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 المراجع المستقل تق��ر
 

 
كة   عطاء التعل�م�ةإ� السادة/ مساه�ي �ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 الموحدةالتق��ر عن مراجعة القوائم المال�ة 

 

(٦/١) 
 

 الرأي
ي 
كة عطاء التعل�م�ةالما�ي الموحد  الجوه��ة، المركز الجوانب جميع من �شكل عادل، تعرض الموحدة المرفقة المال�ة القوائم نأ رأينا، �ف  ل�ش

كاتها التابعة (�شار إليها مجتمعة ب�سم  كة" و�ش ي  اكم») المجموعة«"ال�ش
النقد�ة الموحدة  وتدفقاتها الموحد م وأدائها الما�ي ٢٠٢٢يوليو  ٣١�ف

ي  المنته�ةة للسن
  التار�ــــخ، ذلك �ف

�
ي الممل�ة المعتمدة الما�ي  الدول�ة للتق��ر للمعاي�ي  وفقا

 األخرى واإلصدارات والمعاي�ي  السعود�ة، الع���ة �ف
.  الهيئة السعود�ة المعتمدة من ف ف والمحاسبني  للمراجعني

 
ي �شمللقد قمنا بمراجعة القوائم المال�ة الموحدة للمجموعة  : ما ��ي  واليت

 
ي ق 

 م،٢٠٢٢يوليو  ٣١ ائمة المركز الما�ي الموحدة كما �ف
ي ذلك التار�ــــخ،ق 

 ائمة ال��ــح أو الخسارة الموحدة للسنة المنته�ة �ف
ي ذلك اآلخر اائمة الدخل الشامل ق 

 لتار�ــــخ،الموحدة للسنة المنته�ة �ف
ي ذلك التار�ــــخ، ةائمق 

ي حقوق المل��ة الموحدة للسنة المنته�ة �ف
ات �ف  التغ�ي

ي ذلك التار�ــــخ،ق 
 ائمة التدفقات النقد�ة الموحدة للسنة المنته�ة �ف

ي تتضمن ملخص للس�اسات المحاسب�ة الهامةا    . معلومات توض�ح�ة أخرىو  إل�ضاحات حول القوائم المال�ة الموحدة واليت
 

 الرأي أساس
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعاي�ي موضحة 

 للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف
�
بالتفص�ل لقد قمنا بالمراجعة وفقا

 لقواع
�
ي تق��رنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا

ي قسم "مسؤول�ات المراجع عن مراجعة القوائم المال�ة الموحدة " الوارد �ف
د سلوك وآداب �ف

 بمسؤول�اتنا األخال
�
ينا أ�ضا

ّ
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المال�ة الموحدة، وقد وف

 المهنة المعتمدة �ف
�
ق�ة األخرى وفقا

ي حصلنا عليها تعد كاف�ة ومناسبة لتوف�ي أساس إلبداء رأ ي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة اليت
 ينا. لهذە القواعد. و�ف

 
 ةللمراجع الرئ�سة األمور

، األهم�ة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المال�ة الموحدة ي ي كانت لها، بحسب حكمنا المهيف للسنة  األمور الرئ�س�ة للمراجعة �ي تلك األمور اليت
ي س�اق مراجعتنا للقوائم المال�ة الموحدة ككل، وعند تك��ن رأين

ي هذە ونحن ا فيها، الحال�ة. وقد تم تناول هذە األمور �ف
 منفصً� �ف

�
ال نقدم رأ�ا

 األمور. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المراجع المستقل تق��ر
 

 
كة   عطاء التعل�م�ةإ� السادة/ مساه�ي �ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 الموحدةالتق��ر عن مراجعة القوائم المال�ة 

 

(٦/٢) 
 

 (تتمة) للمراجعة الرئ�سة األمور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمور الرئ�سة للمراجعة األمور الرئ�سة للمراجعة  ال��ف�ة اليت
اف باإليرادات -١  اإلع�ت

ي 
م ٢٠٢٢يوليو  ٣١بلغت إيرادات المجموعة عن السنة المنته�ة �ف

مليون  ١٤٫٨و�يرادات منح حكوم�ة بمبلغ  مليون ر�ال سعودي ٥٧٧٫٥
 .ر�ال سعودي

 
تب ع� ذلك اإليرادات أحد  ات الجوه��ة لق�اس األداء و��ت المؤ�ش

ي عمل�ة اثبات االيراد
  .وجود مخاطر متأصلة �ف

 
التدر�ب  وخدمات التعل�م�ة لخدماتا منيتم اثبات اإليرادات 

اك الحافالت والتوظ�ف  )٣٣كما هو موضح ب��ضاح (  . و�ش�ت
 

 
�
ي  يراداتاإل  لجوه��ة ق�مة ونظرا

المسجلة وكذلك المخاطر المتأصلة �ف
 . يرادات كأمر مراجعة رئ��ي اإل عمل�ة اثبات اإليرادات، تم اعتبار اثبات 

 

ي الرج�ع ا�ي ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة رقم ) ١٦-٣( ير�ب
ي تتضمن) ٢٣،٢٢(أرقام واال�ضاحات  االيرادات، لس�اسة  واليت

 االفصاحات المتعلقة ب�ثبات االيرادات. 
 
 

 :  اشتملت إجراءات مراجعتنا ع� ما ��ي
 تابث�ب ةصاخلا ةعو مجملا ةسا�س ةبسانم ىدم م�يقت 

) ١٥اإليرادات بناء ع� المع�ار الدو�ي للتق��ر الما�ي رقم (
 "اإليرادات من العقود مع العمالء". 

 
 ةلصلا تاذ ة�لخادلا ةباقر لا مظنل ذ �فنتلاو  م�مصتلا م�يقت 

والخصومات  ثبات اإليرادات�ب�جراءات اإلدارة المتعلقة ب
 . حكوم�ةوالمنح ال

 
 ة�مو كحلا حنملاو  تادار يإل ا تال ماعم نم ةنيع ر ابتخا 

مع ومقارنتها للطالب الممنوحة والخصومات المسجلة 
 اإليرادات المسجلة. المستندات الم��دة للتحقق من 

 
 �ع ة�نبم ة�سار دلا مو سر لا تادار يإل  ة�ل�لحت ةسار د ءا ر جا 

عدد الطالب والرسوم المعتمدة للعمل�ة التعل�م�ة للحكم 
 .ع� مدى معقول�ة مبلغ االيراد

 
ف فلكملاو  ةر ادإل ا �ي ثمم نم ا نملعتسا   نأش� ةمكو حلاب ني

معرفتهم بمخاطر الغش وعما إذا كانت هناك حاالت غش 
 فعل�ة. 

 
 مئاو قلاب ةمدختسملا تاحاصفالا ة�افك  يدم م�يقتب ا نمق 

 المال�ة الموحدة. 



 
 
 

 المراجع المستقل تق��ر
 

 
كة   عطاء التعل�م�ةإ� السادة/ مساه�ي �ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 الموحدةالتق��ر عن مراجعة القوائم المال�ة 

 

(٦/٣) 
 

 (تتمة) للمراجعة الرئ�سة األمور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمور الرئ�سة للمراجعة األمور الرئ�سة للمراجعة  ال��ف�ة اليت
ي ق�مة الشهرة  -٢

 تقي�م اإلنخفاض �ف
مليون ر�ال  ٥٨١تضمنت القوائم المال�ة الموحدة شهرة مرسملة بق�مة 

ي 
ي ق�مة ٢٠٢٢يوليو  ٣١سعودي كما �ف

ي ال��ادة �ف
ي تتمثل �ف م، واليت

ي األصول المحولة 
كات المندمجة والمستحوذ عليها عن صا�ف ال�ش

 للمجموعة. 
�ة ل�ل  تم تنف�ذ تقي�م انخفاض الق�مة من خالل مقارنة الق�مة الدف�ت

داد وح ي ذلك الشهرة، مقابل ق�متها القابلة لالس�ت
دة مولدة للنقد بما �ف

 ل�ل وحدة مولدة للنقد بناء ع� احتسابات الق�مة ق�د االستخدام. 
�ستخدم ط��قة االحتساب هذە نموذج التدفقات النقد�ة المخصومة 
من خالل استخدام توقعات التدفقات النقد�ة ع� أساس الموازنات 

ة خمس سنوات. المال�ة المع ي تغ�ي ف�ت  تمدة من قبل االدارة اليت
و�ناء ع� تقي�م االدارة بخصوص انخفاض الق�مة، لم يتم احتساب أي 

 مخصص انخفاض ق�مة مقابل الشهرة. 
يتضمن نموذج الق�مة ق�د االستخدام الخاص بالمجموعة للوحدات 

اضات تتعلق بتوقعات التدفق ات المولدة للنقد احكاما جوه��ة واف�ت
النقد�ة ومعدالت النمو ط��لة األجل ومعدالت الخصم، وهو ذا 

اضات ي هذە االف�ت
ات �ف  . حساس�ة عال�ة تجاە التغي�ي

 
نا هذا أمر رئ��ي للمراجعة   تقدير التدفقات النقد�ة وذلك ألن اعت�ب

ي 
اضات المستخدمة �ف ي ق�مة المستقبل�ة واالف�ت

تقي�م االنخفاض �ف
 . من االدارة وتقديراتتطبيق احكام الشهرة يتطلب 

ي الرج�ع ا�ي ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة رقم ) ١١-٣( ير�ب
) الذي يتضمن االفصاحات المتعلقة ٧الشهرة، واال�ضاح رقم (لس�اسة 

 بالشهرة واختبار انخفاض ق�مة الشهرة. 
 

