
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الخليج للتدريب والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةالقوائم المالية األولية الموحدة 

 في  المنتهيتينأشهر  ستةالالثالثة و تيلفتر 

 م2022 يونيو 30

 مراجع المستقلال فحصمع تقرير 

 



 

 والتعليم شركة الخليج للتدريب 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةالموحدة  ةياألول ةيالقوائم المال

  م 2022 يونيو 30في  لمنتهيتينا أشهر ستةالو الثالثةلفترتي 

 

 

 الصفحة  الفهرس

 عن القوائم األولية الموحدة الموجزة تقرير فحص المراجع المستقل
 

 

 الموحدة قائمة المركز المالي األولية 
 

1 

 الموحدة األولية  الخسارةأو  الربحقائمة 

 

2 

 الموحدة قائمة الدخل الشامل األولية 

 

3 

 الموحدة األولية  الملكيةفي حقوق  راتيقائمة التغ

 

4 

 الموحدة األولية  ةيقائمة التدفقات النقد
 

5 

 الموجزةالموحدة  ةياألول ةيحول القوائم المال ضاحاتيإ
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 الموجزةالموحدة المال�ة األول�ة القوائم عن مراجع المستقل التق��ر فحص 
 

 
كة   الخليج للتدر�ب والتعل�مإ� السادة/ مساه�ي �ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 ال��اض، الممل�ة الع���ة السعود�ة

 

 

 

 مقدمة

كة  الموحدة المركز الما�ي األول�ةلقد قمنا بفحص قائمة  كة")الخليج للتدر�ب والتعل�م المرفقة الخاصة ��ش كات التابعة  ("ال�ش وال�ش
 بلفظ "المجموعة") 

�
ي   لها (ُ�شار إليهما معا

ي لل��ــح أو الخسارة والدخل الشامل لف�ت  الموحدة األول�ةئم واقال، و م٢٠٢٢ يونيو  ٣٠كما �ف
 يت

ف أشهر المنتهيوالستة الثالثة  ي ذلك التار�ــــخ  تني
ات  الموحدة والقوائم األول�ة، �ف ي حقوق المللتغ�ي

ة الستة التدفقات النقد�ة و ل��ة �ف لف�ت
  أشهر

�
ي ذلك التار�ــــخ، وملخصا

�ة المهمة واإل�ضاحات المحاسب�ة بالس�اسات المنته�ة �ف  عن المسؤولة �ي  األخرى. واإلدارة التفس�ي
 وعرضها  الموجزةالموحدة األول�ة  المال�ة القوائم هذە إعداد 

�
ي ) "التق��ر الما�ي ٣٤(الدو�ي للمحاسبة لمع�ار لوفقا

" المعتمد �ف األو�ي
ي إبداء استنتاج �شأن هذە

 إ� فحصنا  الموحدة المال�ة األول�ةالقوائم  الممل�ة الع���ة السعود�ة. وتتمثل مسؤوليتنا �ف
�
 . الموجزة استنادا

 نطاق الفحص 

 للمع�ار الدو�ي الرتباطات الفحص (
�
مراجع النفذ من قبل ) "فحص المعلومات المال�ة األول�ة المُ ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقا

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. و�تألف فحص
من ط�ح استفسارات، �شكل أسا�ي  المال�ة األول�ة القوائم المستقل للمنشأة" المعتمد �ف

ف عن األمور المال�ة والمحاسب�ة، وتطبيق إجراءات تحل�ل� ها من إجراءات الفحص. و�ُ  ةع� األشخاص المسؤولني عد الفحص أقل وغ�ي
 لذلكبكث

�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، وتبعا

 للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف
�
ي يتم الق�ام بها وفقا ي نطاقه من المراجعة اليت

 �ي �ف
 
�
ي �مكن ا�تشافها خالل أي من عمل�ات المراجعةفإنه ال �مكننا من الوصول إ� تأ��د بأننا سنصبح ع� درا�ة بجميع األمور ال  . مهمة اليت

 و�ناًء عل�ه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة. 
 

 االستنتاج 

 إ� فحصنا، فإنه لم ينم إ� علمنا ما �دعونا إ� االعتقاد بأن 
�
عدة، من الموجزة المرفقة غ�ي مُ  الموحدة المال�ة األول�ة القوائماستنادا

 
�
ي ٣٤لمحاسبة  (الدو�ي للمع�ار لجميع الجوانب الجوه��ة، وفقا

 الممل�ة الع���ة السعود�ة. ) المعتمد �ف

 

كاؤە  عن البسام و�ش
 
 
 
 
 

 إبراه�م أحمد البسام
ي 
  محاسب قانويف

 ٣٣٧ : ترخ�ص رقم 
 هـ١٤٤٤ صفر ٢ ال��اض: 
 م٢٠٢٢ أغسطس ٢٩الموافق: 

 



عنه



عنه



 عنه

عنه



عنه



عنه



 شركة الخليج للتدريب والتعليم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة األولية الماليةإيضاحات حول القوائم 

  م2022يونيو  30في لفترة الستة أشهر المنتهية 

 (خالف ذلك يتم ذكرجميع المبالغ باللاير السعودي ما لم )
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   نبذة عن الشركة وأنشطتها (1
   معلومات الشركة 1-1

جمادى  30بتاريخ  1010103367هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  شركة الخليج للتدريب والتعليم )"الشركة"(،

 م(.1992نوفمبر  24هـ )الموافق 1413األولى 

 يقع مكتب الشركة الرئيسي في منطقة العليا، الرياض.

