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 يمي وطبيعة النشاط  ظالتنالوضع  -1

 

 بمدينة  تسجيلها  وتم  السعودية  العربية  المملكة   في  الشركات  نظام  بموجب  تأسست   سعودية،  مساهمة  شركة  هي(  الشركة)  التعليمية  عطاء  شركة

  سعودية   مساهمة  كشركة  م،2003  مايو   11  الموافق  هـ1424  األول  ربيع  10  بتاريخ  1010186435  رقم  التجاري  السجل  بموجب   الرياض

 .م2010 فبراير 24 الموافق هـ 1431 األول ربيع 10 بتاريخ( ق/ 71) رقم الوزاري القرار بموجب

 .الرمز  تحت(  تداول)  السعودي   المالي  السوق  في  الشركة  بأسهم  التداول   وبدء  إدراج  تم  م  2019  يوليو  31  الموافق   هـ  1440  القعدة  ذي  29  بتاريخ

(4292) 

 

، متوسط، ثانوي( للبنين ابتدائيإنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وتأسيس المدارس األهلية والعالمية )رياض األطفال،    في  الرئيسي  الشركة  نشاط  يتمثل

نشآت  والبنات )عام وتحفيظ( والكليات والجامعات في المملكة العربية السعودية وخارجها، إقامة وإدارة وصيانة مراكز التدريب، شراء مدارس وم

ء وتملك مية وتدريبية قائمة وتطويرها وإدارتها، تملك وإدارة وتشغيل المعاهد التعليمية والتدريبية، تملك وإدارة مراكز التدريب المهني، إنشاتعلي 

 التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.  ىوإدارة مدارس التربية الخاصة. وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول عل
 

 :التالي العنوانيقع المركز الرئيسي للشركة في 

 87527 بريد صندوق

 11652الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 

 

ً  من كل يوليو 31 في أغسطس وتنتهي 1 في  للشركة المالية السنة تبدأ  .للشركة األساسي للنظام عام وفقا

 

 بيانها: واالتيتتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة حسابات الشركة وفروعها  

 

٪ من رأس 100التابعة التالية التي تمتلك المجموعة    الشركات  وكذاوفروعها  حسابات الشركة  الموجزة    الموحدةاألولية  المالية  تتضمن هذه القوائم  

 إليهم بـ "المجموعة"(:  مباشر وغير مباشر )"يشاربشكل  مالها

 نسبة الملكية الفعلية    

م       2020يوليو  13 2021 أبريل 30 الشكل القانوني  بلد التأسيس  التابعة  الشركة  

%100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    (1) شركة النخبة التعليمية  100%  

شركة العروبة العالمية للخدمات  

( 2) التعليمية  
%100 ذات مسئولية محدودة  المملكة العربية السعودية   100%  

%100 ذات مسئولية محدودة  المملكة العربية السعودية   (3) شركة الرواد للخدمات المساندة  100%  
 

 رقم السجل التجاري  اسم الفرع 

  1010362199 مدارس الرواد )فرع االزدهار( 

 1010275978 مدراس الرواد )فرع الروابي( 

 1010397500 مدارس الرواد )فرع المنصورة( 

 1010203258 )فرع الروضة(  األهليةمدارس الرواد 

 1010469726 مدارس الرواد )فرع أشبيليا( 

 1010450854 مدارس رواد أشبيليا العالمية فرع شركة عطاء 

 1010192540 ة مدارس الفكر األهلي 

 1010192541 مدارس الشرق األوسط العالمية 

 1010250798  مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

 1010352008  مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

 1010196919 مدارس السليمانية العالمية األهلية 

 1010452144  فرع شركة عطاء للصيانة والتشغيل 
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 يمي وطبيعة النشاط )تتمة(ظالوضع التن -1

 
تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها   محدودة،شركة النخبة التعليمية )"الشركة"( هي شركة ذات مسئولية   ( 1)

 .م2007 أبريل 14هـ الموافق 1428ربيع األول  26بتاريخ  1010231261بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

روضة / تمهيدي / ابتدائي / متوسط / ثانوي للبنين والبنات وتجارة   –يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تملك المدارس األهلية لجميع المراحل  

 .الجملة والتجزئة في المواد والوسائل التعليمية وتمارس الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص

 تزاول الشركة نشاطها من خالل )فرع الخرج(، وذلك كما يلي: 

 

 

تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية    محدودة،شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية )"الشركة"( هي شركة ذات مسئولية   ( 2)

  ديسمبر   24هـ الموافق  1429ذو الحجة    25بتاريخ    1010259834السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  

 .م2008

لشركة الرئيسي في إقامة مدارس المنهج األمريكي وإقامة وإدارة وتشغيل المدارس العالمية ومعاهد اللغات والترجمة والمراكز  يتمثل نشاط ا

 التدريبية التربوية والمعاهد والكليات الخاصة ومراكز الحاسب اآللي. 

وجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية  تأسست بم  محدودة،شركة الرواد للخدمات المساندة )"الشركة"( هي شركة ذات مسئولية   ( 3)

 .م(25/12/2010هـ )الموافق 19/1/1432بتاريخ  1010299500وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

رطاسية واألثاث ومواد  يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في المقاوالت العامة للمباني واقامة المدارس وتشغيل المقاصف المدرسية والتجارة في الق

 .البناء

م قامت الشركة بفتح فرع جديد للشركة وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب  2018فبراير    7الموافق  هـ  1439جمادى األولى    22بتاريخ  

 ويتمثل النشاط الرئيسي للفرع في الصيانة والتشغيل.  1010933937السجل التجاري رقم 

 

ً   األعمال  قطاعات  على  وتداعياته(  19- كوفيد )  كورونا  فيروس  بانتشار  المتعلقة  األحداث  إلى  إشارة   نصت  ما  بتطبيق  مجموعةال  تلتزم  ودولياً،  محليا

