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الموجزة الموحدة المالية األولية قوائمال عنمراجع المستقل التقرير فحص 

كة  عطاء التعليميةإىل السادة/ مساهمي شر
كة مساهمة سعودية(  )شر

الرياض، المملكة العربية السعودية

(1 /1) 

إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه
 محاسبون قانونيون
 )عضو بي كي اف العالمية(

المقدمة

كة  الموحدةو الموجزة  المركز الماىلي األوليةلقد قمنا بفحص قائمة  كة"(عطاء التعليمية المرفقة الخاصة بشر كات التابعة لها )ُيشار  )"الشر والشر
 بلفظ "المجموعة"(

ً
ي   إليهما معا

األولية الموجزة والموحدة   قائمةاللرب  ح أو الخسارة و الموحدة لو األولية الموجزة قائمة ال، و م2023 يناير  31كما ف 
ة الثالثة أشهر  لدخل الشامل اآلخر ل ة لفتر ي ذلك التاري    خ المنتهيةالستة أشهر وفتر

ات  الموحدةو الموجزة  األوليةوالقوائم ، ف  ي حقوقللتغيتر
ف 

ة  التدفقات النقديةو  لكيةالم   ةالمنتهيالستة أشهر لفتر
ً
ي ذلك التاري    خ، وملخصا

ية المهمة واإليضاحات المحاسبية بالسياسات ف  خرى. األ  التفستر
 وعرضها  الموحدةالموجزة و  األولية المالية القوائم هذه إعداد  عن المسؤولة هي  واإلدارة

ً
( "التقرير الماىلي 34) الدوىلي للمحاسبةلمعيار لوفقا
ي إبداء استنتاج بشأن هذه

ي المملكة العربية السعودية. وتتمثل مسؤوليتنا ف 
" المعتمد ف    الموحدةو الموجزة المالية األولية  قوائمال األوىلي

ً
استنادا

. إىل فحصنا 

نطاق الفحص

 للمعيار الدوىلي 
ً
مراجع المستقل للمنشأة" النفذ من قبل ( "فحص المعلومات المالية األولية المُ 2410الرتباطات الفحص )لقد قمنا بالفحص وفقا

ي المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص
المالية األولية من طرح استفسارات، بشكل أساسي عىل األشخاص المسؤولير   المعلومات المعتمد ف 

ها من إجراءات الفحص. ويُ  ةعن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلي ي يتم وغتر
ي نطاقه من المراجعة التر

عد الفحص أقل بكثتر ف 
ي الم

 للمعايتر الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
ً
 لذلك فإنه ال يمكننا من الوصول إىل تأكيد بأننا سنصبح القيام بها وفقا

ً
ملكة العربية السعودية، وتبعا

 
 
ي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعةعىل دراية بجميع األمور ال

 وبناًء عليه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . مهمة التر

االستنتاج

 إىل فحصنا، فإنه لم ينم إىل علمنا ما يدعونا إىل االعتقاد بأن 
ً
عدة، من جميع المرفقة غتر مُ الموحدة و المالية األولية الموجزة  قوائمالاستنادا

 
ً
ي المملكة العربية السعودية. 34لمحاسبة )الدوىلي للمعيار لالجوانب الجوهرية، وفقا

( المعتمد ف 

كاؤه عن البسام وشر

إبراهيم أحمد البسام
ي 
 محاسب قانون 

 337 : ترخيص رقم 

ه 1444 شعبان 17الرياض: 
م2023 مارس 9الموافق: 
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 يمي وطبيعة النشاط ظالوضع التن -1

 

سجيلها بمدينة شركة عطاء التعليمية  سعودية وتم ت شركات في المملكة العربية ال ست بموجب نظام ال س سعودية، تأ ساهمة  شركة م شركة( هي  )ال

سجل التجاري رقم  سعودية 2003مايو  11هـ        الموافق 1424ربيع األول  10بتاريخ  1010186435الرياض بموجب ال ساهمة  شركة م م، ك

 م.2010فبراير  24هـ الموافق 1431ربيع األول  10ق( بتاريخ /71بموجب القرار الوزاري رقم )

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

(4292).  