 :  اشتملت إجراءات مراجعتنا ع� ما ��ي
 

 ةفلتخملا د قنلل ةدلو ملا تادحو لا تاددحم ل�لحتب ا نمق 
وق�منا ما إذا كانت مالئمة وتتطابق مع فهمنا لألعمال 
ي المنشأة. إضافة إ� 

وتتوافق مع نظام التقار�ر الداخل�ة �ف
ذلك قمنا بتقي�م مدي معقول�ة تخص�ص الشهرة ل�ل وحدة 

 مولدة للنقد تم تحد�دها. 
 

 ةلصلا تاذ ة�لخادلا ةباقر لا مظنل ذ �فنتلاو  م�مصتلا م�يقت 
ي ق�مة الشهرة. ب�جراءات اإلدارة المتعلقة 

 بتقي�م االنخفاض �ف
 

ي لا ة�ج�تا�ت س ال ا/ ة�ل�غشتلا ةطخلا صحف   ةر ادإل ا ا هتدمتعا يت
ي ق�مة 

ي تقي�م االنخفاض �ف
وفحص تطب�قها �شكل مالئم �ف

 . الشهرة الذي قامت به اإلدارة
 

 ة�لمع ة�لو قعم يدم م�يقتل ا نيصتخمب ةناعتس ال اب ا نمق 
اضات االساس�ة، بما  إحتساب الق�مة ق�د االستخدام واالف�ت
ي ذلك توقعات التدفقات النقد�ة ومعدالت الخصم 

�ف
  . المستخدمة

 
ي  تال خدملا تانا�ب ا ن�ب تخا 

 مادختس ال ا د �ق ةم�قلا جذ و من �ف
 ع� أساس العينة وفحصنا أ�ضا دقة العمل�ة الحساب�ة. 
اضات الرئ�س�ة بالنتائج الفعل�ة  وقمنا أ�ضا بمقارنة االف�ت

 السابقة. 
 

 مئاو قلاب ةمدختسملا تاحاصفالا ة�افك  يدم م�يقتب ا نمق 
 المال�ة الموحدة. 

 
 



 
 
 

 المراجع المستقل تق��ر
 

 
كة   عطاء التعل�م�ةإ� السادة/ مساه�ي �ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 الموحدةالتق��ر عن مراجعة القوائم المال�ة 

 

(٦/٤) 
 

 (تتمة) للمراجعة الرئ�سة األمور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمور الرئ�سة للمراجعة األمور الرئ�سة للمراجعة  ال��ف�ة اليت
  تجميع األعمال -٣

كة المجموعة ١٠٠استحوذت المجموعة ع�  ٪ من رأس مال �ش
 من 

�
كاتها التابعة وذلك اعتبارا  ١الع���ة للتعل�م والتدر�ب القابضة  و�ش

كة نبعة التعل�م�ة ٢٠٢١اغسطس  م، كما قامت باإلستحواذ ع� �ش
ي يتم بموجبه م ٢٠٢١أغسطس  ١وذلك اعتبارا من 

من خالل عقد ثاليث
كاء  سهم ٢٬٠٨٧٬٢١٥إصدار  كة عطاء التعل�م�ة لصالح ال�ش ي �ش

�ف
كة نبعة التعل�م�ة مقابل اإلستحواذ ع� كامل الحصص  ي �ش

ف �ف السابقني
كة المجموعة الع���ة للتعل�م  كة نبعة التعل�م�ة من خالل �ش ي �ش

�ف
تمت  مليون ر�ال سعودي ٢٣٠والتدر�ب القابضة وذلك بمبلغ إجما�ي 

 )٣( �ار الدو�ي للتق��ر الما�ي لمعالمحاسبة عن هذە المعاملة وفقا ل
 . ستخدام ط��قة االستحواذ �ب "تجميع األعمال"

اء تطبيق  المجموعة، أ�ملت ٢٠٢٢خالل عام  تخص�ص سعر ال�ش
ح�ث قامت االدارة باالستعانة بطرف ثالث مستقل وأنهت ، الشامل

تعد�الت الق�مة العادلة ع� الموجودات المستحوذ عليها والمطل��ات 
ي تم   . تحملها اليت

اء حكما إدار�ا جوه��ا لتحد�د الق�مة العادلة  تطلب تخص�ص سعر ال�ش
ي ذلك 

ي تم تحملها  بما �ف للموجودات المستحوذ عليها، والمطل��ات اليت
ي تكون بطب�عتها تقدي��ة الموجودات وتخضع  غ�ي الملموسة اليت

ي تقي�مها �شكل مالئملال
اضات المستخدمة �ف تم إعتبار هذا  وعل�ه، ف�ت

. ك  أمر مراجعة رئ��ي
ي الرج�ع ا�ي ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة رقم ) ٢-٣( ير�ب

الذي يتضمن افصاحا ) ٣-٣٥واال�ضاح رقم (، لس�اسة تجميع األعمال
 . عمل�ة اإلستحواذ حول 

 

 سلجم تاعامتجا �ف احمو  ذ او حتس ال ا تا�قافتا صحف 
 ؛لفهم عمل�ة تجميع األعمالاالدارة ذات الصلة 

 
 ةلصلا تاذ ة�لخادلا ةباقر لا مظنل ذ �فنتلاو  م�مصتلا م�يقت 

 بتجميع األعمال. ب�جراءات اإلدارة المتعلقة 
 

ي لا ة�ج�تا�ت س ال ا/ ة�ل�غشتلا ةطخلا صحف   ةر ادإل ا ا هتدمتعا يت
ي تقي�م الق�مة العادلة 

وفحص تطب�قها �شكل مالئم �ف
 لإلستحواذ. 

 
ي  ةدعاسملل ا نيدل م�يقتلا �ي تخمب ةناعتس إل اب ا نمق 

 م�يقت �ف
ي تقي�مات 

اضات االساس�ة المستخدمة �ف المنهج واالف�ت
 الق�مة العادلة لالستحواذ. 

 
 ة�جاتنال ا ر امعأل ا ةمئال م يدم ر ابتخاو  صحفب ا نمق 

 الممنوحة للموجودات غ�ي الملموسة المحددة. 
 

 مئاو قلاب ةمدختسملا تاحاصفالا ة�افك  يدم م�يقتب ا نمق 
 المال�ة الموحدة. 

 
 



 
 
 

 المراجع المستقل تق��ر
 

 
كة   عطاء التعل�م�ةإ� السادة/ مساه�ي �ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 الموحدةالتق��ر عن مراجعة القوائم المال�ة 

 

(٦/٥) 
 

 خرىاأل معلومات لا
ي التق��ر السنوي للمجموعة لسنة تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة 
م، بخالف القوائم المال�ة الموحدة وتق��ر المراجع ٢٠٢٢�ف

ي التق��ر السنوي
 . عنها، واإلدارة �ي المسؤولة عن المعلومات األخرى �ف

 
ي القوائم المال�ة الموحدة المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأ��د أو االست

 �شأنها.  التأ��دي نتاجوال �غ�ي رأينا �ف
 

ي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعالە، والنظر عند الق�ام 
بذلك ف�ما وف�ما يتصل بمراجعتنا للقوائم المال�ة الموحدة، فإن مسؤوليتنا تتمثل �ف

ي حصلنا  عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت  إذا كانت المعلومات األخرى غ�ي متسقة �شكل جوهري مع القوائم المال�ة الموحدة أو مع المعرفة اليت
 إ�  بدو محرفة �شكٍل المعلومات األخرى تَ 

�
ي هذە المعلومات األخرى، استنادا

جوهري بأ�ة صورة أخرى. و�ذا توصلنا إ� وجود تح��ف جوهري �ف
ي ه

 ذا الشأن. العمل الذي قمنا بتنف�ذە، فإننا مطالبون بالتق��ر عن تلك الحق�قة ول�س لدينا ما نقرر عنه �ف
 

ف  اإلدارة مسؤول�ات  الموحدة المال�ة القوائم عن بالحوكمة والمكلفني
ي 

" المعتمدة �ف  للمعاي�ي الدول�ة للتق��ر الما�ي
�
الممل�ة الع���ة إن اإلدارة �ي المسؤولة عن إعداد القوائم المال�ة الموحدة وعرضها �شكل عادل "وفقا

كة، السعود�ة والمعاي�ي واإلصدارات األخرى  كات والنظام األسا�ي لل�ش ف ووفقا لنظام ال�ش ف والمحاسبني المعتمدة من الهيئة السعود�ة للمراجعني
ور�ة لتمكينها من إعداد قوائم مال�ة موحدة خال�ة من التح��ف الجوهري سواء �سبب  ي ترى أنها �ف غش و�ي المسؤولة عن الرقابة الداخل�ة اليت

 أو خطأ. 
 

حسب بالموحدة، فإن اإلدارة �ي المسؤولة عن تقي�م قدرة المجموعة ع� البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح  وعند إعداد القوائم المال�ة
ي المحاسبة، ما لم تكن هناك ن�ة لدى اإلدارة لتصف�ة المجموعة �مقت�ف الحال، عن األمور المتعلقة باالستمرار�ة، و 

ستخدام أساس االستمرار�ة �ف
 �كن لديها أي خ�ار آخر واق�ي سوى الق�ام بذلك. أو إ�قاف عمل�اتها، أو لم 

 
ي المجموعة. 

