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دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
تعليم القابضة شركة مساهمة خاصة

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي 
(ُیشار إليها مجتمعًة بـ  لقـد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة تعليم القابضة شركة مساهمة خاصة ("الشركة") وشركاتها التابعة  

كما في   والبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر    ٢٠٢٢أغسطس    ٣١"المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد 
والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات حول البيانات المالية 

لموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.ا

في رأینا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي الموحد للمجموعة 
منتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير  ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للسنة ال٢٠٢٢أغسطس    ٣١كما في  

الدولية إلعداد التقاریر المالية.  

أساس إبداء الرأي 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعایير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات  

التقریر. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين    عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من هذا
الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالستقاللية) إلى جانب متطلبات أخالقيات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية    المهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في
األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين.  

وفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية.وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لت

األمور األخرى 
من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى رأیًا   ٢٠٢١أغسطس  ٣١تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

، قبل سریان مفعول إعادة اإلدراج كما هو مبين  ٢٠٢١نوفمبر   ١٦البيانات المالية الموحدة في تقریره المؤرخ   تلك غير معدل حول  
حول البيانات المالية الموحدة.  ٣٤في اإلیضاح رقم 

المعلومات األخرى 
دارة وال تتضمن البيانات یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من تقریر مجلس اإل

المالية الموحدة وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. 

إن رأینا حول البيانات المالية الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها. 

الم مسؤوليتنا في قراءة  بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل  المعلومات وفيما یتعلق  كانت  مما إذا  والتحقق  األخرى  علومات 
أو التي یبدو أنها   جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق  األخرى غير متسقة بشكل 

تتضمن أخطاًء جوهریة. 

ات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاریخ تقریر  وفي حال توصلنا إلى استنتاج، بناًء على اإلجراءات التي قمنا بها على المعلوم
التدقيق هذا، أن هناك أخطاًء جوهریة في تلك المعلومات األخرى. وليس لدینا ما نبلغ عنه في هذا الصدد. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

المستقلين إلى السادة مساهميتقریر مدققي الحسابات 
(تتمة) تعليم القابضة شركة مساهمة خاصة

(تتمة)  تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 
وفقًا   المالية الموحدة  والعرض العادل للبيانات  مسؤولة عن اإلعداد  واألحكام إن اإلدارة  المالية  للمعایير الدولية إلعداد التقاریر 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن الرقابة    ٢٠٢١لسنة    ٣٢المعنية من النظام األساسي للشركة والمرسوم بقانون اتحادي رقم  
واًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهریة، س

خطأ. 

مبدأ االستمراریة   أساس  مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على االستمرار على  تتحمل اإلدارة  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، 
واستخد  مبدأ االستمراریة  أساس  المجموعة على  بمواصلة أعمال  مناسب، عن األمور ذات العالقة  هو  كما  مبدأ  واإلفصاح،  ام 

االستمراریة كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إیقاف أعمالها، أو ليس لدیها أي بدیل واقعي سوى 
القيام بذلك. 

یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة. 

البيانات المالية الموحدةمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق  
خالية من األخطاء   إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل إجمالي، 
ة. الجوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية الموحد

وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير  
التدقيق الدولية سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا  

أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على  كان من المتوقع  
هذه البيانات المالية الموحدة.

ية  في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عمل
التدقيق. كما نقوم بما یلي: 

  تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية الموحدة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم
وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا  

لبيانات المالية الموحدة. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة  حول ا
عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

 لمعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ا
بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت
بها اإلدارة. 

 الستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي  ا
تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك 

لها على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، حول قدرة المجموعة على مواصلة أعما 
فإنه یتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية  

ا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها  الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتن
حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف  

المجموعة عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة. 

  اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
(تتمة) تعليم القابضة شركة مساهمة خاصة

(تتمة)  المالية الموحدةتقریر حول تدقيق البيانات 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة

المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية الموحدة إلبداء رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل  
للمجموعة واإلشراف عليها. ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأینا حول البيانات المالية. 

الجوهریة، بما نتواصل مع مجلس اإلدارة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق 
في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق. 

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
  ٣١في دولة اإلمارات العربية المتحدة، للسنة المنتهية في    ٢٠٢١لسنة   ٣٢كما نشير، وفقًا لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 

إلى ما یلي:  ٢٠٢٢أغسطس 

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛ )١
لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛)٢
  ٣٢تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من المرسوم بقانون اتحادي رقم )٣

ة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي للشركة؛ في دول ٢٠٢١لسنة 
تتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية للشركة؛ )٤
، إن ُوجدت، ٢٠٢٢أغسطس    ٣١تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في  )٥

يانات المالية الموحدة؛ حول الب  ١ضمن اإلیضاح 
حول البيانات المالية الموحدة المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت   ٢٢یبين إیضاح  )٦

عليها؛ 
استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة  )٧

في   ٢٠٢١لسنة  ٣٢، أي من األحكام المعنية من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠٢٢أغسطس  ٣١المنتهية في المالية 
دولة اإلمارات العربية المتحدة أو النظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها  

؛ و٢٠٢٢أغسطس  ٣١المالي الموحد كما في 
ل البيانات المالية الموحدة المساهمات االجتماعية التي تمت خالل السنة.حو  ١٩یبين إیضاح )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من قبل:
ثودال هاري جوبال 

شریك
٦٨٩رقم التسجيل: 

٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
٦

بیان المركز المالي الموحد
٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في 

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

٢٠٢٢٢٠٢١إیضاح 
درھمدرھم

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

١٫١٦٠٫٢٧٨٫٤١٣٩٦٦٫٣٤٠٫٧٦٨)١(٨الممتلكات والمعدات
-١١٫٤٣٨٫٥٩٩)٢(٨العقارات االستثماریة

٧٤١٫١١٩٫٧٣٤١٢٫٠٨١٫٦٥٠الموجودات غیر الملموسة األخرى 
٢٣٩٫٩٩٧٫٧٥٩٢٠٤٫٩٣٢٫٠٦٣ب-٦الشھرة التجاریة 

١٧٧٫١٣٠٫٨٢٧١٣٩٫٥٥٤٫٣٠٣)١(٢٨موجودات حق االستخدام
-٣٫٤٢٣٫٣٢٥)١(٢٨اإلیجار التمویلي صافي االستثمار في عقود
١٫٤٦٦٫٧٦٦-١٠دفعات رأسمالیة مقدمة

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
١٫٦٣٣٫٣٨٨٫٦٥٧١٫٣٢٤٫٣٧٥٫٥٥٠
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

الموجودات المتداولة  
١٠٨٣٫٧٦٠٫٦٤٩٦٩٫٢٤٢٫٧٩٨رسوم وذمم مدینة أخرى

٤٥٫١٣١٫٣٨٩-١١ودیعة الوكالة  
١٢٢٤٣٫١٥٠٫٤٧٧١٩٢٫٩٩٣٫٦٨٧النقد وما یعادلھ 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
٣٢٦٫٩١١٫١٢٦٣٠٧٫٣٦٧٫٨٧٤

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
١٫٩٦٠٫٢٩٩٫٧٨٣١٫٦٣١٫٧٤٣٫٤٢٤إجمالي الموجودات 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

حقوق الملكیة والمطلوبات 
حقوق الملكیة 

٢٥٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال  
٢٦٦٣٫٢٩٧٫٢٠٢٥٣٫٩٥٠٫٥٨٣االحتیاطي القانوني  

١٢٠٫٦٧٤٫١٤١١١٤٫٥٩٩٫٧٠٧األرباح المحتجزة 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٣٫٩٧١٫٣٤٣٩١٨٫٥٥٠٫٢٩٠إجمالي حقوق الملكیة 

المطلوبات 
المطلوبات غیر المتداولة 

١٣٣٠٤٫١٢٥٫٣١٨١٧١٫٥٥٣٫٥٨٤التي تترتب علیھا فوائد القروض المصرفیة
١٨٧٫٠٠٠٫٤٧٠١٤٤٫٢٨٨٫٥٦٠)٢(٢٨التزامات اإلیجار 

١٥٤٦٫٣٠٨٫٦٧٤٤٨٫٧٤٥٫٩٧٤إیرادات مؤجلة من منح حكومیة
١٦٢٦٫٥٤٣٫٦٨٥٤٫٢٢٨٫٩٠٨سندات دائنة

١٤٢٩٫٤٤٣٫٣٥١١٩٫١٥٤٫٣٨٠مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
٥٩٣٫٤٢١٫٤٩٨٣٨٧٫٩٧١٫٤٠٦

═════════════════════





وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
٨

الموحد  األرباح أو الخسائر بیان 
٢٠٢٢أغسطس ٣١للسنة المنتھیة في 

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

٢٠٢٢٢٠٢١إیضاح 
درھمدرھم

١٧٦٢٣٫٣٣٢٫٦١٤٥٢٦٫٨٣٧٫٩٠٣إیرادات  
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

إیرادات تمویل وإیرادات أخرى
٩١١٫٧٢٣٣٣٧٬٦٧٥) ٢(٨و)١(٨اإلیجاراتإیرادات 

١٥٢٫٤٣٧٫٣٠٠٢٫٤٣٧٫٣٠٠مؤجلة اإلیرادات من منح حكومیة
٢٣١٬٧٤٧٬٢٢٨٨٩٦٬١١٢إیرادات تمویل
٢١١٢٫١٤١٫٢٦٩٤٫٩٥٧٫٨٥٤إیرادات أخرى 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
١٧٬٢٣٧٬٥٢٠٨٬٦٢٨٬٩٤١خرىاألیرادات اإلتمویل وال إیرادات إجمالي 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصاریف 

) ٣٠٢٫٢٥٢٫٦٣٤()٣٧٠٫٣٠٧٫٣٠٣(١٨التكالیف التشغیلیة  
)٧٦٫٧٢٢٫٢٣٣()٩٥٫٨٢٣٫٦٩٩(١٩العمومیة واإلداریةمصروفاتال

)٣٫٠٨٤٫٦٤٠(-٦انخفاض قیمة الشھرة التجاریة 
) ٥٢٤٫٤١٦()١٫٠٦١٫٩١٦(٧إطفاء موجودات غیر ملموسة  
)٤٤٫٢٩٣٫٦٨٦()٥٨٫١٢٧٫٣٣٣()١(٨استھالك الممتلكات والمعدات

-)٢٣٧٫٧٠٢()٢(٨عقارات استثماریة استھالك 
)١٢٫٤٥٧٫٦٩٣()١٣٫٣٦١٫٨٧٠()١(٢٨إطفاء موجودات حق االستخدام 

)٦٫٩٦٤٫٦٢٦(-٩وكالة أمالكودائعخسائر انخفاض قیمة 
)١٠٫٨٩٠٫٨٣٥()١٨٫٧٢٩٫٢٥٨(٢٤تكالیف التمویل 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
) ٤٥٧٬١٩٠٬٧٦٣()٥٥٧٬٦٤٩٬٠٨١(إجمالي المصاریف 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٧٨٫٢٧٦٫٠٨١أرباح السنة 

════════════════════

ربح السھم 
األسھم  حاملي  على  العائدة  للسنة  والمخففة  األساسیة  األرباح 

٣١٠٫١١٠٫١٠) لكل سھمالعادیة للشركة (بالدرھم
════════════════════



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
٩

الموحداإلیرادات الشاملة بیان 
٢٠٢٢أغسطس ٣١للسنة المنتھیة في 

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

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھمإیضاح 

٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٧٨٫٢٧٦٫٠٨١أرباح السنة  

الشاملة األخرى اإلیرادات 

اإلیرادات الشاملة األخرى التي لن یتم إعادة تصنیفھا ضمن األرباح 
أو الخسائر في فترات الحقة: 

استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
٢٫٨٧٩٫٥٠٨-٩في القیمة العادلة اتالتغیر–

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلیرادات الشاملة األخرى التي لن یتم إعادة تصنیفھا ضمن إجمالي
٢٫٨٧٩٫٥٠٨-األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٨١٫١٥٥٫٥٨٩إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
══════════════════════



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

الموحدة. المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل  
١٠

الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة
٢٠٢٢أغسطس ٣١للسنة المنتھیة في 

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

االحتیاطي القانوني رأس المال 
احتیاطي القیمة 

اإلجمالي األرباح المحتجزة العادلة 
درھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٢٠٢٠٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٥٫٥٦٠٫٨٤٥١٫٦١٥٫٨١١٩٢٫٧١٨٫٠٤٥٨٨٩٫٨٩٤٫٧٠١سبتمبر ١في كما 
٧٨٫٢٧٦٫٠٨١٧٨٫٢٧٦٫٠٨١---أرباح السنة 

٢٫٨٧٩٫٥٠٨-٢٫٨٧٩٫٥٠٨--إیرادات شاملة أخرى للسنة 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٫٨٧٩٫٥٠٨٧٨٫٢٧٦٫٠٨١٨١٫١٥٥٫٥٨٩--إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
)٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠()٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠(---) ٢٧توزیعات األرباح (إیضاح 

-)٨٫٣٨٩٫٧٣٨(-٨٫٣٨٩٫٧٣٨-) ٢٦قانوني (إیضاح  ال حتیاطي االالتحویل إلى 
احتیاطي القیمة العادلة الستثمارات األسھم بالقیمة 

العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى المحولة  
-٤٫٤٩٥٫٣١٩)٤٫٤٩٥٫٣١٩(--إلى األرباح المحتجزة عند االستبعاد 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
١١٤٫٥٩٩٫٧٠٧٩١٨٫٥٥٠٫٢٩٠-٢٠٢١٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٣٫٩٥٠٫٥٨٣أغسطس ٣١كما في 

═════════════════════════════════════════════════════════
١١٤٫٥٩٩٫٧٠٧٩١٨٫٥٥٠٫٢٩٠-٢٠٢١٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٣٫٩٥٠٫٥٨٣سبتمبر ١كما في 

٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٨٢٫٩٢١٫٠٥٣---أرباح السنة 
-----إیرادات شاملة أخرى للسنة

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٨٢٫٩٢١٫٠٥٣---إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 

)٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠()٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠(---) ٢٧األرباح (إیضاح توزیعات 
-)٩٫٣٤٦٫٦١٩(-٩٫٣٤٦٫٦١٩-) ٢٦قانوني (إیضاح  ال حتیاطي االالتحویل إلى 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢٠٫٦٧٤٫١٤١٩٣٣٫٩٧١٫٣٤٣-٢٠٢٢٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٣٫٢٩٧٫٢٠٢أغسطس ٣١كما في 

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



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  

.الموحدةالمرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية ٣٤إلى ١اإلیضاحات من تشكل 
١١

الموحدالتدفقات النقدیةبیان 
٢٠٢٢أغسطس ٣١للسنة المنتھیة في 

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

والمعدات إلى درھم من الممتلكات  ١١٬٦٧٦٬٣٠١) بشأن تحویل مبنى بمبلغ  ٢(٨) و١(٨: راجع إیضاح  المعاملة غیر النقدیة الجوھریة
عقار استثماري. 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھمإیضاح 

األنشطة التشغیلیة 
٨٢٫٩٢١٫٠٥٣٧٨٫٢٧٦٫٠٨١أرباح السنة 

:  للبنود التالیةتسویات 
٥٨٫١٢٧٫٣٣٣٤٤٫٢٩٣٫٦٨٦)١(٨استھالك الممتلكات والمعدات

-٢٣٧٫٧٠٢)٢(٨عقارات استثماریة استھالك 
١٣٫٣٦١٫٨٧٠١٢٫٤٥٧٫٦٩٣)١(٢٨إطفاء موجودات حق االستخدام 
٧١٫٠٦١٫٩١٦٥٢٤٫٤١٦إطفاء الموجودات غیر الملموسة

١٤٨٫٤٩٠٫٤٥٨٧٫٥٩٩٫٨٠٩مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
١٠١٫٦٤٧٫١٧٠١٫٣٣٥٫٩٥٧مدینة أخرىمخصص انخفاض قیمة رسوم مستحقة وذمم  

) ٧٨٫٢٧٦() ٥٧٫١٤٣(٢-٢١األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
-)٢٢١٫٩١٦(تأثیر تعدیل موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار 

٦٫٩٦٤٫٦٢٦-٩وكالة أمالك ودائعخسائر انخفاض قیمة 
٣٫٠٨٤٫٦٤٠-٦انخفاض قیمة الشھرة التجاریة 

-٣٥٧٫٣٨٠خسائر التوقف عن تثبیت موجودات حق االستخدام 
) ٨٩٦٫١١٢()١٫٧٤٧٫٢٢٨(٢٣إیرادات التمویل 
٢٤١٨٫٧٢٩٫٢٥٨١٠٫٨٩٠٫٨٣٥تكالیف التمویل 

)٢٫٤٣٧٫٣٠٠()٢٫٤٣٧٫٣٠٠(١٥من منحة حكومیة مؤجلة إیرادات
) ٧١١٫٠٤٠()٧١١٫٠٤٠(١-٢١دخل من فك سندات دائنة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
١٧٩٫٧٥٩٫٥١٣١٦١٫٣٠٥٫٠١٥التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 

التغیرات في رأس المال العامل: 
)٢٢٫٣٠٣٫٨١٢()٩٫٤٧٥٫٥٣٨(التغیر في رسوم وذمم مدینة أخرى 

١١٤٫٤٢٥)١١٫٦٥٠٫٢٠٥(نقد مقیدفي اتالتغیر 
٥٠٫٨٠١٫٩٣٧٣١٫٤٣٩٫٤٤٧التغیر في الرسوم المستلمة مقدماً 

٣٧٫١٢٠٫٨٠٤)١٫٠٥٧٫٣٠٧(التغیر في ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٢٠٨٫٣٧٨٫٤٠٠٢٠٧٫٦٧٥٫٨٧٩التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات 
)٥٫٦٢٤٫٥٧٨()٦٫٨٧٩٫٨٦٣(١٤مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین  

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٫٤٩٨٫٥٣٧٢٠٢٫٠٥١٫٣٠١من األنشطة التشغیلیة یةالنقدالتدفقات صافي 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
األنشطة االستثماریة  

) ١٣٥٫٣٧٥٫٢٧٥()٨٦٫٨٢٠٫٥٨٣(شراء ممتلكات ومعدات 
٥٧٫١٤٣١٢٣٫١٢٠متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 

-٣٦٩٫٣٨٦المقبوضات من عقود اإلیجار من الباطن صافي 
)٢٥٫١٢٩٫٢٢٢(٤٥٫١٣١٫٣٨٩، بالصافي في ودائع الوكالةاتالتغیر 

١٫٩٤٦٫٥٣٢-من ودائع وكالة أمالك دفعة مقدمة مستلمة
٢٠٫٣٨٥٫١٧٢-وكالة أمالكودائع  متحصالت من تسویة

-)١٦٤٫٣٣٨٫٤٢١((أ)٦صافي النقد المستحوذ علیھ–استحواذ على شركة تابعة 
١٫٦٦٢٫٢٥٩٨٩٦٫١١٢إیرادات تمویل مستلمة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

) ١٣٧٫١٥٣٫٥٦١()٢٠٣٫٩٣٨٫٨٢٧(األنشطة االستثماریة المستخدم في یةالنقدالتدفقات صافي 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

األنشطة التمویلیة 
١٣١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠متحصالت من قروض مصرفیة 

)٨٫٤٤٦٫٨٣٢()٢٤٫٥٢٣٫٠٩٨(١٣مصرفیةسداد قروض
)١٢٫٧٢١٫١٩٢()١٣٫٨٤٨٫٤٥٧(٢٨دفعات مقابل التزامات اإلیجار 

)٢٫٤٠٦٫١٦٢()٧٫٠٧١٫١٥٩(مدفوعةفوائد
)٥٢٫٣١٤٫٦٥٧()٦٧٫٨٥٣٫٧٤٩(٢٧توزیعات أرباح مدفوعة

-)٥٫٧٥٦٫٦٦٢(سداد سندات  
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٤٠٫٩٤٦٫٨٧٥١٤٫١١١٫١٥٧األنشطة التمویلیة من یةالنقدالتدفقات صافي 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

٣٨٫٥٠٦٫٥٨٥٧٩٫٠٠٨٫٨٩٧صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ
١٨٩٫٤٧٩٫٨٠٣١١٠٫٤٧٠٫٩٠٦النقد وما یعادلھ في بدایة السنة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
١٢٢٢٧٫٩٨٦٫٣٨٨١٨٩٫٤٧٩٫٨٠٣النقد وما یعادلھ في نھایة السنة  

══════════════════



التابعة وشركاتهاشركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٢

القانوني واألنشطة الرئیسیة الوضع -١

لدى دائرة  ٥٩١٤٧٨رخصة رقم تحت٢٠٠٧فبرایر  ٥("الشركة األم" أو "الشركة") مسجلة في  شركة مساھمة خاصةتعلیم القابضة  إن  
اإلمارات العربیة المتحدة رقم  التنمیة االقتصادیة بدبي، اإلمارات العربیة المتحدة كشركة مساھمة خاصة بموجب القانون االتحادي لدولة  

إن العنوان المسجل للشركة األم ھو  .)شركة مساھمة خاصة(ش.م.ختعلیم القابضةتعمل الشركة تحت االسم التجاري  .٢٠٢١) لسنة  ٣٢(
، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٧٦٦٩١ص.ب 

. ٢٥تم اإلفصاح عن تفاصیل مساھمي الشركة ونسبة مساھمتھم في اإلیضاح رقم 

، وافق المساھمون على تحویل الوضع القانوني  ٢٠٢٢أغسطس  ٢٩یخ  بناًء على القرار الصادر في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة بتار
للشركة من شركة مساھمة خاصة إلى شركة مساھمة عامة عن طریق زیادة رأس المال الجدید من خالل طرح عام أولي. ومن المتوقع 

ولي. بعد النجاح في إنجاز الطرح العام األ٢٠٢٣-٢٠٢٢االنتھاء من اإلجراءات القانونیة خالل عام  

واألنشطة الرئیسیة لھا ھي كما یلي: (ویشار إلھا مجتمعة بـ"المجموعة")  في الشركات التابعة الشركةإن مساھمة 

الرئیسیة األنشطةبلد التأسیس الملكیة حصةاالسم 

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

سیس العدید من المدارس أ شاركت في ت

لإلدارة تعلیم 
ش.ذ.م.م 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠
المتحدة 

الترخیص   خدمات  تقدیم  في  شاركت 
الخدمات اإلداریة والفنیة لھیكلة المدارس  و

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

المتحدة 
في   التعلیمیة شاركت  الخدمات  تقدیم 

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

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠
المتحدة 

المشروعات التعلیمیة وإدارة  االستثمار في  
والتجاریة وإدارتھا. 

اإلمارات العربیة  ٪ ١٠٠مدارس للعملیات المحدودة 
المتحدة 

أنشطة التجارة العامة

العربیة  اإلمارات ٪ ١٠٠مدارس لإلدارة المحدودة  
المتحدة 

أنشطة التجارة العامة

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

كاملة (وتتحمل الخسائر) من عملیات ھذه الشركات التابعة. ومن ثم، تعتبر المجموعة أنھا تسیطر على عدد من الشركات التابعة.
لشركة تعلیم اس بي في المحدودة.٪١٠٠شركة مملوكة بنسبة ** 

الخدمات التعلیمیة واالستثمار فیھا. تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في تقدیم 

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

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



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

١٣

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة (تابع) ١

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

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

مع دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي )أ

ارة وتشغیل أربع مدارس عامة في أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة بدًءا من العام الدراسي  ، إلد٢٠١٩خالل عام  -
لمدة عامین متتالیین بعد االنتھاء  ٢٠٢٢تم تجدید ھذه االتفاقیة خالل عام  سنوات.٣لفترة أولیة مدتھا  ٢٠٢٠-٢٠١٩

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

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

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

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

مع المجلس التنفیذي ومؤسسة صندوق المعرفة. ) ب

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

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

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

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

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

سیطرة تامة على العملیات االستراتیجیة والیومیة للمدارس. 

مع مؤسسة اإلمارات للتعلیم المدرسي ) ت

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

سوف تعمل المجموعة كوكیل فیما یتعلق  .٢٠٢٣-٢٠٢٢الشارقة) ابتداًءا من العام الدراسي  شرق  ومدرسة الفرقان (
. م المدرسيمؤسسة اإلمارات للتعلیباتفاقیتھا مع 

ال شيء). -٢٠٢١(٢٠٢٢أغسطس ٣١لم تقم المجموعة بشراء أو استثمار في أي أسھم أو حصص خالل السنة المنتھیة في 

شركة الشخص الواحد ذ.م.م اتفاقیة إدارة مع دائرة التعلیم والمعرفة في أبو ظبي لتشغیل وإدارة  -، أبرمت تعلیم القابضة  ٢٠١٩في عام  
ي  . تم خالل العام الدراس ٢٠١٩المدارس األربعة التابعة لـدائرة التعلیم والمعرفة في أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، اعتبارًا من سبتمبر  

.  ٢٠٢٢-٢٠٢١تعدیل اتفاقیة اإلدارة بھدف إدارة عملیات مدرستین إضافیتین تابعتین ألبوظبي ابتداًء من العام الدراسي  ٢٠٢١-٢٠٢٠
إدارة  باإلضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة اتفاقیة جدیدة للتشغیل واإلدارة مع دائرة التعلیم والمعرفة، األمر الذي قام بتمدید فترة تشغیل و

إضافیة في أبوظبي بدًءا شراكات تعلیمیةفي أبوظبي، وتوسیع نطاق االتفاقیة لتشمل مدارس  الست الموجودة  س الشراكات التعلیمیةمدار
. ٢٠٢٢سبتمبر ١من 
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، أبرمت المجموعة اتفاقیة تشغیل وإدارة ("االتفاقیة") مع جھة حكومیة، المجلس التنفیذي لتشغیل وإدارة مدرستین تابعین  ٢٠٢١في مارس  
، وذلك لفترة ٢٠٢٢–٢٠٢١مردف، اعتبارًا من العام الدراسي  -مدارس دبي البرشاء ومدارس دبي  -للمجلس التنفیذي في إمارة دبي  

، تم عقد اتفاقیتي تجدید بین ٢٠٢٢سنوات. في یونیو  ٧قابلة للتجدید بنفس الشروط لمدة فترتین إضافیتین كل منھما  سنوات  ٧مبدئیة مدتھا  
المجموعة، المجلس التنفیذي ومؤسسة صندوق المعرفة، حیث تم تكلیف مؤسسة صندوق المعرفة بكافة حقوق والتزامات المجلس التنفیذي 

ین. باإلضافة إلى ذلك، حازت المجموعة مدرسة إضافیة بالنیابة عن مؤسسة صندوق المعرفة، تحدیدًا "مدارس  بموجب االتفاقیتین األصلیت 
٢٠٢٢-٢٠٢١دبي" ند الشبا، والتي ستبدأ عملیاتھا التجاریة من العام الدراسي 

وعة. ستكون المجموعة مسؤولة عن أي  إن األرض ومبنى المدرستین مؤجرة من قبل المجلس التنفیذي وال یتم إعادة تحمیلھما على المجم
یاز  صیانة مطلوبة خالل فترة االتفاقیة. ال تتوقع المجموعة إصالحات رئیسیة خالل فترة االتفاقیة. تمثل االتفاقیة في طبیعتھا اتفاقیة امت

الخدمة.