ة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق هـ أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بزياد1442شعبان  17م الموافق 2021مارس  30بتاريخ  

أولوية وذلك لتمكين الشركة من اإلستحواذ على أصول في مجال التعليم، وقد اصدرت هيئة سوق المال موافقتها على طلب الشركة بزيادة رأس 

ربيع  28م الموافق 2021نوفمبر  3 م، وتمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال في تاريخ2021سبتمبر  30المال بتاريخ 

مليون  200مليون سهم بقيمة  20أسهم لكل سهم وعدد أسهم الزيادة  0.44هـ  عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين  بزيادة 1443األول 

 مليون سهم عادي. 65مليون لاير سعودي مقسماً إلى  650لاير ليصبح رأس المال بعد الزيادة 

لشركات التابعة لها )معاً "المجموعة"( بتقديم خدمات التدريب في مجال اإللكترونيات والحاسب اآللي وإقامة وإنشاء وإدارة المدارس تقوم الشركة وا

لي من والكافيتريات وتدريس اللغة اإلنجليزية وإقامة الدورات التدريبية وتشغيل وصيانة وتركيب برامج الحاسب اآللي وكافة متعلقات الحاسب اآل

 كيب شبكات وبنية تحتية ونظم االتصاالت ومراكز االتصال والدعم الفني.تر

 معلومات المجموعة  1-2

والتي تقوم بتقديم خدمات التدريب والخدمات  الموجزة الموحدة األولية بيان بأسممممممماء الشممممممركات التابعة المدرجة في هذه القوائم الماليةفيما يلي 

 م:2022يونيو  30المتعلقة بها, إن نسب الملكية ادناه هي كما في 

 ات التابعةالشرك

 

 

 التأسيسبلد 

 نسبة الملكيـة

المباشرة وغير 

 المباشرة

 ٪80 المتحدةاإلمارات العربية  ذ.م.م.(  –مجموعة األرض السريعة )فاست لين كونسالتنسي منطقة حرة 

 ٪57 جمهورية مصر العربية شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات 

 ٪100 اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م. –أون الين ترادينج أكاديمي منطقة حرة 

 ٪100 اإلمارات العربية المتحدة الشركة التطبيقية لخدمات الوسائط الرقمية

 ٪61 اإلمارات العربية المتحدة  والشركات التابعة لهاشركة فرانكلين كوفي ميدل إيست 

 ٪100 المملكة المتحدة فون لميتداشركة لينج

 ٪60 جمهورية مصر العربية جوبزيال لالستشارات العامة شركة

  ٪60 المملكة العربية السعودية (1) مدارس الرقي االهليةشركة 

٪ من شركة مدارس الرقي األهلية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست بموجب 60م، استحوذت الشركة على 2022(  خالل عام 1)

 هـ1424رجب  23في  1010189989الشركات في المملكة العربية السعودية ومسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  نظام

 م.2003سبتمبر 20الموافق 

رياض األطفال/ اإلعدادية/  -إنشاء وتشغيل وصيانة المدارس الخاصة لجميع المستويات يتمثل النشاط الرئيسي لشركة مدارس الرقي األهلية في 

 االبتدائية/ المتوسطة/ الثانوية للبنين والبنات.

 

   عداداإلأسس (  2
 للمحاسبة للمعيار الدوليبيان اإللتزام  2-1

 ً "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير  34الدولي للمعيار  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا

ً إلى جنب مع القوائم المالية للمجموعة كما في  واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءتها جنبا

 م،2021ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية، ومع ذلك  واإلفصاحات جميع المعلومات قوائم المالية األولية الموحدة الموجزةال تتضمن ال

آخر  نذتذكر السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية لشرح األحداث والمعامالت المهمة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها م

 ئم مالية سنوية للمجموعة.قوا

 31ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  م2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةإن نتائج فترة 

 .م2022 ديسمبر

 أسس القياس 2-2

باستخدام طريقة  التزامات منافع الموظفينب اإلعترافتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء، 

 .واالستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وحدة االئتمان المخططة

 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم 
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 الموحدة الموجزة األولية الماليةإيضاحات حول القوائم 

  م2022يونيو  30في لفترة الستة أشهر المنتهية 
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 )تتمة(أسس اإلعداد  (2

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

ام ألقرب تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، يتم تقريب األرق

   لاير ما لم ينص على خالف ذلك.
 أسس توحيد القوائم المالية  2-4

م. 2022 يونيو 30تتكون القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في وللفترة المنتهية في 

 الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على

لمستثمر عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة ا

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

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

 فيها(

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

 لى عائداتهاالقدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير ع •

ات وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلوم

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

 وات اآلخرين في الشركة المستثمر فيهاالترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األص •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتمل •

 

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

 هذهواحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف 

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

سيطرة  أو بيعها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف اإلستحواز عليهاالتي تم 

 المجموعة على الشركة التابعة.