اف ع� آل�ة التق��ر الما�ي �ف  والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإل�ش
 

 مسؤول�ات المراجع عن مراجعة القوائم المال�ة الموحدة
ي الوصول إ� تأ��د معقول عما إذا كانت القوائم المال�ة الموحدة ككل تخلو من التح��ف الجوهري سواًء �سبب غش أو خطأ 

، تتمثل أهدافنا �ف
ي تم الق�ام بها   وفق و�صدار تق��ر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأ��د المعقول هو مستوى عاٍل من التأ��د، ل�نه ال �ضمن أن المراجعة اليت

�
ا

 عن التح��ف الجوهري عند وجودە. و�مكن أن تنشأ التح� 
�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة ستكشف دائما

 �فات للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف
ي مجملها، ع� القرارات االقعن غش أو خطأ، وتُ 

ي عد التح��فات جوه��ة إذا كان �مكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو �ف تصاد�ة اليت
 يتخذها المستخدمون ع� أساس هذە القوائم المال�ة الموحدة. 

 
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، فإننا نمارس الحكم المه

 للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف
�
ي تتم وفقا ي ونحافظ وكجزء من عمل�ة المراجعة اليت يف

 
�
ي طوال عمل�ة المراجعة. ونقوم أ�ضا : ع� نزعة الشك المهيف   بما ��ي

 
ي القوائم المال�ة الموحدة، سواًء �سبب غش أو خطأ، وتصم�م وتنف�ذ إجراءات مراجعة ت 

حد�د وتقي�م مخاطر التح��ف الجوهري �ف
عد خطر عدم ا�تشاف التح��ف . و�ُ إلبداء رأينا �ستج�ب لتلك المخاطر، والحصول ع� أدلة مراجعة كاف�ة ومناسبة لتوف�ي أساس 

الجوهري الناتج عن غش أع� من الخطر الناتج عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي ع� تواطؤ أو تزو�ر أو إغفال ذكر متعمد أو 
 . بالمجموعة الداخل�ة إلجراءات الرقابةإفادات مضللة أو تجاوز 

 
ي ظل الظروفاة مل�عقابة الداخل�ة ذات الصلة بر نظمة الأل فهم لل لحصول ع�ا 

 لمراجعة، من أجل تصم�م إجراءات المراجعة المناسبة �ف
ي فاعل�ةلالقائمة، ول�س 

 الرقابة الداخل�ة.  أنظمة غرض إبداء رأي �ف
 

ي  ات العالقةذم مدى مناسبة الس�اسات المحاسب�ة المستخدمة ومدى معقول�ة التقديرات المحاسب�ة واالفصاحات �يقت   امت بها قاليت
 اإلدارة. 

 



 
 
 

 المراجع المستقل تق��ر
 

 
كة   عطاء التعل�م�ةإ� السادة/ مساه�ي �ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 الموحدةالتق��ر عن مراجعة القوائم المال�ة 

 

(٦/٦) 
 

 (تتمة) مسؤول�ات المراجع عن مراجعة القوائم المال�ة الموحدة
 

ي تم الحصول عليها، ما إذا كان ا  ي المحاسبة، واستنادا إ� أدلة المراجعة اليت
ستنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرار�ة �ف

ة حول قدرة المجموعة ع�   كب�ي
�
ي أعمالها هناك عدم تأ�د جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تث�ي شكوكا

 توصلنا . و�ذا اإلستمرار �ف
ي القوائم المال�ة الموحدة، أو فإن علينا أن نتأ�د جوهري،  إ� وجود عدم

ي تق��رنا إ� االفصاحات ذات العالقة الواردة �ف
 لفت االنتباە �ف

 
ي تم الحصول عليها حيت ع  لينا أن نقوم بتعد�ل رأينا إذا كانت تلك االفصاحات غ�ي كاف�ة. و�ستند استنتاجاتنا إ� أدلة المراجعة اليت

 مستقبل�ة قد تار�ــــخ تق��ر 
�
 أو ظروفا

�
ي أعمالها  المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

 . تؤدي إ� عدم إستمرار المجموعة �ف
 

وائم المال�ة الموحدة، بما فيها االفصاحات، وما إذا كانت القوائم المال�ة الموحدة تع�ب عن قلالعرض العام وه�كل ومحتوى ا قي�مت 
ي تمثلها بط��قة تح  عادً�. المعامالت واألحداث اليت

�
 قق عرضا

 
ي من أدلة المراجعة المناسبة ف�ما يتعلق بالمعلومات المال�ة للمنشآت أو األ�شطة التجار�ة ضمن المجموعة. ا 

لحصول ع� ما �ك�ف
اف عليها وتنف�ذها. ونظل وحدنا  إلبداء رأي حول القوائم المال�ة الموحدة. ونحن مسؤولون عن توج�ه عمل�ة مراجعة المجموعة واإل�ش

ف عن رأي المراجعة. ا  لمسؤولني
 

ف بالحوكمة ف�ما يتعلق بجملة من أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجع ة، بما ونحن نتواصل مع المكلفني
ي الرقابة الداخل�ة نقوم با�تشافها أثناء المراجعة. 

ي ذلك أي أوجه قصور مهمة �ف
 �ف
 

ف   للمكلفني
�
منا بالمتطلبات األخالق�ة ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، ونبلغهم بجميع العالقات واألمور ونقدم أ�ضا ف  �ف�د بأننا قد ال�ت

�
 بالحوكمة ب�انا

ي قد ُ�عتقد �شكل معقول أنها   عند االقتضاء بالتداب�ي الوقائ�ة ذات العالقة. قد األخرى اليت
�
 تؤثر ع� استقاللنا، ونبلغهم أ�ضا

 
ي كانت لها األهم�ة البالغة عند مراجعة القوائ ف بالحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور اليت ي نتواصل �شأنها مع المكلفني ف األمور اليت م المال�ة ومن بني

ي تق��رنا ما لم تمنع ا
 ألنظمة أو اللوائح الموحدة للسنة الحال�ة، ومن ثم ُتعد هذە األمور �ي األمور الرئ�سة للمراجعة. ونقوم بتوضيح هذە األمور �ف

ي عن األمر، أو عندما نرى  ي ظروف نادرة للغا�ة  –اإلفصاح العليف
ي تق��رنا ألن التبعات السلب�ة للق�ام بذلك  –�ف

ي أال يتم اإلبالغ عنه �ف
أن األمر ينب�ف

تبة ع� هذا اإلبالغ.   من المتوقع �شكل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة الم�ت
 

 التنظ�م�ة األخرىالقانون�ة و ات التق��ر عن المتطلب
مة بمتطل ف كة غ�ي مل�ت ء عند تنف�ذ إجراءات مراجعتنا �جعلنا نعتقد ان ال�ش ي

ي توافرت إلينا، لم �لفت انتباهنا �ش بات نظام بناء ع� المعلومات اليت
كة ف�ما يتعلق ب�عداد وعرض القوائم المال� كات، والنظام األسا�ي لل�ش  ة الموحدة. ال�ش

 
كاؤەعن البسام   و�ش

 
 
 
 
 

 إبراه�م أحمد البسام
ي 

 محاسب قانويف
 ٣٣٧ترخ�ص رقم:  

ي  ١٢ال��اض: 
 هـ١٤٤٤ ر�يع الثايف

 م٢٠٢٢ نوفم�ب  ٦ الموافق: 
 













 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 
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شررركة عطاء التعليمية )الشررركة( هي شررركة مسرراهمة سررعودية، ت سررسررت بموجب نظام الشررركات في المملكة العربية السررعودية وتم تسررجيلها بمدينة 

مة سررعودية م، كشررركة مسرراه2003مايو  11هـررررررر الموافق 1424ربيع األول  10بتاريخ  1010186435الرياض بموجب السررجل التجاري رقم 

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

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

(4292). 

 

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

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

ائمة وتطويرها وإدارتها، تملك وإدارة وتشغيل المعاهد التعليمية والتدريبية، تملك وإدارة مراكز التدريب المهني، إنشاء وتملك تعليمية وتدريبية ق

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

 

 م بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.2019يوليو  31ي أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية في بدأ التداول ف

 

 :يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي

 87527صندوق بريد 

 11652الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

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

 

 تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وفروعها والشركات التابعة واآلتي بيانها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم السجل التجاري اسم الفرع

  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 مدارس رواد أشبيليا العالمية فرع شركة عطاء

 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 فرع شركة عطاء للصيانة والتشغيل



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

   
 نسبة الملكية الفعلية 

 )مباشر / غير مباشر(

م      2021يوليو  31 م2022يوليو  31 الشكل القانوني  بلد التأسيس  الشركة التابعة  

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

(2شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية ) ٪100 ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    100٪  

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

(4شركة مدارس العلم العالمية ) ٪100 ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    100٪  

(5هلية للتعليم والتدريب )شركة مدارس الوسط األ مسئولية محدودةذات  المملكة العربية السعودية      52٪    52٪  

(6شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة )  مساهمة مقفلة  المملكة العربية السعودية  

 
٪100 - 

(6شركة مبدعون التنمية للت هيل ) ٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    - 

(6شركة اكاديمية الفيصل العالمية ) ٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    - 

(6شركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية ) ٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    - 

(6) شركة نبعة التعليمية ٪100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    - 

(6األهلية )شركة مدارس االلسن العالمية  ٪62,8  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    - 

(6الشركة األكاديمية للخدمات التعليمية ) مساهمة مقفلة  المملكة العربية السعودية    52,2٪  - 

(6) عالميةشركة الياسمين ال ٪49  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    - 

(6العالمية )شركة جيل المجد  ٪45  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية    - 

 

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

 .م2007أبريل  14هـ الموافق 1428األول  ربيع 26بتاريخ  1010231261الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

روضة / تمهيدي / ابتدائي / متوسط / ثانوي للبنين والبنات  –الرئيسي في تملك المدارس األهلية لجميع المراحل  شركة النخبة التعليمية يتمثل نشاط

شاطها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات ن شركة النخبة التعليميةوتجارة الجملة والتجزئة في المواد والوسائل التعليمية وتمارس 

 .االختصاص

 1011010525نشرراطها من خالل مدارس النخبة التعليمية فرع الخرج بحي النهضررة والذي يحمل سررجل تجاري رقم  شررركة النخبة التعليميةتزاول 

 م.2004يوليو  3هـ الموافق 1425جمادى األول  15صادر من مدينة الرياض بتاريخ 

 

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

 .م2008ديسمبر  24هـ الموافق 1429ذو الحجة  25بتاريخ  1010259834وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

الرئيسي في إقامة مدارس المنهج األمريكي وإقامة وإدارة وتشغيل المدارس العالمية ومعاهد  ركة العروبة العالمية للخدمات التعليميةشيتمثل نشاط 

 اللغات والترجمة والمراكز التدريبية التربوية والمعاهد والكليات الخاصة ومراكز الحاسب اآللي.

