص الذيـن يتصرفـون باالتفـاق معـاَ ويملكـون مجتمعيـن ( )%5أو أكثـر مـن فئـة األسـهم المـراد إدراجهـا.
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التعريف

المصطلح
يقصد بهم:

1 .تابعو الشركة.

2 .المساهمون الكبار في الشركة.

األطراف ذوو العالقة

3 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

4 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.

5 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.
6 .أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في البند رقم ( 4،3،2،1أو  )5أعاله.

7 .أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في البند رقم ( )6،5،4،3،2،1أعاله.
عوامل المخاطرة

هـي مجموعـة المؤثـرات المحتملـة التـي يجـب اإللمـام بهـا والتحـوط لهـا قبـل اتخـاذ قـرار االسـتثمار فـي األسـهم محـل
التسـجيل واإلدراج.

الريال

الريال سعودي  -عملة المملكة العربية السعودية.

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد
السعودي وتطوير الخدمات العامة.

وباء كورونا أو فيروس كورونا
(كوفيد )19

هو مرض فيروسي ُمعدي ي ُعرف باسم فيروس كورونا واختصاراً «كوفيد  ،»19حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن
ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.
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2-عوامل المخاطرة

إن االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشراً في السوق الموازية ينطوي عليه مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً
أي خسارة قد تنجم عنه.
إال للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل ّ
يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشراً وسيتم تداولها في السوق الموازية دراسة كافة
المعلومات التي يحتويها هذا المستند بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في األسهم موضع اإلدراج
المباشر ،علما بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ،بل إنه من الممكن وجود عوامل
إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها.
إن نشاط الشركة ،والظروف المالية ،والتوقعات المستقبلية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما
حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا أنها جوهرية .باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم
يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا بأنها غير جوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى
لم يتسن إلدارة الشركة أن تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر سهم الشركة في
السوق وإضعاف قدرتها على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.
ويُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ،فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا المستند
بخالف تلك المذكورة في هذا القسم ،يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشراً في
السوق الموازية .إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها .كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية ،بما في
ذلك تلك غير المعلومة حاليا أو التي تعتبر غير جوهرية ،قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.
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2مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة

يفرض نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق2015/11/10م) بعض المتطلبات
النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها ،ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات المحددة والمطلوبة لضمان التزامها بمثل هذه
المتطلبات والتي قد تؤثر على أعمال الشركة وتستغرق وقت طويل .كما أن نظام الشركات الحالي قد فرض عقوبات أشد صرامة على
مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية ،وبحسب المادة رقم ( )213من نظام الشركات الحالي ،تصل الغرامات عند مخالفة أي من أحكامه إلى
( )500,000خمسمائة ألف ريال سعودي ،وتتضاعف في حال إعادة مخالفة أحكامه خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم بحسب المادة رقم
( )214من نظام الشركات الحالي .وبالتالي ،وفي حال تعرضت الشركة إلى احدى هذه العقوبات نتيجة عدم التزامها بتلك األحكام ،أو في
حال عدم التزامها بأحكام النظام األساسي للشركة ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها
المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
-1-2

2المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد

تعمل وزارة التجارة على مشروع إصدار نظام الشركات الجديد الذي يهدف إلى تيسير اإلجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة األعمال
ودعم االستثمار ،كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح ،وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة ،وتكريس العمل
المؤسسي ،ويساهم في استدامة الكيانات االقتصادية ،بما في ذلك الشركات العائلية ،وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية ،وتوفير
مصادر تمويلية مستدامة ،ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة األعمال ،ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وقد يتطلب
نظام الشركات الجديد عند إصداره عدة تغيرات في األنظمة والقوانين التي تتبعها الشركة حالياً مما قد يعود عليها بتكاليف غير متوقعة،
أو يفرض عليها بعض األنظمة أو التغيرات التي تؤثر سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها وأرباحها وخطط أعمالها المستقبلية.
-1-3

2مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة

قامت الشركة حديثاً باتخاذ بعض اإلجراءات المتعلقة بتطبيق بعض بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية،
حيث قامت بتشكيل مجلس إدارة للشركة واعتماد تعيينه من قبل الجمعية العامة التحولية التي ُعقدت بتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق
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2021/06/16م) .بنا ًء على توصية مجلس اإلدارة ،فقد تم تعيين لجنة مراجعة واعتمادها من قبل الجمعية العامة غير العادية التي ُعقدت
بتاريخ 1442/11/19هـ (الموافق 2021/06/29م) .ونظراً لكون الئحة الحوكمة استرشادية على جميع الشركات المدرجة في السوق
الموازية ،فإن الشركة ال تلتزم بكافة األحكام الواردة فيها .وفي حال تم تطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي في السوق الموازي ،فإن
عدم مقدرة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان على القيام بالمسؤوليات المحددة لهم بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها سوف
يؤثر على قدرتهم على االلتزام بنظام الحوكمة في الشركة ،مما سيُعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح المستمر
بعد اإلدراج من جهة ،وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى ،الشيء الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
-1-4

2المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة

إن نجاح أعمال الشركة يعتمد بشكل أساسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها.
وحيث أن موظفي اإلدارة العليا ليست لديهم خبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة وفي كيفية التقيد باللوائح واألنظمة الخاصة
بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ،كااللتزام بمتطلبات اإلفصاح المستمر وإعداد التقارير المختلفة وفقاً لما
هو مطلوب بموجب هذه األنظمة واللوائح ،فإنه يتوجب على اإلدارة العليا للشركة بذل جهود إضافية لضمان التزامها بالقواعد واألنظمة
المفروضة على الشركات المدرجة .وفي حال عدم التزام الشركة بهذه القواعد ،ستتعرض الشركة للعقوبات النظامية والغرامات والذي بدوره
سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها المالي.
-1-5

2المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

سوف تخضع الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية،
وفي حال عدم قدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح واألنظمة التي ستخضع لها ،فإنها ستكون عرضة لغرامات مالية وعقوبات مثل
اإليقاف المؤقت لتداول األسهم أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها ،مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
-1-6

2مخاطر قرارات اإلدارة

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها وفي
الوقت المناسب .وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها ،فسوف ينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي.
-1-7

2المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قد تواجه الشركة سوء سلوك أو أخطاء من الموظفين ال تستطيع تالفيها كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير،
باإلضافة إلى سوء استخدام ممتلكاتها والتصرف نياب ًة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة .وقد يترتب عن تلك التصرفات
تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة ،أو عقوبات نظامية ،أو مسؤولية مالية ،مما سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها
المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
-1-8

2مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمة

حصلت الشركة على قرض طويل األجل من مصرف الرياض بتاريخ 2020/08/20م برسوم تمويل بحسب األسعار السائدة في السوق ،وذلك
لتمويل العمليات التشغيلية للشركة ورأس المال العامل .بلغت قيمة القرض ( )3,000,000ثالثة ماليين ريال سعودي ،وتم جدولة سداده على
 12قسط ربع سنوي ،على أن يتم سداد آخر قسط بتاريخ 2023/09/05م.
والجدير ذكره أنه تم سداد كامل القرض من قبل الشركة بتاريخ 2021/07/08م ،وال توجد لدى الشركة أي قروض قائمة أو تسهيالت
ائتمانية مع أي جهات تمويلية كما في تاريخ هذا المستند.
وفي حال أبرمت الشركة أي اتفاقيات مستقب ً
ال للحصول على تسهيالت أو قروض ولم تتمكن من االلتزام بتعهدات تلك االتفاقيات ،بما فيها
المقرضة بإلغاء أو إنهاء القروض
االلتزام بسداد القرض في موعد االستحقاق ،فإنها ستصبح عرضة للجزاءات بما في ذلك قيام الجهة ُ
ومطالبة الشركة بسداد كامل المديونية فوراً ،مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية وقدرتها
على تنفيذ خططها المستقبلية.
-1-9

2مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها ،وتتكون المطلوبات المالية
للشركة من قروض وذمم دائنة ومصاريف مستحقة .وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة تتطلب سيولة فورية أو تتطلب بيع موجودات مالية
بسرعة كافية وبقيمتها العادلة لتغطية السيولة المطلوبة.
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بلغت نسبة التداول (إجمالي الموجودات المتداولة إلى إجمالي المطلوبات المتداولة) لدى الشركة حوالي  3.28مرة كما في 2020/12/31م،
و 17.83مرة كما في 2021/12/31م .وعلى الرغم منه ،ففي حال لم تكن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية في
مواعيد استحقاقها ال سيما قصيرة األجل منها ،فإنها ستكون عرضة للتعثر المالي ،مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
ً
مستقبال
2 -1-10المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل
قد تلجأ الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل ،ومن الجدير ذكره أن الحصول على التمويل
قد يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية وسجلها االئتماني والضمانات المقدمة ،وال تعطي الشركة أي تأكيد أو
ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة لذلك .إن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من
جهات ممولة ،أو عدم قدرتها على الحصول على التمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة ،سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة
وعملياتها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وخططها المستقبلية.
2 -1-11المخاطر المتعلقة باالئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر تنشأ عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر ،وقد تواجه الشركة مخاطر
االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة ،منها على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العمالء غير مسددة ،أو فشل أطراف مدينة أخرى
في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة ،أو غيرها.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل أرصدة الذمم التجارية المدينة للشركة:
  (1):مقر لودجلاالذمم التجارية المدينة للشركة

إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة

كما في 2020/12/31م
(ريال سعودي)

كما في 2021/12/31م
(ريال سعودي)

10,160,407

14,024,505

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()597,150

()1,205,943

صافي رصيد الذمم التجارية المدينة

9,563,257

12,818,562

النسبة من إجمالي اإليرادات

%28.30

%30.32

النسبة من إجمالي الموجودات

%27.33

%12.38

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

تتمثل الذمم التجارية المدينة للشركة في ذمم من طالب األكاديمية ،وتقـوم الشـركة بتطبيـق سياسـة معتمـدة مـن اإلدارة التنفيذيـة للحـد مـن
تعرضهـا لمخاطـر االئتمـان ،وذلـك بمتابعة أداء التحصيالت وبفرض حدود ائتمانيـة لكل عميل بحيث يتم سداد قيمة األقساط مسبقاً وبشكل
دوري ،على أن يتم سداد المستحقات المتأخرة بالكامل قبل بداية الفصل التعليمي التالي .وتضع الشركة مخصصـات للديـون المشـكوك فـي
تحصيلهـا وفق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة بحسب معايير المحاسـبة الدوليـة للتقاريـر الماليـة ( .)IFRSوالجدير ذكره أنه لم يكن
هناك أية ديـون معدومـة تم شطبها خالل عام 2020م و2021م.
وفي حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئياً أو كلياً ،فسوف يؤثر
ذلك بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية.
2 -1-12مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة
تشمل الذمم الدائنة للشركة بشكل رئيسي على مستحقات موردين ومصاريف إعالن ،وقد بلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة التجارية للشركة
كما يلي:
( )1,633,539مليون وستمائة وثالثة وثالثين ألف وخمسمائة وتسعة وثالثين ريال سعودي كما في 2020/12/31م ،حيث
شكل ما نسبته  ٪11.40من إجمالي المطلوبات.
( )111,097مائة وإحدى عشر ألف وسبعة وتسعين ريال سعودي كما في 2021/12/31م ،حيث شكل ما نسبته  ٪1.07من
إجمالي المطلوبات.
وفي حال لم تتمكن الشركة من سداد كامل قيمة الذمم الدائنة التجارية ضمن المدة الزمنية المحددة ،فسوف يؤثر ذلك سلباً على سمعتها
وعلى رغبة األطراف الدائنة باالستمرار بالتعامل مع الشركة ،وقد يصعب عليها االستمرار في الحصول على الشروط المناسبة للدفع اآلجل
مستقب ً
ال ،مما سيؤثر بشكل سلبي على عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.
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2 -1-13المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
إن أي التزامات محتملة على الشركة ،مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية ،وغيرها من االلتزامات أو التكاليف
األخرى المتعلقة بنشاط الشركة ،في حال تحققها فإنها ستؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.
2 -1-14المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تضمنت أعمال الشركة تعامالت مع أطراف ذوي عالقة عبارة عن سداد مصروفات مساهمين وشركات يملك فيها مساهمين في الشركة،
والتي تعاملت معها الشركة على أساس تجاري بحت دون أن تشتمل على أي شروط أو معامالت تفضيلية ،وقد بلغت المستحقات من األطراف
ذوي العالقة (سداد مصروفات) كما يلي:
( )6,420,903ستة ماليين وأربعة وعشرين ألف وتسعمائة وثالثة رياالت سعودية كما في 2020/12/31م ،أي بنسبة
 %18.35من إجمالي الموجودات.
ال توجد مستحقات من أطراف ذوي عالقة كما في 2021/12/31م.
أما فيما يتعلق بالمستحقات إلى األطراف ذوي العالقة ،فال توجد مستحقات إلى األطراف ذوي العالقة كما في 2020/12/31م أو كما في
2021/12/31م.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل التعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل عام 2020م وخالل عام 2021م:
  (2):مقر لودجلاالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
نوع العالقة

نوع التعامالت

الطرف ذو العالقة

شركة خيرات الشرق التجارية

أحد المساهمين
يمتلك أسهم فيها

سداد مصروفات

قيمة التعامالت
خالل 2020م
(ريال سعودي)

قيمة التعامالت
خالل 2021م
(ريال سعودي)

قيمة التعامالت
1,270,214

الرصيد كما في
2020/12/31م
(ريال سعودي)

الرصيد كما في
2021/12/31م
(ريال سعودي)

مستحق من أطراف ذوي عالقة

-

6,364,202

-

56,701

-

-

-

المجموع

6,420,903

-

النسبة من إجمالي الموجودات

%19.73

-

تحصيالت

-

شركة التكنولوجيا الرائدة

أحد المساهمين
يمتلك أسهم فيها

تحصيالت

33,050

خالد محمد فرحان الدوسري

أحد المساهمين

سداد مصروفات

تحصيالت

()6,364,202
()56,701

1,448,862

628,918

()584,337

()628,918

قيمة التعامالت
شركة التكنولوجيا الرائدة

أحد المساهمين
يمتلك أسهم فيها

سداد مصروفات

مستحق من أطراف ذوي عالقة
-

-

المجموع

-

-

النسبة من إجمالي المطلوبات

-

-

()36,549

-

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

تم خالل النصف األول من عام 2021م ،وقبل تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة ،سداد كامل المستحقات من األطراف ذوي العالقة ،وال
توجد أية تعامالت مع أطراف ذوي عالقة كما في تاريخ هذا المستند .والجدير ذكره أنه تخضع أي تعامالت مستقبلية مع أطراف ذوي
عالقة لموافقة مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة ،وفي حال صوتت الجمعية العامة للشركة بعدم الموافقة على الدخول في
تعامالت مع األطراف ذوي العالقة ألي سبب من األسباب ،وفي حال تعذر على الشركة إيجاد البديل المناسب بالشروط المناسبة وضمن
الفترة الزمنية المطلوبة ،فسوف يؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وبخالف ما ذكر أعاله ،تُقر الشركة بأنه ال توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول عند تقديم مستند التسجيل هذا يكون فيها مصلحة
ألحد المساهمين أو رئيس مجلس اإلدارة ،أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،أو الرئيس التنفيذي ،أو مدير اإلدارة المالية ،أو غيرهم من
األطراف األخرى ذوي العالقة.
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2 -1-15المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة
تولي المملكة قضية التوطين أهمية قصوى في إطار «رؤية  ،»2030وبالتالي يُعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً تلتزم بموجبه
جميع المنشآت (الشركات والمؤسسات) بتوظيف السعوديين والمحافظة على نسبة معينة من الموظفين السعوديين من مجموع عدد
صنفت الشركة ضمن فئة الكيانات المتوسطة ،حيث بلغ العدد اإلجمالي لموظفيها ( )181موظف منهم
موظفيها .وكما في 2021/12/31مُ ،
( )166سعودي و( )15غير سعودي ،وبالتالي بلغت نسبة السعودة لديها  ،%91.71وبذلك فهي تندرج تحت «النطاق البالتيني» (راجع القسم
رقم (« )١٩-3الموظفون والسعودة» من هذا المستند) .وفي حال عدم استطاعة الشركة الحفاظ على نسبة السعودة المطلوبة ،أو في حال
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية مستقب ً
ال فرض سياسات توطين أكثر صرامة يصعب على الشركة االلتزام بها ،فقد يؤدي
ذلك لفرض عقوبات على الشركة كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين ،والتي سيكون لها تأثير سلبي على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-16المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
قد تتعرض الشركة ألي من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى التي تؤدي إلى إصابة مرافق
الشركة بضرر كبير .وفي حال عدم توفر تغطية تأمينية كافية ،فقد يعود ذلك بتكاليف مرتفعة وطائلة على الشركة ،والذي سيُؤثر بصورة
كبيرة على قدرة الشركة على أداء وممارسة نشاطها ،وبالتالي سيؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية ،كما أن حدوث أي كارثة من هذه الكوارث
الطبيعية سيكون له أثر سلبي وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-17المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال
تعتمد الشركة على فعالية أعمالها التجارية التشغيلية الستمرار عملياتها ،وإن أي توقف أو انقطاع لهذه العمليات ألي سبب كان على سبيل
المثال ال الحصر :صدور متطلبات نظامية جديدة أو أي قصور يصيب أجهزة الحاسب اآللي أو غيره من األمور التي قد تؤدي إلى انقطاع
هذه العمليات ،مما سيُؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-18المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح التي تتعلق بنشاطها ،والتي حصلت عليها من قبل الجهات
التنظيمية المختصة بالمملكة ،وتشمل على سبيل المثال ال الحصر :شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها الصادرة من وزارة التجارة،
التراخيص والتصاريح الصادرة من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،شهادة تسجيل العالمة التجارية ،شهادة
عضوية الغرفة التجارية ،التراخيص البلدية ،تصاريح الدفاع المدني ،شهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية ،وغيرها .إن تفاصيل
التراخيص والتصاريح الرئيسية والسجالت التجارية لشركة أكاديمية التعلم موضحة في القسم رقم (« )12-3تراخيص الشركة» والقسم
رقم (« )13-3السجالت التجارية» من هذا المستند.
وينبغي أن تبقى هذه التراخيص والتصاريح سارية المفعول بشكل مستمر من خالل التزام الشركة باألنظمة والقوانين المتعلقة بها ،ال سيما
أن بعض هذه التراخيص يتم تجديده بشكل شهري .وفي حال فشلت الشركة في ذلك ،فقد ال تتمكن من تجديد التراخيص والتصاريح القائمة
أو الحصول على تراخيص وتصاريح جديدة قد تحتاجها ألغراض أخرى كالتوسع ،مما سيؤدي إلى توقف أو تعثر أعمال الشركة ،وبالتالي
سيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-19المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
تسعى الشركة دائماً للحفاظ على رضا عمالئها من خالل تقديم خدماتها ضمن أعلى معايير الجودة .وفي حال عدم قدرة الشركة على
االستمرار بتقديم خدماتها بنفس المستوى المطلوب ألي سبب من األسباب ،فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عمالئها وعلى
استمراريتهم بالتعامل معها ،وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.
2 -1-20المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
تُقـدم الشـركة إقـراراتها الزكوية والضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خالل الوقت المحدد وتقوم بسداد المبالـغ المسـتحقة
عليها بشـكل سـنوي .من الجدير ذكره أنه قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية حتى تاريخ 2021/12/31م وتمت تسوية الزكاة حسب
اإلقرارات الزكوية حيـث حصلـت علـى شـهادة نهائية مـن هيئـة الزكاة والضريبة والجمارك صالحـة حتـى تاريـخ 1443/09/29هـ (الموافـق
2022/04/30م).
بتاريخ 2021/02/18م ،استلمت الشركة فروقات زكوية لعام ٢٠١٩م من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ ()٢٣٤,٥٥٨
مائتين وأربعة وثالثين ألف وخمسمائة وثمانية وخمسين ريال سعودي ،وقامت الشركة بتسوية المبلغ بالكامل خالل عام
2021م.
تسلمت الشركة الربوط الزكوية النهائية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات المالية منذ تأسيس الشركة
وحتى نهاية عام 2019م.
لم تستلم الشركة الربوط الزكوية النهائية لعام 2020م وعام 2021م حتى تاريخ هذا المستند.
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ال توجد في الوقت الحالي أية مطالبات زكوية قائمة ،أو أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة حتى تاريخ هذا المستند .وفي حال
كانت هناك أية مطالبات مستقبلية عن أي من السنوات المالية السابقة ،فسوف تتحملها الشركة.
وال تستطيع الشـركة أن تتنبـأ بـقبول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديراتهـا الزكويـة والضريبـة عـن كل سـنة ماليـة مستقب ً
ال ،وقـد تفـرض
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك علـى الشـركة فروقـات زكويـة جوهريـة تزيـد عـن قيمـة ما تدفعه الشـركة ،فض ً
ال عـن غرامـات التأخيـر فـي
سـداد تلك المبالـغ .والتي ستتحملها الشركة .وسيكون لذلك أثـر سـلبي علـى نتائـج أعمـال الشـركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-21مخاطر صعوبة توظيف ذوي الخبرة في القطاع التعليمي
تعتمد الشركة بشكل كبير على الموظفين الذين يتمتعون بخبرة في القطاع التعليمي الستمرار نشاطها وعملياتها التشغيلية ،خاصة الذين
يعملون في إدارات المعاهد والمراكز التعليمية ،حيث يتطلب منهم الكفاءة العالية واإللمام التام بأساليب التعليم والمناهج والبرامج التعليمية
المقدمة بما يتطابق مع المعايير المطلوبة من العمالء .وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف الكوادر المؤهلة والمحافظة عليهم الستمرار
عملياتها التشغيلية ،فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-22المخاطر المتعلقة بتوجه الطالب للدراسة اإللكترونية عن بعد
تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر معهد للتعليم والتدريب منتشرة
عبر ( )6ستة مراكز في كل من مدينة الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف (راجع القسم رقم (« )8-3أعمال الشركة» من هذا
المستند) ،وهي تعتمد في الوقت الحالي على مقرات المراكز وانتشارها لتوفير الخدمات التعليمية بشكل حضوري .ومع توجه الشركات
والمعاهد التعليمية بشكل عام إلى توفير خدمات التعليم عن بعد ،فقد يزيد ذلك من خيارات المراكز التعليمية للطالب داخل وخارج المملكة.
والجدير ذكره أن لدى الشركة منصة تعليمية إلكترونية خاصة بها باسم «أكاديميتي» ،وقد حصلت على الترخيص الالزم من المركز الوطني
للتعليم اإللكتروني (راجع القسم رقم (« )12-3تراخيص الشركة» من هذا المستند) الذي يمكنها من تقديم كافة الخدمات التعليمية لديها
للطالب عن بعد عبر وسائل وبرامج التواصل اإللكتروني المتاحة .وفي حال لم تتمكن الشركة من زيادة حجم أعمال المراكز والمعاهد
التعليمية أو المحافظة عليها ،أو في حال تأثرت أعمال الشركة بشكل سلبي نظراً لتوجه الطالب إلى التعليم عن بعد ،فسوف يكون لذلك
أثـر سـلبي علـى نتائـج أعمـال الشـركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-23المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة
تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر معهد للتعليم والتدريب منتشرة
عبر ( )6ستة مراكز في كل من مدينة الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف (راجع القسم رقم (« )8-3أعمال الشركة» من هذا
المستند) .تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من األنشطة التعليمية للمعاهد ومراكز اللغات ،وفي حال انخفض الطلب على أي من تلك
الخدمات التعليمية ،أو في حال عدم قدرة الشركة على االلتزام أو االستمرار بتقديم أي من تلك الخدمات ألي سبب من األسباب كصدور
متطلبات نظامية جديدة على سبيل المثال ،فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة وعلى نتائج عملياتها التشغيلية والمالية.
2 -1-24المخاطر المتعلقة بالتركيز الجغرافي ألعمال الشركة
تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر معهد للتعليم والتدريب منتشرة
عبر ( )6ستة مراكز ،ونطراً لتركز مواقع مراكز الشركة في المنطقة الشرقية من المملكة ،وفي حال لم تتمكن الشركة من التوسع وافتتاح
مراكز جديدة خارج المنطقة الشرقية أو في مدن أخرى بالمملكة ،فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة المالي ونتائج
أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-25مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
تعتمد الشركة على جهود وإشراف عدد من الموظفين القياديين لديها وغيرهم من أفراد طاقم العمل الرئيسيين لتنفيذ استراتيجيتها
وعملياتها اليومية ،ويشكل الموظفون الرئيسيون عنصراً مهماً لنجاح أعمال الشركة ،وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على االحتفاظ بهم أو
على استقطاب أشخاص بنفس الكفاءة سينعكس سلباً وعلى نحو جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
2 -1-26مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين
بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة ( )181موظف كما في 2021/12/31م ،منهم ( )166سعودي و( )15غير سعودي ،وبالتالي بلغت
نسبة السعودة لديها  .%91.71وفي الوقت الراهن ،ال تعتمد الشركة بشكل أساسي على الموظفين غير السعوديين حيث أنهم يشكلون نسبة
 %8.29فقط من إجمالي عدد الموظفين في الشركة .وفي حال زادت الشركة من أعداد الموظفين غير السعوديين مستقب ً
ال ،فسوف تتأثر
نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على الكوادر المؤهلة من غير السعوديين أو
إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة ،السيما في حال حدوث تغيرات في سياسات ولوائح وأنظمة وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية يكون له أثره على وضع العمالة غير السعودية لدى الشركة.
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هذا ،وقد أقرت الحكومة خالل عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية
السعودية ،والتي من ضمنها إقرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م،
باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلقامة ألفراد عوائل الموظفين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م .وعليه فإن هذه القرارات ستؤدي إلى
زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين بشكل عام من جهة وأن تواجه صعوبة في الحفاظ على أصحاب
الكفاءات من موظفيها غير السعوديين من جهة أخرى ،مما سيؤثر سلباً على أداء الشركة وربحيتها.
كذلك ،أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 1442/03/18هـ (الموافق 2020/11/14م) مبادرة تحسين العالقة
التعاقدية لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ،والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1442/08/01هـ (الموافق 2021/03/14م)،
وتتيح هذه المبادرة للعامل الوافد خدمة االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ،وبالتالي فإن الشركة
ستواجه صعوبة في المحافظة على الكوادر المؤهلة من غير السعوديين ،مما سيؤثر سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
2 -1-27المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
أقـرت حكومـة المملكة عـدداً مـن القـرارات التـي تهـدف إلجـراء إصالحـات شـاملة لسـوق العمـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،والتـي
تضمنت إقـرار رسـوم إضافيـة مقابـل كل موظـف غيـر سـعودي يعمـل لـدى جهـة سـعودية اعتبـاراً مـن 2018/01/01م بواقـع ( )400أربعمائـة
ريـال سـعودي شـهرياً عـن كل موظـف غيـر سـعودي ،على أن تزيـد إلـى ( )600سـتمائة ريال سـعودي شـهرياً لعـام 2019م ،ثـم إلى ()800
ثمانمائة ريـال سـعودي شـهرياً لعـام 2020م .وقد بلغ إجمالـي الرسـوم الحكومية التـي تكبدتهـا الشـركة على الموظفيـن غيـر السـعوديين
( )118,930مائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وثالثين ريال سـعودي خـالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ،و( )166,063مائة
وستة وستين ألف وثالثة وستين ريال سـعودي خـالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م  ،وإن أي قرار حكومي بزيادة تلك الرسوم
أو فرض رسوم إضافية مستقب ً
ال سـيؤدي إلـى زيـادة الرسـوم الحكوميـة على الموظفين غير السعوديين ،وزيـادة فـي تكاليـف الشـركة بشـكل
عـام ،األمـر الـذي سـيؤثر بشـكل سـلبي علـى أعمالهـا وأدائهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،فقـد أقـرت الحكومـة أيضـاً رسـوم إصـدار وتجديـد اإلقامـة لتابعـي ومرافقـي الموظفيـن غيـر السـعوديين (رسـوم
المقابل المالي للمرافقيـن) والتـي أصبحـت نافـذة اعتبـاراً مـن 2017/07/01م ،علمـاً أنهـا ارتفعت تدريجيـاً مـن ( )100مائة ريـال سـعودي
شـهرياً لـكل تابـع فـي عـام 2017م لتصـل إلـى ( )400أربعمائـة ريـال سـعودي شـهرياً لـكل تابـع فـي عـام 2020م .وعليـه ،قد تواجه الشـركة
صعوبـة فـي المحافظـة علـى موظفيهـا غيـر السـعوديين مع ارتفاع رسـوم إصـدار وتجديـد اإلقامـة وتكلفـة المعيشـة لديهم ،مما قد يضطر
الشركة لرفع أجـور الموظفين غيـر السـعوديين لالحتفاظ بهم ،الشيء الذي سـيؤدي إلـى زيـادة فـي تكاليـف الشـركة ويؤثر سـلباً علـى أعمالهـا
وأدائهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا.
2 -1-28مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية
أبرمت الشركة عدة عقود تأمين لتغطية أعمالها وأصولها ،كالتأمين اإللزامي على المركبات والسيارات والتأمين الطبي للموظفين ،غير
أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع العقود التأمينية المهمة والالزمة ألعمالها وأصولها ،أو قد ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل
الحاالت.
إن حدوث أي ظرف محتمل غير مؤمن عليه ينتج عن وقوع الحوادث المفاجئة أو الكوارث الطبيعية على سبيل المثال ،سوف يؤثر بشكل
سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة ووضعها المالي وأدائها المستقبلي.
2 -1-29المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها المالية والتعليمية ،ولذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية
المعلومات وتطويرها ،أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية .قد تتعرض أنظمة تقنية
المعلومات بالشركة للتلف بسبب الفيروسات ،أو االختراقات األمنية ،أو قد تتعرض للفقدان أو تلف البيانات ،أو األخطاء البشرية وغيرها
من األحداث المماثلة .وبالتالي ،ففي حال فشلت أنظمة المعلومات بالشركة بالعمل على النحو المتوقع ،أو في حال فقدان المعلومات ،أو
إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالشركة أو عمالئها ،فإن ذلك سيؤدي إلى تعطل أعمال الشركة ،مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على
سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-30المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية
تعتمد الشركة في تسويق خدماتها وإدارة عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية والتي تمنحها موقعاً متميزاً لدى عمالئها في
السوق ،ولقد حصلت الشركة على شهادة تسجيل العالمة التجارية لشركة أكاديمية التعلم لدى وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
بتاريخ 1441/05/20هـ (الموافق 2020/01/15م) ،وكما حصلت على شهادة تسجيل العالمة التجارية للمركز الكندي للغات من وزارة
التجارة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1442/11/19هـ (الموافق 2021/06/29م) (راجع القسم رقم (« )١٦-3العالمات التجارية
وحقوق الملكية» من هذا المستند) .إن أي استخدام غير مشروع للعالمات التجارية سيؤثر على سمعة الشركة ،وقد يؤدي إلى رفع دعاوى
قضائية ضد الشركة أو مطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق .وفي حال فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل
فعال ،فإن ذلك سيؤثر سلباً على قيمة تلك العالمات التجارية ،مما سينعكس سلباً على أعمال الشركة ونتائجها المالية وأدائها في المستقبل.
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2 -1-31المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
إن أداء الشركة المستقبلي يعتمد على قدرتها ونجاحها في تنفيذ خطة عملها وتطبيق استراتيجية النمو المستهدفة ،وعليه في حال لم تتمكن
الشركة من تنفيذ خططها المستقبلية بنجاح ألي سبب من األسباب كنقص التمويل أو عدم توفر الموارد البشرية أو عدم الحصول على
التراخيص الالزمة أو غيرها ،فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أدائها المستقبلي ومن ثم نتائج عملياتها ووضعها المالي .وكذلك
إذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد والتكاليف المقدرة لها ،أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة
من عمليات التوسع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ التوسع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى،
فإن ذلك سيؤثر سلبا على الوضع التنافسي للشركة ،وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-32المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
إن الشـركة معرضـة للدعـاوى والشـكاوى خالل ممارسة أعمالها التشغيلية ،وهي ال تسـتطيع أن تتوقـع بشـكل دقيـق حجـم تكلفـة الدعـاوى
أو اإلجراءات القضائيـة التـي يمكـن أن تُقيمهـا أو تُقـام ضدهـا ،أو النتائـج النهائيـة لتلـك الدعـاوى أو األحـكام التـي قد تصـدر بحقها ومـا
تتضمنـه مـن تعويضـات وجـزاءات .وبالتالـي ،فـإن أي نتائـج سـلبية لمثـل هـذه القضايـا قـد تؤثـر سـلباً علـى الشـركة ونتائـج عملياتهـا .وقـد
تشـمل الدعـاوى علـى سـبيل المثـال ال الحصـر ،المسـائل الزكويـة والضريبيـة ونظـام العمـل والتأمينات االجتماعية والتعاقد مع العمالء
والموردين واألضرار األخرى التي تنجـم عـن اإلهمال أو االحتيـال مـن قبـل أشـخاص أو كيانات بشـكل يكـون خـارج عـن نطـاق سـيطرة الشـركة.
وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وكما في تاريخ هذا المستند ،فإن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ليسوا خاضعين ألي دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية قد تُؤثر جوهرياً
على أعمال الشركة أو على وضعها المالي.
2 -1-33المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين
تحصل الشركة على المنتجات والمستلزمات المستخدمة بشكل أساسي في خدمات التعليم من موردين محليين( .راجع قسم رقم ()15 -3
«موردو الشركة») .وقد بلغت قيمة إجمالي مشتريات الشركة كما يلي:
( )4,842,479أربعة ماليين وثمانمائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي خالل عام 2020م
( )7,259,526سبعة ماليين ومائتان وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال سعودي خالل عام 2021م.
ويتوزع إجمالي مشتريات الشركة بحسب الموردين كما هو موضح في الجدول أدناه:
  (3):مقر لودجلاالموردين الرئيسيين
طبيعة التعامل

