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الملخص 
التنفيذي



01.  نتوقع أن يصل إجمالي الرسوم الدراسية إلى 17.3 مليار ريال 

بحلول عام 2025 وبنمو 7% سنويا، وذلك مدفوع بنمو السكان 

ونسب التحاق الطالب بالتعليم األهلي مع ازدياد تنافسية سوق 

العمل.

02.  يشكل التعليم األهلي حصة 15% فقط من إجمالي نشاط التعليم 

النظامي، حيث يهيمن التعليم العام مدفوعًا باإلنفاق الحكومي 

العالي تاريخيًا، مما يعطي القطاع المساحة للنمو مستقباًل 

خصوصًا مع استهداف الحكومة أن يصل المعدل إلى 25% بحلول 

.2030

03.  تراجع الطلب مع خروج الطالب األجانب والتباطؤ والتغيرات الهيكلية 

للقطاع ضغطت على نمو اإليردات وزادت التكاليف مما أدى 

لخروج الكثير من الالعبين الصغار في سوق عالي المنافسة، وهذا 

مشاهد من إرتفاع عمليات االندماج واالستحواذ.



نظرة عامة



يقّدر حجم سوق التعليم 
والتدريب في المملكة وفقًا 

للهيئة العامة لالستثمار

بـ 139.5
 مليار ريال

كون القطاع يندرج تحت الخدمات اإلستهالكية والتي تتأثر بالدورات 
االقتصادية وعلى اإلنفاق الحكومي على وجه الخصوص في المملكة، 

فقد تأثر سلبًا بعد تراجع النمو واإلنفاق الحكومي كنتيجة للتراجع الحاد 
ألسعار النفط بداية العام 2015 وما تاله من إجراءات تقشف وإصالحات 
إقتصادية ضمن برنامجي التحول الوطني 2020 والتوازن المالي 2023.

76,548 5751867,600
طالب وطالبةمعلم ومعلمةمدرسة

وبالنظر إلى قطاع التعليم النظامي األهلي نجد أنه يحتوي على



وُيعزى إنخفاض النسبة لإلنفاق الحكومي العالي على التعليم 
بالسنوات الماضية حيث تبلغ حصة القطاع من الميزانية 22%، وهو من 

المعدالت العالية إقليميا وكذلك بين الدول المتقدمة.

يعتمد الطلب العام للقطاع على عاملين أساسيين هما إجمالي عدد 
الطالب )السكان بين 6-18 عام(، ونسبة االلتحاق بالتعليم األهلي 

من إجمالي الطالب. من جانب التعداد، يبلغ عدد الطالب على مقاعد 
الدراسة

بالنظر للمؤشرات الخاصة بالقطاع، فإنها بكل وضوح تظهر 
حجم صغير نسبيًا للتعليم األهلي كنسبة من إجمالي 

أنشطة التعليم. فعلى سبيل المثال تعداد الطالب 
الملتحقين بالتعليم األهلي يبلغ 15% وكذلك تمثل 

المدارس الخاصة %14.

وتأثر الرقم بتناقص أعداد الطالب األجانب بما يقارب 150 ألف طالب 
وطالبة خالل الثالث سنوات األخيرة نتيجة للرسوم المفروضة على 

المرافقين.

5.7
مليون طالب وطالبة

%17.7
من إجمالي السكان 

حسب التقديرات 
السكانية للعام 2018

حيث يشكلون نسبة



المبلغ المخصص من التعليم للميزانية
)مليون ريال(

نسبة اإلنفاق على قطاع التعليم من 
الميزانية

السعودية الواليات المتحدة المملكة المتحدة ألمانيا



توزيع الطالب بحسب نوع المدرسة

نسبة طالب الحكومي من اإلجمالي نسبة طالب األهلي من اإلجمالي



النموذج 
التجاري  



تمثل أقساط التعليم السنوية مصدر اإليرادات األساسي لمشغلي 
المدارس الخاصة باإلضافة إلى خدمات التوصيل المدرسي واألنشطة 

األخرى. 

بحسب تقديراتنا يصل إجمالي األقساط السنوية إلى حوالي 11.4 مليار 
ريال بمتوسط 11 ألف للطالب سنويًا.

ويمكن تقسيم القطاع إلى ثالث فئات رئيسية من حيث المناهج 
المستخدمة، حيث تختلف هذه الفئات في طبيعة تسعيرها وكذلك 

حساسيتها لمتغيرات السوق وهي: المناهج الوطنية، المناهج األمريكية/
البريطانية، المناهج األجنبية األخرى )هندية، فلبينية، مصرية(.

تمثل المدارس المشغلة للمناهج األمريكية/البريطانية أعلى المدارس 
تسعيرًا لألقساط الدراسية بمتوسط 35 ألف باعتبار توفيرها لجودة 

تعليم أفضل، وكذلك شهدت هذه الفئة نموًا مضطردًا في السنوات 
األخيرة مع زيادة االهتمام باللغة اإلنجليزية لتزايد أهميتها كمتطلب في 

سوق العمل والتعليم العالي.