مدرسي من أجل تشغیل وإدارة أربع مدارس ، أبرمت تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م اتفاقیة خدمات مع مؤسسة اإلمارات للتعلیم ال٢٠٢٢في یونیو 
 ً والتعلیم االتحادیة، تحدید مدرسة أجیال ("مدارس أجیال") التي أطلقتھا وزارة التربیة  مباردة  مع  بالتعاون  عن المؤسسة وذلك  ا  بالنیابة 

شارقة). مدرسة آل مكتوم (دبي)، مدرسة القراین (الشارقة)، مدرسة المطاف (راس الخیمة)، ومدرسة الفرقان (ال

ال شيء).-٢٠٢١(٢٠٢٢أغسطس ٣١لم تقم المجموعة بشراء أو استثمار في أي أسھم خالل السنة المنتھیة في 

أسس إعداد البیانات المالیة ٢

أسس إعداد البیانات المالیة ١-٢

معاییر المحاسبة ال مجلس  عن  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة  للمعاییر  دولیة یتم اعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً 
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.٢٠٢١) لسنة ٣٢والنصوص الواردة في النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي (

ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء ما ُیصرح بھ خالف ذلك. یتم إعداد 

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

أسس توحید البیانات المالیة ٢-٢
یتم تحقیق  تتألف البیانات المالیة الموحدة من البیانات المالیة الخاصة بالشركة والشركات التابعة لھا كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة.  

في  عوائد متغیرة من اشتراكھا مع الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة  ،في، أو لدیھا حقوقإلىالسیطرة عندما تكون المجموعة معرضة
التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر

فیھا إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

نشطة ذات عالقة بالشركة المستثمر  السلطة على الشركة المستثمر فیھا (أي، الحقوق الموجودة التي تعطیھا القدرة الحالیة لتوجیھ األ
فیھا)

 تعرض، أو حقوق، لعوائد مختلفة من ارتباطھا مع الشركة المستثمر فیھا، و
.القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا

ركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار عندما یكون لدى المجموعة أقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الش
جمیع الحقائق والظروف عند تقییم فیما إذا كان لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك: 

 الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا
 التعاقدیة األخرى الحقوق الناتجة من الترتیبات
 حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة

ناك  تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا كانت لدیھا السیطرة على الشركة المستثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھ
ید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة تغیرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسیطرة. یبدأ توح 

ویتوقف التوحید عندما تخسر المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة التي تم  
ائر الموحد بدءًا من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى  االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل السنة تدرج في بیان األرباح أو الخس

تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.
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أسس إعداد البیانات المالیة ٢

أسس توحید البیانات المالیة ٢-٢
الشركة   لمساھمي  تعود  األخرى  الشامل  الدخل  بنود  عناصر  من  عنصر  وكل  الخسائر  أو  األرباح  غیر إن  والحصص  للمجموعة  األم 

المسیطرة، حتى ولو كانت نتائج الحصص غیر المسیطرة تظھر عجزًا في الرصید. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة  
بات وحقوق للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم استبعاد جمیع موجودات ومطلو

الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة بالكامل داخل المجموعة التي تتعلق بالمعامالت بین أعضاء المجموعة عند توحید البیانات 
المالیة. 

یتم احتساب التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون خسارة السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.

لسیطرة على الشركة التابعة، فإنھا توقف تثبیت موجودات ذات عالقة (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات والحصص إذا خسرت المجموعة ا
غیر المسیطرة وعناصر أخرى من حقوق الملكیة، حیث یتم تثبیت أي ناتج ربح أو خسارة في األرباح أو الخسائر. یتم تثبیت أي استثمارات  

محتفظ بھا بالقیمة العادلة.

لخص السیاسات المحاسبیة الھامة م-٣

التغیرات في السیاسات المحاسبیة 
حدة للسنة إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد البیانـات المالیـة الموحدة متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد البیانـات المالیـة المو

، باستثناء ما یلي:٢٠٢١أغسطس ٣١المنتھیة في 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة والساریة المفعول
، لكنھا لم یكن ٢٠٢١ینایر ١إن التعدیالت والتفسیرات التالیة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، أصبحت ساریة المفعول من أو بعد 

للمجموعة.لھا أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة

والمعیار  ٩التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  :٢المرحلة  -ة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة  إعاد
والمعیار  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩المحاسبي الدولي رقم  

١٦اد التقاریر المالیة رقم الدولي إلعد 

توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج التأثیرات على التقاریر المالیة عند استبدال سعر الفائدة بین البنوك (إیبور) بمعدل فائدة بدیل 
خاٍل من المخاطر تقریباً. تتضمن التعدیالت االستثناءات التالیة التي تسمح بھا المعاییر:

یتطلب التعامل مع التغیرات التعاقدیة، أو التغیرات في التدفقات النقدیة المطلوبة من قبل إعادة التشكیل على أنھا تغیرات استثناء  •
. في سعر الفائدة المتغیر، بما یساوي الحركة في أسعار الفائدة في السوق

عر الفائدة بین البنوك على تعیینات التحوط  السماح بالتغییرات المطلوب إجراؤھا بموجب إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لس•
ووثائق التحوط دون إیقاف عالقة التحوط.

إعفاء مؤقت للمنشآت من استیفاء المتطلبات القابلة للتحدید بشكٍل منفصل عند تخصیص إحدى أدوات معدل الفائدة الخالي من  •
المخاطر كتحوط من أحد عناصر المخاطر. 

على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام االستثناءات في الفترات المستقبلیة لیس لھذه التعدیالت أي تأثیر  
إذا أصبحت قابلة للتطبیق. 

التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد -٢٠٢١یونیو ٣٠) بعد ١٩-خصومات اإلیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفید
)٢٠٢١أبریل ١(یسري مفعولھا للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ١٦رقم التقاریر المالیة 

- )  ١٩-، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة خصومات إیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفید٢٠٢٠مایو  ٢٨في  
اإلیجار. تقدم التعدیالت إعفاًء للمستأجرین من تطبیق توجیھات  عقود  ١٦التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

على محاسبة تعدیالت العقود بالنسبة لخصومات اإلیجار التي تنشأ كأثر مباشر نتیجًة  ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
كوفید یسمح بھا المعیار١٩-لجائحة  من االستثناءات التي  كجزء  كانت خصومات  . یجوز للمستأجر،  ما إذا  یختار عدم تقییم  ، أن 

) المقدمة من المؤجر ھي تعدیل لعقد اإلیجار. ویقوم المستأجر الذي یختار ١٩-اإلیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفید
) بنفس الطریقة ١٩-دذلك بمحاسبة أي تغیر في دفعات اإلیجار نتیجة لخصومات اإلیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد (كوفی

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم   ، إذا لم یكن التغیر عبارة عن تعدیل لعقد  ١٦التي كان سیقوم بھا بمحاسبة التغیر وفقاً 
اإلیجار. 
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(تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

والساریة المفعول (تابع) المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة 

تاریخ   حتى  التعدیل  تطبیق  المقرر  من  كوفید٢٠٢١یونیو  ٣٠كان  جائحة  تأثیر  استمرار  مع  ولكن  ق١٩-،  المعاییر  ا ،  مجلس  م 
. یطبق التعدیل على فترات  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠بتمدید فترة تطبیق االستثناءات حتى تاریخ  ٢٠٢١مارس  ٣١في  المحاسبیة الدولیة

. ومع ذلك، لم تتلق المجموعة خصومات اإلیجار فیما یتعلق بفیروس كورونا ٢٠٢١أبریل  ١لسنویة التي تبدأ في أو بعد  التقاریر ا
)، ولكنھا تخطط لتطبیق االستثناءات إذا أصبحت قابلة للتطبیق خالل الفترة المسموح بھا من التطبیق. ١٩-المستجد (كوفید

یسر مفعولھا بعد المعاییر والتفسیرات الصادرة والتي لم 
تاریخ إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة تم حتى  مفعولھا بعد،  والمعدلة الصادرة، لكن لم یسر  إن المعاییر والتفسیرات الجدیدة 

لمفعول.  اإلفصاح عنھا أدناه. تنوي المجموعة اتباع ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء، عندما تصبح ساریة ا

عقود التأمین ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
عقود التأمین (المعیار الدولي إلعداد ١٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢٠١٧في مایو  

القیاس والعرض واإلفصاح. وبمجرد أن یسري والتثبیت)، وھو معیار محاسبي جدید شامل لعقود التأمین ویغطي ١٧التقاریر المالیة رقم 
عقود التأمین (المعیار ٤المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٧ھ، سوف یستبدل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  مفعول

على جمیع ١٧. ینطبق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢٠٠٥) والذي تم إصداره في سنة ٤الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
نواع عقود التأمین (أي التأمین على الحیاة وغیر الحیاة والتأمین المباشر وإعادة التأمین)، بغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدرھا، أ

باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالیة ذات میزات المشاركة التقدیریة. وستطبق بعض استثناءات النطاق. إن الھدف العام من 
ھو تقدیم نموذج محاسبي لعقود التأمین أكثر فائدة واتساقًا لشركات التأمین. وعلى خالف  ١٧ولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  المعیار الد

، والتي تستند إلى حد كبیر إلى اعتماد السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة ألغراض  ٤متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
نموذجا شامال لعقود التأمین، یغطي جمیع الجوانب المحاسبیة ذات العالقة. إن ١٧یقدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم القیاس، 

ھو النموذج العام، مكمًال بما یلي: ١٧أساس المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 المباشرة (منھجیة الرسوم المتغیرة)تعدیل خاص للعقود ذات میزات المشاركة
 .منھجیة مبسطة (منھجیة توزیع األقساط) والتي تكون بشكٍل رئیسي للعقود ذات الفترات القصیرة

مع شرط وجود  ٢٠٢٣ینایر  ١على فترات إعداد التقاریر التي تبدأ في أو بعد  ١٧یسري مفعول المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
والمعیار الدولي  ٩المقارنة. ُیسمح بالتطبیق المبكر بشرط أن تقوم المنشأة أیضاً بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  أرقام  

مرة).  ألول ١٧في أو قبل التاریخ الذي تقوم فیھ المنشأة بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥إلعداد التقاریر المالیة رقم 
إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على المجموعة. 

تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة -١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
) لتحدید  ١من المعیار المحاسبي الدولي رقم (٧٦إلى ٦٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات ٢٠٢٠في ینایر 

متطلبات تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت ما یلي:  

 ما المقصود بحق تأجیل القسط
 ن یوجد في نھایة فترة المحاسبةأن الحق في التأجیل یجب أ
 أن التصنیف لن یتأثر باحتمالیة أن تقوم المنشأة بممارسة حقھا في التأجیل
 أنھ فقط إذا كان بند المشتقات المتضمنة في بند مطلوبات قابل للتحویل ھو نفسھ أداة حقوق ملكیة، فلن توثر شروط بند المطلوبات على

تصنیفھ   

، ویجب تطبیقھا بأثر رجعي. ٢٠٢٣ینایر ١فترات المحاسبیة السنویة التي تبدأ في أو بعد یسري مفعول التعدیالت لل

ض.تقوم المجموعة حالیاً بتقییم أثر التعدیالت على الممارسة الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تحتاج إلى إعادة التفاو
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المعاییر والتفسیرات الصادرة لكن لم یسر مفعولھا بعد (تتمة) 

٣التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري  
- دمج األعمال  -٣المالیة رقم  ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر  ٢٠٢٠في مایو  

اإلشارة إلى اإلطار التصوري. تھدف ھذه التعدیالت إلى أن تحل محل اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البیانات المالیة الصادر في سنة  
اتھ بشكٍل جوھري. ، دون أن یغیر ذلك من متطلب٢٠١٨، مع اإلشارة إلى اإلطار التصوري إلعداد التقاریر المالیة الصادر في مارس  ١٩٨٩

لتفادي إصدار أرباح أو خسائر "الیوم ٣كما أضاف المجلس استثناًء لمبدأ التثبیت الوارد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
) ٢١التفسیر رقم (أو٣٧الثاني" المحتملة الناتجة للمطلوبات والمطلوبات الطارئة التي قد تكون ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم  

الرسوم، إذا تم تكبدھا بشكٍل منفصل.   -الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

للموجودات الطارئة التي ٣وفي الوقت نفسھ، قرر المجلس توضیح التوجیھ الحالي الوارد في المعیار الدولي إلعداد البیانـات المالیـة رقم  
أثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البیانـات المالیـة.    لن تت

، وتنطبق في المستقبل.  ٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول التعدیالت لفترات المحاسبة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

عة.   من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانـات المالیـة الموحدة للمجمو

. ١٦التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم –الممتلكات والمكائن والمعدات: المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود 
المبالغ المحصلة قبل االستخدام  -، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الخاص بالممتلكات والمكائن والمعدات  ٢٠٢٠في مایو  

الذي یحظر على المنشآت الخصم من تكالیف أي بند من بنود الممتلكات والمكائن والمعدات، أي مبالغ محصلة من بیع البنود المقصود، و
والتي تنتج أثناء إیصال بند الموجودات إلى موقعھ وحالتھ الالزمة حتى یتسنى تشغیلھ بالشكل المقصود من قبل اإلدارة. وبدًال من ذلك،  

المبالغ المحصلة من بیع ھذه البنود، وتكالیف إنتاج ھذه البنود، ضمن األرباح أو الخسائر. تقوم المنشأة بتثبیت 

ثر رجعي على بنود الممتلكات والمكائن أ، ویجب تطبیقھ ب٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول التعدیل لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  
ة أقرب فترة یتم عرضھا عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول مرة.   والمعدات المتوفرة لالستخدام في أو بعد بدای

من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة. 

٣٧التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم –تكالیف الوفاء بعقد –العقود المحملة بالتزامات 
معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢٠في مایو   مجلس  تحتاج  ٣٧، أصدر  لتحدید التكالیف التي 

المنشأة إلى تضمینھا عند تقییم ما إذا كان العقد محمل بالتزامات أو یتسبب في خسائر. 

بشكٍل مباشر". إن التكالیف التي ترتبط بشكٍل مباشر بعقد لتقدیم بضاعة أو خدمات تشتمل وتطبق التعدیالت "منھجیة التكالیف المرتبطة  
بالعقد،  على كل من التكالیف اإلضافیة والجزء من التكالیف المرتبط مباشرًة بأنشطة العقد. إن التكالیف العمومیة واإلداریة ال ترتبط مباشرًة  

راحًة على الطرف المقابل بموجب العقد.ویتم استثنائھا إال إذا كانت یتم تحمیلھا ص 

. سوف تطبق المجموعة ھذه التعدیالت على العقود ٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول التعدیالت لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  
فیھا المجموعة بتطبیق التعدیالت ألول التي لم تقم المجموعة باستیفاء كافة التزاماتھا بخصوصھا في بدایة فترة التقاریر السنویة التي تقوم 

مرة. من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة.
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الشركة التابعة التي تقوم باتباع  –االتباع ألول مرة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
المعیار ألول مرة 

، أصدر مجلس معاییر المحاسبة ٢٠٢٠-٢٠١٨ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دورة  في إطار عملیة التحسینات السنویة على المعا 
االتباع ألول مرة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. یجیز التعدیل ١الدولیة تعدیًال على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

قیاس فروق االنتقال التراكمیة باستخدام ل١(أ) من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٦د للشركة التابعة التي تختار تطبیق الفقرة  
إلعداد التقاریر المالیة. كما ینطبق ھذا التعدیل  ةالدولیالمعاییرالمبالغ المعلنة من قبل الشركة األم، استنادًا إلى تاریخ انتقال الشركة األم إلى  

. ١(أ) من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٦أو المشروع المشترك الذي یختار تطبیق الفقرة د على الشركة الشقیقة

، مع السماح باالتباع المبكر. من غیر المتوقع أن یكون لھذه ٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول ھذا التعدیل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة.التعدیالت أي تأثیر جوھري 

بالمائة للتوقف عن تثبیت المطلوبات المالیة١٠الرسوم في اختبار نسبة  –األدوات المالیة  -٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
، أصدر مجلس معاییر المحاسبة ٢٠٢٠-٢٠١٨في إطار عملیة التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دورة  

. یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنھا المنشأة عند تقییم ما إذا كانت شروط ٩الدولیة تعدیًال على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
المالیة األصلي. تتضمن ھذه الرسوم فقط تلك بند المطلوبات المالیة الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن شروط بند المطلوبات  

المدفوعة أو المقبوضة بین المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المقبوضة من قبل إما المقترض أو المقرض بالنیابة عن 
أو بعد بدایة فترة التقاریر السنویة التي  بعضھما البعض. تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تغییرھا في

بتطبیق التعدیل ألول مرة. تقوم فیھا المنشأة

ستقوم المجموعة بتطبیق  ٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول ھذا التعدیل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد   مع السماح باالتباع المبكر.   ،
أو تغییرھا في أو بعد بدایة فترة التقاریر السنویة التي تقوم فیھا المنشأة بتطبیق التعدیل التعدیالت على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا  

ألول مرة.

من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانـات المالیـة الموحدة للمجموعة.

الضرائب على قیاسات القیمة العادلة -الزراعة  ٤١المعیار المحاسبي الدولي رقم 
، أصدر مجلس معاییر المحاسبة ٢٠٢٠-٢٠١٨في إطار عملیة التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دورة  

من المعیار المحاسبي  ٢٢عة. یحذف ھذا التعدیل المتطلب المذكورة في الفقرة  الزرا-٤١الدولیة تعدیًال على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
بأن تستثني المنشآت التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس القیمة العادلة للموجودات ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي ٤١الدولي رقم  

. ٤١رقم 

١العادلة في أو بعد بدایة فترة إعداد التقاریر السنویة األولى التي تبدأ في أو بعد  تطبق المنشأة التعدیل في المستقبل على قیاسات القیمة
، مع السماح باالتباع المبكر. إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على المجموعة. ٢٠٢٢ینایر 

٨التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم -تعریف التقدیرات المحاسبیة  
، حیث قدم تعریًفا لـ "التقدیرات ٨، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢١في فبرایر  

كما   المحاسبیة". توضح التعدیالت التمییز بین التغیرات في التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء. 
المنشآت لتقنیات القیاس والمدخالت لتطویر التقدیرات المحاسبیة.  أنھا توضح كیفیة استخدام 

السنویة التي تبدأ في أو بعد   في السیاسات المحاسبیة  ٢٠٢٣ینایر  ١یسري مفعول التعدیالت لفترات التقاریر  وتنطبق على التغییرات 
ویسمح باالتباع المبكر ما دامت ھذه الحقیقة قد تم اإلفصاح  والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة التي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة.  

عنھا. 

الخاص بالمعاییر الدولیة  ٢وبیان الممارسة رقم  ١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  -اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة  
إلعداد التقاریر المالیة 

بشأن إصدار  ٢وبیان الممارسة  ١ة تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولی٢٠٢١في فبرایر  
الجوھریة على   باألمور  حیث یقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبیق األحكام المتعلقة  المتعلقة باألمور الجوھریة،  األحكام 

على تقدیم إفصاحات السیاسة المحاسبیة والتي تكون ذات فائدة أكثر  إفصاحات السیاسة المحاسبیة. تھدف التعدیالت إلى مساعدة المنشآت  
من خالل استبدال إلزام المنشآت باإلفصاح عن سیاساتھا المحاسبیة "الھامة" بالتزام اإلفصاح عن سیاساتھا المحاسبیة "الجوھریة" وإضافة 

رات بشأن اإلفصاح عن السیاسة المحاسبیة.إرشادات حول كیفیة تطبیق المنشآت لمفھوم األمور الجوھریة عند اتخاذ قرا 

، مع السماح بالتطبیق  ٢٠٢٣ینایر  ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ١یسري مفعول التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
ر الجوھریة على معلومات السیاسة  توفر إرشادات غیر إلزامیة حول تطبیق تعریف األمو٢المبكر. نظًرا ألن تعدیالت بیان الممارسة رقم  

المحاسبیة، فإن تاریخ سریان ھذه التعدیالت لیس ضرورًیا. 

تقوم المجموعة حالیاً بتقییم تأثیر التعدیالت لتحدید تأثیرھا على إفصاحات السیاسة المحاسبیة للمجموعة.
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المحاسبیة الھامة السیاسات ١-٣

اإلیرادات من عقود العمالء
تعمل المجموعة في مجال تقدیم الخدمات التعلیمیة وخدمات الدعم التعلیمي. یتم تثبیت االیرادات من عقود العمالء عندما تحول السیطرة 

بل ھذه البضائع أو الخدمات. استنتجت  على البضائع أو الخدمات إلى العمالء بمبلغ یعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ مقا 
، ألنھا عادة  التالیة والرسوم اإلداریة من أدیكالمجموعة بشكل عام أنھا تعمل كطرف رئیسي في ترتیبات إیراداتھا، باستثناء خدمات الوكالة  

تسیطر على البضائع أو الخدمات قبل تحویلھا إلى العمیل.

المختلفة مع العمالء على النحو التالي: یتم تثبیت اإلیرادات من العقود 

 .یتم تثبیت الرسوم الدراسیة على مدار الفترة الزمنیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات
 .یتم تثبیت رسوم إعادة التسجیل وااللتحاق للطالب الحالیین على مدار الفترة الزمنیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات
 نقطة زمنیة محددة.یتم تثبیت رسوم التقدیم عند
ة. یتم تثبیت الرسوم اإلداریة من دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي على مدار الفترة الزمنیة التي یتم فیھا تقدیم خدمات اإلدارة األساسی

من سعر تأخذ المجموعة بعین االعتبار ما إذا كانت ھناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصلة والتي یجب تخصیص جزء
المعاملة لھا. 

اإلیرادات من خدمات الوكالة 
عندما یشارك طرف آخر في تقدیم البضاعة أو الخدمات إلى العمیل، تحدد المجموعة ما إذا كانت تعمل كطرف رئیسي أو كوكیل في ھذه 

دات على أساس اإلجمالي إذا كانت المعامالت من خالل تقییم طبیعة وعدھا للعمیل. تعمل المجموعة كطرف رئیسي وتقوم بتسجیل اإلیرا
تسیطر على البضاعة أو الخدمات الموعود بھا قبل تحویلھا إلى العمیل. ومع ذلك، إذا كان دور المجموعة فقط ھو الترتیب لمنشأة أخرى  

فظ بھ نظیر خدمات الوكالة لتقدیم السلع أو الخدمات، فإن المجموعة تعد وكیًال وسوف تحتاج إلى تسجیل اإلیرادات بالمبلغ الصافي الذي تحت
التي تقدمھا.

ھذا الدخل ویتم تثبیت.  ا الكافیتری ومبیعات  الزي الموحد،بیع  قل، وخدمات النتشمل اإلیرادات من خدمات الوكالة اإلیرادات من عموالت
باعتباره مبیعات أساسیة / أو خدمات یتم تقدیمھا / أو توصیلھا.

عنصر التمویل الجوھري
بشكٍل عام، تستلم المجموعة الدفعات المقدمة قصیرة األجل من عمالئھا (الرسوم المستلمة مقدًما). تطبق المجموعة بعض االستثناءات 

المالیة رقم   بھا المعیار الدولي إلعداد التقاریر  یسمح  كمقابل لآلثار ١٥التي  بشأنھا، لذلك، ال تقوم المجموعة بتعدیل المبلغ المتعھد بھ 
رتبة على عنصر التمویل الجوھري إذا كانت تتوقع، في بدایة العقد، أن الفترة الممتدة بین تحویل البضاعة أو الخدمة المتعھد بھا إلى المت

عمیل وقیام العمیل بسداد مقابل ھذه البضاعة أو الخدمة لن تزید عن سنة

أرصدة العقود 

الذمم المدینة التجاریة 
المدینة إذا كان المبلغ المستحق من العمیل غیر مشروط (أي، یلزم مرور الوقت فقط قبل تاریخ استحقاق دفع المبلغ). انظر یتم تثبیت الذمم 

التثبیت األولي والقیاس الالحق. -السیاسات المحاسبیة للموجودات المالیة في قسم األدوات المالیة 

مطلوبات العقود 
قبل قیام المجموعة بنقل البضائع أو ما  استالم دفعة أو كانت الدفعة مستحقة (أیھما یقع أوًال) من عمیل  یتم تثبیت بند مطلوبات العقد إذا تم  

الخدمات ذات العالقة. یتم تثبیت مطلوبات العقود كإیرادات عندما تقوم المجموعة بالتنفیذ بموجب العقد (أي تحویل السیطرة على البضاعة 
).أو الخدمات ذات العالقة إلى العمیل

تكالیف القروض 
إن تكالیف القروض العائدة مباشرة إلى استحواذ أو إنشاء أو إنتاج بند موجودات ما والتي تأخذ بالضرورة فترة كبیرة من الزمن لتصبح  

األخرى للمصاریف جاھزة لالستخدام أو البیع المقصود منھا، یتم رسملتھا كجزء من تكلفة بند الموجودات. یتم تحمیل جمیع تكالیف القروض  
في الفترة التي تحدث خاللھا. تتألف تكالیف القروض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا منشأة ما بخصوص اقتراض األموال.
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عقود اإلیجار 
بدایة العقد، بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یحتوي على، عقد إیجار. وھذا إذا كان العقد یمنح الحق في السیطرة تقوم المجموعة، في 

على استخدام بند موجودات محدد لفترة معینة نظیر مقابل مادي 

المجموعة كمستأجر 
استثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات تطبق المجموعة منھج واحد للتثبیت والقیاس بالنسبة لجمیع عقود اإلیجار، ب

استخدام  حق  تمثل  والتي  االستخدام  حق  وموجودات  اإلیجار  دفعات  لتسدید  اإلیجار  مطلوبات  بتثبیت  المجموعة  وتقوم  القیمة.  منخفضة 
الموجودات المعنیة.