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

ت التابعة لكي تتماشى السياسات إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم المالية للشركا

فيما  ةالنقدي ات، حقوق الملكية، الدخل، المصروفات والتدفقالمحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات

 بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

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

 تابعة، فإنها:

 

 تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.  •

 تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.  •

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

 القيمة العادلة للمقابل المستلم. ب اإلعتراف •

 القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.اإلعتراف ب •

 الموحدة. أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارةب اإلعتراف •

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

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

 

 استخدام التقديرات واالفتراضات: 2-5
المالية األولية الموحدة الموجزة يتطلب قيام اإلدارة باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة  إن إعداد القوائم

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

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

 مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة.

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

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

 شأة مستمرة. لذلك، تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية.االستمرار كمن
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 السياسات المحاسبية الهامة (3
 المعايير والتفسيرات علي والتعديالتجديدة المعايير ال

 القوائموتم توضيحها في  2022يناير  1ال توجد معايير جديدة صادرة ، ومع ذلك ، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من 

المالية األولية الموحدة الموجزة  القوائمعلى  جوهري، ولكن ليس لها تأثير م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المالية الموحدة السنوية للمجموعة

 على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه المعايير المعدلة. يتعينللمجموعة لم 
 

 موجودات غير ملموسة (4

 

 اختبار االنخفاض في الشهرة: (أ
من القيمة القابلة لالسترداد. تقوم إدارة المجموعة باختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل 

المالية والتدفقات النقدية تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية لتاريخ القوائم  يتم
ات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية المتعلقة بها، ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس سنو

 لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.
 

لة عن قيمتها القابتعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية من شأنه أن يتسبب في أن تتغير قيمة الشهرة بشكل جوهري 
 لالسترداد.

 تم توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد للمجموعة على النحو التالي:

 م2021 ديسمبر 31  م2022 يونيو 30 

 ذ.م.م.( –جموعة األرض السريعة )فاست لين كونسالتنسي منطقة حرة م
5,583,436  5,583,436 

 2,346,883  2,346,883 شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست والشركات التابعة لها

 2,296,875  2,296,875 شركة جوبزيال لالستشارات العامة

 15,412,796  15,412,796 شركة لينجافون لميتد

 -  7,781,073 (18)إيضاح  شركة مدارس الرقي االهلية

 33,421,063  25,639,990 

 حقوق امتياز وبرامج (ب

 السنة: الفترة / فيما يلي بيان بالحركة خالليتم اطفاء حقوق االمتياز على مدى عشر سنوات. 

 

  

 

 م2021ديسمبر  31 م2022 يونيو 30

    

 25,639,990 33,421,063  شهرة )أ( 

 6,227,538 5,395,399  حقوق امتياز وبرامج )ب( 

  38,816,462 31,867,528 

 م2021 ديسمبر 31  م2022 يونيو30  

     التكلفة:

 14,736,421  15,202,524  السنة الفترة / الرصيد في بداية

 466,103  -  إضافات 

 15,202,524  15,202,524  السنة الفترة / الرصيد في نهاية 

     

     االطفاء المتراكم:

 8,429,641  8,974,986  السنة الفترة / الرصيد في بداية 

 545,345  832,139  إضافات

 8,974,986  9,807,125  السنة الفترة / الرصيد في نهاية 

 6,227,538  5,395,399  صافي القيمة الدفترية



  شركة الخليج للتدريب والتعليم

 مساهمة سعودية()شركة 

 الموحدة الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 (خالف ذلك يتم ذكرجميع المبالغ باللاير السعودي ما لم )
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 صافي ،األصول استخدام حق (5

  :/ السنة القيمة الدفترية لحق استخدام األصول للمجموعة والحركة عليها خالل الفترة صافييوضح الجدول أدناه 

 

 

 

 يونيو 30

 م2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

 م2021

 )مراجعة(

 414,213,223  434.631.475  السنة/  الفترة بداية في الرصيد

 57,717,315  4.783.478  إضافات خالل الفترة / السنة

  (17.529.042)  الفترة / السنة استهالك
 

(37,299,063) 

 421,885,911  السنة/  الفترة نهاية في الرصيد
 

434,631,475 

 

 تجارية ذمم مدينة (6

مليون لاير سعودي( مطلوب من جهات  284: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 371يتضمن رصيد الذمم المدينة أرصدة بمبلغ 

: م2021ديسمبر  31) م2022 يونيو 30مستحقة ألكثر من سنة كما في مليون لاير سعودي  158حكومية وشبه حكومية، منها أرصدة بمبلغ 

 مليون لاير سعودي(.  151

 كما يلي: ص الخسارة االئتمانية المتوقعةكانت الحركة على مخص

 

 م2022 يونيو 30

 مراجعة()غير 

 

 ديسمبر 31
 م2021

 )مراجعة(

 62,589,778  57,040,488 السنة/  الفترة بداية في الرصيد

 (5,516,800)  (5,628,663) المخصص عكس

 (32,490)  - الشطب خالل العام

 57,040,488  51,411,825 السنة/  الفترة نهاية في الرصيد
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 لمعامالت مع األطراف ذات العالقة ا7 ) 