السنة المالية المنتهية في
2020/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة من
اإلجمالي

السنة المالية المنتهية في
2021/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة من
اإلجمالي

مورد 1

أجهزة لوحية

2,634,082

%54.40

3,694,375

%50.89

مورد 2

دعاية وإعالن

795,000

%16.42

1,090,100

%15.02

مورد 3

أجهزة وشاشات

-

%0.00

768,010

%10.58

مورد 4

دعاية وإعالن

-

%0.00

626,606

%8.63

موردون آخرون

1,413,397

%29.19

1,080,435

%14.88

المجموع

4,842,479

%100.00

7,259,526

%100.00

الموردين

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

وقد ال تكون الشركة قادرة على االستمرار في االعتماد على الموردين الذين تتعامل معهم إما بسبب تغير في العالقات القائمة بينهم ،أو
بسبب الزيادة في تكلفة الحصول على المنتجات ،أو بسبب انعدام قدرة المورد على تزويد الشركة بالكميات المطلوبة من المنتجات وفق
الجودة الالزمة وفي الوقت المناسب .وفي حال حصول أي من تلك الحاالت ،فسوف يؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ومركزها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-34المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19
بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد  )COVID-19( 19في ديسمبر 2019م ،وأعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيفها للفيروس على
أنه وباء عالمي في مارس 2020م ،وانتشر الفيروس بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثر على أكثر من  194دولة حول العالم ،ليواجه العالم
أزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل .وفي النصف الثاني من شهر فبراير 2020م ،عندما انتشر الفيروس وبلغ الكثير من الدول حول
العالم ،بدأت الكثير من الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير انتشاره وتعزيز قدرة القطاع الصحي ،وقد أدى تطور الوضع بهذا
الشكل إلى توقف مفاجئ في األنشطة االقتصادية وانخفاض حاد في اآلفاق االقتصادية .ونتيجة لذلك كان النتشار الفيروس تأثير كبير على
االقتصاد العالمي وشكل ضغطاً على األفراد والشركات والحكومات.
وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تفشي الفيروس مثل كثير من دول
العالم والمنطقة ،وشملت التدابير الصحية فرض حظـر التجـول الجزئـي أو الكامـل فـي بعـض مـدن ومحافظـات المملكـة واإلغالق الكامل
والجزئي لألنشطة االقتصادية والحكومية وإغـالق مراكـز التسـوق ومعـارض البيـع بالتجزئـة وإغـالق المجمعـات التجاريـة وجميـع األنشـطة
داخلهـا باسـتثناء محـال بيـع المـواد الغذائيـة والصيدليـات وتقليـص عـدد سـاعات العمـل لبعـض القطاعـات أو إلزام بعضهـا بالعمـل عـن بعـد
وغيـر ذلـك ،وتعليـق جميـع رحـالت الطيـران الداخلـي والحافـالت وسـيارات األجـرة والقطـارات ،وتعليـق الدخـول ألغـراض العمـرة وزيـارة
المسـجد النبـوي مـن خـارج المملكـة ،والحجر الصحي ،واستكمال الدراسة عن بعد من خالل الوسائل اإللكترونية المتاحة ،بينما تضمنت
التدابير االقتصادية الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا ،واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة من الدولة ،والتوسع
في تعويضات البطالة ،وتأخير مدفوعات الضرائب ،وتدابير أخرى لدعم الشركات.
ومع أن الشركة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق اإلجراءات واالحترازات
الوقائية من تطبيق التباعد االجتماعي في مكان العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف عند دخول مقر الشركة ولبس الكمامة عند الدخول
والتواجد في مقر الشركة أو أحد مرافقها ،إال أن الشركة ال تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفيروس ،مما قد يؤدي إلى تعطله عن العمل
أو نقل العدوى لزمالئه ،الشيء الذي سيـؤدي إلـى تعطـل عمليـة التشغيل ،وبالتالـي يؤثر بشـكل سـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا
ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
وبتاريخ 1441/09/03هـ (الموافق 2020/04/26م) صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق
المملكة مع التأكد على االلتزام اإلجراءات االحترازية من التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات
ويخضع الوضع الصحي الحالي في المملكة إلى المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدار التقرير اإلحصائي اليومي لمتابعة أعداد
اإلصابات وحاالت الشفاء والوفيات ،وتخضع جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية إلى التقييم المستمر من قبل وزارة الصحة.
ونظراً لعدم وضوح العواقب المحتملة والتي تتعلق بتطورات ومستجدات انتشار الفيروس مما قد يستدعي إعادة فرض اإلغالق الكامل أو
الجزئي في بعض مدن المملكة ،وعليه فإنـه ال يوجـد تاريـخ متوقـع النتهاء هـذا الوبـاء حتـى تاريـخ هـذا المسـتند.
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2المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمـد األداء المسـتقبلي المتوقـع للشـركة علـى عـدد مـن العوامـل المرتبطة باألوضاع االقتصادية فـي المملكـة بشـكل عـام وتشـمل ،علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر ،عوامـل التضخـم ونمـو الناتـج المحلـي ومتوسـط دخـل الفـرد وما إلى ذلك .ويعتمـد اقتصـاد المملكـة الكلـي
والجزئـي بشـكل أساسـي علـى النفـط والصناعـات النفطيـة والتـي ال تـزال تسـيطر علـى حصـة كبيـرة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي .وعليـه،
فـإن أي تقلبـات غيـر مؤاتيه فـي أسـعار النفـط سـيكون لهـا أثراً مباشـراً وجوهـرياً علـى خطـط نمـو اقتصـاد المملكـة بشـكل عـام وعلـى
معـدالت اإلنفـاق الحكومـي ،والـذي بدوره سيؤثر سـلباً علـى أداء الشـركة المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
كمـا يعتمـد اسـتمرار نمـو اقتصـاد المملكـة علـى عـدة عوامـل أخـرى ،بمـا فيهـا اسـتمرار النمـو السـكاني ،واسـتثمارات القطاعيـن الحكومـي
والخـاص فـي البنيـة التحتيـة ،لـذا فـإن أي تغييـر سـلبي فـي أي مـن هـذه العوامـل ،سـيكون لـه تأثيـر كبيـر علـى االقتصـاد ،وبالتالـي سـيؤثر
بشـكل سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائجهـا الماليـة وتطلعاتها المسـتقبلية.
-2-2

2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

تعانـي العديـد مـن دول منطقـة الشـرق األوسـط مـن عـدم االسـتقرار السياسـي و/أو األمنـي فـي الوقـت الحاضـر .وال يوجـد ضمانـات بـأن
الظـروف االقتصاديـة والسياسـية فـي تلـك البلـدان أو أي بلـدان أخـرى لـن يكـون لهـا تأثيـر سـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا
ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
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2المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة

تعمل الشركة في قطاع التعليم والتدريب في المملكة ،ويتسم هذا المجال بالمنافسة العالية ،وبالتالي فإنه في حال قيام المنافسين الحاليين
أو المحتملين بتقديم أسعار أو شروط تنافسية أو حلول أفضل من تلك التي تقدمها الشركة ،فإنها لن تكون قادرة على منافسة تلك الشركات،
مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
-2-4

2المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء السعودي في الثاني من جمادى األولى 1438هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،والتي بدأ العمل بها اعتباراً من تاريـخ 2018/01/01م .فـرض هـذا النظـام قيمـة مضافـة بنسـبة  %5علـى عـدد
مـن المنتجـات والخدمـات وذلـك حسـب مـا هـو وارد فـي النظـام ،وقـد قـررت حكومـة المملكـة زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن
 %5إلـى  %15وذلـك ابتـدا ًء مـن 2020/07/01م ،وقد تم استثناء عدد من المنتجات والخدمات منها (األغذية األساسية والخدمات المتعلقة
بالرعاية الصحية والتعليم) .والجدير ذكره أنه يتم إعفاء عمالء شركة أكاديمية التعلم من ضريبة القيمة المضافة ،ويتم فرض ضريبة القيمة
المضافة فقط على عمالء المركز الكندي للغات ،حيث أن المركز الكندي للغات يدخل ضمن قطاع التدريب ويٌقدم دورات شهرية في اللغات
ال تدخل ضمن قطاع التعليم في المملكة ،وبحســب الدليــل اإلرشادي لألحكام المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة فــي النشــاط االقتصادي
(النســـخة المحدثـــة فـــي ســـبتمبر 2021م) ،يتـــم فـــرض الغرامـــات والعقوبـــات علـــى األشخاص الخاضعيـــن للضريبـــة فيمـــا يتعلـــق
بمخالفــة أحــكام وشــروط نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ،وفــي هــذه الحالــة يتــم تحميــل الغرامــات والعقوبــات علــى الشــركة بصفتهــا
الشــخص الخاضــع للضريبــة فــي حــال حــدوث أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة.
وفي حال رفعت الحكومة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مرة أخرى في المستقبل أو فرضت رسوم وضرائب أخرى على الشركات أو على
كافة القطاعات العاملة بالمملكة بما فيها قطاع التعليم ،فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة برفع رسوم خدماتها لتعكس الزيادة في ضريبة
القيمة المضافة .وعليه ،وفي حال تمكنت الشركة من تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على عمالئها ،فإن الزيادة في أسعار خدماتها
قد تؤدي إلى خفض الطلب عليها بشكل عام مما سيؤثر على عمليات الشركة وأرباحها بشكل سلبي .أما في حال لم تتمكن الشركة من
تحويل قيمة الضريبة المضافة كلياً أو جزئياً للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها ،فإنها ستضطر لتحمل قيمة الضريبة غير المحصلة
من العمالء ،مما سيؤثر بشكل سلبي على أرباح الشركة ونتائج عملياتها.
-2-5

2المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي

أصـدر مجلـس هيئة السوق المالية الئحـة حوكمـة الشـركات جديـدة بموجـب القـرار رقـم ( )2017-16-8وتاريـخ 1438/05/16هـ (الموافـق
2017/02/13م) ،بنـا ًء علـى نظـام الشـركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م )3/وتاريـخ 1437/01/28هـ (الموافـق 2015/11/11م)،
والمعدلـة بقـرار مجلـس هيئـة السـوق الماليـة رقـم ( )2021-7-1بتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م) وتعديالتها.
وعلـى الرغـم مـن أن الئحـة حوكمـة الشـركات تعتبـر استرشـادية للشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة كمـا فـي تاريـخ هـذا المسـتند ،إال
أنـه فـي حـال تم تطبيقهـا بشـكل إلزامـي ،فـإن نجـاح الشـركة فـي االلتزام بها بشـكل صحيـح يعتمـد علـى مـدى اسـتيعاب وفهـم مجلس اإلدارة
ولجانـه واإلدارة والعامليـن فـي الشـركة لهـذه القواعـد واإلجـراءات .وعليه فـي حـال تـم تطبيـق الئحـة حوكمـة الشـركات بشـكل إلزامـي علـى
الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة فـإن الشـركة سـتكون ملزمـة بتطبيـق جميـع المـواد اإللزاميـة فيهـا ،وفـي حـال عـدم التزامهـا بذلـك
فإنها ستكون عرضة للمخالفـات الجزائيـة مـن قبـل هيئـة السـوق الماليـة ،والتـي سـيكون لهـا تأثيـر سـلبي جوهـري علـى أعمـال الشـركة
ونتائـج عملياتهـا.
-2-6

2مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة

كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية ،تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات ،ونظام العمل وأنظمة
البلديات والدفاع المدني واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وأنظمة ولوائح وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني وغيرها ،والتي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة .كذلك ،فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية
ذات العالقة من حين إلى آخر .وعليه فإن أعمال الشركة قد تتأثر بشكل سلبي في حال حدوث أي تغير جوهري ألي من األنظمة ذات العالقة
أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة.
-2-7

2المخاطر المتعلقة بسحب رخصة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تمارس الشركة نشاطها بموجب عدد من التراخيص الصادرة عن وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (راجع القسم
رقم (« )12-3تراخيص الشركة» من هذا المستند) .ويجب على الشركة االلتزام بالشروط واألحكام التي تفرضها وزارة التعليم والمؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني على الشركات التي لديها هذا النوع من التراخيص ،وفي حال قررت الشركة إجراء تعديل في أي من بياناتها
كتعديل االسم التجاري ،فعليها أن تتقدم بطلب تعديل التراخيص لدى وزارة التعليم ولدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .وفي
حال مخالفة الشركة ألي من تعليمات وشروط وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فستكون معرضة لسحب ترخيصها،
ولن يكون باستطاعتها االستمرار في نشاطها ،وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها وربحيتها.
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2المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت

تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت في تذبذب قيمة االستثمارات المالية بسبب التغير في سعر صرف العمالت األجنبية .وتواجه الشركات
مخاطر أسعار صرف العمالت في معظم األحيان عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية أو موردين لسلع مستوردة من الخارج
تتطلب منها التعامل معهم بالعملة األجنبية .تقوم الشركة بإجراء كافة معامالتها المالية بالريال السعودي ،وفي حال كان لدى الشركة أي
تعامالت بعمالت أجنبية ،فسوف تكون عرضه لمخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة
بتلك التعامالت ،حيث ستؤثر أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سلباً على األداء المالي للشركة.
-2-9

2مخاطر تذبذب أسعار الفائدة

قد تتغير أسعار الفائدة تبعاً للمتغيرات االقتصادية أو السياسية أو التنظيمية محلياً أو عالمياً ،سوا ًء الثابتة أو المتغيرة التي تستحق للجهات
الممولة للشركة ،وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة ،مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.
2 -2-10مخاطر فرص النمو
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق ،وتوفر الموارد المادية والبشرية ،وقدرة فريق إدارتها ،واألنظمة
القانونية ،وغيرها .وليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو متواصل ،حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها
وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها ،وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير
نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباحها وتعزيز العوائد لمساهميها ،مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على األداء
المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-11المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم 1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ (الموافق 2016/12/04م) الذي يلزم
الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين
السعوديين والخليجيين وغيرهم ،وذلك على النحو الوارد في «نظام تداوالتي» في نهاية العام .وقبل إصدار هذا التعميم ،كانت الشركات
المدرجة في السوق المالية خاضعة بشكل عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقاً لنظامها األساسي ،ولم يتم
األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة .وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية في 2016/12/31م
والسنوات الالحقة لذلك .ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم  1438/16/12097بتاريخ 1438/04/19هـ (الموافق
2017/01/17م) الذي يقضي بتأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والسنوات التي تليها .وإلى أن تصدر هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم ،فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات
النهائية التي يجب الوفاء بها ال تزال قيد النظر ،وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين
في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيمين بغض النظر عن
جنسياتهم .ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به حيث إنها شركة مساهمة مقفلة
مملوكة بالكامل من قبل مساهمين سعوديين ،وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم عند تطبيقه كبيراً ،أو في حال تكبدت الشركة تكاليف
إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به ،فسيؤثر ذلك سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-12المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة البالغة  %15من
رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة ،إال أنه من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل.
وعليه ،وفي حال تم فرض ضرائب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حالياً ،فسوف يكون لذلك أثر سلبي وجوهري على األداء
المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مباشرا في السوق الموازية
إدراجا
2المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها
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2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم

قد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب بعد اإلدراج وقد ال يكون مستقراً نتيجة لعدة عوامل منهـا على سبيل المثال ال
الحصـر ظروف السوق المتعلقة باألسهم ،وأي تغييرات تنظيمية في القطاع ،وتدهور نتائج أعمال الشركة ،وعدم القدرة على تنفيذ الخطط
المستقبلية ،ودخول شركات منافسة جديدة والتغيـر فـي رؤيـة أو تقديـرات الخبـراء والمحلليـن لسـوق األوراق الماليـة .كما ينبغي التنبه إلى
أن السعر االسترشادي ألسهم الشركة عند اإلدراج ليس مؤشراً للسعر السوقي لها بعد اإلدراج ،وليس هنالك أي ضمان بأن ال يقل السعر
السوقي ألسهم الشركة فور إدراجها في السوق المالية عن السعر االسترشادي ،مما يؤثر سلباً على المستثمرين.
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2مخاطر سيولة أسهم الشركة

لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سوا ًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها بشكل مباشر في السوق
الموازية ،وال توجد أي تأكيدات بشأن وجود حركة تداول فعالة ومستمرة ألسهم الشركة بعد انتهاء عملية اإلدراج ،وإذا لم يكن السوق سوقاً
نشطاً وذا سيولة عالية لتداول أسهم الشركة ،فإن سيولة وسعر تداول أسهم الشركة ستتأثران بشكل سلبي جوهري.
-3-3

2مخاطر اقتصار التداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين

تنوي الشركة إدراج أسهمها في السوق الموازية والتي يقتصر التداول فيها على فئة المستثمرين المؤهلين فقط دون غيرهم ،الشيء الذي
يقلل من أعداد المتداولين وبالتالي حجم التداول في السهم ،مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على سيولة وسعر تداول سهم الشركة.
-3-4

2المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية

إن النتائـج المسـتقبلية وبيانـات األداء المتوقعة للشـركة ال يمكـن التأكد منها فعليـاً ،وقـد تختلـف عـن الموجـودة فـي هـذا المسـتند .وعليه
فإن عـدم تحقق النتائـج المتوقعة أو اختالف البيانـات الفعلية عن تلك المتوقعة يمثل أحد المخاطـر التـي ينبغي علـى المسـاهم معرفتها
قبل اتخاذه ألي قـرار اسـتثماري.
-3-5

ً
مستقبال
2مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية

في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة في المستقبل لغرض التوسع في أنشطة الشركة أو إلطفاء خسائر،
فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملك ّية المساهمين في الشركة في حال عدم
استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.
-3-6

2مخاطر عدم توزيع األرباح لحاملي األسهم

يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر األرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات رأس
المال واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع واألوضاع االقتصادية العامة وتحليل الفرص واالحتياجات االستثمارية وغيرها من العوامل ذات
الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة مهمة بين الحين واآلخر ،والتي على أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي
توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل أم ال .وال تقدم الشركة أي ضمان على اإلطالق بأن مجلس اإلدارة سيوصي
بتوزيع أرباح أو أنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أي أرباح ،كما ال
تقدم الشركة أي ضمان بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.
-3-7

2المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج

بعـد االنتهـاء مـن عمليـة اإلدراج ،قـد يتمكـن المسـاهمون الحاليـون معـاً أو مـع مسـاهمين آخريـن مـن السـيطرة علـى القـرارات التـي تتطلـب
موافقـة المسـاهمين ،كعمليـات االندمـاج واالسـتحواذ وبيـع األصـول ،وانتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة ،وزيـادة رأس المـال أو تخفيضـه،
وإصـدار أو عـدم إصـدار أسـهم إضافيـة ،أو توزيـع األربـاح ،أو أي تغييـر فـي الشـركة .وفـي حـال تعـارضت مصالـح المسـاهمين الحالييـن
مـع مصالـح مسـاهمي األقليـة ،فـإن ذلـك قـد يضـع مسـاهمي األقليـة فـي وضـع ليـس فـي صالحهـم ،وقـد يمـارس المسـاهمون الحاليـون
سـيطرتهم علـى الشـركة بطريقـة تؤثـر سـلباً وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
-3-8

2المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سوا ًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا اإلدراج المباشر في السوق
الموازية ،وليست هنالك أي تأكيدات بشـأن وجود سـوق فعالة ومستدامة لتداول أسـهم الشـركة بعد اإلدراج ،وقـد يترتـب علـى اإلدراج
المباشـر وجـود عـرض أو طلـب محـدود على أسهم الشركة ممـا سـيؤثر علـى سـعرها ،وإذا لـم يكن هنالك سـوق نشـط لتـداول أسـهم الشـركة
فقـد تتأثـر سـيولتها وسـعر تداولها بشـكل سـلبي ملحوظ.
-3-9

2المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق المالية بعد اكتمـال عمليـة اإلدراج أو توقع مثل هذه العملية سوف يؤثر سلباً على أسعار هذه
األسهم في السوق .وقـد يـؤدي بيـع المسـاهمين الحالييـن (السـيما المسـاهمين الكبـار الذيـن يملكـون  %5أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة ويحـق
لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر) لعـدد كبيـر مـن األسـهم إلـى التأثيـر سـلباً علـى أسـهم الشـركة ،وبالتالـي انخفـاض سـعرها
فـي السـوق.
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2 -3-10مخاطر عــدم تمكن الـشــركــة مــن استيفاء المتطلبات الحالية لالنتقال إلــى الـســوق الرئيسية أو أي
متطلبات تنظيمية مستقبلية
قد ترغب الشركة بعد مضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج باالنتقال إلى السوق الرئيسية ،ولتتمكن الشركة من االنتقال يجب عليها
استيفاء المتطلبات النظامية الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة وعـن شركة تداول السـعودية (تـداول السعودية) بنـا ًء علـى قواعـد طـرح
األوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة وقواعـد اإلدراج ،والمتعلقـة بانتقـال الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة إلـى السـوق الرئيسـية،
وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الجهات الرقابية
على الشركة أو السوق ،فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ مسـتند التسـجيل هذا
هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية
وبالتالي التأثير سلباً على سيولة أسهم الشركة وقيمتها السوقية.
2 -3-11المخاطر المرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك من حيث عدم وجود تحديد
مسـبق لعدد األسـهم المخصصة للبيع ،إذ أنه بعـد اإلدراج المباشـر يحـق لجميـع المسـاهمين الحالييـن فـي الشـركة عـرض األسـهم التـي
يملكونهـا للبيـع (فيما عدا المسـاهمين الكبـار الذيـن يملكـون  %5أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة الذيـن يحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء
فتـرة الحظـر) .وقـد يترتـب علـى عـدم وجـود عـدد محـدد مـن األسـهم مخصصـة للبيـع أن يكون العـرض أو الطلـب في السوق محـدوداً ممـا
يؤثر علـى سـعر السـهم .وعليه فإنه في حال لـم تكـن هنـاك سـوق نشـطة لتـداول أسـهم الشـركة ،فإن سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة
ستتأثران بشـكل سـلبي ملحوظ.
2 -3-12مخاطر اختالف األسعار التاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعر االفتتاح في أول يوم
تداول ألسهم الشركة في السوق الموازية
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سوا ًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا اإلدراج المباشر في السوق
الموازية ،كمـا أنـه ال توجـد عالقـة علـى اإلطـالق بيـن األسـعار التاريخيـة لصفقـات البيـع والشـراء التـي تمـت علـى أسـهم الشـركة فـي السـابق
وبيـن سـعر االفتتـاح فـي أول يـوم تـداول ألسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة ،وال توجـد أي تأكيـدات بشـأن وجـود سـوق فعالـة ومسـتمرة
لتـداول أسـهم الشـركة بعـد اإلدراج ،وقـد يترتـب علـى اإلدراج المباشـر وجـود عـرض أو طلـب محـدود ،ممـا يؤثر علـى سـعر السـهم ،وفي حال
لـم تكـن هنـاك سـوق نشـطة لتـداول أسـهم الشـركة ،فإن سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة ستتأثران بشـكل سـلبي ملحوظ.
ً
ً
أوليا
طرحا
2 -3-13مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات المطروحة
لعدم وجود سعر محدد للطرح في حالة اإلدراج المباشر
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف بشكل كبير عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك مـن حيـث عـدم
وجـود سـعر محـدد لطـرح األسهم عنـد اإلدراج وتكـون آليـة تحديـد السـعر االسترشـادي موضحـة فـي هـذا المسـتند (راجـع القسـم رقـم
(« )2-8سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم» من هـذا المسـتند) ،ويتـم تحديـد السـعر االفتتاحـي بنـا ًء علـى آلية
العـرض والطلـب علـى السـهم وال يكـون هنالك سـعر محدد مسـبقاً ،الشيء الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سـعر سـهم الشـركة ،ال
سـيما أن نسـبة التذبذب اليومية المسـموح بها في السـوق الموازية هي ( )%30ارتفاعاً وهبوطـاً .وبالتالي ،فإنـه ال يوجد ضمان بأن المسـاهم
سـوف يتمكـن مـن بيـع أسـهمه بسـعر يسـاوي سـعر الشـراء أو يزيـد عنـه فـي المسـتقبل.
 2 -3-14مخاطر اختالف اإلدراج المباشر عن اإلدراج من خالل الطرح األولي
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف بشكل كبير عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك مـن حيـث عـدم
وجـود طـرح لعـدد معيـن مـن أسـهم الشـركة للبيـع قبـل اإلدراج ،وعـدم وجـود آلية لبنـاء سـجل أوامـر لتحديـد سـعر السـهم ،وعـدم وجـود آليـة
اسـتقرار سـعري ،حيـث أنه سيتمكن المسـاهمون الحاليون فـي الشـركة (فيما عدا المسـاهمين الكبـار الذيـن يملكـون  %5أو أكثـر مـن أسـهم
الشـركة والذيـن يحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر) والمسـتثمرين المؤهليـن مـن بيـع وشـراء أسـهم الشـركة بعـد إدراجهـا
إدراجاً مباشراً فـي السـوق الموازيـة ،وال توجـد أي ضمانات بشـأن وجـود طلـب علـى أسـهم الشـركة بعد إدراجها في السـوق الموازية ،وكذلك
ال يوجد ضمان بتداول األسـهم عند سـعر محدد عند اإلدراج ،كما ال يوجد ضمان باسـتقرار السـعر عند اإلدراج في السـوق .وبالتالي ،فقد
ال يتمكـن المسـاهم مـن بيـع أسـهمه كلياً أو جزئياً فـي حـال رغبتـه بالبيـع ،مما يؤثـر على سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة بشـكل سـلبي
جوهري بعـد اإلدراج.
2 -3-15المخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية
بعد اإلدراج في السوق الموازية ،وبعد مضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال
إلى السوق الرئيسية ،ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية
حتى تاريخ مسـتند التسـجيل هذا هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة قد
يكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.
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3-الشركة

-1

3خلفية عن الشركة

«المصدر» أو «أكاديمية التعلم») هي شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب
شركة أكاديمية التعلم (ويشار إليها فيما بعد بــ «الشركة» أو ُ
السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) .ويبلغ رأس مال الشركة
( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية ( )10عشرة
رياالت سعودية للسهم الواحد .تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر
معهد للتعليم والتدريب منتشرة عبر ( )6ستة مراكز في كل من مدينة الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف .ويتمثل نشاط الشركة
بحسب سجلها التجاري في معاهد التدريب العالي ،ومعاهد التدريب اإلداري ،والبيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،ويشمل بيع الطابعات
وأحبارها .والجدير ذكره أن الشركة غير تابعة ألي مجموعة .ويقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الدمام بالعنوان التالي:
شركة أكاديمية التعلم
شارع الخليج ،حي الشاطئ ،الدمام
ص.ب 330 .الدمام 31471
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 8091169 :
فاكس+966 13 8094715 :
الموقع اإللكتروني:

www.aol.edu.sa

البريد اإللكتروني:

info@aol.edu.sa
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3تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال

تأسست شركة أكاديمية التعلم كمؤسسة فردية باسم «مركز أكاديمية التعلم للتدريب والتطوير» وبموجب السجل التجاري رقم ()2050047188
الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) ،حيث بلغ رأس مالها عند التأسيس ( )100,000مائة ألف ريال
سعودي .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة عند التأسيس:
  (4):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة عند التأسيس
رأس المال
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

خالد محمد فرحان الدوسري

100,000

%100.00

المجموع

100,000

%100.00

المالك

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

وخالل عام 2015م ،تم إدخال السيد /نواف خالد محمد الدوسري كشريك جديد ،وتم تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
باسم «شركة معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب» بموجب عقد التأسيس بالعدد رقم ( )37308151المثبت لدى كاتب العدل
المكلف بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية بتاريخ 1437/02/27هـ (الموافق 2015/12/09م) ،وبموجب السجل التجاري رقم
( )2050047188الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) .بلغ رأس مال الشركة ( )100,000مائة ألف
ريال سعودي مقسم إلى ( )100مائة حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة ( )1,000ألف ريال سعودي .وقد تم توزيع الحصص بين
الشركاء على النحو التالي:
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  (5):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1437/02/27هـ (الموافق 2015/12/09م)
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

خالد محمد فرحان الدوسري

95

1,000

95,000

%95.00

نواف خالد محمد الدوسري

5

1,000

5,000

%5.00

المجموع

100

-

100,000

%100.00

الشركاء

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

وخالل عام 2017م ،قامت شركة معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب باالندماج مع شركة المركز الكندي للغات وفروعها (شركة ذات
مسؤولية محدودة مملوكة لنفس الشركاء بموجب السجل التجاري رقم ( )2050097826الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1435/04/03هـ
(الموافق 2014/02/03م)) ،وتم تغيير اسم شركة معهد أكاديمية التعلم العالي النسائي للتدريب إلى «شركة أكاديمية التعلم» ،وذلك بموجب
عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1438/06/14هـ (الموافق 2017/03/13م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة
الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق 2004/12/27م) .وبعد االندماج ،أصبحت شركة المركز الكندي للغات فرع من شركة أكاديمية
التعلم بما لها من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات وخصوم وعمالة وتراخيص ،وبموجب نفس السجل التجاري وبدون تغير في هيكل
ملكية الشركة .ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة بعد الدمج:
  (6):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1438/06/14هـ (الموافق 2017/03/13م)
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

خالد محمد فرحان الدوسري

95

1,000

95,000

%95.00

نواف خالد محمد الدوسري

5

1,000

5,000

%5.00

المجموع

100

-

100,000

%100.00

الشركاء

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

وخالل عام 2021م ،قرر الشركاء بتاريخ 1442/10/18هـ (الموافق 2021/05/30م) ما يلي:
زيادة رأس مال الشركة من ( )100,000مائة ألف ريال سعودي إلى ( )142,850مائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال
سعودي مقسم إلى ( )14,285أربعة عشر ألف ومائتين وخمسة وثمانين حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية
قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك عبر إدخال ( )12إثنى عشر شريك جديد وإصدار ( )4,285أربعة آالف
ومائتين وخمسة وثمانين حصة جديدة بقيمة اسمية إجمالية بلغت ( )42,850اثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي
وعالوة إصدار بلغت ( )59,857,150تسعة وخمسين مليون وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي .وتم توزيع
الحصص لكل شريك بحسب مساهمة في الزيادة في رأس المال .وتم إثبات الزيادة النقدية بموجب الشهادة البنكية الصادرة عن
بنك الجزيرة بتاريخ 1442/10/12هـ (الموافق 2021/05/24م) .وقد تم توزيع الحصص بين الشركاء على النحو التالي:
  (7):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة بحسب قرار الشركاء بتاريخ 1442/10/18هـ (الموافق 2021/05/30م) بزيادة رأس المال عبر
إصدار حصص جديدة
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

خالد محمد فرحان الدوسري

9,500.0

10

95,000.0

%66.5033

2

نواف خالد محمد الدوسري

500.0

10

5,000.0

%3.5002

3

خليفة عبداللطيف عبداهلل الملحم

1,429.0

10

14,290.0

%10.0035

4

عبداللطيف علي الفوزان

642.8

10

6,428.0

%4.4998

5

زياد محمد عبداهلل الشمري

642.8

10

6,428.0

%4.4998

6

الجوهرة سليمان عبدالعزيز الراجحي

332.8

10

3,328.0

%2.3297

7

راكان محمد أبو نيان

285.7

10

2,857.0

%2.0000

8

عبداللطيف محمد سالم البراك

285.7

10

2,857.0

%2.0000

الشركاء

الرقم
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عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

9

مساعد محمد المنيفي

214.3

10

2,143.0

%1.5002

10

عبدالعزيز فيصل البريكان

142.8

10

1,428.0

%0.9996

11

خالد عبداهلل العثمان

238.0

10

2,380.0

%1.6661

12

عادل عبداللطيف النعيم

23.7

10

237.0

%0.1659

13

صالح ابراهيم النعيم

23.7

10

237.0

%0.1659

14

سمير عبدالرحمن النعيم

23.7

10

237.0

%0.1659

المجموع

14,285.0

-

142,850.0

%100.0000

الشركاء

الرقم

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

زيادة رأس مال الشركة من ( )142,850مائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي إلى ( )60,000,000ستين مليون
ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت
سعودية للحصة الواحدة ،وذلك من خالل تحويل مبلغ عالوة اإلصدار بقيمة ( )59,857,150تسعة وخمسين مليون وثمانمائة وسبعة
وخمسين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار إلى حساب رأس المال .وقد تم توزيع الحصص بين الشركاء
على النحو التالي:
  (8):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة بحسب قرار الشركاء بتاريخ 1442/10/18هـ (الموافق 2021/05/30م) بزيادة رأس المال عبر
رسملة عالوة اإلصدار
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

خالد محمد فرحان الدوسري

3,990,000

10

39,900,000

%66.5000

2

نواف خالد محمد الدوسري

210,000

10

2,100,000

%3.5000

3

خليفة عبداللطيف عبداهلل الملحم

600,000

10

6,000,000

%10.0000

4

عبداللطيف علي الفوزان

270,000

10

2,700,000

%4.5000

5

زياد محمد عبداهلل الشمري

270,000

10

2,700,000

%4.5000

6

الجوهرة سليمان عبدالعزيز الراجحي

140,000

10

1,400,000

%2.3333

7

راكان محمد أبو نيان

120,000

10

1,200,000

%2.0000

8

عبداللطيف محمد سالم البراك

120,000

10

1,200,000

%2.0000

9

مساعد محمد المنيفي

90,000

10

900,000

%1.5000

10

عبدالعزيز فيصل البريكان

60,000

10

600,000

%1.0000

11

خالد عبداهلل العثمان

100,000

10

1,000,000

%1.6667

12

عادل عبداللطيف النعيم

10,000

10

100,000

%0.1667

13

صالح ابراهيم النعيم

10,000

10

100,000

%0.1667

14

سمير عبدالرحمن النعيم

10,000

10

100,000

%0.1667

6,000,000

-

60,000,000

%100.0000

الشركاء

الرقم

المجموع
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

تنازل السيد /خالد محمد فرحان الدوسري عن جزء من حصصه البالغ عددها ( )1,889,900مليون وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف
وتسعمائة حصة لشركاء ُجدد ،وتنازل السيد /خليفة عبداللطيف عبداهلل الملحم عن جزء من حصصه البالغ عددها ()480,000
أربعمائة وثمانين ألف حصة لشركاء ُجدد ،وتنازل السيد /نواف خالد محمد الدوسري عن كامل حصصه في الشركة البالغ عددها
( )210,000مائتين وعشرة آالف حصة لشركاء ُجدد ،وتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.

تم إثبات التغيرات المذكورة وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ( )383بتاريخ 1442/11/11هـ
(الموافق 2021/06/21م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050047188الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1425/11/15هـ (الموافق

20

ةكرشلا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

2004/12/27م) ،وقد بلغ رأس مال الشركة بعد التحويل ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين
سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية
المساهمين بالشركة قبل اإلدراج:
  (9):مقر لودجلاهيكل الملكية الحالي للشركة
المساهمون

الرقم
1

خالد محمد فرحان الدوسري

()1

عدد األسهم

القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

1,800,100

18,001,000

%30.0017

-

2

شركة فلوة نجد العقارية

605,600

6,056,000

%10.0933

-

3

محمد صالح حسين الجهوري

1,000

10,000

%0.0167

-

4

هند ناصر مبارك البنعلي

1,000

10,000

%0.0167

-

5

فوزيه مصلح دخيل المالكي

1,000

10,000

%0.0167

-

6

انتصار سعد احمد القرين

1,000

10,000

%0.0167

-

7

نجالء إبراهيم حسين الجهوري

1,000

10,000

%0.0167

-

8

نجالء عبدالرحمن عبداهلل الدخيل

1,000

10,000

%0.0167

-

9

شوق جميل احمد الغامدي

1,000

10,000

%0.0167

-

10

ابتهال عبدالغني رضي حكروه

1,000

10,000

%0.0167

-

3,586,300

35,863,000

%59.7177

-

6,000,000

60,000,000

%100.0000

-

الجمهور ( 70مساهم)
المجموع
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

( )1يخصم من أسهم المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري ما عدده ( )25,000خمسة وعشرون ألف سهم عبارة عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي  -مجموعة الدخيل المالية،
وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة على المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري.
مالحظة :النسب تقريبية.
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3رؤية الشركة

أن تكون شركة أكاديمية التعلم منصة تعليمية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والجودة التي يُبنى من خاللها مستقبل واعد للطلبة والطالبات.
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3رسالة الشركة

بناء قيادات ريادية فاعلة في بناء اقتصاد معرفة مزدهر في مجتمع األعمال عبر التعلم األكاديمي اإلبداعي والتدريب المهني ،تحقيقاً لرؤية
المملكة .2030
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3استراتيجية الشركة

تسعى الشركة بشكل دائم لمواكبة أحدث التطورات في مجال التعليم والتدريب وتطبيق آخر مستجدات تقنيات التعلم وتتمحور استراتيجيتها
فيما يلي:
1 .تحقيق تجربة تعليم وتدريب مميزة وبجودة عالية عن طريق توفير بيئة تطوير إبداعية بأحدث الطرق واألدوات والكوادر
التعليمية والتي تساهم في تحفيز وتأهيل الطلبة والطالبات لمستقبل مهني وعملي مميز.
2 .التوسع الجغرافي عبر زيادة عدد المراكز التعليمية والمعاهد حول المملكة.
3 .تقديم برامج أكاديمية وتخصصات علمية مبتكرة لمنسوبيها والتي تحفز التفكير اإلبداعي والبحث العلمي وتالئم متطلبات
مجتمع األعمال السعودي وريادة األعمال.
4 .تخريج قيادات مزودة بمهارات احترافية قادرة على االندماج المباشر والسريع في سوق العمل لتحقيق االزدهار والنجاح
ألنفسهم خاصة ولمجتمعهم عامة.
5 .بناء شراكات تعاونية فعالة على الصعيد المحلي والعالمي تهدف لعمل تنسيق أكاديمي ومهني يقوم على ملء الوظائف
بأفضل وأرقى المخرجات والقادرة على قيادة وتشغيل عمليات التطوير االقتصادي والتنمية االجتماعية في مجتمع
األعمال.
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3نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

تتمثل أهم نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة فيما يلي:
مقراتها الفخمة بحيث تستطيع تقديم خدمات مميزة تعكس
التميز في الخدمات التي تقدمها األكاديمية ،وينعكس ذلك على ّ
«أسلوب التدريب والتعليم» للطلبة.
إدارة سعودية متمكنة لديها القدرة على التكيف اإليجابي مع األزمات واالستعداد التام لتقديم خدمات التعلم عن بعد،
وانعكس ذلك في استمرار تحقيقها نمواً في األعمال أثناء جائحة كورونا (كوفيد .)19
وجود «مركز للتأهيل الوظيفي» ،والذي يسعى للبحث عن وظائف تناسب الخريجين ويحرص على توظيفهم في شركات
محلية وعالمية تعمل بالمملكة.
لدى الشركة منصة تعليمية إلكترونية خاصة بها باسم «أكاديميتي».
وجود «قسم للسعادة» يُعنى بنشر اإليجابية عبر عدة نشاطات على مدار العام مع وجود بطاقات خصم خاصة بالطلبة
ومنسوبي األكاديمية.
مناهج إلكترونية وحديثة تتم عبر األجهزة اإللكترونية والتي يتم توزيعها على الطلبة من بداية الدراسة ،حيث يحتفظون
بها بعد إنهاء الدراسة.
القدرة على إنشاء وافتتاح الفروع بوقت قصير ال يتجاوز أربعة أشهر والقدرة على افتتاح أكثر من فرع في وقت واحد.

القدرة على إدارة مواقع متعددة منتشرة جغرافياً ،حيث تتواجد فروع الشركة حالياً في الدمام والخبر واألحساء الجبيل
والقطيف.
التركيز على تعليم المرأة ومواءمة ذلك مع رؤية  2030وتوفير فرص التوظيف للمرأة.
تنوع التخصصات التي تقدمها شركة أكاديمية التعلم المتوائمة مع متطلبات التوظيف في سوق العمل.
الخبرة الطويلة في مجال التعليم والتدريب لما يربو على  18سنة تم خاللها تخريج أكثر من  33ألف طالب وطالبة لسوق
العمل.
لدى الشركة نظام تقني مالي وتعليمي متكامل إلدارة األكاديمية وكافة فروعها بشكل ف ّعال.
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3أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها

تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر معهد للتعليم والتدريب منتشرة
عبر ( )6ستة مراكز في كل من مدينة الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف .ويتمثل نشاط الشركة بحسب سجلها التجاري في معاهد
التدريب العالي ،ومعاهد التدريب اإلداري ،والبيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،ويشمل بيع الطابعات وأحبارها .وتتضمن أنشطة الشركة
بحسب نظامها األساسي ما يلي:
الزراعة والصيد.
المناجم والبترول وفروعها.
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
الكهرباء والغاز والماء وفروعه.
التشييد والبناء.
التجارة.
النقل والتخزين والتبريد.
خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
تقنية المعلومات.
 األمن والسالمة.
شراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار
وشراء وتملك العقار لصالح الشركة وبيع وشراء واستغالل العقارات واألراضي لصالح الشركة.

22
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وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية التي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية
السعودية .وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية المطلوبة والزالت تلك التراخيص جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا
المستند (راجع القسم رقم (« )12-3تراخيص الشركة» من هذا المستند).
تزاول الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل مقرها الرئيسي في مدينة الدمام ،وكما بتاريخ هذا المستند ،يٌقر مجلس إدارة الشركة بأنه ال
يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أو أية أصول خارج المملكة ،كما يُقر بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط
الشركة.
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3أعمال الشركة

تعمل شركة أكاديمية التعلم في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خالل ( )12اثنا عشر معهد للتعليم والتدريب منتشرة
عبر ( )6ستة مراكز في كل من مدينة الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف .وتقدم هذه المعاهد عدد من الدورات التعليمية التدريبية
وبرامج الدبلوم المعتمدة في المملكة في عدة تخصصات تشمل ما يلي:
مبادئ التأمين
المجال االجتماعي وتطوير الذات

إدارة الموارد البشرية
العالقات العامة واإلعالم

المجال اإلداري والمالي

إدارة األعمال
التقنية اإلدارية تخصص التسويق

مساعد إداري

مجال التصوير

مجال الحاسب اآللي

مجال السفر والسياحة
تعليم اللغات ومهارة المحادثة

استخدام الحاسب اآللي في األعمال المكتبية

إدخال البيانات ومعالجة النصوص

والجدير ذكره أن لدى الشركة منصة تعليمية إلكترونية خاصة بها باسم «أكاديميتي» ،وهي حصلت على الترخيص الالزم من المركز الوطني
للتعليم اإللكتروني (راجع القسم رقم (« )12-3تراخيص الشركة» من هذا المستند) الذي يمكنها من تقديم كافة الخدمات التعليمية لديها
للطالب عن بعد عبر وسائل وبرامج التواصل اإللكتروني المتاحة.
إن جميع المعاهد حاصلة على التراخيص الالزمة من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .ويوضح الجدول التالي
تفاصيل معاهد الشركة والبرامج التي تقدمها:
  (10):مقر لودجلاالمعاهد التعليمية والتدريبية للشركة
الرقم

المركز والموقع

المعهد

البرنامج التدريبي
التقنية اإلدارية تخصص التسويق

دبلوم

سنتان ونصف

العالقات العامة واإلعالم

دبلوم

سنتان ونصف

إدارة األعمال

تأهيلي

أحد عشر شهراً

تأهيلي

أحد عشر شهراً

إدارة الموارد البشرية
إدارة األعمال

1

مركز الدمام 1

شارع الخليج ،حي
الشاطئ الشرقي

معهد أكاديمية التعلم العالي
النسائي للتدريب

النوع

مساعد إداري

مبادئ التأمين

إدخال البيانات ومعالجة النصوص

دبلوم
دبلوم

تأهيلي
تأهيلي

استخدام الحاسب اآللي في األعمال المكتبية تأهيلي

2

مركز الدمام 2

شارع األشرعة ،حي
الشاطئ الشرقي

المدة
سنتان ونصف
سنتان ونصف

أحد عشر شهراً
ستة أشهر

ثالثة أشهر

المجاالت التطويرية

تطويري

شهر فأقل

المركز الكندي للغات  -بنات

تعليم اللغات ومهارة المحادثة

تطوير اللغة

دورات شهرية

المركز الكندي للغات  -بنين

تعليم اللغات ومهارة المحادثة

تطوير اللغة

دورات شهرية

دبلوم

سنتان ونصف

إدارة الموارد البشرية
معهد أكاديمية التعلم العالي
النسائي للتدريب

العالقات العامة واإلعالم

دبلوم

المجاالت التطويرية

تطويري

إدارة األعمال
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دبلوم

سنتان ونصف
سنتان ونصف
شهر فأقل
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المركز والموقع

المعهد

البرنامج التدريبي
التقنية اإلدارية تخصص التسويق

دبلوم

سنتان ونصف

مبادئ التأمين

تأهيلي

أحد عشر شهراً

العالقات العامة واإلعالم

دبلوم

تطويري

سنتان ونصف
شهر فأقل

تعليم اللغات ومهارة المحادثة

تطوير اللغة

دورات شهرية

دبلوم

سنتان ونصف

دبلوم

سنتان ونصف

إدارة الموارد البشرية

3

مركز الخبر

معهد أكاديمية التعلم العالي
النسائي للتدريب  -فرع الخبر

شارع بن برد ،حي العليا

إدارة األعمال

المجاالت التطويرية
المركز الكندي للغات  -بنات -
فرع الخبر

إدارة الموارد البشرية

4

مركز القطيف

شارع أحد ،حي الرضا

معهد أكاديمية التعلم العالي
النسائي للتدريب  -فرع
القطيف

5

مركز الجبيل

شارع الخليل ،حي
القدس

إدارة األعمال

تأهيلي

إدارة األعمال

مساعد إداري

6

تأهيلي

معهد أكاديمية التعلم العالي
النسائي للتدريب  -فرع
األحساء

المركز الكندي للغات  -بنات -
فرع األحساء

سنتان ونصف

سنتان ونصف

سنتان ونصف
أحد عشر شهراً
أحد عشر شهراً
أحد عشر شهراً

المجاالت التطويرية

تطويري

شهر فأقل

تعليم اللغات ومهارة المحادثة

تطوير اللغة

دورات شهرية

التقنية اإلدارية تخصص التسويق

دبلوم

سنتان ونصف

العالقات العامة واإلعالم

دبلوم

سنتان ونصف

إدارة األعمال

دبلوم
دبلوم

سنتان ونصف
سنتان ونصف

مبادئ التأمين

تأهيلي

أحد عشر شهراً

المجاالت التطويرية

تطويري

شهر فأقل

تعليم اللغات ومهارة المحادثة

تطوير اللغة

دورات شهرية

دبلوم

سنتان ونصف

إدارة الموارد البشرية

طريق الملك عبداهلل،
حي النسيم

تأهيلي

استخدام الحاسب اآللي في األعمال المكتبية تأهيلي

المركز الكندي للغات  -بنات -
فرع الجبيل

مركز األحساء

دبلوم

العالقات العامة واإلعالم

إدارة الموارد البشرية

معهد أكاديمية التعلم العالي
النسائي للتدريب  -فرع الجبيل

دبلوم

دبلوم

مبادئ التأمين

المركز الكندي للغات  -بنات -
فرع القطيف

النوع

المدة

التقنية اإلدارية تخصص المحاسبة
إدارة األعمال

العالقات العامة واإلعالم

دبلوم
دبلوم
دبلوم

ثالثة أشهر

سنتان ونصف
ستة أشهر

شهر فأقل

إدخال البيانات ومعالجة النصوص المجاالت
التطويرية

تأهيلي

تطويري

شهر فأقل

تعليم اللغات ومهارة المحادثة

تطوير اللغة

دورات شهرية

المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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3مواصفات المراكز التعليمية والتدريبية للشركة

يوضح الجدول التالي أعداد القاعات النظرية والمعامل العملية والفصول  /القاعات لدى المراكز التعليمية للشركة ،إضافة إلى الطاقة
االستيعابية للطلبة:
  (11):مقر لودجلامواصفات المراكز التعليمية والتدريبية للشركة
الرقم

مساحة المركز

االسم

عدد القاعات النظرية

عدد المعامل العملية

عدد الفصول /القاعات الطاقة االستيعابية (طالب)

1

مركز الدمام 1

1,300م

2

7

8

15

795

2

مركز الدمام 2

1,200م

2

8

5

13

600

3

مركز الخبر

1,200م

2

8

5

13

780

4

مركز القطيف

1,100م

2

7

5

12

480

5

مركز الجبيل

1,200م

2

9

6

15

840

6

مركز األحساء

1,200م

2

9

4

13

520

48

33

81

4015

المجموع
المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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3أعداد الطالب

يوضح الجدول التالي أعداد الطالب بمعاهد شركة أكاديمية التعلم خالل عام 2020م وعام 2021م:
  (12):مقر لودجلاأعداد الطالب
خالل عام 2020م

خالل عام 2021م

االسم

الرقم
1

مركز الدمام 1

1,100

1,049

2

مركز الدمام 2

405

862

3

مركز الخبر

820

1,031

4

مركز القطيف

513

611

5

مركز الجبيل

910

1,197

6

مركز األحساء

428

562

4,176

5,312

المجموع
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

-11

3إيرادات الشركة

يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة بحسب أعمال المراكز التعليمية خالل عام 2020م وعام 2021م:
  (13):مقر لودجلاإيرادات الشركة بحسب أعمال المراكز
السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
(ريال سعودي)