35,000ريال
متوسط القسط السنوي 

للمناهج األمريكية/البريطانية



تأتي المدارس الوطنية بعد ذلك بمتوسط أسعار أقل ولكن 
بخيارات تسعيرية أكثر حيث تتراوح بين

10,00042,000 ألف ريالآالف إلى

 للعام الدراسي وهي أكبر الفئات من ناحية الحصة السوقية، أما 
بالنسبة للمدارس األجنبية األخرى فتتصف بكونها أقل األسعار بالسوق، 

ويجدر بالذكر أن األخيرة تأثرت بشكل حاد بالرسوم المفروضة على 
المرافقين األجانب اّلتي أقرت مؤخرًا.



أما من جانب مراكز 
التكلفة ألي مشغل 

للمدارس الخاصة فهي 
تتمثل بشكل رئيسي 
في رواتب المعلمين 

وبتكلفة المباني. ازداد 
الضغط على تكاليف 

الرواتب مع رفع الرسوم 
والمقابل المالي للعمالة 

الوافدة، حيث ارتفعت 
متطلبات التوطين إلى 

40% والحد األدنى 
لرواتب المعلمين 

السعوديين إلى 5000 
ريال.

وتجدر اإلشارة إلى أن 
صندوق تنمية الموارد 

البشرية »هدف« يتحّمل 
ما يصل إلى نصف راتب 
المعّلم السعودي لفترة 
أقصاها 60 شهرًا، وهذا 

الدعم سينتهي بشكل 
كّلي بحلول 2023، مما 

يعني مزيدًا من الضغط 
على ربحية القطاع 

وباألخص المدارس 
ذات كفاءة التشغيل 

المنخفضة. 

ارتفعت متطلبات التوطين إلى

%40
والحد األدنى لرواتب 

المعلمين السعوديين إلى

5000ريال



أما من جانب المباني فقد أطلقت وزارة التعليم برنامج »تدرج« 
المعني بمعالجة أوضاع المدارس الخاصة ذات المباني غير المطابقة 
للمواصفات التعليمية، حيث يجبر البرنامج المدارس غير المستوفية 

للشروط باإلغالق أو إمهالها مدة لتصحيح األوضاع بحسب نسبة 
استيفاء الشروط وهذا شّكل ضغط أكبر على المراكز المالية 

للشركات وربحيتها.

أدى مزيج تراجع اإليرادات وزيادة ضغوط التكاليف إلى تراجع ربحية 
القطاع حيث انخفض معدل هامش الربح التشغيلي من 30% إلى 

26.5% كمتوسط للشركات المدرجة خالل الثالث سنوات الماضية. 

متوسط هوامش الربح التشغيلية لشركات 
المدارس المدرجة



مستقبل 
القطاع



نتوقع أن يصل حجم إيرادات الرسوم الدراسية إلى 17.3 مليار بحلول 
عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب %7.

مدفوعا بارتفاع إجمالي عدد الطالب من جهة بمعدل نمو سنوي مركب 
2% بما يتوافق مع معدالت النمو السكاني والتركيب الديموغرافي 

الحالي للسكان، ومن جهة أخرى ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم األهلي 
على المدى المتوسط من 15% إلى %20.

وهنا ننوه ألهمية العامل األخير في قيادة نمو الطلب على خدمات 
التعليم الخاص، حيث نرى توجه واضح مدفوعا بقيادة القطاع الخاص 

لدفة خلق الوظائف مما يعني ارتفاع تنافسية ومتطلبات سوق 
العمل باإلضافة لالرتفاع المستمر في شروط القبول للتعليم العالي 

واإلبتعاث، وذلك يرفع من قيمة وجدوى اإلنفاق على التعليم األهلي، 
باإلضافة إلى أن الحكومة مدفوعة بضغط فاتورة التعليم العالية 

وحقيقة أن 51% من المتعطلين ذوي خلفية تعليمية أو موجهة للتعليم 
تستهدف من خالل برنامج التحول الوطني 2020 إلى رفع معدالت 

االتحاق بالتعليم األهلي من 15% إلى %25.



من جانب المنافسة يمكن 
وصف السوق بعالي المنافسة 

أو بشكل أدق منخفض التركز، 
فعلى سبيل المثال وفقا لـ 

  Euromonitor International
فإن أكبر العب في سوق مدينة 
الرياض يسيطر على 7% فقط 

متبوعًا بـ 6% و3% للثاني 
والثالث على التوالي. انخفاض 

تركز الحصص السوقية يشير 
إلى تشابه الخدمة المقدمة في 
القطاع -مع بعض االستثناءات- 

مدعوما بالتوسع األفقي للمدن 
مما قاد األهالي إلعطاء وزن أكبر 

لمسافة المدرسة عن المنزل 
باالضافة النخفاض حواجز الدخول 

للسوق، هذه العوامل تاريخيًا 
مكنت الالعبين الصغار من 

الهيمنة على السوق.