 تطبيعة المعامال ةالجهة ذات العالق

 يونيو 30

 م2022

 ( مراجعة)غير  

 يونيو  30

 م2021

 (مراجعةغير )

    

 450,000 450,000 إيجارات كمستأجر شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة

 683,000 683,000 إيجارات كمؤجر 

 - 39,000 إيجارات كمؤجر شقيقةشركة  –الراقي  سواعد

 - 33,000 نابةمصروفات باإل 

    مكافآت اإلدارة العليا

 أعضاء مجلس اإلدارة
 450,000 615,000 مكافآت

 108,000 60,000 عالوات

    منافع موظفين قصيرة األجل:

 3,544,498 3,905,598 رواتب ومكافآت رواتب متضمنة مكافآت

    

    ما بعد التوظيف:مزايا وعالوات 

 1,045,349 2,275,474 نهاية الخدمة نهاية الخدمة منافع

 1,302,950    1,885,465 مدفوعات 

 

 مستحق من أطراف ذات عالقة 7-1

 
 م2022 يونيو30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 1,477,846 1,066,601 شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة
 - 72,201 شركة شقيقة –الراقي  سواعد

 1,138,802 1,477,846 

 
وتتم تلك المعامالت في  ضمن الموجودات.الموحدة ذات عالقة في قائمة المركز المالي األولية  األطرافدة المستحقة من صتم عرض األر

 .سياق النشاط المعتاد للمجموعة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغير
 

" حتى تتمكن الشركة التابعة من الوفاء بالتزامتها قصيرة شركة لينجافون لميتدبتقديم خطاب دعم مالى للشركة التابعة "قامت المجموعة 

الرصيد المستحق لدى الشركة التابعة لحين  .شهر من تاريخ اعتماد قوائم الشركة التابعة، المجموعة ملتزمة بعدم طلب الوفاء 12األجل لمدة 

 ية للشركة التابعة.تحسن الموارد المال
 

لمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة. يتم عمل تقييم انخفاض القيمة كل سنة مالية عن طريق فحص للم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض 

 العالقة. ذو الطرفعمل فيه يالعالقة والسوق الذي  ذو للطرفالمركز المالي 

 

 رأس المال    (8

لاير  10مليون سهم( قيمة كل سهم  65: م2021 ديسمبر 31) م2022يونيو  30 مليون سهم كما في  65من  الشركةيتكون رأس مال 

 .سعودي
 

 القروض   (9

المجموعة على قروض طويلة األجل وقصيرة األجل من عدة بنوك محلية وذلك لتمويل مشاريع المجموعة وبناء المبانى الخاصة  حصلت

تحميل القروض بعمولة تعادل معدل االقراض الداخلى بين البنوك السعودية )سايبور(. إن كافة القروض  يتم الفترة،ت التعليمية خالل أبالمنش

من بين أمور أخرى، تتطلب  تفاقيات تعهداتاإلتتضمن  .مضمونة بموجب سندات ألمر، ورهن بعض قطع أراضي المجموعة لصالح البنوك

  .التعهدات الخاصة باتفاقيات التمويلبملتزمة  المجموعة، م2022 يونيو 30االحتفاظ بنسب مالية معينة. كما في  المجموعةمن 
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 إلتزامات اإليجار   (10

 تمثل االلتزامات الناتجة عن اقتناء موجودات من خالل عقود إيجار تمويلي وتشغيلي، وتتكون هذه الموجودات مما يلي:ت

م عملية بيع مبنى إداري حديم البناء 2015سممبتمبر  15مبنى مسممتأجر من خالل عملية بيع وإعادة اسممتئجار، حيم أتمت المجموعة بتاريخ  (أ

مليون لاير سممعودي، وذلك لتوفير  75مليون لاير سممعودي، لشممركة منافع القابضممة بقيمة  58.9 تكلفتهبحي الغدير بمدينة الرياض، والبالغة 

. 2034سنة تنتهي في سنة  20زمة لتمويل توسعات المجموعة في المشاريع التعليمية. وأعادت المجموعة استئجار المبنى لمدة السيولة الال

مليون لاير سممعودي وذلك بموجب متطلبات معيار المحاسممبة عن  16هذا وقد تم تأجيل االعتراف بالمكاسممب من بيع المبنى، والبالغة حوالي 

، ويتم إثباتها في الفترات الالحقة بما يتناسب مع استهالك المبنى المعاد للمراجعين والمحاسبينر عن الهيئة السعودية التأجير التمويلي الصاد

ئجار األرض للمبنى وصمنفت كإيجار تشمغيلي )بقيمة حالية ت، تم فصمل قيمة اسم2016اسمتئجاره الذي تم تصمنيفه كإيجار تمويلي. خالل عام 

لاير سعودي كمكاسب من بيع المبنى في قائمة األرباح أو الخسائراألولية   401,874غ بمبلدي(. تم االعتراف مليون لاير سعو 48.7بمبلغ 

  لاير سعودي(. 401,874: م2022 يونيو 30) الموجزةالموحدة 
 م بتوقيع عقد مع شممركة محمد عبدالعزيز الراجحي 2016أغسممطس  25مبنى مدارس مسممتأجرة في الدمام، حيم قامت المجموعة بتاريخ   (ب