 

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

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

معاهد التعليمية والتدريبية، تملك وإدارة مراكز التدريب المهني، إنشاء وتملك تعليمية وتدريبية قائمة وتطويرها وإدارتها، تملك وإدارة وتشغيل ال

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

 

 :يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي

 87527صندوق بريد 

 11652الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

ً  من كليوليو  31في  أغسطس وتنتهي 1تبدأ السنة المالية للشركة في   .للشركة األساسيللنظام  عام وفقا

 

 بيانها: واآلتيوالشركات التابعة المرفقة حسابات الشركة وفروعها الموجزة تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم السجل التجاري الفرعاسم 

  1010362199 مدارس الرواد )فرع االزدهار(

 1010275978 مدراس الرواد )فرع الروابي(

 1010397500 مدارس الرواد )فرع المنصورة(

 1010203258 مدارس الرواد األهلية )فرع الروضة(

 1010469726 مدارس الرواد )فرع أشبيليا(

 1010450854 العالمية فرع شركة عطاءمدارس رواد أشبيليا 

 1010192540 مدارس الفكر األهلية

 1010192541 مدارس الشرق األوسط العالمية

 1010250798 مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

 1010352008 مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

 1010196919 مدارس السليمانية العالمية األهلية

 1010452144 شركة عطاء للصيانة والتشغيلفرع 
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 الوضع التنظيمي وطبيعة النشاط )تتمة( -1

 

 "يشار إليهم بـ "المجموعة"(:)أو غير مباشر مباشر الشركات التابعة للمجموعة والتي تمتلكها بشكل 

   
 نسبة الملكية الفعلية 

غير مباشر( )مباشر /  

م2022يوليو  31 م2023 يناير 31 الشكل القانوني  بلد التأسيس  الشركة التابعة  

٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة النخبة التعليمية   100٪  

٪100 ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية   100٪  

٪100 ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة الرواد للخدمات المساندة   100٪  

٪100 ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة مدارس العلم العالمية  100٪  

هلية للتعليم والتدريبشركة مدارس الوسط األ مسئولية محدودةذات  المملكة العربية السعودية      52٪    52٪  

 مساهمة مقفلة  المملكة العربية السعودية  شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة

 
٪100 100٪  

٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة مبدعون التنمية للتأهيل   100٪  

٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة اكاديمية الفيصل العالمية   100٪  

٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية  100٪  

٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة نبعة التعليمية  100٪  

األهليةشركة مدارس االلسن العالمية  ٪62,8  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    62,8٪  

مساهمة مقفلة  المملكة العربية السعودية  الشركة األكاديمية للخدمات التعليمية  52,2٪  52,2٪  

عالميةشركة الياسمين ال ٪49  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    49٪  

٪45  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية  شركة جيل المجد العالمية   45٪  

 

 أسس اإلعداد والقياس  -2
 

 االلتزامبيان  2-1

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

ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للمجموعة كما في  راجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم

المالية، ومع ذلك تذكر السياسات إلعداد مجموعة كاملة من القوائم  م، حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة2022يوليو  31وللسنة المنتهية في 

آخر قوائم مالية سنوية  المحاسبية واإليضاحات التفسيرية لشرح األحداث والمعامالت المهمة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ

 للمجموعة.

يوليو  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في م ليست بالضرورة مؤشراً على 2023 يناير 31أشهر المنتهية في  ةستالإن نتائج فترة 

 م.2023
 

. 

 

 

 

 أساس التوحيد  2-2

 (.1ضاح رقم )تتضمن القوائم المالية االولية الموحدة، القوائم المالية لشركة عطاء التعليمية وفروعها وشركاتها التابعة )المجموعة( كما ورد في إي

م. الشركات التابعة هي منشآت تسيطر 2023 يناير 31التابعة كما في  وشركاتها األم للشركة المالية القوائم من االولية الموحدةالمالية  القوائم تتكون

عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة 

ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة  المستثمر فيها

 :على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة

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

 فيها(

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

 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها •
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 )تتمة(أساس التوحيد  2-2

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

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

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة •

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

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

مطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات وال

لشركة حيازتها أو بيعها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على ا

 .التابعة

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

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

د كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعا

 .والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد

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

 :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 المستلمتعمل على تحقق  •

 تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به •

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

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

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

 سس القياسأ 2-3

ومطلوبات وقرض وزارة المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االعتراف بمطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين  الموحدة تم إعداد القوائم المالية

 بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.والحالية لاللتزامات المستقبلية بالقيمة عقود االيجار بموجب حق االستخدام 

 

 اإلستمرارية 2-4

م: 2022يوليو  31) مليون لاير سعودي 114,82ولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ م، تجاوزت المطلوبات المتدا2023 يناير 31كما في 

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق االستخدام البالغة و واإليرادات المستلمة مقدما القروضوالتي تعود بشكل رئيسي إلى  لاير سعودي(مليون  52,6