  مجموعة بال  العاملين  وسالمة  صحة  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  مجموعةال  اتخذت  المختصة.  الجهات  قبل  من  مؤخراً   الصادرة  القرارات  عليه

  التخفيف  أجل  من  المملكة  حكومة  وقدمتها  تبنتها  التي  والقرارات  المبادرات  من  االستفادة  إلى  مجموعةال  تسعى  كما  الوباء،  انتشار  من  بالحد  والمساهمة

   .الخاص القطاع  شركات على 19- لكوفيد السلبية األثار من

 الزمنية  الفترة  تحديد  لصعوبة  نظراً   ،م2021  أبريل  30  في  المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  خالل  األخرى  تعليميةال   بالشركات  سوةأ  مجموعةال  تأثرت

ً   المجموعة   على  يصعب  نهإف  للوباء،   أي  وستعكس  الشأن  بهذا  المستجدات  بمتابعة  المجموعة  ستستمر  ذلك،  ومع  للوباء،  المالي  االثر  تحديد  حاليا

 .المستقبلية التقارير فترات في  مطلوبة تغيرات
 

 والقياس    اإلعدادأسس  -2

 

 المعايير المحاسبية المطبقة  1- 2

المعتمد في المملكة العربية السعودية    "لتقرير المالي األولي "ا  34الموجزة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  الموحدة  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية  
كما للمجموعة  جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية    اءتهاقروالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب  

من القوائم المالية، ومع ذلك    كاملة   حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة ،  م2020  يوليو   31في    منتهيةللسنة الفي و
 وأدائها منذ  مجموعةالمالي لل  مركزالمعامالت المهمة لفهم التغيرات في ال األحداث ولشرح    تفسيرية تذكر السياسات المحاسبية واإليضاحات ال

 . مجموعة للسنوية مالية  وائمآخر ق

  31على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  مؤشرا  بالضرورة  ليست  م2021 أبريل 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة إن نتائج 
 .م2021 يوليو

 

 

 التجاري  السجل رقم الفرع  اسم

ً  اإلشراق) الخرج فرع النخبة مدارس  1011010525 ( سابقا
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 )تتمة( اإلعداد والقياس  أسس   -2

 

 سس القياس أ 2- 2

والقرض الممنوح من وزارة الموظفين  منافع    باستثناء، التزاماتوفقا لمبدأ التكلفة التاريخية  وجزة  الم  األولية الموحدةتم إعداد هذه القوائم المالية  

 . المخططة االئتمانطريقة وحدة  باستخدامبالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية المالية فقد تم إثباتهم 

 :2020يوليو  31لاير سعودي ) 94,018,327بمبلغ موجوداتها المتداولة تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة  م،2021 أبريل 30في كما 

لاير سعودي،   90,578,987والبالغة    االستخدامرصيد القروض ومطلوبات حق    إلىلاير سعودي( والتي تعود بشكل رئيسي    90,312,176

  .التوالي(  علىلاير سعودي،    23,320,268لاير سعودي،    115,903,299م:  2020يوليو    31التوالي )  علىلاير سعودي،    20,852,181

 علىمما يعد مؤشراً  لاير سعودي    92,213,668تدفق نقدي تشغيلي بقيمة  لديها    مجموعة وعلي الرغم من العجز في رأس المال العامل فإن ال

تم   ،ذلك. وعليهمن تسهيالت جديدة إذا تطلب    االستفادة  علىاإلدارة بأنها قادرة  تعتقد  ، كذلك  استحقاقهاعند    االتزاماته مقابلة    على  المجموعةقدرة  

 تصنيف القروض وفقاً لشروط السداد األصلية.  واستمرار، االستمراريةأساس مبدأ  علىإعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3- 2

، يتم تقريب األرقام ألقرب  الوظيفية وعملة العرض للمجموعةوهي العملة  ،  بالريال السعوديموجزة  ال  الموحدةاألولية  المالية  تم عرض هذه القوائم  

 . خالف ذلك علىما لم ينص  لاير
 

 أسس توحيد القوائم المالية  2-4

وال  التابعة  وشركاتها  األم للشركة المالية القوائم منالموجزة   الموحدة األولية  المالية القوائم تتكون  الثالثة  فترتي  أشهر تسععن  ة 

الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو   . م2021 أبريل 30المنتهيتين في 

 من يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات  

 :خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة

                  بالشركة المستثمر السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة   •

 فيها(

 التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و •

 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها  •

ماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات  وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق م

 :والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك

 الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها •

 الترتيبات التعاقدية األخرى الحقوق الناتجة من  •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة  •

مل  تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عا

ع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجمي 

بالشرك المتعلقة  التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات  تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة  ة  السيطرة عندما 

وائم المالية    الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في الق

 .المجموعة على الشركة التابعة

ك تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل الموحدة بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذل 

التابعة لكي تتماشى السياسات    المالية للشركاتص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم  إلى رصيد عجز في الحص

ادات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإلير

 .نقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيدوالمصروفات والتدفقات ال

كة  يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شر

 :تابعة، فإنها

  .ات الشركة التابعةتستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوب  •
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  .تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة •

  .تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية •

  .المستلمتعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل  •

 .تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به •

 .تعمل على تحقق أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة   الموحدة •

متى كان  أو األرباح المبقاة،  الخسارة الموحدةتعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل إلى قائمة الربح أو  •

 ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 
 

 : واالفتراضات استخدام التقديرات  5- 2   
 

وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة    باجتهاداتيتطلب قيام اإلدارة  األولية الموحدة الموجزة  المالية  قوائم  إن إعداد ال

 التقديرات.قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه   والمصروفات،للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

أكد من التقديرات كانت إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم الت 

 . مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة

بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصاح عنها في القوائم   جموعةمأعاله، قامت ال  1ومع ذلك، كما هو موضح في إيضاح  

 . ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية. 19-المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

لديها الموارد لمواصلة    المجموعةعلى االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن    المجموعةقامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة  

على   المجموعةفإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة    ذلك،العمل في المستقبل المنظور. عالوة على  

 بيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. تم إعداد ال لذلك،االستمرار كمنشأة مستمرة. 
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الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة الموحدة  السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية  تتوافق  

 .م2020 يوليو 31للسنة المنتهية في 
 

 المعايير والتفسيرات  علىالمعايير الجديدة، التعديالت  1- 3

 الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  لمعايير ا1- 1- 3

 وهي كالتالي:  م2020يناير  1لم يتم اصدار اي معايير جديدة، ولكن يوجد تعديالت على المعايير وتسري هذه التعديالت اعتباًرا من 

 "تجميع األعمال". ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -

 ( "عرض القوائم المالية". 1معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على  -

 ( "السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء". 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 على المستأجرين. 19 –( "عقود اإليجار" استجابة لتأثيرات كوفيد 16على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تعديالت  -

على المستأجرين   19  –( "عقود اإليجار" فيما يتعلق باستجابة تأثيرات كوفيد  16أضافت التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( والتي 16سبية، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبية الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )وسيلة عملية للمعالجة المحا

على العقد ذو الصلة، يجب على المنشآت التي تطبق التعديالت على المعيار   19  –ما اذا كان سيتم تعديل تأثيرات كوفيد    رتسمح للمستأجر باختيا

( أن تفصح بأنها طبقت التعديالت، كما يجب عليها أن تفصح ما اذا كانت قد استخدمت الوسيلة العملية للمعالجة  16رقم )  الدولي للتقرير المالي

 المحاسبة. 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -3

 )تتمة(  المعايير الجديدة، التعديالت على المعايير والتفسيرات 1- 3

 اعتمدتها المجموعة )تتمة( التي الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات لمعايير ا1- 1- 3

، باستثناء التعديالت  م2020  أبريل  30المنتهية في    للفترة تعتقد اإلدارة ان أثر هذه التعديالت غير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة  

 .على المستأجرين 19 – د اإليجار" استجابة لتأثيرات كوفيد ( "عقو16على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

هي تعديالت    19- يسمح التعديل للمستأجرين، كوسيلة عملية، بعدم تقييم ما إذا كان تخفيض اإليجار المعين الذي يحدث كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد

وسيلة عملية لعقود اإليجار يفي   المجموعةت على اإليجار. لقد طبقت  حساب تخفيض اإليجار هذه كما لو لم تكن تعديالعلى اإليجار وبدالً من ذلك  

على مدى    قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدةلعقد اإليجار في    لاير سعودي  1,295,000بالشروط. يتم االعتراف بتخفيض اإليجار البالغ  

 فترة التخفيض. 

 الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد المعايير الدولية للتقارير المالية 2- 1- 3

ومع ذلك، لم تقم المجموعة بالتطبيق   ، ويسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير  ،م2021يناير    1تسري المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ من  

 المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. 

 . ال تعتقد االدارة أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة 

حيث توضح التعديالت أن المطلوبات تصنف على انها متداولة أو غير   ( "عرض القوائم المالية" 1المحاسبة الدولي رقم )معيار  تعديالت على   -

رير )مثل  متداولة بناًء على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير، ال يتأثر التصنيف بتوقعات المجموعة أو األحداث التي تحدث بعد فترة التق

 م االلتزام بالتعهدات(، كما يوضح التعديل ما المقصود عندما يشير الى "تسوية" المطلوبات. التنازالت أو عد

حيث تم التحديث إلشارة في المعيار لإلطار المفاهيمي للتقارير المالية    ( "تجميع األعمال"3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تعديالت على   -
 األعمال.  الندماجدون تغيير المتطلبات المحاسبية 

يحظر المعيار على الشركة أن تخصم من تكلفة العقارات  ( "العقارات واآلالت والمعدات" حيث  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
ف تعترف  واآلالت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه، بدال  عن ذلك، سو 

 . المجموعة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

الدولي رقم ) - المحاسبة  التي  37تعديالت على معيار  التكاليف  المعيار  يحدد  المحتملة" حيث  المحتملة واألصول  ( "المخصصات وااللتزامات 
 . أي خسائر العقد ج عن سينت تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان 
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القياس.   في تاريخالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق  

 :يحدث إما  لتزاماالأن معامالت بيع األصل أو تحويل  افتراضيستند قياس القيمة العادلة على 

 المطلوبات أو في السوق الرئيسي للموجودات أو   -

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات  -

باستخدام   لتزاماالإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو  

أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم   بافتراض  لتزامااللتي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو  ا  االفتراضات

 .االقتصادية

باستخدام الموجودات في   اقتصاديةقدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع    االعتبارقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في  

 .أقصى وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام له
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وعة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من المدخالت  تستخدم المجم

 .إدراكها نال يمك التييمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت  التي

العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن تسلسل القيمة العادلة. يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها 

 :ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل 

 .القياست المماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ المستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبا

أو   األسعار(المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة )مثل  

 (. بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار

 .      وى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه )مدخالت غير قابلة للمالحظة(المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مست 

بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد الموجزة  الموحدة  األولية  النسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية  ب 

 الهامة   المدخالتمستوى من  بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنىما إذا كان التحويل قد حدث 

ررة وقياس  إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة التقرير. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتك

 .ير المتكررةالقيمة العادلة غ

للسي  تقييمها وفقاً  قياسها أو إعادة  التي يجب إعادة  قيم الموجودات والمطلوبات  التغيرات في  بتحليل  تقوم المجموعة  تقرير  تاريخ كل  اسات في 