) موجودات حق االستخدام١
خدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات المعني لالستخدام). یتم قیاس  تقوم المجموعة بتثبیت موجودات حق االست

وتعدیلھا عند إعادة تقییم مطلوبات عقد اإلیجار.   أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة،  موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً 
لوبات اإلیجار المثبت والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار التي  تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مط

تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. یتم استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى  
أقصر، كما یلي: فترة اإلیجار والعمر المقدر الستخدام الموجودات، أیھما 

 سنة٥٠إلى ٢٠األراضي والمباني قطع

إذا كانت ملكیة بند الموجودات المؤجر یتم تحویلھا إلى المجموعة في نھایة فترة اإلیجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة حق الشراء، یتم 
حساب االستھالك باستخدام العمر المقدر الستخدام بند الموجودات.

حق االستخدام النخفاض القیمة. انظر السیاسات المحاسبیة في قسم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة.كما تخضع موجودات 

) مطلوبات عقود اإلیجار ٢
سدادھا  في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبیت مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب  

أیة حوافز إیجار مدینة  جوھرھا) ناقصاً  خالل مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة في 
ار  یج ودفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتشمل دفعات اإل

سعر الممارسة لخیار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسھ المجموعة ودفع غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار   أیضاً 
تعكس أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. 

فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي  یتم تثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في الفترة التي یحدث
لحدوث الدفعة.

من أجل احتساب القیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجموعة نسبة االقتراض المتزایدة في تاریخ بدء عقد اإلیجار إذا كان سعر
زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس ازدیاد الفائدة الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم 

أو وتخفیضھ مقابل دفعات اإلیجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل
تغییر في التقییم لشراء بند الموجودات المعني. تغییر في مدة عقد اإلیجار أو تغییر في دفعات عقد اإلیجار الثابتة الجوھریة أو 

) عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة ٣
(أي عقود اإلیجار ھذه التي لھا  للمباني تقوم المجموعة بتطبیق إعفاء تثبیت عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل  

رًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضمن خیار الشراء). كما یطبق أیضاً إعفاء تثبیت الموجودات منخفضة  شھ١٢مدة إیجار قدرھا 
ود  القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة. یتم تثبیت دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعق

القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. عقود اإلیجار قصیرة األجل تشمل إیجار الموجودات منخفضة
عقود اإلیجار للمركز الرئیسي وسكن الموظفین. 
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المجموعة كمؤجر 
إن عقود اإلیجار عندما ال تقوم المجموعة بتحویل بصورة كبیرة جمیع المخاطر والمزایا لملكیة بند الموجودات یتم تصنیفھا كعقود إیجار  
تشغیلیة. یتم معالجة دخل اإلیجار الناتج محاسبیاً على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإلیجار، ویتم تضمینھ في اإلیرادات في بیان 

نظرًا لطبیعتھ التشغیلیة. إن التكالیف المباشرة األولیة التي حدثت أثناء التفاوض على وترتیب عقود اإلیجار  الموحد  اح أو الخسائر  األرب 
التشغیلیة یتم إضافتھا إلى المبلغ المدرج لبند الموجودات المؤجر وتثبت على مدى فترة العقد على نفس األساس كدخل اإلیجار. یتم تثبیت 

كإیرادات في الفترة التي تحصل بھا. إذا كان عقد اإلیجار من الباطن لجزء كبیر من موجودات حق  المحتملة مستقبالً إلیجارات  ادفعات  
المؤجر  عقد اإلیجار الرئیسيجزء  كعقد إیجار تمویلي. یتم التوقف عن تثبیت موجودات حق االستخدام المرتبطة ب ، حینئٍذ یصنفاالستخدام
(باستخدام نسبة االقتراض المتزایدة المتخذة في االعتبار لتثبیت عقد ویتم تثبیت صافي االستثمار في عقد اإلیجار من الباطنمن الباطن

أي فرق بین القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام وصافي االستثمار في عقد اإلیجار من الباطن في بیان  . یتم تسجیل  اإلیجار الرئیسي)
تثبیت مطلوبات عقد اإلیجار المرتبطة بعقد اإلیجار الرئیسي. یتم تثبیت إیرادات فوائد عقد وتواصل المجموعةاألرباح أو الخسائر الموحد 

اح أو الخسائر الموحد. اإلیجار من الباطن في بیان األرب 

الممتلكات والمعدات 
والمعد الممتلكات  إظھار  یتم  وجد.  إن  القیمة،  المتراكم في  االنخفاض  خسائر  ناقصاً  بالتكلفة  قید التنفیذ  اإلنشائیة  األعمال  إظھار  ات یتم 

إحالل جزء من الموجودات الثابتة.  عندما یكون  بالتكلفة، ناقصاً االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة.  تشتمل تلك التكلفة على تكلفة
كموجودات فردیة  معینة، تقوم المجموعة بتثبیت مثل تلك األجزاء  خالل فترات زمنیة  والمعدات ضروریاً  استبدال أجزاء من الممتلكات 

یت التكلفة ضمن المبلغ المدرج للممتلكات ذات أعمار استخدام محددة وتقوم باستھالكھا وفقاً لذلك.  وبالمثل، عند إجراء فحص رئیسي، یتم تثب
والمكائن والمعدات كإحالل في حال تلبیة معاییر التثبیت. 

قعة  یتم تثبیت جمیع تكالیف الصیانة والتصلیح األخرى ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد عند حدوثھا. إن القیمة الحالیة للتكالیف المتو
یتم إدراجھا في تكالیف بند الموجودات المعني إذا تم استیفاء معیار تثبیت المخصص. لشطب بند الموجودات بعد استخدامھ، 

إن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ال تستھلك. 

عمار یتم حساب االستھالك على أساس القسط الثابت لتحدید تكلفة الموجودات ناقصاً القیمة المتبقیة المقدرة على مدى األعمار المقدرة. إن األ
المقدرة الستخدام الموجودات ھي كما یلي: 

السنوات 
٣٠-٢٠المباني 

٢٠-١٠التحسینات على المباني المستأجرة والمعدات الخارجیة
٥-٤أثاث وتركیبات 

٥-٣مكتبیة ومدرسیة ومعدات تكنولوجیةومعدات كتب
٤سیارات 

والمعدات عند االستبعاد أو عندما یكون من غیر المتوقع تحقیق مزایا اقتصادیة مستقبلیة من یتم التوقف عن تثبیت أي بند من الممتلكات  
استخدامھ أو استبعاده.  إن أیة أرباح أو خسائر ناتجة من التوقف عن تثبیت بند الموجودات كبند موجودات (تحتسب باعتبارھا الفرق بین 

جة لبند الموجودات) تدرج في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تم خاللھا  صافي المبالغ المحصلة من االستبعاد والقیمة المدر
التوقف عن تثبیت بند الموجودات كبند موجودات. 

یتم مراجعة القیمة المدرجة للموجودات الثابتة بخصوص االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم  
إمكانیة تحصیل القیمة المدرجة. عند وجود مثل ھذا المؤشر وعندما تزید القیمة المدرجة عن القیمة الممكن تحصیلھا فإنھ یتم تخفیض قیمة

الموجودات إلى المبلغ الممكن تحصیلھ باعتباره األعلى لقیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع وقیمة االستخدام. 

الل عنصر أحد بنود الممتلكات والمعدات التي یتم معالجتھا محاسبیاً بصورة منفصلة یتم رسملتھا وتشطب  إن المصاریف التي تنفق إلح 
ة للبند القیمة المدرجة للعنصر الذي تم إحاللھ. أما المصاریف الالحقة األخرى فیتم رسملتھا فقط عندما تزید من المزایا االقتصادیة المستقبلی 

یتم تثبیت جمیع المصاریف األخرى في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عند حدوث المصاریف. المتعلق بالممتلكات والمعدات.

عند الضرورة، في نھایة كل فترة مالیة. مستقبًال تتم مراجعة القیم المتبقیة للموجودات الثابتة واألعمار المقدرة وطرق االستھالك، وتعدیلھا  
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العقارات االستثماریة 
العقارات   قیاس  یتم  استثماریة.  كعقارات  تصنیفھا  یتم  أفضل  بسعر  المستقبل  في  بیعھا  ألغراض  أو  للتأجیر  بھا  المحتفظ  العقارات  إن 

لالنخفاض في القیمة.االستثماریة بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وأیة خسائر متراكمة 

على الموجودات باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع التكلفة على قیمتھا المتبقیة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر االستھالكیتم احتساب 
سنة.١٢بفترة 

المتوقع  یتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام وطریقة االستھالك والقیمة المتبقیة دوریاً للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك مماثلة للنموذج  
للمزایا االقتصادیة من ھذه الموجودات. 

ریة  یتم عمل تحویالت إلى (أو من) العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من العقارات االستثما 
ة في تاریخ تغیر االستخدام. وإذا ما أصبح أحد  إلى العقارات التي یشغلھا مالكوھا، تكون التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة العادل

ودات الثابتة العقارات التي یشغلھا مالكوھا عقارًا استثماریاً، تقوم المجموعة بمعالجة ھذا العقار محاسبیاً وفقاً للسیاسة المذكورة في بند الموج 
حتى تاریخ تغیر االستخدام. 

إذا كان یوجد دلیل موضوعي بأن العقارات االستثماریة قد انخفضت قیمتھا. عندما یزید  تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بتحدید فیما 
المبلغ المدرج للعقارات االستثماریة عن المبلغ الممكن تحصیلھ فإنھ یتم تثبیت خسائر االنخفاض في القیمة في بیان األرباح أو الخسائر 

للعقار االستثماري ناقًصا تكلفة البیع والقیمة عند االستخدام، أیھما أعلى.الموحد. إن المبلغ القابل للتحصیل ھو القیمة العادلة 

یتم تسجیل عكس خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة سابًقا عند وجود مؤشر بأن خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة للعقارات االستثماریة 
لم تعد موجودة أو تم تخفیضھا.

ستثماري، یتم تصنیفھ ضمن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ حتى اكتمال التطویر، وفي ذلك الوقت یتم تحویلھ عندما یبدأ تطویر العقار اال
إلى الفئة المناظرة، ویتم استھالكھ وفًقا لسیاسة المجموعة.

موجودات غیر ملموسة 
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذة بشكل منفصل بالتكلفة عند التثبیت األولي. وتكون تكلفة الموجودات غیر الملموسة المستحوذ

ًا  ناقص علیھا في دمج أعمال ھي قیمتھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. الحقاً للتثبیت األولي، یتم إدراج الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة 
التطویر  تكالیف  باستثناء  داخلیاً،  الناتجة  الملموسة  غیر  الموجودات  إن  القیمة.  في  لالنخفاض  متراكمة  خسائر  وأي  متراكم  إطفاء  أي 

المرسملة، ال یتم رسملتھا وتدرج المصاریف في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي حدثت فیھا المصاریف.

محددة.الموجودات غیر الملموسة لتكون إما محددة أو غیریتم تقدیر أعمار استخدام

إن الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة یتم إطفاؤھا على مدى العمر االقتصادي المقدر لالستخدام وتقییمھا بخصوص االنخفاض  
یتم مراجعة فترة وطریقة اإلطفاء بخصوص الموجودات  في القیمة عندما یوجد مؤشر بأن بند الموجودات غیر الملموس قد انخفضت قیمتھ.  

وقع  غیر الملموسة ذات أعمار استخدام محددة على األقل في نھایة كل سنة مالیة. إن التغیرات في أعمار االستخدام المتوقعة أو النموذج المت
بتغیر فترة وطریقة اإلطفاء، بالشكل المالئم، لالستھالك للمزایا االقتصادیة المستقبلیة المتجسدة في بند الموجودات یتم معالجتھا م حاسبیاً 

وتعامل على أنھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم تثبیت مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في بیان  
سة.األرباح أو الخسائر الموحد ضمن بند المصاریف بما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملمو

بخصوص االنخفاض في القیمة إما ،إطفاؤھا إن الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار غیر المحددة ال یتم   بل یجري اختبارھا سنویاً 
ستخدام بصورة فردیة أو على مستوى الوحدة المنتجة للنقد. وتتم مراجعة تقییم أعمار االستخدام غیر المحددة سنویاً لتحدید ما إذا كان عمر اال 

غیر المحدد یظل مدعوماً. وفي حالة ما إذا كان غیر مدعوم، یتم تغییر عمر االستخدام من غیر محدد إلى محدد بشكٍل مستقبلي. یتم التوقف 
عن تثبیت بند الموجودات غیر الملموسة عند االستبعاد (أي التاریخ الذي یحصل فیھ المستلم على السیطرة) أو عندما یكون من غیر المتوقع 

ق مزایا اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ أو استبعاده. إن أیة أرباح أو خسائر تنتج عن التوقف عن تثبیت بند الموجودات كبند موجودات  تحقی
.الموحد(تحتسب على أنھا الفرق ما بین صافي عوائد االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات) تدرج ضمن بیان األرباح أو الخسائر

األعمار المقدرة الستخدام الموجودات غیر الملموسة ھي كما یلي: إن 
السنوات 

٥التعلیمیة العالمة التجاریة والمناھج
١٤-١٠عالقات الطالب

٤٩-١٧انخفاض اإلیجارات عن القیمة السوقیة
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األدوات المالیة 

الموجودات المالیة )١

التثبیت األولي والقیاس 
رباح  یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند التثبیت األولي، بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والقیمة العادلة من خالل األ

أو الخسائر. 

األولي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة ونموذج أعمال المجموعة  یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند التثبیت  
إلدارة ھذه الموجودات. باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل جوھري أو التي قامت المجموعة بتطبیق بعض 

جموعة مبدئیًا بقیاس بند الموجودات المالیة بقیمتھ العادلة زائدًا، في حالة لم یتم قیاسھ االستثناءات التي یسمح بھا المعیار بشأنھا، تقوم الم
بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكالیف المعامالت. إن الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل جوھري أو

تي یسمح بھا المعیار بشأنھا، یتم قیاسھا بسعر المعاملة المحدد بموجب المعیار الدولي التي قامت المجموعة بتطبیق بعض االستثناءات ال
. یرجى الرجوع إلى السیاسات المحاسبیة لإلیرادات من عقود العمالء.١٥إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ل بنود الدخل الشامل األخرى، یجب أن تنتج عنھا لكي یتم تصنیف الموجودات المالیة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خال
ار دفعات التدفقات النقدیة التي ھي فقط عبارة عن دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم. یشار إلى ھذا التقییم باسم اختب 

داة.المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم، ویتم إجراؤه على مستوى األ

موذج  یشیر نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة إلى كیفیة إدارتھا لموجوداتھا المالیة من أجل انتاج التدفقات النقدیة. یحدد ن
العمل ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما. 

مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات ضمن إطار زمني محدد بحسب األنظمة أو العرف السائد في إن  
السوق (المتاجرة بالطریقة العادیة) یتم تثبیتھا بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع بند موجودات. 

القیاس الالحق 
راض القیاس الالحق تصنف الموجودات المالیة ضمن أربع فئات:ألغ

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین) •
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة ( أدوات الدین)•
الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى دون إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة علیھا •

قف عن التثبیت (أدوات حقوق الملكیة) عند التو
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر •

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین) 
باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم تثبیت األرباح  یتم قیاس الموجودات المالیة بالتکلفة المطفأة الحقاً 

والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما یتم التوقف عن تثبیت أو التعدیل أو االنخفاض في قیمة بند الموجودات. 

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات الدین) الموجودات المالیة بالقیمة 
بالنسبة ألدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، یتم تثبیت دخل الفوائد أو خسائر إعادة تقییم صرف العمالت 

لموحد، وُتحتسب بنفس طریقة الموجودات المالیة المقاسة  األجنبیة وخسائر االنخفاض في القیمة أو العكوسات في بیان األرباح أو الخسائر ا
تغیر  بالتكلفة المطفأة. ویتم تثبیت باقي متغیرات القیمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى. وعند التوقف عن التثبیت، ُیعاد إدراج ال

أو الخسائر. التراكمي في القیمة العادلة المثبت في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح 

. كما في تاریخ التقریر الماليىخرالدخل الشامل األبنود بالقیمة العادلة من خالل مصنفة لیس لدى المجموعة أدوات دین 
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خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات حقوق الملكیة) الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من 
عند التثبیت األولي، یمكن للمجموعة أن تختار تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل إللغاء كأدوات حقوق ملكیة مصنفة 

األدوات  ٣٢وجب المعیار المحاسبي الدولي رقم  بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بم
المالیة: العرض وغیر محتفظ بھا للمتاجرة. ویتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة. 

خر  آإن األرباح والخسائر من ھذه الموجودات المالیة ال یتم إعادة تصنیفھا أبدا إلى األرباح أو الخسائر. یتم تثبیت توزیعات األرباح كدخل
المحصلة   المبالغ  ھذه  من  المجموعة  تستفید  عندما  باستثناء  بھا  الخاصة  الدفعة  استحقاق  تأكید  عند  الموحد  أو الخسائر  األرباح  بیان  في 
كاسترداد جزء من تكلفة بند الموجودات المالیة، وفي ھذه الحالة یتم تثبیت ھذه األرباح في بنود الدخل الشامل األخرى. إن أدوات حقوق 

كیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقییم االنخفاض في القیمة. المل

. ى كما في تاریخ التقریر الماليخرالدخل الشامل األبنودبالقیمة العادلة من خاللمصنفةلیس لدى المجموعة أدوات حقوق ملكیة 

خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 
في إن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم إدراجھا في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة مع تثبیت صا 

التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر. 

جود التزام مالي أو عقد رئیسي غیر مالي، عن العقد الرئیسي ویتم معالجتھا محاسبیًا  یتم فصل المشتقات المالیة في العقد المختلط، عند و
نفس  كمشتقات منفصلة إذا: كانت الخصائص والمخاطر االقتصادیة ال ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالعقد الرئیسي؛ أو إذا كانت األداة المنفصلة ذات

الیة؛ أو عندما ال یتم قیاس العقد المختلط بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. شروط المشتقات المالیة تستوفي تعریف المشتقات الم
ذا كان ھناك یتم قیاس المشتقات المتضمنة بالقیمة العادلة مع تثبیت التغیرات في القیمة العادلة في األرباح أو الخسائر. تتم إعادة التقییم فقط إ

ل بشكل كبیر التدفقات النقدیة التي ستكون مطلوبة لوال ذلك أو إعادة تصنیف لبند موجودات مالیة من إما تغییر في شروط العقد والذي یعدّ 
القیمة العادلة من خالل فئة األرباح أو الخسائر. 

. كما في تاریخ التقریر الماليبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمصنفة المجموعة موجودات مالیة لیس لدى

ف عن التثبیت التوق
یتم في البدایة التوقف عن تثبیت الموجودات المالیة (أو حیثما ینطبق جزء من الموجودات المالیة أو جزء من مجموعة موجودات مالیة 

مماثلة) كموجودات مالیة (بمعنى شطبھا من بیان المركز المالي الموحد للمجموعة) عندما:

تنتھي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات؛ أو •
النقدیة • التدفقات  بدفع  االلتزام  عاتقھا  على  تأخذ  عندما  أو  الموجودات  بند  من  التدفقات النقدیة  الستالم  حقوقھا  المجموعة  تحول 

المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھري لطرف ثالث بموجب ترتیب "تمریر"؛ وإما (أ) أن تحول المجموعة بشكل فعلي جمیع المخاطر  
الموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعة قد حّولت وال احتفظت فعلیاً بجمیع مخاطر ومزایا بند الموجودات، والمزایا المتعلقة ببند  

إال أنھا حّولت السیطرة على بند الموجودات.

احتفظت بمخاطر  وعندما تحّول المجموعة حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقیة تمریر، فإنھا تقوم بتقییم ما إذا 
لقة ببند ومزایا الملكیة أم ال، وإلى أي مدى كان ھذا االحتفاظ. وإذ لم تقم بشكٍل فعلي إما بتحویل أو االحتفاظ بجمیع المخاطر والمزایا المتع

ر مشاركتھا فیھ. الموجودات ولم تقم بتحویل السیطرة على بند الموجودات، تواصل المجموعة تثبیت بند الموجودات المحّول إلى حد استمرا
وفي ھذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بتثبیت بند مطلوبات مرتبط بھ. وُیقاس بند الموجودات المحّول وبند المطلوبات المرتبط بھ على  

أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا المجموعة.

المحّول بالقیمة الدفتریة األصلیة لبند الموجودات وأقصى مقابل مادي وُیقاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على بند الموجودات  
یلزم على المجموعة سداده، أیھما أقل. 
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االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقوم المجموعة بتثبیت مخصص خسائر 

. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجمیع التدفقات أو بنود الدخل الشامل األخرى
عة استالمھا والتي یتم خصمھا بسعر یساوي تقریباً معدل الفائدة الفعلي األصلي. تشتمل التدفقات النقدیة المتوقعة  النقدیة التي تتوقع المجمو

.على التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة

مان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة لتعرضات االئتمان التي لم یكن بھا زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ یتم تثبیت خسائر االئت
التثبیت األولي، یتم تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانیة التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل األشھر 

شھرًا). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي حدث لھا زیادة جوھریة في المخاطر  ١٢االئتمان المتوقعة خالل  االثني عشر المقبلة (خسائر
االئتمانیة منذ التثبیت األولي، یلزم وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن  

المتوقعة على مدى عمر االستخدام).توقیت التعثر (خسائر االئتمان

تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا فیما یتعلق برسوم الطالب من خالل المراقبة المنتظمة للرسوم المستحقة. 
بناًء على األیام التي فات موعد استحقاقھا  یتم إجراء تحلیل مؤكد النخفاض القیمة في تاریخ كل تقریر باستخدام معدل خسارة االئتمان المتوقع  

ر عن  لھذه الذمم المدینة (على سبیل المثال، من قبل الطالب) مع األخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاریخ التقری 
األحداث الماضیة والسائدة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.

. ومع ذلك،  عن فترة االئتمان المثبتة بالفاتورةالتعاقدیة موجودات المالي متخلف عن السداد عندما یتأخر سداد الدفعة تعتبر المجموعة بند ال
في بعض الحاالت، قد تعتبر المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من  

تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا المجموعة. یتم شطب  غیر المحتمل أن 
بند الموجودات المالي عندما ال تكون ھناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة. 

المطلوبات المالیة )٢
التثبیت األولي والقیاس 

ف المطلوبات المالیة، عند التثبیت األولي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والقروض والسلفیات  یتم تصنی 
والمبالغ المستحقة الدفع أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاء. 

بالقیمة العا  تكالیف  یتم تثبیت جمیع المطلوبات المالیة في البدایة  والسلفیات والمبالغ المستحقة الدفع، یتم تنزیل  وفي حالة القروض  دلة، 
المعامالت العائدة لھا مباشرة. 

القیاس الالحق 
یعتمد القیاس الالحق للمطلوبات المالیة على تصنیفھا كما یلي: 

المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
المالیة  تشتمل   بھا للمتاجرة والمطلوبات  من خالل األرباح أو الخسائر على المطلوبات المالیة المحتفظ  بالقیمة العادلة  المطلوبات المالیة 

المصنفة عند التثبیت األولي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

ل تم االستحواذ علیھا لغرض إعادة الشراء على المدى القریب. تشمل یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة في حا 
كأدوات تحوط في عالقات التحوط على النحو المحدد من قبل   وھي غیر مصنفة  مالیة مشتقة أبرمتھا المجموعة  أدوات  ھذه الفئة أیضاً 

ة المنفصلة كمحتفظ بھا للمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات . كما یتم تصنیف المشتقات المتضمن٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
تحوط فعالة. 

یتم تثبیت األرباح أو الخسائر على المطلوبات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. إن المطلوبات المالیة  
الخسائر یتم تصنیفھا بتاریخ التثبیت األولي، وفقط في حال تم تلبیة المعاییر  المصنفة عند التثبیت األولي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مصنفة  . لیس لدى المجموعة مطلوبات مالیة  ٩ضمن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
.كما في تاریخ التقریر المالي
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المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة (القروض والسلفیات) 
المطفأة إن ھذه الفئة ھي األكثر تعلقاً بالمجموعة. بعد التثبیت األولي، یتم قیاس القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد الحقاً بالتكلفة

لوبات عند التوقف عن تثبیت المطالموحد  األرباح أو الخسائر  بیان  باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. ویتم تثبیت األرباح والخسائر ضمن  
وكذلك من خالل عملیة إطفاء سعر الفائدة الفعلي. 

تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم والتكالیف التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من سعر 
. الموحدسائرالفائدة الفعلي. یدرج إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في بیان األرباح أو الخ 

التوقف عن تثبیت المطلوبات المالیة 
وعند الق من االلتزام المرتبط ببند المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء صالحیتھ.  یام  یتم التوقف عن تثبیت بند المطلوبات المالي عند االعفاء 

شروط مختلفة بشكل أساسي أو أن الشروط المتعلقة بإحالل بند المطلوبات المالي ببند مطلوبات مالي آخر من نفس المقرض على أساس  
ببند المطلوبات الموجود قد تم تعدیلھا بصورة جوھریة، یتم التعامل مع ھذا اإلحالل أو التغییر على أنھ توقف عن تثبیت بند المطلوبات 

الغ المدرجة ذات العالقة في بیان األرباح أو المالي األصلي كبند مطلوبات مالي وتثبیت بند مطلوبات مالي جدید. ویتم تثبیت الفرق في المب
الخسائر الموحد. 

تسویة األدوات المالیة 
یتم تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط إذا كان ھناك حق قانوني ملزم 

لى أساس الصافي أو لتحقیق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن. حالیاً لتسویة المبالغ المثبتة وتوجد نیة للسداد ع

القیمة العادلة لألدوات المالیة 
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم قبضھ لبیع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بین المشاركین 

:في السوق بتاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبیع بند الموجودات أو لتحویل بند المطلوبات تحدث إما 

ي السوق الرئیسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات، أو ف) أ(
في غیاب السوق الرئیسي، في السوق التي تحقق أعلى عائد لبند الموجودات أو المطلوبات.) ب(

إن السوق الرئیسي أو الذي یحقق أعلى عائد یجب أن یكون في متناول المجموعة. 

ات باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعیر بند الموجودات یتم قیاس القیمة العادلة لبند الموجودات أو المطلوب 
أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون حسب مصلحتھم االقتصادیة. 

تاج مزایا اقتصادیة باستخدام بند إن قیاس القیمة العادلة لبند الموجودات غیر المالي یأخذ بعین االعتبار قدرة المشارك في السوق على إن 
الموجودات بأعلى وأفضل استخدام لھ أو عن طریق بیعھ إلى مشارك آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل  

استخدام لھ. 

دة استخدام المدخالت الملحوظة تستخدم المجموعة أسالیب تقییم تناسب الظروف والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، لزیا 
ذات العالقة إلى أقصى حد وتقلیل استخدام المدخالت غیر الملحوظة إلى أقصى حد.
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(تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة

تصنیفھا ضمن تسلسل إن جمیع الموجودات   والمطلوبات التي تقاس قیمتھا العادلة أو یتم اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة یتم 
القیمة العادلة، والمبینة كما یلي، استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:

معدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.المستوى األول: أسعار السوق المتداولة (غیر ال
 المستوى الثاني: أسالیب تقییم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقیاس القیمة العادلة (مدخالت ملحوظة بصورة مباشرة أو

غیر مباشرة) 
 لقیاس القیمة العادلة (مدخالت غیر ملحوظة).المستوى الثالث: أسالیب تقییم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البیانات المالیة الموحدة بالقیمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فیما إذا كانت  
وى والتي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة التحویالت قد تمت بین مستویات في التسلسل بإعادة تقییم التصنیف (استنادًا إلى مدخالت أدنى مست

العادلة ككل) في نھایة كل فترة محاسبة. 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر بتقدیر فیما إذا كان یوجد مؤشر بأن إحدى الموجودات المالیة تعرض النخفاض في القیمة. في حال  

المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص االنخفاض في القیمة لبند الموجودات، تقوم المجموعة وجود مثل ھذا  
ة للنقد  بتقدیر المبالغ الممكن تحصیلھا لبند الموجودات. إن المبلغ الممكن تحصیلھ لبند الموجودات یمثل القیمة العادلة لھ أو الوحدات المنتج

لیف البیع وقیمة االستخدام. یتم تحدید المبالغ الممكن تحصیلھا إلحدى الموجودات الفردیة إال في حال عدم قیام بند  أیھما أعلى ناقصا تكا
الموجودات بإنتاج تدفقات نقدیة داخلة تكون مستقلة بشكل رئیسي عن تلك المحصلة من الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات.  

الموجودات أو عندما تزید قیمة الوحدات المنتجة للنقد عن المبلغ الممكن تحصیلھ، یعتبر بند الموجودات بأنھ عندما یزید المبلغ المدرج لبند 
انخفضت قیمتھ ویتم تخفیضھ إلى المبلغ الممكن تحصیلھ.

باستخدام معدل الخصم قبل اقتطاع الضریبة الذي عند تقییم قیمة االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة 
تكالی  ف  یعكس التقدیرات الحالیة في السوق للقیمة الزمنیة لألموال وأیة مخاطر متعلقة ببند الموجودات. عند تحدید القیمة العادلة ناقصا 

معامالت، یتم استخدام نموذج تقییم مناسب لذلك. البیع، مع األخذ في االعتبار المعامالت الحدیثة للسوق، إن وجدت. إذا لم یتم تحدید ھذه ال
ألخرى  یتم دعم ھذه العملیات الحسابیة باستخدام أسالیب تقییم متعددة واألسعار المتداولة في السوق للشركات المتداولة للعموم أو المؤشرات ا

المتوفرة للقیمة العادلة. 

س الموازنات المفصلة واالحتسابات المتوقعة التي یتم إعدادھا بصورة منفصلة  تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القیمة لدیھا على أسا 
لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة التي یتم تخصیص الموجودات الفردیة مقابلھا. تغطي ھذه الموازنات واالحتسابات 

حتساب معدل النمو طویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المتوقعة بصورة عامة خمس سنوات. فیما یتعلق بالفترات الطویلة، یتم ا
المستقبلیة للمشروع بعد السنة الخامسة.

التجاریة،   الشھرة  باستثناء  الموجودات  مالي  بخصوص  كل تقریر  بتاریخ  إجراء تقییم  خسائر  لتحدیدیتم  بأن  مؤشر  یوجد  كان  إذا  فیما 
موجودة أو أنھا قد انخفضت. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الممكن االنخفاض في القیمة المثبتة سابقاً لم تعد  

بیتھا.  تحصیلھ من بند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد. یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة التي تم تثبیتھا سابًقا فقط إذا كان قد تم تث
ید المبلغ المدرج لبند الموجودات عن المبلغ الممكن تحقیقھ وال یزید عن المبلغ المدرج الذي قد تكون عملیة العكس محدودة بحیث ال یز

بیت یكون تم تحدیده بعد تنزیل االستھالك، شریطة أنھ لم یتم تثبیت مبالغ لالنخفاض في القیمة لبند الموجودات في السنوات السابقة. یتم تث
الموحد ما لم یتم إدراج بند الموجودات بمبلغ معاد تقییمھ، وفي ھذه الحالة، یتم معاملة العكس على  ھذا العكس في بیان األرباح أو الخسائر 

أنھ زیادة في إعادة التقییم. 

كما في   أغسطس وعندما تشیر الظروف إلى أن القیمة المدرجة قد انخفضت ٣١یتم اختبار الشھرة بخصوص االنخفاض في القیمة سنویاً 
قیمتھا. 

د االنخفاض في قیمة الشھرة بتقییم المبلغ القابل للتحصیل من كل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة من وحدات منتجة للنقد) التي  یتم تحدی
ي  تتعلق بھا الشھرة. عندما یكون المبلغ الممكن تحصیلھ من الوحدة المنتجة للنقد أقل من المبلغ المدرج، فإنھ یتم تثبیت خسائر انخفاض ف

بالشھرة في فترات مستقبلیة. عندما تتصرف المجموعة في عملیة ضمن القیمة. ال یم كن عكس خسائر االنخفاض في القیمة التي تتعلق 
ینبغي إدراج الشھرة التجاریة المرتبطة بالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة وحدة منتجة للنقد یتم تخصیص الشھرة التجاریة لھا.

خسارة من االستبعاد وتقاس على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة المنتجة النقد.عند تحدید الربح أو ال
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التصنیفات المتداولة مقابل التصنیفات غیر المتداولة 

المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي الموحد استنادًا إلى التصنیف المتداول/غیر المتداول. تقوم 

یعتبر بند الموجودات متداوًال عندما یكون:

 متوقع تحقیقھ أو ھناك النیة لبیعھ أو استھالكھ في الدورة التشغیلیة العادیة
 المتاجرة محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض
 شھرًا بعد فترة المحاسبة، أو١٢متوقع تحقیقھ خالل
 شھرًا بعد فترة المحاسبة. ١٢نقدیة أو شبھ نقدیة إال إذا كان مقیدًا من أن یحول أو یستخدم لسداد بند مطلوبات على األقل لفترة

یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى على أنھا غیر متداولة.

یعتبر بند المطلوبات متداوًال إذا كان: 

ادیة متوقع تسویتھ خالل الدورة التشغیلیة الع
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة
 شھرًا بعد فترة المحاسبة، أو١٢مستحق السداد خالل
 شھرًا بعد فترة المحاسبة. ١٢ال توجد ھناك حقوق غیر مشروطة لتأجیل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة

تقوم المجموعة بتصنیف جمیع المطلوبات األخرى على أنھا غیر متداولة.

ج األعمال والشھرة دم
بالقیمة  یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة االستحواذ على أنھا إجمالي المبلغ المحول الذي تم قیاسھ 

حصة غیر  العادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. لكل دمج أعمال، یقوم المستحوذ بقیاس ال
لیھا.  المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید للشركة المستحوذ ع

یتم تحمیل تكالیف االستحواذ على المصاریف ویتم تضمینھا في المصاریف اإلداریة.

دما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ علیھا مدخًال وعملیة جوھریة  تقرر المجموعة أنھا قد استحوذت على شركة عن
یسھمان مًعا إلى حد كبیر في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملیة المستحوذ علیھا عملیة جوھریة إذا كانت ضروریة للقدرة على  

قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك مواصلة إنتاج المخرجات، وتشمل المدخالت المستحوذ علیھا 
ة أو العملیة أو تسھم بشكل كبیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات وتعتبر فریدة أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیر

.جھد أو تأخیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات

عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، تجري تقییماً للموجودات والمطلوبات المالیة المفترضة من أجل تصنیف مناسب وفقاً للبنود التعاقدیة 
واألوضاع االقتصادیة والظروف ذات عالقة كما في تاریخ االستحواذ. یشتمل ھذا على فصل المشتقات المتضمنة في العقد األساسي من 

الشركة المستحوذ علیھا. قبل 

وق إن أي مبلغ طارئ سیتم تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة سیتم تثبیتھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. إن المبلغ الطارئ المصنف كحق
بند مطلوبات والذي ملكیة ال یعاد قیاسھ، ویتم احتساب سداده الالحق ضمن حقوق الملكیة. إن المبلغ الطارئ المصنف كبند موجودات أو  

األدوات المالیة، یتم قیاسھ بالقیمة العادلة مع تثبیت التغیرات ٩یمثل أداة مالیة ویقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
یاس المبلغ الطارئ اآلخر الذي ال یقع . یتم ق٩في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر وفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر مالي مع تثبیت التغیرات في القیمة العادلة  ٩ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
ضمن األرباح أو الخسائر.
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دمج األعمال والشھرة (تابع) 

یتم قیاس الشھرة في البدایة بالتكلفة، والتي تمثل الزیادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المثبت للحصص غیر المسیطرة، وأي حصص  
الممكن تحدیدھا). إذا كانت القیمة العادلة لصافي الموجودات محتفظ بھا سابقاً، على صافي الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المتحملة  

المستحوذ علیھا تزید عن إجمالي المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحیح كافة الموجودات المستحوذ
مبالغ لیتم تثبیتھا بتاریخ االستحواذ. إذا كانت إعادة تقییم علیھا وجمیع المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس ال

ضمن ال تزال ینتج عنھا زیادة في القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على إجمالي المبلغ المحول، یتم تثبیت األرباح بعد ذلك  
األرباح أو الخسائر. 

ناق  في القیمة، فإن  بعد التثبیت األولي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة  القیمة متراكمة. لغرض اختبار االنخفاض  انخفاض في  خسائر  أیة  صاً 
الشھرة المستحوذ علیھا في دمج األعمال ھي، من تاریخ االستحواذ، مخصصة لجمیع الوحدات المنتجة للنقد الخاصة بالمجموعة والتي  

ات أو مطلوبات أخرى للشركة المستحوذ علیھا قد تم تخصیصھا لتلك  یتوقع بأن تستفید من دمج األعمال، بغض النظر فیما إذا كانت موجود
الوحدات. 

بالعملیات  عندما تشكل الشھرة جزءًا من الوحدة المنتجة للنقد وأنھ تم استبعاد جزءًا من العملیات داخل تلك الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة  
األرباح أو الخسائر من استبعاد العملیات. إن الشھرة التي تم استبعادھا في ھذه الظروف یتم  المستبعدة في المبلغ المدرج للعملیات عند تحدید  

قیاسھا استنادًا إلى القیم المتعلقة بالعملیات المستبعدة والجزء من الوحدة المنتجة للنقد المحتفظ بھ. 

المخصصات 
ا أو ضمني) على  حالي (قانوني  عند وجود التزام  تدفق خارج  یتم إثبات المخصصات  المرجح أن یلزم  سابق، من  لمجموعة نتیجة حدث 

لتسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة بأنھ یمك ن للموارد التي تتضمن مزایا اقتصادیة ضروریاً 
ولكن عند التأكد من السداد فقط.  یتم عرض المصاریف  ، موجوداتاستعادة بعض من أو كل المخصصات، یتم تثبیت المبلغ المحصل كبند  

التي تتعلق بأي مخصص في بیان األرباح أو الخسائر الموحد بعد تنزیل أیة مبالغ مستردة.

مالئماً،  یكون  حیثما  یعكس،  والذي  الضریبة  قبل  السعر  باستخدام  المخصصات  خصم  یتم  جوھریاً،  لألموال  القیمة الزمنیة  تأثیر  كان  إذا 
. لمخاطر التي تخص بند المطلوبات.  عند استخدام الخصم، تثبت الزیادة في المخصص المستحق بمرور الوقت كتكالیف تمویلا

مكافآت الموظفین 
یتم احتساب التزام المجموعة فیما یتعلق بخطط المكافآت المحددة من خالل تقدیر مبلغ المكافآت المستقبلیة التي حصل علیھا الموظفون في 

رات الحالیة والسابقة، وخصم ھذا المبلغ وخصم القیمة العادلة ألي موجودات للخطة.الفت

یتم حساب التزامات المكافآت المحددة عند كل فترة تقریر من قبل خبیر اكتواري مؤھل باستخدام طریقة االئتمان بالوحدة المتوقعة. یتم  
أرباح وخسائر اكتواریة، وذلك بشكل مباشرة في بیان الدخل الشامل الموحد.  تثبیت إعادة قیاس مطلوبات المكافآت المحددة، والتي تشمل  

تحدد المجموعة صافي مصروفات الفائدة على االلتزام في بدایة الفترة السنویة لمطلوبات المكافآت المحددة في ذلك الوقت، مع األخذ في  
جة مدفوعات المكافآت. یتم تثبیت صافي مصاریف الفوائد والمصاریف االعتبار أي تغییرات في مطلوبات المكافآت المحددة خالل الفترة نتی

األخرى المرتبطة بخطط المكافآت المحددة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

مباشر تثبیت التغییر الناتج في المزایا المتعلقة بالخدمة السابقة أو   ما أو عند تقلیص الخطة، یتم بشكل  خطة  الربح أو  عند تغییر مزایا 
الخسارة من التقلیص في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. تقوم المجموعة بتثبیت األرباح والخسائر من تسویة خطة المزایا المحددة عند  

حدوث التسویة. 

المطلوبات الطارئة 
من المستبعد تدفق خارج للموارد التي تتضمن ال یتم تثبیت المطلوبات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة. ویتم اإلفصاح عنھا إال إذا كان

لموحدة ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون من المرجح تدفق داخل  امزایا اقتصادیة.  ال یتم تثبیت الموجودات الطارئة في البیانات المالیة  
للمزایا االقتصادیة.
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تحویل العمالت األجنبیة 
وھو العملة المستخدمة لدى   للمجموعة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة،  تحدد منشأةلكل  .الشركةیتم عرض البیانات المالیة الموحدة   ،

. المنشأةالمجموعة العملة المستخدمة لدیھا على أساس العملة الرئیسیة المستخدمة في أعمال 

المعامالت واألرصدة )١
یتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة في البدایة من قبل منشآت المجموعة حسب السعر السائد للعملة المستخدمة في تاریخ المعاملة.

السائد بتاریخ إعداد التقاریر. یتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة المصنفة بالعمالت األجنبیة حسب سعر الصرف الفوري 

كجزء من إن الفروقات الناتجة من تسویة أو تحویل البنود النقدیة تثبت في بیان األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدیة التي تم تعیینھا  
رى حتى یتم استبعاد صافي االستثمار  تحوط صافي استثمار المجموعة في عملیة أجنبیة. یتم تثبیت ھذه الفروقات في بنود الدخل الشامل األخ

في الوقت الذي یتم تصنیف المبلغ المتراكم في بیان األرباح أو الخسائر. تسجل رسوم الضرائب واالئتمان العائد إلى فروقات سعر الصرف  
على ھذه البنود النقدیة أیضاً في بنود الدخل الشامل األخرى.

كلفة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف السائدة كما في تواریخ المعامالت إن البنود غیر النقدیة التي تقاس حسب الت
د القیمة األولیة. إن البنود غیر النقدیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بالعمالت األجنبیة تحول باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاریخ تحدی 

العادلة. 

المجموعةشركات )٢
ر  عند توحید البیانات المالیة، یتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاریخ التقری 

منفصل  إن فروقات التحویل التي تنتج عند التحویل یتم نقلھا مباشرة إلى بند  ویتم تحویل بیانات الدخل بمتوسط سعر الصرف بنھایة الشھر.
یتم في حقوق الملكیة. عند استبعاد عملیة خارجیة، فإن المبلغ التراكمي المؤجل المثبت ضمن حقوق الملكیة المتعلقة بتلك المنشأة األجنبیة  

تثبیتھ ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

ل العادلة  القیمة  تعدیالت في  وأي  أجنبیة  عملیة  على  االستحواذ  من  تنتج  شھرة  أي  من إن  تنتج  والمطلوبات  للموجودات  المدرجة  لقیمة 
االستحواذ تعامل على أنھا موجودات ومطلوبات العملیة األجنبیة ویتم تحویلھا حسب سعر اإلقفال. 

المنح الحكومیة 
المرفقة. عندما تتعلق المنحة ببند یتم تثبیت المنح الحكومیة عندما یوجد تأكید معقول على أنھ سیتم استالم المنحة وااللتزام بجمیع الشروط  

. مصروفات، یتم تثبیتھا كدخل على أساس منتظم على مدى الفترات التي یتم فیھا دفع التكالیف ذات العالقة، التي تھدف المنحة إلى تعویضھا 
م بند الموجودات ذي العالقة. وعندما تتعلق المنحة ببند موجودات، یتم تثبیتھا كدخل بمبالغ مماثلة على مدى األعمار المقدرة الستخدا

ح  عندما تحصل المجموعة على منح للموجودات غیر النقدیة، یتم أدراج بند الموجودات والمنحة بالقیمة العادلة ویتم اإلفراج عنھا إلى الرب 
المعني في شكل أقساط سنویة  أو الخسارة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لبند الموجودات، بناًء على نمط استھالك مزایا بند الموجودات 

متساویة. 

توزیعات األرباح النقدیة 
توزیع تقوم الشركة بتثبیت بند مطلوبات لدفع توزیعات أرباح عندما یتم اعتماد التوزیع ولم یعد التوزیع حسب قرار الشركة. یتم تثبیت مبلغ ال 

مباشرة في حقوق الملكیة.
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٣١

(تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ١-٣

وما یعادلھ النقد 
تكون  یشتمل النقد والودائع قصیرة األجل في بیان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع عالیة السیولة، والتي  

لمخاطر تغییرات غیر جوھریة في القیمة. جاھزة لیتم تحویلھا بسھولة إلى مبلغ نقدي محدد والتي تخضع 

النقد ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد، تتألف النقدیة وشبھ النقدیة من النقد والودائع قصیرة األجل كما ورد أعاله، بعد تنزیل رصید  
عتبر جزءًا ال یتجزأ من اإلدارة النقدیة للمجموعة. ی، حیث المقید

إدارة المخاطر المالیة أھداف وسیاسات ٤

تتولى اإلدارة التنفیذیة المسؤولیة الكاملة عن الشركة وعن اإلشراف على إطار إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة، وعلى تطویر ومراقبة  
سیاسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة. 

المجموعة ولوضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر  تم وضع سیاسات إدارة مخاطر المجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا 
إلدراج   بصورة دوریة  المخاطر  بالحدود الموضوعة. یتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة  ولمتابعة المخاطر ومراقبة االلتزام  ومراقبتھا 

التغیرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.

الذمم الدائنة التجاریة واألخرى والقروض والسلفیات التي یترتب علیھا فوائد والسندات تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة من  
مستحقة الدفع ومطلوبات عقود اإلیجار. إن الھدف الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات المجموعة. تشتمل الموجودات 

ع الوكالة واألرصدة البنكیة المستمدة مباشرة من عملیاتھا. المالیة للمجموعة على الرسوم والذمم المدینة األخرى وودائ

مخاطر صرف العمالت  ومخاطر االئتمان وأسعار الفائدةإن المخاطر الرئیسیة الناتجة من األدوات المالیة الخاصة بالمجموعة ھي مخاطر  
من ھذه المخاطر والموافقة علیھا وھي ملخصة أدناه: مخاطر السیولة. یقوم مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على السیاسات إلدارة كل و

أسعار الفائدة مخاطر 
الفائدة  إن مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة حصول تغیرات في أسعار 

الفائدة فیما   أسعار  علیھا فائدة  في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر  علیھا فائدة والتي یترتب  بالقروض والسلفیات التي یترتب  یتعلق 
بمعدالت متغیرة وتعرض المجموعة لمخاطر معدل فائدة التدفقات النقدیة. 

د التحلیل على  تم تحدید تحلیل الحساسیة أدناه بناًء على التعرض لمعدالت الفائدة على القروض في تاریخ إعداد التقاریر المالیة. وقد تم إعدا
نقطة ٥٠افتراض أن ھذه المبالغ القائمة بتاریخ إعداد التقریر المالي كانت قائمة طوال السنة. یتم استخدم مقیاس زیادة أو انخفاض بمعدل 

لة في أسعار الفائدة. أساس عند اإلبالغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخلیاً لموظفي اإلدارة العلیا ویمثل تقییم اإلدارة للتغیرات الممكنة والمعقو

نقطة أساس وظلت جمیع العوامل المتغیرة األخرى ثابتة، فإن أرباح المجموعة للسنة المنتھیة ٥٠إذا كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بمقدار 
رھم).  ألف د ٦٤٣: أرباح السنة ستنخفض / ترتفع بمقدار ٢٠٢١ألف درھم (١٬٠٧٠بمقدار سترتفع /تنخفض س٢٠٢٢أغسطس ٣١في 

ال یوجد تأثیر مباشر على حقوق ملكیة المجموعة بخالف التأثیر الناتج عن التأثیر على األرباح للسنة.
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٣٢

) تابعأھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ( ٤

مخاطر االئتمان 
خسارة مالیة. تتعرض  بالتزاماتھ بموجب أداة مالیة أو عقد عمالء، مما یؤدي إلى  مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم وفاء طرف مقابل 

على الرسوم والذمم المدینة وودائع الوكالة والنقد لدى البنوك وودائع الصكوك الخاصة بھا على بشكل أساسي  المجموعة إلى مخاطر ائتمان  
النحو التالي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

الرسوم والذمم المدینة األخرى (باستثناء المصاریف المدفوعة مقدًما،
والمبالغ الرأسمالیة المدفوعة مقدًما والذمم المدینة عن ضریبة  

١٨٬٤٨٣٬٤٥٨٢٣٬٧٠٧٬١٢٤القیمة المضافة
٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠٤٥٬١٣١٬٣٨٩)١٢و١١ین  ودائع الوكالة (إیضاح 

٣٧١٬٣٧٣٬٢٠٢١٩٢٬٦٩٨٬٢٢٧)١٢(إیضاح  النقد لدى البنوك وودائع الصكوك
٨٢٩٬٩٢٢٬٢٦٠٧٤٠٬٥٣٦٬٢٦١

تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا فیما یتعلق برسوم الطالب من خالل المراقبة المنتظمة للرسوم المستحقة. 
تاریخ كل تقریر باستخدام معدل خسارة االئتمان المتوقع بناًء على األیام التي فات موعد استحقاقھا  یتم إجراء تحلیل مؤكد النخفاض القیمة في  

ر عن  لھذه الذمم المدینة (على سبیل المثال، من قبل الطالب) مع األخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاریخ التقری 
الظروف االقتصادیة المستقبلیة.األحداث الماضیة والسائدة وتوقعات 

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر االئتمان الخاصة بھا فیما یتعلق بالنقد في البنوك والوكالة وودائع الصكوك من خالل التعامل فقط مع 
االئتم مخاطر  وتقتصر  الطلب.  عند  لالستدعاء  قابلة  البنكیة  والودائع  األرصدة  وھذه  الطیبة.  السمعة  ذات  الدفتریة  البنوك  القیم  على  ان 

للموجودات المالیة في بیان المركز المالي الموحد.

، فإن تعرض الودائع والذمم المدینة األخرىبخصوص مخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى للمجموعة، بما في ذلك
رض الذي یساوي القیمة المدرجة لھذه األدوات. المجموعة لمخاطر االئتمان ینتج من عجز الطرف المقابل، مع أقصى حد للتع

مخاطر العمالت األجنبیة 
مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة لألدوات المالیة نتیجة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم معامالت

األمریكي الذي یرتبط بھ الدرھم اإلماراتي حالًیا. كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة، المجموعة في الغالب بالدرھم اإلماراتي أو الدوالر  
لم تكن ھناك موجودات ومطلوبات نقدیة كبیرة محددة بالعمالت األجنبیة. 

مخاطر السیولة 
رسوم  ال التعلیمیة دفع  المنشآتشروط قبول طالب  تستوجبتقوم المجموعة بالحد من مخاطر السیولة لدیھا بضمان توفر التسھیالت البنكیة.  