مليون لاير سعودي  152,9وعلى الرغم من العجز في رأس المال العامل فإن المجموعة لديها تدفق نقدي تشغيلي بقيمة  .مليون لاير سعودي 255,84

لسيولة إدارة النقد وتحليل مخاطر ا اتها عند استحقاقها، وكما أن إدارة المجموعة تقوم بمراقبةمما يعد مؤشراً على قدرة المجموعة على مقابلة التزام

 المرفقة على أساس مبدأ االستمرارية.الموجزة الموحدة األولية بشكل مكثف وهي واثقة من قدرتها على إقفال الفجوة، وعليه، تم إعداد القوائم المالية 

 

 عملة العرض والنشاط  2-5

، يتم تقريب األرقام ألقرب الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، وهي العملة بالريال السعوديموجزة الموحدة الاألولية تم عرض هذه القوائم المالية 

 .خالف ذلك علىما لم ينص  لاير



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في   

(باللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلكجميع المبالغ )  
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 )تتمة(أسس اإلعداد والقياس  -2
 

 :واالفتراضاتاستخدام التقديرات  2-6   
 

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

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

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

 مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة.

مواصلة قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد ل

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

 تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. لذلك،االستمرار كمنشأة مستمرة. 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3
 

الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة الموحدة تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية 

 .م2022 يوليو 31للسنة المنتهية في 
 

 المعايير والتفسيرات علىالمعايير الجديدة، التعديالت  3-1

م وتفاصيل ذلك تم توضيحها في 2022يناير  1من  اعتباراالمعايير سارية  علىال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت 

 للمجموعة. ةالموجز القوائم المالية األولية الموحدة علىم. ولكن ليس لها أثر جوهري 2022يوليو  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

 عقارات وممتلكات ومعدات -4
   

مليون لاير  392.14م: 2022يوليو  31) مليون لاير سعودي 390,17ها المباني البالغ قيمتم توجد بعض األراضي و2023 يناير 31كما في  -

 .(9هو مبين في إيضاح ) مرهونة مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما سعودي(
 

مليون لاير سعودي( في  28,6م: 2022يوليو  31لاير سعودي )مليون  10,9م تتمثل المشروعات تحت التنفيذ البالغ قيمتها 2023 يناير 31كما في  -

اعمال بناء المجمع التعليمي لشركة الوسط مشروع بناء ملحق للمجمع التعليمي الواقع بحي االزدهار وأعمال تطوير المباني بالمجمعات التعليمية و

، ومن المتوقع اإلنتهاء من تلك ومباني شركة مدارس االلسن العالمية األهلية وشركة أكاديمية الفيصل العالمية بحي السالماألهلية للتعليم والتدريب 

 مليون لاير سعودي. 100,5المقدرة لإلنتهاء منها  المتبقية م والتكلفة2023المشروعات بنهاية عام 
 

 

 

 

 

 ذمم مدينة -5

 

 م2023 يناير 31

 ة(راجع)غير م

 م2022يوليو  31 

 ة(راجع)م

 128,874,798  106,611,516 ذمم مدينة

 (12,659,213)  (14,010,690) ناقصاً: مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة

 92,600,826  116,215,585 
 

 

 فيما يلي حركة مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة:

 

 م2023 يناير 31

 ة(راجع)غير م

 م2022يوليو  31 

 ة(راجع)م

 7,494,095  12,659,213 الرصيد أول الفترة / السنة

 40,052,544  - الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها

خالل الفترة / السنة المكون  1,351,477  406,441 

 (35,293,867)  - المستخدم خالل الفترة / السنة

 12,659,213  14,010,690 السنة/  الفترةنهاية الرصيد 
 
 

 

 
 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في   

(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)  
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -6

ورواتب ومكافآت وتعويضات وبدالت أعضاء مجلس  مصروفات باإلنابةتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في قيمة إيجار مجمعات تعليمية، 

وبين المجموعة شركات شقيقة وشركاء بشركات تابعة، اإلدارة وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا التي تمت خالل الفترة بين المجموعة وأحد المساهمين، 

سياق النشاط المعتاد للمجموعة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغير وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا، وتتم تلك المعامالت في 

 وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي:

 طبيعة العالقة  

 