 17.8سممنة. وقد تم تصممنيف إيجار المبنى كإيجار تمويلي )بقيمة حالية بمبلغ  20وأوالده لالسممتثمار، السممتئجار مبنى مدارس اإلشممراق لمدة 

  .كحق إستخدامإيجار األرض المقام عليها المبنى مليون لاير سعودي( و
واعادة استئجار مع  بيعبتوقيع عقد  ،م2019 ديسمبر 23مدارس مستأجرة في الدمام والرياض، حيم قامت المجموعة بتاريخ  ثالثة (ج

       سنة. 15لمدة  الصحافة ومدارس المغرزات ومدارس الدمام، الستئجار مبنى مدارس يالستثماراالراجحي  صندوق
 خدمة للموظفينالنهاية  مزايا (11

 وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. فيما يلي الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين تدير المجموعة برنامج

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للفترة / السنة المبنية على افتراضات اكتوارية:

 

 يونيو 30

 م2022 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 
 م2021

 (مراجعة)

    

 60,808,916  69,552,565 السنة/  الفترة بداية فيالرصيد 

 -  51,433,43  الرصيد المحول من الشركات المستحوذ عليها

 12,019,801  8,853,695 السنة / تكلفة الخدمة والفائدة المتضمنة في األرباح أوالخسائر للفترة

 16,760,851  - السنة / االكتوارية في إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة للفترةالخسارة 

  (20,037,003)  )12,649,537(  السنة/  الفترة نهاية فيالرصيد 

 67,190,158  69,552,565 

 

 تكاليف تمويل (12

 

 

 يونيو 30

 م2022

 )غير مراجعة(

 يونيو 30 

 م2021

 مراجعة(غير)

 22.206.760  21,869,425   اإليجار التزامات فوائد

 8.915.441  7,628,011  تكاليف تمويل القروض

 
 29,497,436  31.122.201 

 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة (13

 

 الزكوي الموقف 13-1

وحصلت على شهادة  م2021 ديسمبر 31)"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في  والجمارك والضريبة الزكاةقدمت المجموعة إقراراتها لهيئة 

 .م2023 أبريل 30الموافق  ـه1444 شوال 10سارية المفعول حتى  هيئةالمن 

 

م بمبلغ زكاة مستحق 2018 ىم إل2015 نلألعوام م بربوط زكوية تتعلق هيئةال من م2020ديسمبر  22ات بتاريخ استلمت المجموعة خطاب

وتعتقد إدارة المجموعة ان من  .م2021وقدمت استئنافًا خالل عام  هيئةال ربطلاير سعودي. لم توافق المجموعة على  25,084,981يبلغ 

 المتوقع كسب االعتراض ولذا لم تقم بتكوين مخصص بذلك المبلغ.
 

م بمبلغ زكاة مستحق 2020م إلى 2019بربوط زكوية لألعوام من  تتعلقم من الهيئة 2021اكتوبر  21استلمت المجموعة خطابات بتاريخ 

 م.2021الهيئة وقدمت استئنافًا خالل عام  ربطلاير سعودي. لم توافق المجموعة على  37,134,367يبلغ 
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لجوء الى م تسبق مرحلة ال2020م الى 2019استعانت  إدارة المجموعة بمستشار زكوي ويعتقد الخبير ان االعتراض على األعوام من 

مليون لاير سعودي تقريبا بناء على طلب الهيئة حتى يتم قبول طلب 9 م قامت االدارة بسداد قيمة 2022 سنةخالل اللجنة االبتدائية و

   .االستئناف

 

 )تتمة(الزكاة وضريبة الدخل المستحقة (13

 

 الزكاة مخصص حركة 13-2

 
 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

  م 2021ديسمبر  31 
 )مراجعة( 

 1,474,691  10,749,568 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 11,483,259  3,307,990 المحمل خالل الفترة / السنة

 (2,208,382)  (10,475,017) خالل الفترة / السنة المدفوع

 10,749,568  3,582,541 السنة/  الفترة نهاية فيالرصيد 

 

 رأسماليةوارتباطات  محتملةاللتزامات اإل (14

 التزامات محتملة  (أ

مليون لاير  100.4 أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها وخالل دورة أعمالها العادية، ضمانات بنكية بلغت قيمتها  -

 مليون لاير سعودي(. 108.7: م2021ديسمبر  31)  م2022 يونيو 30سعودي كما في 
 

المجموعة بتقديم خطاب دعم مالى للشركة التابعة "شركة لينجافون لميتد" حتى تتمكن الشركة التابعة من الوفاء بالتزامتها قصيرة  قامت  -

الرصيد المستحق لدى الشركة التابعة لحين بشهر من تاريخ اعتماد قوائم الشركة التابعة، المجموعة ملتزمة بعدم طلب الوفاء  12األجل لمدة 

 وارد المالية للشركة التابعة.تحسن الم

 ارتباطات رأسمالية (ب

ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  110.7بلغت قيمتها  م2022يونيو  30حتى  االرتباطات الرأسمالية بواسطة الشركة التي لم تستحق بعد

 مليون لاير سعودي(. 134.8 :م2021

 

 ربحية السهم   (15

العائد لحملة األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة فترة ال السهم بقسمة ربح تم احتساب ربحية