الرقم

النسبة من
اإلجمالي

السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة من
اإلجمالي

8,679,165

%20.53
%17.37
%19.12

1

مركز الدمام 1

8,615,668

%25.49

2

مركز الدمام 2

3,341,074

%9.89

7,343,804

3

مركز الخبر

6,712,599

%19.86

8,082,364

4

مركز القطيف

4,046,417

%11.97

5,042,854

%11.93

5

مركز الجبيل

7,611,251

%22.52

9,085,661

%21.49

6

مركز األحساء

3,466,706

%10.26

4,046,161

%9.57

المجموع

33,793,715

%100.00

42,280,009

%100.00

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

25

ةكرشلا

-12

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

3تراخيص الشركة

حصلت شركة أكاديمية التعلم على التراخيص الالزمة للقيام بأعمالها كما هو موضح بالجدول التالي:
  (14):مقر لودجلاالتراخيص المتعلقة بعمليات الشركة
الترخيص

المرخصة
الجهة ُ

الغرض

رقم الترخيص وتاريخه

ترخيص تدريب (نساء)  -معهد
أكاديمية التعلم العالي للتدريب -
فرع الدمام 1

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

دبلوم التقنية اإلدارية تخصص
التسويق ،دبلوم إدارة الموارد البشرية،
دبلوم العالقات العامة واإلعالم ،دبلوم
إدارة األعمال ،برنامج إدارة األعمال
التأهيلي ،برنامج مساعد إداري،
برنامج مبادئ التأمين ،برنامج إدخال
البيانات ومعالجة النصوص ،برنامج
استخدام الحاسب اآللي في األعمال
المكتبية ،برنامج المجاالت التطويرية

ترخيص معهد لغات (بنات) -
المركز الكندي للغات  -فرع
*
الدمام

وزارة التعليم

معاهد تعليم اللغات ومهارة المحادثة

ترخيص معهد لغات (بنين) -
المركز الكندي للغات  -فرع
*
الدمام

وزارة التعليم

معاهد تعليم اللغات ومهارة المحادثة

بتاريخ 1441/04/22هـ

ترخيص تدريب (نساء)  -معهد
أكاديمية التعلم العالي للتدريب -
فرع الدمام 2

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

دبلوم إدارة الموارد البشرية ،دبلوم
العالقات العامة واإلعالم ،دبلوم إدارة
األعمال ،المجاالت التطويرية

()224516355161812

ترخيص تدريب (نساء)  -معهد
أكاديمية التعلم العالي للتدريب -
فرع الخبر

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

دبلوم التقنية اإلدارية تخصص
التسويق ،دبلوم إدارة الموارد البشرية،
دبلوم العالقات العامة واإلعالم،
برنامج مبادئ التأمين ،دبلوم إدارة
أعمال ،برنامج المجاالت التطويرية

ترخيص معهد لغات (بنات) -
المركز الكندي للغات  -فرع
*
الخبر

وزارة التعليم

معاهد تعليم اللغات ومهارة المحادثة

ترخيص تدريب (نساء)  -معهد
أكاديمية التعلم العالي للتدريب -
فرع القطيف

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

دبلوم إدارة الموارد البشرية ،دبلوم
العالقات العامة واإلعالم ،دبلوم إدارة
األعمال ،برنامج إدارة األعمال ،برنامج
مساعد إداري ،برنامج مبادئ التأمين،
المجاالت التطويرية

ترخيص معهد لغات (بنات) -
المركز الكندي للغات  -فرع
*
القطيف

وزارة التعليم

معاهد تعليم اللغات ومهارة المحادثة

ترخيص تدريب (نساء)  -معهد
أكاديمية التعلم العالي للتدريب -
فرع الجبيل

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

دبلوم التقنية اإلدارية تخصص
التسويق ،دبلوم إدارة الموارد البشرية،
دبلوم العالقات العامة واإلعالم ،دبلوم
إدارة أعمال ،برنامج مبادئ التأمين،
برنامج استخدام الحاسب اآللي في
األعمال المكتبية ،برنامج المجاالت
التطويرية

رخصة تجارية  -معهد أكاديمية
التعلم العالي للتدريب  -فرع
الجبيل

الهيئة الملكية بالجبيل

معاهد التدريب اإلداري

ترخيص معهد لغات (بنات) -
المركز الكندي للغات  -فرع
الجبيل

وزارة التعليم

معاهد تعليم اللغات ومهارة المحادثة
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()224563221063
التاريخ غير ُمحدد

()530-0289

بتاريخ 1441/04/22هـ

(الموافق 2019/12/19م)
()530-0917

(الموافق 2019/12/19م)
بتاريخ 1441/11/02هـ

(الموافق 2020/07/16م)
()224525321157

بتاريخ 1442/04/17هـ

(الموافق 2020/12/02م)
()530-0461

بتاريخ 1441/04/22هـ

(الموافق 2019/12/19م)
()224589591082

بتاريخ 1442/01/11هـ

(الموافق 2020/09/13م)
()530-0355

بتاريخ 1440/07/23هـ

(الموافق 2019/04/28م)
()224524671812

بتاريخ 1442/04/22هـ

(الموافق 2020/12/07م)
()5749

بتاريخ 1441/01/13هـ

(الموافق 2019/09/12م)
()530-19059

بتاريخ 1443/03/14هـ

(الموافق 2021/10/20م)

تاريخ انتهاء الترخيص

1447/01/16هـ

(الموافق 2025/07/11م)

1443/08/27هـ

(الموافق 2022/03/31م)
1443/08/27هـ

(الموافق 2022/03/31م)
1444/05/04هـ

(الموافق 2022/11/28م)
1447/07/13هـ

(الموافق 2026/01/02م)
1443/08/27هـ

(الموافق 2022/03/31م)
1447/03/09هـ

(الموافق 2025/09/01م)
1443/08/27هـ

(الموافق 2022/03/31م)

1447/03/16هـ

(الموافق 2025/09/08م)

1446/01/12هـ

(الموافق 2024/07/18م)
1444/03/24هـ

(الموافق 2022/10/20م)

ةكرشلا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

الترخيص

الغرض

المرخصة
الجهة ُ

ترخيص تدريب (نساء)  -معهد
أكاديمية التعلم العالي للتدريب -
فرع األحساء

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

دبلوم التقنية اإلدارية تخصص
المحاسبة ،دبلوم إدارة الموارد
البشرية ،دبلوم العالقات العامة
واإلعالم ،برنامج إدارة األعمال،
برنامج إدخال البيانات ومعالجة
النصوص ،برنامج المجاالت التطويرية

ترخيص معهد لغات (بنات) -
المركز الكندي للغات  -فرع
*
األحساء

وزارة التعليم

معاهد تعليم اللغات ومهارة المحادثة

رخصة تعليم إلكتروني

المركز الوطني للتعليم
اإللكتروني

تعليم إلكتروني

رقم الترخيص وتاريخه
()224567661812

بتاريخ 1442/06/06هـ

(الموافق 2021/02/07م)
()530-18732

بتاريخ 1442/05/19هـ

(الموافق 2021/01/03م)
()2000070619000546
بتاريخ 1442/08/15هـ

(الموافق 2021/03/28م)

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

تاريخ انتهاء الترخيص

1447/11/08هـ

(الموافق 2026/05/12م)

1443/08/27هـ

(الموافق 2022/03/31م)
1446/09/29هـ

(الموافق 2025/03/28م)

* يتم تجديد الترخيص بشكل شهري.
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3السجالت التجارية

يوضح الجدول التالي السجالت التجارية لشركة أكاديمية التعلم وفروعها:
  (15):مقر لودجلاالسجالت التجارية للشركة وفروعها
الكيان
القانوني

رقم السجل
التجاري

مكان
اإلصدار

شركة أكاديمية
التعلم

شركة مساهمة
مقفلة

()2050047188

الدمام

االسم

النشاط

تاريخ اإلصدار

معاهد التدريب العالي  -البيع
بالجملة للحواسيب ومستلزماتها،
(الموافق 2004/12/27م)
ويشمل بيع الطابعات وأحبارها
1425/11/15هـ

معهد أكاديمية
التعلم العالي
النسائي للتدريب

فرع شركة

()2050097822

الدمام

معاهد التدريب العالي ،معاهد
تدريب اإلداري

1435/04/03هـ

المركز الكندي
للغات

فرع شركة

()2050055639

الدمام

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة

1428/06/23هـ

(الموافق 2014/02/03م)
(الموافق 2007/07/08م)

تاريخ االنتهاء
1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)
1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)
1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)

المركز الكندي
للغات

فرع شركة

()2050097826

الدمام

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة

(الموافق 2014/02/03م)

1435/04/03هـ

(الموافق 2022/10/21م)

معهد أكاديمية
التعلم العالي
النسائي للتدريب

فرع شركة

()2051040924

الخبر

معاهد التدريب العالي ،معاهد
تدريب اإلداري

1430/10/09هـ

1444/03/10هـ

(الموافق 2009/09/28م)

1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)

المركز الكندي
للغات

فرع شركة

()2051059261

الخبر

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة

(الموافق 2014/11/06م)

1436/01/13هـ

(الموافق 2022/10/21م)

معهد أكاديمية
التعلم العالي
النسائي للتدريب

فرع شركة

)2053032147

القطيف

معاهد التدريب العالي ،معاهد
تدريب اإلداري

1436/02/18هـ

(الموافق 2014/12/10م)

1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)

المركز الكندي
للغات

فرع شركة

()2053025339

القطيف

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة

1433/06/01هـ

(الموافق 2012/04/22م)

1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)

معهد أكاديمية
التعلم العالي
النسائي للتدريب

فرع شركة

()2055013985

الجبيل

معاهد التدريب العالي ،معاهد
تدريب اإلداري

1432/09/23هـ

(الموافق 2011/08/23م)

1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)

المركز الكندي
للغات

فرع شركة

()2055013984

الجبيل

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة

1432/09/23هـ

(الموافق 2011/08/23م)

1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)

معهد أكاديمية
التعلم العالي
النسائي للتدريب

فرع شركة

()2252058424

األحساء

معاهد التدريب العالي ،معاهد
تدريب اإلداري

1435/09/13هـ

1444/03/10هـ

27

(الموافق 2014/07/10م)

1444/03/10هـ

(الموافق 2022/10/21م)

ةكرشلا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

رقم السجل
التجاري

مكان
اإلصدار

الكيان
القانوني

المركز الكندي
للغات

فرع شركة

()2252064339

األحساء

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة

شركة أكاديمية
التعلم

فرع شركة

()1010623225

الرياض

معاهد التدريب العالي ،مراكز
التدريب

المركز الكندي
للغات

فرع الشركة

()1010428951

الرياض

إدارة معاهد التدريب والتعليم

االسم

النشاط

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1437/03/17هـ

(الموافق 2015/12/28م)

1444/03/16هـ

(الموافق 2022/10/12م)

1441/05/25هـ

1444/05/25هـ

(الموافق 2020/01/20م)

(الموافق 2022/12/10م)

1436/02/25هـ

1444/03/10هـ

(الموافق 2014/12/17م)

(الموافق 2022/10/21م)

* لدى الشركة سجل تجاري فرعي في مدينة الرياض باسم «شركة أكاديمية التعلم» وسجل تجاري فرعي في مدينة الرياض باسم «المركز الكندي للغات» ،ولم تقم الشركة بتجهيز أو تشغيل أياً
منهما ،وليس لديها أي نشاط تجاري في مدينة الرياض كما في تاريخ هذا المستند.
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3العقارات المملوكة أو المستأجرة للشركة

دخلت شركة أكاديمية التعلم في عدة عقود إيجار في كل من مدينة الدمام والخبر واألحساء والجبيل والقطيف ،وليس للشركة أية عقارات
مملوكة كما في تاريخ هذا المستند .ويوضح الجدول التالي العقارات المستأجرة من قبل الشركة:
  (16):مقر لودجلاالعقارات المستأجرة للشركة
الرقم

المؤجر

المدينة

نوع العقار

قيمة اإليجار السنوي
(ريال سعودي)

مدة العقد

تاريخ بداية
العقد

تاريخ نهاية العقد

شروط
التجديد

1

المؤجر 1

الدمام

مبنى تجاري

400,000

 5سنوات
ميالدية

2020/04/23م

2025/04/23م

يُجدد باتفاق
الطرفين

2

المؤجر 2

الدمام

مبنى تجاري

450,000

 3سنوات
ميالدية

2019/08/01م

2022/08/01م

يُجدد باتفاق
الطرفين

3

المؤجر 3

األحساء

مبنى تجاري

4

المؤجر 4

الجبيل

مبنى تجاري

خالل السنة األولى و220,000
خالل السنتين األخيرتين

200,000

 10سنوات
ميالدية

2019/08/17م

2029/08/17م

غير ُمحدد

 3سنوات
ميالدية

2019/04/05م

2022/04/15م

غير ُمحدد

5

المؤجر 5

القطيف

مبنى تجاري

207,000

 3سنوات
ميالدية

2020/11/01م

2023/10/31م

يُجدد باتفاق
الطرفين

6

المؤجر 6

الدمام

مبنى تجاري

65,000

 3سنوات
هجرية

1440/07/29هـ

1443/07/29هـ

يُجدد تلقائياً

7

المؤجر 7

الخبر

مبنى تجاري

 446,550خالل الخمس سنوات
األولى و 491,205خالل الخمس
سنوات األخيرة

 10سنوات
ميالدية

2019/05/20م

2029/05/20م

يُجدد باتفاق
الطرفين

8

المؤجر 8

الدمام

مبنى تجاري

200,000

 5سنوات
هجرية

1438/09/01هـ

1443/08/29هـ

يُجدد تلقائياً

9

المؤجر 9

الدمام

مبنى تجاري

65,000

 3سنوات
هجرية

1442/06/29هـ

1445/06/29هـ

يُجدد تلقائياً

خالل الخمس سنوات األولى
و 250,000خالل الخمس سنوات
األخيرة (قبل الضريبة)
170,000

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

28

ةكرشلا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

3موردو الشركة
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تحصل الشركة على المنتجات والمستلزمات المستخدمة بشكل أساسي في خدمات التعليم من موردين محليين .ويوضح الجدول التالي
توزيع مشتريات الشركة بحسب الموردين الرئيسيين:
  (17):مقر لودجلاالموردين الرئيسيين
طبيعة التعامل

السنة المالية المنتهية في
2020/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة من اإلجمالي

السنة المالية المنتهية في
2021/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة من اإلجمالي

مورد 1

أجهزة لوحية

2,634,082

%54.40

3,694,375

%50.89

مورد 2

دعاية وإعالن

795,000

%16.42

1,090,100

%15.02

مورد 3

أجهزة وشاشات

-

%0.00

768,010

%10.58

مورد 4

دعاية وإعالن

-

%0.00

626,606

%8.63

1,413,397

%29.19

1,080,435

%14.88

4,842,479

%100.00

7,259,526

%100.00

الموردون

موردون أخرون
المجموع
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

والجدير ذكره أن جميع المعدات والمستلزمات المستخدمة من قبل الشركة ،يوجد لها العديد من الموردين حيث تقوم الشركة بطلب عروض
من عدد من الموردين واختيار العرض األفضل من حيث السعر والجودة وخدمة ما بعد البيع.
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3العالمات التجارية وحقوق الملكية

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها وإدارة عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية والتي تمنحها موقعاً متميزاً لدى عمالئها في
السوق ،ولقد حصلت الشركة على شهادة تسجيل العالمة التجارية لشركة أكاديمية التعلم لدى وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
بتاريخ 1441/05/20هـ (الموافق 2020/01/15م) ،وكما حصلت الشركة على شهادة تسجيل العالمة التجارية للمركز الكندي للغات من
وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1442/11/19هـ (الموافق 2021/06/29م) ،ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمات
التجارية:
  (18):مقر لودجلاالعالمة التجارية للشركة
اسم المالك

رقم التسجيل

الفئة

1441007370

شركة أكاديمية التعلم

()41

1442036109

شركة أكاديمية التعلم

()41

تاريخ نهاية الحماية
1451/03/09هـ

(الموافق 2029/07/21م)

1452/11/18هـ

(الموافق 2031/03/12م)

بلد التسجيل

العالمة التجارية

السعودية

السعودية

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

الجدير بالذكر أنه تم تسجيل عالمة الشركة التجارية الخاصة بشركة أكاديمية التعلم رسمياً بالمملكة العربية السعودية ،وال تملك الشركة أي
عالمة تجارية أخرى غير تلك المذكورة أعاله .كما لم تقم الشركة بإبرام أي اتفاقية ترخيص باستخدام عالمتها التجارية أعاله ألي طرف
آخر سواء كان داخل أو خارج المملكة ،باإلضافة إلى أنها ال تملك أي ترخيص باستخدام عالمات تجارية لشركات أجنبية على مطبوعات
الشركة أو نشراتها التسويقية داخل المملكة.

29

ةكرشلا
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

3سياسة األبحاث والتطوير

تختص إدارة التطوير لدى الشركة بمتابعة شؤون أعمال تطوير مراكز التعليم والتدريب وتجهيزها وتوسعتها وإنشاء المراكز الجديدة ضمن
إطار استراتيجية الشركة .وتعمل الشركة بشكل دائم على مواكبة التطور في مجال التعليم والتدريب من خالل االطالع على أحدث نماذج
التطوير في المجال األكاديمي ،إضافة إلى توظيف القنوات اإللكترونية لتمكين التعلم اإللكتروني عن بعد.
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3انقطاع األعمال

يُقر مجلس إدارة الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة
خالل فترة االثني عشر ( )12شهراً األخيرة.
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3الموظفون والسعودة

3 -19-1الموظفون
بلغ عدد الموظفين في شركة أكاديمية التعلم ( )181موظف كما في 2021/12/31م ،ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين ونسب السعودة
للشركة خالل األعوام 2019م و2020م و2021م:
  (19):مقر لودجلاأعداد الموظفين بالشركة
2019م

2021م

2020م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

149

%93.13

154

%92.77

166

%91.71

غير السعوديين

11

%6.88

12

%7.23

15

%8.29

اإلجمالي

160

%100.00

166

%100.00

181

%100.00

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين بحسب إدارات الشركة خالل األعوام 2019م و2020م و2021م:
  (20):مقر لودجلاالموظفون بحسب اإلدارات الرئيسية
اإلدارة

2019م
سعودي

غير سعودي

2020م
اإلجمالي

سعودي

2021م

غير سعودي

اإلجمالي

إدارة الشؤون األكاديمية

3

5

8

7

6

13

5

اإلدارة المالية

0

3

3

0

3

3

5

3

إدارة الشؤون اإلدارية والقانونية

1

0

1

1

0

1

1

0

1

إدارة الموارد البشرية

1

0

1

1

0

1

1

0

1

إدارة مركز الدمام 1

47

4

51

35

3

38

30

0

30

إدارة مركز الدمام 2

0

0

0

17

0

17

23

0

23

إدارة مركز الخبر

25

1

26

27

0

27

28

0

28

إدارة مركز القطيف

25

0

25

20

0

20

25

0

25

إدارة مركز األحساء

21

0

21

19

0

19

20

0

20

إدارة مركز الجبيل

26

0

26

27

0

27

28

0

28

اإلجمالي

149

11

160

154

12

166

166

15

181

المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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سعودي

غير سعودي

اإلجمالي

12

17
8

ةكرشلا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

3 -19-2السعودة
تم اعتماد برنامج السعودة «نطاقات» بموجب قرار معالي وزير العمل رقم ( )4040بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م)،
وذلك بنا ًء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )50بتاريخ 1415/05/21هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وجرى تنفيذ برنامج نطاقات بتاريخ
1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م) .وقد بدأت وزارة العمل في تطبيق برنامج نطاقات لتشجيع المؤسسات على توظيف المواطنين
السعوديين .ومن خالل البرنامج يتم تقييم أداء أي شركة استناداً إلى فئات محددة «نطاقات» ،وتشمل :النطاق البالتيني ،والنطاق األخضر
(مقسم إلى فئات فرعية ،أي :فئة منخفضة وفئة متوسطة وفئة مرتفعة) ،والنطاق األصفر والنطاق األحمر .وتعتبر الشركات التي تكون ضمن
النطاق البالتيني أو األخضر قد أوفت بمتطلبات السعودة ،وبالتالي يحق لها عدد من المزايا ،كتمكين العاملين غير السعوديين من الحصول
على تأشيرات العمل وتجديدها أو تغيير مهنهم (باستثناء المهن المخصصة حصرياً للمواطنين السعوديين) .وفيما يتعلق بالشركات التي
تكون في وضع أدنى من النطاق األصفر أو في النطاق األحمر (بنا ًء على مدى عدم تقيدها بالمتطلبات المحددة) ،فإنها تعتبر قد خالفت
متطلبات السعودة ،وقد تخضع لبعض اإلجراءات الجزائية ،مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات عمل الموظفين غير السعوديين أو
الحصول على تأشيرات عمل جديدة .والجدير بالذكر أنه قد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني كما في 2021/12/31م ،حيث إن
الشركة قد تمكنت من تحقيق نسبة توطين بلغت .%91.71
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4-هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
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4هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة
بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين الحاليين بالشركة
قبل اإلدراج:
  (21):مقر لودجلاهيكل الملكية الحالي للشركة
المساهمون

الرقم

عدد األسهم

القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

1,800,100

18,001,000

%30.0017

-

6,056,000

%10.0933

-

1

خالد محمد فرحان الدوسري

2

شركة فلوة نجد العقارية

605,600

()1

3

محمد صالح حسين الجهوري

1,000

10,000

%0.0167

-

4

هند ناصر مبارك البنعلي

1,000

10,000

%0.0167

-

5

فوزيه مصلح دخيل المالكي

1,000

10,000

%0.0167

-

6

انتصار سعد احمد القرين

1,000

10,000

%0.0167

-

7

نجالء إبراهيم حسين الجهوري

1,000

10,000

%0.0167

-

8

نجالء عبدالرحمن عبداهلل الدخيل

1,000

10,000

%0.0167

-

9

شوق جميل احمد الغامدي

1,000

10,000

%0.0167

-

10

ابتهال عبدالغني رضي حكروه

1,000

10,000

%0.0167

-

الجمهور ( 70مساهم)

3,586,300

35,863,000

%59.7177

-

6,000,000

60,000,000

%100.0000

-

المجموع
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

( )1يخصم من أسهم المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري ما عدده ( )25,000خمسة وعشرون ألف سهم عبارة عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي  -مجموعة الدخيل المالية،
وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة على المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري.
مالحظة :النسب تقريبية.
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4المساهمون الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة

يوجد لدى الشركة مساهمان اثنان كبار ممن يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة كما بتاريخ هذا المستند ،ويوضح الجدول التالي عدد
أسهمهما ونسب ملكيتهما قبل اإلدراج:
  (22):مقر لودجلاالمساهمون الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة
المساهمون الكبار

الرقم
1

خالد محمد فرحان الدوسري

2

شركة فلوة نجد العقارية

()1

المجموع
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

1,800,100

18,001,000

%30.0017

-

605,600

6,056,000

%10.0933

-

2,405,700

24,057,000

%40.0950

-

( )1يخصم من أسهم المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري ما عدده ( )25,000خمسة وعشرون ألف سهم عبارة عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي  -مجموعة الدخيل المالية،
وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة على المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري.
مالحظة :النسب تقريبية.
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4الشركة المساهمة في شركة أكاديمية التعلم

-3-1

4شركة فلوة نجد العقارية

شركة فلوة نجد العقارية هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة (وقف) بموجب السجل التجاري رقم ( )2050138156الصادر من
مدينة الدمام بتاريخ 1442/02/19هـ (الموافق 2020/10/06م) .يقع المركز الرئيسي لشركة فلوة نجد العقارية في مدينة الدمام ،ويبلغ
رأس مالها ( )10,000عشرة آالف ريال سعودي مقسم إلى ( )1,000ألف حصة متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية ( )10عشرة رياالت
سعودية للحصة الواحدة .والجدير بالذكر أن المساهم الكبير خالد محمد فرحان الدوسري يسيطر على شركة فلوة نجد العقارية بصفته
مديراً للوقف ،وتتمثل أغراض الشركة بحسب عقد تأسيسها فيما يلي:
التشييد والبناء.
التجارة.
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
الكهرباء والغاز والماء وفروعها.
المناجم والبترول وفروعها.
النقل والتخزين والتبريد.
الزراعة والصيد.
تقنية المعلومات.
األمن والسالمة.
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة فلوة نجد العقارية:
  (23):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة فلوة نجد العقارية
المالك
صك وقف منجز رقم  411427274وتاريخ 1441/12/01هـ (الموافق 2020/07/22م)
المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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عدد الحصص

القيمة االسمية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1,000

10,000

%100.00
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4الهيكل التنظيمي

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة أكاديمية التعلم:
الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
أﻣﲔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

د .ﻣﻨﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪوﺧﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرس اﻟﺸﺒﻠﻲ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

إدارة ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺒﺮ

ﻫﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ

ﻫﻨﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﻨﻌﻠﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﳋﻮﻟﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﲔ اﳉﻬﻮري

ﻓﻮزﻳﻪ ﻣﺼﻠﺢ دﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻜﻲ

إدارة ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺣﺴﺎء

إدارة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻣﺎم ١

إدارة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻣﺎم ٢

إدارة ﻣﺮﻛﺰ اﳉﺒﻴﻞ

إدارة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻄﻴﻒ

اﻧﺘﺼﺎر ﺳﻌﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮﻳﻦ

ﳒﻼء إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﲔ اﳉﻬﻮري

ﳒﻼء ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﺧﻴﻞ

ﺷﻮق ﺟﻤﻴﻞ اﺣﻤﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي

اﺑﺘﻬﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ رﺿﻲ ﺣﻜﺮوه

المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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4أعضاء مجلس اإلدارة

يتولى إدارة شركة أكاديمية التعلم مجلس إدارة مؤلف من ( )5خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن
( )3ثالث سنوات ،ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن
تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة ،وباستثناء ذلك تُعين الجمعية العامة التحولية أول مجلس إدارة لمدة ( )5خمس سنوات .وقد تم
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة التحولية للشركة التي عقدت بتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق 2021/06/16م) لمدة
( )5خمس سنوات .ويعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته ( )2مرتين سنوياً على األقل.
مسؤوليات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة واإلشراف على إدارة
وتنفيذ أعمالها وتصريف أمورها .ويتمثل دور مجلس إدارة الشركة بشكل مختصر فيما يلي:
التوجيه االستراتيجي العام ومراقبة اإلدارة التنفيذية لتحقيق األهداف والنتائج التي قامت من أجلها الشركة بما يحقق
تنمية العوائد للمساهمين على المدى البعيد ،ويحافظ على حقوقهم واستثماراتهم ومصالحهم ،والتعامل مع فئاتهم بالعدل.
رسم السياسات العامة للشركة وضبط توجهاتها وإقرار الخطط واالستراتيجيات.
دراسة واعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية ونظم األجور النقدية والبدالت والحوافز والمكافآت المعدة والموصى بها من
أعضاء مجلس اإلدارة وترفعها إلى المجلس لالعتماد والموافقة النهائية من قبل الجمعية العامة.
مباشرة مهام التخطيط والتوجيه والتنسيق واإلشراف والمتابعة والرقابة وتقويم األداء ،مع ترك األعمال التنفيذية الى
الوظائف القيادية واإلشرافية والتخصصية الفنية والتخصصية المالية واإلدارية.
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ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:
  (24):مقر لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة
االسم
خالد محمد فرحان الدوسري

المنصب

الصفة

الجنسية

العمر

عدد األسهم

نسبة الملكية نسبة الملكية
غير المباشرة
المباشرة

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

سعودي

50

1,800,100

%30.0017

-

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

سعودي

40

-

-

-

محمد عبداهلل فهد العجالن

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

سعودي

48

-

-

-

حسن محمد فارس الشبلي

عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

تنفيذي  /غير مستقل

سوري

39

-

-

-

سها سعد مسفر سيف

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

سعودية

36

-

-

-

()1

ناصر عبدالرحمن عبداهلل الزامل

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

( )1يخصم من أسهم المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري ما عدده ( )25,000خمسة وعشرون ألف سهم عبارة عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي  -مجموعة الدخيل المالية،
وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة على المساهم /خالد محمد فرحان الدوسري.
مالحظة :النسب تقريبية.

