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دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إلى الســـادة مســـاهمي شـــركة تعليم القابضـــة شـــركة  
مساهمة عامة

المقدمة
لقد راجعنا البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لشـــــركة تعليم القابضـــــة شـــــركة مســـــاهمة عامة ("الشـــــركة") وشـــــركاتها 

ــار إليها مجتمعًة بـــــــــــــــــ "المجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد الموجز المرحلي كما في   نوفمبر   ٣٠التابعة (یشـ
ــامـل والتغيرات في حقوق الملكـية والتـدفقـات النقـدیـة  والبيـانـات الموحـد  ٢٠٢٢ ـــ ـــــــ ة الموجزة المرحليـة ذات العالقـة إلجمـالي اـلدخـل الشــ

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسيریة. وإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات  
ـــــــــــبي الدولي رقم  المالية الموحدة الموجزة المرحلية وفقاً  ـــــــــــبي   إعداد التقاریر المالية المرحلية، ٣٤ للمعيار المحاســ ("المعيار المحاســ

ـــــــــتنادًا إلى أعمال ٣٤الدولي رقم  ـــــــــتنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية اســ ـــــــــؤوليتنا هي إعطاء اســ "). إن مســ
المراجعة التي قمنا بها.

مجال المراجعة
"مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية المنجزة  اـلذي ینطبق على مهـام المراجعـة    ٢٤١٠لـقد تمـت مراجعتـنا وفـقًا للمعـيار اـلدولي رقم   

. وتتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســتفســارات بصــورة رئيســية من من قبل مدقق حســابات المنشــأة المســتقل"
مور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األ

المراجعـة أقـل بكثير من مجـال التـدقيق الـذي یتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق الـدوليـة، وبنـاء عليـه فـإنهـا ال تمكننـا من الحصــــــــــــــول على  
ــــــــوهریة ا ــــــق. بناء على ذلك، فإننا ال نبدي رأیًا  التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـ لتي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـــ

بخصوص التدقيق.

أمر آخر
ــتنتاجنا    ٢٠٢١نوفمبر   ٣٠لم تتم مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية لفترة الثالثة أشـــــــهر المنتهية في   وال یتعلق اســـــ

انات المالية الموحدة الموجزة المرحلية، والتي تم عرضها فقط ألغراض المقارنة.بأرقام المقارنة المدرجة في هذه البي

االستنتاج
دها، استنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدا

.٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم من جميع النواحي الجوهریة، وفقًا  
عن ارنست ویونغ

موقعة من:
  أنتوني اوسوليفان

شریك
٦٨٧  رقم التسجيل:

٢٠٢٣ینایر   ١٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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وشركاتها التابعة عامةتعليم القابضة شركة مساهمة 

. الموجزة المرحلیة الموحدةالمرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٢٣إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
٥

الموجز المرحليالموحد الدخل الشاملبیان 
٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

اإلماراتي، ما لم یصرح بخالف ذلك)(كافة المبالغ بالدرھم 

نوفمبر ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١إیضاح 
درھمدرھم

١١٢٣١٫٩٤٠٫٤٠٨١٧٥٫٢٤٦٫٥٧٨إیرادات  
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

آخر ودخلتمویل  دخل
٣٨٨٬٣٤٤٥١٬٢٣٠اإلیجارات دخل
٥٨٣٬٣٣٤٦٠٩٬٣٢٥من منح حكومیة مؤجلة الدخل
٧٣٠٬١٨٦١٤٩٬١٤٥تمویل دخل
٦٤٧٬٨٠٧١٬٢١٨٬٠٥٧آخر دخل

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
٢٬٣٤٩٬٦٧١٢٬٠٢٧٬٧٥٧والدخل اآلخر التمویل دخلإجمالي 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصاریف 

)٨٨٬٧٤٥٬٨٢٣()١١٩٬٣٤٩٬٨٢١(١٢التكالیف التشغیلیة  
)٢٤٬٢٤٢٬٠٣٨()٣٥٬٨٩٦٬٣٣٠(١٣العمومیة واإلداریةمصروفاتال

) ١٣١٬١٠٤()٦٦٨٬٦٠٢(إطفاء موجودات غیر ملموسة  
)١٣٬٥٤٦٬٧١٨()١٧٬٠٢٨٬٥٤٤(٥استھالك الممتلكات والمعدات
-)١٤٢٬٦١٩(استھالك عقارات استثماریة 

)٣٬٠٣٩٬١١١()٣٬٤٥٢٬٥٩٤()١(١٧إطفاء موجودات حق االستخدام 
)٣٬٠٠٨٬٣٣٨()٦٬٨٩٣٬١٤١(تكالیف التمویل 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
) ١٣٢٬٧١٣٬١٣٢()١٨٣٬٤٣١٬٦٥١(إجمالي المصاریف 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
٥٠٬٨٥٨٬٤٢٨٤٤٬٥٦١٬٢٠٣للفترة رباح األ

 ══════════ ═════════
--الدخل الشامل اآلخر 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٠٬٨٥٨٬٤٢٨٤٤٬٥٦١٬٢٠٣إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 ══════════ ═════════

ربح السھم 
والمخففة   األساسیة  األسھم للفترةاألرباح  حاملي  على  العائدة 

٢٠٠٬٠٧٠٬٠٦العادیة للشركة (بالدرھم لكل سھم) 
 ══════════ ═════════



وشركاتها التابعة عامةتعليم القابضة شركة مساهمة 

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٢٣إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
٦

الموجز المرحليالموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة
٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

(كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما لم یصرح بخالف ذلك)

اإلجمالي األرباح المحتجزة االحتیاطي القانوني رأس المال (غیر مدققة)٢٠٢١نوفمبر ٣٠
درھمدرھمدرھمدرھم

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٣٫٩٥٠٫٥٨٣١١٤٫٥٩٩٫٧٠٧٩١٨٫٥٥٠٫٢٩٠(مدققة)٢٠٢١سبتمبر ١كما في 
٤٤٬٥٦١٬٢٠٣٤٤٬٥٦١٬٢٠٣--للفترة (غیر مدققة)إجمالي الدخل الشامل 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٣٫٩٥٠٫٥٨٣١٥٩٫١٦٠٫٩١٠٩٦٣٫١١١٫٤٩٣(غیر مدققة)٢٠٢١نوفمبر٣٠كما في 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════

اإلجمالي األرباح المحتجزة االحتیاطي القانوني رأس المال (غیر مدققة) ٢٠٢٢نوفمبر ٣٠
درھمدرھم درھم درھم 

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٣٫٢٩٧٫٢٠٢١٢٠٫٦٧٤٫١٤١٩٣٣٫٩٧١٫٣٤٣(مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ١كما في 
٥٠٫٨٥٨٫٤٢٨٥٠٫٨٥٨٫٤٢٨--(غیر مدققة)للفترةالشامل الدخلإجمالي 

٧٢٩٬٧٠٢٬٧٢٥-٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٧٩٬٧٠٢٬٧٢٥(غیر مدققة)إصدار رأس المال
)٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠()٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠(--(غیر مدققة))١٦توزیعات األرباح (إیضاح 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
١٬٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٤٢٫٩٩٩٫٩٢٧١٠٤٫٠٣٢٫٥٦٩١٬٦٤٧٫٠٣٢٫٤٩٦(غیر مدققة) ٢٠٢٢نوفمبر٣٠كما في 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════



وشركاتها التابعة عامةتعليم القابضة شركة مساهمة 

.الموجزة المرحليةالموحدةالمرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية ٢٣إلى ١اإلیضاحات من تشكل 
٧

الموجز المرحليالموحدالتدفقات النقدیةبیان 
٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

بخالف ذلك)(كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما لم یصرح 
نوفمبر ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مدققة) 
٢٠٢٢٢٠٢١