خالل الفصل الدراسي. یتم تسویة الذمم التجاریة الدائنة على أساس شروط االئتمان المتفق علیھا مع الموردین المعنیین. مقدماً أو 

. الفاتورةیوماً من تاریخ  ٩٠–٣٠على وجوب سداد المبالغ المستحقة الدفع خالل  بشكل عام  لدى المجموعة  إصدار الفواتیرتنص شروط  
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٣٣

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤

) تابعمخاطر السیولة (
للمجموعة في   المخصومة  غیر  المالیة  المطلوبات  استحقاقات  أدناه  الجدول  التعاقدیة أغسطس٣١یلخص  الدفعات  تواریخ  إلى  استنادًا   ،

وأسعار الفائدة الحالیة في السوق.

٢٠٢٢أغسطس ٣١في 

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٣أقل من
المجموعسنوات ٥سنوات أشھرأشھر٣

درھمدرھمدرھمدرھمدرھم

قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد 
٩٬٦٩٥٬٥٩٦٢٨٬٧٢٩٬٠١٠٢٤٤٬٠٠٦٬١٧٥١٠٤٬٠٣٢٬١٦٣٣٨٦٬٤٦٢٬٩٤٤بما یشمل الفوائد
٣٧٬٥٥٠٬٤٨٨-٨٬٣٠٤٬٧١٦٢٩٬٢٤٥٬٧٧٢-سندات مستحقة الدفع

٤٬٩٧٠٬٦٨٢١٦٬٥٠٤٬١٤٢١٠٤٬٥٢٧٬٧٤٠٢١٩٬٩٢٢٬١٥١٣٤٥٬٩٢٤٬٧١٥مطلوبات عقود اإلیجار 
٤٠٧٬٩٢٥٬١١١--٤٠٧٬٤٢٥٬٧٨٣٣٬٥٠٠٬٠٠٠الدائنون التجاریون واآلخرون

٦٨٥٬٠٩١٬٩٣٨٦٨٬٠٣٧٬٨٧٦٨٧٬٧٧٩٬٣٧٧٣١٤٬٩٥٤٬٣٢٣٥٥٤٬٨٦٣٬٨٨١اإلجمالي

٢٠٢١أغسطس ٣١في 

أكثر من٥إلى  ١٢١إلى  ٣أقل من
المجموعسنوات٥سنواتأشھرأشھر٣

درھمدرھمدرھمدرھمدرھم

قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد 
٣٬٨٤٩٬٨٠٩٢٤٬٤٥٣٬٣٩٨١٤٦٬٧٣٧٬٦١٩٤٠٬٦٣٠٬٨٧٥٢١٥٬٦٧١٬٧٠١سلفیات، بما یشمل الفوائدو

٣٬٠٧٤٬٨٤٩١٠٬٨١٦٬٦٤٣٨٠٬١٠١٬٩٧٠١٣٠٬٢٠٨٬٥٢٤٢٢٤٬٢٠١٬٩٨٦مطلوبات عقود اإلیجار 
الدائنون التجاریون واآلخرون

٨٤٣٬٨٣٩٬٧٧---٨٤٣٬٨٣٩٬٧٧(باستثناء السندات مستحقة الدفع)

٥٠١٬٧٦٤٬٨٤٠٤١٬٢٧٠٬٣٥٥٨٩٬٨٣٩٬٢٢٦٩٩٣٬٨٣٩٬١٧٠٥٣٠٬٧١٣٬٥١٧جمالي اإل

التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة 
٢٠٢٢-٢٠٢١

أغسطس٣١سبتمبر١
٢٠٢٢أخرىالتدفقات النقدیة٢٠٢١
درھمدرھمدرھمدرھم

قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد 
١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢١٢٨٬٤٠٥٬٧٤٣٧٬٩٢٧٬٥٨٥٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠بالصافي، سلفیاتو

٦٤٬٧٠٣٬١٧٢٢٠١٬٠٠٠٬٢٦٩)١٣٬٨٤٨٬٤٥٧(١٥٠٬١٤٥٬٥٥٤مطلوبات عقود اإلیجار 
٧٥٣٣٨٬٩٦٤٬٩٦٢٬١٤٧٬٣٨)٥٬٧٥٦٬٦٦٢(٨٧١٤٬٩٣٩٬سندات مستحقة الدفع

٣٠٧٣٥١٬١٧٤٬٦٢٤٬٨٠٠٬١٠٨٥١٠٬٥٩٥٬١١١٤٤١٬٥٧٠٬٥٧١اإلجمالي
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٣٤

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة (تابع) ٤

)تابع( التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة 
٢٠٢١-٢٠٢٠

أغسطس٣١سبتمبر١
٢٠٢١أخرىالتدفقات النقدیة٢٠٢٠
درھمدرھمدرھمدرھم

قروض وسلفیات 
١١٤٬٥٣٥٬٧١٤٧٧٬٩٣٦٬٠٥٢٣٬٦١٧٬١١٦١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢تترتب علیھا فوائد، بالصافي

١١٬٧٠٣٬٧٦٣١٥٠٬١٤٥٬٥٥٤)١٢٬٧٢١٬١٩٢(١٥١٬١٦٢٬٩٨٣مطلوبات عقود اإلیجار 
٨٧١٤٬٩٣٩٬)٧١١٬١٦٤(-٠٣٥٬٦٥١٥٬مستحقة الدفعسندات

٧٣٢٢٧١٬٣٤٩٬٨٦٠٬٢١٤٬٦٥٧١٥٬٦٠٩٬١٤٣٠٧٬١٧٤٬٣٥١اإلجمالي

إدارة رأس المال 
إدارة رأس مال المجموعة ھو ضمان االحتفاظ برأس المال المناسب لدعم أعمال المجموعة وزیادة قیمة حقوق إن الھدف الرئیسي من  

المساھمین إلى أقصى حد ممكن.

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأسمالھا وإجراء التعدیالت لھ، على ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. لم یتم إجراء أیة تغییرات في 
. یتألف ھیكل رأس المال من رأس  ٢٠٢١أغسطس  ٣١و٢٠٢٢أغسطس ٣١أو السیاسات أو العملیات خالل السنة المنتھیة في األھداف 

٢٠٢١أغسطس  ٣١(٢٠٢٢أغسطس  ٣١درھم كما في  ٩٣٣٬٩٧١٬٣٤٣المال واالحتیاطي القانوني واألرباح غیر الموزعة ویقاس بمبلغ  
.درھم)٩١٨٬٥٥٠٬٢٩٠حقوق ملكیة تقدر بـ –

تقدیر القیمة العادلة 
تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 

المالیة   الموجودات  أساسي  تتكون  وتتألف  بشكل  الصكوك.  وودائع  البنكي  والرصید  الوكالة  وودائع  األخرى  المدینة  والذمم  الرسوم  من 
من القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد والسندات المستحقة والذمم الدائنة التجاریة واألخرى.بشكل أساسي المطلوبات المالیة 

المالیة أدرجت بالمبلغ الذي یمكن بھ مبادلة األداة المالیة ضمن المعامالت الحالیة الجاریة بین إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  
األطراف الراغبة، بدًال من البیع أو التصفیة اإلجباریة. 

نتظمة ویقترب من إن القیمة العادلة للقروض والسلفیات التي یترتب علیھا فوائد، تحمل معدل فائدة تجاریة یتم إعادة تسعیره على فترات م
الم خصومة  قیمتھ الدفتریة. بالنسبة للسندات المستحقة الدفع، قامت إدارة المجموعة بتقییم القیمة العادلة باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة 

ترب من قیمھا الدفتریة  وعكست ھذه القیمة كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة. إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تق
في نھایة فترة إعداد التقاریر المالیة إلى حد كبیر بسبب االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات.
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات ٥

مبلغ المدرج للموجودات  إن إعداد البیانات المالیة الموحدة یتطلب من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على ال
التقدیرات  ھذه  إن  العادلة.  والقیم  عنھا  الناتجة  والمخصصات  الطارئة  المطلوبات  عن  واإلفصاح  والمصاریف  واإلیرادات  والمطلوبات 

ضروریة استنادا إلى االفتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلیة عن المبالغ

األحكام
السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة باألحكام التالیة باستثناء تلك التي تشتمل على تقدیرات، والتي لھا التأثیر  خالل عملیة تطبیق 

األكبر على المبالغ المثبتة في البیانات المالیة الموحدة: 

جر المجموعة كمستأ-حكم جوھري في تحدید مدة عقد اإلیجار بالنسبة للعقود ذات خیارات التجدید  
إلیجار  تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد ا 

.إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفیذه، أو أي فترات یشملھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم حدوث ذلك

یجار لفترات إضافیة من خمس سنوات إلى خمسة وعشرین سنة.  تمدید فترة اإلبموجب بعض عقود اإلیجار، یوجد لدى المجموعة خیار  
تطبق المجموعة حكم حول تقییم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفیذ خیار التجدید. وھذا یعني، أنھ یراعي كافة العوامل ذات العالقة 

جود حافز اقتصادي لتنفیذ التجدید. بعد تاریخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث أو تغیر والتي تؤدي لو
جوھري في الظروف الخاضعة لسیطرتھا والتي تؤثر على قدرتھا على تنفیذ (أو عدم تنفیذ) خیار التجدید (على سبیل المثال، تغییر في  

. أو فسخ العقد)استراتیجیة األعمال

المجموعة كمؤجر –تصنیف عقود إیجار العقارات 
أبرمت المجموعة عقود إیجار عقاریة وتجاریة ضمن محفظتھا المخصصة للعقارات االستثماریة. وحددت المجموعة، استنادًا إلى تقییم  

االقتصادي للعقار التجاري وال تبلغ القیمة الحالیة لدفعات شروط وأحكام االتفاقیات مثل أن فترة اإلیجار ال تمثل جزءًا رئیسیاً من العمر  
ات وبالتالي  الحد األدنى لإلیجار فعلیاً كامل مبلغ القیمة العادلة للعقار التجاري، أنھا تحتفظ بشكٍل كبیر بجمیع مخاطر ومزایا ملكیة ھذه العقار 

تحتسب عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلیة.

مبدأ االستمراریة 
الموارد المالیة  اإلقامت   لدیھا  المجموعة  أن  مقتنعة  وھي  االستمراریة،  مبدأ  أساس  على  باالستمرار  المجموعة  تقییم لقدرة  بإجراء  دارة 

دة جوھریة  المناسبة لالستمرار في األعمال في المستقبل المنظور. باإلضافة لذلك، إن مجلس اإلدارة لیس لدیھ علم بأي تقدیرات غیر مؤك
والتي یمكن أن تسبب شكوك مھمة حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة. وبناء علیھ، یجب إعداد البیانات 

المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. 

التقدیرات واالفتراضات 
بصورة   لھا  واالفتراضات التابعة  التقدیرات  مراجعة  تم تتم  التي  الفترة  ضمن  المحاسبیة  التقدیرات  على  التعدیالت  تثبیت  یتم  مستمرة.  
مراجعة التقدیرات فیھا والفترات المستقبلیة المتأثرة بذلك. 

األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ إعداد البیانات المالیة، التي   ھا  لإن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة 
مخاطر جوھریة للتسبب بتعدیل جوھري لمبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة ضمن السنة المالیة المقبلة مبینة فیما یلي: 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
تحصیل، باعتباره قیمتھ العادلة  ینشأ االنخفاض في القیمة عندما یزید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل لل

وفرة من  ناقصاً تكالیف االستبعاد وقیمة االستخدام، أیھما أعلى. إن احتساب القیمة العادلة ناقصًا تكالیف االستبعاد یستند على البیانات المت
یف اإلضافیة الستبعاد بند الموجودات.  معامالت الشراء الملزمة السائدة في السوق لموجودات مشابھة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصاً التكال 

تشمل  یستند حساب قیمة االستخدام على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تستمد التدفقات النقدیة من المیزانیة للسنوات الخمس المقبلة وال  
عزز أداء الموجودات للوحدة المنتجة للنقد أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلیة جوھریة التي سوف ت

التي یتم اختبارھا. إن المبلغ القابل للتحصیل یتغیر بتغیر سعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات 
ھذه التقد ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. تعتبر  صلة  النقدیة الداخلة المتوقعة في المستقبل  بالممتلكات والمعدات یرات أكثر 

التي قامت المجموعة بتثبیتھا.  والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة 

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة 
األسعار المتداولة في األسواق  عندما ال یمكن قیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي على أساس  

ج من النشطة، یتم قیاس القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ المدخالت لھذه النماذ
حدید القیمة العادلة.األسواق الممكن مالحظتھا حیثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكنا، فإن درجة من الحكم مطلوبة لت

تشمل األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغییرات في االفتراضات حول ھذه العوامل یمكن 
المالیة. أن تؤثر على القیمة العادلة لألدوات

بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ كجزء من دمج األعمال. وعندما یستوفي یتم تقییم المبلغ الطارئ، الناتج عن عملیات دمج األعمال،  
بالقیمة العادلة في كل تاریخ تقریر مالي. یستند تحدید القیمة العا  دلة على المبلغ الطارئ تعریف بند المطلوبات المالیة، ُیعاد قیاسھ الحقاً 

في االعتبار احتمالیة استیفاء كل ھدف أداء وعامل الخصم. التدفقات النقدیة المخصومة. إن االفتراضات الرئیسیة تضع
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)تابعاألحكام والتقدیرات واالفتراضات ( ٥

) تابعالتقدیرات واالفتراضات (

تقدیر نسبة االقتراض المتزایدة - عقود اإلیجار 
ثم   بسھولة، ومن  اإلیجار  عقد  الفائدة الضمنیة في  نسبة  تحدید  للمجموعة  یمكن  لقیاس  ال  بھا  الخاصة  المتزایدة  االقتراض  نسبة  تستخدم 

س مطلوبات عقود اإلیجار. إن نسبة االقتراض المتزایدة ھي نسبة الفائدة التي قد یتوجب على المجموعة دفعھا لالقتراض لفترة مماثلة، وبنف
خدام في بیئة اقتصادیة مماثلة. ومن ثم تعكس الضمان، األموال الالزمة للحصول على بند موجودات بقیمة مماثلة لبند موجودات حق االست

نسبة االقتراض المتزایدة ما قد یتوجب على المجموعة دفعھ، والذي یحتاج إلى تقدیر عند عدم توفر نسب ملحوظة (كما ھو الحال بالنسبة 
عقد اإلیجار (على سبیل المثال، عندما للشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمویل) أو عند الحاجة إلى تعدیلھا لتعكس شروط وأحكام  

تكون عقود اإلیجار لیست بالعملة المستخدمة لدى الشركة التابعة). تقوم المجموعة بتقدیر نسبة االقتراض المتزایدة باستخدام المدخالت 
الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرھا وُتطاَلب بإجراء بعض التقدیرات الخاصة بالشركة.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للرسوم المستحقة 
تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا فیما یتعلق برسوم الطالب من خالل المراقبة المنتظمة للرسوم المستحقة. 

خسارة   معدل  باستخدام  تقریر  كل  تاریخ  النخفاض القیمة في  مؤكد  تحلیل  إجراء  موعد  یتم  فات  التي  األیام  بناًء على  االئتمان المتوقع 
ریخ استحقاقھا لھذه الذمم المدینة (على سبیل المثال، من قبل الطالب) مع األخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تا 

التقریر عن األحداث الماضیة والسائدة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.

والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات 
الحتساب االستھالك والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسةتقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات

األخذ بعین االعتبار االستخدام المتوقع لبند الموجودات أو االستھالك الفعلي.  تقوم اإلدارة  .  یتم تحدید ھذا التقدیر بعد  واإلطفاء على التوالي
المستقبلیة عندما تعتقد اإلدارة بأن  ومصاریف اإلطفاء بمراجعة القیم المتبقیة واألعمار المقدرة بشكل سنوي ویتم تعدیل تكالیف االستھالك 

بقة.األعمار المقدرة تختلف عن التقدیرات السا

دمج األعمال والشھرة التجاریة ٦

٢٠٢٢أغسطس ٣١خالل السنة المنتھیة في ات االستحواذ)أ(

علي االستحواذ على مدرسة جبل
، أبرمت المجموعة االتفاقیات التالیة: ٢٠٢٢مایو ٢٦في 

اتفاقیة مع مجلس أمناء مدرسة جبل علي لنقل عملیات المدرسة (على أساس "نفس الوضع").) أ

اتفاقیة ثالثیة مع مجلس أمناء مدرسة جبل علي واإلمارات ریت)ب
من أجل تسویة مدفوعات اإلیجار المستحقة اعتباًرا من تاریخ االستحواذ على األرض ومبنى المدرسة، و-
ومبنى المدرسة.المعنیةض األرقطعة االستحواذ على -

ملیون درھم ٣٣٫٥ملیون درھم وسیتم تسویة الرصید ٢٠٠ملیون درھم. من ھذا المبلغ، تمت تسویة ٢٣٣٫٥بلغ إجمالي مبلغ االستحواذ 
نتج عن ھذا االستحواذ في الذكرى السنویة األولى لتاریخ االستحواذ. تم تثبیت الرصید المستحق بالقیمة العادلة كما في تاریخ االستحواذ. لم ی 

.حصص غیر مسیطرة
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(تابع) دمج األعمال والشھرة التجاریة ٦

(تتمة) ٢٠٢٢أغسطس ٣١االستحواذات خالل السنة المنتھیة في )أ(
الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المتحملة: 

علي كما في تاریخ االستحواذ على أساس مرحلي كما یلي:فیما یلي القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لمدرسة جبل 

درھم
األصول 

٥٣٬٠٠٠٬٠٠٠))١(٨أراضي (إیضاح 
١٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠)) ١(٨مباني (إیضاح 

٢٬٨١٩٬٣٩٨))١(٨ممتلكات ومعدات أخرى، بالصافي (إیضاح 
٦٬٦٨٩٬٤٨٣))١(٨(إیضاح مدینون تجاریون وآخرون، بالصافي 

٣٥٬٦٦١٬٥٧٩نقدیة وشبھ نقدیة 
٢٣٠٬٦٧٠٬٤٦٠

المطلوبات 
)١٦٬٠٦٢٬٥٧٣(دائنون تجاریون وآخرون 

)٨٬٦٧٨٬٣٧٦()١٤مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (إیضاح 
)٣٩٬١٩٥٬٢٠٧(سندات مستحقة الدفع

)٦٣٬٩٣٦٬١٥٦(

١٦٦٬٧٣٤٬٣٠٤بالقیمة العادلة (أ) إجمالي صافي األصول القابلة للتحدید 

٢٣١٬٩٠٠٬٠٠٠القیمة العادلة لمبالغ الشراء (ب) 

موجودات غیر ملموسة مثبتة عند االستحواذ:
٣٠٬١٠٠٬٠٠٠) ٧عالقات الطالب (إیضاح -
٣٥٬٠٦٥٬٦٩٦الشھرة التجاریة -

٦٥٬١٦٥٬٦٩٦
علي تم تخصیص الشھرة التجاریة بالكامل لمدرسة جبل 

جبل علي بمبلغ   مدرسة  ساھمت  االستحواذ،  تاریخ  خسائر تبلغ  ٨٬٦٠٤٬١٧٢من  وتكبدت  ١٥٬٣٨٩٬٩٢٨درھم من صافي اإلیرادات 
١٠٢٬٤٦٠٬٧٦١درھم، ولبلغت األرباح  ٦٨٣٬٢٠٠٬٠٦٣درھم. ولو أن االستحواذ كان قد جرى في بدایة السنة، لبلغت إیرادات المجموعة  

درھم.

لخارجة عند االستحواذ التدفقات النقدیة ا
درھم

)٣٥٬٦٦١٬٥٧٩(أ)(االستثماریة) صافي النقد المستحوذ علیھ (مشمول في التدفقات النقدیة من األنشطة 
٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠النقد المدفوع (مشمول في التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة) (ب) 

)٠٤٠٬٩٨٢((مشمولة في التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة) (ج) تكالیف المعاملة الناتجة عن االستحواذ 

٣٨١٬٣٥٦١٦٣٬صافي التدفقات النقدیة الخارجة عند االستحواذ 

.تكالیف التمویلدرھم كمصاریف وتم إدراجھا ضمن ٠٤٠٬٩٨٢تم تحمیل تكالیف المعاملة بمبلغ 



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٣٨

(تابع) دمج األعمال والشھرة التجاریة ٦

(ب) الشھرة التجاریة 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

االستحواذ من خالل دمج األعمال: 
٢٠٤٬٩٣٢٬٠٦٣٢٠٨٬٠١٦٬٧٠٣(یشار إلیھما مًعا باسم "استحواذ تعلیم")تعلیم لإلدارة ذ.م.م.وتعلیم ذ.م.م -
-٣٥٬٠٦٥٬٦٩٦)(أ)٦(إیضاح  *مدرسة جبل علي-

٢٣٩٬٩٩٧٬٧٥٩٢٠٨٬٠١٦٬٧٠٣
)٣٬٠٨٤٬٦٤٠(-ناقص: خسائر االنخفاض في القیمة

٢٣٩٬٩٩٧٬٧٥٩٢٠٤٬٩٣٢٬٠٦٣

، قامت إدارة المجموعة بالتقییم وخلصت إلى أن اختبار  ٢٠٢٢مایو  ٢٦* بالنظر إلى أن مدرسة جبل علي قد تم االستحواذ علیھا في  
فصاعدًا. ٢٠٢٣-٢٠٢٢أساس سنوي بدًءا من انخفاض قیمة الشھرة التجاریة یتم إجراؤه على  

ض  استحواذ تعلیم: في حین تم تعریف الوحدة المنتجة للنقد باعتبارھا المدرسة الفردیة، فإن إدارة المجموعة تراقب الشھرة التجاریة ألغرا
أن ذلك یمثل ترىألنھا  ،مًعا قد")(أو "مجموعة الوحدات المنتجة للنمدارسالاإلدارة الداخلیة على مستوى قطاع التشغیل، أي مجموعة  

كما في كل تاریخ إعداد التقاریر المالیة.للشھرة التجاریة اختبارات انخفاض القیمة تجريالمتوقعة عند االستحواذ وبالتالي التعاونأوجھ 

استحواذ تعلیم: 
"تعلیم لإلدارة ذ.م.م."، حیث استحوذت الشركة على جمیع ، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع "تعلیم ذ.م.م." و  ٢٠٠٧سبتمبر ١في  

للشركةكان االستحواذ بمثابة معاملة أجریت بالتزامن، بحیث تم إنجازھا على النحو الذي یتیح  أسھم "تعلیم ذ.م.م." و "تعلیم لإلدارة ذ.م.م."
یة االستحواذ. وبموجب ھذه االتفاقیة، أصبحت "تعلیم ذ.م.م."  إمكانیة إدارة وتشغیل المدارس المستحوذ علیھا معاً، كما كان الحال قبیل عمل

و "تعلیم لإلدارة ذ.م.م." شركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

اختبار انخفاض القیمة السنوي واالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حسابات القیمة عند االستخدام والحساسیة للتغیرات في االفتراضات
ذات أعمار االستخدام غیر المحددة، تم تحدید المبالغ األخرى  الموجودات غیر الملموسة  الشھرة التجاریة وفاض قیمة  لغرض اختبار انخ 

لس القابلة لالسترداد من الوحدات المنتجة للنقد على أساس القیمة من االستخدام باالستناد إلى توقعات التدفق النقدي المعتمدة من قبل مج 
سنوا لفترة خمس  معدالت النمو النھائیة المبینة أدناه. تشتمل اإلدارة  سنوات باستخدام  بعد فترة الخمس  لما  التدفقات النقدیة  ت. تم تقدیر 

ما قبل الضریبة قائم على أساس المخاطر (المتوسط   خصم  الحتساب القیمة من االستخدام على معدل  االفتراضات الرئیسیة المستخدمة 
اإلیرادات قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء بما یتوافق مع التجارب السابقة المعدلة على  المرجح لتكلفة رأس المال)، وھوامش 

وموفقات الجھات التنظیمیة على الرسوم). ال یتجاوز   بعین االعتبار تسجیل الطالب  وتحسن األسعار (مع األخذ  أساس الكفاءة المتوقعة 
محتملة بشكل  معدل النمو متوسط معدل النمو طویل األجل لأل شأن أي تغییرات  سواق التي تعمل فیھا الوحدات المنتجة للنقد. لیس من 

معقول على االفتراضات أن تسفر عن انخفاض القیمة. فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة الحتساب القیمة من االستخدام: 

٢٠٢٢٢٠٢١
──────────────────────────────────────

معدل الخصم الخصم معدل 
(المتوسط المرجح (المتوسط المرجح  
معدل النمولتكلفة رأس المال) معدل النمو لتكلفة رأس المال) 

٪٢٪١٢٪٢٪١٢استحواذ تعلیم

اختبارها بخصوص االنخفاض في القيمة  كما في تاریخ التقریر، تم تقييم المبلغ القابل للتحصيل للوحدات المنتجة للنقد للمجموعة والتي تم  
مليون درهم. لم یتم تحدید أي انخفاض في القيمة على القيمة الدفتریة للشهرة كما في تاریخ التقریر. ٩٤٥.١بمبلغ 

الحساسیة نحو التغیرات في االفتراضات 
و ترى اإلدارة أنھ ال  محتملة في أي من االفتراضات بالنسبة لتحدید قیمة االستخدام للوحدات المنتجة للنقد أعاله،  معقولة  جود لتغیرات 

الرئیسیة أعاله بما ستنتج عنھا قیمة دفتریة للوحدة المنتجة للنقد تتجاوز بصورة مادیة قیمتھا القابلة لالسترداد. 