شركة ذات مسئولية محدودة، ت سست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم شركة الرواد للخدمات المساندة )"الشركة"( هي  (3)

 .م(2021ديسمبر 25هـ )الموافق 1432محرم  19بتاريخ  1010299500تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

لمباني واقامة المدارس وتشغيل المقاصف المدرسية والتجارة في القرطاسية الرئيسي في المقاوالت العامة ل شركة الرواد للخدمات المساندةيتمثل نشاط 

 .واألثاث ومواد البناء

بفتح فرع جديد للشررركة وتم تسررجيلها بمدينة  شررركة الرواد للخدمات المسرراندةم قامت 2018فبراير  7هـررررررر الموافق 1439جمادى األولى  22بتاريخ 

 في الصيانة والتشغيل. للفرعويتمثل النشاط الرئيسي  1010933937الرياض بموجب السجل التجاري رقم 
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يلها شركة مدارس العلم العالمية )"الشركة"( هي شركة ذات مسئولية محدودة، ت سست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسج (4)

 م(. 2006مايو  1هـ )الموافق 1427ربيع الثاني  3بتاريخ  1010218835بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

الرئيسي في التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة رياض األطفال بمنهج وطني وعالمي، تشغيل المدارس  شركة مدارس العلم العالميةيتمثل نشاط 

المدارس المستقلة التعليم  المستقلة تعليم رياض األطفال بمنهج وطني وعالمي، التعليم االبتدائي للطالب والطالبات بمنهج وطني وعالمي، تشغيل

وطني  االبتدائي بمنهج وطني وعالمي، التعليم المتوسط للطالب والطالبات بمنهج وطني وعالمي، تشغيل المدارس المستقلة التعليم المتوسط بمنهج

بمنهج وطني وعالمي، التعليم المتوسط وعالمي، التعليم الثانوي للطالب والطالبات بمنهج وطني وعالمي، تشغيل المدارس المستقلة التعليم الثانوي 

القرآن المختلط ويشمل مدارس الجاليات، التعليم الثانوي المختلط ويشمل مدارس الجاليات، معاهد تعليم اللغات ومهارات المحادثة، مراكز تحفيظ 

ي، التدريب اإللكتروني، معاهد تعليم اللغة العربية الكريم والحديث الشريف، التدريب علي استخدام الحاسوب والبرامج الملحقة، معاهد التدريب اإلدار

لغير الناطقين بها، معاهد تعليم الخط العربي، خدمات اإلرشاد األكاديمي، مراكز اإلشراف والتدريب التربوي األهلي.

 

صررادر من مدينة  1010393369نشرراطها من خالل فرع مدارس العلم العالمية والذي يحمل سررجل تجاري رقم  شررركة مدارس العلم العالميةتزاول 

 م.2014فبراير  1هـ الموافق 1435ربيع األخر  1الرياض بتاريخ 

شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب )"الشركة"( هي شركة ذات مسئولية محدودة، ت سست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية  (5)

 م(.2003ديسمبر  20هـ )الموافق 1424شوال  26بتاريخ  1010192295تجاري رقم السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل ال

 

الرئيسي في التعليم االبتدائي للطالب والطالبات بمنهج وطني، التعليم المتوسط للطالب  شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريبيتمثل نشاط 

لثانوي بمنهج بمنهج وطني، التعليم الثانوي للطالب بمنهج وطني، التعليم المتوسط المختلط ويشمل مدارس الجاليات، تشغيل المدارس المستقلة التعليم ا

 وطني.
 

نشرراطها من خالل فرع شررركة مدارس الوسررط األهلية للتعليم والتدريب والذي يحمل سررجل  ية للتعليم والتدريبشررركة مدارس الوسررط األهلتزاول  

 م.2018مارس  28هـ الموافق 1439رجب  11صادر من مدينة الرياض بتاريخ  1010949634تجاري رقم 
 

وذلك اعتبارا لتدريب القابضة )"الشركة"( وشركاتها التابعة م، استحوذت الشركة على شركة المجموعة العربية للتعليم وا2021أغسطس  8بتاريخ  (6)

مقفلة، ت سست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض  سعودية وهي شركة مساهمةم 2021أغسطس  1من 

 م(.2005فبراير  27هـ )الموافق 1426محرم  18بتاريخ  1010206103بموجب السجل التجاري رقم 
 

اهد لتعليم اللغات والحاسب اآللي والبرامج اإلدارية الرئيسي في انشاء وإدارة مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضةيتمثل نشاط 

مؤسسة والمعاهد الصحية، وانشاء وإدارة المدارس االهلية والكليات والجامعات وجميع النشاطات التربوية والتعليمية والتدريبية بموجب خطاب ال

 م.2004يوليو  5لموافق هـ ا1425جمادى األولى  18وبتاريخ  1664/204العامة للتدريب التقني والمهني رقم 
 

تم توقيع اتفاقية ثالثية بين شركة عطاء التعليمية "الشركة المصدرة" وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة  م2021ديسمبر  13بتاريخ 

المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة لبيع شركة نبعة التعليمية لشركة "بصفتها المشترية" والشركاء بشركة نبعة التعليمية "بصفتهم البائعين" 

على أن تكون عملية البيع مشروطة ب ن يتم استيفاء كافة الشروط من خالل إصدار أسهم للشركاء بشركة نبعة التعليمية في شركة عطاء التعليمية 

ة لشركة عطاء التعليمية على شراء الحصص من البائعين وزيادة الواردة بالمادة الرابعة من اتفاقية البيع والتي منها موافقة الجمعية العامة غير العادي

 رأس المال لغرض إستحواذ المشتري على شركة نبعة التعليمية.
 

مليون لاير سعودي ليصبح رأس المال  20,87م وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 2022يونيو  29بتاريخ 

لاير سعودي للسهم لصالح الشركاء بشركة نبعة التعليمية مقابل  10سهم بقيمة اسمية  2,087,215سعودي عن طريق إصدار  مليون لاير 420,87

م. )إيضاح 2021أغسطس  1اعتبارا من وذلك نقل كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية لصالح شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة 

13) 
 

في تشغيل المدارس المستقلة تعليم رياض االطفال بمنهج وطني، تشغيل المدارس المستقلة التعليم المتوسط الرئيسي  نبعة التعليمية شركةيتمثل نشاط 

اد ت اإلرشبمنهج وطني، تشغيل المدارس المستقلة التعليم الثانوي بمنهج وطني، معاهد ومراكز التدريب الت هيلية والتطويرية غير االكاديمية، خدما

 ، خدمات االختبارات والتقييم.األكاديمي
 

صادر من مدينة  1010370411االهلية للبنين والبنات والذي يحمل سجل تجاري رقم  فرع المناهجنشاطها من خالل  شركة نبعة التعليميةتزاول 

 م.2013ابريل  13هـ الموافق 1434الثاني  ىجماد 3الرياض بتاريخ 

 

 



 التعليميةشركة عطاء 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 والقياس  أسس االعداد -2
 

 

 بيان االلتزام -أ

ية مال حدة "القوائم ال ية المو مال هذه القوائم ال عداد  مالي "تم إ ية للتقرير ال لدول عايير ا قاً للم عايير  وف ية والم ية السررررررعود كة العرب مدة في الممل المعت

 للمراجعين والمحاسبين. واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
 

كافة الفترات المعروضرررة، ما لم يذكر  علىقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصرررورة ثابتة السرررياسرررات المحاسررربية الرئيسرررية المطب

 خالف ذلك.