درھمدرھمإیضاح 
األنشطة التشغیلیة 

٥٠٬٨٥٨٬٤٢٨٤٤٬٥٦١٬٢٠٣للفترة رباح األ
:  للبنود التالیةالتعدیالت 

٥١٧٬٠٢٨٬٥٤٤١٣٬٥٤٦٬٧١٨استھالك الممتلكات والمعدات
-١٤٢٬٦١٩استھالك عقارات استثماریة 

٣٬٤٥٢٬٥٩٤٣٬٠٣٩٬١١١)١(١٧إطفاء موجودات حق االستخدام 
٦٦٨٬٦٠٢١٣١٬١٠٤إطفاء الموجودات غیر الملموسة

٤٬٢٨٩٬٠٦٥١٬٩٨٣٬٥٩٢مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
١٣٧٢٠٬٦١٦٦١٧٬١٨٣مستحقةالرسوم ال مخصص انخفاض قیمة 

) ١٤٩٬١٤٥()٧٣٠٬١٨٦(التمویل دخل
٦٬٨٩٣٬١٤١٣٬٠٠٨٬٣٣٨تكالیف التمویل 

) ٦٠٩٬٣٢٤()٥٨٣٬٣٣٣(من منحة حكومیة مؤجلةدخل
) ١٧٧٬٧٧٢()١٧٧٬٧٦٣(دخل من فك سندات دائنة 

-٨٦٠٬٦٩٠البنود غیر النقدیة األخرى 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٨٣٬٤٢٣٬٠١٧٦٥٬٩٥١٬٠٠٨التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 

التغیرات في رأس المال العامل: 
١٬٩٥٤٬٧٨١)١٦٬٥٣٩٬٦٥٦(التغیر في رسوم وذمم مدینة أخرى 

)٣٩٬١٤٤٬٥٨٤()٧٬٧٧٤٬٣١٥(مقید  النقد الالتغیرات في 
)٩٨٬٤١٨٬٧٨٣()٩٨٬٦٩٦٬٢٧٢(التغیر في الرسوم المستلمة مقدماً 

٦٬٠٨٢٬٦٣٣٥٥٬٤٢٠٬٤٩٤التغیر في ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

)١٤٬٢٣٧٬٠٨٤()٣٣٬٥٠٤٬٥٩٣(العملیات المستخدمة فيالتدفقات النقدیة 
) ١٣١٬٩٢٦()٩٢٧٬٦٤٨(مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  مدفوعات 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
)١٤٬٣٦٩٬٠١٠()٣٤٬٤٣٢٬٢٤١(األنشطة التشغیلیة المستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
األنشطة االستثماریة  

)٢٢٬١١٩٬٣٧٢()١١٬٩٣٣٬٠٠٧(٥معداتالممتلكات والإضافات إلى
٤٥٬١٣١٬٣٨٩)٥٨٠٬١٥٨٬٥٠٠(التغیرات في ودائع الوكالة، بالصافي 

٦٨٠٬١٥٣١٤٩٬١٤٥المقبوضة الفوائد
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٢٣٬١٦١٬١٦٢)٥٩١٬٤١١٬٣٥٤(األنشطة االستثماریة)/ منفيمةالمستخد(صافي التدفقات النقدیة  
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

األنشطة التمویلیة 
-٧٣٥٬٧٢٠٬٠٠٠متحصالت من إصدار األسھم، صافي 

) ٢٠٣٬٣٥٦()٦٬٨٥٧٬١٤٣(٩سداد قروض مصرفیة
)٣٬٦٩٣٬٦٠٥()٥٬٣١٥٬٨٤٢()٢(١٧اإلیجار مطلوبات عقوددفعات مقابل 
)١٬٠٠٠٬٤٣٦()٣٬٧١٢٬٥٧١(فوائد مدفوعة

-)٦٧٫٤٨٧٫١٧٤(١٦توزیعات أرباح مدفوعة
-)٤٬٢٨٢٬٧٦٦(سندات السداد 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
)٤٬٨٩٧٬٣٩٧(٦٤٨٬٠٦٤٬٥٠٤األنشطة التمویلیة (المستخدمة في)  /صافي التدفقات النقدیة من 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
٢٢٬٢٢٠٬٩٠٩٣٬٨٩٤٬٧٥٥النقدیة وشبھ یةصافي الزیادة في النقد

٢٢٧٬٩٨٦٬٣٨٨١٨٩٬٤٧٩٬٨٠٣الفترة في بدایة وشبھ النقدیةیةالنقد
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٨٢٥٠٬٢٠٧٬٢٩٧١٩٣٬٣٧٤٬٥٥٨الفترةفي نھایة  وشبھ النقدیةیةالنقد
 ═════════ ════════



التابعة وشركاتهاخاصةتعليم القابضة شركة مساهمة 
الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في الثالثة أشھرولفترة  كما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٨

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة -١

تجاریة الرخصةال وتّم تسجیلھا بموجب٢٠٠٧فبرایر  ٥("الشركة األم" أو "الشركة") في  تعلیم القابضة شركة مساھمة خاصة  تأسست
كشركة مساھمة خاصة  ٢٠٠٧فبرایر  ١٤، بتاریخ  دائرة التنمیة االقتصادیة بدبي، اإلمارات العربیة المتحدةالصادرة من٥٩١٤٧٨رقم  

ص.ب  فيالعنوان المسجل للشركة األم  ویقع.٢٠٢١) لسنة  ٣٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (وفقاً الشتراطات
ة.، دبي، اإلمارات العربیة المتحد٧٦٦٩١

من بین أمور أخرى، ما  ،المساھمونقرر،  ٢٠٢٢أغسطس  ٢٩بناًء على القرار الصادر في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة بتاریخ  
یلي:

تحویل الوضع القانوني للشركة من شركة مساھمة خاصة إلى شركة مساھمة عامة من خالل طرح عام أولي.  ) ١(
في  أسھم جدیدة االسمیة) عن طریق إصدار ملیون درھم إلى ملیار درھم (بالقیمة٧٥٠من زیادة رأس مال الشركة المصرح بھ ) ٢(

ولي. عملیة الطرح العام األإطار

٢٥٠طرح وإصدار بشأن  ، وافقت ھیئة األوراق المالیة والسلع (اإلمارات العربیة المتحدة) على طلب الشركة٢٠٢٢نوفمبر٢٢بتاریخ  
). ١٥(إیضاح من رأس مال الشركة المصرح بھ ٪٢٥جدید بقیمة تمثل ملیون سھم

ر دبي المالي، اإلمارات العربیة المتحدة. وبناًء علیھ، تغیالمالیة لسوق سوق األوراقُأدرجت أسھم الشركة في ،  ٢٠٢٢نوفمبر  ٢٩بتاریخ 
نوفمبر ٢٩تّم إنھاء اإلجراءات القانونیة في ھذا الصدد بتاریخ  ووضع الشركة من "شركة مساھمة خاصة" إلى "شركة مساھمة عامة".

٢٠٢٢ .