وحدة منتجة للنقد خالل السنة السابقة، ثبتت المجموعة مبلغ  استبعاد عملیة داخل  كخسارة انخفاض في قیمة الشھرة ملیون درھم  ٣٫١: 
التجاریة عند إغالق مدرسة حضانة حدیقة األطفال بناًء على القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة.  لم تكن خسارة االنخفاض في القیمة ھذه 

ستنشأ لو واصلت مدرسة حضانة حدیقة األطفال عملیاتھا. 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٣٩

الموجودات غیر الملموسة٧

انخفاض اإلیجاراتعالقات التجاریة العالمة 
إجماليعن القیمة السوقیةالطالبوالمناھج
درھمدرھمدرھمدرھم

التكلفة: 
٢٠٢١١٨٬٦١١٬٥٤٦١٠٬٧٧٤٬١٦٢٤١٬٥١٤٬٢٩٢٧٠٬٩٠٠٬٠٠٠أغسطس ٣١و٢٠٢٠سبتمبر  ١في 
٢٠٢١١٨٬٦١١٬٥٤٦١٠٬٧٧٤٬١٦٢٤١٬٥١٤٬٢٩٢٧٠٬٩٠٠٬٠٠٠سبتمبر  ١في 

٣٠٬١٠٠٬٠٠٠-٣٠٬١٠٠٬٠٠٠-](أ)٦إیضاح [االستحواذ خالل السنة 
٢٠٢٢١٨٬٦١١٬٥٤٦٤٠٬٨٧٤٬١٦٢٤١٬٥١٤٬٢٩٢١٠١٬٠٠٠٬٠٠٠أغسطس ٣١كما في 

اإلطفاء المتراكم: 
٢٠٢٠١٨٬٦١١٬٥٤٦١٠٬٧٧٤٬١٦٢٢٨٬٩٠٨٬٢٢٦٥٨٬٢٩٣٬٩٣٤سبتمبر  ١في 

٥٢٤٬٤١٦٥٢٤٬٤١٦--المطفأة للسنة

٢٠٢١١٨٬٦١١٬٥٤٦١٠٬٧٧٤٬١٦٢٢٩٬٤٣٢٬٦٤٢٥٨٬٨١٨٬٣٥٠أغسطس ٣١كما في 
٥٣٧٬٥٠٠٥٢٤٬٤١٦١٬٠٦١٬٩١٦-المطفأة للسنة

٢٠٢٢١٨٬٦١١٬٥٤٦١١٬٣١١٬٦٦٢٢٩٬٩٥٧٬٠٥٨٥٩٬٨٨٠٬٢٦٦أغسطس ٣١كما في 
صافي القیمة الدفتریة:

٢٩٬٥٦٢٬٥٠٠١١٬٥٥٧٬٢٣٤٤١٬١١٩٬٧٣٤-٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في 
١٢٬٠٨١٬٦٥٠١٢٬٠٨١٬٦٥٠--٢٠٢١أغسطس ٣١كما في 

فما یلي الموجودات غیر الملموسة المثبتة في ھذا االستحواذ: 

: بالرغم من أن المدارس الفردیة الخاضعة لتشغیل وإدارة تعلیم ذ.م.م غیر مسجلة بعالمة  الدراسیةالعالمة التجاریة والمناھج) أ(
تجاریة، إال أنھا تخضع لحمایة بموجب قوانین ھیئة ترخیص المدارس، وزارة التعلیم، والھیئة المختصة بالترخیص التجاري في  

والتي ال تسمح ألي طرف آخر بتأسیس مدارس تحمل نفس األسماء. على ھذا النحو، أثبت ذلك أنھ اإلمارات العربیة المتحدة،  
شكل قانوني للحمایة، وبالتالي فإن العالمة التجاریة والمناھج الدراسیة تفي بمعاییر تثبیت الموجودات غیر الملموسة. تم إطفاء 

. ٢٠٢١و٢٠٢٢غسطس  أ٣١ھذه العالمة التجاریة والمنھج الدراسي بالكامل في  

ھؤالء الطالب ) ب( بقاء  لدرجة  قیمة  ھذه العالقات  تمثل  طالبھا الحالیین.  مع  بتكوین عالقات  ذ.م.م  تعلیم  قامت  الطالب:  عالقات 
مسجلین في المدرسة ومستمرین في دفع رسوم دراسیة لحین االنتھاء من البرامج الدراسیة الخاصة بھم.  تم إطفاء عالقات الطالب 

. ٢٠٢١و٢٠٢٢أغسطس ٣١مل في ھذه بالكا 

سجلت تعلیم ذ.م.م األراضي والمباني التي تم الحصول علیھا بموجب عقود إیجار طویلة انخفاض اإلیجارات عن القیمة السوقیة:) ج(
األجل. تم إبرام اتفاقیات اإلیجار وفقاً لمعدالت تقل كثیرًا عن المعدالت السوقیة السائدة بتاریخ االستحواذ. وعلیھ، قامت المجموعة 

كم السوقیة  عن القیمة  اإلیجارات  في  باالنخفاض  كما في  باالعتراف  باتفاقیات اإلیجار.  یتعلق  فیما  ملموسة  ٣١وجودات غیر 
درھم). ١٢٫٠٨١٫٦٥٠-٢٠٢١درھم (١١٬٥٥٧٬٢٣٤، بلغ صافي القیمة الدفتریة ٢٠٢٢أغسطس 

اإلیضاح   الخاصة  ٦راجع  األخرى  الملموسة  غیر  والموجودات  التجاریة  الشھرة  قیمة  انخفاض  اختبار  حول  التفاصیل  من  لمزید  (ب) 
تحواذ على تعلیم. باالس

البالغة   الطالب  عالقات  تثبیت  تم  علي:  جبل  مدرسة  على  [إیضاح  ٣٠٬١٠٠٬٠٠٠االستحواذ  االستحواذ  ھذا  على  راجع  (أ)].٦درھم 
(ب) لمزید من التفاصیل حول اختبار انخفاض قیمة الموجودات غیر الملموسة األخرى الخاصة باالستحواذ على مدرسة جبل  ٦اإلیضاح  

علي. 
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٢٠٢٢أغسطس  ٣١المنتھیة في كما في وللسنة 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٠

الممتلكات والمعدات ) ١(٨

المباني األراضي 

التحسینات على  
العقارات  

المستأجرة  
والمعدات الخارجیة

األثاث
والتجھیزات

الكتب والمعدات 
المكتبیة 

والمدرسیة والمعدات 
التكنولوجیة

سیارات
أعمال رأسمالیة

اإلجماليقید اإلنجاز

درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم
التكلفة  

١٫٢٣٠٫٠٢٣٫٧٩٦ ٣١٫٧٨٨٫٧٢٨ ١٫٠٩٧٫٢٠٠ ١٠٦٫٧٣٣٫٦٢٠ ٤٢٫٦٤٣٫٠٣٠ ٥٠٫٤٨٤٫٣٧٩ ٨٤٨٫٩٧٨٫٧١٨ ١٤٨٫٢٩٨٫١٢١   ٢٠٢٠سبتمبر  ١في 
١٦٩٫٢٦٨٫٥٣٦ ١٥٣٫٧٢٤٫٦٢٦ ٤٠٩٬٩٦٤ ١٠٫٣٨٨٫٤٣٦ ٣٫١٧٥٫٧٢٣ ١٫٥٦٩٫٧٨٧ -  -  اإلضافات  

) ٣٩٦٫٤٤٣(-  ) ٣٤٠٫٤٤٣(-  -  )٥٦٫٠٠٠(-  -  االستبعادات والمشطوبات  
  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------

١٫٣٩٨٫٨٩٥٫٨٨٩ ١٨٥٫٥١٣٫٣٥٤ ١٫١٦٦٫٧٢١ ١١٧٫١٢٢٫٠٥٦ ٤٥٫٨١٨٫٧٥٣ ٥١٫٩٩٨٫١٦٦ ٨٤٨٫٩٧٨٫٧١٨ ١٤٨٫٢٩٨٫١٢١ ٢٠٢٠أغسطس   ٣١في 
٧٥٫٤٢١٫٨٨١ ١٣٫٢٧٥٫٩٠٧ ٣١٤٫٦٧٨ ١٩٫٩٩٦٫٢٥١ ١٣٫٦٠٠٫٠٧٧ ٢٤٬٢٦١٬٧٦٩ ٣٬٩٧٣٬١٩٩ -  اإلضافات  

١٩٧٫٣٦٥٫٠١٧ -  ١٤٠٫٥٠٠ ٤٫٢٩١٫٤٦٨ ٧٫٤٣٣٫٠٤٩ -  ١٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٥٣٬٠٠٠٬٠٠٠ أ) ٦(إیضاح  تابعة  ةاستحواذ على شرك 
-  ) ١٩٦٬٠٦٣٬١٢٨(-  -  ٧٫٩٢٨٫١٢٨ -  ١٨٨٬١٣٥٬٠٠٠ -  التحویالت 

)١٧٬١٠٢٬٩٧١(-  -  -  -  -  )١٧٬١٠٢٬٩٧١(-  )) ٢(٨(إیضاح المحول لعقار استثماري 
)٤٬٦٤١٫١٦٢(-  -  )٤٬٦٤١٬١٦٢(-  -  -  -  االستبعادات والمشطوبات  

  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------
٢٠٢٢أغسطس  ٣١في 

 ٢٠١٫٢٩٨٫١٢١
 

١٫٦٤٩٫٩٣٨٫٦٥٤ ٢٫٧٢٦٫١٣٣ ١٫٦٢١٫٨٩٩ ١٣٦٫٧٦٨٫٦١٣ ٧٤٫٧٨٠٫٠٠٧ ٧٦٫٢٥٩٫٩٣٥ ١٫١٥٦٫٤٨٣٬٩٤٦
  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------

االستھالك المتراكم
٣٨٨٫٥٥٧٫٠٣١ -  ٨٨٤٫٦٦٣ ٩٥٫١٠٩٫٦١٢ ٣٦٫٠٢٨٫٤٠٣ ١٧٫٦٥٤٫٧٤٧ ٢٣٨٫٨٧٩٫٦٠٦ -  ٢٠٢٠ سبتمبر ١في 

٤٤٫٢٩٣٫٦٨٦ -  ١٤٨٫٧٣٧ ٨٫٤٧٤٫٣٩٤ ٢٫٧٩٦٫١٧٠ ٣٫٧٢٢٫٢٠٠ ٢٩٫١٥٢٫١٨٥ -  المحمل للسنة  
) ٢٩٥٫٥٩٦(-  ) ٢٩٥٫٥٩٦(-  -  -  -  -  االستبعادات والمشطوبات  

  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------
٤٣٢٫٥٥٥٫١٢١ -  ٧٣٧٫٨٠٤ ١٠٣٫٥٨٤٫٠٠٦ ٣٨٫٨٢٤٫٥٧٣ ٢١٫٣٧٦٫٩٤٧ ٢٦٨٫٠٣١٫٧٩١ -  ٢٠٢١أغسطس   ٣١في 

٥٨٫١٢٧٫٣٣٣ -  ٢١٠٫٠٤٩ ١٠٫٧٨٠٫٦٥٥ ٦٫١١٨٫٠٦٠ ٤٫٦٠١٫٧٤٥ ٣٦٫٤١٦٫٨٢٤ -  المحمل للسنة 
٩٫٠٤٥٫٦١٩ -  ١٤٠٫٥٠٠ ٣٫٥٠٩٫٥٦٦ ٥٫٣٩٥٫٥٥٣ -  -  -  أ) ٦(إیضاح  تابعة  ةاستحواذ على شرك 

)٥٬٤٢٦٬٦٧٠(---  -  -  )٥٬٤٢٦٬٦٧٠(-  )) ٢(٨المحول لعقار استثماري (إیضاح 
)٤٫٦٤١٬١٦٢(-  -  )٤٫٦٤١٬١٦٢(-  -  -  -  االستبعادات والمشطوبات 

  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------
٤٨٩٫٦٦٠٫٢٤١ -  ١٫٠٨٨٬٣٥٣ ١١٣٫٢٣٣٫٠٦٥ ٥٠٫٣٣٨٫١٨٦ ٢٥٫٩٧٨٫٦٩٢ ٢٩٩٫٠٢١٫٩٤٥ - ٢٠٢٢أغسطس  ٣١في 
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صافي القیمة الدفتریة
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وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤١

الممتلكات والمعدات (تابع) ) ١(٨

تتألف األراضي من قطعة أرض تم منحھا للشركة في مردف، دبي وخمس قطع أخرى بنظام التملك الحر في جزر الجمیرا وحدیقة ) أ
وتالل اإلمارات ومدینة دبي لألستودیوھات، على التوالي. یتم االحتفاظ بقطع األرض ھذه (باستثناء قطعة األرض ٤الجمیرا، والثنایا  

تودیوھات) بشكل قانوني باسم "تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م" بغرض المصلحة النفعیة لـ "تعلیم ش.ذ.م.م". یتم الكائنة في مدینة دبي لالس
االحتفاظ بقطعة األرض الكائنة في مدینة دبي لالستودیوھات بشكل قانوني باسم "تعلیم ش.ذ.م.م". 

مدرسیة وھي األكادیمیة األمریكیة للبنات ومدرسة تشتمل المباني بصورة رئیسیة على تكلفة اإلنشاء والتوسع وتجدید خمسة مباني)ب
) والمجموعة، حیث تم إنشاء تلك المدارس ١خلیفة أ (المرحلة  –الدولیةومدرسة جرینفیلد الدولیة ومدرسة الراحة  الدولیةالراحة  

وحة. كما تم بناء روضة ) على أرض ممن٣والمرحلة  ٢والمرحلة  ١على أراضي مؤجرة. وتم إنشاء مبنى مدرسة أبتاون (المرحلة 
أرض  على  لالستودیوھات  دبي  مدینة  لموظفي  السكنیة  والمباني  بارك  جمیرا  البریطانیة  دبي  ومدرسة  فاوندیشین  البریطانیة  دبي 
مستحوذ علیھا ومملوكة تملك حر. بینما المبنى الخاص بمدرسة الجمیرا للبكالوریا فھو مستأجر. إن جمیع عقود اإلیجار المذكورة 

ومدرسة الجمیرا للبكالوریا باسم "تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م" التي تحتفظ الدولیةه باستثناء عقود اإلیجار الخاصة بمدرسة الراحة  أعال
أنھ سوف یتم تجدید عقود اإلیجار المعنیة في المستقبل المنظور. المجموعةبھا باإلنابة عن "تعلیم ش.ذ.م.م". وترى إدارة

على منحة في شكل قطعة أرض من حكومة دبي إلنشاء مدرسة ("مدرسة أبتاون"). إن ٢٠١١مایو ٩حصلت "تعلیم ش.ذ.م.م" في ) ج
ھذه المنحة ھي منحة مشروطة وتنص على أنھ كان یتعین على "تعلیم ش.ذ.م.م" البدء في إنشاء قسم لریاض األطفال خالل سنة واحدة 

والبدء في بناء مدارس ابتدائیة وإعدادیة وثانویة خالل ثالث سنوات من تاریخ استالم األرض من تاریخ استالم األرض الممنوحة  
من مدرسة أبتاون") ١، قامت "تعلیم ش.ذ.م.م" باالنتھاء من إنشاء قسم لریاض األطفال ("المرحلة  ٢٠١٢أغسطس  ٣١الممنوحة. في  

على أنھ سوف یتم الوفاء ٢٠١٢أغسطس  ٣١دارة في  اإلد مجلس  . عالوة على ذلك، أك٢٠١٢وقد تم تشغیلھ اعتبارًا من سبتمبر  
مؤجلة. وقد تم  كإیرادات  باالعتراف بالقیمة العادلة الخاصة بقطعة األرض الممنوحة  وقام  المنحة  بالشروط األخرى الملحقة بھذه 

شركة مستقلة متخصصة في تقییم العقارات، والتي أجرت التقیی ھذه األرض الممنوحة من  لدلیل التقییم الحصول على قیمة  وفقاً  م 
ملیون درھم. وقد أوضحت شركة التقییم المستقلة في ١٠٠والتثمین. وفقاً لتقریر شركة التقییم المستقلة، بلغت القیمة السوقیة لألرض 

ة لقطعة تقریرھا أنھ طبقاً للقوانین العقاریة، یتطلب تحویل ملكیة أرض ممنوحة إلى الملكیة الخاصة (الحصول على سند ملكیة مطلق
٪ من القیمة السوقیة لقطعة األرض. بالنظر في سند ملكیة األرض والقوانین المعمول بھا حینئذ في  ٣٠األرض) دفع رسوم تعادل  

٪ من قیمتھا السوقیة في تلك السنة مما ٧٠دولة اإلمارات العربیة المتحدة، قرر مجلس اإلدارة قید قطعة األرض الممنوحة بما یعادل 
ض في المعاملة حسب سعر السوق بین المشتري الراغب في الشراء والبائع. یعكس سعر األر

من مدرسة أبتاون والتي تتضمن األجزاء المتبقیة الخاصة بالمرحلتین ٣تم االنتھاء من إنشاء المرحلة  ٢٠١٤أغسطس  ٣١كما في  
. ومن ثم فقد تم الوفاء بكافة الشروط الملحقة بالمنحة ٢٠١٤اإلعدادیة والثانویة والتي بدأت عملیاتھا التشغیلیة اعتبارًا من سبتمبر  

).١٥المشروطة لقطعة األرض (إیضاح  

، استحوذت "تعلیم ش.ذ.م.م" على قطعة أرض مملوكة تملك حر في مدینة دبي لإلستدیوھات بإمارة دبي مقابل  ٢٠١٤خالل سنة  )د
قد تم توقیع اتفاقیة البیع والشراء بین "تعلیم ش.ذ.م.م" والبائع بتاریخ ملیون درھم، تم سداد المبلغ على دفعة واحدة. ھذا و٢٤.  ٢مبلغ  
. عقب االنتھاء من التصمیم شرعت "تعلیم ٢٠١٤سبتمبر  ٢٢، إال أنھ تم استالم سند الملكیة عقب نھایة السنة في  ٢٠١٤أغسطس  ١٤

وھو قید االستعمال ٢٠١٦من تشیید البرج السكني في  ش.ذ.م.م" في إنشاء برج سكني إلقامة الموظفین على قطعة األرض. تم االنتھاء  
٣٣٧٬٦٧٥-٢٠٢١درهم (٣٩٤٬٣٧١، حققت إدارة المجموعة إیرادات من اإلیجارات بلغت  ٢٠٢٢خالل سنة  حالیاً إلقامة الموظفین.

درهم) من تأجير عدد من متاجر التجزئة والتي هي عبارة عن جزء من مبنى مستخدم لسكن الموظفين. 

تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ التكلفة المتكبدة بشكل أساسي لبناء مدارس في اإلمارات العربیة المتحدة. )ه

).١٣درھم كجزء من األصول المؤھلة خالل السنة (إیضاح ١٬٢١٠٬٩٥٤، تمت رسملة تكالیف االقتراض البالغة ٢٠٢١في عام  )و

لى مستوى الوحدة المنتجة للنقدع-اختبار انخفاض قیمة الممتلكات والمعدات ) ز

المجموعة. وإدارتھا من قبل ھا تشغیلیتم مدرسة فردیة تمثل كل تم تحدید الوحدة المنتجة للنقد باعتبارھا 

تحدد اإلدارة مؤشرات انخفاض القیمة على مستوى الوحدة المنتجة للنقد بناًء على المعاییر الرئیسیة التالیة: 

واألرباح قبل الفوائد والضرائب، واالستھالك واإلطفاء،ربحیة المدرسة •
استحقاق المدرسة، و•
التدفقات النقدیة المتوقعة على مستوى كل مدرسة. •



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٢

الممتلكات والمعدات (تابع) ) ١(٨

على مستوى الوحدة المنتجة للنقد (تابع)-انخفاض قیمة الممتلكات والمعدات اختبارز)  

المیزانیا  تحصیلھ للوحدة المنتجة للنقد باستخدام توقعات التدفقات النقدیة بناًء على  تحدید المبلغ الممكن  ت في حالة وجود مؤشرات، یتم 
قاریر، تم تقییم المبلغ الممكن تحصیلھ إلحدى الوحدات المنتجة للنقد التي تم  المالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة. كما في تاریخ إعداد الت

على أساس القیمة العادلة ناقًصا تكلفة االستبعاد وھي أعلى من القیمة عند االستخدام.  ملیون درھم١٤٫٩اختبار انخفاض القیمة فیھا بمبلغ 
.  ٣یتم تحدید القیمة العادلة بناًء على مدخالت المستوى 

فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة الحتساب المبلغ الممكن تحصیلھ: 

اإلدارة أن حساب المبلغ الممكن تحصیلھ للوحدة المنتجة للنقد التي خضعت الختبار انخفاض القیمة ھو أكثر حساسیة لالفتراضات  ترى
التالیة: 

 ،معدل الخصم
 ٩بنسبة صافي معدل العائد٪ ،
 واإلیرادات،نمو
التكالیف المباشرة .

معدل الخصم 
ن  یمثل التقییم الحالي للمخاطر الخاصة بالمجموعة مع األخذ في االعتبار القیمة الزمنیة للنقود. یتم استخدام معدل خصم فردي على أساس أ 

٪. ١٠معدل خصم المخاطر الخاصة بالوحدة المنتجة للنقد تنعكس في تحدید التدفقات النقدیة. تستخدم اإلدارة

اإلیرادات
یعتمد معدل النمو على أفضل تقدیر لإلدارة فیما یتعلق بمعدالت نمو الصناعة والسوق. یأخذ ذلك في االعتبار األداء التاریخي للمدرسة، 

٪ ٢على مدار الفترة المتوقعة ھو  یشمل ذلك عنصرین (أ) النمو في التحاق الطالبونضج عملیاتھا وتصنیف المسئول التنظیمي للمدرسة.
. سنویاً ٪١يعلى مدار الفترة المتوقعة ھالرسوم الزیادة المتوقعة في  (ب) سنویاً ، و

التكالیف المباشرة 
للنقد. تتضمن التكالیف المباشرة بشكل أساسي تكالیف الرواتب والمصروفات اإلداریة األخرى المرتبطة مباشرة بعملیات الوحدات المنتجة 

ال ھذه التكالیف بناًء على  تحصیلھ یأخذ في اعتباره  التعاقدیة  مؤشرات السابقةإن حساب المبلغ الممكن  التوفیر  واالتفاقیات  (مع مراعاة 
ل الفترة  تضخم الذي سیتم تحملھ خال والنسبة المتوقعة لل المتوقع في التكلفة عند االلتزام بمبادرات إعادة الھیكلة المعتمدة من مجلس اإلدارة)  

المتوقعة.

. ا تجاوز القیمة الدفتریة للوحدات المنتجة للنقد المبالغ الممكن تحصیلھھ من المستبعدأنوترىقامت اإلدارة بتقییم تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة 

الحساسية نحو التغيرات في االفتراضات الرئيسية 
المخصومة إجراء األحكام حول توقعات اإلیرادات المستقبلية والتكاليف المرتبطة بالوحدة المنتجة  یتطلب تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلية  

للنقد على المدى الطویل. وإن هذه التوقعات غير مؤكدة نظرًا ألنها تستوجب وضع افتراضات حول أوضاع السوق المستقبلية. 

االفتراضات الرئيسية: وفيما یلي بيان لألثار المترتبة على التغيرات في  
ألف درهم، مع  ٥٩٧قد ینتج عنها انخفاض في قيمة الوحدة المنتجة للنقد بمبلغ  ٪٠.٥معدل الخصم: إن الزیادة في معدل الخصم بنسبة  

بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. 

على مدى الفترة المتوقعة قد ٪٠.٥یرادات بنسبة  النمو في اإلیرادات: إن االنخفاض في االفتراضات المستخدمة فيما یتعلق بالنمو في اإل
ألف درهم، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.٢٠٩ینتج عنه انخفاض في قيمة الوحدة المنتجة للنقد بمبلغ 

ة المتوقعة قد ینتج عنها  على مدى الفتر ٪٠.٥التكاليف المباشرة: إن الزیادة في االفتراضات المستخدمة فيما یتعلق بالتكاليف المباشرة بنسبة  
ألف درهم، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.١٬٧٨٠انخفاض في قيمة الوحدة المنتجة للنقد بمبلغ 

ابلة المبالغ القأجرت اإلدارة تقييمًا مناسبًا لتدفقاتها النقدیة المستقبلية وتعتقد أن احتمالية أن تزید القيمة الدفتریة للوحدة المنتجة للنقد عن  
للتحصيل هي احتمال بعيد. 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٣

العقارات االستثماریة ) ٢(٨

٢٠٢٢
درھم

التكلفة: 
١٧٬١٠٢٬٩٧١))١(٨المحول من الممتلكات والمعدات (إیضاح 

٩٧١٬١٠٢٬١٧كما في نھایة السنة 

االستھالك المتراكم 
٥٬٤٢٦٬٦٧٠))١(٨المحول من الممتلكات والمعدات (إیضاح 

٧٠٢٬٢٣٧المحمل للسنة 

٣٧٢٬٦٦٤٬٥كما في نھایة السنة 

صافي القیمة الدفتریة 
٥٩٩٬٤٣٨٬١١أغسطس٣١

تم تثبیت البنود التالیة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد فیما یتعلق بالعقارات االستثماریة: 

٢٠٢١
درھم

٣٥٢٬٥١٧دخل اإلیجار 

ھالك على العقارات االستثماریة كبنود منفصلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.ستتضمین دخل اإلیجار ورسوم االتم 

عقاراتھا االستثماریة أو التزامات تعاقدیة لشراء أو بناء أو تطویر العقارات  لیس لدى المجموعة أیة قیود جوھریة على إمكانیة تسییل 
. علیھا االستثماریة أو إلجراء إصالحات أو صیانة أو تحسینات

بنود الدخل الشامل األخرى  بالقیمة العادلة من خاللودائع وكالة أمالك واستثمار حقوق الملكیة ٩

أمالك للتمویل ش.م.ع. ("أمالك"). تقوم المجموعة بموجب شروط ھذه االتفاقیة اتفاقیة وكالة رئیسیة مع٢٠٠٧أبرمت المجموعة في أوائل  
بإیداع ودائع وكالة تجاریة لدى أمالك من وقت آلخر. تتراوح فترات ودائع الوكالة بین شھر وثالثة أشھر وستة أشھر. 