كل العوامل السابقة بدأت أو في 
طريقها للتحول، باإلضافة إلى أن 
الوزن المعطى لعامل الجودة آخذ 

بالتزايد وكون التوسع األفقي 
للمدن يتباطأ وكذلك ارتفاع 

صعوبة الدخول للسوق كنتيجة 
لشروط الترخيص الجديدة مثل 
التشديد على معايير المباني 

والتوطين.



تشكل حركة خروج الالعبين الصغار واألقل كفاءة بسبب الضغوط 
المذكورة سابقًا فرصًا  للمستثمرين الجدد والحاليين، حيث شاهدنا مؤخرًا 

تزايد نشاط االستثمار وعمليات االستحواذ واالندماج.

 GEMSعلى سبيل المثال المشروع المشترك لشركة حصانة و
لالستحواذ على مجموعة معارف للتعليم والتدريب بصفقة تقدر بين 
1.8-2.2 مليار ريال، حيث يستهدف المشروع الوصول لـ 50 مدرسة 

بطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف طالب خالل الفترة القادمة.

كذلك جمع الشركة الوطنية للتعليم والتدريب  لـ130 مليون عن طريق 
اإلكتتاب العام لتمويل إضافة ثالث مجمعات تعليمية بالقصيم 

والمنطقة الشرقية. باإلضافة إلى مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا من 
قبل شركة عطاء التعليمية لالستحواذ على مجمع تعليمي بالرياض.

تقديرات حجم األقساط السنوية
لقطاع التعليم )مليون ريال(



نسبة طالب األهلي من اإلجمالي

مستهدف 2030

أخيرًا، يشير تحليلنا لبيانات السوق ارتفاع الفجوة بين العرض والطلب 
في األسواق خارج المدن الكبرى )الرياض/مكة/حاضرة الدمام/جدة(.

لتوضيح ذلك نظرنا إلى متوسط االتحاق بالتعليم الخاص في المناطق 
الثالث الكبرى حيث تصل  إلى 20% مقارنة بنسبة 7% مناطق في 

المناطق األخرى المتبقية. ويؤكد ذلك فرق هوامش الربحية حيث تشير 
بيانات الشركات الغير مدرجة إلى ارتفاع هوامش تلك المناطق مقارنة 

بالمدن الكبرى. على سبيل المثال يبلغ هامش الربح التشغيلي في 
مناطق تبوك وجازان والجوف 24% و16% و19% على التوالي مقارنة 

بهوامش 11% و10% و12% للرياض ومكة والمنطقة الشرقية.



نسبة طالب األهلي من اإلجمالي

نسبة اإللتحاق وهوامش الربحية

باقي المناطق

الجوفتبوكجازان

نسبة طالب األهلي من اإلجمالي هوامش الربح التشغيلي 2018

الرياضالشرقية مكة المكرمة

أكبر 3 مناطق
)الرياض، مكة المكرمة، الشرقية(



توصياتنا



نوصي المستثمرين الحاليين والجدد التركيز على اقتصاديات الحجم 
التي يوفرها القطاع، حيث أن نسبة التكاليف )الموظفون والمباني( 

إلى اإليرادات تقل مع توّسع الحجم وهذا من نراه في توجه أكبر العبي 
السوق للتوسع عبر صفقات اإلندماج واإلستحواذ. وكذلك توفر الرقمنة 

حل مباشر لتقليل الحاجة للوظائف اإلدارية والتسويقية الغير مولدة 
لإليرادات، حيث نرى أن استخدام التقنية في المدارس، سواء ألغراض 

إدارية أو تعليمية، يساهم في خفض المصروفات، ويساهم في 
تحسين تجربة الطالب في المدارس، مما ينعكس على زيادة معدل 

القبول في المدارس، مع أهمية التوازن في االستثمار، واختيار الحلول 
األكثر فاعلية، مراعين في التطبيق التدريجي الذي يتناسب مع جاهزية 

المعلمين والهيئة اإلدارية من جهة، والحاجة التعليمية للمدرسة بناء 
على تقييم الواقع وتقدير االحتياج من جهة أخرى. كما أن الفصول 

والمواد الرقمية تساهم في رفع نسبة عدد الطالب لكل معلم مما 
يسمح للمشغل بتحقيق معدالت السعودة المطلوبة مع المحافظة على 

مستويات ربحية مستدامة، ويعد أيضا رفع نسبة الطالب للمعلمين 
أحد مستهدفات رؤية 2030. نرى أن جودة خدمات التعليم العالية هي 

العامل األهم لالستمرارية والنمو في سوق التعليم مستقباًل، حيث أنه 
يمثل العامل األهم لقيادة اإلرتفاع في نسب االلتحاق بالتعليم األهلي 
خصوصا أن اإلنفاق العائلي على التعليم يعد منخفضا مقارنة بسالت 

اإلنفاق في الدول المتقدمة. وكذلك األسواق خارج المدن الكبرى 
تمثل فرصًا للتوسع حيث يوفر شح المعروض وكذلك انخفاض تكاليف 

المباني والموظفين البيئة المناسبة لتشغيل المدارس بالطاقة الكاملة 
بهوامش ربحية مستدامة مقارنة بأسواق المدن الكبرى.



مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 
ورؤية 2030 لقطاع التعليم

وزن التعليم في اإلنفاق العائلي
)سلة مؤشر المستهلكين(

مؤشر خط أساس مستهدف معيار اقليمي معيار عالمي

 نسبة الطالب الملتحقين
برياض األطفال )3 إلى 6 سنوات(

نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس 
األهلية

عدد المباني المدرسية الحكومية 
الموفرة من قبل القطاع الخاص

معدل عدد الطالب لكل معلم

نسبة الطالب في التعليم العالي 
غير الحكومي
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%40

%81

%30

12.5

%26

غير متوفر



مقابالت مع 
العبي السوق 



نظرة عامة عن شركة عطاء التعليمية
شركة عطاء التعليمية هي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع 

التعليم، وتعتبر إحدى أكبر الشركات التعليمية في المملكة العربية 
السعودية. تعود بداية تأسيس الشركة إلى العام 1992م عندما تم 

افتتاح أول مجمعات الشركة التعليمية. ومنذ ذلك التاريخ توسعت 
عمليات الشركة سواء عبر االستحواذات أو بناء المجمعات التعليمية 

لتشغل اليوم 13 مجمعًا تعليميًا في منطقة الرياض متخصصة في 
تقديم خدمات التعليم األهلي والتعليم األجنبي لمختلف مراحل التعليم 

العام.

نظرة على القطاع 
تاريخيًا تميز القطاع  بسهولة الدخول والمنافسة وبهوامش ربحية مقنعة 

جدًا ومن جانب آخر عزوف كبار المستثمرين عنه لعدم قدرة القطاع على 
استيعاب رؤوس أموال كبيرة، ولهذا فالسوق متوزع بشكل كبير جدًا 

والالعبين الصغار هم الغالبية والشركات الكبيرة الزالت قليلة.



يتميز القطاع بنسب استمرارية 
عالية جّدًا بين الطالب )~%80(، 
ولهذه من المجدي بناء مجمعات 

تعليمية تخدم المراحل من 
رياض األطفال وحتى المرحلة 

الثانوية.

معدالت التشغيل للمدارس 
خارج المدن الرئيسية غالبًا تكون 

اقل مدفوعة بضعف القوة 
الشرائية، وبالنسبة للمدن 

الرئيسية خارج الرياض مثل جدة 
والدمام فجودة التعليم في 

المتوسط افضل منها بالرياض.

يوفر القطاع اقتصاديات 
حجم جيدة مصدرها الرئيسي 
هو اإلدارة المركزية، حيث أن 
تشغيل مجمعات إضافية ال 
يتطلب زيادة في الوظائف 

اإلدارّية بشكل كبير.

خصائص 



عرض وطلب 
•  هناك طلب متنامي على المدارس العالمية من قبل السعوديين، 

ويشكلون في بعض المدارس أغلبية الطالب.

•  برنامج )تدّرج( جاء بعد قرار إقفال المدارس ذات المباني غير المطابقة 
للمواصفات، مما أدى لتراجع معروض السوق.

•  ظروف السوق الحالية تجعل من الصعب رفع األسعار حتى بعد 
موافقة الوزارة، ألن زيادة األسعار تخفض معدل التشغيل، لكن التأثير 

النهائي على صافي الدخل يختلف من حالة ألخرى.

أبرز المتغيرات
•  األوضاع االقتصادية والتغيرات الكبيرة مؤخرًا في القطاع وازدياد 
التنظيمات مثل تدرج وبرامج التوطين وتقنين دعم صندوق تنمية 

الموارد البشرية ضغط على هوامش الربحية، كل هذه العوامل أتت 
في أوقات متقاربة، مما أدى إلى خروج مجموعة من المستثمرين 

وبشكل خاص صغار المستثمرين من القطاع، وهذا مالحظ بزيادة عدد 
صفقات االستحواذ واالندماج مؤخرًا.

•  هناك تغير في الثقافة لدى أولياء األمور وأصبحوا يرون الجدوى 
للمدارس الخاصة أعلى حتى ولو كانت تشكل ضغط على ميزانية 

األسرة ؛ مدفوعة بزيادة المنافسة في سوق العمل وفرص التعليم 
العالي.

•  من أبرز التغيرات أيضًا هو أن وزارة التعليم كانت تشترط في 
المجمعات المتكاملة - بنين وبنات - مساحة تصل تقريبا لـ13,000الف 
متر، لكن مؤخرًا صدرت تنظيمات ألغت المساحات المحددة وتم ربطها 

بالطاقة االستيعابية.