 طبيعة التعامالت

 حجم التعامالت 

 م2023 يناير 31

 ة(راجع)غير م
 م2022 يناير 31 

 ة(راجع)غير م

 6,639,833  7,044,000  إيجارات  مساهم وعضو مجلس إدارة أحمد بن ناصر المتعبد/ 

 -  154,028  مصروفات باإلنابة  شركة شقيقة شركة أكاديمية رواد الشروق

 124,016  153,118  مصروفات باإلنابة  شريك بشركة تابعة حياة الشهراني

 124,016  153,118  باإلنابةمصروفات   شريك بشركة تابعة فوزية الحقباني

 50,000  15,000  مصروفات باإلنابة  شركة شقيقة شركة لبنات التنمية القابضة

 1,600,000  -  مصروفات باإلنابة  شركة تابعة شركة نبعة التعليمية

 10,000  -  مصروفات باإلنابة  شركة شقيقة شركة أكاديمية القيادة
 

 عالقة  ومستحق من طرف ذ 6-1

 م2023 يناير 31 

  ة(راجع)غير م
 م2022يوليو  31

 )مراجعة(

 336,110  71,137 حياة الشهراني

 71,137  336,110 
 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 6-2

 م2023 يناير 31 

  ة(راجع)غير م
 م2022يوليو  31

 )مراجعة(

 1,764,790  1,610,762 شركة أكاديمية رواد الشروق

 664,300  649,300 القابضة شركة لبنات التنمية

 874,558  530,844 د/ أحمد بن ناصر المتعب

 97,566  26,429 فوزية الحقباني

 2,817,335  3,401,214 

 

 مزايا ومكافآت وتعويضات االدارة العليا وكبار التنفيذيين 6-3

  يناير 31ة أشهر المنتهية في ثالثلفترة ال  يناير 31لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م2022

 ة(راجع)غير م

 م2023 

 ة(راجع)غير م

 م2022 

 ة(راجع)غير م

 م2023 

  (راجعة)غير م

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 610,000  608,500  1,220,000  1,217,000

 رواتب ومزايا موظفين اإلدارة الرئيسيين 1,767,109  2,255,068  3,534,217  3,665,967

4,882,967  4,754,217  2,863,568  2,377,109  

 

 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في   

(باللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلكجميع المبالغ )  
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 المال رأس -7

مليون لاير  420.87م: 2022يوليو  31م )2023 يناير 31مليون لاير سعودي كما في  420.87رأس مال المجموعة المرخص والمدفوع  حدد

 .لاير سعودي 10سهم( قيمة كل سهم  42,087,215م: 2022يوليو  31سهم ) 42,087,215سعودي( مقسماً إلى 
 

 توزيعات أرباح -8

م 2022يوليو  31قررت الجمعية العامة العادية توزيعات أرباح عن السنة المنتهية في  ،م2023 يناير 18هـ الموافق 1444 جمادى اآلخر 25بتاريخ 

 لاير سعودي واحد لكل سهم(. 1مليون لاير سعودي بقيمة  40م: 2022يناير  31لاير سعودي لكل سهم ) 1مليون لاير سعودي بقيمة  42,087بمبلغ 
 

 قروض  -9

 تتمثل القروض فيما يلي:
 

 قرض وزارة المالية 9-1

مليون لاير سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة  19,03حصلت المجموعة على قروض طويلة األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي 

 االتفاقيةلبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة. يتم سداد التسهيل على عشرة أقساط سنوية بعد فترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاريخ توقيع 

 .بدون هامش ربح أو عمولة تالتسهيال ه. وقد تم منح هذم2028يونيو  10ويستحق آخر قسط بتاريخ 
 

 ت الضمانا

يوليو  31مليون لاير سعودي ) 21,29مالي مبلغ هذه التسهيالت مضمونة برهن أرض فيال سكن الموظفين بالروابي واألرض الواقعة بحي السالم بإج

 (.4مليون لاير سعودي( إيضاح ) 21,29م: 2022
 

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

 م2023 يناير 31 

 ة(راجع)غير م
 

 م2022يوليو  31

 ة(راجع)م

 13,326,600  11,422,800 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 3,097,980  - الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها 

 (5,001,780)  (1,903,800) المسدد خالل الفترة / السنة

 11,422,800  9,519,000 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية:

 م2023 يناير 31 

 ة(راجع)غير م

 م2022يوليو  31 

 ة(راجع)م

 11,422,800  9,519,000 القرض في نهاية الفترة / السنة

    يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

 (1,899,881)  (1,442,813) الرصيد في بداية الفترة / السنة

(59,576)  - الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها   

 516,644  199,600 تمويلية عن الفترة / السنة روفاتمص

 (1,442,813)  (1,243,213) الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 9,979,987  8,275,787 السنة / القيمة الحالية للقروض في نهاية الفترة
 