ھي كما یلي: ا واألنشطة الرئیسیة لھ"المجموعة")  (ویشار إلھا مجتمعة بـفي الشركات التابعة الشركةإن مساھمة 

الرئیسیة األنشطةبلد التأسیس الملكیة حصةاالسم 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠تعلیم ذ.م.م.
المتحدة 

سیس العدید من المدارس أ شاركت في ت

تعلیم لإلدارة 
ش.ذ.م.م 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠
المتحدة 

خدمات   تقدیم  في  الترخیص  شاركت 
الخدمات اإلداریة والفنیة لھیكلة المدارس  و

وتشغیلھاوتطویرھا وإدارتھا 
اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠تعلیم اس بي في المحدودة* 

المتحدة 
في   التعلیمیة شاركت  الخدمات  تقدیم 

واالستثمار فیھا. 
القابضة   الشخص -تعلیم  شركة 
الواحد ذ.م.م** 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠
المتحدة 

التعلیمیة  المشروعات  في  االستثمار 
والتجاریة وإدارتھا. 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠مدارس للعملیات المحدودة 
المتحدة 

أنشطة التجارة العامة

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠مدارس لإلدارة المحدودة  
المتحدة 

أنشطة التجارة العامة

بناًء على الترتیبات التعاقدیة بین الشركة المساھمین في الشركة األم بغرض المصلحة النفعیة.الثنین من  ٪١٠٠شركة مملوكة بنسبة  *
والمساھمین اآلخرین، تتمتع الشركة بصالحیات توجیھ األنشطة ذات الصلة لھذه الشركات التابعة وتحقیق منافع اقتصادیة كاملة  

م، تعتبر المجموعة أنھا تسیطر على عدد من الشركات التابعة. (وتتحمل الخسائر) من عملیات ھذه الشركات التابعة. ومن ث

لشركة تعلیم اس بي في المحدودة.٪١٠٠شركة مملوكة بنسبة ** 

تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في تقدیم الخدمات التعلیمیة واالستثمار فیھا. 



وشركاتها التابعة عامةتعليم القابضة شركة مساهمة 
الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في ولفترة الثالثة أشھركما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٩

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة (تتمة) ١

المدارس عملیات 
المدارس التالیة: إدارة وتشغیلشاركت تعلیم ذ.م.م. في 

مدرسة دبي البریطانیة ) أ(
األكادیمیة األمریكیة للبنات ) ب(
الدولیةمدرسة الراحة ) ج(
مدرسة جرینفیلد الدولیة)د(
مدرسة جمیرا للبكالوریا)ه(
إنترناشیونال مدرسة أبتاون )و(
روضة دبي البریطانیة فاوندیشن ) ز(
البریطانیة جمیرا بارك مدرسة دبي ) ح(
خلیفة أ الدولیةمدرسة الراحة )ط(
مدرسة جبل علي ) ي(

م.م.یشار إلى المدارس المذكورة أعاله مجتمعة باسم "المدارس". إن التراخیص التجاریة للمدارس مملوكة قانونیاً من قبل تعلیم لإلدارة ش.ذ.

عملیات المدارس التي یتم إدارتھا 
اتفاقیات إدارة وتشغیل إلدارة وتشغیل عدد من المدارس األخرى على النحو التالي: أبرمت المجموعة أیًضا 

مع دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي )أ

بدًءا من العام الدراسي  ،، إلدارة وتشغیل أربع مدارس عامة في أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة٢٠١٩خالل عام  -
لمدة عامین متتالیین بعد االنتھاء  ٢٠٢٢م تجدید ھذه االتفاقیة خالل عام  تسنوات.٣لفترة أولیة مدتھا  ٢٠٢٠-٢٠١٩

سنوات أخرى. ٥من الفترة األولیة مع خیار التمدید اإلضافي لمدة 
تعدیل اتفاقیة اإلدارة المذكورة أعاله من أجل إدارة وتشغیل مدرستین عامتین إضافیتین  ٢٠٢١-٢٠٢٠تم خالل العام  -

. ٢٠٢٢-٢٠٢١ابتداًء من العام الدراسي  ،اإلمارات العربیة المتحدةظبي،  في أبو
مع دائرة التعلیم والمعرفة ٢٠٢٢مایو  ٣١باإلضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة اتفاقیة تشغیل وإدارة جدیدة بتاریخ  -

باإلضافة  ،صلیةتسع مدارس بما في ذلك الست مدارس األ إجماليبأبوظبي (التي حلت محل االتفاقیة األصلیة) وتضم  
لفترة أولیة تبلغ عامین. وتحظى المجموعة بخیار تجدید ھذه االتفاقیة  ٢٠٢٢سبتمبر  ١إلى ثالث مدارس جدیدة تبدأ من  

سنوات أخرى.٥لمدة عامین عند اكتمال الفترة األولیة، مع خیار تمدید إضافي لمدة 
یتعلق بالترتیبات مع دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي.تقوم المجموعة بتثبیت الرسوم اإلداریة بوصفھا وكیًال فیما -

مع المجلس التنفیذي ومؤسسة صندوق المعرفة. ) ب

مدارس دبي البرشاء ومدارس  -ین للمجلس التنفیذي في إمارة دبي  ت، لتشغیل وإدارة مدرستین تابع٢٠٢١خالل عام  -
مدتھا  ، وذلك  ٢٠٢٢–٢٠٢١مردف، اعتبارًا من العام الدراسي  -دبي   سنوات قابلة للتجدید بنفس ٧لفترة مبدئیة 

سنوات.٧الشروط لفترتین إضافیتین كل منھما 
على   تحمیلھما  إعادة  یتم  وال  التنفیذي  المجلس  قبل  من  مؤجرة  علیھا  المدرسة  إنشاء  تم  التي  والمباني  األرض  إن 

ة االتفاقیة. المجموعة. ستكون المجموعة مسؤولة عن إجراء الصیانة المطلوبة خالل فتر
، تم ٢٠٢٢بموجب اتفاقیات التجدید المبرمة بین المجموعة والمجلس التنفیذي ومؤسسة صندوق المعرفة خالل عام  -

تحویل جمیع حقوق والتزامات المجلس التنفیذي بموجب االتفاقیة األصلیة إلى مؤسسة صندوق المعرفة. 
المجم - مؤسسة صندوق المعرفة بتكلیف  بموجب عالوة على ذلك، قامت  ند الشبا  وعة لتشغیل وإدارة "مدارس دبي" 

. ٢٠٢٣-٢٠٢٢، من العام الدراسي ٢٠٢٢یونیو ٢٠اتفاقیة عقدت بتاریخ 
ولھا  بالكاملالمنافع االقتصادیة ققتعمل المجموعة كمدیر رئیسي فیما یتعلق بتشغیل المدارس المذكورة أعاله حیث تح -

یومیة للمدارس. سیطرة تامة على العملیات االستراتیجیة وال

مع مؤسسة اإلمارات للتعلیم المدرسي ج)

، إلدارة وتشغیل أربع مدارس مرتبطة بمباردة مدرسة أجیال ("مدارس أجیال") التي أطلقتھا وزارة  ٢٠٢٢خالل عام  -
المطاف (راس الخیمة)،  التربیة والتعلیم االتحادیة، تحدیدًا مدرسة آل مكتوم (دبي)، مدرسة القراین (الشارقة)، مدرسة 

فیما یتعلق باتفاقیتھا تعمل المجموعة وكیالً وس.٢٠٢٣- ٢٠٢٢الشارقة) ابتداًء من العام الدراسي  شرق  ومدرسة الفرقان (
مع مؤسسة اإلمارات للتعلیم المدرسي. 



وشركاتها التابعة عامةتعليم القابضة شركة مساهمة 
الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في ولفترة الثالثة أشھركما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٠

أسس إعداد البیانات المالیة ٢

وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢٢نوفمبر ٣٠تم إعداد البیانـات المالیـة الموحدة الموجزة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
". إعداد التقاریر المالیة المرحلیة"٣٤

الم واإلفصاحات  المعلومات  كافة  على  الموجزة المرحلیة  الموحدة  المالیة  البیانات  تشتمل  المالیة  ال  في البیانات  السنویة،  الموحدة  طلوبة 
. ٢٠٢٢أغسطس ٣١وللسنة المنتھیة في وینبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في 

التقاریر المالیة یتطلب استخدام بعض التقدیرات بما یتوافق مع المعاییر الدولیة إلعداد الموجزة المرحلیة إن إعداد البیانات المالیة الموحدة 
الجوانب التي  إن  كما أنھا تتطلب من اإلدارة إصدار األحكام ضمن سیاق عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة.المحاسبیة الھامة.