الذي شھد توقیع جمیع األطراف على االتفاقیة، وقد تم إیقاف  ٢٠١٤نوفمبر  ٢٥أجرت شركة أمالك بعض عملیات إعادة الھیكلة بتاریخ  
االعتراف بالودیعة غیر المتداولة المعترف بھا سابقاً وتم االعتراف بأداتین مالیتین منفصلتین. 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٤

بنود الدخل الشامل األخرى (تابع) بالقیمة العادلة من خالل ودائع وكالة أمالك واستثمار حقوق الملكیة ٩

ملیون درھم كتسویة  ٢٠.  ٣٦، وقعت المجموعة اتفاقیة تسویة مع شركة أمالك وحصلت بموجبھا على مبلغ نقدي بقیمة  ٢٠٢١في مارس  
كاملة لكلي األداتین المالیتین. 

أمالك بالتكلفة المطفأة ودائع وكالة

٢٠٢١
درھم

٢٠٢٠سبتمبر ١التكلفة المطفأة: كما في 
١٬٧٢٦٬١٣٧الجزء المتداول من ودیعة وكالة أمالك  

٢٣٬٢٩٩٬٧٥٩الجزء غیر المتداول من ودیعة وكالة أمالك 
٢٥٬٠٢٥٬٨٩٦

)١٬٩٤٦٬٥٣٢(مصروفات مدفوعة مقدماً مستلمة خالل السنة
)٦٬٩٦٤٬٦٢٦(خسائر االنخفاض في القیمة للسنة 

١٦٬١١٤٬٧٣٨التكلفة المطفأة كما في تاریخ التسویة
)١٦٬١١٤٬٧٣٨(المتحصالت المستلمة عند التسویة

اإلیرادات الشاملة األخرى ودائع وكالة أمالك مصنفة على أنھا استثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل 

٢٠٢١
درھم

٢٠٢٠١٬٢٥١٬٣٩٣سبتمبر ١القیمة العادلة كما في 
٢٬٨٧٩٬٥٠٨التغیر في القیمة العادلة خالل السنة والمعترف بھ مباشرة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى 

٤٬١٣٠٬٩٠١القیمة العادلة كما في تاریخ التسویة
)٤٬١٣٠٬٩٠١(المتحصالت المستلمة عند التسویة

الرسوم والذمم المدینة األخرى ١٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٦٬٧٨٨٬٣٠٢٥٬٩٣٧٬٥٨١رسوم مستحقة القبض
)٣٬٦٨٤٬٩٦١()٢٬٧٧١٬٧٦٢(ناقصاً: مخصص انخفاض قیمة الرسوم والذمم المدینة األخرى

٤٬٠١٦٬٥٤٠٢٬٢٥٢٬٦٢٠القبضصافي الرسوم مستحقة 
٣٣٬٨٧٩٬٥٨٩٢٩٬٧٨٧٬٥٦٠مصاریف مدفوعة مقدماً*

٣١٬٣٩٧٬٦٠٢١٥٬٧٤٨٬١١٤ذمم مدینة عن ضریبة القیمة المضافة
٩١٨٬٤٦٦٬١٤٢٢٬٩٢١٬٢٧٠ودائع ومبالغ مدفوعة مقدماً 

٨٣٬٧٦٠٬٦٤٩٧٠٬٧٠٩٬٥٦٤
)١٬٤٦٦٬٧٦٦(-معروضة كغیر متداولةةرأسمالیة مقدمدفعاتناقصاً:  

٦٤٩٬٧٦٠٬٨٣٦٩٬٢٤٢٬٧٩٨
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٥

الرسوم والذمم المدینة األخرى (تابع) ١٠

– ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم (٢٬٧٧١٬٧٦٢، كانت ھناك رسوم وذمم مدینة أخرى بقیمة اسمیة بمبلغ  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١كما في  
منخفضة القیمة. كانت الحركة في مخصص انخفاض قیمة الرسوم والذمم المدینة األخرى على النحو التالي: درھم) كانت ٣٫٦٨٤٫٩٦١

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٣٬٦٨٤٬٩٦١٤٬٣٠٥٬٩٣٠الرصید في بدایة السنة
١٬٦٤٧٬١٧٠١٬٣٣٥٬٩٥٧)١٩(إیضاح  للسنة

-١٧٬٣٥٣عند االستحواذ
)١٬٩٥٦٬٩٢٦()٢٬٥٧٧٬٧٢٢(المشطوبات

٢٬٧٧١٬٧٦٢٣٬٦٨٤٬٩٦١الرصید في نھایة السنة

فیما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الرسوم مستحقة القبض للمجموعة باستخدام مصفوفة مخصصات:

٢٠٢٢أغسطس ٣١
٣٦٥>٣٦٥-٠الحالي 

إجماليیومیوم
٪٤١٪١٠٠٪٢٩-خسائر االئتمان المتوقعةمعدل 

٥٬٦٦٣٬٧١٠١٬١٢٤٬٥٩٢٦٬٧٨٨٬٣٠٢-إجمالي مجموع القیمة الدفتریة المقدرة
١٬٦٤٧٬١٧٠١٬١٢٤٬٥٩٢٢٬٧٧١٬٧٦٢-خسائر االئتمان المتوقعة

٤٬٠١٦٬٥٤٠-٤٬٠١٦٬٥٤٠-صافي الذمم المدینة

٢٠٢١أغسطس ٣١
٣٦٥>٣٦٥-٠الحالي 

إجماليیومیوم
٪٦٢٪١٠٠٪٤٤معدل خسائر االئتمان المتوقعة

٤٬٠١٥٬٧٩١١٬٩٢١٬٧٩٠٥٬٩٣٧٬٥٨١-إجمالي مجموع القیمة الدفتریة المقدرة
١٬٧٦٣٬١٧١١٬٩٢١٬٧٩٠٣٬٦٨٤٬٩٦١-خسائر االئتمان المتوقعة

٢٬٢٥٢٬٦٢٠-٢٬٢٥٢٬٦٢٠-صافي الذمم المدینة

مبلغ   ملیون درھم) مدفوع مقابل سكن الموظفین بما في ذلك ٢٠٫٣-٢٠٢١ملیون درھم ( ٢٥٫٥*تتضمن المصروفات المدفوعة مقدماً 
بدل اإلیجار المدفوع مقدماً 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٦

ودائع الوكالة ١١
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠٤٥٬١٣١٬٣٨٩ودائع الوكالة
-)٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠()١٢أشھر (إیضاح  ٣ذات فترة استحقاق أصلیة تقل عن  –ودائع الوكالة ناقصاً:

-٤٥٬١٣١٬٣٨٩

٪ سنویاً. ٠. ٨٠٪ إلى ٠. ٣٠تخضع ودائع الوكالة المودعة لدى بنك محلي لھامش ربح یتراوح من -٢٠٢١و٢٠٢٢

النقدیة وشبھ النقدیة ١٢
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٧١١٬١٠٦٢٩٥٬٤٦٠نقد في الصندوق
١٨٦٬٠٣٣٬١٢١١٨٤٬٦٣٥٬٣٤٧النقد لدى البنوك
١٦٬٣٤٠٬٢٥٠٨٬٠٦٢٬٨٨٠ودائع الصكوك

-٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠)١١ودائع الوكالة (إیضاح  
٢٤٣٬١٥٠٬٤٧٧١٩٢٬٩٩٣٬٦٨٧

)٣٬٥١٣٬٨٨٤()١٥٬١٦٤٬٠٨٩(النقد المقید*)ناقص(
٣٨٨٬٩٨٦٬٢٢٧١٨٩٬٤٧٩٬٨٠٣النقدیة وشبھ النقدیة ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد

٪  ١٫٧٥تم إیداع ودائع الصكوك لدى مؤسسة مالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تحمل ھذه الودائع معدل ھامش ربح یتراوح من  
سنوات. یتم تصنیف ھذه الودائع على أنھا نقدیة وشبھ  ٣سنوًیا) مع استحقاق في األصل خالل  ٪٢إلى  ٪١٫٧٥-٢٠٢١(٪ سنوًیا  ٢إلى  

یوًما من تاریخ اإلیداع دون غرامة وبالتالي فھي عالیة السیولة بطبیعتھا، أي قابلة للتحویل  ٣٠نقدیة ألنھا قابلة لالسترداد في أي وقت بعد 
دیة معروفة وتخضع لمخاطر غیر كبیرة من حیث التغیرات في القیمة.بسھولة إلى مبالغ نق

درھم)  ٣٬٥١٣٬٨٨٤–٢٠٢١درھم (١٥٬١٦٤٬٠٨٩تشمل النقدیة وشبھ النقدیة المفصح عنھا أعاله وفي بیان التدفقات النقدیة الموحد  
والتي تحتفظ بھا واحدة من الشركات التابعة للشركة (أي تعلیم، شركة الشخص الواحد ذ.م.م). یتم االحتفاظ بھذه األرصدة المصرفیة لغرض 

المجموعةتشغیل وإدارة المدارس العامة من قبل دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي وبالتالي فھي غیر متاحة لالستخدام من قبلوھو محدد 

التي تترتب علیھا فوائد المصرفیة القروض ١٣

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢١١٤٬٥٣٥٬٧١٤كما في بدایة السنة
٧٬٩٢٧٬٥٨٥٣٬٦١٧٬١١٦]٢٤(أ) و٢٢إیضاح  [زائدًا: تكالیف تمویل محملة للسنة 

١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠زائدًا: قرض مسحوب
)٣٬٦١٧٬١١٦()٧٬٠٧١٬١٥٩(ناقصاً: تكالیف تمویل مدفوعة خالل السنة

)٨٬٤٤٦٬٨٣٢()٢٤٬٥٢٣٬٠٩٨(المسددة خالل السنةالقروضناقصاً:  
٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢كما في نھایة السنة

)٢٤٬٥٣٥٬٢٩٨()٢٨٬٢٩٦٬٨٩٢(المتداولءناقصاً: الجز
٣٠٤٬١٢٥٬٣١٨١٧١٬٥٥٣٬٥٨٤المتداولالجزء غیر  

٢٠٢١أشھر بین بنوك اإلمارات (إیبور) زائد ھامش ربح سنوي ( ٣ترتب على التمویل أرباح مستحقة الدفع على أساس ربع سنوي بمعدل  
).زائد ھامش ربح سنويأشھر حسب ایبور ٣-

)). كان  ١(٨درھم كجزء من األصول المؤھلة خالل السنة (إیضاح ١٬٢١٠٬٩٥٤، تمت رسملة تكالیف االقتراض البالغة ٢٠٢١في عام 
.زائد ھامش ربح سنويأشھر إیبور ٣المتوسط المرجح لسعر الفائدة المستخدم في رسملة تكالیف االقتراض 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٧

ابع) تترتب علیھا فوائد (تالتي  المصرفیة القروض ١٣
قروض وسلفیات متداولة تترتب علیھا فوائد 

٢٠٢٢٢٠٢١تواریخ االستحقاق 
درھمدرھم

٢٠٢٧٩٬٩٢٨٬٥٦٤١١٬٤١٠٬٢٩٨-فبرایر ١منشأة إسالمیة 
٢٠٢٩١٧٬٥٠٠٬٠٠٠١٣٬١٢٥٬٠٠٠-نوفمبر٢منشأة إسالمیة 
-٢٠٣٢٨٦٨٬٣٢٨-یولیو ٣منشأة إسالمیة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٨٬٢٩٦٬٨٩٢٢٤٬٥٣٥٬٢٩٨مجموع القروض والسلفیات المتداولة التي تترتب علیھا فوائد 

════════════════════════

القروض والسلفیات غیر المتداولة التي تترتب علیھا فوائد 

٢٠٢٢٢٠٢١االستحقاق تواریخ 
درھمدرھم

٢٠٢٧٣٤٬٧٥٠٬٠٠٠٤٤٬٦٧٨٬٥٧١-فبرایر ١منشأة إسالمیة 
٢٠٢٩١٠٩٬٣٧٥٬٣١٨١٢٦٬٨٧٥٬٠٠٠-نوفمبر٢منشأة إسالمیة 
-٢٠٣٢١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠-یولیو ٣منشأة إسالمیة 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٠٤٬١٢٥٬٣١٨١٧١٬٥٥٣٬٥٧١مجموع القروض والسلفیات المتداولة التي تترتب علیھا فوائد 

════════════════════════
تم الحصول على كافة القروض والسلفیات بعملة الدرھم.

والسلفیات أعاله بموجب ما یلي: تم ضمان القروض ی

اتفاقیة حمایة األصول المنقولة. ) أ(
الرھن العقاري من الدرجة األولى على العقارات التالیة (المعدل في الرھن العقاري الحالي مع صالحیة الرھن العقاري لمدة عامین  ) ب(

ذ.م.م.، وتعلیم لإلدارة ذ.م.م.بعد تاریخ انتھاء مدة التسھیالت) بما یغطي تعلیم القابضة ذ.م.م.، تعلیم 
  مبلغ  ٩١قطعة أرض رقم مقابل  دبي لالستودیوھات)  مدینة  (مبنى  الحبیھ الثانیة، دبي  درھم لصالح البنك  ٨٨.  ٢،  ملیون 

المقرض.      
 ملیون درھم لصالح البنك المقرض.١٠٠)، مردف، دبي (مدرسة أبتاون مردف) مقابل  ٤٢٩٣-٢٥١(٣٨٢قطعة أرض رقم
مقابل مبلغ  ٤٠٤٦-٣٩٤(٦٦٤٨ة األرض رقم  قطع (مدرسة دبي البریطانیة، دبي)  ٤٠) الموجودة في الثنیة الرابعة، دبي 

ملیون درھم لصالح البنك المقرض؛ 
، الحبیبة الثانیة، تخضع دبي لتعزیز  ٩١ملحوظة: (في حالة وجود أي طلب لإلفراج عن الرھن العقاري لقطعة األرض رقم  

العقا  الرھن  رقم  قیمة  القطعة  في  الموجود  للعقار  دبي ٤٠٤٦-٣٩٤(٦٦٤٨ري  (مدرسة  دبي  الرابعة،  الثنیة  في  الواقعة   (
ملیون درھم).١٢٨ملیون درھم إلى ٤٠البریطانیة ، دبي) من 

ملیون درھم تغطي تسھیالت ٢٠٥٫٧)، الحبیة الثالثة ، دبي (مدرسة جبل علي) مقابل ملبلغ  ٢٤٥١-٦٧٦(٣٩٢٣قطعة أرض رقم  ) ج(
إلجارة الثالثة. ا

تنازل عن وثيقة تأمين شامل على العقار ضد جميع المخاطر تغطي العقارات المرهونة (لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع، )د(
باعتباره المستفيد األول في حالة الخسارة)، تغطي بحد أدنى مبالغ الرهن. 

، مجمع دبي لالستثمار، وتم )٠٢٤٩–٥٩٨(٧٣عة أرض رقم  تنازل عن اتفاقیة مدرسة جرین فیلد إنترناشیونال المشیدة على قط)ه(
اإلقرار بالتنازل واعتماده من قبل شركة تطویر مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م، بما یغطي تسھیالت لشركة تعلیم لإلدارة ش.ذ.م.م.

تنازل عن جمیع الذمم المدینة والتدفقات النقدیة والرسوم الدراسیة من جمیع المدارس التابعة لشركات مجموعة تعلیم القابضة ش.م.خ )و(
(كل مدین / مدین بالشراكة یتنازل عن كافة الذمم المدینة / التدفقات النقدیة من جمیع المدارس مقابل التسھیالت المعني  لصالح البنك  

صول علیھا / مقرر الحصول علیھا من الشركة نفسھا أو أي شركة من شركات المجموعة والتي تم الحصول علیھا أو یتم التي تم الح 
الحصول علیھا في المستقبل من البنك).

قبلھا )، لصالح البنك المقرض وبقیمة ی٢خلیفة أ أبوظبي بما یغطي تسھیل إجارة (–الدولیةتنازل عن وثیقة تأمین على مدرسة الراحة  ) ز(
البنك. 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٨

تترتب علیھا فوائد (تابع) التي  المصرفیة القروض ١٣

تم ضمان القروض والسلفیات أعاله بموجب ما یلي: (تابع)ی

لمدرسة جبل علي وبما یشمل كافة التأمین ضد المخاطر على العقارات الواقعة  الدراسیةتنازل عن المستحقات / اإلیرادات / الرسوم  ) ح(
) الحبیة الثالثة.٢٤٥١-٦٧٦(٣٩٢٣في القطعة رقم 

تنازل التدفقات النقدیة بموجب توكیل / عقد وكالة موقع بین تعلیم القابضة ش.م.خ وتعلیم إس بي في المحدودة (أو أي منشأة أخرى )ط(
من البنك) لصالح البنك المقرض. لدیھا موجودات ممولة  

رھن سلبي على حصص تعلییم ش.ذ.م.م التي لن تقوم تعلیم القابضة ش.م.خ ببیعھا أو رھنا دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة ) ي(
من البنك خالل فترة التسھیل.

بموجب التسھیل أعاله االلتزام بالشروط المالیة التالیة:وعةمیتعین على المج 

مرة في جمیع األوقات؛١. ٤االحتفاظ بالحد األدنى من نسبة تغطیة خدمة الدین بمقدار )أ
مرات؛ و٤الحد األقصى لصافي الدین / األرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء بمقدار ) ب
قصى لمعدل االقتراض بمقدار مرة واحدة في جمیع األوقات.االحتفاظ بالحد األج)

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٤

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٩٬١٥٤٬٣٨٠١٧٬١٧٩٬١٤٩كما في بدایة السنة
-٨٬٦٧٨٬٣٧٦أ)-٦عند االستحواذ (إیضاح  

٨٬٤٩٠٬٤٥٨٧٬٥٩٩٬٨٠٩)٢٠زائدًا: المخصص المرصود للسنة (إیضاح  
)٥٬٦٢٤٬٥٧٨()٦٬٨٧٩٬٨٦٣(ناقصاً: المبالغ المدفوعة خالل السنة

٢٩٬٤٤٣٬٣٥١١٩٬١٥٤٬٣٨٠كما في نھایة السنة 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٤٩

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین (تابع) ١٤

المزایا على الراتب النھائي للموظفین وطول مدة الخدمة، خضوعًا  تقوم المجموعة بتقدیم مكافأة نھایة الخدمة للموظفین. یستند استحقاق ھذه  
إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. یتم استحقاق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة التوظیف. 

إیرادات مؤجلة من منح حكومیة ١٥

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٥١٬١٨٣٬٢٧٤٥٣٬٦٢٠٬٥٧٤في بدایة السنة
)٢٬٤٣٧٬٣٠٠()٢٬٤٣٧٬٣٠٠(ناقصاً: المحول إلى األرباح أو الخسائر

٤٨٬٧٤٥٬٩٧٤٥١٬١٨٣٬٢٧٤كما في نھایة السنة
)٢٬٤٣٧٬٣٠٠()٢٬٤٣٧٬٣٠٠(ناقصاً: الجزء المتداول من اإلیرادات المؤجلة من المنحة الحكومیة

٤٦٬٣٠٨٬٦٧٤٤٨٬٧٤٥٬٩٧٤اإلیرادات المؤجلة من المنحة الحكومیةالجزء غیر المتداول من 

استنادًا ٢والمرحلة ١تم احتساب المبلغ المخصص لإلیرادات المؤجلة فیما یتعلق باألرض الممنوحة لمدرسة أبتاون انترناشیونال المرحلة 
مدى العمر اإلنتاجي للمبنى  ٣و٢و١إلى القدرة االستیعابیة لمدرسة أبتاون انترناشیونال (المرحلة   ). یتم إطفاء المبلغ المخصص على 

(ج)).٨المشید الخاص بمدرسة أبتاون انترناشیونال (إیضاح 

ذمم دائنة تجاریة وأخرى ١٦

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٨٧٬٩٤٥٬٧٢٨٣٤٬٦٣٢٬٦٣٠ذمم دائنة تجاریة
٢٣٬٩٧٩٬٦٧٩٢٩٬٩٨٧٬٩٩٦االستحقاقات والمخصصات

١٢٬٨٦٥٬٤٦٨-مبالغ محتجزة دائنة
٣٨٬١٤٧٬٩٦٢٤٬٩٣٩٬٨٧١سندات مستحقة الدفع

٣٥٣٬٧٤٩-توزیعات أرباح مستحقة الدفع
١٥٠٬٠٧٣٬٣٦٩٨٢٬٧٧٩٬٧١٤

)٤٬٢٢٨٬٩٠٨()٢٦٬٥٤٣٬٦٨٥(ناقصاً: السندات الدائنة طویلة األجل مستحقة الدفع
٦٨٤٬٥٢٩٬١٢٣٧٨٬٥٥٠٬٨٠٦
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٠

ذمم دائنة تجاریة وأخرى (تابع) ١٦

یوماً. ٩٠إلى ٣٠إن الذمم الدائنة التجاریة ال تترتب علیھا فوائد ویتم سدادھا عادًة خالل 

سندات مستحقة الدفع:
تشمل السندات مستحقة الدفع ما یلي: 

ذات األولویة التي یتم تقدیمھا في جمیع مدارس تعلیم لشركات أطراف  الطالب  مقاعد  توفیر  بعائدات  الخاصة  سندات مستحقة الدفع  )أ(
ملیون  ٤٫٢سندات مستحقة الدفع  ال، بلغت قیمة  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١سنة. كما في  ١٥خارجیة، حیث یتم إطفاء كل سند على مدار  

.درھم)ملیون ٤٬٩–٢٠٢١(درھم
أ) ٦علیھا فوائد كجزء من االستحواذ على مدرسة جبل علي (إیضاح  ترتبتخالل العام، استحوذت المجموعة على سندات ال  )ب (

لحاملي السندات ملیون درھم وھي مستحقة الدفع٣٩ملیون درھم. تم تحدید القیمة العادلة في تاریخ االستحواذ بمبلغ  ٤٣٫٣بقیمة  
مستحقة الدفع لمدرسة جبل علي  ، بلغت قیمة السندات  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١سنوات. كما في  ٥على مدى  )لطالب والشركات(أي ا
ملیون درھم.٣٣٫٩

االیرادات ١-١٧

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٦١٨٬٧٧٣٬٥٢٦٥٢٨٬٠٢٠٬١٩٩إجمالي مصاریف الدراسة  
)١٣٬٣١١٬٤٩٤()١٣٬٣٨٠٬٥٧٤(خصومات*(ناقصاً):  

٦٠٥٬٣٩٢٬٩٥٢٥١٤٬٧٠٨٬٧٠٥صافي مصاریف الدراسیة
٦٬٩٨٥٬٠١٢٥٬٢٣٥٬٢٩٢اإلدارة*أتعاب 

١٬٥٤٤٬١٠١١٬٠٠٥٬٣٤١رسوم التقدیم (عند القبول المبدئي)

٩٬٤١٠٬٥٤٩٥٬٨٨٨٬٥٦٥)١-٢١إیرادات تشغیلیة أخرى (إیضاح  

٦٢٣٬٣٣٢٬٦١٤٥٢٦٬٨٣٧٬٩٠٣

:فیما یلي تحلیل إلیرادات المجموعة
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

تثبیت اإلیرادات توقیت 
٦٢١٬٧٨٨٬٥١٣٥٢٥٬٨٣٢٬٥٦٢الخدمات المحولة بمرور الوقت 
١٬٥٤٤٬١٠١١٬٠٠٥٬٣٤١خدمات تم تحویلھا في وقت معین

٦٢٣٬٣٣٢٬٦١٤٥٢٦٬٨٣٧٬٩٠٣إجمالي اإلیرادات من عقود العمالء

المتحدة. یتم تحقیق اإلیرادات بالكامل في دولة اإلمارات العربیة 

وسیاسات االعتراف  ٣یتم في اإلیضاح رقم   مع العمالء  الخاصة بالعقود المبرمة  بالتزامات األداء  وتوقیت الوفاء  اإلفصاح عن طبیعة 
باإلیرادات ذات الصلة.