 قروض ممنوحة من البنوك المحلية  9-2

المجموعة بتوقيع اتفاقيات تسهيالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع عدة بنوك محلية في صورة مرابحات إسالمية بإجمالي مبلغ  قامت 

التسهيالت تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك مليون لاير سعودي، تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة على  934,9

 370,85م: 2022يوليو  31مليون لاير سعودي ) 368,88السعودية )السايبور( زائداً نسبة ثابتة، هذه التسهيالت مضمونة بأراضي وعقارات بقيمة 

 سعودي، تحتوي االتفاقيات مع البنوك على تعهدات بنكية ويتم مليون لاير 868,12( سند ألمر بمبلغ 14(، وعدد )4 سعودي( إيضاح )مليون لاير

ي من قبل اإلدارة، في حال حدوث خرق أو إخالل محتمل في هذه التعهدات يتم اتخاذ اإلجراءات من قبل اإلدارة مراقبة هذه التعهدات على أساس شهر

 لضمان الوفاء بهذه التعهدات.

 وفيما يلي بيان بحركة القروض الممنوحة من البنوك المحلية:

 م2023 يناير 31 

 ة(راجع)غير م

 م2022يوليو  31 

 ة(راجع)م

 192,776,819  480,808,635 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 124,649,226  - الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها

 380,025,000  99,000,000 الحصول عليه خالل الفترة / السنة تمويل تم

 17,212,765  10,494,004 مصروفات تمويل مستحقة

 (233,855,175)  (141,059,224) المسدد خالل الفترة / السنة

 480,808,635  449,243,415 إجمالي القروض من البنوك المحلية في نهاية الفترة / السنة

 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في   

(باللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلكجميع المبالغ )  
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 قروض  -9
 

 قروض ممنوحة من البنوك المحلية  9-2

 ي:تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي األولية الموحدة كما فتم عرض 

 م2023 ريناي 31 

 ة(راجع)غير م

 م2022يوليو  31 

 ة(راجع)م

 367,920,761  326,645,024 الجزء الغير المتداول من القروض*
 122,867,861  130,874,178 المتداول من القروض*الجزء 

 

 

457,519,202  490,788,622 

 (1-9* يتضمن قرض وزارة المالية )إيضاح 

 

 مخصص الزكاة -10
 

 كويالموقف الز 10-1

وحصلت على  م2022يوليو  31المجموعة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في شركات قدمت 

 م.2023نوفمبر  30هـ الموافق  1445 جمادى األول 16شهادة من الهيئة سارية المفعول حتى 
 

 حركة مخصص الزكاة 10-2

 

 م2023 يناير 31

 )غير مراجعة(

 م2022 يوليو 31 

 )مراجعة(

السنة / الرصيد في بداية الفترة  4,754,468  1,592,679 

مستحوذ عليهاالرصيد المحول من شركات   -  3,895,797 

السنة / خالل الفترة حملالم  1,427,296  1,494,503 

السنة / خالل الفترة دفوعالم  (2,838,316)  (2,228,511) 

 4,754,468  3,343,448 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 

 

 ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة مكاسب -11
 

م إستحوذت شركة عطاء التعليمية على شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة )"الشركة"( وشركاتها التابعة 2021أغسطس  8بتاريخ 

مليون لاير سعودي والتي تتمثل في قيمة الفرق بين صافي  52,5م وقد نتج عن عملية اإلستحواذ مكاسب بقيمة 2021أغسطس  1وذلك اعتبارا من 

 .األصول لشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة )"المستحوذ عليها"( وبين قيمة الشراء في تاريخ االستحواذ

مليون  77,64تقييم أراضي ومباني بقيمة  عنه فروقوالذي نتج م تم تنفيذ تخصيص سعر الشراء من قبل مقيم مستقل 2021/2022خالل العام المالي 

 مليون لاير سعودي 38,121لتصبح م 2022 يناير 31أرصدة  علىبأثر رجعي لاير سعودي، وعليه فقد تم تعديل المكاسب الناتجة عن اإلستحواذ 

 (.17إيضاح )
 

 

 تكاليف التمويل -12

  يناير 31المنتهية في ة أشهر ثالثلفترة ال  يناير 31لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م2022

 ة(راجع)غير م

 م2023 

 ة(راجع)غير م

 م2022 

 ة(راجع)غير م

 م2023 

  (راجعة)غير م

 حق استخدام موجودات مطلوباتالفوائد على  5,566,885  5,588,373  11,002,558  11,187,353