ات جوھریة بالنسبة للبیانات المالیة الموحدة فیھا االفتراضات والتقدیر درجة أعلى من األحكام أو التعقید أو الجوانب التي تكونتنطوي على  
وینبغي أن تقرا جنباً إلى  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١تتوافق مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في  الموجزة المرحلیة للمجموعة

جنب معھا.

التي عادًة ما تكون من یولیو إلى  السنویة خالل أشھر الصیفبسبب اإلجازة  دوریة خالل السنة المالیةالمجموعة لتقلبات  عملیات  تخضع
أشھر ١٠الفصل الدراسي (أي،  والرسوم األخرى على مدار  الرسوم الدراسیة  اإلیرادات من  في حین تثبت إدارة المجموعة  و.أغسطس
لیس من الضروري وبناًء علیھ،شھرًا).١٢بالكامل (أي،  المالیةعلى مدار السنة  لعملیات المدرسیةل ساسیةالتكالیف األُتحسب  )،  بشكٍل عام
٣١لسنة المالیة المنتھیة في خر أو في اآع بفي أي رتحقیقھا لممكن نتائج االعلى مؤشراً إیرادات وأرباح الفترة المرحلیة لكل ربع أن تكون
عادًة ما یكون في الربع األخیر من السنة المالیة إیرادات أقل (بشكل خاص، ستعكس النتائج المالیة للمجموعة  و.  بالكامل٢٠٢٣أغسطس

مقابل تكالیف الربع بالكامل. شھر)

ما لم ُیذكر خالف ذلك. الموجزة المرحلیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، الموحدة یتم عرض ھذه البیانات المالیة 

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقییم لقدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة، وھي مقتنعة أن المجموعة لدیھا الموارد
لیسوا على علم بأي  وأعضاء مجلس إدارتھا إدارة المجموعةذلك، إن  إلى  باإلضافة  لالستمرار في األعمال في المستقبل المنظور.المالیة  
وبناء ت غیر مؤكدة جوھریة والتي یمكن أن تسبب شكوك مھمة حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة. تقدیرا
على أساس مبدأ االستمراریة. الموجزة المرحلیة إعداد البیانات المالیة الموحدة یتم االستمرار فيعلیھ، 

بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة، باعتباره العملة المستخدمة لدى الشركة، مالم ُیذكر الموجزة المرحلیة یتم عرض البیانات المالیة الموحدة 
خالف ذلك. 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة-٣

المالیة البیانات  إعداد  المستخدمة في  المحاسبیة  السیاسات  الموجزةإن  المالیة  الموحدة  إعداد البیانات  عند  المتبعة  مماثلة لتلك  المرحلیة 
،  ٢٠٢٢ینایر  ١، باستثناء اتباع المعاییر الجدیدة الساریة المفعول كما في  ٢٠٢٢أغسطس٣١الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

. البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعةوالتي لیس لھا تأثیر جوھري على

الموحدة الموجزة ت المالیة  اعتماد ھذه البیانا كما في تاریخ  لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة  
الجدیدة التي لم یسر مفعولھا بعد وخلصت إلى عدم وجود تأثیر  اتباع المعاییر  وقامت اإلدارة بتقییم تأثیرولم یسر مفعولھا بعد. المرحلیة  

جوھري على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.

دمج األعمال  الشھرة و-٤

٢٠٢٢أغسطس  ٢٠٢٢٣١نوفمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة)(غیر مدققة) 

:االستحواذ من خالل دمج األعمال
تعلیم ذ.م.م وتعلیم لإلدارة ذ.م.م-

٢٠٤٬٩٣٢٬٠٦٣٢٠٤٬٩٣٢٬٠٦٣](ُیشار إلیھما معاً "باستحواذ تعلیم") [إیضاح (أ) أدناه
٦٩٦٬٠٦٥٬٣٥٣٥٬٠٦٥٬٦٩٦مدرسة جبل علي [إیضاح (ب) أدناه]-

٧٥٩٬٩٩٧٬٢٣٩٧٥٩٬٩٩٧٬٢٣٩
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٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في ولفترة الثالثة أشھركما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١١

الشھرة ودمج األعمال (تتمة) -٤

استحواذ تعلیم: )أ (
، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع تعلیم ذ.م.م وتعلیم لإلدارة ذ.م.م، والتي بموجبھا استحوذت الشركة على ٢٠٠٧سبتمبر ١بتاریخ 

تابعتین مملو لإلدارة ذ.م.م شركتین  االتفاقیة، أصبحت تعلیم ذ.م.م وتعلیم  ووفقًا لھذه  أسھم تعلیم ذ.م.م وتعلیم لإلدارة ذ.م.م.  كتین جمیع 
للشركة.الكاملب

االستحواذ على مدرسة جبل علي: )ب (

، أبرمت المجموعة االتفاقیات التالیة: ٢٠٢٢مایو ٢٦بتاریخ
. ")تھا الراھنةحالعلى أساس "لتحویل عملیات المدرسة (اتفاقیة مع مجلس أمناء مدرسة جبل علي)أ
من أجل (اإلمارات ریت)وصندوق اإلمارات لالستثمار العقاريثالثیة مع مجلس أمناء مدرسة جبل علياتفاقیة) ب

تسویة مدفوعات اإلیجار المستحقة اعتباًرا من تاریخ االستحواذ على األرض ومبنى المدرسة، و -
.ومبنى المدرسةالمعنیةاألرض قطعة االستحواذ على-

٣٣٬٥المبلغ المتبقي البالغ  ملیون درھم من ھذا المبلغ وستتّم تسویة٢٠٠؛ تّمت تسویة  ملیون درھم٢٣٣٬٥االستحواذ  كان إجمالي مبلغ  
وال توجد  الرصید المستحق بقیمتھ العادلة كما في تاریخ االستحواذ.. وتم تثبیتمع مرور العام األول من تاریخ االستحواذملیون درھم  

ھذا االستحواذ. حصص غیر مسیطرة ناشئة عن 

وتم تثبیت الزیادة في القیمة العادلة لمبلغ الشراء البالغ درھم.١٦٦٬٧٣٤٬٣٠٤بلغت القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا  
كما یلي في تاریخ االستحواذ:درھم٢٣١٬٩٠٠٬٠٠٠

درھم
٣٠٬١٠٠٬٠٠٠عالقات الطالب)أ
٥٬٠٦٥٬٦٩٦٣الشھرة) ب

٦٥٬١٦٥٬٦٩٦

القابل للتحصیل والموجودات غیر الملموسة األخرى  المستخدمة لتحدید مبلغ الشھرةالرئیسیة  االفتراضات  إدارة المجموعة النظر في  أعادت
(غیر مدققة). ٢٠٢٢نوفمبر ٣٠بعدم وجود مؤشرات على االنخفاض في القیمة كما في (مدققة)، وأفادت ٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في 

الممتلكات والمعدات -٥

درھم (فترة ١١٬٩٣٣٬٠٠٧بلغت اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات (غیر مدققة)، ٢٠٢٢نوفمبر ٣٠خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المنتھیة  وبلغت مصاریف االستھالك لفترة الثالثة أشھر  درھم).٢٢٬١١٩٬٣٧٢–(غیر مدققة)  ٢٠٢١نوفمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

مدققة)١٧٬٠٢٨٬٥٤٤مبلغ  ٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠في   (غیر  في  درھم  المنتھیة  أشھر  الثالثة  مدققة)  ٢٠٢١نوفمبر  ٣٠(فترة  – (غیر 
ودرھم).١٣٬٥٤٦٬٧١٨ المجموعة تقییماً  كما في  انتھت إلىوأجرت إدارة  مؤشرات على االنخفاض في القیمة  نوفمبر  ٣٠عدم وجود 

٢٠٢٢ .