استراتيجية الشركة 
تستهدف الشركة سوق الرياض التعليمي وباألخص المناطق ذات 

التركيبة السكانية العالية للشباب، لهذا فهي تتركز في مناطق شمال 
وشرق المدينة. تاريخيًا مّثلت عمليات االستحواذ على مجمعات تعليمية 
قائمة المصدر األساسي لنمو الشركة مدفوعة بوفورات الحجم والخبرة 

التي اكتسبتها الشركة من تكرارها لهذه العمليات.  

مستقبل القطاع 
•  هناك اتجاه عام للقطاع لتكوين كيانات كبيرة قادرة على استيعاب هذه 

المتغيرات والتنظيمات ولديها وفورات تكلفة بسبب الحجم. 

•  التعليم عن بعد ما زال لديه مشوار طويل، بحكم غياب الضوابط له 
حتى اآلن وعدم اقتناع الجمهور المستهدف بجدواه حتى اآلن.



نظرة عامة على شركة نون أكاديمي
نون أكاديمي هي منصة تعلم اجتماعي افتراضية تمثل حلقة وصل 

بين الطالب والمعلمين. تقوم بذلك عن طريق توفير مكان افتراضي 
يستطيع الطالب من خالله حضور حصص مباشرة تفاعلية واالنضمام 

إلى مجموعات دراسية والتفاعل مع اقرانهم من الطالب، وتقدم الشركة 
خدماتها حاليًا ألسواق السعودية ومصر.

نظرة على القطاع
شهد التعليم عن بعد في المملكة طفرة نمو كبيرة خالل السنوات 

األخيرة. فشركة نون اكاديمي )أحد أكبر الالعبين(، على سبيل المثال: 
تقوم بخدمة أكثر من 3.2 مليون طالب حاليًا. ويبلغ عدد المعلمين 

المسجلين والمعتمدين في المنصة ما يقرب 1000 معلم. في المراحل 
األولى للقطاع، كان التركيز على االختبارات المركزية المطلوبة من الوزارة 

)القدرات والتحصيلي(، لكن بدأ التوسع وبشكل تدريجي في المناهج 
األخرى الدراسية لجميع المراحل )رياضيات، علوم، فيزياء، إلخ..(.



خصائص
•   كلًّ من الطلبة والمدرسين ال يفضلون نموذج المدرس الخصوصي 

)واحد لواحد عن بعد(، والنموذج المفضل هي الفصول المفتوحة عن 
بعد )عدد كبير من الطالب ومدرس واحد(، وهو كذلك أعلى قابلية 

للتوسع.

•  االنطباع العام والسلوك تجاه التعليم الخصوصي للبلد يشكل عامل 
مهم في تحديد حجم السوق والنمو المتوقع، ومن الٌمشاهد أن 
طبيعة الطلب في العموم ال يوجد فيها اختالف كبير بين مناطق 

المملكة.

عرض وطلب 
• هناك موسمية كبيرة في الطلب مع مواسم االختبارات.

•  المنافسة األكبر هي المحتوى الموجود والمتجدد المّجاني في مواقع 
مثل اليوتيوب وغيره.

•  في آخر 7 شهور فقط استطاعت الشركة زيادة عدد المشتركين بحوالي 
مليون طالب.

• اكثر األوقات زخمًا للمنصة هو خالل عطل نهاية األسبوع.

استراتيجية الشركة 
•  األسواق في المنطقة توفر للشركة فرص نمو كبيرة، وقد بدأت 

الشركة بالتوسع مؤخرًا في السوق المصري، ووجدت معدالت نمو 
أعلى بكثير من مثيالتها في السعودية. باإلضافة لتنويع قاعدة 
المعروض حيث تنوي الشركة التوسع في المناهج قريبًا )مراحل 

مختلفة، مناهج عالمية، مواد أخرى(.

•  هنالك توجه لجعل المنصة اقرب لمنصات التواصل االجتماعي )تويتر، 
فيسبوك، إلخ..( ولكن مخصصة للتعّلم.

•  تركز نون في قياس جودة المحتوى على معايير الكيف وليس الكم 
ومدى مالئمته )نسبة من يشاهدون المحاضرة التعليمية كاملة من 

اإلجمالي، عدد األسئلة التابعة للمحاضرة، تفاعل الطالب، إلخ..(.

•  استخدام المنصة مجاني للطالب مما يسهل التوسع والدخول 
باسواق جديدة.