 

 وشركة نبعة التعليميةة على شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة )"الشركة"( شركفقد استحوذت ال 6-1كما هو مشار إليه في إيضاح 

سطس  1اعتبارا من  سنة المنتهية في أ. وعليه، فإن م2021أغ ضة في القوائم المالية الموحدة عن ال م المرفقة 2021يوليو  31رقام المقارنة المعرو

 المستحوذ عليها. اتال تتضمن الشرك
 

 أساس التوحيد -ب

 (.1تها التابعة )المجموعة( كما ورد في إيضاح رقم )اوفروعها وشركتتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية لشركة عطاء التعليمية 

م. الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها 2022 يوليو 31 كما فيالتابعة  وشركاتها األم للشركة المالية القوائم من المالية الموحدة القوائم تتكون

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

ة على فيها ويكون لديها القدرة على الت ثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموع

 :الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة

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

 فيها(

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

 طرتها على الشركة المستثمر فيها في الت ثير على عائداتهاالقدرة على استخدام سي •

ات وعندما تحتفظ المجموعة ب قل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، ت خذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلوم

 :لكوالظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذ

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

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة •

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

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

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

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

 .التابعة

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

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

لمحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات المحاسبية مع السياسات ا

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



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 أسس االعداد والقياس )تتمة( -2

 

 )تتمة( أساس التوحيد -ب
 

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

 :فإنها

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

 .تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة  •

 .د فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكيةتستبع  •

 .تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم  •

 .تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به  •

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

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

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

 

سقياأساس ال -ج
 

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

 بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.ولاللتزامات المستقبلية 

 

ستمراريةاإل -د

م: صفر 2021يوليو  31) مليون لاير سعودي 52,6موجوداتها المتداولة بمبلغ م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة 2022يوليو  31كما في 

 وعلى الرغم .مليون لاير سعودي 177,7مطلوبات عقود االيجار بموجب حق االستخدام البالغة القروض ووالتي تعود بشكل رئيسي إلى  لاير سعودي(

مما يعد مؤشراً على قدرة المجموعة على  مليون لاير سعودي 154,06من العجز في رأس المال العامل فإن المجموعة لديها تدفق نقدي تشغيلي بقيمة 

قدرتها على إقفال مقابلة التزاماتها عند استحقاقها، وكما أن إدارة المجموعة تقوم بمراقبة إدارة النقد وتحليل مخاطر السيولة بشكل مكثف وهي واثقة من 

 رارية.الفجوة، وعليه، تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس مبدأ االستم

 

م، يجب على المجموعة تطبيق نموذج التكلفة لقياس 2016أكتوبر  17كما هو مطلوب من قبل هيئة السوق المالية من خالل تعميمها الصادر بتاريخ 

يق المعايير الدولية الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة عند اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تطب

 م.2024ديسمبر  31للتقرير المالي، وقد تم التمديد الحقاً حتى 

 

م فقد تم السماح للشركات المدرجة بإستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات االستثمارية 2020يناير  2الهيئة بتاريخ  عميموفقا لت

( من معيار المحاسبة الدولي رقم 30م أو بعده، وقد أرت ت إدارة المجموعة تطبيق نموذج التكلفة وفقا للفقرة )2022ام للفترات المالية التي تبدأ خالل ع

 ( العقارات االستثمارية.40)

 

 عملة العرض والنشاط -هـ
 

الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، يتم تقريب األرقام ألقرب لاير ما لم ينص على تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهي العملة 

خالف ذلك.



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 أسس االعداد والقياس )تتمة( -2

 لمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيراتا -و

 التعديالت

 ة:مجموعللالموحدة يسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن ليس لها ت ثير مادي على القوائم المالية 

 م2022التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

 الوصف التعديالت على المعايير

وية سارية للفترات السن

 ملخص للتعديالت ابتداًء من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

ومعيار  9المالي رقم 

المحاسبة الدولي رقم 

والمعيار الدولي  39

 4للتقرير المالي رقم 

والمعيار الدولي للتقرير 

 16المالي رقم 

تعديالت على معدل الفائدة 

 2المرحلة  –المعياري 

التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط للسماح تعدل هذه  م2021يناير  1

بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المت ثرة خالل فترة عدم الت كد 

قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المت ثرة بمعايير أسعار 

الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية. 

 ً متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي  تقدم التعديالت أيضا

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي  7للتقرير المالي رقم 

 .9أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المعيار الدولي للتقرير 

 16المالي رقم 

تعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 

 19-كوفيد  - الت جير 16

امتيازات اإليجار ذات 

 الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ذات  م2021إبريل  1

هو تعديل للدفعات المستحقة في األصل لعقد  19الصلة بـكوفيد 

م )بدالً من السداد المستحق في 2022يونيو  30إيجار في أو قبل 

 (.م أو قبله2021يونيو  30

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد -ز
 

إصدارها ولكن لم ة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم مجموعلم تطبق ال

 تصبح سارية المفعول بعد.

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات السنوية 

 ملخص للتعديالت ابتداًء من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

  37رقم 

 -العقود المحملة بالخسارة 

 تكاليف الوفاء بالعقود

العقد تشمل التكاليف المتعلقة تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ"  م2022يناير  1

مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف بها 

المجموعة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها المجموعة 

 ذلك التعديل.

المعيار الدولي للتقرير 

 16المالي رقم 

والمعيار الدولي للتقرير 

ومعيار  9المالي رقم 

المحاسبة الدولي رقم 

والمعيار الدولي  41

 1للتقرير المالي رقم 

التعديالت السنوية على 

المعايير الدولية للتقرير 

 م2020-م2018المالي 

: يزيل التعديل توضيح إعادة 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1

 التعويض لسداد تحسينات العقارات المست جرة.

: يوضح التعديل أنه عند تطبيق 9ولي للتقرير المالي رقم المعيار الد

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام  10اختبار "

مالي، ال تشمل المنش ة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين 

المنش ة )المقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل ب ثر مستقبلي 

ادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق على التعديالت والتب

 .فيه المنش ة التعديل ألول مرة

: يلغي التعديل مطلب معيار 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية  41المحاسبة الدولي رقم 

 .للضرائب عند قياس القيمة العادلة

تيح التعديل إعفاءاً إضافياً : ي1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

األم فيما  الشركةالتابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد  للشركة

 يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.

معيار المحاسبة الدولي 

 16رقم 

الممتلكات واآلالت 

العائدات قبل  -والمعدات 

 االستخدام المقصود

أي بند من بنود الممتلكات واآلالت تحظر التعديالت خصم من تكلفة  م2022يناير  1

والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا 

األصل متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيضاً 

 معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل بشكل صحيح".
 

 



 التعليميةشركة عطاء 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 أسس االعداد والقياس )تتمة( -2
 

 

 )تتمة( الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعدالمعايير  -ز
 

م كن لة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها ولمجموعلم تطبق ال

 تصبح سارية المفعول بعد.

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات السنوية 

 ملخص للتعديالت ابتداًء من أو بعد تاريخ

المعيرررار الررردولي للتقرير 

 3المالي رقم 

إطرررار مرفررراهريررم الرتررقررريرر 

 المالي

تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  م2022يناير  1

م بدالً من إطار 2018بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  3

 م.1989عام 

المعيرررار الررردولي للتقرير 

 17المالي رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود الت مين التي  م2023يناير  1 عقود الت مين

تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله 

)إلى  17التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم حيز 

جانب تعديالته الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( الذي تم 4عقود الت مين )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4

 م.2005إصداره في عام 

معيار المحاسرررررربة الدولي 

 1رقم 

تصرررررنيف المطلوبات على 

هرررا مررترررداولرررة أو غرريررر أنرر

 متداولة

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في ت جيل التسوية، وأن  م2023يناير  1

الحق في الت جيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، 

وأن هذا التصنيف ال يت ثر باحتمالية ممارسة المنش ة لحقها في 

ً المشتقات ف ي التزام قابل الت جيل وذلك فقط إذا كان متضمنا

للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام 

 على تصنيفها.

معيار المحاسرررررربة الدولي 

وبيان الممارسررررررة  1رقم 

 2رقم 

عن السرررياسرررات  اإلفصررراح

 المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات  م2023يناير  1

 اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة.المحاسبية التي يجب 

معيار المحاسرررررربة الدولي 

 8رقم 

تعرررديرررل تعريف التقررردير 

 المحاسبي

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة  م2023يناير  1

المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات 

 المحاسبية.

معيار المحاسرررررربة الدولي 

 12قم ر

ً بخصوص محاسبة الضرائب  م2023يناير  1 ضرائب الدخل يتناول هذا التعديل توضيحا

المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف 

 التشغيل.