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:
  (25):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة
االسم:

خالد محمد فرحان الدوسري

العمر:

50

الجنسية:

سعودي

المنصب:

رئيس مجلس اإلدارة

سنة التعيين:

2020م
حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام عام 1995م.
حاصل على دورة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجمهورية التركية في عام 2018م.

المؤهالت العلمية

حاصل على دورة لغة انجليزية من الواليات المتحدة األمريكية في عام 2014م.
حاصل على دورة في التسويق من اإلمارات العربية المتحدة في عام 2010م.

حاصل على دورة لغة انجليزية من المملكة المتحدة البريطانية في عام 2005م.
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة من عام 2010م إلى عام 2013م.
الخبرات العملية

رئيس اللجنة الوطنية لشباب األعمال في مجلس الغرف السعودية من عام 2009م إلى عام 2010م.
عضو مجلس األعمال السعودي الكندي في مجلس الغرف السعودي من عام 2009م إلى عام 2011م.

رئيس مجلس اإلدارة لشركة خيرات الخليج للطاقة في مدينة الرياض من عام 2011م إلى عام 2014م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في مدينة الدمام منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

العضويات في
مجالس إدارة أخرى

رئيس مجلس اإلدارة في شركة فلوة نجد العقارية في مدينة الدمام منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس اإلدارة في شركة خيرات العمارية العقارية في مدينة الدمام منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس اإلدارة في شركة التكنولوجيا الرائدة في مدينة الدمام منذ عام 2006م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس اإلدارة في شركة خيرات الشرق التجارية في مدينة الدمام منذ عام 2006م وحتى تاريخه.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

35

يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه
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  (26):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة
االسم:

ناصر عبدالرحمن عبداهلل الزامل

العمر:

40

الجنسية:

سعودي

المنصب:

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سنة التعيين:

2021م
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال (إدارة الجودة الشاملة) من جامعة برادفور في المملكة المتحدة عام 2005م.

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 2003م.
المدير العام في شركة مجموعة الزامل التجارية في مدينة الرياض منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

الخبرات العملية

نائب الرئيس في شركة مجموعة التجارية في مدينة الرياض من عام 2016م إلى عام 2020م.
رئيس اللجنة التنفيذية في شركة تطوير للصناعات السعودية في مدينة بريدة منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

العضويات في
مجالس إدارة أخرى

رئيس مجلس اإلدارة في شركة تطوير للصناعات السعودية في مدينة بريدة منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
عضو مجلس اإلدارة في شركة عزم للتطوير واالستثمار العقاري في مدينة الرياض منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

مدير تطوير األعمال في شركة مجموعة الزامل التجارية في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2016م.
مطور أعمال تنفيذي في شركة مجموعة الزامل التجارية في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2007م.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (27):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة
االسم:

محمد عبداهلل فهد العجالن

العمر:

48

الجنسية:

سعودي

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة

سنة التعيين:

2021م
حاصل على درجة الدكتوراه في اإلدارة والتسويق من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة عام 2006م.

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة عام 2003م.
حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1995م.

الخبرات العملية

الرئيس التنفيذي في شركة شبال للتجارة في مدينة الرياض منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
الرئيس التنفيذي في شركة رأيك العقارية في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2017م.

العضويات في
مجالس إدارة أخرى

نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة شبال القابضة في مدينة الرياض منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة شبال للتجارة في مدينة الرياض من عام 2017م إلى عام 2020م.

مدير المبيعات في شركة عبداهلل فهد العجالن في مدينة الرياض من عام 1995م إلى عام 2000م.

نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة بيئة البناء العقارية في مدينة الرياض منذ عام 2015م.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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  (28):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
االسم:

حسن محمد فارس الشبلي

العمر:

39

الجنسية:

سوري

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

سنة التعيين:

2021م
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق في سوريا عام 2007م.

المؤهالت العلمية

حاصل على شهادة تدريس اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها من جامعة حلب في سوريا عام 2003م.
المشرف العام على قطاع التعليم والتدريب في شركة أكاديمية التعلم في مدينة الدمام من عام 2017م إلى عام 2021م.

مدير تطوير األعمال في شركة خيرات الشرق التجارية في مدينة الخبر من عام 2015م إلى عام 2017م.
تنفيذي تطوير األعمال في شركة خيرات الشرق التجارية في مدينة الخبر من عام 2013م إلى عام 2015م.

الخبرات العملية

مساعد الرئيس التنفيذي في شركة خيرات الشرق التجارية في مدينة الخبر من عام 2009م إلى عام 2013م.
مسؤول التدريب والتطوير في المركز الكندي للغات في مدينة الخبر من عام 2008م إلى عام 2009م.
العضويات في
مجالس إدارة أخرى

ال توجد.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (29):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة
االسم:

سها سعد مسفر سيف

العمر:

36

الجنسية:

سعودية

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة

سنة التعيين:

2021م

المؤهالت العلمية

حاصلة على درجة الماجستير في إدارة سلسلة توريد العمليات من جامعة سيدني للتكنولوجيا في استراليا عام 2012م.
حاصلة على درجة البكالوريوس في علم االجتماع من جامعة الملك فيصل في مدينة األحساء عام 2006م.

مديرة التخطيط االستراتيجي في الشركة الوطنية لخدمات الطاقة في مدينة الدمام منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
مديرة سلسلة التوريد اإلقليمي ومديرة برنامج اكتفاء في الشركة الوطنية لخدمات الطاقة في مدينة الدمام من عام 2018م إلى
عام 2021م.
الخبرات العملية

مديرة باإلنابة لقسم المشتريات في الشركة السعودية لصناعة الورق في مدينة الدمام من عام 2017م إلى عام 2018م.

استشاري استدامة في شركة نيوتريتوس في والية لوس انجلوس بالواليات المتحدة األمريكية من عام 2015م إلى عام 2016م.
مديرة عقود في شركة إيمرسون بروسيس مانجمنت لحلول الطاقة والمياه في مدينة الخبر من عام 2012م إلى عام 2014م.

 ُمدرسة في مدارس سعد الوطنية في مدينة الخبر من عام 2007م إلى عام 2009م.
العضويات في مجالس إدارة
أخرى

ال توجد.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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4أمين سر مجلس اإلدارة

قرر مجلس اإلدارة تعيين الدكتورة /منار عثمان عبداهلل الدوخي كأمين سر لمجلس اإلدارة بتاريخ 1443/01/23هـ (الموافق 2021/09/01م)،
وهي تختص بتسجيل محاضــر اجتماعات مجلس اإلدارة ،وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها ،إلى جانب ممارسة
االختصاصات األخرى التي يوكلها إليها مجلس اإلدارة .وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة:
  (30):مقر لودجلاالسيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة
االسم:

منار عثمان عبداهلل الدوخي

العمر:

37

الجنسية:

سعودية

المنصب:

أمين سر مجلس اإلدارة

سنة التعيين:

2021م
حاصلة على درجة الدكتوراه في اإلدارة والتخطيط التربوي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في مدينة الرياض عام
2020م.

حاصلة على درجة الماجستير في اإلدارة والتخطيط التربوي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في مدينة الرياض عام
2012م.

المؤهالت العلمية

حاصلة على درجة البكالوريوس في أصول الدين من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في مدينة الرياض عام 2009م.

محاضرة في شركة الجزيرة للتعليم والتدريب في مدينة الدمام من عام 2019م إلى عام 2020م.

الخبرات العملية
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

-6

معلمة في شركة التعليم النوعي في مدينة الرياض من عام 2017م إلى عام 2019م.
مدربة في شركة الخليج للتدريب والتعليم في مدينة الرياض من عام 2012م إلى عام 2014م.

4لجان مجلس اإلدارة

تتمثل سياسة الشركة في تبني عدد من معايير حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

-7

4لجنة المراجعة

شُ كلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة ( )54من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وقد وافقت الجمعية العامة غير
العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/19هـ (الموافق 2021/06/29م) على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها
ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم لـ ( )5خمس سنوات.
اختصاصات لجنة المراجعة:
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وتتلخص
مهام اللجنة ما يلي:
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة واإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق
من مدى فاعليتها.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقالليتهم وتحديد أتعابهم.
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال
المراجعة.
دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنة عليها.
دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

38

يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
  (31):مقر لودجلاأعضاء لجنة المراجعة
المنصب

الصفة

االسم
محمد عبداهلل فهد العجالن

رئيس لجنة المراجعة

غير تنفيذي  /مستقل

محمد رفعت أحمد

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي  /مستقل

إبراهيم شوقي عبداهلل

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي  /مستقل

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة السيد /محمد عبداهلل فهد العجالن كما وردت في الصفحة رقم ( )36ضمن السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة.
  (32):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة
االسم

محمد رفعت أحمد

العمر

48

الجنسية

مصري

المنصب

عضو لجنة المراجعة

سنة التعيين

2021م
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام 1994م.

المؤهالت العلمية

عضو لجنة المراجعة في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في مدينة الدمام منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
محاسب عام في شركة خليفة عبداللطيف الملحم القابضة في مدينة الدمام منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

الخبرات العملية

محاسب عام في شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة في مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2016م.
محاسب عام في شركة العمودي في مدينة الدمام من عام 1995م إلى عام 2008م.

العضويات في
مجالس إدارة أخرى

ال توجد.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (33):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة
االسم

إبراهيم شوقي عبداهلل

العمر

40

الجنسية

مصري

المنصب

عضو لجنة المراجعة

سنة التعيين

2021م

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية عام 2002م.
عضو لجنة المراجعة في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في مدينة الدمام منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

الخبرات العملية

محاسب عام في شركة خليفة عبداللطيف الملحم القابضة في مدينة الدمام منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
محاسب عام في شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة في مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2016م.

أخصائي شئون مالية في شركة مصر للتجارة الخارجية في مدينة طابا في جمهورية مصر العربية من عام 2004م إلى عام
2008م.
العضويات في مجالس إدارة
أخرى

ال توجد.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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4اإلدارة التنفيذية

لدى شركة أكاديمية التعلم عدد من اإلدارات الرئيسية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كل حسب دورها ،ويتعين على كل إدارة
تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل األداء الكلي للشركة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على
المدى القصير والطويل .ويوضح الجدول التالي أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:
  (34):مقر لودجلااإلدارة التنفيذية للشركة
االسم

الرقم

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ االنضمام
إلى الشركة

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

الرئيس التنفيذي

سوري

39

2017/03/01م

-

-

مصري

39

2017/08/07م

-

-

54

2005/03/05م

%0.0167

-

2004/09/03م

%0.0167

-

-

-

1

حسن محمد فارس الشبلي

2

محمد عبدالسالم محمد الخولي

المدير المالي

3

محمد صالح حسين الجهوري

مدير إدارة التطوير

سعودي

4

هند ناصر مبارك البنعلي

مديرة الموارد البشرية

سعودية

56

5

هناء محمد يوسف الشايجي

مديرة مركز التأهيل الوظيفي

سعودية

46

2021/01/01م

6

فوزيه مصلح دخيل المالكي

مديرة مركز الخبر

سعودية

47

2009/05/23م

%0.0167

7

انتصار سعد احمد القرين

مديرة مركز األحساء

سعودية

40

2015/09/01م

%0.0167

-

8

نجالء إبراهيم حسين الجهوري

مديرة مركز الدمام 1

سعودية

47

2018/03/15م

%0.0167

-

9

نجالء عبدالرحمن عبداهلل الدخيل

مديرة مركز الدمام 2

سعودية

28

2018/10/01م

%0.0167

-

10

شوق جميل احمد الغامدي

مديرة مركز الجبيل

سعودية

35

2011/07/25م

%0.0167

-

11

ابتهال عبدالغني رضي حكروه

مديرة مركز القطيف

سعودية

40

2008/01/01م

%0.0167

-

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي السيد /حسن محمد فارس الشبلي كما وردت في الصفحة رقم ( )37ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس
اإلدارة.
  (35):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

محمد عبدالسالم محمد الخولي

العمر

39

الجنسية

مصري

المنصب

المدير المالي

سنة االنضمام للشركة

2017م
حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة اإلسكندرية في مصر عام 2007م.

حاصل على شهادة في إعداد الموازنات التقديرية من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في مدينة الدمام عام 2019م.

المؤهالت العلمية

حاصل على شهادة في إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية في الشركات التجارية والصناعية من مركز جايد للتدريب
واالستشارات المحاسبية في مصر عام 2009م.
حاصل على شهادة في القيد والترحيل وإعداد القوائم المالية من الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين في مصر عام
2008م.
حاصل على شهادة في إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية في قطاع المقاوالت من الجمعية المصرية للمحاسبين
القانونيين في مصر عام 2008م.

الخبرات العملية
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

رئيس الحسابات في شركة أكاديمية التعلم في مدينة الدمام من عام 2017م إلى عام 2021م.
رئيس الحسابات في مؤسسة أيس للمقاوالت في مدينة الرياض من عام 2015م إلى عام 2017م.

رئيس الحسابات في مجموعة شركات خالد فهد البعيز القابضة في مدينة الرياض من عام 2011م إلى عام 2015م.
محاسب عام في شركة أليكس الدولية في مصر من عام 2008م إلى عام 2011م.
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  (36):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

محمد صالح حسين الجهوري

العمر

54

الجنسية

سعودي

المنصب

مدير إدارة التطوير

سنة االنضمام للشركة

2005م
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة القاهرة في مصر عام 1995م.

المؤهالت العلمية

المدير اإلقليمي بالمنطقة الشرقية في شركة مهارات للتقنية وتنمية الموارد في مدينة الدمام من عام 1997م إلى عام 2005م.

الخبرات العملية

مدير معهد في شركة مهارات للتقنية وتنمية الموارد في مدينة الدمام من عام 1995م إلى عام 1997م.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (37):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

هند ناصر مبارك البنعلي

العمر

56

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرة الموارد البشرية

سنة االنضمام للشركة

2004م
حاصلة على درجة الدبلوم في البرمجة ونظم المعلومات من معهد العالمية للتعليم والتدريب في مدينة الرياض عام 2000م.

المؤهالت العلمية

حاصلة على الشهادة الدولية الستخدام الحاسب اآللي من مركز أي سي دي إل العربية في مدينة الرياض عام 2008م.
موظفة إدارية في مدرسة االبتدائية العاشرة في مدينة الدمام من عام 2002م إلى عام 2004م.

مدرسة في مدارس رياض اإلسالم في مدينة الدمام من عام 2001م إلى عام 2002م.

الخبرات العملية

مدربة في هيئة اإلغاثة اإلسالمية في مدينة الخبر من عام 2000م إلى عام 2001م.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (38):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

هناء محمد يوسف الشايجي

العمر

46

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرة مركز التأهيل الوظيفي

سنة االنضمام للشركة

2021م

المؤهالت العلمية

حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم األحياء الدقيقة من جامعة الملك فيصل في مدينة األحساء عام 1996م.
حاصلة على درجة الماجستير في األحياء الدقيقة من جامعة أركانساس آت ليتلروك في والية أركنساس بالواليات المتحدة
األمريكية عام 2017م.

حاصلة على درجة الدكتوراه في فلسفة علم البيئة من جامعة والية كنساس في والية كنساس بالواليات المتحدة األمريكية عام
2019م.
حاصلة على شهادة في إدارة المشاريع االحترافية من الغرفة التجارية في مدينة الرياض عام2020م

الخبرات العملية
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

مشرفة معمل في جامعة أركانساس آت ليتلروك في والية أركنساس بالواليات المتحدة األمريكية من عام 2017م إلى عام 2019م.
عضو منتدب في غرفة الرياض في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2012م.
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  (39):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

فوزيه مصلح دخيل المالكي

العمر

47

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرة مركز الخبر

سنة االنضمام للشركة

2009م
حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك سعود في مدينة الدمام عام 1999م.

المؤهالت العلمية

حاصلة على درجة دبلوم في تقنية المكاتب من معهد الخليج للتدريب في مدينة الخبر عام 2004م.
حاصلة على شهادة تدريبية في الحاسب اآللي من مراكز التدريب التعاوني في مدينة الدمام عام 2004م.

الخبرات العملية

مدربة حاسب في شركة معهد أكاديمية التعلم في مدينة الخبر من عام 2004م إلى عام 2007م.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (40):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

انتصار سعد احمد القرين

العمر

40

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرة مركز األحساء

سنة االنضمام للشركة

2015م
حاصلة على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الملك فيصل في مدينة األحساء عام 2005م.
حاصلة على درجة الدبلوم في إدارة األعمال من جامعة الملك فيصل في مدينة األحساء عام 2021م.

حاصلة على شهادة تأثير القيادة من المركز الكندي للتدريب في كندا عام 2017م.
حاصلة على شهادة مهارات أخصائي موارد بشرية من مركز قفزات للتدريب في مدينة الخبر عام 2017م.

المؤهالت العلمية

حاصلة على شهادة لغة إنجليزية من معهد بيرلتز في مدينة األحساء عام 2011م.

مشرفة قسم التسويق في شركة عناية وجمال في مدينة الرياض من عام 2014م إلى عام 2015م.

الخبرات العملية
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (41):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

نجالء إبراهيم حسين الجهوري

العمر

47

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرة مركز الدمام 1

سنة االنضمام للشركة

2018م
حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في مدينة الدمام عام 2016م.

المؤهالت العلمية

حاصلة على درجة الدبلوم في الحاسب التربوي من المعهد السعودي للسيدات في مدينة الخبر عام 2006م.
حاصلة على درجة الدبلوم في تطبيقات الحاسب اآللي من مركز جدة الدولي للكمبيوتر في مدينة الدمام عام 1999م.
حاصلة على شهادة في إدارة الموارد البشرية من الجامعة السعودية اإللكترونية في مدينة الدمام عام 2016م.

الخبرات العملية

مديرة معهد في شركة مهارات للتقنية وتنمية الموارد البشرية في مدينة الدمام من عام 2007م إلى عام 2016م.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم
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  (42):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

نجالء عبدالرحمن عبداهلل الدخيل

العمر

28

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرة مركز الدمام 2

سنة االنضمام للشركة

2018م
حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الدمام في مدينة الدمام عام 2015م.

حاصلة على شهادة مهارات أخصائي التوظيف والتدريب من معهد استنهاض الهمم للتدريب في مدينة الخبر عام 2020م.
المؤهالت العلمية

حاصلة على شهادة اللغة اإلنجليزية من معهد ايمريلد الثقافي في ايرلندا عام 2017م.

الخبرات العملية

نائبة مدير مركز في شركة معهد أكاديمية التعلم في مدينة الدمام من عام 2018م إلى عام 2020م.
مدربة محاسبة مالية في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في مدينة الدمام من عام 2015م إلى عام 2018م.

حاصلة على شهادة في التأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي في مدينة الدمام عام 2017م.
حاصلة على شهادة بناء القيادات من مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مدينة الخبر عام 2016م.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (43):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

شوق جميل احمد الغامدي

العمر

35

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرة مركز الجبيل

سنة االنضمام للشركة

2011م

المؤهالت العلمية

حاصلة على درجة البكالوريوس في التعليم الخاص من جامعة الملك فيصل في مدينة األحساء عام 2013م.
حاصلة على درجة الدبلوم في تقنية البرمجة من معهد الخليج للتدريب والتعليم في مدينة الدمام عام 2007م.

الخبرات العملية

مشرفة إدارية في شركة معهد أكاديمية التعلم في مدينة الدمام من عام 2011م إلى عام 2014م.
مشرفة إدارية في شركة حضانة الرياحين األهلية في مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2009م.

المصدر :شركة أكاديمية التعلم

  (44):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم

ابتهال عبدالغني رضي حكروه

العمر

40

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرة مركز القطيف

سنة االنضمام للشركة

2008م
حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 2005م.
حاصلة على شهادة فن التميز في خدمة العمالء من معهد أكاديمية التعلم في مدينة الدمام عام 2020م.
حاصلة على شهادة التسويق اإللكتروني من معهد أكاديمية التعلم في مدينة الدمام عام 2020م.

المؤهالت العلمية

حاصلة على شهادة السعادة المؤسسية من معهد أكاديمية التعلم في مدينة الدمام عام 2020م.
حاصلة على الشهادة الدولية المتقدمة لمهارات تقنية المعلومات من معهد كامبردج في مدينة الدمام عام 2013م.

حاصلة على شهادة استخدام الحاسب اآللي في المحاسبة من معهد أكاديمية التعلم في مدينة الدمام عام 2008م.
حاصلة على شهادة استخدام الحاسب اآللي في البيئة المكتبية من معهد العالمية للحاسب والتقنية في مدينة القطيف عام 2006م.
مشرفة دبلوم المحاسبة وإدارة الموارد البشرية في شركة أكاديمية التعلم في مدينة القطيف من عام 2013م إلى عام 2017م.

الخبرات العملية
المصدر :شركة أكاديمية التعلم

مدربة مقررات محاسبة وإدارة في شركة أكاديمية التعلم في مدينة القطيف من عام 2008م إلى عام 2013م.

محاسبة مالية في مستوصف طب الهادي في مدينة القطيف من عام 2006م إلى عام 2007م.
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5-سياسة توزيع األرباح

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة .ووفقاً للنظام األساسي للشركة ،فإن أي قرار بتوزيع أرباح
نقدية ،يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بنا ًء على توصية من مجلس اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية
مختلف العوامل السائدة وقتها ،بما فيها أرباح الشركة ،والوضع المالي ،والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل
والدين ،ونتائج نشاطات الشركة ،واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقب ً
ال ،وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.
ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً ،وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة ،وتخضع عملية توزيع
األرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة األساسي ،حيث نصت المادة ( )45الخامسة واألربعين من النظام األساسي للشركة على أن يتم
توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:
 .أيجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
 .بللجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ( )%10من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي
يخصص لغرض أو أغراض معينة تحددها الجمعية العامة العادية.
 .جللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح
ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين ،وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 .ديوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع.
 .همع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )19التاسعة عشر من النظام األساسي للشركة ،والمادة ( )76السادسة والسبعين
من نظام الشركات ،يجوز أن يخصص بعد ما تقدم نسبة ( )%10من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق
هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،ويوزع ما تبقى بعد ذلك كحصة إضافية من األرباح.
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون
أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
يبين الجدول أدناه توزيعات األرباح عن عام 2020م و2021م:
  (45):مقر لودجلاتوزيعات األرباح لعام 2020م و2021م
السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

(ريال سعودي)
صافي ربح السنة

14,529,445

16,198,124

توزيعات األرباح المعلنة

4,000,000

توزيعات األرباح

4,000,000

3,300,000

%27.5

%20.4

20,518,561

31,517,796

نسبة توزيعات األرباح من صافي ربح السنة
إجمالي األرباح المبقاة

*

3,300,000

**

المصدر :شركة أكاديمية التعلم
* صدرت موافقة الشركاء بتاريخ 1442/04/16هـ (الموافق 2020/12/01م) بتوزيع أرباح بقيمة ( )4,000,000أربعة ماليين ريال سعودي للسنة المنتهية في 2020/12/31م.
** صدرت موافقة الشركاء بتاريخ 1442/05/19هـ (الموافق 2021/01/03م) بتوزيع أرباح بقيمة ( )3,300,000ثالثة ماليين وثالثمائة ألف ريال سعودي للفترة المالية المنتهية في 2021/06/30م.
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6-تكاليف اإلدراج المباشر

يتوقع أن تبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية حوالي ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.
وتشمل تكاليف اإلدراج المباشر وأتعاب المستشار المالي وغيرها من المصاريف األخرى المتعلقة باإلدراج المباشر في السوق الموازية.
وتتحمل الشركة كافة تكاليف اإلدراج ،والتي سيتم تضمينها ضمن مصروفات الشركة في قائمة الدخل.
والجدير ذكره أنه سيتم دفع تكاليف إضافية للمستشار المالي بقيمة ( )1,000,000مليون ريال سعودي ستدفع على شكل أسهم يبلغ عددها
( )25,000خمسة وعشرون ألف سهم بالسعر االسترشادي البالغ ( )40ريال سعودي للسهم الواحد ،وسيتم نقل ملكية هذه األسهم من
المساهم الكبير /خالد محمد فرحان الدوسري إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة عليه ،والبالغة اثني عشر
( )12شهراً من تاريخ إدراج األسهم في السوق الموازية «نمو».
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7-إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

يُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
المصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل اإلثني
1 .لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال ُ
عشر ( )12شهراً األخيرة.
2 .بخالف ما ورد في القسم رقم (« )6تكاليف اإلدراج المباشر» من هذا المستند ،لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب
المصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل فيما يتعلق بإصدار
وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل ُ
أو طرح أي أسهم.
للمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب
3 .لم يكن هناك ّ
أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري ُ
التسجيل.
ألي من
4 .بخالف ما ورد في القسم رقم (« )5-4أعضاء مجلس اإلدارة» من هذا المستند ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ٍ
المصدر.
أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في ُ
5 .أن الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية.

6 .ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.
7 .بخالف ما تم ذكره في القسم رقم (« )14-1-2المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة» ،تُقر الشركة
بأنه ال توجد لديها أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول عند تقديم مستند التسجيل هذا يكون فيها مصلحة لرئيس مجلس
اإلدارة ،أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،أو الرئيس التنفيذي ،أو مدير اإلدارة المالية ،أو غيرهم من األطراف ذات العالقة.
8 .ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب تسجيل األسهم لم يتم تضمينها في هذا المستند.
9 .أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.
	10.أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية.
	11.باستثناء ما ورد في القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية
أخرى من الممكن أن تؤثر في قرار المستثمرين المحتملين في أسهم الشركة.
	12.ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في
وضعها المالي.

	13.ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.
المصدر.
	14.ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من ُ

	15.لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين
سر مجلس اإلدارة ولم يسبق ألي منهم أن خضع ألي إجراءات إفالس.

	16.أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات وتعديالته حتى تاريخ هذا المستند.
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8-المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه

-1

8طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية

تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم محل هذا المستند إلى هيئة السوق المالية السعودية ،وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى
الجهات ذات العالقة واستيفاء كافة المتطلبات .كما تم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج المباشر ألسهم
الشركة في السوق الموازية ،بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا.

-2

8سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم

تم تحديد السعر االسترشادي لسهم الشركة من خالل احتساب القيمة السوقية العادلة للشركة والذي قامت به مجموعة الدخيل المالية
بصفتها مستشاراً مالياً لإلدراج .حيث بلغ السعر االسترشادي لسهم الشركة ( )40أربعون ريال سعودي ،وتبلغ القيمة االسمية للسهم ()10
عشرة رياالت سعودية .والجدير بالذكر أن رأس مال الشركة يبلغ ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة
ماليين سهم عادي.
يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق (من
الساعة ( )09:30التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة ( )10:00العاشرة صباحاً) ،ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع
والشراء ،ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد ،ويكون سعر التنفيذ
هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ ( ٪3۰ارتفاعاً وهبوطاً) .ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية
العادلة وهو سعر اإلدراج لليوم األول فقط ،كما سيتم تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى  ،%10سواء
ارتفاعاً أو انخفاضاً ،مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري ،لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بنا ًء على السعر المرجعي الجديد
الناتج من مزاد التذبذب السعري .ويُف ّعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى  ،%10سواء ارتفاعاً
أو انخفاضاً ،وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خالل جلسة
التداول وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.
يتم تمديد مزادي االفتتاح واإلغالق عند وصول سعر الورقة المالية الحد األعلى أو األدنى ( )%10 -/+من السعر االفتراضي ،أو حين لم
يتم بعد تكوين سعر االفتتاح و/أو اإلغالق االفتراضي.
وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق كما يلي:
1 .يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.
2 .إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها ،يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد أدنى متبقي ،وهو
عدد األوراق المالية غير المطابقة بهذا السعر.
3 .إذا كان هنالك سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي ،يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:
 .أاألعلى سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.
 .باألقل سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.