نظرة عامة على شركة الخليج للتدريب
•  شركة الخليج للتدريب والتعليم هي شركة مساهمة عامة سعودية 
ُأّسست عام 1992 كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة 

الخليج للتدريب و الصناعات اإللكترونية برأس مال قدره مليون ريال، ثم 
تحّولت إلى شركة مساهمة سعودية في 2006/12/19 برأس مال 450 

مليون ريال. يتركز نشاط الشركة في تقديم خدمات التدريب والتعليم 
في مجال اللغة اإلنجليزية، وعلوم الحاسب و التقنية، وعلوم اإلدارة، 

وانشاء وإدارة المدارس وتشغيل وصيانة برامج الحاسب اآللي من 
تركيب الشبكات والبنية التحتية ونظم االتصال ومراكز االتصال والدعم 

الفني وتشغيل المرافق العامة.  



نظرة على القطاع
 تأثر القطاع بالظروف االقتصادية رغم طبيعته الدفاعية وهذا كان واضح 
من خالل االنخفاض في مؤشرات نسب نمو تسجيل الطالب وكذلك 

ارتفاع التعثر في السداد.

خصائص
•  السمعة هي أهم اصول المدرسة  وقد تتأثر بطالب أو معلم واحد.

•  مع أن القطاع يخدم األفراد إال أنه يتميز بطبيعة  العالقة طويلة األمد 
مع العمالء، وكذلك تفضيل أولياء األمور لتسجيل األبناء في نفس 
المدرسة والمجمع التعليمي، وأيضا تفضيل أولياء األمور للمدارس 

التي لها تاريخ على الجديدة.

•  طبيعة النموذج التجاري وصعوبة الحصول على نسب إشغال عالية في 
بدايات التأسيس تجعل المدرسة تأخذ وقت في المتوسط من 4 إلى 

5 سنوات حتى تصل لنقطة التعادل.  

•   تكلفة العقار المنخفضة خارج المناطق الرئيسية قد تكون عامل في 
كون الهوامش عالية.

•  التركيز البد أن يكون على المجمعات التعليمية التي تخدم جميع 
المراحل من رياض األطفال إلى الثانوية.

عرض وطلب 
•  أهم محركات الطلب وضوحا في القطاع هو تزايد تفضيل المناهج 

العالمية مقارنة بالمحلية.

•  هنالك طلب متزايد على مدارس تحفيظ القرآن الخاصة مدفوعة 
بوصول مدارس التحفيظ العامة لطاقتها اإلستيعابية وتراجع اإلنفاق 

الحكومي على إنشاء المدارس العامة.

•  هناك تفاوت كبير بالقدرة الشرائية بين المناطق الرئيسية والمناطق 
الثانوية مع تفاوت الفرص الوظيفية والتركيب الديموغرافي.



أبرز المتغيرات
•  هناك زيادة ملحوظة في وعي أولياء األمور بأهمية جودة التعليم 

العالية وارتباطها بفرص ما بعد الدراسة.

•  دعم صندوق تنمية الموارد البشرية كان يساعد بشكل كبير  بالسابق، 
واليزال الدعم مستمر بالنسبة لرواتب السعوديين لكن بنطاق وحجم 

أضيق.

•  قدرة الالعبين الصغار على المنافسة واالستمرارية تراجعت بشكل 
كبير نتيجة االرتفاع المتزايد في تكاليف الخدمات العامة )كهرباء مياه( 
ورسوم الوافدين المختلفة. الجدير بالذكر أن المدارس الخاصة ُأعفيت 

من تكاليف ضريبة القيمة المضافة.

استراتيجية الشركة 
• لدى الشركة الرغبة بالتوسع في جميع مناطق المملكة.

•  لتقليل تكاليف المجمعات التعليميية الجديدة تفتتح الشركة المراحل 
الدراسية بالتدريج )ابتدائي ثم متوسط ثم ثانوي( وهذا يعود إلى 
طبيعة ارتفاع نسب استمرارية الطالب في نفس المجمع وكذلك 
صعوبة الوصول لمستويات إشغال جيدة في المراحل الدراسية 

المتأخرة عندما تكون المدرسة جديدة.

•  توجه الشركة يتركز باالستثمار في المدراس التي تقدم مناهج عالمية، 
ويبلغ متوسط رسوم مدارس الشركة حوالي 50 ألف ريال للطالب 

)قبل أي نوع من الخصومات(.

مستقبل القطاع 
• ظروف السوق الحالية ال تشجع على رفع األقساط الدراسية.

• مخاطر التخصيص على القطاع حاليا ليست عالية. 

•  حلول التعليم عن بعد ستكون عامل مهم وللشركة تجربة أولية في 
ذلك.



نظرة عامة على الشركة )منصة سجل(
•  شركة »منصة سجل لتقنية المعلومات«، هي شركة سعودية بقيادة 
أحد رواد األعمال في مجال التدريب حيث قضى مايزيد عن 15 سنة 

في هذا المجال، والشركة تقدم عددا من الخدمات المتخصصة بقطاع 
التعليم والتدريب واالستشارات والتعليم ممثلة بمنصة إلدارة جميع 

عمليات التدريب ونظام إلدارة التعلم وتحويل المحتويات التدريبية إلى 
محتوى رقمي. 