. ٢٠٢١و٢٠٢٢نوفمبر ٣٠ال توجد استبعادات جوھریة خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
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٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في ولفترة الثالثة أشھركما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٢

رسوم وذمم مدینة أخرى  -٦
٢٠٢٢أغسطس  ٢٠٢٢٣١نوفمبر ٣٠

درھمدرھم
(مدققة)(غیر مدققة) 

٣٧٬٠٨٢٬٤٧٤٦٬٧٨٨٬٣٠٢مستحقة القبضرسوم 
)٢٬٧٧١٬٧٦٢()٩٥٤٬٩٩٩٢٬(ناقصاً: مخصص انخفاض قیمة الرسوم مستحقة القبض

٣٤٬٠٨٢٬٥٢٠٤٬٠١٦٬٥٤٠صافي الرسوم مستحقة القبض
١٩٬٧٠٠٬٦٩٤٣٣٬٨٧٩٬٥٨٩*مصاریف مدفوعة مقدماً 

٣٢٬٥٧٩٬٤٠١٣١٬٣٩٧٬٦٠٢ذمم مدینة عن ضریبة القیمة المضافة
٠٧٤٬٥٣٧٬١٢١٤٬٤٦٦٬٩١٨ودائع ومبالغ مدفوعة مقدماً 

٦٨٩٬٨٩٩٬٩٨٨٣٬٧٦٠٬٦٤٩

مستحقة القبض،  ٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠كما في   أغسطس ٣١درھم (غیر مدققة) [٢٬٩٩٩٬٩٥٤ذات القیمة االسمیة البالغة  كانت الرسوم 
درھم] منخفضة القیمة.٢٬٧٧١٬٧٦٢–(مدققة)٢٠٢٢

ودائع وكالة -٧
٢٠٢٢أغسطس  ٢٠٢٢٣١نوفمبر ٣٠

درھمدرھم
(مدققة)(غیر مدققة) 

٦٤٥٬٢٤٥٬٧٩٢٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠)١٤ودائع وكالة* (إیضاح  
)٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠()٦٥٬٠٨٧٬٢٩٢()٨(إیضاح  أشھر٣ذات فترة استحقاق أصلیة تقل عن -(ناقصاً): ودائع وكالة 

٥٨٠٬١٥٨٬٥٠٠-

درھم من عائدات الطرح العام األولي كودائع وكالة لدى إحدى المؤـسـسات المالیة في اإلمارات العربیة المتحدة  ٦٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠*تم إیداع مبلغ 
أشھر.٩-٢وتترتب علیھا فوائد باألسعار التجاریة وتستحق في األصل خالل فترة تتراوح بین  

النقدیة وشبھ النقدیة -٨
٢٠٢٢أغسطس  ٢٠٢٢٣١نوفمبر ٣٠

درھمدرھم
(مدققة)(غیر مدققة) 

٦٤٤٬٨٠٣٧١١٬١٠٦نقد في الصندوق
٨٥٬٩١٦٬١٩٨١٨٦٬٠٣٣٬١٢١النقد لدى البنوك
١٢١٬٤٩٧٬٤٠٨١٦٬٣٤٠٬٢٥٠)١٤(إیضاح  *ودائع الصكوك

٦٥٬٠٨٧٬٢٩٢٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠)٧ودائع الوكالة (إیضاح  
٢٧٣٬١٤٥٬٧٠١٢٤٣٬١٥٠٬٤٧٧

)١٥٬١٦٤٬٠٨٩()٤٠٤٬٩٣٨٬٢٢(*) النقد المقید*اً (ناقص
٢٩٧٬٢٠٧٬٢٥٠٢٢٧٬٩٨٦٬٣٨٨الموجز المرحليالنقدیة الموحدالنقدیة وشبھ النقدیة ألغراض بیان التدفقات  

لدى إحدى المؤسسات المالیة في اإلمارات العربیة  صكوكدرھم من عائدات الطرح العام األولي كودائع  ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠تم إیداع مبلغ  *
یوم.٣٠تصل إلى أولیة وتستحق السداد عند الطلب مع فترة احتفاظ تترتب علیھا فوائد باألسعار التجاریة والمتحدة 
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٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في الثالثة أشھر فترةكما في ول
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٣

(تتمة) النقدیة وشبھ النقدیة-٨

(غیر مدققة)درھم٢٢٬٩٣٨٬٤٠٤الموجز المرحليالتدفقات النقدیة الموحدتشمل النقدیة وشبھ النقدیة المفصح عنھا أعاله وفي بیان  **
تعلیم شركة الشخص الواحد ذ.م.م ،درھم) والتي تحتفظ بھا الشركات التابعة للشركة (أي١٥٬١٦٤٬٠٨٩–(مدققة)٢٠٢٢أغسطس  ٣١(

ذ.م.م محدد  وتعلیم  المصرفیة لغرض  األرصدة  بھذه  االحتفاظ  یتم  العامة  عملیات  إدارة  وھو).  والمعرفة لالتابعةالمدارس  التعلیم  دائرة 
.وبالتالي فھي غیر متاحة لالستخدام من قبل المجموعة،االمارات للتعلیم المدرسيومؤسسةبأبوظبي

التي تترتب علیھا فوائد والسلفیات القروض -٩

٢٠٢٢أغسطس  ٢٠٢٢٣١نوفمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة)(غیر مدققة) 

٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢الفترةكما في بدایة  
٣٬٥٣٣٬١١٠٧٬٩٢٧٬٥٨٥للفترةزائدًا: تكالیف تمویل محملة 

١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠-زائدًا: قرض مسحوب
)٧٬٠٧١٬١٥٩()٣٬٧١٢٬٥٧١(الفترةناقصاً: تكالیف تمویل مدفوعة خالل 

)٢٤٬٥٢٣٬٠٩٨()١٤٣٬٨٥٧٬٦(الفترةالمسددة خالل  القروضناقصاً:  
٣٢٥٬٣٨٥٬٦٠٦٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠الفترةكما في نھایة  

)٢٨٬٢٩٦٬٨٩٢()٤٢٥٬١١٧٢٨٬(ناقصاً: الجزء المتداول
١٨١٬٢٦٨٬٢٩٧٣٠٤٬١٢٥٬٣١٨الجزء غیر المتداول

اإلماراتي. القروض والسلفیات بالدرھم یتم الحصول على جمیع 

٢٠٢٢أشھر بین بنوك اإلمارات (إیبور) زائد ھامش ربح سنوي ( ٣ترتب على التمویل أرباح مستحقة الدفع على أساس ربع سنوي بمعدل  
أشھر حسب ایبور زائد ھامش ربح سنوي).٣-(مدققة) 

، ال توجد تغییرات جوھریة في الرھونات واألوراق المالیة المرھونة مقابل القروض المصرفیة عند مقارنتھا  ٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠كما في  
.  ٢٠٢٢أغسطس ٣١باإلفصاحات الواردة في البیانات المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في 

ذمم دائنة تجاریة وأخرى -١٠

أغسطس٣١نوفمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢٢
درھمدرھم

(مدققة)(غیر مدققة) 

٨٢٬٦٩٠٬٩٤١٨٧٬٩٤٥٬٧٢٨ذمم دائنة تجاریة
٤٠٬٩٩٤٬٤٩٧٢٣٬٩٧٩٬٦٧٩االستحقاقات والمخصصات

٣٣٬٩٧٥٬٢٥٦٣٨٬١٤٧٬٩٦٢سندات دائنة
-١٢٬٨٢٦توزیعات أرباح مستحقة الدفع

١٥٧٬٦٧٣٬٥٢٠١٥٠٬٠٧٣٬٣٦٩
)٢٦٬٥٤٣٬٦٨٥()١٤٩٬٣٧٠٢٦٬(ناقصاً: السندات الدائنة طویلة األجل

٣٧١٬٣٠٣٬١٣١١٢٣٬٥٢٩٬٦٨٤
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٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في الثالثة أشھرولفترة  كما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٤

یرادات اإل-١١
نوفمبر٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مدققة)