معيرررار  ل تعرررديرررل على ا

الررردولي للتقرير المرررالي 

ومرررررعررررريرررررار  10رقرررررم 

 28المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو المسررررررررراهمرررة في 

مر األصرررررول بين المسرررررتث

والشررررررريك أو المشررررررروع 

 المشترك

 10تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ال ينطبق

مع المواقف التي يكون فيها بيع  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع 

المكاسب أو  مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن

 الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

ة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه التفسيرات مجموعلل الموحدة تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه التفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية

 األولى. ة في فترة التطبيقمجموعللالموحدة والتعديالت يتوقع أال يكون له أثر جوهري على القوائم المالية 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 

 :المجموعةفيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية المهمة المطبقة من قبل 

 المتداول مقابل غير المتداول تصنيف 3-1

 غير متداولة. / تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيف متداولة

 تكون الموجودات متداولة عندما تكون:

 من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية. •

 اظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.يتم االحتف •

 يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. •

 ر.أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية التزام على األقل لالثني عشر شهراً بعد فترة التقري •

ميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.تصنف ج      



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3
 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول )تتمة( 3-1

 تكون المطلوبات متداولة عندما:

 يكون متوقعا أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية. •

 يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة. •

 مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. •

 عند عدم وجود أي حق غير مشروط لت جيل تسوية المطلوبات على األقل لالثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. •
 

 .تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة

 

 عمليات تجميع األعمال 3-2

تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ وذلك عندما تنتقل السيطرة للمجموعة، يتم قياس العوض المحول بالقيمة العادلة، التي  يتم المحاسبة عن عمليات

لشـركة تجاه مالكي ايتم احتسابها على أنها مجموع القيم العادلة بتاريخ االستحواذ لألصول المحولة من قبل المجموعة، وااللتزامات التي تكبدتها المجموعة 

العتراف المستحوذ عليها السـابقين باإلضافة إلى حقوق الملكية المصدرة للمجموعة مقابل الحصول على السيطرة على الشركة المستحوذ عليها، يتم ا

 بالتكاليف المتعلقة بعمليات االستحواذ عموماً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
 

باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية التي تم تحملها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم وفقاً لبنود عندما تقوم المجموعة 

قد العقد والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. ويشمل ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى في الع

 .ي للجهة المستحوذ عليهاالرئيس
 

 ءات محدودة.في تاريخ االستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم تحملها بقيمتها العادلة، باستثنا
 

ا في األعمال المستحوذ عليها، والقيمة العادلة يتم قياس الشـهرة مبدئياً على أنها الزيادة في مجموع العوض المحول، ومبلغ أي حصـص غير مسيطر عليه

عن صافي المبالغ في تاريخ  -إن وجد-في تاريخ االستحواذ لحصـة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً من قبل المجموعة في األعمال المستحوذ عليها 

د إتمام عملية إعادة التقييم، وفي حال استكمال عملية إعادة التقييم االستحواذ لألصول المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المفترض تحملها، وبع

ص غير تجاوزت صافي القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات التي تم تحملها مجموع العوض المحول، ومبلغ أي حص

الستحواذ لحصـة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً من قبل المجموعة في األعمال المستحوذ مسيطرة في األعمال المستحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ ا

. تقوم المجموعة بإعادة تقييم إذا ما تم االعتراف بكافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم تحملها بالشكل الصحيح -إن وجدت -عليها 

ي قياس المبالغ المعترف بها في تاريخ االستحواذ، إذا ما زالت نتيجة إعادة التقييم تظهر زيادة في صافي األصول ويتم مراجعة اإلجراءات المستخدمة ف

 المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول عندها يتم االعتراف بربح من صفقة شراء بسعر تفاضلي ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

الشـهرة بالتكلفة مطروحاً منها الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة، ولغرض فحص انخفاض القيمة للشهرة المكتسبة من بعد االعتراف المبدئي، تقاس 

ا كانت تجميع األعمال ومن تاريخ االستحواذ، سيتم توزيعها على وحدات مولدة للنقد متوقع أن تستفيد من عملية تجميع االعمال بغض النظر عما إذ

 أو المطلوبات المستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.الموجودات األخرى 
 

الشهرة المبدئية إذا لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة على الوحدات المولدة للنقد المحددة بسبب عدم اكتمال االحتساب المبدئي، فلن يتم فحص انخفاض قيمة 

الوحدات المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد  القيمة الدفترية للشهرة على إال إذا توفرت مؤشرات النخفاض القيمة تمكن المجموعة من توزيع

ه الوحدة فإن الشهرة التي متوقع أن تستفيد من منافع عملية تجميع األعمال. أينما تم توزيع شـهرة على الوحدة المولدة للنقد وتم استبعاد جزء من عمليات هذ

وف تظهر ضـمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد هذه العملية. إن الشهرة المستبعدة في مثل المرتبطة بالعملية المستبعدة س

 هذه الظروف يتم قياسها بناء على قيمة مماثلة للعملية المستبعدة والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.
 

يمة القابلة لالسترداد لكل وحده مولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. وعندما يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير الق

ي الشهرة في الفترات تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض، وال يمكن عكس خسائر االنخفاض ف

 تقبلية.المس
 



 التعليميةشركة عطاء 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3
 

 )تتمة( عمليات تجميع األعمال 3-2

التصفية  يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة والتي تمثل حصـة ملكية حالية تخول مالكيها امتالك حصـة تناسـبية في صافي أصول المنش ة في حالة

أو بالحصة التناسبية لحقوق الملكية غير المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي األصـول القابلة للتحديد في يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة 

يمتها العادلة المنش ة المستحوذ عليها. يتم اختيار قياس أسـاس كل معاملة على حدة. ويتم قياس المكونات األخرى لحصـص حقوق الملكية غير المسيطرة بق

 حواذ ما لم تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى المعتمدة في المملكة أساس آخر للقياس.في تاريخ االست

 

قاً إعادة قياس المقابل يتم قياس أي مقابل محتمل سيدفع )إن وجد( بقيمته العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم تصنيفه إما كحقوق ملكية أو كالتزام مالي. يتم الح

تم فيها تصنيف والمصنف كالتزام مالي بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وفي الحالة التي يالمحتمل 

 المقابل المحتمل على أنه حقوق ملكية عندها ال يعاد قياسه ويتم المحاسبة عن تسويتها الحقاً ضمن حقوق الملكية.

 

دلة في ملية تجميع األعمال على مراحل، يتم قياس حصة المجموعة في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً في المنش ة المستحوذ عليها بالقيمة العاعندما تتم ع

الحصص في  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إن المبالغ الناشئة عن -إن وجدت -تاريخ االستحواذ، ويتم االعتراف بما ينتج من مكسب أو خسارة 

الموحدة في حال  المنش ة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ والمدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة

 .كانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم استبعاد تلك الحصص

 

بعرض البنود التي لم إذا لم تكتمل المحاسبة المبدئية لتجميع األعمال حتى نهاية فترة التقرير والتي تشكل الفترة التي حدث فيها التجميع، فتقوم المجموعة 

ريخ االستحواذ، يتم تعديل القيمة المؤقتة تكتمل عملية احتسابها بقيمة مؤقتة في القوائم المالية الموحدة، خالل فترة قياسـها، والتي ال تزيد عن مدة سـنة من تا

االستحواذ  المعترف فيها بتاريخ االستحواذ ب ثر رجعي لكي تعكس المعلومات التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ

التاريخ. خالل فترة القياس تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات أو  وإذا تم الت كد ب ن ذلك سيكون مؤثراً على قياس المبالغ المعترف بها إعتباراً من ذلك

نه مطلوبات إضافية إذا تم الحصول على معلومات جديدة حول وجود حقائق أو ظروف كانت موجودة في تاريخ االستحواذ وإذا تبين أن ذلك سينتج ع

فترة القياس بمجرد حصـول المجموعة على المعلومات التي كانت تسعى لها حول االعتراف بالموجودات أو المطلوبات إعتباراً من ذلك التاريخ، وتنتهي 

 الحقائق والظروف التي وجدت في تاريخ االستحواذ، أو بمجرد علمها بعدم إمكانية الحصول على معلومات أكثر.

 

 قياس القيمة العادلة  3-3

دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند  القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم

 :قياس القيمة العادلة على افتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل االلتزام يحدث إما

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -

 .ق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوباتفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسوا -

ً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االل ستخدام إتزام بإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدما

 .فتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم االقتصاديةإم باالفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزا

ستخدام الموجودات في أقصى إقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية ت خذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية ب

 .صل في أقصى وأفضل استخدام لهوأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األ

من المدخالت التي تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة 

 .يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن إدراكها

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

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

.األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياسالمستوى األول: 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  3-3

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

 غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

بالنسبة . (ةالمستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه )مدخالت غير قابلة للمالحظ

بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث  للموجودات والمطلوبات المعترف

إلى قياس القيمة العادلة ككل( في  مستوى من المدخالت الهامة بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى

 .ة التقرير. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررةنهاية فتر

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

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

ى لتحديد ما إذا والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو التزام مع المصادر الخارجية األخر

طلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر كان التغير معقوالً. ألغراض افصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والم

 .األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله
 

 النقد وما في حكمه 3-4

ذات  يتكون بند النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة 

للتغير  االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية

 في القيمة وتكون متاحة الستخدامات المجموعة.

 

 المخزون 3-5   

يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل،  يتكون المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية والزي المدرسي

الفرق بين سعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصوما ل القيمة القابلة للتحقق في وتمث ويتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

 منها تكاليف االتمام التقديرية ومصاريف استكمال البيع.

بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم. عند الضرورة، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق أو يتم تكوين  المجموعةتقوم 

 .مخصص للتقادم في حالة حدوث أي تغيير في نمط االستخدام أو الشكل المادي للمخزون ذي الصلة

ع األخذ في االعتبار الدليل األكثر موثوقية في وقت استخدام التقديرات وتكوين مخصص للمخزون تقدر اإلدارة صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون، م

 المجموعةك، ت خذ المتقادم. ت خذ هذه التقديرات في االعتبار التغيرات في الطلب على السلع والتغيرات التكنولوجية وتقلبات الجودة واألسعار. وفقًا لذل

 .خذها في االعتبار الحتساب مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالففي االعتبار هذه العوامل وت 

 

 ذمم مدينة 3-6

عن الخدمات المؤداه في سياق النشاط  والجهات الحكومية المتعاقد معها لتقديم خدمات التوظيف والمتدربين تمثل المبالغ المستحقة من اولياء األمور

ستخدام طريقة معدل إدينة فائدة. إذا تجاوز االئتمان شروط االئتمان العادية يتم قياس الذمم المدينة بالتكلفة المطف ة بالمعتاد للمجموعة وال تتحمل الذمم الم

ليل موضوعي على أن الفائدة الفعلية. في نهاية كل فترة تقرير تتم مراجعة القيم الدفترية للذمم المدينة والمدينين اآلخرين لتحديد ما إذا كان هناك أي د

 المبالغ غير قابلة لالسترداد. في هذه الحالة، يتم إثبات الخسارة بسبب انخفاض القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 

 الممتلكات والمعدات 3-7

، بما في ذلك أية تكاليف منسوبة مباشرة إلعادة الموجودات إلى الموقع والحالة الالزمة لتمكينها االقتناءبالممتلكات والمعدات مبدئيا بتكلفة  االعترافيتم 

ً بالتكلفة ناقصا  في القيمة  االنخفاضالمتراكم وخسائر  االستهالكمن العمل بالطريقة التي تنشدها إدارة المجموعة. يتم قياس هذه الموجودات الحقا

 المتراكمة إن وجدت.