  احتساب المعلومات في  المحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة  

مع المصادر الخارجية    التزاموالمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو  العقود    التقييم مع

فصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس ا األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً. ألغراض  

 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. االلتزامطبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو 
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 ممتلكات ومعدات  -4

 )غير مدققة(   م2021 أبريل 30 
م  2020يوليو  31 

 )مدققة(

  وإنشاءات  مباني  أراضي  
 وأجهزة معدات

 كهربائية 
  ومفروشات  أثاث  وانتقال  نقل وسائل 

 تحت مشروعات

 التنفيذ 
 اإلجمالي  

 
 اإلجمالي  

                التكلفة

 626,850,888  624,745,980  5,108,082  35,766,164  28,942,832  33,203,421  366,915,109  154,810,372 في بداية الفترة / السنة   

 15,175,264  4,786,186  1,660,780  1,890,635  -   999,771  235,000  -  / السنة  خالل الفترة إضافات 

محول من مشروعات تحت  

 خالل الفترة / السنة   التنفيذ
 -  2,288,953   -   -   -  (2,288,953 )   - 

 - 

محول من مشروعات تحت  

التنفيذ إلى موجودات غير  

 ملموسة خالل الفترة / السنة  

 -   -   -   -   -   -   - 

 

(1,570,880) 

 (15,709,292)  ( 2,699,393)  -   ( 800,557)  -   ( 1,898,836)  -   -  ت خالل الفترة / السنة استبعادا

 624,745,980  626,832,773  4,479,909  36,856,242  28,942,832  32,304,356  369,439,062  154,810,372 في نهاية الفترة /السنة  

                االستهالك المتراكم 

 124,523,503  125,162,222  -  26,481,869  27,399,814  25,807,802  45,472,737  - في بداية الفترة / السنة 

 16,271,705  11,671,571  -   2,130,895  388,514  2,677,014  6,475,148  -  فترة / للسنة  المحمل لل

 (15,632,986)  ( 2,696,774)  -   ( 798,620)  -   ( 1,898,154)  -   -  استبعادات الفترة / السنة  

 125,162,222  134,137,019  -  27,814,144  27,788,328  26,586,662  51,947,885  - في نهاية الفترة / السنة  

                : صافي القيمة الدفترية

   492,695,754  4,479,909  9,042,098  1,154,504  5,717,694  317,491,177  154,810,372  م2021  أبريل 30كما في 

 499,583,758    5,108,082  9,284,295  1,543,018  7,395,619  321,442,372  154,810,372  م2020يوليو  31كما في 
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 )تتمة(    ممتلكات ومعدات -4
   

 لاير سعودي(  94,463,130م:  2020) سعودي لاير    116,974,011البالغ قيمتها  بعض األراضي والمباني    م توجد2021  أبريل   30كما في   -

 . (12كضمان مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما هو مبين في إيضاح رقم )
 

لتعليم القرآن  - بالرياض والمركز الخيري  البر  تتضمن الممتلكات والمعدات مباني وإنشاءات مقامة على أراضي مستأجرة من كل من جمعيتي 

وتمثل   االراضي  وعلومه  بمجمع    ٪60هذه  الرواد  مدارس  أراضي  مساحة  المباني   االزدهارمن  لتلك  الدفترية  القيمة  صافي  بلغت  وقد 

من أي مباني أو توسعات تقوم بها المجموعة على ٪30اإليجار مع جمعية البر بأحقية الجمعية في    اتفاقيةوتقضي    سعودي.لاير    35,738,516

 48,999,558هذه األراضي المستأجرة وعليه فقد أدرجت كامل قيمة اإلضافات والتحسينات التي تمت على المباني والبالغ تكلفتها اإلجمالية  

 االنتفاع لاير سعودي وذلك على اعتبار أن المجموعة تكبدت هذه التكاليف ولها حق    14,699,867يها حصة جمعية البر البالغة  لاير سعودي بما ف

 بها بموجب العقد. 
 

القيمة   - بمبل  سنويةال  اإليجاريةتبلغ  البر  مبلغ    2,500,000غ  لجمعية  القرآن وعلومه  لتعليم  الخيري  لاير   3,796,587لاير سعودي والمركز 

 سعودي. 
 

م وتستهلك هذه المباني على 2030مايو    3الموافق    هـ1451ذو الحجة    30ينتهي عقد اإليجار مع المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتاريخ   -

سنة والذي يتجاوز مدة عقود اإليجار حيث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطيات األخرى المتوفرة   50العمر اإلنتاجي المتوقع والبالغ  

 مع ظروف واحتياجات النشاط.  الئملديها أنها قادرة على تجديد عقود اإليجار بما يت 
 

في (  سعودي  لاير  5,108,082:  م2020لاير سعودي )  4,479,909م تتمثل مشروعات تحت التنفيذ البالغ قيمتها  2021  أبريل  30ي  كما ف -

 وأعمال تطوير المباني.   االزدهارمشروع بناء ملحق للمجمع التعليمي الواقع بحي 

 

 عقارات استثمارية  -5

     

 م )غير مدققة( 2021 أبريل  30

م  2020يوليو  31 

 )مدققة( 

 
 أراضي  

 
 مباني 

 
 اإلجمالي  

 
 اإلجمالي 

        التكلفة

 38,996,875  38,996,875  16,616,375  22,380,500 السنة  بداية الفترة /  الرصيد في

 38,996,875  38,996,875  16,616,375  22,380,500 في نهاية الفترة / السنة  الرصيد 

  ستهالك االمجمع 
 

 
    

 912,499  1,244,826  1,244,826  - السنة  ة الفترة / بداي الرصيد في 

 332,327  248,563  248,563  - للفترة / للسنة المحمل 

 1,244,826  1,493,389  1,493,389  - السنة الفترة /نهاية الرصيد في 

          :صافي القيمة الدفترية

   37,503,486  15,122,986  22,380,500 م 2021  أبريل 30كما في 

 37,752,049    15,371,549  22,380,500 م  2020 يوليو 31كما في 
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 غير ملموسة موجودات   -6