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٢٣١٬٥١٥٬٧٢٠١٧٦٬٣٣٠٬٩٣٧إجمالي مصاریف الدراسة  
)٩٩٩٬٢٢٩٬٣()٢٨٩٬٣٦٥٬٤(خصومات(ناقصاً):  

٢٢٧٬١٥٠٬٤٣١١٧٣٬١٠٠٬٩٣٨صافي مصاریف الدراسة
٣٬٠٦٤٬٩٩٨١٬٥٥٨٬٧٩٦أتعاب اإلدارة

٤٤٨٬٥٣٠٢٥٨٬٠٠٠رسوم التقدیم (عند القبول المبدئي)
٩١٬٢٧٦٬٤٤٣٢٨٬٨٤٤تشغیلیة أخرىإیرادات  

٨٤٠٬٩٤٠٬٢٣١٨٥٧٬٢٤٦٬٥١٧
:فیما یلي تحلیل إلیرادات المجموعة

توقیت تثبیت اإلیرادات 
٢٣١٬٠١٧٬٤٥١١٧٤٬٩٨٨٬٥٧٨الخدمات المحولة بمرور الوقت 
٩٥٧٬٩٢٢٢٥٨٬٠٠٠خدمات تم تحویلھا في وقت معین

٨٤٠٬٩٤٠٬٢٣١٨٥٧٬٢٤٦٬٥١٧اإلیرادات من عقود العمالءإجمالي  

یتم تحقیق اإلیرادات بالكامل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

التكالیف التشغیلیة -١٢
نوفمبر٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مدققة)
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١١٣٬١٨٦٬١٠٣٨١٬٨٤٥٬٩٥٧تكالیف الموظفین ومزایا أخرى
٢٬٥٢٠٬١٣٩٤٬٤٦٥٬٥٤٨أدوات مدرسیة

١٬٠٥٥٬٧٨٣١٬٠٢٨٬١٧٤إیجار ورسوم خدمة
٥٧٨٬٥٤٣٢٥١٬٥٦٨مصاریف بنكیة

٢٥٣٬٠٠٩٬٢١٬١٥٤٬٥٧٦أخرى
٨٢١٬٣٤٩٬٩١١٨٨٬٧٤٥٬٨٢٣



وشركاتها التابعة عامةتعليم القابضة شركة مساهمة 
الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في الثالثة أشھرولفترة  كما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٥

المصاریف العمومیة واإلداریة -١٣
نوفمبر٣٠أشھر المنتھیة في فترة الثالثة 

(غیر مدققة)
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٧٬٣٥٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠)١٤مكافآت وتعویضات مجلس اإلدارة ومزایا أخرى (إیضاح  
٦٬٨٢٤٬٩٦٤٦٬٣٠٢٬٣٩٨تكالیف الموظفین ومزایا أخرى

٦٬١٧٢٬٢٤٧٥٬٣٣٠٬٧١٩مصروفات الكھرباء والماء
٥٬٥٢٠٬٤٨٨٣٬٩١٨٬٩٥٠إصالحات وصیانة

٢٬٩٩٣٬١١٧١٬٥٢٩٬٧٧٣قانونیة ومھنیةمصروفات
٢٬٤٤٦٬٣٩٢٢٬٩٦٨٬٤٣٤مصروفات الحراسة واألمن

٦٦٩٬٣١٣٩٦٧٬٢٢٤مصروفات اإلعالنات والتسویق
٧٢٠٬٦١٦٦١٧٬١٨٣خسائر انخفاض قیمة الرسوم مستحقة القبض

٥٦٨٬٨٦٧٥٢٣٬٩١٤وقرطاسیةطباعة  
٤٢٠٬٢٤٠٣٩١٬٢٧٢سفر واتصاالت
١٥٥٬٥١٠١٦٢٬٤٨٩إیجار مكاتب

٥٧٦٬٠٥٤٬٢٢٧٧٩٬٦٨)، إلخأخرى (تأمین ورسوم مصرفیة

٣٣٠٬٨٩٦٬٣٥٢٤٬٢٤٢٬٠٣٨

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ١٤

العالقة مساھمي المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات األخرى التي یسیطر علیھا المساھمون أو أعضاء  تشتمل األطراف ذات  
بعد بـ "الشركات  بشكل جوھري (ُیشار إلیھا فیما  والكیانات التي بإمكانھا التأثیر علیھا إداریاً  مباشر  وغیر  مباشر  بشكل  مجلس اإلدارة 

لمجموعة. وقد اعتمدت إدارة المجموعة سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت. الزمیلة") وموظفي اإلدارة العلیا با 

المعامالت الھامة لألطراف ذات العالقة )أ

لمعامالت الھامة المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة: افیما یلي 
نوفمبر٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مدققة)

٢٠٢٢٢٠٢١تأثیر كبیر: منشآت ذات 
درھمدرھم

مصرف اإلمارات اإلسالمي
٥٧٣٬٠٢٨٨٦٬٣٤٥أرباح من ودائع الوكالة

)١٬٠٠٠٬٤٣٦()٣٬٨٢٠٬٥٤٣(تكالیف التمویل
)٢٠٣٬٣٥٦()٦٬٨٥٧٬١٤٣()٩سداد قروض مصرفیة (إیضاح  

-)٤٬٥٠٠٬٠٠٠(توزیعات األرباح النقدیة المدفوعة

الصكوك الوطنیةشركة 
١٥٧٬١٥٨٦٢٬٨٠٠أرباح من ودائع الصكوك

-)١٥٬٥٥٢٬٠١٢(توزیعات األرباح النقدیة المدفوعة

صندوق المعرفة
)٤٦٬١٧٣()٩٢٬٣٤٦(مدفوعات اإلیجار

توزیعات األرباح النقدیة المدفوعة
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١٦

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة-١٤

(تتمة)المعامالت الھامة لألطراف ذات العالقة)أ

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا 
نوفمبر٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مدققة)
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٢٬٩٠٧٬٩٤٨٣٬١٦٦٬٢٨٧امتیازات قصیرة األجل للموظفین
٧٢٬٠١٠٧٠٬٨٣٦مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

٧٤٬١١٧٧٤٬١١٧تخفیضات الرسوم الدراسیة
٣٧٥٬٠٠٠٣١٨٬٧٥٠مكافآت اللجنة التنفیذیة ولجنة التدقیق

٬٠٠٠٣٥٠٬٧٠٠٠٬٧٥٠)١٣مكافآت وتعویضات وامتیازات أخرى لمجلس اإلدارة (إیضاح  
٠٧٥٬٧٧٩٬١٠٩٩٠٬٣٧٩٤٬

أرصدة األطراف ذات العالقة ) ب
(منشآت ذات تأثیر كبیر): المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠٢٢أغسطس  ٢٠٢٢٣١نوفمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة)(غیر مدققة) 
مصرف اإلمارات اإلسالمي

٨٥٬٤١٦٬١٩٨١٨٥٬٤٥٥٬١١٢)٧أرصدة مصرفیة (إیضاح  
٧٩٢٬٢٤٥٦٤٥٬٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠)٧إیضاح  ودائع الوكالة (

٩٩٠٬٦٦١٬٠٧٣٢٢٥٬٥٢١٬١١٢
الوطنیةالصكوكشركة 

١٢١٬٤٩٧٬٤٠٨١٦٬٣٤٠٬٢٥٠)٨ودائع الصكوك (إیضاح  

مصرف اإلمارات اإلسالمي 
)٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠()٦٠٦٬٣٨٥٬٥٣٢()٩(إیضاح  قروض وسلفیات من أطراف ذات عالقة

صندوق المعرفة
)١٠١٬٩٦٦()٢٩٥٬٨٩٤(دائنةذمم تجاریة  

أحكام وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
باستثناء القروض والسلفیات التي یترتب علیھا فوائد (المضمونة) وودائع الوكالة والصكوك (غیر المضمونة)، فإن األرصدة األخرى القائمة 