دات. يتم تحميل عندما يكون للمكونات الرئيسية لبنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات والمع

ذات العالقة بعد خصم القيم المتبقية على مدى  االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة واحتسابه بطريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف الموجودات

الممتلكات والمعدات. وفيما يلي نسب االستهالك المقدرة للموجودات: بنود األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من
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 الممتلكات والمعدات )تتمة( 3-7

 السنوات 

 50-7,7 مباني وتحسينات على مباني

 10-4 معدات وأجهزة كهربائية 

 10-5 سيارات ووسائل نقل

 10-4 أثاث ومفروشات  

  

ل أو يتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الربح والخسارة الموحدة. تتم رسملة مصاريف اإلصالح والصيانة التي تزيد من قيمة األصو

 تزيد من عمرها اإلنتاجي بشكل جوهري.

 مراجعة طريقة االستهالك وتقديرات القيمة المتبقية وتقديرات األعمار اإلنتاجية سنوياً.تتم 

المعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة ويتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات 

تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد من االستعمال أو االستبعاد. 

إلى قيمته القابلة والقيمة الدفترية األصل( في قائمة الربح والخسارة الموحدة وذلك عند التوقف عن إثبات األصل. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورا 

 اد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة له.لالسترد
 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

الفئة المناسبة في  يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى

العمل بالطريقة لممتلكات والمعدات أو الموجودات غير الملموسة )تبعاً لطبيعة المشروع(، عند وصول األصل إلى الموقع و/ أو الحالة الالزمة ليتمكن من ا

خرى مرتبطة مباشرة بإنشاء أو التي تراها اإلدارة. تتضمن تكلفة بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ سعر الشراء وتكلفة اإلنشاء / التطوير وأية تكاليف أ

الية تحت التنفيذ )قبل االستحواذ على بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التي تتراءى لإلدارة. يتم رسملة التكاليف المرتبطة باختبار بنود األعمال الرأسم

 ال يتم استهالك أو إطفاء األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. أن تكون متاحة لالستخدام( بالصافي بعد خصم متحصالت بيع أي إنتاج خالل فترة االختبار.
 

 عقارات استثمارية 3-8

مل الممتلكات العقارات االستثمارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض الت جير للغير أو لغرض الحصول على المكاسب الناتجة من ارتفاع قيمتها )والذي يش   

عقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر هبوط في القيمة. يتم استهالك التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية تحت االنشاء(. يتم قيد االستثمارات ال

االقتراض لمشاريع المقدرة )إن وجدت( بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للممتلكات. تشمل التكلفة تكلفة استبدال األجزاء الهامة وتكاليف 

 ناء طويلة األجل بعد استيفاء معايير االعتراف بها.الب

نموذج التكلفة، يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في إيضاحات القوائم  ستخدامإبرغم أن المجموعة تقوم بقياس العقارات االستثمارية ب   

حديثة في موقع وفئة المالية. يتم تحديد القيمة العادلة بناًء على تقييم سنوي يتم إجراؤه من قبل مقيم مستقل يتمتع بمؤهالت مهنية معترف بها ولديه خبرة 

 قييمه.العقار االستثماري الجاري ت

قبلية من بيعها. يتم يتم استبعاد العقارات االستثمارية إما عند التخلص منها أو عندما إيقاف استخدامها بشكل دائم أو عند عدم توقع أي منافع اقتصادية مست   

 ة.االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد االستثمارات العقارية في قائمة الربح أو الخسارة الموحد

سنة ويتم تحميل االستهالكات على قائمة الربح أو الخسارة  50ويتم استهالك العقارات بطريقة القسط الثابت على مدار عمرها اإلنتاجي المقدر والذي يبلغ    

 الموحدة.

 أو الخسارة الموحدة. تظهر اإليرادات االيجارية لهذه العقارات االستثمارية وكذلك االستهالكات المتعلقة بها ضمن قائمة الربح   
 

تم سحب العقار يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار االستثماري عند استبعاده )عن طريق البيع أو من خالل الدخول في عقد ت جير تمويلي أو عندما ي   

حصالت من استبعاد العقار االستثماري من االستخدام بشكل دائم وال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يتم تسجيل الفرق بين )أ( صافي المت

 االستثماري و )ب( مبلغه الدفتري في الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم فيها االستبعاد أو الشطب.
 

لمعدات بنفس القيمة الدفترية في تاريخ إعادة إذا تغير استخدام العقار االستثماري ف صبح عقاراً تشغله الشركة فيتم إعادة تبويبه إلى بند الممتلكات وا

نفس القيمة الدفترية التبويب. إذا تغير استخدام عقار تشغله الشركة، وكان مصنفاً ضمن الممتلكات والمعدات، فيتم إعادة تبويبه إلى بند عقارات استثمارية ب

بقية للعقار االستثماري وعمره اإلنتاجي ويتم عمل التعديالت الالزمة باعتبارها في تاريخ إعادة التبويب. يتم في نهاية كل سنة مالية مراجعة القيمة المت

ناتجة من تغير في تقدير محاسبي.
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 موجودات محتفظ بها للبيع 3-9

والمطلوبات كموجودات محتفظ بها للبيع إذا كان من المرجح يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تتضمن الموجودات 

 بشكل كبير أن يتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بدال من خالل االستخدام المستمر.
 

استبعادها، أيهما أقل. يتم اثبات خسائر االنخفاض يتم قياس هذه الموجودات أو مجموعات االستبعاد عادة بقيمتها الدفترية أو قيمتها العادلة ناقصا تكاليف 

 الموحدة. في القيمة عند التصنيف المبدئي كمحتفظ بها للبيع ويتم إثبات األرباح والخسائر الالحقة عند إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة
 

 عند إثباتها كمحتفظ بها للبيع، يتوقف إطفاء واستهالك الممتلكات والمعدات.
 

 )عدا الشهرة( ملموسةالالموجودات غير  3-10

يتم االعتراف بها في  بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض متراكم.عرض الموجودات غير الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة تُ 

 تم تكبد المصروفات فيها.قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي 

 تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة على أنها محددة أو غير محددة.يتم 
 

يقة اإلطفاء يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية، ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطر

 ات في التقديرات على أساس مستقبلي.في نهاية كل سنة مالية، مع أخذ ت ثير أية تغيير
 

االفتراضي يتم إطفاء األصول غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها سنويا للت كد من وجود انخفاض في قيمتها، يتم مراجعة العمر 

ه للعمر االفتراضي ال يزال هناك ما يؤيده، ويعتبر أثر كان التقييم إجراؤ إذالألصول غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد سنويا وذلك للت كد فيما 

 التغيير من عمر محدد إلى عمر غير محدد كتعديل مستقبلي.
 

 اآلليبرامج الحاسب  3-10-1

 سنوات. 5إلى  4من  يتم قيد تراخيص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئياً بالتكلفة. يتم استهالكها بطريقة القسط الثابت على مدار عمرها المقدر
 

 قائمة الطالب 3-10-2

لمتراكم وأي يتم قياس قائمة الطالب التي تحصل عليها المجموعة من االستحواذ على الشركات التابعة ولها عمر إنتاجي محدد بالتكلفة ناقصا اإلطفاء ا

 خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.
 

ر اإلنتاجية يتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصا قيمتها المتبقية المقدرة بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعما

 ويتم إثباتها في الربح أو الخسارة الموحدة. سنوات 8المقدرة 
 

 في كل تاريخ تقرير ويتم تعديلها عند اللزوم.يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية 
 

 حق االمتياز 3-10-3

ة. الحقاً يتم قيدها تمثل حق االمتياز في حق االستخدام الحصري للعالمة التجارية داخل المملكة العربية السعودية ويتم قياسها عند اإلثبات األولي بالتكلفي

 .اض في القيمة. ويتم إطفاء حق االمتياز بطريقة القسط الثابت على عمر اتفاقية عقد االمتياز التجاريبالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر إنخف

 

 الشهرة 3-11

العادلة يتم اإلثبات األولي للشهرة الناتجة عن عملية االستحواذ بالتكلفة وتمثل فائض تكلفة تجميع األعمال على نصيب المجموعة في صافي القيم 

 المحددة، المطلوبات وااللتزامات المحتملة المستحوذة.للموجودات 

لدة يتم تخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد بغرض فحص االنخفاض في القيمة. يتم التخصيص للوحدات المو

 ل التي نش ت فيها الشهرة المحددة.للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من تجميعات األعما

؛ خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة تسجل في قائمة الربح أو الخسارة بعد اإلثبات األولي، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمة

أكثر تكرارا في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى انخفاض  الموحدة. يتم إعادة تقييم الشهرة لغرض تحديد خسائر االنخفاض سنويا أو

.( في القوائم المالية الموحدة لمزيد من المعلومات7في قيمتها الدفترية. يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم )
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 الموجودات غير الماليةفي نخفاض إلا 3-12

بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمته. في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يتطلب إجراء اختبار تقوم المجموعة 

يد القيمة القابلة لالسترداد لألصل. القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة تول انخفاض سنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير

 النقد ناقصاً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لالستخدام أيهما أعلى.