 (2-9البنوك المحلية )إيضاح ض من تكاليف تمويل قرو 5,594,921  4,545,285  10,494,004  7,741,237

 (1-9تكاليف تمويل قرض وزارة المالية )إيضاح  99,800  173,843  199,600  288,110

19,216,700  21,696,162  10,307,501  11,261,606  

 
 

 

 

 

 

 

 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في   

(باللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلكجميع المبالغ )  
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 ربحية السهم األساسية والمخفضة -13

بتقسيم دخل الفترة العائد إلى المساهمين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في نهاية الفترة تم احتساب ربحية السهم األساسية 

سهم بعد أخذ زيادة األسهم بأثر رجعي(. إن ربحية السهم المخفضة هي نفسها  42.087.215م: 2022يناير  31سهم ) 42.087.215والبالغة 

 ث أنه ليس لدى الشركة أي أدوات مخفضة.ربحية السهم األساسية حي

  يناير 31ة أشهر المنتهية في ثالثلفترة ال  يناير 31لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م2022

 )معدلة(

 ة(راجع)غير م

 

 م2023

 ة(راجع)غير م

 م2022 

 )معدلة(

 ة(راجع)غير م

 

 م2023

  (راجعة)غير م

 ة العائد إلى المساهمين في الشركةصافي دخل الفتر 9,551,648  1,012,247  30,612,261  52,425,880

 المتوسط المرجح لعدد األسهم 42,087,215  42,087,215  42,087,215  42,087,215

1.25  0.73  0,02  0.23  

 

 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية -14

 

 م2023 يناير 31

 )غير مراجعة(

 م2022 يوليو 31 

 )مراجعة(

مشروعات تحت التنفيذ –االرتباطات الرأسمالية   2,214,115  2,214,115 

 4,677,788  267,408 الموردين

 2,481,523  6,891,903 

 

 التقارير القطاعية -15

لرياض، يتمثل نشاط المجموعة الرئيسي في تأسيس المدارس األهلية والعالمية، رياض األطفال، ابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات في منطقة ا

ة أخرى، التوسط في توظيف السعوديين، وكاالت التوظيف عبر االنترنت، أنشطة وكاالت التشغيل المؤقت لخدمات العمالة الوافدة، تقديم موارد بشري

التدريب ومعاهد التدريب العليا. إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة المبينة أدناه هي التي يتم امتالك وإدارة وتشغيل وانشاء معاهد 

 رفعها بانتظام إلى صانعي القرارات التشغيلية بالمجموعة وبيانها كالتالي:

 سيس وإدارة المدارس األهلية والعالمية والفرنسية والهندية.: يختص هذا القطاع بتأالقطاع التعليمي •

 : يختص هذا القطاع بإنشاء وتشغيل معاهد التدريب.قطاع التدريب •

 : يختص هذا القطاع في التوسط في توظيف السعوديين ووكاالت التوظيف عبر االنترنت.قطاع التوظيف •
 

 )غير مراجعة( م2023 يناير 31

 اإلجمالي  قطاع التوظيف  قطاع التدريب  القطاع التعليمي 

        :النشاط إيرادات
 334,617,963  2,552,291  22,418,450  309,647,222 م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 166,830,478  2,432,169  9,341,041  155,057,268 م2023يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :المنح الحكومية إيرادات
 7,431,458  2,168,989  350,350  4,912,119 م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 3,691,733  808,547  350,350  2,532,836 م2023يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        جمالي اإليرادات:إ
 342,049,421  4,721,280  22,768,800  314,559,341 م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 170,522,211  3,240,716  9,691,391  157,590,104 م2023يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :تكلفة اإليرادات
 (255,596,690)  (19,609,097)  (18,503,456)  (217,484,137) م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (134,035,010)  (10,337,717)  (7,925,879)  (115,771,414) م2023يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :مجمل الدخل

 86,452,731  (14,887,817)  4,265,344  97,075,204 م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 36,487,201  (7,097,001)  1,765,512  41,818,690 م2023يناير  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

        

 )غير مراجعة( م2023يناير  31كما في 

 817,363,264  4,632,678  37,453,060  775,277,526 عقارات وممتلكات ومعدات

 13,823,356  1,006,573  905,309  11,911,474 عقارات وممتلكات ومعداتاستهالك 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في   

(باللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلكجميع المبالغ )  
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 )تتمة( التقارير القطاعية -15