نظرة على القطاع
•  التدريب الذاتي أصبح سمة بارزة لدى الجيل الحالي نظرا لسهولة 

توفر المصادر واألدوات التقنية التي تسهل للمتدرب الحصول على 
المعرفة دون الحاجة إلى ترك مقر العمل أو السكن لحضور هذه 

الدورات، كما أن دخول الشركات والجهات المالكة للشهادات االحترافية 
لهذا المسار، جعل الحصول على هذه الشهادات أكثر سهولة، مع 

الحفاظ على الموثوقية التي تسعى إليها هذه الجهات من خالل تنفيذ 
التقييم والحصول على الشهادات عبر هذه األدوات.

•  اعتماد المعلمين على وسائل التواصل االجتماعي في تقديم 
الدورات التعليمية، لنقص توفر قنوات التدريب المخصصة لهم.

•  اعتمدت الهيئة السعودية للمحامين منصة سجل اإللكترونية لتنفيذ 
برنامج االعتماد المهني لجميع المحامين في المملكة، حيث ستشمل 

اإلتفاقية بين الهيئة والشركة كامل رحلة االعتماد ابتداء من اعداد 
المادة التدريبية وتحويلها إلى صيغة إلكترونية وتطبيق أنظمة 

إدارة التعلم والتقييم، وانتهاء باستخراج الشهادات وما يرتبط بهذه 
العمليات من إجراءات للدفع.



خصائص
•   حاجة الجهات الحكومية وهيئات االعتماد، لمنصات التدرب الذاتي أو 

الجماعي، متزايدة بشكل كبير، لرغبة الجميع في تقليل تكاليف التدريب 
المساندة المرتبطة بمقرات التدريب وتكاليف النقل.

•  انتشار منصات التواصل االجتماعي، وإتاحة التدرب غير الموجه 
من خاللها، يسهل تقبل المتدربين للتدريب الذاتي الموجود في 

المنصات االحترافية.

•  التوسع في منصات التدريب االحترافية، واعتمادها المعايير الفنية 
الدولية وتطبيق أنظمة إدارة التعلم – كما هو الحال لدى شركة منصة 
سجل – أدى إلى زيادة ثقة الجهات الداعمة وهيئات االعتماد في مثل 

هذه المنصات واتخاذها أداة لتنفيذ برامجها التدريبية.

عرض وطلب  
o  التحدي األكبر لمنصات التدريب هو توفر المحتوى الجيد، وارتباطه 

بمستويات المتدرب ومراحل االجتياز المستهدفة.

o  أدوات تقييم المتدربين والدورات التدريبية، عنصر أساسي لقياس 
جودة المخرجات، ويساعد الشركة في تصور حجم الطلب المفترض.

o  ارتباط الفرصة الوظيفية أو القيادية في المنشآت الحكومية 
والخاصة بمدى تحقق التدريب، سيدعم وجود منصات التدريب، 

ويزيد الطلب على خدماتها. 

o  تفعيل منصة االعتماد التي تشغلها الشركة، مرتبط بقرارات إللزام 
المحامين بالحصول على شهادة االعتماد المهني.



استراتيجية الشركة 
•  االهتمام بتدريب المعلمين والقيادات التربوية، والسعي إلى إطالق 
منصة الكترونية، تكون بديال لقنوات التدريب المعتمدة على منصات 

التواصل االجتماعي، واستيعاب المعلمين ليقوموا بدور التدريب 
الموجه لزمالئهم أو للطالب.

•  بدأت الشركة التوسع في إدارة المنصات لتشمل منصات للتدريب 
واالستشارات، نظرا الرتباط هاتين المهتمين، وحتى يحقق التدريب 

أهدافه.

•  تعتمد الشركة في نموذج عملها على المشاركة في العوائد، وهذا 
من جهة يتيح للجهات المستفيدة توجيه استثماراتها بشكل أفضل، 

ومن جهة أخرى يشكل دافعا للشركة الستمرار تطوير المحتوى 
التدريبي وأدواته.

•  استحوذت الشركة مؤخرا على شركة للتسويق على منصات التواصل 
االجتماعي، لتكون رافدا للشركة في تفعيل منصات التدريب 

واالستشارات التي تدار لصالح طرف ثالث. 

مستقبل  القطاع
•  تدريب المعلمين والقيادات التربوية، خاصة بعد إقرار تصنيف 

المعلمين الجديد، وربطه بالتطور المهني للمعلم ، والحصول على 
الرخصة المهنية، يتوقع أن يكون له انعكاس على سوق التدريب 

المحلي، وزيادة الطلب على التدريب االحترافي للمعلمين.