 

 م )غير مدققة( 2021 أبريل  30

 
م  2020يوليو  31

 )مدققة(  

 
 الشهرة * 

 
 برامج حاسب ألي 

 
 اإلجمالي  

 
 اإلجمالي 

        التكلفة

 376,399,169  377,970,049  1,570,880  376,399,169 السنة  بداية الفترة /  الرصيد في

 1,570,880  -  -  - المحول من ممتلكات ومعدات  

 -   ( 130,000)  ( 130,000)  - استبعادات

 377,970,049  377,840,049  1,440,880  376,399,169 في نهاية الفترة / السنة  الرصيد 

  مجمع اإلطفاء 
 

 
    

 -  392,720  392,720  - السنة  ة الفترة / بداي الرصيد في 

 392,720  282,960  282,960  -   للفترة / للسنةالمحمل 

 -   ( 46,036)  ( 46,036)  - استبعادات

 392,720  629,644  629,644  - السنة الفترة /نهاية الرصيد في 

        : الدفتريةصافي القيمة 

   377,210,405  811,236  376,399,169 م 2021أبريل   30كما في 

 377,577,329    1,178,160  376,399,169 م  2020يوليو  31كما في 
 

 . في تاريخ االستحواذوبين قيمة تلك الشركات  لشركات المندمجة والمستحوذ عليها  االفرق بين صافي األصول المحولة للمجموعة من  تتمثل الشهرة في  *  
 

 موجودات  استخدامحق  -7

م  2021 أبريل  30  

 )غير مدققة( 

م  2020يوليو  31 

 )مدققة( 

 226,866,784  284,677,430 الموجودات في بداية الفترة / السنة   استخدامحق 

 57,810,646  65,198,999 موجودات مثبتة خالل الفترة / السنة 

 284,677,430  349,876,429 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  

    مجمع االستهالك  

 -  25,648,488 الرصيد في بداية الفترة / السنة  

 25,648,488  21,985,561 المحمل خالل الفترة / السنة  

 25,648,488  47,634,049 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  

    

   302,242,380 م  2021  أبريل 30لدفترية كما في صافي القيمة ا 

 259,028,942   م  2020يوليو  31صافي القيمة الدفترية كما في 
 

   االستخدامحق  مطلوبات عقود اإليجار بموجب

  م2021 أبريل  30 

 )غير مدققة( 
 

  م2020يوليو 31

 )مدققة( 

 244,518,926  281,211,005 التزامات االيجار كما في بداية الفترة / السنة  

 57,810,646  65,198,999 إضافات خالل الفترة / السنة  

 11,364,021  9,281,623 ( 16الفوائد المحملة خالل الفترة / السنة )إيضاح 

( 15,797,586) المسدد خالل الفترة / السنة     (20,044,724) 

( 12,088,004) *تاريخ نهاية الفترة / السنة حتىالمستحق للمؤجر ولم يسدد    (12,437,864) 

 327,806,037  281,211,005 

  يلي:*تم تصنيف المستحق للمؤجرين ولم يسدد كما 

في مبلغ  2021أبريل    30  كما  المتعب،   9,938,004م  ناصر  بن  أحمد  د.  لحساب  عالقة  ذات  أطراف  إلى  مستحق  بحساب  سعودي  لاير 

ب على سليمان لاير سعودي لحسا   200,000  العثمان،ي لحساب سعد  دلاير سعو  400,000  البر،لاير سعودي لحساب جمعية    1,550,000

لاير سعودي   8,939,864لاير سعودي عبارة عن    12,437,864مبلغ    م:2020يوليو    31دائنة أخري )  وذممالحوشاني بحساب مستحقات  

 عبد للا االمير    لحسابلاير سعودي بحساب ذمم دائنة    3,498,000أحمد بن ناصر المتعب،    لحساب د.أطراف ذات عالقة    إلىبحساب مستحق  

 . ( بن مساعد أل سعود
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 )تتمة(  حق استخدام موجودات-7
 

 يلي:  كما األولية الموحدة مطلوبات عقود االيجار المدرجة في قائمة المركز المالي

  م2021 أبريل  30 

 )غير مدققة( 
 

م  2020يوليو  31

 )مدققة( 

 257,890,737  306,953,856 غير متداولة 

 23,320,268  20,852,181 متداولة  

 281,211,005  327,806,037 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات  

 

 ذمم مدينة   -8

 

  م2021أبريل  30

 )غير مدققة( 

م  2020يوليو  31 

 )مدققة( 

 81,281,451  49,147,834 ذمم مدينة 

 (4,356,815)  ( 4,266,767) مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة

 44,881,067  76,924,636 

 

 يلي: كما الهبوط في قيمة الذمم المدينة حركة مخصص   1-8

م  2021أبريل  30 

 )غير مدققة( 

م  2020يوليو  31 

 )مدققة( 

 1,959,308  4,356,815 الرصيد أول الفترة / السنة  
المكون خالل الفترة / السنةرد( /  ) (90,048 )  9,010,960 

 (6,613,453)  - المستخدم خالل الفترة / السنة 

 4,356,815  4,266,767 الرصيد نهاية السنة  

 

 المال  رأس -9

مليون لاير سعودي(    400م:  2020يوليو    31)م  2021  أبريل  30مليون لاير سعودي كما في    400يبلغ رأس مال المجموعة المرخص والمدفوع  

 ً  لاير سعودي.  10مليون سهم( قيمة كل سهم  40 م:2020يوليو  31) سهممليون  40 إلى مقسما

 

 عالوة إصدار   1- 9
 

 رأس زيادة على الموافقة تمت م2015سبتمبر 15 الموافق هـ1436ه  الحج ذو 2 في انعقدت والتي عادية الغير العمومية الجمعية قرار بموجب