 )غير مراجعة()معدلة(  م2022 يناير 31

 اإلجمالي  قطاع التوظيف  قطاع التدريب  القطاع التعليمي 

        النشاط: إيرادات
 271,919,717  26,412,252  15,293,786  230,213,679 م2022يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 133,731,765  14,340,121  7,192,364  112,199,280 م2022يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :إيرادات المنح الحكومية
 3,792,521  1,525,007  199,303  2,068,211 م2022يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2,240,968  800,719  71,038  1,369,211 م2022يناير  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

        جمالي اإليرادات:إ
 275,712,238  27,937,259  15,493,089  232,281,890 م2022يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 135,972,733  15,140,840  7,263,402  113,568,491 م2022يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :تكلفة اإليرادات
 (211,654,309)  (23,474,260)  (13,184,833)  (174,995,216) م2022يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (110,519,739)  (11,350,920)  (6,686,433)  (92,482,386) م2022يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :مجمل الدخل

 64,057,929  4,462,999  2,308,256  57,286,674 م2022يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 25,452,994  3,789,920  576,969  21,086,105 م2022يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        

 )غير مراجعة()معدلة( م 2022يناير  31كما في 

 679,133,396  6,830,835  34,632,702  637,669,859 عقارات وممتلكات ومعدات

 12,814,553  1,138,495  916,876  10,759,182 استهالك عقارات وممتلكات ومعدات
 

 .والمطلوبات األخرى على قطاعات التشغيل المختلفةنظرا لطبيعة نشاط المجموعة وهيكل إدارتها فإنه من غير الممكن عملياً تخصيص بنود الموجودات  -
 

 )غير مراجعة( م2023 يناير 31

 اإلجمالي  قطاع التوظيف  قطاع التدريب  القطاع التعليمي 

        توقيت االعتراف باإليرادات:

        :في نقطة زمنية معينة
 32,402,199  4,721,280  22,768,800  4,912,119 م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 15,464,943  3,240,716  9,691,391  2,532,836 م2023يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :مع مرور الوقت
 309,647,222  -  -  309,647,222 م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 155,057,268  -  -  155,057,268 م2023يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :إجمالي اإليرادات

 342,049,421  4,721,280  22,768,800  314,559,341 م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 170,522,211  3,240,716  9,691,391  157,590,104 م2023يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 )معدلة( )غير مراجعة( م2022 يناير 31

 اإلجمالي  قطاع التوظيف  قطاع التدريب  القطاع التعليمي 

        توقيت االعتراف باإليرادات:

        :في نقطة زمنية معينة
 45,498,559  27,937,259  15,493,089  2,068,211 م2022يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 23,773,453  15,140,840  7,263,402  1,369,211 م2022يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :مع مرور الوقت
 230,213,679  -  -  230,213,679 م2022يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 112,199,280  -  -  112,199,280 م2022يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        :إجمالي اإليرادات

 275,712,238  27,937,259  15,493,089  232,281,890 م2022يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 135,972,733  15,140,840  7,263,402  113,568,491 م2022يناير  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في   

(باللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلكجميع المبالغ )  
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 المعامالت غير النقدية  -16

 

 إعادة تبويب وتعديالت فترات سابقة -17
 

 وذلك على النحو التالي: األرصدة االفتتاحيةفيما يلي إعادة التبويب والتعديالت على 

 
 

 م2022 يناير 31األولية الموحدة كما في ( قائمة المركز المالي 1)

 التعليق الرصيد بعد التعديل تسويات مدين/)دائن( إعادة تبويب مدين/)دائن( الرصيد قبل التعديل اسم البند

 (420,872,150) (20,872,150) - (400,000,000) رأس المال

عبارة عن إصدار 

سهم  2,872,150

لصالح الشركاء في شركة 

 التعليمية وعالوةنبعة 

اإلصدار الخاصة بها وما 

يتعلق بها من مصاريف 

 إصدار أسهم جديدة

 (276,786,861) (67,192,861) - (209,594,000) عالوة اإلصدار

عقارات وممتلكات 

 ومعدات 
679,133,396 - 77,481,667 756,615,063 

قيمة صافي فرق التقييم 

 ىالخاص باالستحواذ عل

 المجموعة العربية 

موجودات غير 

 ملموسة 
554,938,288 - (2,314,438) 552,623,850 

قيمة مجمع االهالك 

الخاص بقائمة الطالب عن 

ة ست، وفترة الم2020عام 

 31المنتهية في أشهر 

 م2022 يناير

مصروفات مدفوعة 

مقدما وموجودات 

ىمتداولة أخر  

45,400,705 - (3,947,5 17 ) 41,453,134 

الخاصة قيمة مصروفات 

بإصدار االسهم الخاصة 

 بزيادة رأس المال

 (119,021,153) 16,691,057 - (135,712,210) األرباح المبقاة

يتمثل في إهالك قائمة 

الطالب وإهالك فرق تقييم 

المباني عن الفترة وإعادة 

احتساب المكاسب الناتجة 

عن اإلستحواذ على شركة 

تابعة نتيجة تنفيذ تخصيص 

سعر الشراء من مقيم 

 مستقل

 (34,694,964) 154,296 - (34,849,260) احتياطي نظامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2023يناير  31 