•  يتوقع أن يزداد الطلب على تدريب رواد األعمال، حيث يالحظ اهتمام 
صندوق التنمية االجتماعية، وكذلك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة »منشآت«، بالتدريب الموجه لرواد األعمال، والمساندة 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

•  يالحظ أن مساهمة القطاع الخاص في استقطاب الطاقة البشرية 
المحلية، في ازدياد بعكس المتوقع في القطاع الحكومي، وهذا 

يعني الحاجة إلى الطاقات المهنية المدربة، ولن يكون التدريب 
المقبول لدى منشآت القطاع محصورا في التدريب التقليدي، مما 

يتوقع أن يكون اإلقبال على التدريب االلكتروني في مقابل التدريب 
التقليدي.



نظرة عامة على الشركة )سهل(
•  شركة سهل هي شركة تقنية مالية سعودية ناشئة في طور الحصول 

على التراخيص الالزمة تستهدف تقديم منتج تمويل األقساط 
المدرسية ألولياء األمور عن طريق توجيه رؤوس أموال المستثمرين 

لتمويلها، حيث تتمثل قيمتها المضافة في موافقة تواقيت اإليرادات 
والمدفوعات لكل من أولياء األمر وكذلك المدارس باإلضافة ألتمتة 

اعتماد العمالء وتحصيل الفواتير للمدارس.

قطاع التعليم قبل سهل
•  حتى مع اقتدارهم ماديا، يواجه أولياء األمور صعوبة في سداد 

الرسوم على دفعة واحدة كما هو مطلوب، حيث أن اغلب الدخل يأتي 
على شكل شهري بينما القسط الدراسي مطلوب دفعه مره واحدة 

عن السنة كاملة، وتزداد حجم المشكلة مع وجود أكثر من ابن حيث يبلغ 
متوسط االبناء اقل من 19 عاما 2.3 لألسرة.

•  في الجهة المقابلة ، تعاني المدارس من ارتفاع تكاليف عملياتها 
لكونها بحاجة لتمويل رأس المال العامل بسبب حقيقة أنها ال تتمكن 

من استالم كامل مبالغ االقساط الدراسية بداية السنة أو الفصل 
الدراسي بينما عليها سداد فواتبر التشغيل ورواتب المعلمين وغيرهم 

خالل السنة.

•  مع عدم وجود آلية  لتقييم قدرة أولياء األمور على سداد الرسوم ترتفع 
مخاطر التعثر مما  يجعل المدارس تحجم عن القبول وتشدد اجراءات 

وشروط السداد وترفع الرسوم الدراسية تبعًا لذلك.

•  يواجه المستثمرين معضلة شح قنوات االستثمار في فئات االصول 
ذات المخاطر المنخفضة مع انخفاض أسعار الفائدة عمومًا وعدم توافر 

سوق ناضجة لتمويل األوراق التجارية. 



متغيرات القطاع 
عرض وطلب 

•  مع التوقعات بارتفاع نسب االتحاق الطالب بالمدارس األهلية يزداد 
الحاجة لتمويل هذه العمليات.

•  مع توجه المدارس الخاصة الستثمار المزيد في عملياتها ورفع جودة 
منتجاتها تزداد حاجتها لتوفير السيولة بداية العام مع انخفاض أسعار 
الفائدة يزداد طلب المستثمرين على منتجات توفر عوائد منخفضة 

المخاطر مع عائد مجزي.

استراتيجية الشركة 
•  تستهدف الشركة أتمتتة العملية بشكل كامل، حيث تقوم المنصة 

بجمع بيانات ولي األمر من أنظمة أبشر وسمة وغيرها ثم تحديد 
مخاطر قدرته على عدم سداد االقساط، بعد قبوله تطرح الفرصة 

على المستثمريين المؤهلين حيث يدفع المستمثر القيمة اإلسمية 
للفاتورة على أن يستلم أرباحه مع الدفعات الشهرية لولي األمر، 

وفي نفس الوقت يضمن مشغل المدرسة استالمه لمبالغ األقساط 
فورًا.

مستقبل القطاع بعد سهل
•  إن خفض مخاطر السداد وكذلك تكاليف تمويل راس المال العامل 

سيخفض في نهاية األمر من أسعار الرسوم الدراسية.

•  يساهم برفع جودة المدارس حيث يزيد من تركيز المدارس على الجودة 
وتسحسينها بدال من التركيز على المتابعة والتحصيل والسداد.

•  توفير حل ميسر ألقساط المدارس سيسهل دخول مزيد من الطالب 
بالتعليم األهلي، حيث متوسط دخل العائلة 13.6 الف ريال شهريا مع 

معدالت االدخار المنخفضة تجعل تسجيل االبناء في الدارس األهلية 
عالي الصعوبة، خصوصا من فئات موظفي الحكومة.





المصادر
 /https://www.tadawul.com.sa  تداول

  /https://www.argaam.com  أرقام

/https://www.bayancb.com/ar بيان للمعلومات اإلئتمانية

/https://sagia.gov.sa الهيئة العامة لإلستثمار

https://www.stats.gov.sa/en الهيئة العامة لإلحصاء

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx وزارة التعليم

  http://www.oecd.org/ OECD

/https://data.worldbank.org بيانات البنك الدولي