 :خالل الفترة

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

 يونيو 30

 م2022

 )غير مراجعة( 

 يونيو 30

 م2021

 )غير مراجعة( 

 يونيو 30

 م2022

 )غير مراجعة( 

 يونيو 30

 م2021

 )غير مراجعة( 

     

  (7,605,251)  1,020,455   (3,416) 6,112,278 الفترة / )خسارة( ربحصافي 

 األسهم لعدد المرجح المتوسط

  45,000,000  65,000,000 45,000,000 65,000,000 األساسية والمخفضة العادية

 (0.17)  0.02   (0.00) 0.09 السهم / )خسارة( ربحية
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 المعلومات القطاعية (16

تتعلق المعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال المجموعة والتي اعتمدتها إدارة المجموعة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بها 

 ولتماشيها مع طرق إعداد التقارير الداخلية.

معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات المختلفة وفق أسس  تشتمل نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع

 معقولة.

 تتكون المجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 التدريب -1

 الحاسب اآللي (أ

السنتين، يخدم قطاعي األفراد والشركات، ويشتمل قطاع األفراد على دورات الحاسب اآللي والتي تتراوح مدتها من ثالثة أشهر إلى دبلومات 

أما قطاع الشركات فيشمل جميع الدورات المتقدمة في الشبكات والبرمجة وتطبيقات الحاسب اآللي. تعتمد هذه البرامج على منهجية وأنظمة 

 شركة نيوهورايزن للحاسب اآللي العالمية والتي تمتلك المجموعة حقوق امتيازها في الشرق األوسط.

 اللغة (ب

اللغة اإلنجليزية وهي مقسمة على ست مستويات وتقدم هذه البرامج على فترات من شهرين إلى أربعة عشر يشتمل على برامج التدريب في 

ق شهر. تعتمد هذه البرامج على منهجية أنظمة شركة دايراكت إنجليش العالمية للغة اإلنجليزية والتي تمتلك المجموعة حقوق امتيازها بالشر

 األوسط.

 الجامعات  - 2

ع المشاريع التعليمية المتعلقة بالجامعات ووزارة التربية والتعليم بما في ذلك  تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من الجامعات يشمل هذا القطا

السعودية ويتركز العمل في هذه المشاريع على توفير الكادراألكاديمي للسنوات التحضيرية حسب معايير وأسس علمية تضعها الجامعات وتقوم 

 ة هذه الموارد البشرية للجامعات.الشركة بإدار

 

 إدارة المشاريع -3

إلى تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات المختلفة واألساليب الحديثة فيما يتعلق بوظائفهم، وتحسين وتطوير قدراتهم  القطاعيهدف هذا 

ية. ومهاراتهم. ويشمل ذلك دورات التطوير في اإلدارة والقيادة وتداول األسهم وغيرها، وتحسين كفاءتها وإنتاجيتها من خالل الشهادات الدول

 ع من جميع الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة إلى جانب قطاع المكتب الرئيسييتكون هذا القطا

 

 )سمارت لينك(  مراكز االتصال - 4

باإلضافة للتكنلوجيا الرقمية لعدد من الشركات والهيئات  يقدم هذا القطاع خدمات إدارة وتشغيل مراكز خدمات العمالء عبر الهاتف 

 .الحكومية

 

 المدارس -5

القطاع يدير ويشغل سلسة من  ،حاليا 12من الروضة الى الصف بنات(  /هذا القطاع إنشاء وإدارة المدارس التعليمية الخاصة )بنين يمثل

 .الظهران وجدة داخل المملكة العربية السعودية ،الدمام  ،المدارس )المنهج األمريكي( في مدن الرياض 
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 المعلومات القطاعية  )تتمة( (16

   

 
          

  " القطاعات التشغيلية" وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن معلومات القطاعات الجغرافية.8اإليرادات الخارجية لم تحقق أي من الحدود الكمية المشار إليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم * 
 

       

 المجموع المدارس الجامعات سمارت لينك التدريب  إدارة المشاريع 

       م )غير مراجعة(2022 يونيو 30

 إيرادات

52,331,160  32,771,297  199,236,914 

 

83,500,027  73,312,167  441,151,565  

  32,560,012  17,153,102  139,280  6,573,015  5,327,830  3,366,785 استهالكات واطفاءات

)الخسارة( قبل الزكاة  /الربح 

 5,584,155 3,414,639 4,748,437 5,978,013 (6,811,656) (1,745,278) وضريبة الدخل

 إجمالي الموجودات

199,770,061  138,500,923 

 

460,056,124 

 

57,865,498  999,680,474  1,855,873,080  

 إجمالي المطلوبات

332,339,987  33,721,773  271,779,118 

 

3,764,013  426,113,372  1,067,718,263  

       م )غير مراجعة(2021 يونيو 30

 40,374,095 198,910,555 82,214,661 25,850,131 إيرادات
           

51,919,774  

 399,269,216 

 125,629 7,508,579 3,840,754 1,812,507 استهالكات واطفاءات
           

11,649,792  

 24,937,261  

الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 

 وضريبة الدخل
(4,384,498) 7,904,988 (3,254,915) 930,405 (6,614,825) (5,418,845) 

 1,668,023,379 872,616,192 67,704,252 271,951,479 161,498,669 294,252,787 إجمالي الموجودات

 1,024,688,716 722,122,008 62,022,784 90,365,824 137,709,761 12,468,339 إجمالي المطلوبات
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 دوات الماليةاأل (17

 قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة 

إلى ثالثة مستويات من التسلسل  الموجزةالموحدة يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي األولية 

 التجميع بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما يلي:الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد هذا 

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.1المستوى  •

تها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة )مثل والتي يمكن مالحظ 1: مدخالت غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى  •

 األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

 : مدخالت الموجودات أو المطلوبات لألصل أو اإللتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة )المدخالت غير الملحوظة(3المستوى  •

 

. اآلخر الشامل الدخليتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 إن القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.