 .جمتوسط أسعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في الطرفين (البيع والشراء) .يقرب متوسط السعرين
إلى أقرب وحدة تغير سعر عند اإلمكان.
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يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس ،باستثناء العطالت الرسمية في المملكة .ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات المحدد
في الجدول اآلتي:
  (46):مقر لودجلاتسلسل الجلسات
الجدول الزمني

الجلسة
الجلسة األولى :مزاد مفتوح

 09:30صباحاً  10:00 -صباحاً

الجلسة الثانية :السوق مفتوح  -تنفيذ

 10:00صباحاً  15:00 -مسا ًء

الجلسة الثالثة :مزاد اإلغالق

 15:00مسا ًء  15:10 -مسا ًء

الجلسة الرابعة :التداول على سعر اإلغالق

 15:10مسا ًء  15:20 -مسا ًء
 15:20مسا ًء  16:00 -مسا ًء

الجلسة الخامسة :السوق مغلق
المصدر :إجراءات التداول والعضوية  -تداول السعودية

يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة ،ويتاح تعديل
صالحية األمر وإلغاؤه خالل الجلسة الخامسة ،ويتاح تعطيل األوامر غير المنفذة خالل يوم التداول.
تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى
والجلسة الثالثة.
تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.
يحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا خالل  ۳۰ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول
أعاله.

-3

8األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق سهم الشركة

-3-1

8تعليق اإلدراج أو إلغائه
 .أيجوز للهيئة تعليق التداول في سهم الشركة أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت
التالية:
1 .إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.

المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
2 .إذا أخفق ُ

المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
3 .إذا لم يسدد ُ

المصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.
4 .إذا رأت أن ُ

المصدر عن
5 .عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن ُ
المصدر ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة
معلومات كافية تتعلق بالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن ُ
للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر
6 .عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على ُ
عليه إبالغ السوق وفقاً لذلك.
7 .إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضي
المدة المحددة في الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (د) من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.
للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله
8 .عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ُ
لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
9 .عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ُ

	10.عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية
للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
ُ
للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
	11.عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ُ
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 .بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:
1 .معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماي ًة للمستثمرين.
2 .أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
3 .التزام ُ

للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً
4 .عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ُ
عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )13من
الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثين لقواعد اإلدراج.
5 .عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس
ما لم يكن ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة
الفرعية ( )13من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.

للمصدر في أي من الحاالت اآلتية:
 .جتعلق السوق تداول األوراق المالية ُ
المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
1 .عند عدم التزام ُ
للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.
2 .عندما يتضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية ُ

3 .إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها
للمصدر لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
السوق ُ
للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور
4 .عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية ُ
القرار.

 .دترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2و( )3من الفقرة (ج) أعاله ،بعد مضي جلسة تداول واحدة
المصدر خارج المنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز
تلي انتفاء سبب التعليق ،وفي حالة إتاحة تداول أسهم ُ
خمس جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
 .هيجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح
حدوث أي من الحاالت الواردة في الفقرة (أ) أعاله.
المصدر الذي تم تعليق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .ويجب على ُ

المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق،
 .زإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ( )6أشهر من دون أن يتخذ ُ
للمصدر.
فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية ُ
المصدر في إعادة إدراج أسهمه ،فعليه
المصدر .وإذا رغب ُ
المصدر لعملية استحواذ عكسي ،يلغى إدراج أسهم ُ
 .حعند إكمال ُ
ً
تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
.طال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بنا ًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات
العالقة.
-3-2

8اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج
لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة،
 .أال يجوز ُ
المصدر تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
يجب على ُ
1 .األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
2 .نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
3 .نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية
المصدر.
استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه ُ
4 .أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي المعين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 .بيجوز للهيئة بنا ًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.

المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
 .جيجب على ُ

المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن
المصدر ،يجب على ُ
 .دعند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب ُ
المصدر.
نشاطات
في
تأثيره
ومدى
إليه
أدى
الذي
الحدث
وطبيعة
اإللغاء
يتضمن اإلفصاح على األقل سبب
ُ
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8التعليق المؤقت
للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح
 .أيجوز ُ
المصدر تأمين سريته
يستطيع
وال
السوق
قواعد
أو
التنفيذية
لوائحه
أو
المالية
السوق
نظام
بموجب
تأخير
دون
عنه من
ُ
المصدر فور تلقيها للطلب.
حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك ُ

المصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب
المصدر ،يجب على ُ
 .بعند تعليق التداول مؤقتاً بنا ًء على طلب ُ
المصدر.
نشاطات
في
تأثيره
ومدى
إليه
أدى
الذي
التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث
ُ
المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر
 .جيجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من ُ
ّ
المصدر
على
ويجب
المستثمرين.
بحماية
ل
تخ
أو
السوق
نشاط
في
المصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر
ُ
في نشاطات ُ
الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد
السوق.

 .دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر
المصدر ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
في نشاطات ُ
 .هيرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة
أو السوق خالف ذلك.
-3-4

8رفع التعليق

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة (أ) من القسم رقم (« )1-3-8تعليق اإلدراج أو إلغائه» لالعتبارات اآلتية:
 .أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماي ًة للمستثمرين.
 .بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
 .جالتزام ُ
وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء
إدراج األوراق المالية للشركة.
-3-5

8إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

المصدر في إعادة إدراج أسهمه بعد إلغائها ،فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات
إذا رغب ُ
العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

-4

8القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم

تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
1 .قرار مجلس إدارة الشركة بإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/11/17هـ (الموافق 2021/06/27م) باإلدراج المباشر
ألسهم الشركة في السوق الموازية.
2 .موافقة الجمعية العامة غير العادية
تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 1442/11/19هـ (الموافق 2021/06/29م) على
اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية.
3 .موافقة شركة تداول السعودية «تداول السعودية» على اإلدراج
تم الحصول على موافقة من شركة تداول السعودية «تداول السعودية» على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق
الموازية بتاريخ 1443/08/17هـ (الموافق 2022/03/20م).
4 .موافقة هيئة السوق المالية
تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية .وقد تم اإلعالن
عن تلك الموافقة في الموقع اإللكتروني للهيئة بتاريخ 1443/10/24هـ (الموافق 2022/05/25م).
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8الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر)

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة ( )32من هذا المستند التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ بدء
تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة
من هيئة السوق المالية .وبخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على كبار المساهمين ،ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف
في أسهم معينة.

-6

8نبذة عن شركة تداول السعودية (تداول السعودية)

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وكان قد بدأ تداول األسهم اإللكتروني في
المملكة عام 1990م .وتتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتدا ًء من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بالتسوية ،ويتم التداول كل يوم
عمل من أيام األسبوع من األحد إلى الخميس على فترة واحدة من الساعة  10صباحاً وحتى  3عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج
هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحاً وحتى الساعة  10صباحاً ،تتغير هذه األوقات خالل شهر
رمضان ويتم اإلعالن عن طريق تداول.
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً
(وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار) ،وتليها األوامر محددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً
لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق
بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز .وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل ( ،)T+2أي أن نقل الملكية لألسهم يتم بعد
تنفيذ الصفقة بيومي عمل.
المصدر اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول .وتقع على عاتق إدارة تداول
وينبغي على ُ
مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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9-المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة من خالل غرفة افتراضية ،وسيقوم المستشار المالي «مجموعة الدخيل المالية» بإرسال الرابط
اإللكتروني للغرفة االفتراضية إلى المستثمرين المؤهلين عند طلبه عبر البريد اإللكتروني « ،»info@aldukheil.com.saوذلك خالل أيام
العمل من يوم األحد 1443/11/06هـ (الموافق 2022/06/05م) إلى يوم الخميس 1443/11/24هـ (الموافق 2022/06/23م) خالل فترة
ال تقل عن ( )14أيام قبل اإلدراج:
السجل التجاري الرئيسي للشركة.
النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.
موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
موافقة شركة تداول السعودية (تداول السعودية) على اإلدراج في السوق الموازية.
موافقة مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية.
خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في مستند التسجيل هذا ٍ
لكل من:
 .أالمستشار المالي للشركة (شركة مجموعة الدخيل المالية).
 .بالمحاسب القانوني للشركة (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  -محاسبون قانونيون).
اآللية التي تم بنا ًء عليها تحديد السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق الموازية (تقرير التقييم المالي للشركة
المعد من قبل المستشار المالي).
ُ
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
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	10-تقرير المحاسب القانوني

0-1

1القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺻﻔﺣــﺔ

ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ

٣-٢

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ

٥

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

٦

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

٧
٢٨ -٨

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

-١-
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺣﻖ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ
ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ
ﺫﻣﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻧﻅﺎﻣﻲ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺑﻘﺎﺓ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﺍﻟﺟﺯء ﻏﻳﺭﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ

ﺇﻳﺿﺎﺡ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ

٧
٨

٦٫٦٦٨٫٢٧٣
٤٫٥٥٠٫٥٣٦
١١٫٢١٨٫٨٠٩

٦٫٤٠٧٫٥٧٧
٦٫٠٩٨٫٢٣٠
١٢٫٥٠٥٫٨٠٧

٩

٢٫٥٢٣٫٤٨٧
٨٣٣٫٩٦٥
١٢٫٨١٨٫٥٦٢
٧٦٫١٣٨٫٥٤٧
٩٢٫٣١٤٫٥٦١
١٠٣٫٥٣٣٫٣٧٠

٦٥٤٫٩٧١
٧٩٫٦٧٠
٦٫٤٢٠٫٩٠٣
٩٫٥٦٣٫٢٥٧
٥٫٧٦٨٫٢١٨
٢٢٫٤٨٧٫٠١٩
٣٤٫٩٩٢٫٨٢٦

 -١٠ﺃ
١١
١٢

١٣
١٤

٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٦٣٨٫٨٠٤
٣١٫٥١٧٫٧٩٦
٩٣٫١٥٦٫٦٠٠

١٠٠٫٠٠٠
٥٠٫٠٠٠
٢٠٫٥١٨٫٥٦١
٢٠٫٦٦٨٫٥٦١

-١٥ﺃ
١٨
١٧

٢٫٤٠٩٫٦٥٢
٢٫٧٨٩٫٩٧٨
٥٫١٩٩٫٦٣٠

١٫٦٠٤٫٠٢١
٢٫١٤٩٫٠٩٠
٣٫٧٠٦٫٨٧١
٧٫٤٥٩٫٩٨٢

١١١٫٠٩٧
٢٫٣٠٧٫٠٤٠
١٫٠٣٠٫٢٩٥
١٫٧٢٨٫٧٠٨
٥٫١٧٧٫١٤٠
١٠٫٣٧٦٫٧٧٠
١٠٣٫٥٣٣٫٣٧٠

١٫٦٣٣٫٥٣٩
٢٫٠٢٦٫٢٩٠
١٫٨٤٢٫٤٤٠
٨٥٠٫٩١٠
٥١١٫١٠٤
٦٫٨٦٤٫٢٨٣
١٤٫٣٢٤٫٢٦٥
٣٤٫٩٩٢٫٨٢٦

١٦
١٧
١٨
 -١٩ﺏ

ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٣٠ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻣﺟﻣﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺑﻳﻊ ﻭﺗﺳﻭﻳﻖ
ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ
ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻷﺧﺭ:
ﺑﻧﻭﺩ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺭﺓ:
)ﺧﺳﺎﺋﺭ(  /ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺇﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ
ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
)ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ(  /ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻷﺧﺭ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺧﻔﺿﺔ

ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ

ﺇﻳﺿﺎﺡ
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

٢٤
 - ١٩ﺏ

-١٥ﺝ

٢٨

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٣٣٫٧٩٣٫٧١٥
٤٢٫٢٨٠٫٠٠٩
)(١٤٫٣٢٩٫٩١٧
)(١٥٫٢٩٩٫٩٥٦
١٩٫٤٦٣٫٧٩٨
٢٦٫٩٨٠٫٠٥٣
)(٢٫٠٥١٫٨٤٥
)(٤٫٢٦٣٫٤٠٢
)(١٫٩٥٥٫٥٧١
)(٣٫٦٠٣٫٣٢٦
١٥٫٤٥٦٫٣٨٢
١٩٫١١٣٫٣٢٥
)(٤٩٣٫١٥٣
)(٣٣١٫٧٣٠
٤٠٩٫٠٥٠
١٥٫٠٤٠٫٥٤٩
)(٥١١٫١٠٤
١٤٫٥٢٩٫٤٤٥

)(٥٧٧٫٧٠٠
)(٦٠٨٫٧٩٣
١٧٫٩٢٦٫٨٣٢
)(١٫٧٢٨٫٧٠٨
١٦٫١٩٨٫١٢٤

)(٣١٠٫٠٨٥

٢٧٫٣٩٧

)(٣١٠٫٠٨٥
١٥٫٨٨٨٫٠٣٩

٢٧٫٣٩٧
١٤٫٥٥٦٫٨٤٢

٣.٠٨

٣.٤٦

ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٣٠ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻰ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ  ٢٠٢٠ﻡ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﺭﺑﺎﺡ
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻷﺧﺭ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﺭﺑﺎﺡ
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﺧﺭﻯ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻰ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻰ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
١٠٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠
٥٩٫٩٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻧﻅﺎﻣﻲ
٥٠٫٠٠٠
٥٠٫٠٠٠
١٫٥٨٨٫٨٠٤
١٫٦٣٨٫٨٠٤

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺑﻘﺎﺓ
٩٫٩٦١٫٧١٩
)(٤٫٠٠٠٫٠٠٠

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
١٠٫١١١٫٧١٩
)(٤٫٠٠٠٫٠٠٠

١٤٫٥٢٩٫٤٤٥

٢٠٫٦٦٨٫٥٦١
٥٩٫٩٠٠٫٠٠٠
)(٣٫٣٠٠٫٠٠٠

)(٣١٠٫٠٨٥

٩٣٫١٥٦٫٦٠٠

ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

٣١٫٥١٧٫٧٩٦

)(٣١٠٫٠٨٥

٢٠٫٥١٨٫٥٦١
)(٣٫٣٠٠٫٠٠٠

٢٧٫٣٩٧

١٤٫٥٢٩٫٤٤٥
١٤٫٥٥٦٫٨٤٢

١٦٫١٩٨٫١٢٤
١٥٫٨٨٨٫٠٣٩
)(١٫٥٨٨٫٨٠٤

٢٧٫٣٩٧

١٤٫٥٥٦٫٨٤٢

١٦٫١٩٨٫١٢٤
١٥٫٨٨٨٫٠٣٩
-

ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٣٠ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ
ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ:
ﺇﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺇﺳﺗﻬﻼﻙ ﺣﻖ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺍﻟﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ
ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ:
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻰ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻰ ﺫﻣﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻰ ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻰ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻟﻣﺳﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻥ ) /ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ( ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ

ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

١٧٫٩٢٦٫٨٣٢

١٥٫٠٤٠٫٥٤٩

١٫٢٢٣٫٢٣٠
٢٫٠٥٧٫٥٦٤
٦٠٨٫٧٩٣
٥٧٧٫٧٠٠
٥٧٩٫٧٤٤
٢٢٫٩٧٣٫٨٦٣

١٫١٥٩٫٣٠٠
١٫٩٧٦٫٥٧٥
٣٣١٫٧٣٠
٤٩٣٫١٥٣
)(٣٦٢٫٥٠٠
٣٩٠٫٠٧٥
١٩٫٠٢٨٫٨٨٢

٦٫٤٢٠٫٩٠٣
)(١٫٨٦٨٫٥١٦
)(٧٥٤٫٢٩٥
)(٣٫٨٦٤٫٠٩٨
)(١٫٥٢٢٫٤٤٢
٢٨٠٫٧٥٠
)(٨٤٫١٩٨
)(٢٩٩٫٨٣٠
)(٥١١٫١٠٤
٢٠٫٧٧١٫٠٣٣

)(١٫١٤٩٫٤٦٩
٥٦٩٫٧٤٣
)(٧٩٫٦٧٠
)(٤٫٤٨٨٫٩٠٨
)(٣٫٦٦٦٫٧٣٣
)(١٫٣٤٨٫٠١٦
)(١٨٥٫٤٩٠
)(٩٦٫٣٩٨
) (٣٤٤٫٢٦٥
٨٫٢٣٩٫٦٧٦

)(١٫٤٨٣٫٩٢٦
)(١٫٤٨٣٫٩٢٦

)(٨٨٠٫٨٣٤
)(٢٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٠٠٠
)(٧٠٠٫٨٣٤

٥٩٫٩٠٠٫٠٠٠
)(٣٫٣٠٠٫٠٠٠
)(٢٫٥١٦٫٧٧٨
)(٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٥١٫٠٨٣٫٢٢٢
٧٠٫٣٧٠٫٣٢٩
٥٫٧٦٨٫٢١٨
٧٦٫١٣٨٫٥٤٧

)(٤٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٫٧٩٧٫٩٥٨
٢٫٣٠٤٫٤٩٦
)(٣٫٤٩٣٫٤٦٢
٤٫٠٤٥٫٣٨٠
١٫٧٢٢٫٨٣٨
٥٫٧٦٨٫٢١٨

ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٣٠ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
-٧-
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -١ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
ﺷـﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ )" ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ "( ﻫﻲ ﺷـﺭﻛﺔ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ – ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ – ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳـﻌﻭﺩﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺳـﺟﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ ﺗﺣﺕ ﺭﻗﻡ  ٢٠٥٠٠٤٧١٨٨ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٥ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ١٤٢٥ﻫــ ـ )ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ٢٧ :ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٠٤ﻡ( ﻭﻣﺭﻛﺯﻫﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ ﻭﻳﺗﻣﺛﻝ
ﺍﻟﻧﺷـﺎﻁ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳـﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻟﻠﺣﻭﺍﺳـﺏ ﻭﻣﺳـﺗﻠﺯﻣﺎﺗﻬﺎ  ،ﻭﻳﺷـﻣﻝ ) ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻁﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺍﺣﺑﺎﺭﻫﺎ(  ،ﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ .ﻭﺗﺷـﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﺗﻘﻧﻰ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﻰ:
ﺍﻟﻔﺭﻉ

ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﻧﺩﻯ ﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻣﻌﻬﺩ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻧﺳﺎﺋﻰ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ
ﻣﻌﻬﺩ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻧﺳﺎﺋﻰ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﻧﺩﻯ ﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﻧﺩﻯ ﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻣﻌﻬﺩ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻧﺳﺎﺋﻰ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﻧﺩﻯ ﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻣﻌﻬﺩ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻧﺳﺎﺋﻰ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﻧﺩﻯ ﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻣﻌﻬﺩ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻧﺳﺎﺋﻰ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﻧﺩﻯ ﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﻧﺩﻯ ﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻔﺭﻋﻰ
٢٠٥٠٠٥٥٦٣٩
٢٠٥١٠٤٠٩٢٤
٢٠٥٥٠١٣٩٨٥
٢٠٥٥٠١٣٩٨٤
٢٠٥٣٠٢٥٣٣٩
٢٠٥٠٠٩٧٨٢٢
٢٠٥٠٠٩٧٨٢٦
٢٢٥٢٠٥٨٤٢٤
٢٠٥١٠٥٩٢٦١
٢٠٥٣٠٣٢١٤٧
١٠١٠٤٢٨٩٥١
٢٢٥٢٠٦٤٣٣٩
١٠١٠٦٢٣٢٢٥

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺟﻝ
١٤٢٨/٠٦/٢٣ﻫـ
١٤٣٠/١٠/٠٩ﻫـ
١٤٣٢/٠٩/٢٣ﻫـ
١٤٣٢/٠٩/٢٣ﻫـ
١٤٣٣/٠٦/٠١ﻫـ
١٤٣٥/٠٤/٠٣ﻫـ
١٤٣٥/٠٤/٠٣ﻫـ
١٤٣٥/٠٩/١٣ﻫـ
١٤٣٦/٠١/١٣ﻫـ
١٤٣٦/٠٢/١٨ﻫـ
١٤٣٦/٠٦/٢٥ﻫـ
١٤٣٧/٠٣/١٧ﻫـ
 ١٤٤١/٠٥/٢٥ﻫـ

ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺧﺑﺭ
ﺍﻟﺟﺑﻳﻝ
ﺍﻟﺟﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻘﻁﻳﻑ
ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ
ﺍﻻﺣﺳﺎء
ﺍﻟﺧﺑﺭ
ﺍﻟﻘﻁﻳﻑ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ
ﺍﻹﺣﺳﺎء
ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ

ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٣٠ﻣﺎﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ ،ﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻲ ﻟﻠﺷــﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺷــﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺳــﺋﻭﻟﻳﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺷــﺭﻛﺔ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺑﺩﺧﻭﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺟﺩﺩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ )ﺇﻳﺿﺎﺡ .(١٣
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺷـــﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢٩ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺳـــﺟﻳﻝ ﺃﺳـــﻬﻡ ﺍﻟﺷـــﺭﻛﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺎﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻱ "ﻧﻣﻭ" ﻭﺇﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
 -٢ﺃﺳﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ
ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳـﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻹﺻـﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺻـﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ )ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ "ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ"(
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ
ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺳﺗﻣﺭﺍﻳﺔ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ  ،ﻭﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺑﺎﻟ﷼ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ.
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺑﺩﺍ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻓﻰ  ٠١ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻭﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ.
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٣ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ:
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳـــﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻـــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﺳـــﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ ،ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ :١٦
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

ﻭﺻﻑ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ١٦

ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ -١٦
ﺇﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑـ )ﻛﻭﻓﻳﺩ(١٩-

 ١ﺇﺑﺭﻳﻝ ٢٠٢١

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ٩
ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ٣٩
ﻭﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ٧

ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ  ٧ﻭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ  – ١٦ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺭﺟﻊ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
– ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١

 -٤ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ:
ﻟﻡ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻷﻱ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺻﺑﺢ ﺳﺎﺭﻳﺎ ً ﺑﻌﺩ ،ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻭﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑﺭ
ﻟﻳﺳﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

ﻭﺻﻑ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ

ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ٣٧

ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ – ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺇﺗﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻘﺩ.

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٢

ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ١٦

ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ -
ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ.

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٢

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ ١
ﻭ ﺭﻗﻡ  ٩ﻭ ﺭﻗﻡ ١٦
ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ٤١

ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨ﻡ ٢٠٢٠-ﻡ.

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٢

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ ٣

ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻳﻣﻲ.

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٢

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ ٤

ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ – ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﻳﺔ
ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻝ.

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٣

ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ١

ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ " ،١ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ.

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٤

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ ٩

ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ  ٤ﻭ ٩

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٣

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ
١٧

ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻧﻬﺟﺎ ً ﻣﺗﺳﻘﺎ ً ﺩﻭﻟﻳﺎ ً ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

 ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٣
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٥ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ:
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ:
ﺃ( ﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
 ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ  /ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﻣﺗﺩﺍﻭﻻً ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ:
• ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺃﻭ ﻗﺻﺩ ﺑﻳﻌﻪ ﺃﻭ ﺇﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﺎﺩﻳﺔ .
• ﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ .
• ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺧﻼﻝ ﺇﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍ ً ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ .ﺃﻭ
• ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺣﺩ ﻣﻥ ﺻـﺭﻓﻪ ﺃﻭ ﺇﺳـﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻟﺗﺳـﻭﻳﺔ ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﻟﻣﺩﺓ ﺇﺛﻧﻲ ﻋﺷـﺭ ﺷـﻬﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺳـﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ.
 ﺗﺻﻧﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ. ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺗﺩﺍﻭﻻً ﺇﺫﺍ:• ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺗﺳﻭﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ.
• ﻛﺎﻥ ﻣﺣﺗﻔﻅﺎ ً ﺑﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ.
• ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻻً ﻟﺗﺳﻭﻳﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺇﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍً ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ.
• ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺣﻖ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺅﺟﻝ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ.
 ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺻﻧﻳﻑ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ.ﺏ( ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺗﺩﺭﺝ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ،ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺃﺳــﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ،ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻــﺎ ُ ﺍﻻﺳــﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ ﻭﺧﺳــﺎﺋﺭ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ﻓﻲﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ .ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ.
ﺗﺗﺿـﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻـﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷـﺭﺓ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺃﺻـﻝ ،ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺷـﻣﻭﻟﺔ ﺿـﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩﻫﺎ ﻛﺄﺻـﻝ ﻣﺳـﺗﻘﻝ ،ﺣﺳـﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎً ،ﻭﻳﺗﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺩﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻗﺗﺻـﺎﺩﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻـﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ
ﻣﻊ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺛﻭﻕ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻬﻼﻙ ﻟﺷـﻁﺏ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺑﻌﺩ ﺧﺻـﻡ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺳـﻁ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ.ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳـــﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳـــﺎﺏ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـــﺎﺱ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.
 ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ:ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﺑــــــﻳـــــــﺎﻥ
٪٣٣ -٪١٠
ﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻣﺳﺗﺄﺟﺭﺓ
٪٢٥ -٪١٥
ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ
٪١٥
ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺩﻳﻛﻭﺭﺍﺕ
٪٢٥
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
٪١٥
ﻋﺩﺩ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
 ﻳﺗﻡ ﺍﺳـــﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳـــﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻـــﻝ ﺃﻭ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺃﻳﻬﻣﺎﺃﻗﺻﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻧﻁﻘﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺳﻭﻑ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ.
ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺧﺯﻧﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻣﺭ ﺇﻧﺗﺎﺟﻲ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ.
ﻳﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺃﻱ ﺑﻧﺩ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺑﻳﻌﻪ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻊ ﺑﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻗﺗﺻـﺎﺩﻳﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳـﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺳـﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺃﻭ
ﺑﻳﻌﻪ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺄﻱ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺧﺳـﺎﺭﺓ ﺗﻧﺷـﺄ ﻋﻥ ﺍﺳـﺗﺑﻌﺎﺩ ﺃﺣﺩ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩ ﺑﺎﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺻـﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻـﻼﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٥ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﺝ( ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭﺍ ً ﺃﻭ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺟﺎﺭ ،ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻﻝ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ )ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﻌﻘﻭﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﻣﺩﺗﻬﺎ ١٢
ﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻗﻝ( ﻭﺇﻳﺟﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻛﻣﺻﺭﻭﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻧﻬﺟﻲ ﺁﺧﺭ ﻟﻠﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﺩء ،ﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ،ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ.
ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ:
• ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ( ،ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺃﻯ ﺣﻭﺍﻓﺯ ﺇﻳﺟﺎﺭ.
• ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺅﺷﺭ ﺃﻭ ﺳﻌﺭ ،ﺗﻘﺎﺱ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﺩء،
• ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺗﺣﺕ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ،
• ﺳﻌﺭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺭﺍء ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ،ﻭ
• ﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻣﺎﺕ ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ  ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻳﻌﻛﺱ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺧﻳﺎﺭ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ.
ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ )ﺑﺎﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ( ﻭﺑﺗﺧﻔﻳﺽ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﺗﻌﻛﺱ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ.
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ )ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﻖ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻﻝ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ( ﺇﺫﺍ:
• ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺷـﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺃﻭ ﻁﺭﺃ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻣﺎﺭﺳـﺔ ﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﺷـﺭﺍء ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺧﺻـﻡ
ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺧﺻﻡ ﻣﻌﺩﻝ.
• ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺑﺳــﺑﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺅﺷــﺭ ﺃﻭ ﺳــﻌﺭ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿــﻣﻭﻧﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗﻡ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺧﺻـﻡ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺻـﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺑﺳﺑﺏ
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺧﺻﻡ ﻣﻌﺩﻝ(.
• ﺗﻌﺩﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻛﻌﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﻣﻧﻔﺻـﻝ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﺎﺩ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺧﺻـﻡ
ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺧﺻﻡ ﻣﻌﺩﻝ.
ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ.
ﻳﺷﻣﻝ ﺣﻖ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻭﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺑﺩء ﻭﺃﻱ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﺑﺩﺋﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ ﻭﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺣﻖ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻣــــــــﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻗﺻﺭ ﻟﻸﺻﻝ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻳﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺍﻷﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺃﻭ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﻖ ﺍﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻـﻝ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﻌﻛﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺗﺗﻭﻗﻊ ﻣﻣﺎﺭﺳـﺔ ﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﺷـﺭﺍء ،ﻳﺗﻡ ﺍﺳـﺗﻬﻼﻙ ﺣﻖ ﺍﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻـﻝ ﺫﻱ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻝ .ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩء ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ.
ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺣﻖ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻛﺑﻧﺩ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺗﻁﺑﻖ ﺍﻟﺷـــﺭﻛﺔ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) "(٣٦ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻـــﻭﻝ" ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻯ ﻫﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺣﻖ ﺍﺳـــﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ.
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٥ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﺩ( ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳـﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳـﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻟﻙ ﻣﺎ ﻳﺷـﻳﺭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺗﻌﺭﺿـﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﺳـﺎﺋﺭ ﻫﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ .ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﻣﺎ ﻳﺷـﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺭﺩﺍﺩ ﻟﻸﺻـﻝ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﺳـﺎﺋﺭ ﻫﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ )ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ( .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺭﺩﺍﺩ ﻷﺻـﻝ ﻣﺣﺩﺩ ،ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻟﻠﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻷﺻﻝ ﻧﻔﺳﻪ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺳــﺱ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺷــﺗﺭﻛﺔ ﺃﻳﺿـﺎ ً ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘﺩ ،ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺻــﻐﺭ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﻟﻠﻧﻘـﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣـﺩﻳﺩ ﺃﺳـــــﺱ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻬﺎ .ﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻭﺣﺩﺓ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺷـــــﻬﺭﺓ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺳـﻧﻭﻳﺎً ،ﻭﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺅﺷـﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺑﻭﻁ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻭﺣﺩﺓ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺷــــﻬﺭﺓ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻝ ﻟﻼﺳــــﺗﺭﺩﺍﺩ ﻟﻠﻭﺣﺩﺓ .ﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﻁﻔﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳــــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ .ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ
ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻷﺻﻝ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺳﻧﻭﻳﺎً ،ﻭﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺅﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺑﻭﻁ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻝ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺭﺩﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺻـﻝ ﻧﺎﻗﺻـﺎ ً ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺃﻭ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻋﻠﻰ .ﻋﻧﺩ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻳﺗﻡ ﺧﺻـﻡ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﻣﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺧﺻـﻡ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿـﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻛﺱ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳـﻭﻕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ
ﻟﻸﻣﻭﺍﻝ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺭﺩﺍﺩ ﻷﺻــﻝ )ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘﺩ( ﺑﺄﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻــﻝ )ﺃﻭ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘﺩ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓً ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻋﻛﺱ ﺧﺳــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺗﺗﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻــﻝ )ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘﺩ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳــﺗﺭﺩﺍﺩ ،ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻋﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻــﻝ )ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘﺩ( ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳــﺎﺏ ﺧﺳــﺎﺭﺓ ﻫﺑﻭﻁ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺳـﺟﻳﻝ ﺭﺩ ﺧﺳـﺎﺭﺓ ﻫﺑﻭﻁ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷـﺭﺓ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳـﺎﺭﺓ .ﻻ ﻳﺗﻡ ﻋﻛﺱ ﺧﺳـﺎﺭﺓ ﻫﺑﻭﻁ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺷﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻫـ( ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﺔ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﻣﺎ ﻟﻡ
ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻗﻝ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺭﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻏﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.
ﻭ( ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺻـﺑﺢ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﻁﺭﻓﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺷـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳـﺎﺱ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﻣﺑـﺩﺋﻳـﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻟﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑـﺔ ﻟﺗﻛـﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑـﺎﺷـــــﺭﺓ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺃﻭ ﺇﺻـــــﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ )ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﺑـﺎﻟﻘﻳﻣـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻟـﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳـــــﺎﺭﺓ( ﻳﺗﻡ
ﺇﺿـــﺎﻓﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺧﺻـــﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺋﻣﺎً ،ﻋﻧﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷــﺭﺓ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳــﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳــﺎﺭﺓ ﺣﻳﻥ
ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺷــﺭﺍء ﺃﻭ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ .ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺷــﺗﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻣﺷــﺗﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﺳــﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺳـــﻭﻕ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺣﺳـــﺏ ﺗﺻـــﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٥ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﻭ( ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(
ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻭﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻻﺣﻘﺎً:
• ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.ﻭ
• ﺗﻧﺷـﺄ ﺍﻟﺷـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻـﻝ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻـﻠﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻭﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ:
• ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻭﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻭ
• ﺗﻧﺷـﺄ ﺍﻟﺷـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻـﻝ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻـﻠﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ.
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻳﻥ ﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ.
ﺑﺷــــﻛﻝ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿــــﻲ ،ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳــــﺎﺭﺓ .ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷــــﺭﻛﺔ ﺃﻱ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ،ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ /ﺗﻌﻳﻳﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ:
• ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﺧﺗﺎﺭ ﺑﺷـﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷـﺎﻣﻝ
ﺍﻵﺧﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ؛ ﻭ
• ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺃﻱ ﺍﺳـﺗﺛﻣﺎﺭ ﺩﻳﻥ ﺑﺷـﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷـﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ
ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﺫﻑ ﺃﻭ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ.
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺗﺧﺻﻳﺹ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷـﺗﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿـﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ( ،ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺧﺻــﻡ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﺿــﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺭﺳــﻭﻡ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷــﻛﻝ ﺟﺯ ًء ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﺳــﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺃﻗﺳــﺎﻁ ﺃﻭ ﺧﺻــﻭﻣﺎﺕ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺑﺎﺳــــﺗﺛﻧﺎء ﺧﺳــــﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ،ﺃﻭ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺋﻣﺎً ،ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺃﻗﺻــــﺭ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ.
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷـﺗﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳـﺎﺏ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺑﺧﺻـﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻟﻸﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﻋﻧﺩﻩ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻧﺎﻗﺻـﺎ ً ﺃﺻـﻝ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻁﻔﺎء ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ ﺑﺎﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻭﻣﺑﻠﻎ ﺍﻻﺳــﺗﺣﻘﺎﻕ ،ﺗُﻌﺩﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺧﺻــﺹ ﺧﺳــﺎﺭﺓ .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑﻝ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻱ ﻣﺧﺻﺹ ﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺑﺎﺳــــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺳــــﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻭﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺷــﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ .ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﻣﺷــﺗﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳــﺎﺏ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺻــــﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﺳــــﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻــــﺑﺣﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ .
ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻــــﺑﺣﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻣﻧﺧﻔﺿــــﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻟﻸﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺗﺣﺳـﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ
ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎً ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ
ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
-١٣-
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٥ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﻭ( ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(
ﻣﻛﺎﺳﺏ ﻭﺧﺳﺎﺋﺭ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳـــﻌﺭ ﺍﻟﺳـــﺎﺋﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﻘﺭﻳﺭ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ ﻣﺧﺻﺹ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺫ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ
ﻋﻣﺭ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ .ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺩﻳﻧﻳﻥ،
ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﻭﺩ ﻋﻧﺩ
ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ.
ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺄﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﻛﻭﻛﺎ ً ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ:
• ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﺭﻕ ﻟﻠﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ؛ ﺃﻭ
• ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻــﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺻــﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺗﺷــﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﺑﺩﻓﻊ
ﺩﺍﺋﻧﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ )ﺩﻭﻥ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ(.
ﺑﺻــﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺳــﺎﺑﻖ ،ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳــﺩﺍﺩ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺳــﺗﺣﻘﺎﻕ ﺃﺻــﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﺩﻳﻥ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﺣﺩ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ  ٩٠ﻳﻭﻣﺎً،
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻳﻌﺩ ﺍﻷﺻــﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺫﺍ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ ﻋﻧﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺣﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺿــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻷﺻــﻝ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺫﻭ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠ ُﻣﺻﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ؛
• ﺧﺭﻕ ﻟﻠﻌﻘﺩ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ؛
• ﺍﻟﻣﻘﺭﺽ )ﺍﻟﻣﻘﺭﺿـﻭﻥ( ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ،ﻷﺳـﺑﺎﺏ ﺍﻗﺗﺻـﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺻـﻌﻭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ،ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ )ﺃﻭ
ﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ( ﻻ ﻳﺄﺧﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻟﻐﻳﺭ ﺫﻟﻙ؛
• ﺃﺻﺑﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺳﻳﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ؛ ﺃﻭ
• ﺍﺧﺗﻔﺎء ﺳﻭﻕ ﻧﺷﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺷﻁﺏ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺷـﻁﺏ ﺍﻷﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺷـﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺻـﻌﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻟﻠﺗﻌﺎﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﻗﺩ ﻭﺿﻊ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﻓﻼﺱ .ﻗﺩ ﺗﻅﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻁﻭﺑﺔ
ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻷﻧﺷــﻁﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﺳــﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻣﺷــﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎً .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺃﻱ ﻣﺑﺎﻟﻎ
ﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﻗﻳﺎﺱ ﻭﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﻳﻌﺩ ﻗﻳﺎﺱ ﺧﺳـﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺧﺳـﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ( ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ .ﻳﺳـﺗﻧﺩ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺧﺳـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﻭﺍﺳـﻁﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿـﺢ ﺃﻋﻼﻩ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺭﺿـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ ،ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺗﺳــﺟﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺿــﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﺷــﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺍﻟﻣﺳـﺣﻭﺏ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺈﻻﺿـﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺇﺿـﺎﻓﻳﺔ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺳـﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ ﺣﺳـﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ،ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﻣﺩﻳﻧﻳﻥ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
-١٤-
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٥ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﻭ( ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﺑﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺧﺻﻣﻬﺎ ﺑﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻻﺻﻠﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﻘﻳﺎﺱ ﻣﺧﺻـﺹ ﺍﻟﺧﺳـﺎﺭﺓ ﻷﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳـﺎ ٍﻭ ﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺧﺳـﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻔﻲ ﺑﺷـــﺭﻭﻁ ﺍﻟﺧﺳـــﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷـــﺭﻛﺔ ﺑﻘﻳﺎﺱ
ﻣﺧﺻـﺹ ﺍﻟﺧﺳـﺎﺭﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺳـﺎﻭﻯ  ١٢ﺷـﻬﺭﺍً ﺧﺳـﺎﺋﺭ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ
ﺍﻟﻣﺑﺳﻁ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ ﻣﻛﺳــﺏ ﺃﻭ ﺧﺳــﺎﺭﺓ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳــﺎﺭﺓ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻟﻘﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻷﺻــﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺻــﻝ ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺻــﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻣﺯﺍﻳﺎ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺃﺧﺭﻯ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ
ﻭﺍﺳـﺗﻣﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ،ﺗﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺣﺻـﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻـﻝ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺿـﻁﺭ
ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ .ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺗﻔﻅﺕ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺷـﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻣﺯﺍﻳﺎ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻷﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺗﻭﺍﺻـﻝ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻷﺻـﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻭﺗﻘﺭ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﺎﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻡ.
ﻋﻧﺩ ﺇﻟﻐﺎء ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺱ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻـــﻝ ﻭﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻣﺳـــﺗﻠﻡ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﺍﻟﻣﺛﺑﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺗﺻـﻧﻑ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﻛﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺣﻘﻭﻕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺿـﻣﻭﻥ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻭﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ ﻫﻲ ﺃﻱ ﻋﻘـﺩ ﻳﺛﺑـﺕ ﻓـﺎﺋـﺩﺓ ﻣﺗﺑﻘﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷـــــﺄﺓ ﺑﻌـﺩ ﺧﺻـــــﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣـﺎﺗﻬـﺎ .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑـﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻡ ،ﺑﻌﺩ ﺧﺻﻡ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺑﺎﺳــــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳــــﺎﺭﺓ.
ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻱ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻳﺳــــﺕ ) (١ﻋﻭﺽ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﻠﻣﺳــــﺗﺣﻭﺫ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ (٢) ،ﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ،ﺃﻭ ) (٣ﻣﺻــــﻧﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ  ،ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ.
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺣﺳـﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﺻـﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻـﻠﺔ .ﺇﻥ ﻣﻌﺩﻝ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺧﺻــﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺭﺳــﻭﻡ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷــــﻛـﻝ ﺟﺯ ًء ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻣﻌـﺩﻝ ﺍﻟﻔـﺎﺋـﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺗﻛـﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﻭﺍﻷﻗﺳـــــﺎﻁ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺻـــــﻭﻣـﺎﺕ( ﻋﻠﻰ ﻣـﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻭ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺋﻣﺎً( ،ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻗﺻﺭ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻭﺧﺳﺎﺋﺭ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳـﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻛﺎﺳـﺏ ﻭﺧﺳـﺎﺋﺭ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷـــــﺭﻛـﺔ ﺑـﺈﻟﻐـﺎء ﺍﻹﺛﺑـﺎﺕ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻧـﺩﻣـﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻭﻓـﺎء ﺃﻭ ﺇﻟﻐـﺎء ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬـﺎء ﺍﻟﺗﺯﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺷـــــﺭﻛـﺔ .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣـﺔ
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻐﺎﻩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
-١٥-
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٥ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﺯ( ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻧﻅﺎﻣﻲ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺷــﺭﻛﺔ ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺳــﻌﻭﺩﻱ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺗﺣﻭﻳﻝ  ٪١٠ﻣﻥ ﺻــﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳــﻧﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ  ٪٣٠ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.
ﺡ( ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑـﺎﺕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﻘـﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘـﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘـﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ ﻋﻧـﺩﻣﺎ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺑـﻝ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺷﺭﻛﺎء ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ .ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳــــﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷــــﺭﺓ ﻓﻲ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.
ﻁ( ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳــﺎﺏ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺳــﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳــــﺎﺋﺭ ﺍﻻﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷــــﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷــﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﺗﺩﺭﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷــﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺑﻘﺎﺓ
ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳـــــﺎﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ .ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣـﺔ ﺍﻟﺣـﺎﻟﻳـﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ ،ﻭﺍﻟﻧـﺎﺗﺟـﺔ ﻋﻥ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ
ﻭﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻛﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳـﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳـﻌﺭ ﺍﻟﺧﺻـﻡ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ .ﻳﺗﻡ ﺗﺻـﻧﻳﻑ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺧـﺩﻣـﺔ )ﺑﻣـﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺗﻛـﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺧـﺩﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺣـﺎﻟﻳـﺔ ﻭﺗﻛـﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺧـﺩﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺳـــــﺎﺑﻘـﺔ ،ﺑـﺎﻹﺿـــــﺎﻓـﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺑـﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳـــــﺎﺋﺭ ﺍﻟﻧـﺎﺗﺟـﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺎﺕ(؛
• ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ؛ ﻭ
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ.
ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻳﻥ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
ﻱ( ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻـﺻـﺎﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﺳـﺗﺩﻻﻟﻲ( ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺣﺩﺙ ﺳـﺎﺑﻖ ،ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎ ً
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻭﺛﻭﻕ ﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺛﺑﺕ ﻛﻣﺧﺻــــﺹ ﻫﻭ ﺃﻓﺿــــﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﺗﺳــــﻭﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺧﺻـﺹ ﺑﺎﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﺗﺳـﻭﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻗﻳﻣﺗﻪ
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ )ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﻭﺩ ﺟﻭﻫﺭﻳﺎً( .ﻋﻧﺩ ﺧﺻــﻡ ﺍﻟﻣﺧﺻــﺻــﺎﺕ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺑﺳﺑﺏ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻓﺻـﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻧﺎﺷـﺊ ﻋﻥ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺳـﺎﺑﻘﺔ .ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﺑﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺣﺩﺙ
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻟﻣﺭﺓ ﺍﻭ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻛﺩﺓ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺳـــﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺷـــﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺷــﺄ ﻋﻥ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣﺭ ﺗﺩﻓﻘﺎ ً ﻧﻘﺩﻳﺎ ً ﺧﺎﺭﺟﻳﺎ ً ﻟﺗﺳــﻭﻳﺗﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻭﺛﻭﻕ
ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٥ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﻙ( ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ
ﺗﺧﺿـﻊ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﻧﻅﻣﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳـﻌﻭﺩﻳﺔ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ .ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ
ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ .ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﺎء ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻋﻠﻰ،
ﻳﺗﻡ ﺗﺳـــــﺟﻳـﻝ ﺃﻳـﺔ ﻓﺭﻭﻗـﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘـﺩﻳﺭ ﻋﻧـﺩ ﺍﻋﺗﻣـﺎﺩ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻭﺣﻳﻧﻬـﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﻗﻔـﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻـــــﺹ .ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺯﻛـﺎﺓ ﺍﻟﻣﺣﻣﻠـﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ ﺍﻟـﺩﺧـﻝ
ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ،ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﻝ( ﺗﺣﻘﻖ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩ
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺍﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺑﺭﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ.
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲ .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺑﻧﺎءﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ
ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ .ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳ ـﻌﺭ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻧﺳــﺑﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳـــﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﺳـــﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺳـــﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺗﻛﺑﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳــــﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺻــــﺩﺍﺭ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻅﻬﺭ ﻛﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﺿـﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺁﺩﺍء ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ،ﺳـﻳﺗﻡ ﺗﺧﺻـﻳﺹ ﺳـﻌﺭ ﺍﻟﺻـﻔﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺃﺩﺍء ﺑﻧﺎءﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ .ﻭﺣﻳﺛﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ
ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﺑﺎﺷـﺭﺓ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ﺑﻧﺎءﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻟﺭﺑﺢ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻳﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺳـﻌﺭ ﺳـﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺣﻖ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﻓﻭﺗﺭﺗﻪ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺷﻬﺭﻱ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ,ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳــﻌﺭ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺳــﺩﺍﺩ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺳــﺩﺍﺩ .ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼء.
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.
ﻡ( ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ.
ﻥ( ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﺻـﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺑﺷـﻛﻝ ﺃﺳـﺎﺳـﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳـﻭﻳﻘﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺻـﻧﻳﻑ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺱ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ
ﺇﻥ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷــﺭﺓ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﺷــﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺃﺻــﻭﻝ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﺗﻛﻭﻥ
ﺟﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﺿــﺎﻓﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺣﺗﻰ ﺗﺻــﺑﺢ ﺟﺎﻫﺯﺓ ﺑﺷــﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻟﻼﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻳﻊ .ﻳﺗﻡ
ﺧﺻـﻡ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳـﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳـﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻣﻥ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺭﺳﻣﻠﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻛﺑﺩﻫﺎ ﻓﻳﻬﺎ.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٦ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ:
ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻣﻝ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺇﻓﺗﺭﺍﺿـﺎﺕ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺻـﺭﻭﻓﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ،
ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﻹﻓﺻـﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻳﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻳﻣﻛﻥ
ﺃﻥ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻـــﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻝ  .ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿـــﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳـــــﺎﺱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﻋﻭﺍﻣـﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻳﻌﺗﻘـﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻌﻘﻭﻟـﺔ ﻓﻲ ﻅـﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺗﺳـــــﺗﺧـﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟـﺩﻓﺗﺭﻳـﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻳﺳـﺕ ﺑﺳـﻬﻭﻟﺔ ﻭﺍﺿـﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻـﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ  .ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﻣﺳـﺗﻣﺭ .ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺑـﺎﻟﺗﻌـﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘـﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣـﺎﺳـــــﺑﻳـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﺭﺍﺟﻌـﺔ ﺍﻟﺗﻘـﺩﻳﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﻳـﺔ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻧـﺕ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿــﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ﻭﺍﻟﻣﺻــﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳــﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺷــــﻛـﻝ ﻣﺧـﺎﻁﺭ ﻋـﺎﻟﻳـﺔ ﻗـﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌـﺩﻳﻼﺕ ﺟﻭﻫﺭﻳـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟـﺩﻓﺗﺭﻳـﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑـﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳــــﻧـﺔ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﺍﻟﺗـﺎﻟﻳـﺔ .ﻫـﺫﺍ ﻭﺗﻌﺗﻣـﺩ
ﺍﻟﺷـــــﺭﻛـﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿـــــﺎﺗﻬـﺎ ﻭﺗﻘـﺩﻳﺭﺍﺗﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﺎﻳﻳﺭ ﻣﺗـﺎﺣـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻋﻧـﺩ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿـــــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻘـﺩﻳﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳـﻭﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻥ ﺳـﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﻭﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿـﺎﺕ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻓﺻـﺎﺡ ﻋﻧﻬﺎ
ﻋﻧﺩ ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ.
ﺃ -ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺣﺗﺳـﺎﺏ ﺍﻻﺳـﺗﻬﻼﻙ .ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳـﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻸﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﻅﺔ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﺗﺎﺣﺎً.
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻻﻧﺗﺎﺟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺷــﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳــﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻗﺕ ﺷــﺭﺍء ﺍﻷﺻــﻝ ﻭﻳﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻪ
ﺳـﻧﻭﻳﺎ ً ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ .ﻭﻳﺳـﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﻭﻗﻊ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺅﺛﺭ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺭ ﺍﻻﺻﻝ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ.
ﺏ -ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺑﻭﺍﺳـــﻁﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺑﺎﺳـــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺧﺻـــﻡ ﻣﻧﺎﺳـــﺏ .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻝ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻹﻗﺗﺭﺍﺽ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ.
ﺝ -ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻣﺻـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺷـﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ .ﺇﻥ ﺍﺣﺗﺳـﺎﺏ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﻳﺗﺿـﻣﻥ ﺑﺎﻟﺿـﺭﻭﺭﺓ
ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﺍﻟﺣﻛﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺷـــﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻـــﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺗﺳـــﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﻭﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺩ -ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺗﻘﻳﺱ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﻣﺧﺻـﺹ ﺍﻟﺧﺳـﺎﺭﺓ ﻟﻠﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻛﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳـﺎ ِﻭ ﻟﻠﺧﺳـﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ .ﺗﻘﺩﺭ ﺍﻟﺧﺳـﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻــﻔﻭﻓﺔ ﻣﺧﺻــﺹ ﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﺿــﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳــﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺩﻳﻥ ،ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻـﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻣﺩﻳﻧﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺗﺻـﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻧﺷـﺎﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺷــﻛﻝ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻳﻥ
ﻣﺣﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺭﺩﻱ.
ﻫـ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻟﺗﺣـﺩﻳـﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺇﺛﺑـﺎﺗﻬـﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺳـــــﺗﺧـﺩﺍﻡ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﻠﺗ ﻘـﺩﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺣـﺩﻳـﺩ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛـﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻷﺭﺑـﺎﺡ ﻭﻓﻲ ﺗﺧﺻـــــﻳﺹ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﻳﺔ .ﻗﺩ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺻــــﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻳﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻭﺭﻱ ﻣﻧﺗﻅﻡ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺷﻛﻭﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻳﻘﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﻧﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ.
ﻭ  -ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺳـــﻌﻭﺩﻱ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳـــﻬﺎ ﺑﺎﺳـــﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﻛﺗﻭﺍﺭﻱ .ﻳﺷـــﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻹﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿــﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ .ﻭﺗﺷــﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿــﺎﺕ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺻــﻡ،
ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ،ﻭﺳـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ،ﻭﻣﻌﺩﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ .ﻭﻧﻅﺭﺍً ﻟﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻁﺑﻳﻌﺗﻪ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺄﺓ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻭﻟﺔ ﺷﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ .ﻟﺫﺍ ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺳﻧﻭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ.
-١٨-
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺩﻳﻛﻭﺭﺍﺕ
٣٫٠١٥٫٤٦٣
٢٩١٫٦٣٩
٣٫٣٠٧٫١٠٢
١٫٨٥٩٫٣٠٥
٢٦٣٫٠٦٧
٢٫١٢٢٫٣٧٢

٨٫٧٨٠٫٦٥٠
٨١٧٫٢٥١
٩٫٥٩٧٫٩٠١
٦٫١٨٥٫٢٣٧
٥٤٠٫٧٤٣
٦٫٧٢٥٫٩٨٠

٢٫٥٢٨٫٩١١
١٩٣٫٧٥٠
٢٫٧٢٢٫٦٦١
٤٩٤٫٨٧٩
٢٧٩٫٤٩٨
٧٧٤٫٣٧٧
١٫٩٤٨٫٢٨٤

ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ
ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﻣﻥ ﺣﻖ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ:
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ
ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﻣﻥ ﺣﻖ ﺃﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ:
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

 - ٧ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
٣٦١٫٦٧٨
١٤٣٫٣٨٥
٥٠٥٫٠٦٣
٣٣١٫٩٧٨
١٤٣٫٣٨٥
٩٫٣٤٢
٤٨٤٫٧٠٥

٢٫٨٧١٫٩٢١

٢٠٢١ﻡ

ﻋﺩﺩ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
٩٨٦٫٢٤٢
١٫٤٠٠
٩٨٧٫٦٤٢
٣٩٣٫٩٦٨
١٣٠٫٥٨٠
٥٢٤٫٥٤٨

١٫١٨٤٫٧٣٠

ﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻷﻣﺎﻛﻥ
ﻣﺳﺗﺄﺟﺭﺓ

ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
١٧٩٫٨٨٦
١٧٩٫٨٨٦
-

٢٠٫٣٥٨

ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ
ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
١٥٫٦٧٢٫٩٤٤
١٤٣٫٣٨٥
١٫٤٨٣٫٩٢٦
١٧٫٣٠٠٫٢٥٥
٩٫٢٦٥٫٣٦٧
١٤٣٫٣٨٥
١٫٢٢٣٫٢٣٠
١٠٫٦٣١٫٩٨٢
٤٦٣٫٠٩٤

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

١٧٩٫٨٨٦

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ

٦٫٦٦٨٫٢٧٣

-

ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻼً ﻣﻥ:
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﻣﻭﻣﻳﺔ

١٫٢١٧٫٠١٤
٦٫١١٦

١٫٢٢٣٫١٣٠

١٫١٥٣٫٧٣٤
٥٫٥٦٦

١٫١٥٩٫٣٠٠

-١٩-
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

 - ٧ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ )ﻳﺗﺑﻊ(

٢٠٢٠ﻡ

ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ

ﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻐﻳﺭ

ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ
ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺩﻳﻛﻭﺭﺍﺕ

ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ

ﻋﺩﺩ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ:
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ:
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ

٢٫٥٢٨٫٩١١
٢٫٥٢٨٫٩١١

٢٢٦٫٦٥٦
٢٦٨٫٢٢٣
٤٩٤٫٨٧٩

٢٫٠٣٤٫٠٣٢

٨٫٠٢٠٫٩٣٧
٧٥٩٫٧١٣
٨٫٧٨٠٫٦٥٠
٥٫٦٨٤٫٥٠٨
٥٠٠٫٧٢٩
٦٫١٨٥٫٢٣٧
٢٫٥٩٥٫٤١٣

٢٫٩٢٧٫٧٤٨
٨٧٫٧١٥
٣٫٠١٥٫٤٦٣
١٫٦٠٦٫٢٩٤
٢٥٣٫٠١١
١٫٨٥٩٫٣٠٥
١٫١٥٦٫١٥٨

٣٢٨٫٦٣٣
٣٣٫٠٤٥
٣٦١٫٦٧٨
٣٢٦٫٤١٢
٥٫٥٦٦
٣٣١٫٩٧٨
٢٩٫٧٠٠

٩٨٥٫٨٨١
٣٦١
٩٨٦٫٢٤٢
٢٦٢٫١٩٧
١٣١٫٧٧١
٣٩٣٫٩٦٨
٥٩٢٫٢٧٤

١٤٫٧٩٢٫١١٠
٨٨٠٫٨٣٤
١٥٫٦٧٢٫٩٤٤
٨٫١٠٦٫٠٦٧
١٫١٥٩٫٣٠٠
٩٫٢٦٥٫٣٦٧
٦٫٤٠٧٫٥٧٧

-٢٠-
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٨ﺣﻖ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ:
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

ﺍﻣﺎﻛﻥ ﻣﺳﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ

١٠٫٩٣٥٫١٣٤
)(١٫٥٣١٫٤٥٩
٥٠٩٫٨٧٠
٩٫٩١٣٫٥٤٥

٣٣٨٫٠١٨
)(١٤٣٫٣٨٥
١٩٤٫٦٣٣

١١٫٢٧٣٫١٥٢
)(١٤٣٫٣٨٥
)(١٫٥٣١٫٤٥٩
٥٠٩٫٨٧٠
١٠٫١٠٨٫١٧٨

٤٫٩٣١٫٤٤٠
)(١٫٥٣١٫٤٥٩
١٫٩٩٠٫٨٣٢

٢٤٣٫٤٨٢
)(١٤٣٫٣٨٥
٦٦٫٧٣٢

٥٫١٧٤٫٩٢٢
)(١٤٣٫٣٨٥
)(١٫٥٣١٫٤٥٩
٢٫٠٥٧٫٥٦٤

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

٥٫٣٩٠٫٨١٣

١٦٦٫٨٢٩

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

٤٫٥٢٢٫٧٣٢

٢٧٫٨٠٤

٥٫٥٥٧٫٦٤٢
٤٫٥٥٠٫٥٣٦

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ
ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ

ﺍﻣﺎﻛﻥ ﻣﺳﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ
ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺇﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ
ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ
ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺇﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ

-

ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ

٩٫١٣٠٫٠٦٠
١٫٨٠٥٫٠٧٤
١٠٫٩٣٥٫١٣٤

٣٣٨٫٠١٨
٣٣٨٫٠١٨

٩٫٤٦٨٫٠٧٨
١٫٨٠٥٫٠٧٤
١١٫٢٧٣٫١٥٢

٣٫٠٥٣٫٤٦٠
١٫٨٧٧٫٩٨٠
٤٫٩٣١٫٤٤٠
٦٫٠٠٣٫٦٩٤

١٤٤٫٨٨٧
٩٨٫٥٩٥
٢٤٣٫٤٨٢
٩٤٫٥٣٦

٣٫١٩٨٫٣٤٧
١٫٩٧٦٫٥٧٥
٥٫١٧٤٫٩٢٢
٦٫٠٩٨٫٢٣٠

ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ،ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﺔ ﺿﻣﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﻳﺭﺍﺩ.

 -٩ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ:
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً
ﻋﻬﺩ ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺿﻣﺎﻥ
ﻣﻭﺭﺩﻳﻥ ﺩﻓﻌﺎﺕ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ
ﺃﺧﺭﻯ
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 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١١٦٫٨٣٦
٥٥٫٠٦١
٥٧٠٫٥٢٥
١٫٦٨٣٫٧٣٧
٩٧٫٣٢٨

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
١٦٫٨٦١
٥٤٫٦٠٨
٩٠٫٠٠٠
٢٣٦٫٥٤٧
٢٠٤٫٦٢٦
٥٢٫٣٢٩

٢٫٥٢٣٫٤٨٧

٦٥٤٫٩٧١
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 – ١٠ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
-١٠ﺃ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ:
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ
ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺃﺳﻬﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺃﺳﻬﻡ ﻓﻳﻬﺎ

ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ
ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺳﺭﻯ
ﺷﺭﻛﺔ ﺧﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩﺓ

-١٠ﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ:
ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ
ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺭﺣﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺳﺭﻯ
ﺷﺭﻛﺔ ﺧﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩﺓ

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺳﺩﺍﺩ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ
ﺳﺩﺍﺩ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ

 -١١ﺫﻣﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ:

ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
١٫٤٤٨٫٨٦٢
٦٢٨٬٩١٨
)(٥٨٤٫٣٣٧
)(٦٢٨٬٩١٨
١٬٢٧٠٬٢١٤
)(٦٬٣٦٤٬٢٠٢
٣٣٫٠٥٠
)(٥٦٫٧٠١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١٤٫٠٢٤٫٥٠٥
)(١٫٢٠٥٫٩٤٣
١٢٫٨١٨٫٥٦٢
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٥٩٧٫١٥٠
٦٠٨٫٧٩٣
١٫٢٠٥٫٩٤٣

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٢٦٥٫٤٢٠
٣٣١٫٧٣٠
٥٩٧٫١٥٠

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٧٦٫١٣٨٫٥٤٧
٧٦٫١٣٨٫٥٤٧

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٥٫٧٦٨٫٢١٨
٥٫٧٦٨٫٢١٨

ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ:
ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺭﺻﻳﺩ ﺍﺧﺭ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻧﻘﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ

-

٦٫٤٢٠٫٩٠٣

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
١٠٫١٦٠٫٤٠٧
)(٥٩٧٫١٥٠
٩٫٥٦٣٫٢٥٧

ﺫﻣﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

 -١٢ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ:

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
-

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٦٫٣٦٤٫٢٠٢
٥٦٫٧٠١

 -١٣ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ:
ﺑﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ  ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ﻣﻘﺳﻡ ﺇﻟﻰ  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ﺳﻬﻡ ﺗﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﺳﻣﻳـــــﺔ ﻟﻠﺳﻬﻡ ﻋﺷﺭﺓ ) (١٠ﺭﻳـــــﺎﻝ
ﺳـﻌﻭﺩﻱ )ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ  ١٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻭﺩﻯ ﻣﻘﺳﻡ ﺇﻟﻰ  ١٫٠٠٠ﺳﻬﻡ ﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﺳﻬﻡ  ١٠٠﷼ ﺳﻌﻭﺩﻯ( ،ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﻣﻭﺯﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺑﻧﺳﺏ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ.
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٣٠ﻣﺎﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ ،ﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻲ ﻟﻠﺷــﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺷــﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺳــﺋﻭﻟﻳﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺷــﺭﻛﺔ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٩٬٩٠٠٬٠٠٠﷼ ﺳــﻌﻭﺩﻱ ﻭﺩﺧﻭﻝ ﻣﺳــﺎﻫﻣﻳﻥ ﺟﺩﺩ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺣﺻــﺹ ﺍﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﻳﻥ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳــﻬﻡ ﺑﺈﺻــﺩﺍﺭ
 ٥٬٩٩٩٬٠٠٠ﺳﻬﻡ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻭﺗﺧﻔﻳﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﻣﻥ  ١٠٠﷼/ﻟﻠﺳﻬﻡ ﺍﻟﻰ  ١٠﷼/ﻟﻠﺳﻬﻡ.
 -١٤ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻰ ﻧﻅﺎﻣﻰ:
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺗﺄﺳـﻳﺱ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ،ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺳـﻧﻭﻳﺎ ً ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻧﺳـﺑﺔ  ٪١٠ﻣﻥ ﺻـﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻲ ﻣﺗﻰ ﺑﻠﻎ ٪٣٠
ﻣﻥ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ.
-٢٢-
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -١٥ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ:
-١٥ﺃ ﺣﺭﻛﺔ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ:
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ) /ﺃﺭﺑﺎﺡ( ﺇﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
-١٥ﺏ ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ:
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ

-١٥ﺝ ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻷﺧﺭ:
ﺧﺳﺎﺋﺭ ) /ﺃﺭﺑﺎﺡ( ﺇﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ

-١٥ﺩ ﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻹﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻫﻰ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺻﻡ
ﻣﻌﺩﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﻭﺍﺗﺏ ﺳﻧﻭﻱ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١٫٦٠٤٫٠٢١
٥٣٦٫٠١٠
٤٣٫٧٣٤
)(٨٤٫١٩٨
٣١٠٫٠٨٥
٢٫٤٠٩٫٦٥٢

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
١٫٣٨٧٫٩٧٦
٣٩٠٫٠٧٥
٣٨٫٨٥٧
)(١٨٥٫٤٩٠
)(٢٧٫٣٩٧
١٫٦٠٤٫٠٢١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٥٣٦٫٠١٠
٤٣٫٧٣٤
٥٧٩٫٧٤٤

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٣٩٠٫٠٧٥
٣٨٫٨٥٧
٤٢٨٫٩٣٢

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٣١٠٫٠٨٥
٣١٠٫٠٨٥

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
)(٢٧٫٣٩٧
)(٢٧٫٣٩٧

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٪٢٫٦
٪٣

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٪٢٫٨
٪٣

ﺣﺳـﺎﺳـﻳﺔ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳـﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺟﺣﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺍﻥ ﺭﺻـﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺳـﻭﻑ ﻳﺻـﺑﺢ ﻟﻠﺳـﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١٫٥٠٥٫٤١٥
٢٫٢٦٠٫٦٥٥
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺻﻡ ٪١ +
١٫٧١٥٫٨٦٦
٢٫٥٧٨٫٨٧٠
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺻﻡ ٪١ -
١٫٧١٤٫٤٩١
٢٫٥٧٦٫٤٤٢
ﻣﻌﺩﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ٪١ +
١٫٥٠٤٫٦٨٨
٢٫٢٥٩٫٨٣٢
ﻣﻌﺩﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ٪١ -
 -١٦ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ:

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٧٧٨٫٤٧٦
١٦٤٫٠٣٢
١٫١٥٤٫٥٣٢
٢١٠٫٠٠٠
٢٫٣٠٧٫٠٤٠

ﺍﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﺗﺫﺍﻛﺭ ﺳﻔﺭ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻘﺑﻭﺿﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
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 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٦٢٦٫١٠٧
١١٨٫١٥٠
١٫٢٥٢٫١٠٣
٢٩٫٩٣٠
٢٫٠٢٦٫٢٩٠
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -١٧ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ:
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٣٫٧٠٦٫٨٧١
٢٫٧٨٩٫٩٧٨
ﺍﻟﺟﺯء ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻳﺟﺎﺭ
١٫٨٤٢٫٤٤٠
١٫٠٣٠٫٢٩٥
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻳﺟﺎﺭ
٥٫٥٤٩٫٣١١
٣٫٨٢٠٫٢٧٣
 ﺑﻠﻐﺕ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﺓ  ٢٫٥١٦٫٧٧٨﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ. ﺑﻠﻐﺕ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﺓ  ٢٧٧٫٨٧٠﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.ﻳﻠﺧﺹ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ:
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١٫٢٥٤٫٤٥٠
ﺍﻗﻝ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ
٣٫٠٧٣٫١٠٠
ﻣﻥ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻰ  ٥ﺳﻧﻭﺍﺕ
٢٥٠٫٠٠٠
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ٥ﺳﻧﻭﺍﺕ
٤٫٥٧٧٫٥٥٠

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٢٫١١٣٫٥١٠
٣٫٧١٧٫٥٥٠
٥٠٠٫٠٠٠
٦٫٣٣١٫٠٦٠

 -١٨ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ:
ﺃﺑﺭﻣﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺇﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺍﺣﺩ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﻭﺭﻕ ﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
 ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﻭﺭﻕ ﻟﺳﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩﻳﻥ.
 ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺿﻣﺎﻥ ﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺭﻫﻥ ﻣﺅﺭﺥ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ٢٠٢٠/٠٨/١١ﻡ ﻭﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.
 ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺭﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﺣﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ٢٠٢٠/٠٨/١١ﻡ.
 ﺳﻧﺩ ﻷﻣﺭ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ٢٠٢٠/٠٨/١١ﻡ.
 ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٩٥ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻭﺭﻕ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠﷼.
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﺳــﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﺣﺻــﻠﺕ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﺗﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٦ﺳــﺑﺗﻣﺑﺭ  ٢٠٢٠ﻡ ،ﻳﺧﺿــﻊ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻓﻌﺎﻝ
 ٪٦٫٣٢ﺳـﻧﻭﻳﺎً ،ﻭﻳﺳـﺗﺣﻖ ﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺳـﺎﻁ ﺭﺑﻊ ﺳـﻧﻭﻳﺔ ﺑﻌﺩﺩ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ  ١٢ﻗﺳـﻁ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺳـﺗﺣﻖ ﺍﺧﺭ ﻗﺳـﻁ ﻓﻲ ٢٠٢٣/٠٩/٥ﻡ ،ﺗﺑﻠﻎ
ﻣﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺳﻣﺎﺡ  ٦ﺍﺷﻬﺭ.
 ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠٢١ﻡ ﺑﺎﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺃﻳﺔ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ. ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻻﺟﻝ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻟﻡ ﺗﺳﺗﺣﻖ
ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻧﺎﻗﺻﺎً :ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻻﺟﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ:
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺭﺻﻳﺩ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
)(٣٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺍﻟﻣﺳﺩﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
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 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٣٫٣٠٨٫٥٦٤
)(٣٠٨٫٥٦٤
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٨٥٠٫٩١٠
٢٫١٤٩٫٠٩٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -١٩ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ:
ﺃ  -ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﻭﻋﺎء ﺍﻟﺯﻛﻭﻱ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١١٫٢١٨٫٨٠٩
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
٥٫١٩٩٫٦٣٠
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
٢٠٫٦٦٨٫٥٦١
ﺭﺻﻳﺩ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻹﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
١٧٫٩٢٦٫٨٣٢
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ
ﺏ  -ﺣﺭﻛﺔ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٥١١٫١٠٤
)(٥١١٫١٠٤
١٫٧٢٨٫٧٠٨
١٫٧٢٨٫٧٠٨

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺩﺩ
ﺍﻟﻣﻛﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
١٢٫٥٠٥٫٨٠٧
٧٫٤٥٩٫٩٨٢
١٠٫١١١٫٧١٩

١٥٫٠٤٠٫٥٤٩

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٣٤٤٫٢٦٥
)(٣٤٤٫٢٦٥
٥١١٫١٠٤
٥١١٫١٠٤

ﺝ  -ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﺯﻛﻭﻱ
ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻛﻭﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ ٢٠٢٠ﻡ.
ﻗﺎﻣﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻛﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﻭﺗﻡ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻭﺍﻟﺳـﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳـﻧﻭﺍﺕ ﺣﺗﻰ
.٢٠١٩
 -٢٠ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ:

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٣٣٫٧٩٣٫٧١٥
٤٢٫٢٨٠٫٠٠٩
٣٣٫٧٩٣٫٧١٥
٤٢٫٢٨٠٫٠٠٩

ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﺗﻘﻧﻰ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ .ﺇﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ.
 -٢١ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ:

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ

٦٫٣٤٣٫٨٤٧
٢٫٤٦٦٫١٦٧
١٫٢١٧٫٠١٤
٢٫٠٥٧٫٥٦٤
١٦٧٫٨٥٠
٦٣٧٫٠٠٠
٤٢٠٫٠٠٠
١٥٥٫٣٠٠
١٢٢٫٦٥٨
٣٠٣٫٤٥٨
٩١٩٫٧٨٣
٤٨٩٫٣١٥
١٥٫٢٩٩٫٩٥٦

ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﺃﺟﻭﺭ ﻭﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ
ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﺇﺳﺗﻬﻼﻙ
ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺣﻖ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻻﺻﻭﻝ
ﺭﺳﻭﻡ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﺃﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﺗﺫﺍﻛﺭ ﺳﻔﺭ
ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺇﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻭﻧﻅﺎﻓﺔ
ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺃﺧﺭﻯ
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 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ

٥٫٣٩٠٫٨٧٥
٢٫٦٨٩٫٢٧٢
١٫١٥٣٫٧٣٤
١٫٩٧٦٫٥٧٥
١٦٧٫٦١٨
٤٤٤٫٣٨٢
٣٩٠٫٠٧٥
٩٢٫٣٢٦
٤٨٫٠٠٠
١٦٤٫٩٣٦
١٫٠٣٥٫٥٤٢
٧٧٦٫٥٨٢
١٤٫٣٢٩٫٩١٧

ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٢٢ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ:

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٣٣٠٫٨٤٧
١٫٣٤٨٫٣٧٦
١١٠٫١٢٢
٩٧٫٨١٢
١٧٢٫٠٧١
٣٢٢٫٣٨٥
٥٫٥٦٦
٦٫١١٦
٥٧١٫٢٠٦
٤٧٩٫٦٨٤
٦٠٫٣١٦
١٥٧٫٢٣٩
٣٧٩٫٣٨٢
٢٨٤٫١١٦
٨٣٢٫٧٥٠
٤٢٢٫٣٣٥
٧٣٤٫٩٢٤
٢٫٠٥١٫٨٤٥
٤٫٢٦٣٫٤٠٢

ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﺃﺟﻭﺭ ﻭﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ
ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺃﺟﻭﺭ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﺇﺳﺗﻬﻼﻙ
ﺭﺳﻭﻡ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﻏﺭﺍﻣﺎﺕ
ﺿﻳﺎﻓﺔ ﻭﻧﻅﺎﻓﺔ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ
ﻫﺩﺍﻳﺎ ﻭﺣﻔﻼﺕ ﺗﺧﺭﺝ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺃﺧﺭﻯ
 - ٢٣ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺑﻳﻊ ﻭﺗﺳﻭﻳﻖ:

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٩٧٩٫٢٣٥
١٫٤٧٠٫٠١٦
٧٨٥٫٢٧٤
١٫٩١٥٫٧٧٨
١٩١٫٠٦٢
٢١٧٫٥٣٢
١٫٩٥٥٫٥٧١
٣٫٦٠٣٫٣٢٦

ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﺃﺟﻭﺭ ﻭﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ
ﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻋﻼﻥ
ﺃﺧﺭﻯ

 -٢٤ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ:
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺧﺭﻯ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ٢٠٢١ﻡ ﻻ ﺷـــﻲ )ﻣﻘﺎﺑﻝ  ٤٠٩٫٠٥٠﷼ ﺳـــﻌﻭﺩﻱ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ  ٢٠٢٠ﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺇﻳﺭﺍﺩ ﺗﺧﻔﻳﺽ
ﺍﻷﺟﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ(.
 -٢٥ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ ،ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ) ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ ،ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٦٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ(.
 -٢٦ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ:
ﻗﺭﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷـــﺭﻛﺔ ﺑﺈﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٣ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ٣٬٣٠٠٬٠٠٠﷼ ﺳـــﻌﻭﺩﻱ ﻭﺗﻡ
ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٤ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ ﻭ ٣١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ ﻭ ٢ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ٢٠٢١ﻡ.
 -٢٧ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
ﺃ( ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﺧﺭﻯ
ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ
ﺫﻣﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
٢٫٤٠٦٫٦٥١
١٢٫٨١٨٫٥٦٢
٧٦٫١٣٨٫٥٤٧
٩١٫٣٦٣٫٧٦٠

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
٦٣٨٫١١٠
٦٫٤٢٠٫٩٠٣
٩٫٥٦٣٫٢٥٧
٥٫٧٦٨٫٢١٨
٢٢٫٣٩٠٫٤٨٨

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١١١٫٠٩٧
٢٫٣٠٧٫٠٤٠
٣٫٨٢٠٫٢٧٣
٦٫٢٣٨٫٤١٠

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
١٫٦٣٣٫٥٣٩
٢٫٠٢٦٫٢٩٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٥٤٩٫٣١١
١٢٫٢٠٩٫١٤٠

ﺏ( ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

-٢٦-

79

ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٢٧ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﺝ( ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺻــﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿــﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳــﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺳــﻭﻕ ﻋﻧﺩ ﺗﺳــﻌﻳﺭ ﺍﻷﺻــﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘﻖ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﻡ.
ﺇﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻓﺻـﺎﺡ ﻋﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﺯﺓ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺻـﻧﻳﻔﻬﺎ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﻬﺭﻣﻲ ﻟﻠﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ :
• ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻭﻝ :ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ )ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ( ﻭﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ.
• ﺍﻟﻣﺳــﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺻــﺩﻫﺎ ﻟﻸﺻــﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷــﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷــﺭ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻷﺳــﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﻪ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ.
• ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﺍﻟﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺭﺻﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ.
ﺗﺭﻯ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﺩ( ﻣﺧﺎﻁﺭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗﺿـﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﺭﺻـﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺫﻣﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻣﺳـﺗﺣﻖ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺑﺎﺷـﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ .ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﻓﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ
ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻــﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻭﻗﺻــﻳﺭﺓ ﺍﻻﺟﻝ .ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳــﻭﻕ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳــﻳﻭﻟﺔ .ﺗﺷــﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺷــﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ .ﺗﺧﺿــﻊ
ﺃﻧﺷـﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﻟﺳـﻳﺎﺳـﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻗﻳﺎﺳـﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺳـﻳﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﻭﻣﺩﻯ
ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳـﻭﻕ ﻫﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻘﻠﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳـﺑﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺳـﻭﻕ .ﺗﺷـﺗﻣﻝ ﺃﺳـﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺳــﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ :ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻷﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳــﻬﻡ
ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺳﻠﻊ.
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺳﻌﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺳـﻌﺭ ﺍﻟﺻـﺭﻑ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺫﺑﺫﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﺳـﻌﺎﺭ ﺻـﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ،
ﻭﺗﻌﺗﻘﺩ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺳــﻌﺭ ﺻــﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻧﺳــﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ
ﻋﺩﺍ ﺍﻟ﷼ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻱ.
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
ﺗﻅﻬﺭ ﻣﺧـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗـﺫﺑـﺫﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻟـﺔ
ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﻭﺗﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﻟﻳﺱ ﺟﻭﻫﺭﻳﺎً.
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﻪ ﻭﺍﻟﺗﺳـــﺑﺏ ﻓﻲ ﺗﻛﺑﺩ ﺍﻟﺷـــﺭﻛﺔ ﺧﺳـــﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺇﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﺗﺗﺿـﻣﻥ ﺑﺷـﻛﻝ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺈﻳﺩﺍﻉ
ﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻــﺎﺭﻳﻑ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺇﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺳــﻳﺎﺳــﺔ ﺑﺧﺻــﻭﺹ ﺣﺟﻡ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﻣﺻﺭﻑ ﻭﻻﺗﺗﻭﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺇﺋﺗﻣﺎﻥ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺩﻭﺭﻳﺎ ً.
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳـﻳﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺍﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ .ﻭﺗﻌﻣﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ
ﻣﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﻛﺎﻓﻳـﺔ ﻟﻣﻘـﺎﺑﻠـﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻧـﺩ ﺍﺳـــــﺗﺣﻘـﺎﻗﻬـﺎ .ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣـﺎﻟﻳـﺔ ﻟﻠﺷـــــﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧـﺔ ﺍﻟﺗﺟـﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺳـــــﺗﺣﻘـﺎﺕ
ﻭﺃﺭﺻـــﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﻣﺳـــﺗﺣﻖ ﺍﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺿـــﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺻـــﻳﺭﺓ ﻭﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻻﺟﻝ ،ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﺷـــﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳــﻳﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺗﺳــﻬﻳﻼﺕ ﺑﻧﻛﻳﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻭﺍﺋﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺗﺣﺻــﻳﻝ ﺃﺭﺻــﺩﺓ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻭﻓﺗﺭﺍﺕ
ﺳــﺩﺍﺩ ﺃﺭﺻــﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩﻳﻥ ﻭﺍﻷﺭﺻــﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻻ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺻــﺎﺭﻳﻑ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ
ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺧﻼﻝ  ١٢ﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
-٢٧-
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ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
 -٢٧ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(:
ﻫـ( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﻠﺧﺹ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ:
ﺍﻛﺑﺭ ﻣﻥ ٥
ﻣﻥ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻰ ٥
ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻗﻝ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١١١٫٠٩٧
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ ٢٫٣٠٧٫٠٤٠
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
٢٥٠٫٠٠٠
٣٫٠٧٣٫١٠٠
١٫٢٥٤٫٤٥٠
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
٢٥٠٫٠٠٠
٣٫٠٧٣٫١٠٠
٣٫٦٧٢٫٥٨٧
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ

ﻣﻥ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻰ ٥
ﺳﻧﻭﺍﺕ
٢٫١٤٩٫٠٩٠
٣٫٧١٧٫٥٥٠
٥٫٨٦٦٫٦٤٠

ﺍﻗﻝ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ
١٫٦٣٣٫٥٣٩
٢٫٠٢٦٫٢٩٠
٨٥٠٫٩١٠
٢٫١١٣٫٥١٠
٦٫٦٢٤٫٢٤٩

ﺍﻛﺑﺭ ﻣﻥ ٥
ﺳﻧﻭﺍﺕ

٥٠٠٫٠٠٠
٥٠٠٫٠٠٠

ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
١١١٫٠٩٧
٢٫٣٠٧٫٠٤٠
٤٫٥٧٧٫٥٥٠
٦٫٩٩٥٫٦٨٧
ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
١٫٦٣٣٫٥٣٩
٢٫٠٢٦٫٢٩٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٫٣٣١٫٠٦٠
١٢٫٩٩٠٫٨٨٩

 -٢٨ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ:
ﺗﺣﺗﺳــﺏ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻟﺳــﻬﻡ ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳــﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺳــﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳــﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺗﺣﺗﺳــﺏ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻟﺳــﻬﻡ
ﺍﻟﻣﺧﻔﺿـﺔ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻳﺔ ﻟﻠﺳـﻬﻡ ﻟﻠﻣﺗﻭﺳـﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳـﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺿـﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺇﻓﺗﺭﺍﺽ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻡ ﻋﺎﺩﻳﺔ.
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻰ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ
١٤٫٥٢٩٫٤٤٥
١٦٫١٩٨٫١٢٤
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳـﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳـﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳـﺗﺧﺩﻡ ﻛﻣﻘﺎﻡ ﻋﻧﺩ ﺍﺣﺗﺳـﺎﺏ ﺭﺑﺣﻳﺔ
٤٫٢٠٠٫٠٠٠
٥٫٢٦٥٫٢٠٥
ﺍﻟﺳﻬﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺧﻔﺿﺔ
٣.٤٦
٣.٠٨
ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ





ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٣٠ﻣﺎﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ ،ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺗﺧﻔﻳﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺻـﺔ ﻣﻥ  ١٠٠﷼ /ﻟﻠﺣﺻـﺔ ﺍﻟﻰ  ١٠﷼ /ﻟﻠﺣﺻـﺔ ،ﻭﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺻـــﺹ ﺑﺈﺿـــﺎﻓﺔ ﻋﺩﺩ  ٤٫٢٨٥ﺣﺻـــﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ٤٢٫٨٥٠﷼ ﺳـــﻌﻭﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻼﻭﺓ ﺇﺻـــﺩﺍﺭ ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٥٩٫٨٥٧٫١٥٠﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
ﺛﻡ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷـﺭﻛﺔ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺳـﻬﻡ ﻟﻳﺻـﺑﺢ  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳـﻬﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﻳﺻـﺑﺢ  ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳـﻌﻭﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻖ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ.
ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺷـــﺭﻛﺔ ﺑﺈﺣﺗﺳـــﺎﺏ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳـــﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳـــﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﻳﻛﻝ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ،ﻟﻳﺻـــﺑﺢ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳـــﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ
ﺍﻟﻣﺳـﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺣﺳـﺎﺏ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻟﺳـﻬﻡ ﻟﻠﺳـﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳـﻣﺑﺭ ٢٠٢١ﻡ ﻋﺩﺩ  ٥٫٢٦٥٫٢٠٥ﺳـﻬﻡ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻣﺕ
ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳــﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻠﺳــﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳــﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻳﻌﻛﺱ ﺍﺛﺭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺳــﻧﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻳﺻــﺑﺢ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳــﻁ
ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ  ٤٫٢٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻡ.

 -٢٩ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ:
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﻟﺩﻳﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﺣﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻧﺷــﺎﻁ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺷــﺭﻛﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳــﻌﻭﺩﻳﺔ
ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ.
 -٣٠ﺇﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
ﺇﻋﺗﻣﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢٢ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٢ﻡ.
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