 للسهم لاير 10 قدرها اسمية بقيمة سهم مليون 7.4 قدرها جديدة أسهم إصدار طريق عن وذلك سعودي لاير مليون 74.4 بقيمة الشركة مال

 األهلية  جرير مدارس مجمع شركة  في  الشركاء  لصالح  الزيادة تؤول  أن على الواحد، للسهم سعودي لاير 28.17 قدرها صدارإ   وعالوة الواحد

 والبنات. للبنين

 نظامي   احتياطي -10
 

 ً يتعين    وفقا السعودية،  العربية  بالمملكة  الشركات  نظام  للشركة وأحكام  تحويل    علىللنظام األساسي  إل  ٪10الشركة  السنوية  أرباحها  ى من صافي 

للتوزيع عل  االحتياطيمن رأس مالها، هذا    ٪30  االحتياطييبلغ هذا    ىالنظامي حت   االحتياطي قابل  يمكن   ىالنظامي غير  المساهمين. ومع ذلك 

 لزيادة رأس المال بعد موافقة المساهمين. امهاستخد

 توزيعات أرباح  -11
 

لاير 1بقيمة    سعوديمليون لاير    40م قررت الجمعية العامة العادية توزيعات أرباح بمبلغ  2021يناير    11هـ الموافق  1442جمادى االول    27بتاريخ  

   .سعودي واحد لكل سهم( بقيمة لايرمليون لاير سعودي  40م: 2020 أبريل 30)سعودي لكل سهم  
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 قروض   -12
 

 تتمثل القروض فيما يلي: 

 قرض وزارة المالية  12-1

مليون   19.03حصلت المجموعة على قرض طويل األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي    م2014  أكتوبر  29هـ الموافق  1436  محرم  5بتاريخ    

قساط سنوية بعد لاير سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة. يتم سداد التسهيل على عشرة أ 

. وقد تم منح هذا التسهيل بدون هامش  م2028يونيو    10قسط للقرض بتاريخ    أخرفترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية يستحق  

 .ربح أو عمولة

 ت  الضمانا
لاير(    1,273,618م:  2020  يوليو  31)   سعودي لاير    1,281,013هذه التسهيالت مضمونة برهن أرض فيال سكن الموظفين بالروابي بمبلغ  

 ( 4)  رقم إيضاحلاير سعودي(.  20,099,200م: 2020 يوليو 31)ي سعودلاير  20,099,200واألرض الواقعة بحي السالم بمبلغ 
 

 السنة:  /  القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل الفترة وفيما يلي بيان حركة 

  م2021أبريل  30 

 )غير مدققة( 
 

م  2020يوليو  31

 )مدققة( 

 17,134,200  15,230,400 الرصيد في بداية الفترة / السنة  

( 1,903,800) المسدد خالل الفترة / السنة     (1,903,800) 

 15,230,400  13,326,600 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  
 

 

 وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية: 

  م2021أبريل  30 

 )غير مدققة( 

  م2020يوليو  31 

 )مدققة( 

 
   

 13,326,600 السنة  الفترة / نهاية في  رضالق
 

15,230,400 

    تمويلية مؤجلة يخصم: مصروفات 

 (2,978,813)  ( 2,412,593) السنة  الرصيد في بداية الفترة / 

 566,220  384,534 السنة  مصاريف تمويلية عن الفترة /

( 2,028,059) السنة  الرصيد في نهاية الفترة /    (2,412,593) 

    
 12,817,807  11,298,541 القيمة الحالية للقروض في نهاية الفترة /السنة 

 

 قروض ممنوحة من البنوك المحلية   12-2

لاير   534,038,000بإجمالي مبلغ    تسهيالت مع عدة بنوك محلية في صورة مرابحات إسالمية وقروض تقليدية اتفاقياتقامت المجموعة بتوقيع  

الداخلي بين البنوك السعودية )السايبور(    االقتراض   ى التسهيالت تحدد بمعدل العائد عل  ى تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة عل،  سعودي

لاير    73,090,312م:  2020  يوليو   31)    لاير سعودي   95,593,798زائدا  نسبة متفق عليها، هذه التسهيالت مضمونة بأراضي وعقارات بقيمة  

ويتم مراقبة هذه التعهدات   على تعهدات بنكيةمع البنوك  االتفاقيات تحتوي لاير سعودي،  459,788,363( سندات ألمر بمبلغ 6وعدد ) سعودي(

جراءات من قبل اإلدارة لضمان الوفاء  اإلخالل محتمل في هذه التعهدات يتم اتخاذ  إ و  أعلى أساس شهري من قبل اإلدارة، في حال حدوث خرق  

   بهذه التعهدات.
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 )تتمة( قروض  -12    

 )تتمة( قروض ممنوحة من البنوك المحلية   12-2

 : المحلية من البنوك الممنوحة وفيما يلي بيان بحركة القروض 

م  2020يوليو  31

 )مدققة( 
 

  م2021أبريل  30

 )غير مدققة( 
  

 السنة  الرصيد في بداية الفترة /  144,512,347  166,614,010

  السنة الحصول عليه خالل الفترة /تمويل تم   123,288,888  106,928,543

 مصروفات تمويل مستحقة    1,087,145  1,721,948

(130,752,154)  (144,985,687 )   السنة المسدد خالل الفترة /  

 في نهاية الفترة / السنة    إجمالي القروض من البنوك المحلية  123,902,693  144,512,347

     

 الموحدة كما في: األولية تم عرض تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي        

 ( 1-12)إيضاح   ة*يتضمن قرض وزارة المالي       

 إيرادات منح حكومية مؤجلة  -13

 

 مخصص الزكاة  -14

 

 كويالموقف الز14-1

م وحصلت على شهادة من 2020يوليو  31)"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في   هيئة الزكاة والضريبة والجماركقدمت شركات المجموعة إقراراتها ل 