 

الي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال تتضمن يوضح الجدول الت

العادلة بدرجة  معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقاربة للقيمة

 لة.معقو

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني ولالمستوى األ 

     (مراجعة)غير  م2022 يونيو 30

     

     موجودات مالية

في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من  اتاستثمار

 خالل الدخل الشامل اآلخر  
240,808,958 17,023,499 - 257,832,484 

بالقيمة العادلة من خالل أدوات مالية مشتقة مدرجة 

 الربح أو الخسارة
- - 2,431,103 2,431,103 

 

     )مراجعة( م2021ديسمبر  31

     

     موجودات مالية

في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من  اتاستثمار

 خالل الدخل الشامل اآلخر  
288,337,074 17,023,499 - 305,360,573 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل أدوات مالية مشتقة 

 الربح أو الخسارة
- - 3,112,228 3,112,228 

 

 تابعة شركةاالستحواذ على  (18

)"المعيار"( مع كون  تجميع األعمال – 3للتقرير المالي رقم تم احتساب عملية االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي 

. كما هو مطلوب بموجب عليههي الطرف المستحوذ األهليةشركة الخليج للتدريب والتعليم هي الطرف المستحوذ وشركة مدارس الرقي 

الية الم القوائمالشراء للموجودات والمطلوبات المحددة حتى تاريخ إصدار  قيمةالمعيار، فإن شركة الخليج للتدريب والتعليم بصدد تخصيص 

. وفقًا لذلك، قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم باحتساب عملية االستحواذ على أساس القيم العادلة المؤقتة للموجودات الموجزة الموحدةاألولية 

القيم المؤقتة في غضون والمطلوبات المقتناة كما في تاريخ االستحواذ ، حيم لم يتم االنتهاء من التقييمات المستقلة. سيتم االنتهاء من تعديل هذه 

 اثني عشر شهًرا من تاريخ االستحواذ على النحو الذي يسمح به المعيار.

الشركة بصدد إجراء تخصيص شامل لسعر الشراء ، والذي من المتوقع أن يكتمل في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ االستحواذ ، وسوف 

 ت التقييم على ما يلي:تركز، على سبيل المثال ال الحصر، على استكمال تعديال

 ،غير الملموسة بالموجوداتاالعتراف  -

 ،والمعدات ممتلكات -

 .موجودات ومطلوبات مالية وغير مالية أخرى معترف بها -

تم تضمين تخصيص سعر الشراء المبدئي في القوائم المالية الموحدة. ستحدث تعديالت الحقة خالل فترة القياس عندما تكمل الشركة تقديرها 

عليها لقيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة. تعتبر محاسبة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المستحوذ ل

 من شركة مدارس العلم العالمية وشركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب والمجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة مؤقتة بسبب

ير التعقيد المتأصل والتقدير المرتبط بتحديد المكاسب من شراء بسعر تفاضلي والموجودات غير الملموسة وتحديد القيمة العادلة للموجودات غ

 الملموسة والبنود المدرجة في قائمة المركز المالي.
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 تابعة )تتمة( شركةاالستحواذ على   (18

 شركة مدارس الرقي األهلية -أ

. ستحدث التعديالت الالحقة خالل فترة القياس عندما تنتهي الموجزة الموحدة األولية المالية القوائميتم تضمين التوزيع األولي لسعر الشراء في 

المالية  المجموعة من تقديرها للقيم العادلة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة. تعتبر محاسبة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 المقتناة من شركة مدارس الرقي الوطنية مؤقتة بسبب التعقيد المتأصل وحسن التقدير المرتبط بتحديد األصول غير الملموسة وتحديد القيمة

 العادلة لألصول غير الملموسة والبنود المدرجة في بيان المركز المالي .

لاير  31,180,313أس مال شركة مدارس الرقي األهلية مقابل دفع من ر %60م، استحوذت الشركة على 2022يناير  1اعتبارا من 

 ي(. وه2-1سعودي، وبذلك أصبحت الشركة تسيطر على شركة الرقي األهلية. يتمثل نشاط شركة الرقي األهلية كما هو موضح في إيضاح )

تم االستحواذ على شركة مدارس الرقي األهلية لتنمية . وقد 3رقم  مؤهلة كشركة تجارية على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير المالي

 عمليات المجموعة. 