یترتب علیھا فوائد وتتم التسویة نقدًا بشكل عام. وال توجد ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص أیة في نھایة الفترة تعد غیر مضمونة، وال 
، لم تقم المجموعة بتثبیت أي مخصص ٢٠٢٢نوفمبر ٣٠ذمم مدینة أو دائنة خاصة باألطراف ذات العالقة. بخصوص الفترة المنتھیة في 

ال شيء). -(مدققة) ٢٠٢٢أغسطس ٣١راف ذات العالقة (غیر مدققة) (لخسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ المستحقة من األط 
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رأس المال -١٥
أغسطس٣١نوفمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢٢
درھمدرھم

(مدققة)مدققة) (غیر
رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع:

)١(إیضاح درھم١سھم عادي قیمة كل منھا ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠)درھم للسھم الواحد١سھماً عادیاً بقیمة ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠-٢٠٢٢(

درھم من ھذا المبلغ ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠درھم؛ تم تســجیل ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ن االكتتاب في الطرح العام األوليبلغ إجمالي المتحصــالت م
عالوة األســھم عند إصــدار أســھم جدیدة كجزء منى  درھم العائد إل٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠وتم تصــنیف الرصــید البالغ  كزیادة في رأس المال

ــنة  ٣٢من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (١٩٦االحتیاطي القانوني وفقاً للمادة   ــم تكالیف  قبل،٢٠٢١) لســ خصــ
تعود بشكل مباشر إلى إصدار ھذه األسھم الجدیدة.درھم والتي ٢٠٬٢٩٧٬٢٧٥معامالت الطرح العام األولي البالغة  

توزیعات األرباح -١٦
درھم٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠درھم للسھم بقیمة ٠٬٠٩توزیعات أرباح بواقع ٢٠٢٢أكتوبر٢٨اعتمد المساھمون خالل االجتماع المنعقد بتاریخ  

درھم، مع توزیعات ٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠درھم)، والتي تتضمن مبلغ  ٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠درھم للسھم بقیمة  ٠٬٠٩توزیعات أرباح بواقع  -٢٠٢٢(
درھم). ٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠تم دفع مبلغ –٢٠٢٢تم دفعھا (٢٠٢٢نوفمبر٣٠درھم كما في ١٢٬٨٢٦أرباح مستحقة الدفع تبلغ 

عقود اإلیجار -١٧
موجودات حق االستخدام .١

إلى موجودات حق االستخدام. ، ال توجد إضافات جوھریة  (غیر مدققة)٢٠٢١و٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
درھم (غیر مدققة) (فترة الثالثة أشھر ٣٬٤٥٢٬٥٩٤مبلغ  ٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠اإلطفاء المحملة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  وبلغت رسوم  

درھم). ٣٬٠٣٩٬١١١–(غیر مدققة) ٢٠٢١نوفمبر ٣٠المنتھیة في 

.٢٠٢١و٢٠٢٢نوفمبر ٣٠تعدیالت جوھریة في عقود اإلیجار خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ال توجد

مطلوبات عقود اإلیجار .٢

في  خالل المنتھیة  أشھر  الثالثة  توجد  ٢٠٢١و٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠فترة  ال  مدققة)،  إیجار(غیر  عقود  من جوھریة  مطلوبات  مطلوبة 
درھم (غیر مدققة) (فترة الثالثة ٢٬٦٧٢٬٥٩٨مبلغ  ٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  تكالیف التمویل. وبلغت  المجموعة

درھم). ٢٬٠٠٧٬٩٠٢–(غیر مدققة) ٢٠٢١ر نوفمب٣٠أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠المنتھیة في درھم مقابل مطلوبات عقود اإلیجار خالل فترة الثالثة أشھر ٥٬٣١٥٬٨٤٢سددت المجموعة دفعات بقیمة 
درھم).٣٬٦٩٣٬٦٠٥–(غیر مدققة) ٢٠٢١نوفمبر  ٣٠(فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
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١٨

االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالیة الضمانات و-١٨

أغسطس٣١نوفمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢٢
درھمدرھم

(مدققة)(غیر مدققة) 
٤٨٠٬٨٤٧٬١٧٬٥٣٧٬٠٥٨(أ) التزامات رأسمالیة

١٦٩٬١٥٧٬٠٩٠١٦٩٬١٥٧٬٠٩٠(أ) ضمان مصرفي

من مدرسة  ٢تتعلق االلتزامات الرأسمالیة لدى المجموعة بصورة رئیسیة بأعمال اإلنشاءات الجاریة للمرحلة  ،  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١كما في  
ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.  خلیفة أ في أبو–الدولیة الراحة 

ما یلي: ببشكل رئیسيیتعلق الضمان المصرفي
بناء المبرمة من أجلظبي فیما یتعلق باتفاقیة اإلدارة  الصادرة من قبل المجموعة لصالح دائرة التعلیم والمعرفة بأبوالضمانات) ١(

مقر مدینة خلیفة.-مدرسة الراحة الدولیة 
مؤسسة اإلمارات  الصادرةضمانات  ال) ٢( المجموعة لصالح  المدرسي  من قبل  المبرمة  للتعلیم  من أجل  فیما یتعلق باتفاقیة اإلدارة 

تشغیل المدارس.
من قبل المجموعة لصالح مؤسسة صندوق المعرفة فیما یتعلق بتشیید مدرسة دبي البریطانیة، جمیرا. الصادرةضمانات ال) ٣(

المعلومات القطاعیة -١٩

المسؤول الرئیسي عن لمجموعة التي یجري تقییمھا بصفة منتظمة من قبل  ا عناصرتأسست القطاعات التشغیلیة للمجموعة على أساس  
یكون المسؤول الرئیسي  المجموعة أن  وقررتعند اتخاذ قرارات حول كیفیة تخصیص الموارد وتقییم األداء.  التشغیلیة  اتخاذ القرارات

مجلس اإلدارة. إن المجموعة لدیھا أعضاء  ھو الرئیس التنفیذي الذي یتخذ تلك القرارات بالتشاور مع  غیلیة لدیھا  عن اتخاذ القرارات التش
باسم "عملیات المدارس" والذي یتضمن أنشطة اإلدارة والتشغیل واألنشطة الفرعیة المتعلقة بالمھام الیومیة مفصح عنھ  قطاع واحد مصنف  

.المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیةسلطة لجمیع المدارس التي تندرج تحت 

لغرض اتخاذ  للمسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة  یعتمد تحدید القطاع التشغیلي للمجموعة على المعلومات التي یتم إبالغھا  
استنادًا إلى األرباح أو الخسائر التشغیلیة ویقاس بما یتماشى مع  حول توزیع المصادر وتقییم األداء. یتم تقییم األداء القطاعي  القرارات

على أساس شروط ، إن ُوجدت،. تتم المعامالت بین القطاعاتالموجزة المرحلیةاألرباح أو الخسائر التشغیلیة في البیانات المالیة الموحدة
عند التوحید. بالكامل وأحكام متفق علیھا ویتم حذفھا 

یة القطاعات الجغراف
، جمیع األنشطة التجاریة والعملیات الخاصة بالمجموعة تتم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠كما في 

معلومات حول القطاع األساسي
تم عرض البیانات القطاعیة فیما یلي: 

(بالدرھم) (غیر مدققة): ٢٠٢٢نوفمبر ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في الثالثة أشھرولفترة  كما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٩