  م.2021نوفمبر  30هـ الموافق 1443ربيع الثاني  25الهيئة العامة للزكاة والدخل سارية المفعول حتى 
 

 الزكاة حركة مخصص 14-2

  م2021أبريل  30 

 )غير مدققة( 
   م2020يوليو  31 

 ( دققة م)

 1,673,699  1,810,241 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 1,809,700  457,445 المكون خالل الفترة/ السنة 

 (1,673,158)  (1,810,241) المسدد خالل الفترة/ السنة 

 1,810,241  457,445 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

م  2020يوليو  31

 )مدققة( 
 

  م2021أبريل  30

 )غير مدققة( 
  

 قروض قصيرة اآلجل   60,000,000  55,000,000

 * طويلة اآلجل  قروضالالجزء المتداول من   30,578,987  60,903,299

 * طويلة اآلجل  قروضالالجزء الغير المتداول من   44,622,247  41,426,855

157,330,154  135,201,234   

 
   م2021أبريل  30

 )غير مدققة( 
 

 م 2020يوليو  31

 )مدققة(  

 2,978,813  2,412,593 السنة  الرصيد في أول الفترة /

( 384,534)  السنة الحركة خالل الفترة /   (566,220) 

 2,028,059  2,412,593 

    

 512,712  470,979 الجزء المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة 

 1,899,881  1,557,080 الجزء الغير متداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة 
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   أطراف ذات عالقة معامالت وأرصدة مع  -15

 

وتعويضات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة  ت  آورواتب ومكافخدمات مقاوالت    ،مجمعات تعليمية  قيمة إيجارفي  العالقة  طراف ذات  تتمثل المعامالت مع األ

، المساهمين، وبين المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واإلدارة العلياأحد  و  مجموعة بين ال  فترة الالتي تمت خالل  كبار التنفيذيين واإلدارة العليا  و

ً مجموعة وتتم تلك المعامالت في سياق النشاط المعتاد لل لنفس أسس التعامل مع الغير وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة    ووفقا

 :عنها فيما يلي

  
 طبيعة العالقة   

 
 تعامالت  طبيعة ال

 التعامالت  حجم 

 م 2021أبريل  30   

 

 م 2020أبريل 30 

مساهم وعضو مجلس    د/ أحمد بن ناصر المتعب  

 إدارة  

 8,288,000  10,387,042  إيجارات     

 -  -  خدمات مقاوالت    مساهم   شركة القصبي للمقاوالت المحدودة  

 كبار التنفيذيين واإلدارة العليا  
 

 اإلدارة العليا 
 2,059,090  1,720,800  رواتب وتعويضات   

مكافآت نهاية خدمة    

 ومزايا موظفين
 480,900  1,225,230 

مكافأت وبدالت    مجلس اإلدارة    أعضاء مجلس اإلدارة  

 مجلس اإلدارة  
 1,825,500  900,000 

 

 طرف ذو عالقة  ىمستحق إل 15-1

  
  م2021أبريل  30

 )غير مدققة( 
 

م  2020يوليو  31

 ( )مدققة 

 
 9,139,862  15,651,082  د / أحمد بن ناصر المتعب  

  15,651,082  9,139,862 

 

 تكاليف التمويل   -16

 م 2020 أبريل 30   م 2021 أبريل 30  

 9,033,139  9,281,623 ( 7الفوائد على مطلوبات حق استخدام الموجودات )إيضاح 

 7,952,468  5,678,071 تكاليف تمويل القروض  

 14,959,694  16,985,607 

 

 بحية السهم األساسية والمخفضة ر -17

القائمة خالل   يللفترة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربحية 

 الفترة. إن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية حيث أنه ليس لدى المجموعة أي أدوات مخفضة. 
 

 أبريل  30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة     أبريل 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م  2021 

 )غير مدققة(

 

 م 2020 

 )غير مدققة(

 م 2021 

 )غير مدققة(
 م 2020

 )غير مدققة( 

 45,789,496 17,650,387  12,343,786  6,343,019 دخل الفترة  

 40,000,000 40,000,000  40,000,000  40,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم  

 0,16  0,31  0,44 1,15 
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   األدوات المالية -18
 

 المالية  الموجودات 1- 18        

 م 2020يوليو  31  م 2021أبريل  30  

    :الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 76,924,635  44,881,067 ذمم مدينة

 2,394,383  10,239,587 حكمه  ما فيوالنقد 

 79,319,018  55,120,654 إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 

 المطلوبات المالية  2- 18        

 م 2020يوليو  31  م 2021أبريل  30   

    :مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
 157,330,154  135,201,234 قروض 

 5,050,022  1,023,735 ذمم دائنة
 162,380,176  136,224,969 إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

    
 120,953,321  91,602,722 الجزء المتداول من المطلوبات المالية 

 41,426,855  44,622,247 الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية
 162,380,176  136,224,969  إجمالي المطلوبات المالية

 

ً المقاسة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جو ليةالعادلة للموجودات والمطلوبات الما يمإن الق  . الدفترية يمتهاعن ق هريا
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 التقارير القطاعية  -19
 

  أشهر   التسعةفترة  م )2021  أبريل  30المنتهية في  أشهر    التسعةفترة  ٪ من إجمالي إيرادات  100لاير سعودي في إيرادات رسوم دراسية وهي تمثل    186,945,829تتركز إيرادات المجموعة البالغة   

 ( وبالتالي فإن كافة موجودات ومطلوبات المجموعة مخصصة لقطاع الدراسة. سعودي لاير 249,678,388 م:2020 يناير 30 المنتهية في
 

 :كاالتيوبيانها مجموعة إلى صانعي القرارات التشغيلية بال بانتظاممبينة أدناه هي التي يتم رفعها وال  مجموعةإن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية لل
 