 )غير مراجعة(
 

 م2022 يناير 31

 )غير مراجعة(

 572,961  59,019,491 بموجب حق االستخدام عقود االيجار مطلوباتإضافات حق استخدام موجودات مقابل 

 -  146,677 متداولة أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات توزيعات أرباح غير مدفوعة مقابل 

 5,769,000  - محول من مطلوبات عقود االيجار بموجب حق االستخدام إلى مستحق إلى طرف ذو عالقة



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
م2023يناير  31لفترة الستة أشهر المنتهية في   

(باللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلكجميع المبالغ )  
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 إعادة تبويب وتعديالت فترات سابقة )تتمة(-71

 

 م2022 يناير 31ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال األولية الموحدة( قائمة الربح أو الخسارة 2)

 التعليق الرصيد بعد التعديل تسويات مدين/)دائن( إعادة تبويب مدين/)دائن( الرصيد قبل التعديل اسم البند

 847,662 - 847,662 - مصروفات تسويقية
تم إعادة تبويب 

المصروفات التسويقية 

كبند مستقل في قائمة 

الربح أو الخسارة األولية 

 الموحدة

مصروفات 

 عمومية وإدارية
30,614,660 (847,662) - 29,766,998 

مكاسب ناتجة عن 

االستحواذ على 

 شركة تابعة

(52,495,759) - 14,374,759 (38,121,000) 

تخفيض مكاسب 

االستحواذ نتيجة تنفيذ 

 تخصيص سعر الشراء

 (271,919,717) - 2,492,251 (274,411,968) اإليرادات
تم إعادة تبويب إيرادات 

واألرباح المنح الحكومية 

الرأسمالية كبند مستقل 

في قائمة الربح أو 

الخسارة األولية الموحدة 

وإعادة تبويب بعض 

اإليرادات األخرى إلى 

 إيرادات النشاط

إيرادات المنح 

 الحكومية
- (3,792,521) - (3,792,521) 

 (7,554,916) - 1,161,086 (8,716,002) إيرادات أخرى

رأسمالية خسائر  - 139,184 - 139,184 

 211,654,309 927,634 - 210,726,675 تكلفة اإليرادات

عبارة عن قيمة إطفاء 

الفترة لقائمة الطالب 

فرق تقييم الفترة لواهالك 

المباني الناتج عن تنفيذ 

 تخفيض سعر الشراء

 

م2021يوليو  31( قائمة المركز المالي الموحدة كما في 3)  
 التعليق الرصيد بعد التعديل تسويات مدين/)دائن( إعادة تبويب مدين/)دائن( الرصيد قبل التعديل اسم البند

موجودات غير 

 ملموسة
     

(34,694,964) 154,296 - )34,849,260( احتياطي نظامي  
عبارة عن قيمة إطفاء 

السنة لقائمة الطالب 

وأثره على األرباح 

المبقاة واإلحتياطي 

 النظامي
(106,595,273) 1,388,664 - )107,983,937( األرباح المبقاة  

 

 م2021يوليو  31للسنة المنتهية في  ( قائمة الربح أو الخسارة الموحدة4) 

 التعليق الرصيد بعد التعديل تسويات مدين/)دائن( إعادة تبويب مدين/)دائن( الرصيد قبل التعديل اسم البند

 206,218,461 1,542,960 - 204,675,501 تكلفة اإليرادات
عبارة عن قيمة إطفاء 

 السنة لقائمة الطالب
 

 الحقةأحداث  -18
 

 .الموجزة الموحدةاألولية ة المالية والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية فترتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية ال
 

 الموجزةالقوائم المالية األولية الموحدة  اعتماد -19
 

 14يخ م بواسطة لجنة المراجعة بتفويض من مجلس اإلدارة بتار2023 يناير 31رة المنتهية في للفتالموجزة تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة 

 .م2023 مارس 6الموافق  هـ1444 شعبان