) تتمة المعلومات القطاعیة (-١٩

المركز الرئیسي عملیات 
موحدةللشركة المدارس 

اإلیرادات
٨٤٠٬٩٤٠٬٢٣١-٨٤٠٬٩٤٠٬٢٣١عمالء خارجیون

دخل التمویل والدخل اآلخر 
٧٣٠٬١٨٦-٧٣٠٬١٨٦دخل التمویل

٦٤٧٬٨٠٧-٦٤٧٬٨٠٧دخل آخر 
٥٨٣٬٣٣٤-٣٣٤٬٥٨٣الحكومیة المؤجلةالدخل من المنحة 

المصاریف
)١٢٠٬٠١١٬٠٦٧()١٠٬٧٧٩٬٠٧٥()١٠٩٬٢٣١٬٩٩٢(ومكافآت أخرىتكالیف الموظفین

)٣٥٬٢٣٥٬٠٨٤(-)٣٥٬٢٣٥٬٠٨٤(تشغیلیة وإداریةمصاریف 
)٢١٬٢٩٢٬٣٥٩(-)٢١٬٢٩٢٬٣٥٩(واإلطفاءواالنخفاض في القیمةاالستھالك 

)٬١٤١٣٨٩٦٬(-)٬١٤١٨٩٣٦٬(تكالیف التمویل

٠٨٤٬٤٧٠٬٥٠)٠٧٥٬٧٧٩٬١٠(١٥٩٬٢٤٩٬٦١أرباح قطاعیة

(بالدرھم) (غیر مدققة): ٢٠٢١نوفمبر ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

المركز الرئیسي عملیات 
موحدةللشركةالمدارس 

اإلیرادات
٨٥٧٬٢٤٦٬٥١٧-٨٥٧٬٢٤٦٬٥١٧عمالء خارجیون

دخل التمویل والدخل اآلخر 
١٤٩٬١٤٥-١٤٩٬١٤٥دخل التمویل

١٬٢١٨٬٠٥٧-١٬٢١٨٬٠٥٧دخل آخر 
٣٢٥٬٦٠٩-٣٢٥٬٦٠٩الدخل من المنحة الحكومیة المؤجلة

المصاریف
)٨٨٬١٤٨٬٣٥٥()٤٬٣٧٩٬٩٩٠()٨٣٬٧٦٨٬٣٦٥(ومكافآت أخرىتكالیف الموظفین

)٢٤٬٨٣٩٬٥٠٦(-)٢٤٬٨٣٩٬٥٠٦(مصاریف تشغیلیة وإداریة
)١٦٬٧١٦٬٩٣٣(-)١٦٬٧١٦٬٩٣٣(واإلطفاءاالستھالك واالنخفاض في القیمة

)٣٬٠٠٨٬٣٣٨(-)٣٬٠٠٨٬٣٣٨(تكالیف التمویل

٩٧٣٬٥٠٩٬٤٤)٩٩٠٬٣٧٩٬٤(٩٦٣٬٨٨٩٬٤٨أرباح قطاعیة

إن المركز الرئیسي للشركة لیس قطاعاً تشغیلیاً ویتألف بشكٍل رئیسي من التكالیف اإلداریة وتكالیف رواتب الموظفین فیما یتعلق ببعض 
ال یتم تخصیصھا إلى قطاع "عملیات المدارس".وال تتم مراقبتھا بشكل منفصلموظفي اإلدارة العلیا والتي

نوفمبر٣٠أشھر المنتھیة في فترة الثالثة 
(غیر مدققة)

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

تسویة األرباح 

٥٠٬٤٧٠٬٠٨٤٤٤٬٥٠٩٬٩٧٣أرباح القطاع
٣٤٤٬٣٨٨٢٣٠٬٥١دخل اإلیجار
٤٢٨٬٨٥٨٬٥٠٣٢٠٬٥٦١٬٤٤األرباح للسنة
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٢٠٢٢نوفمبر٣٠المنتھیة في الثالثة أشھرولفترة  كما في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٢٠

) تتمة المعلومات القطاعیة (-١٩

أخرى قطاعیةمعلومات 
٣٠كما فيالموجز المرحليتتألف موجودات ومطلوبات القطاع من جمیع الموجودات والمطلوبات الواردة في بیان المركز المالي الموحد

تتعلق جمیع ھذه الموجودات و. وتندرج جمیعھا تحت قطاع "عملیات المدارس".  (مدققة)٢٠٢٢أغسطس  ٣١و(غیر مدققة)٢٠٢٢نوفمبر  
الرأسمالیة) والمطلوبات بعملیات المجموعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. (بما في ذلك المصاریف

ربحیة السھم -٢٠

(غیر ٢٠٢١نوفمبر  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  درھم [٥٠٬٨٥٨٬٤٢٨البالغة  یتم احتساب الربح األساسي للسھم بتقسیم األرباح  
على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (غیر مدققة)٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  درھم]٤٤٬٥٦١٬٢٠٣–مدققة)  
٢٠٢١نوفمبر  ٣٠سھم (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ٧٥٥٬٤٩٤٬٥٠٥البالغة  ٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  خالل  

.سھم)٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠–

مالیة قد یكون لھا تأثیر مخفف على ربحیة السھم عند استخدامھا. لم تصدر المجموعة أي أدوات 

قیاس القیمة العادلة -٢١

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 

وتتألف المطلوبات المالیة من القروض والسلفیات التي والذمم المدینة األخرى.والرسوم تتألف الموجودات المالیة من النقدیة وشبھ النقدیة  
والسندات الدائنة.تترتب علیھا فوائد والذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

تحمل معدل فائدة تجاریة یتم إعادة تسعیره على فترات منتظمة ویقترب من إن القیمة العادلة للقروض والسلفیات التي یترتب علیھا فوائد،
عكست ھذه  قیمتھ الدفتریة. بالنسبة للسندات الدائنة، قامت إدارة المجموعة بتقییم القیمة العادلة باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة و

لعادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تقترب من قیمھا الدفتریة في نھایة فترة القیمة كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة. إن القیم ا
إعداد التقاریر المالیة إلى حد كبیر بسبب االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات. 

١٩-آثار جائحة كوفید-٢٢

بیئة عمل المجموعة وال یزال یؤثر على عملیات المجموعة.  إلى حاالت عدم یقین إضافیة في  ٢٠٢٠أدى تفشي فیروس كورونا منذ مطلع  
تشمل التدابیر الطارئة،  و.  حسب االقتضاء،تراقب المجموعة عن كثب تأثیر التطورات على أعمال المجموعة وقد وضعت تدابیر طارئة

من رسوم التقدیم وخطط سداد مرنة باإلضافة إلى غیرھا من التدابیر، خطط اتصاالت مع الطالب وتخفیض الرسوم الدراسیة واإلعفاء  
فضًال عن توفیر العدید من تسھیالت ووسائل التعلیم عن ُبعد لضمان سالمة موظفي المجموعة والطالب في منشآت المجموعة.

على  تشھدلم  وحتى تاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة،٢٠٢٢-٢٠٢١وخالل   جوھریاً  المجموعة بعد تأثیرًا 
ن الوضع یتطور بسرعة، ویخضع إستبقي المجموعة ھذه التدابیر الطارئة قید المراجعة حیث  و.  وعلى عملیاتھا تحصیل الرسوم من الطالب  

ستتم إعادة النظر في  فة.تأثیر التفشي بطبیعتھ إلى مستویات كبیرة من عدم الیقین باإلضافة إلى مجموعة من اآلثار المحتملة غیر المعرو
للوقوف على أي تأثیر عكسي. مراجعتھ بشكل دوريمر وھذا األ

ضریبة دخل الشركات -٢٣

الضریبة على الشركات واألعمال  بشأن  ٢٠٢٢لسنة  ٤٧أصدرت وزارة المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم  
سُیطبق على الفترات المحاسبیة  نظام جدید لضریبة الشركات في اإلمارات العربیة المتحدة، والذي  لتشریع٢٠٢٢دیسمبر  ٩بتاریخ  التجاریة  
و٢٠٢٣یونیو  ١بدأ في أو بعد  التي ت ضریبة الشركات على فرضلتعمل إدارة المجموعة في الوقت الحالي على تقییم التأثیر المالي  . 

عملیاتھا. 
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