لاير سعودي. تم  23,399,240بلغت القيمة الدفترية للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها من شركة الرقي األهلية 

الدفترية لصافي الموجودات المستحوذ عليها  عن صافي القيمة الزائدة وهي تمثل المبالغلاير سعودي،  7,781,073االعتراف بشهرة بمبلغ 

  .القابلة للتحديد

الية تم تحديد القيم العادلة اعتمادا على الخبرة المهنية والتقدير المهني للُمقيم، بعد األخذ ظروف السوق السائدة باالعتبار والظروف الح

لتقييم من قبل مقُيم مستقل حسب معايير التقييم الدولية، وقد تم التوصل إلى نتائج التقييم تم إجراء اسي للموجودات ومصادر معلومات السوق.

تم تنفيذ عملية تخصيص سعر الشراء من قبل طرف ثالم مستقل على أساس تقرير التقييم للخبير سيبالرجوع إلى نماذج القيمة للسوق المفتوح، 

 المستقل.

، تم الحصول على موافقة عدم الفترةالمتعلقة بشراء شركة مدارس الرقي األهلية للتعليم والتدريب خالل  النظاميةتم االنتهاء من اإلجراءات 

 ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة. 

 الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لعملية االستحواذ هي كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيمة العادلة ايضاح  

 17,593,413   صافي ،ومعدات ممتلكات

  3,937,924   ذمم مدينة تجارية

  1,638,283   عالقة طرف ذومستحق من 

 1,861,987   متداولة اخرى موجوداتدفعات مقدمة و

 73,006   مخزون

 28,678,914   النقد ومافي حكمه

 (1,433,435)   نهاية الخدمة للموظفين مزايا

 (3,036,474)   ذمم دائنة تجارية

 (10,314,885)   قروض

 38,998,733   مجموع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها

 15,599,493   حقوق الملكية غير المسيطرة

 23,399,240   المستحوذ عليهاوالمطلوبات  الموجوداتصافي 

 7,781,073   الشهرة

 31,180,313   المجموع

    الناتجة عن االستحواذصافي النقدية المستخدمة 

 31,180,313   المدفوعةالمبالغ 

 (28,678,914)   في حكمهالنقد وما

 2,501,399   المجموع
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 الجمعية العامة قرارات  (19

                       هممممممـ1443ذي القعممممممدة  16علممممممى التوصمممممميات التاليممممممة لمجلممممممس اإلدارة فممممممي اجتماعممممممه المنعقممممممد بتمممممماريخ  العامممممممةوافقممممممت الجمعيممممممة 

 (:م2022يونيو  15)الموافق 

ديسمبر  31) م2021ديسمبر  31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في • 

ع التعليم وتوفير التمويل الالزم لذلك. لهم لاير سممعودي( للتركيز على عمليات االسممتحواذ والتوسممعات في قطا 11,250,000: بقيمة م2021

 ولدعم المركز المالي للمجموعة.

 .م2021ديسمبر  31كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في سعودي لاير  900,000الموافقة على صرف مبلغ • 

 .م2021ديسمبر  31اجعة عن السنة المالية المنتهية في كمكافأة ألعضاء لجنة المرسعودي لاير  180,000الموافقة على صرف مبلغ • 

 

 توزيعات األرباح  (20

سبة  ميدل إيستشركة فرانكلين كوفي بشركاء ال، قام  2022يونيو  30كما في  شركة مملوكة بن شركات التابعة لها )شركة تابعة لل ٪ 61وال

 .لاير سعودي( 1,214,055: بقيمةم 2021يونيو  30لاير سعودي ) 2,778,300بتوزيع أرباح بقيمة 

 األحداث الهامة (21

ألف من أسهمها لالحتفاظ  300م( أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عزمها شراء  2022يونيو  15هـ )الموافق  1443ذي القعدة  16في 

هم حق التصممممويت في اجتماعات األسمممم لحملة هذهبها كأسممممهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل األجل لكبار التنفيذيين. لن يكون 

 .النظاميةالمجموعة بصدد استكمال المتطلبات العامة، الجمعية 

 األحداث الالحقة (22

م( أعلنت المجموعة عن توقيع اتفاقية البيع والشراء بخصوص االستحواذ على  2022يوليو  5هـ )الموافق  1443ذو الحجة  6 بتاريخ •

 لاير سعودي. 60.000.000 فقطلعملية االستحواذ من أسهم ملكية شركة مدارس الفيصلية األهلية، القيمة اإلجمالية  ٪60نسبة

 لخدمات االعمال.كوالتي اند  هي شركة، المستشار المالي لهذه الصفقة النظاميةالمجموعة بصدد استكمال المتطلبات 

ستكملت المجموعة اإلجراءات القانونية لفصل أحد ف • شركة ا سم ال سمارت لينك( عن المجموعة كشركة مستقلة ، ا روعها )مراكز اتصال 

 1010369937السجل التجاري رقم  رقم بنفس وجارى قيد الشركة بالسجل التجارىالمتقدمة لالتصاالت الجديد شركة األنظمة والحلول 

 الشركة الجديدة. من حصص ملكية٪  100، تمتلك شركة الخليج للتدريب والتعليم 

 

 إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (23

فويض من مجلس اإلدارة بتاريخ بت المراجعةلجنة بواسممممطة  2022يونيو  30للفترة المنتهية في  الموجزة الموحدةإعتماد القوائم المالية تمت 
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