أبوظبي، اإلمارات العربیة  * تكتسب أتعاب اإلدارة من دائرة التعلیم والمعرفة بأبوظبي مقابل إدارة مدارس الشراكات التعلیمیة األربع في  
درھم) ورسوم  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٠٢١درھم (٢٬٠٠٠٬٠٠٠المتحدة بموجب اتفاقیة الخدمة. وتشمل أتعاب اإلدارة رسوم إداریة ثابتة بمبلغ  

درھم).   ٣٬٢٣٥٬٢٩٢-٢٠٢١درھم (٤٬٩٨٥٬٠١٢إداریة متغیرة بمبلغ 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥١

أرصدة العقود ٢-١٧

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٤٬٠١٦٬٥٤٠٢٬٢٥٢٬٦٢٠)١٠رسوم مستحقة (إیضاح 

٢٦٧٬٦٤٣٬٤٢٦٢١٣٬٨٤١٬٣٣٠رسوم تم استالمھا مقدًما 

درھم).١٨٢٫٤٠١٫٨٨٣-٢٠٢١درھم (٢١٣٬٨٤١٬٣٣٠مبلغ اإلیرادات المثبت من األتعاب المحصلة مقدًما في بدایة العام ھو 

التكالیف التشغیلیة ١٨
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٣٤٩٬٦٨٠٬٤١٦٢٨٦٬١٢١٬٤٩٧)٢٠تكالیف الموظفین ومزایا أخرى (إیضاح  
٩٬٩٨٠٬٥٨٢٥٬١٦٠٬٧٤٥مدرسیةأدوات

٣٬٥٧٢٬٢١٠٤٬٩٦٩٬٨٠٧إیجار ورسوم خدمة
٣٬٧٩٠٬٩٢٠٢٬٨٤٩٬٦٧٨مصاریف بنكیة

٣٬٢٨٣٬١٧٥٣٬١٥٠٬٩٠٧أخرى
٣٧٠٬٣٠٧٬٣٠٣٣٠٢٬٢٥٢٬٦٣٤

المصاریف العمومیة واإلداریة ١٩
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٢٠٬١١٩٬٩٣٥١٥٬٥٦٢٬٧٠٩)٢٠(إیضاح  تكالیف الموظفین ومزایا أخرى  
١٥٬٤١٤٬٠٤٦١٤٬٦٦٨٬٢٧٨مصروفات الكھرباء والماء

١٦٬٠٣٩٬٧٥٣١١٬٧٧٣٬٧١٦إصالحات وصیانة
١١٬١٨٧٬٨٥٤٩٬٤٦٥٬١٣٧مصروفات الحراسة واألمن

١٠٬١٥٣٬٧٠٧٥٬٦٦٣٬٤٩٨أتعاب قانونیة ومھنیة
٥٬٣٧٦٬١٧٥٤٬٧٢٦٬٣٥٦والتسویقمصروفات اإلعالنات  

٣٬٦٧٥٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠)٢٢مكافآت وتعویضات مجلس اإلدارة ومزایا أخرى (إیضاح  
١٬٢٦٥٬٧٣٧١٬٥٧٣٬٦٦٣سفر واتصاالت

٢٬٢٦٤٬٠٢٥١٬٤٥٠٬٨٦٦طباعة وقرطاسیة
١٬٦٤٧٬١٧٠١٬٣٣٥٬٩٥٧)١٠خسائر انخفاض قیمة الرسوم مستحقة القبض (إیضاح  

٥٢٨٬٠٩٣٤٩٠٬٤٦١إیجار مكاتب
٢٠٤٬١٥٢٬٨٧٬٠١١٬٥٩٢أخرى (فعالیات وتأمین ورسوم مصرفیة وغرامات)

٦٩٩٬٨٢٣٬٥٩٧٦٬٧٢٢٬٢٣٣

.٢٠٢١و٢٠٢٢أغسطس ٣١لم تقم المجموعة بأي مساھمات اجتماعیة للسنوات المنتھیة في  
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٢

تكالیف الموظفین ومزایا أخرى ٢٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٢٧٩٬٣٩١٬٠٥٠٢٢٧٬٦٧٣٬٠٢٤رواتب وبدالت
٥٤٬٦٠٠٬٥٠٦٤٣٬١٦٦٬٥١٢سكن الموظفین

٢٧٬٣١٨٬٣٣٧٢٣٬٢٤٤٬٨٦١للموظفینالدراسیةخصومات على الرسوم 
٨٬٤٩٠٬٤٥٨٧٬٥٩٩٬٨٠٩)١٤مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (إیضاح  

٣٦٩٬٨٠٠٬٣٥١٣٠١٬٦٨٤٬٢٠٦
یتم إدراج تكالیف الموظفین ضمن:

٣٤٩٬٦٨٠٬٤١٦٢٨٦٬١٢١٬٤٩٧)١٨التكالیف التشغیلیة (إیضاح  
٢٠٬١١٩٬٩٣٥١٥٬٥٦٢٬٧٠٩)١٩المصروفات اإلداریة والعمومیة (إیضاح 

٣٦٩٬٨٠٠٬٣٥١٣٠١٬٦٨٤٬٢٠٦

التشغیلي اآلخر الدخل١-٢١
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٥٬٩١٣٬٠٧٨٤٬١٧٣٬٢٧٣النشاط الریاضي-إیرادات  
٧١١٬٠٤٠٧١١٬٠٤٠إیرادات السندات

٦٩٩٬٠٤١٤١٣٬٤٤٠إیرادات المواصالت 
١٧٨٬٠٨٣٣٧٧٬٦٨٣اإلیرادات من المؤتمرات

١٬٦١٨٬١٩٢١٠٢٬٨١٨الزي المدرسي–عموالت 
٢٩١٬١١٥١١٠٬٣١١الكافتیریا –عموالت 

٩٬٤١٠٬٥٤٩٥٬٨٨٨٬٥٦٥

الدخل اآلخر ٢-٢١

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٬٠١٣٬٣٣٩١٬٩٠٧٬٧٨٢استرداد الدیون المعدومة
٥٧٬١٤٣٧٨٬٢٧٦األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات

٧٨٧٬٠٧٠٬١١٢٬٩٧١٬٧٩٦إیرادات متنوعة

٢٦٩٬١٤١٬١٢٨٥٤٬٩٥٧٬٤
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٣

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ٢٢

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

الزمیلة") وموظفي اإلدارة الرئیسیین بالمجموعة. وقد اعتمدت إدارة المجموعة سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت. 

المعامالت الھامة لألطراف ذات العالقة )أ

القیمة اإلجمالیة للمعامالت الھامة المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:فیما یلي 

٢٠٢٢٢٠٢١تأثیر كبیر في المجموعة: منشأة ذات 
درھمدرھم

مصرف اإلمارات اإلسالمي
٤٨٨٬٥٥٣٢٢٨٬٦٢٢)٢٣أرباح من ودائع الوكالة (إیضاح  

)٣٬٦١٧٬١١٦()٧٬٩٢٧٬٥٨٥()٢٤تكالیف التمویل (إیضاح  
١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠)١٣قروض مصرفیة تم الحصول علیھا (إیضاح  

-)٩١٢٬٥٠٠(تكلفة المعاملة المتكبدة على السلفیات
)٨٬٤٤٦٬٨٣٢()٢٤٬٥٢٣٬٠٩٨()١٣سداد قروض مصرفیة (إیضاح  

)٣٬٥٠٠٬٠٠٠()٤٬٥٠٠٬٠٠٠(المدفوعةتوزیعات األرباح  

شركة الصكوك الوطنیة
٤٣٥٬٢٦٣٦٢٬٨٨٠)٢٣أرباح من ودائع الصكوك (إیضاح  

)١٠٬٢٦٦٬٢٤٢()١٥٬٥٥٢٬٠١٢(توزیعات األرباح المدفوعة

صندوق المعرفة
٣٦٩٬٣٨٦٣٦٩٬٣٨٦مدفوعات اإلیجار

)١١٬٣٧٥٬٩١٠()١٢٬٢٧٣٬٦١٢(توزیعات األرباح المدفوعة

٥٩٬١٣٨١١٥٬٤١٠مصاریف الدراسة المستلمة من مجلس اإلدارة، صافي الخصومات

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٢٬٦٦٥٬١٤٨١٢٬١٧٠٬٥٠١امتیازات قصیرة األجل للموظفین
٢٨٣٬٣٤٥٢٧٦٬٣٦٢مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

٢٩٦٬٤٦٩٣٢٩٬٧٥٦تخفیضات الرسوم الدراسیة
١٬٣٧٥٬٠٠٠١٬٢٥٣٬٦٨٢مكافآت اللجنة التنفیذیة ولجنة التدقیق

٣٬٦٧٥٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠)١٩مكافآت وتعویضات وامتیازات أخرى لمجلس اإلدارة (إیضاح  
١٨٬٢٩٤٬٩٦٢١٧٬٠٣٠٬٣٠١

أرصدة األطراف ذات العالقة ) ب
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

مصرف اإلمارات اإلسالمي
١٨٥٬٤٥٥٬١١٢١٨١٬٨٠٢٬٨٤٨)١٢أرصدة مصرفیة (إیضاح  

٤٠٬٠٦٦٬٠٠٠٤٥٬١٣١٬٣٨٩)١٢و١١يودائع الوكالة (إیضاح 
١١٢٬٥٢١٬٥٢٢٢٢٦٬٩٣٤٬٢٣٧

الوطنیةالصكوكشركة 
١٦٬٣٤٠٬٢٥٠٨٬٠٦٢٬٨٨٠)١٢ودائع الصكوك (إیضاح  

مصرف اإلمارات اإلسالمي 
)١٩٦٬٠٨٨٬٨٨٢()٣٣٢٬٤٢٢٬٢١٠()١٣(إیضاح  قروض وسلفیات من أطراف ذات عالقة

صندوق المعرفة
٤٧٨٬٣٨)٩٦٦٬١٠١(ذمم تجاریة (دائنة) / مدینة



وشركاتها التابعة شركة مساهمة خاصةتعليم القابضة  
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٤

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة تابع) ٢٢

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

مضمونة، وال یترتب علیھا فوائد وتتم التسویة نقدًا بشكل عام. ال توجد ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص القائمة في نھایة السنة تعد غیر  
باألطراف ذات العالقة. بخصوص السنة المنتھیة في   ذمم مدینة أو دائنة خاصة  ، لم تقم المجموعة بتثبیت أي ٢٠٢٢أغسطس  ٣١أیة 

ال شيء).-٢٠٢١ة من األطراف ذات العالقة (مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ المستحق

دخل التمویل ٢٣
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٩٢٣٬٨١٦٢٩١٬٥٠٢(أ))٢٢األرباح من ودائع الوكالة وودائع الصكوك (إیضاح 
-٨٢٣٬٤١٢استرداد تكالیف التمویل من البنك

٦٠٤٬٦١٠-وكالة أمالكائعأرباح من ود
٢٢٨٬١٬٧٤٧٨٩٦٬١١٢

تكالیف التمویل ٢٤
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٩٬٩٢١٬٥٧٢٨٬٤٨٤٬٦٧٣))٢(٢٨تكالیف التمویل على التزامات اإلیجار (إیضاح  
٧٬٩٢٧٬٥٨٥٢٬٤٠٦٬١٦٢(أ))٢٢و١٣يترتب علیھا فوائد (إیضاح تتكالیف التمویل على القروض والسلفیات التي  

-٤٨٠٬٥٨٦السندات مستحقة الدفعالمطلوبات مقابلتسویة
-٣٩٩٬٥١٥تأثیر تسویة مدفوعات االستحواذ المؤجلة

٢٥٨٬٧٢٩٬١٨١٠٬٨٩٠٬٨٣٥

)).١(٨درھم كجزء من األصول المؤھلة خالل السنة (إیضاح ١٬٢١٠٬٩٥٤، تمت رسملة تكالیف السفلیات التي بلغت ٢٠٢١في 

المال رأس ٢٥
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع:
درھم١سھم عادي قیمة كل منھا ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠)درھم للسھم الواحد١سھماً عادیاً بقیمة ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠-٢٠٢١(

ملكیة الشركة ھي كما یلي:
٢٠٢٢٢٠٢١

% من األسھم% من األسھماألسھماسم حامل  
٪٢٣٫٠٤٪٢٣٫٠٤شركة الصكوك الوطنیة

Al Mal Direct Equity II Limited١٨٫١٨٪١٨٫١٨المملوكة لصندوق المعرفة٪
٪١٠٫١٧٪١٠٫١٧المال كابیتال

٪٤٨٫٦٤٪٤٨٫٦١مساھمون آخرون

االحتیاطي القانوني ٢٦

٪ من األرباح عن كل ١٠بنسبة، أنشأت الشركة والشركات التابعة لھا احتیاطا قانونًیا ٢٠٢١) لسنة ٣٢وفقاً المرسوم بقانون اتحادي رقم (
٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي یسمح بھا القانون. ٥٠عام حتى وصل االحتیاطي إلى 
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٥

اح توزیعات األرب ٢٧

درھم ٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠درھم للسھم بقیمة  ٠٩,٠، توزیعات أرباح بواقع  ٢٠٢١دیسمبر  ١٣اعتمد المساھمون خالل االجتماع المنعقد بتاریخ  
درھم، مع توزیعات ٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠درھم)، والتي تتضمن مبلغ  ٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠درھم للسھم بقیمة  ٠٧,٠توزیعات أرباح بواقع  -٢٠٢١(

درھم).٥٢٫٣١٤٫٦٥٧تم دفع مبلغ –٢٠٢١تم دفعھا (٢٠٢١أغسطس  ٣١درھم كما في ٣٥٣٬٧٤٩أرباح مستحقة الدفع تبلغ 

عقود اإلیجار -٢٨

٥٠إلى  ٢٠منفترات اإلیجار عادة  تتراوحختلف احتساب قیم وفترات اإلیجار من عقد إیجار آلخر.  یتستأجر المجموعة أرض ومباني.  
سنة. 

موجودات حق االستخدام .١

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٣٩٬٥٥٤٬٣٠٣١٤٨٬٧٩٢٬٩٠٦في بدایة السنة
-٥٤٬٣٦٠٬٣١٩موجودات عقود اإلیجار اإلضافیة
٦٤٣٬١٩٧٣٬٢١٩٬٠٩٠تأثیر تعدیل اإلیجار خالل السنة 

-)٤٬٠٦٥٬١٢٢(*وقف تثبیت موجودات حق االستخدام
)١٢٬٤٥٧٬٦٩٣()١٣٬٣٦١٬٨٧٠(اإلطفاء للسنة

١٧٧٬١٣٠٬٨٢٧١٣٩٬٥٥٤٬٣٠٣كما في نھایة السنة

درھم وبلغت خسائر  ٣٬٧٠٧٬٧٤٢تاریخ وقف تثبیت عقد اإلیجار الرئیسي مبلغ  * بلغ صافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي المثبت في  
، بلغت القیمة الدفتریة لصافي االستثمار في عقود اإلیجار  ٢٠٢٢أغسطس  ٣١درھم. كما في  ٣٥٧٬٣٨٠وقف تثبیت حق االستخدام المثبت  

ال شيء).-٢٠٢١درھم (٣٬٤٢٣٬٣٢٥التمویلي 

مطلوبات عقود اإلیجار .٢

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٥٠٬١٤٥٬٥٥٤١٥١٬١٦٢٬٩٨٣في بدایة السنة
-٥٤٬٣٦٠٬٣١٩مطلوبات عقود اإلیجار اإلضافیة

٩٬٩٢١٬٥٧٢٨٬٤٨٤٬٦٧٣)٢٤تكالیف التمویل على مطلوبات عقود اإلیجار (إیضاح  
٤٢١٬٢٨١٣٬٢١٩٬٠٩٠تأثیر تعدیل اإلیجار خالل السنة

)١٢٬٧٢١٬١٩٢()١٣٬٨٤٨٬٤٥٧(مطلوبات عقود اإلیجارناقصاً: الدفعات المسددة من 
٢٠١٬٠٠٠٬٢٦٩١٥٠٬١٤٥٬٥٥٤كما في نھایة السنة

)٥٬٨٥٦٬٩٩٤()١٣٬٩٩٩٬٧٩٩(مطلوبات عقود اإلیجارناقصاً: الجزء المتداول من 
١٨٧٬٠٠٠٬٤٧٠١٤٤٬٢٨٨٬٥٦٠الجزء غیر المتداول

المبالغ المثبتة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد .٣

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٣٬٣٦١٬٨٧٠١٢٬٤٥٧٬٦٩٣إطفاء موجودات حق االستخدام
٩٬٩٢١٬٥٧٢٨٬٤٨٤٬٦٧٣)٢٤مطلوبات عقود اإلیجار (إیضاح  بشأنتكالیف التمویل  

اإلیجار قصیرة األجل والموجوداتالمصروفات المتعلقة بعقود 
الدولي  منخفضة القیمة (اإلعفاء من التثبیت بموجب المعیار  

٨٠٩٬٧٠٠٥٨٬٤٨٬٦٢٦٬٧٨٠*)١٦رقم إلعداد التقاریر المالیة  
٢٥١٬٩٨٤٬٨١٦٩٬٥٦٩٬١٤٦
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٢٠٢٢أغسطس ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 
یصرح بخالف ذلك)لم (كافة المبالغ بالدرھم اإلماراتي، ما  

٥٦

عقود اإلیجار (تابع) -٢٨

الخسائر الموحد (تابع) المبالغ المثبتة في بیان األرباح أو .  ٣

الموحد:األرباح والخسائر* فیما یلي المصاریف المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل والموجودات منخفضة القیمة المسجلة في بیان 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٥٤٬٦٠٠٬٥٠٦٤٣٬١٦٦٬٥١٢)٢٠سكن الموظفین (إیضاح  
٣٬٥٧٢٬٢١٠٤٬٩٦٩٬٨٠٧)١٨والخدمات (إیضاح  ناقًصا مصاریف اإلیجار  

٥٢٨٬٠٩٣٤٩٠٬٤٦١)١٩(إیضاح  إیجار المكتب

٥٨٬٧٠٠٬٨٠٩٤٨٬٦٢٦٬٧٨٠

الموحدتدفقات النقدیةالمبالغ المثبتة في بیان ال .٤

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

التدفقات النقدیة للخارج المتعلقةإجمالي التدفقات النقدیة للخارج لعقود اإلیجار (باستثناء  
١٣٬٨٤٨٬٤٥٧١٢٬٧٢١٬١٩٢عفاء من تثبیت الموجودات ذات فترة اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة)اإلب

االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالیة ٢٩

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٧٬٥٣٧٬٠٥٨١٤٬٤٠٦٬٠٧٥(أ) التزامات رأسمالیة

١٦٩٬١٥٧٬٠٩٠١١٣٬٠٥٣٬٨٠١(أ) ضمان مصرفي

خلیفة أ في –الدولیةمن مدرسة الراحة ٢تتعلق االلتزامات الرأسمالیة لدى المجموعة بصورة رئیسیة بأعمال اإلنشاءات الجاریة للمرحلة 
أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. 

دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي  یتعلق الضمان المصرفي بالمبالغ المدفوعة مقدمًا وضمانات حسن األداء الصادرة من قبل المجموعة لصالح
وعالوة على ذلك، تم إصدار دفعة  مقر مدینة خليفة.-فيما یتعلق باتفاقية اإلدارة المبرمة من قبل المجموعة لمبنى مدرسة الراحة الدولية  
فيما یتعلق باتفاقية اإلدارة المبرمة بواسطة للتعليم المدرسي  مقدمة وضمانات حسن أداء جدیدة من قبل المجموعة لصالح مؤسسة اإلمارات  

بتشييد یتعلق  فيما  المعرفة  صندوق  مؤسسة  لصالح  المجموعة  قبل  من  جدیدة  أداء  حسن  ضمانات  إصدار  وتم  دبي  المجموعة،  مدرسة 
البریطانية، جميرا. 

المعلومات القطاعیة ٣٠

تأسست القطاعات التشغيلية للمجموعة على أساس المكونات الرئيسية للمجموعة والتي یجري تقييمها بصفة منتظمة من قبل صانع القرارات 
المجموعة أن صانع القرارات التشغيلية الرئيسي لها التشغيلية الرئيسي عند اتخاذ قرارات حول كيفية تخصيص الموارد وتقييم األداء. حددت  

ت  هو الرئيس التنفيذي الذي یتخذ تلك القرارات بالتشاور مع مجلس اإلدارة. إن المجموعة لدیها قطاع تقاریر مالية واحد مصنف باسم "عمليا 
ومية لجميع المدارس التي تندرج تحت سلطة صانع المدارس" والذي یتضمن أنشطة اإلدارة والتشغيل واألنشطة الفرعية المتعلقة بالمهام الي

القرارات التشغيلية الرئيسي. 

حول یعتمد تحدید القطاع التشغيلي للمجموعة على المعلومات التي یتم إبالغها لصانع القرارات التشغيلية الرئيسي لغرض اتخاذ القرارات 
القطاعي استنادًا إلى األرباح أو الخسائر التشغیلیة ویقاس بما یتماشى مع األرباح أو الخسائر  توزیع المصادر وتقییم األداء. یتم تقییم األداء 

بالكامل  على أساس شروط وأحكام متفق علیھا ویتم حذفھا ، إن ُوجدت،التشغیلیة في البیانات المالیة الموحدة. تتم المعامالت بین القطاعات
عند التوحید.
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بع) المعلومات القطاعیة (تا٣٠

القطاعات الجغرافیة 
، جمیع األنشطة التجاریة والعملیات الخاصة بالمجموعة تتم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ٢٠٢٢أغسطس ٣١اعتباًرا من 

معلومات حول القطاع األساسي
: فیما یليتم عرض البیانات القطاعیة

(بالدرھم) ٢٠٢٢أغسطس ٣١السنة المنتھیة في 

المركز الرئیسي عملیات 
موحدةللشركة المدارس 

اإلیرادات
٦٢٣٬٣٣٢٬٦١٤-٦٢٣٬٣٣٢٬٦١٤عمالء خارجیون

دخل التمویل والدخل اآلخر 
١٬٧٤٧٬٢٢٨-١٬٧٤٧٬٢٢٨دخل التمویل

١٢٬١٤١٬٢٦٩-١٢٬١٤١٬٢٦٩دخل آخر 
٢٬٤٣٧٬٣٠٠-٢٬٤٣٧٬٣٠٠الدخل من المنحة الحكومیة المؤجلة

المصاریف
٣٦٠٬١٣١٬٣٨١٩٬٦٦٨٬٩٧٠٣٦٩٬٨٠٠٬٣٥١تكالیف الموظفین

٩٤٬٣٣٤٬٩١٣١٬٩٩٥٬٧٣٨٩٦٬٣٣٠٬٦٥١تشغیلیة وإداریةمصاریف 
واالنخفاض في القیمةاالستھالك، 
٧٢٬٧٨٨٬٨٢١-٧٢٬٧٨٨٬٨٢١واإلطفاء

٢٥٨٬٧٢٩٬١٨-٢٥٨٬٧٢٩٬١٨تكالیف التمویل

٣٣٠٬٠٠٩٬٨٢)٧٠٨٬٦٦٤٬١١(٠٣٨٬٦٧٤٬٩٣أرباح قطاعیة

٢٠٢١أغسطس ٣١السنة المنتھیة في 

المركز الرئیسي عملیات 
موحدةللشركةالمدارس 

اإلیرادات 
٩٠٣٬٨٣٧٬٥٢٦-٩٠٣٬٨٣٧٬٥٢٦عمالء خارجیون

دخل التمویل والدخل اآلخر 
٨٩٦٬١١٢-٨٩٦٬١١٢التمویلدخل 

٤٬٩٥٧٬٨٥٤-٤٬٩٥٧٬٨٥٤دخل آخر 
٢٬٤٣٧٬٣٠٠-٢٬٤٣٧٬٣٠٠الدخل من المنحة الحكومیة المؤجلة

المصاریف
٢٩٢٬٨٥٦٬٠٦٠٨٬٨٢٨٬١٤٦٣٠١٬٦٨٤٬٢٠٦تكالیف الموظفین

٧٧٬٢٩٠٬٦٦١-٧٧٬٢٩٠٬٦٦١مصاریف تشغیلیة وإداریة
االستھالك، واالنخفاض في القیمة

٦٧٬٣٢٥٬٠٦١-٦٧٬٣٢٥٬٠٦١واإلطفاء
٨٣٥٬٨٩٠٬١٠-٨٣٥٬٨٩٠٬١٠تكالیف التمویل

٤٠٦٬٩٣٨٬٧٧)١٤٦٬٨٢٨٬٨(٥٥٢٬٧٦٦٬٨٦أرباح قطاعیة

التكالیف اإلداریة وتكالیف رواتب الموظفین فیما یتعلق ببعض إن المركز الرئیسي للشركة لیس قطاعاً تشغیلیاً ویتألف بشكٍل رئیسي من  
موظفي اإلدارة العلیا والتي ال یتم تخصیصھا إلى قطاع "عملیات المدارس". 
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المعلومات القطاعیة (تابع) ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

تسویة األرباح 

٨٢٬٠٠٩٬٣٣٠٧٧٬٩٣٨٬٤٠٦أرباح القطاع
٩١١٬٧٢٣٣٣٧٬٦٧٥اإلیجاردخل  

٨٢٬٩٢١٬٠٥٣٧٨٬٢٧٦٬٠٨١األرباح للسنة

أخرى قطاعیةمعلومات 
٢٠٢٢أغسطس  ٣١تتألف موجودات ومطلوبات القطاع من جميع الموجودات والمطلوبات الواردة في بيان المركز المالي الموحد كما في  

المدارس".  تتعلق جميع هذه الموجودات (بما في ذلك المصاریف الرأسمالية) والمطلوبات  . وتندرج جميعها تحت قطاع "عمليات  ٢٠٢١و
بعمليات المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ربحیة السھم ٣١

یتم احتساب الربح األساسي للسھم بتقسیم األرباح للسنة العائدة للمساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة. 

على  یتم احتساب مبالغ ربحیة السھم المخففة بتقسیم الربح المنسوب إلى المساھمین العادیین بالشركة األم (معدلة لتأثیر التخفیف، إن وجد)  
توسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة زائدًا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیعالم

، لم یكن ھناك أسھم مخففة بطبیعتھا.  ٢٠٢١و٢٠٢٢أغسطس ٣١األسھم العادیة المحتملة المخففة إلى أسھم عادیة. كما في 

ة لحساب الربح األساسي والمخفف للسھم كما یلي: إن المعلومات الالزم

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

لى حاملي أسھمإأرباح السنة العائدة  
٨٢٬٩٢١٬٠٥٣٧٨٬٢٧٦٬٠٨١الشركة األم (درھم)

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم

لى حاملي األسھم:إالعائدة  
٠٫١١٠٫١٠األساسیة والمخففة للسھم (درھم لكل سھم)األرباح  

١٩-آثار جائحة كوفید٣٢

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

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

على تحصیل الرسوم من الطالب عقب جائحة كوفید جوھریاً  ومن المؤكد أن تعمل بنفس الطریقة في  ١٩-لم تَر المجموعة بعد تأثیرًا 
لتفشي بطبیعتھ ن الوضع یتطور بسرعة، ویخضع تأثیر اإالسنوات القادمة أیضاً. ستبقي المجموعة ھذه التدابیر الطارئة قید المراجعة حیث 

إلى مستویات كبیرة من عدم الیقین باإلضافة إلى مجموعة من اآلثار المحتملة غیر المعروفة.
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األحداث الالحقة٣٣

لم تقع أي أحداث جوهریة الحقة لنهایة السنة، والتي قد تتطلب تعدیالت أو إفصاحات في البيانات المالية الموحدة.

معلومات المقارنة ٣٤

لكي تتوافق مع العرض المتبع في ھذه البیانات المالیة الموحدة وفًقا للملخص الموضح الرئیسیة  تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة  
في الجدول التالي: 

المبلغ  التفاصیل 
بالدرھم 

تصنیف السنة السابقة المنتھیة في  
٢٠٢١أغسطس ٣١

معاد تصنیفھ إلى 

اإلیراداتإیرادات أخرى ٥٬٨٨٨٬٥٦٥التشغیلیة األخرى اإلیرادات 
تم تسویتھ من النقدیة وشبھ النقدیةالنقدیة وشبھ النقدیة منجزء٣٬٥١٣٬٨٨٤رصید النقد المقید 

الموحدة الُمعلن عنھا سابقاً. أو حقوق الملكیة لم تؤثر إعادة تصنیف ھذه على األرباح 
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