 هلية المدارس األ •
 المدارس العالمية  •
 المدارس الهندية  •
 المدارس الفرنسية  •

 

 م 2021  أبريل 30في  أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
 

  المدارس األهلية   المدارس العالمية   المدارس الهندية   المدارس الفرنسية   اإلجمالي 

يرادات اإل 96,299,595  55,535,620  29,443,196  5,667,418  186,945,829  

اإليرادات  تكلفة ( 75,073,277)  ( 40,963,685)  ( 19,878,590)  ( 5,038,570)  ( 140,954,122)  

  مجمل الدخل  21,226,318  14,571,935  9,564,606  628,848  45,991,707

          
 ممتلكات ومعدات  410,631,857  73,986,423  6,927,447  1,150,027  492,695,754

 استهالك ( 7,856,319)  ( 2,472,780)  ( 1,099,787)  ( 242,685)  ( 11,671,571)

 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30 أبريل 2020م

  األهلية  المدارس  العالمية  المدارس  الهندية  المدارس  الفرنسية  المدارس  اإلجمالي 

 اإليرادات  149,107,328  64,397,990  29,282,744  6,890,326  249,678,388

 اإليرادات  تكلفة (99,368,097)  (45,733,468)  (23,109,452)  ( 5,907,674)  (174,118,691)

 لدخل  ا مجمل 49,739,231  18,664,522  6,173,292  982,652  75,559,697

          
 ومعدات  ممتلكات 415,604,225  75,452,038  7,663,872  1,231,410  499,951,545

 استهالك ( 8,384,143)  ( 2,461,319)  ( 1,140,704)  ( 299,226)  (12,285,392)
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 ( تتمة)  –القطاعية  التقارير -19
 

 مطابقة المعلومات حول التقارير القطاعية مع صافي دخل المجموعة قبل الزكاة 

 

 المحتملة واالرتباطات الرأسمالية  تااللتزاما  -20

 

 

 النقدية   رالمعامالت غي  -21

 

 

 إعادة تبويب أرقام الفترة السابقة   -22

 

 تم إعادة تبويب بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 

 

   هامةأحداث  -23

 

المجموعة  م2021  فبراير   9الموافق    هـ1442  جمادي األخر  27بتاريخ    1- 23 قامت  تفاهم ملزمة )"المذكرة"( مع شركة  ب ،  توقيع مذكرة 

من اسهم الشركة )"الصفقة المقترحة"( وذلك بمقابل نقدي وإصدار أسهم    ٪100المجموعة العربية للتعليم والتدريب لالستحواذ على نسبة  

ة الصفقة و اسهم ملكية في شركة  من قيم  ٪75عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة  واذ  المقابل المالي لالستحوسيكون    في شركة عطاء التعليمية

 العديد من الموافقات التنظيمية.  الستكمال، وتخضع هذه المذكرة من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل الى اتفاق ٪25عطاء بنسبة 

 

المالكين لشركة مدارس العلم العالمية    مع  بتوقيع عقد  الشركة، قامت  م2020ديسمبر    22الموافق  هـ    1442جمادى األولى    7بتاريخ    2- 23

، ويخضع هذا العقد الستكمال العديد من مليون لاير سعودي  40بقيمة    نقديمن أسهم الشركة وذلك بمقابل    ٪100لالستحواذ على نسبة  

 الموافقات التنظيمية. 
 

سعودي ، وتم تسجيل قيمة الدفعة ضمن بند دفعات مليون لاير    10بدفع جزء من قيمة المقابل النقدي بمبلغ    الشركةخالل الفترة قامت   

 م. 2021أبريل  30مقدمة وذمم مدينة أخرى ضمن القوائم المالية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

 م 2020 أبريل 30  م 2021 أبريل  30  

 75,559,697  45,991,707  من القطاع المسجل دخلمجمل ال

     :المبلغ غير الموزع

     

 11,316,709  5,098,377  ىايرادات اخر

 ( 6,399,418)  90,048  الهبوط في قيمة الذمم المدينة

 (16,357,015)  ( 18,112,606)  مصروفات عمومية وادارية

 (16,985,607)  ( 14,959,694)  تمويلتكاليف 

 (28,425,331)  ( 27,883,875)  إجمالي المبلغ غير الموزع

 47,134,366  18,107,832  الربح قبل الزكاة

 م 2020يوليو  31   م 2021 أبريل  30 

 2,055,600  1,200,300 خطاب ضمان غير مغطى 

 3,668,811  16,100,000 الموردين

 17,300,300  5,724,411 

 م 2020 أبريل 30  م 2021 أبريل  30 

 261,581,534  65,198,999 حق استخدام موجودات مقابل التزامات عقود االيجار إضافات 

 -   2,150,000 وذمم دائنة أخرى محول من مطلوبات عقود االيجار الي مستحقات 

 -   9,938,004 محول من مطلوبات عقود االيجار الي مستحق إلى طرف ذو عالقة  

 ( 622,250)  662,944 كتواريه من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة إ أرباح / )خسائر( 

 80,146  168,740 توزيعات األرباح مقابل مستحقات وذمم دائنة أخرى 

 -   83,964 مقابل ذمم دائنة   استبعاد موجودات غير ملموسه

 83,714,534  2,288,953 ممتلكات ومعدات  ىمحول من مشروعات تحت التنفيذ إل

 1,570,880  - غير ملموسة  موجودات  ىمحول من مشروعات تحت التنفيذ إل
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   أحداث الحقة -24
 

 المالية األولية الموحدة الموجزة. هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم ليس لدى الشركة أحداث الحقة 
 

 

 األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  اعتماد -25

 اإلدارة بتاريخسطة لجنة المراجعة بتفويض من مجلس بوام 2021 أبريل  30في للفترة المنتهية  وجزةالقوائم المالية األولية الموحدة الم اعتمادتم 

 . م2021يونيو  9الموافقهـ  1442شوال  28