دات األخرى أو يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية داخلة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الموجو

لألصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها القابلة لالسترداد يتم اعتبار األصل منخفضا ويتم تخفيضه إلى مجموعة الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية 

 .قمته القابلة لالسترداد
 

معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي يعكس  ستخدامإإلى قيمتها الحالية بعند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

اليف االستبعاد معامالت تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. يتم األخذ في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تك

نموذج التقييم المناسب. يتم اختبار الشهرة سنوياً لالنخفاض وال يتم عكس  السوق األخيرة. في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام

 أي خسائر انخفاض للشهرة.

للنقد  تستند المجموعة في احتسابها لالنخفاض على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم اعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة

جودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والخطط التشغيلية بصورة عامة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو للمجموعة التي تتوزع عليها المو

 طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

 في فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل المنخفض. يتم االعتراف بخسائر انخفاض العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 

ستثناء الشهرة يتم اجراء تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن الخسائر االنخفاض المعترف بها سابقاً لم تعد إبالنسبة للموجودات ب

أو الوحدة المولدة للنقد. ويتم رد خسائر  المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل اموجودة أو قد انخفضت. عند وجود مثل هذ

الصافي بعد خصم االنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ب

 عدم االعتراف بخسارة االنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة. يتم االعتراف بهذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. االستهالك في حالة
 

 الزكاة  3-13

ة ويحمل على تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية )"الهيئة"( ويتم إثبات استحقاق للزكا

وات سابقة من قبل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للفترة الجارية. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سن

 الهيئة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

ي على إن المجموعة مؤهلة بالدرجة األولى لدفع الزكاة فقط. وحيث أن عكس فروقات التوقيت، إن وجد، ليس من المتوقع أن يكون له أي ت ثير جوهر

 ب ي التزام أو أصل ضريبي مؤجل في هذه القوائم المالية الموحدة. رافاالعتمبلغ الزكاة في المستقبل المنظور، وبالتالي لم يتم 

 

 ضريبة القيمة المضافة 3-13-1

 تم إثبات المصاريف واألصول بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا:ي
 

من السلطات الضريبية، وفي هذه الحالة يتم إثبات عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بش ن شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد  -

  ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصول أو كجزء من مصروف البند، عندما ينطبق ذلك، و/أو

 عند إظهار الذمم المدينة والدائنة شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة -
 

المصروفات المدفوعة مقدما  من /أو المستحق إلى السلطات الضريبية يتم إدراجه إما كجزء من إن صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد

 المركز المالي الموحدة. في قائمة والموجودات المتداولة األخرى أو المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى
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 منافع الموظفين 3-14
 

 االلتزامات قصيرة األجل 3-14-1

ل خالل اثني عشر إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر المتوقع سدادها بالكام

ات العالقة، يتم إثباتها بناء على الخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة إعداد شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذ

منافع الموظفين الحالية ضمن المصروفات  كالتزاماتالقوائم المالية الموحدة وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات 

 وحدة.المستحقة في قائمة المركز المالي الم

 

 االلتزامات األخرى المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل 3-14-2

ين في القيمة الحالية يتم االعتراف بااللتزام أو األصل في قائمة المركز المالي الموحدة بخصوص المكاف ة المحددة. يتمثل التزام مزايا نهاية الخدمة للموظف

ً من قبل خبراء اكتواريين مستقلين ب التزامالمزايا المحددة في سنة التقرير المالي، ويتم احتساب  لاللتزام ستخدام طريقة وحدة إالمزايا المحددة سنويا

 المتوقعة. االئتمان

معدالت فائدة سندات شركات عالية الجودة  مستخداإبالمزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة التقديرية المستقبلية  لاللتزاموتحدد القيمة الحالية 

 ذي العالقة. االلتزامالمقومة بالعملة التي سيتم بها سداد المكافآت، وتكون شروطها مقاربة لشروط 

 

 وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:

 

 تكلفة الخدمة

 ة والتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابق
 

المزايا المحددة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  اللتزاماتبالتغيرات في القيمة الحالية  االعترافيتم 

 كتكاليف خدمة سابقة. 

 

 تكلفة الفائدة

في المزايا المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف مزايا الموظفين  التزاميتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 

 الربح أو الخسارة الموحدة. قائمة

 

 أرباح أو خسائر إعادة القياس 

 قائمة أو التغيرات في االفتراضات االكتوارية في السنة التي تحدث فيها مباشرة ضمن يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت

 الدخل الشامل اآلخر.

 

 حتياطي النظامياال 3-15

السنة  دخل٪ من صافي 10نسبته ما سنويا وفقاً للنظام األساسي للشركة وأحكام ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يجب على الشركة تحويل 

 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. ٪ من رأس المال.30إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 

 

 باإليرادات االعتراف 3-16

المجموعة مع األخذ بعين االعتبار تت لف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من تقديم الخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة 

 شروط الدفع المحددة تعاقدياً. يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات.

معايير تتحقق يتم إثبات االيراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى المجموعة وعندما 

 اه.محددة لكل من أنشطة المجموعة كما هو موضح أدن
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 )تتمة( االعتراف باإليرادات 3-16

 ستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية:إ( ب15تعترف المجموعة باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير لكل عقد يعرف العقد ب نه 

 التي يجب الوفاء بها.
 : تحديد العقد مع العميل.1الخطوة 

 : تحديد التزامات األداء.2الخطوة  التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في نظير نقل السلع أو الخدمات التي 

 ستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.إوعد بها العميل، ب
 : تحديد سعر المعاملة.3الخطوة 

زيع سعر المعاملة على كل التزام بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتو

أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات 

 األداء.

 : تخصيص سعر المعاملة.4الخطوة 

التي تحقق المجموعة اإليرادات عندما )أو كلما( أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات 

 وعد بها العميل بموجب العقد.
 : االعتراف باإليرادات.5الخطوة 

 

 حديد العقد مع العميلت

لعقود مع العمالء. تقوم المجموعة بتقييم دقيق لشروط وأحكام العقود مع عمالءها ألن اإليرادات يتم إثباتها فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات األداء في ا

بمثابة تعديال للعقد وتحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغيير سيعتبر عقدا جديدا أو سيتم احتسابه ( أو سعر العقد )أو كالهما قيعتبر التغيير في نطا

 كجزء من العقد الحالي.

 حديد التزامات األداءت

ة المعتادة لتحديد كافة الخدمات المتفق عليها بمجرد أن تقوم المجموعة بتحديد العقد مع العميل، تقوم بتقييم الشروط التعاقدية والممارسات التجاري

 ضمن العقد وتحديد أي من تلك الخدمات المتفق عليها )أو مجموعة من الخدمات المتفق عليها( سيتم التعامل معه كمطلوبات أداء منفصلة.

 حديد سعر المعاملةت

قابل متغير وت ثير عنصر تمويلي جوهري )أي القيمة الزمنية للنقود( تحدد المجموعة سعر المعاملة كمبلغ تتوقع الحصول عليه. تتضمن تقديرا ألي م

ي بموجبه والقيمة العادلة ألي مقابل غير نقدي وت ثير أي مقابل مدفوع أو مستحق ألحد العمالء )إن وجد(. يقتصر المقابل المتغير على المبلغ الذ

ت المتراكم المثبت عندما يتم الحقا اتضاح حاالت عدم الت كد المرتبط بالعوض يكون هناك احتمال كبير بعدم حدوث إنعكاس هام في مبلغ اإليرادا

 المتغير.
 

داء منفصلة يتم تحديد مبلغ المقابل بناًء على سعر المعاملة المتفق عليه مع العمالء وال توجد وعود أخرى في عقد العميل يتم تحديدها كالتزامات أ

تحديد سعر المعاملة للخدمات، أخذت المجموعة في االعتبار آثار المقابل المتغير، ووجود مكونات  يجب تخصيص جزء من سعر المعاملة لها. عند

 مدرجة في سعر المعاملة. غير أنه مثل هذه االعتباراتتمويلية مهمة، والمقابل غير النقدي والمقابل المستحق الدفع للعميل )إن وجد( واستنتجت 
 

مع تعديل تراكمي لإليرادات. بالنسبة لتعديالت العقود  أوامر التغيير، يتم احتسابها كجزء من العقد الحالي،تعديالت العقد، على سبيل المثال 

 الجوهرية، يمكن االعتراف بعقد منفصل، بناًء على تقييم اإلدارة للعوامل التالية:

 يزداد نطاق العقد بسبب إضافة السلع أو الخدمات المتعهد بها المتميزة؛ و •

العقد بمبلغ عوض يعكس أسعار البيع المستقلة الخاصة بالمنش ة للسلع أو الخدمات اإلضافية المتعهد بها وأي تسويات مناسبة على  يرتفع سعر •

 ذلك السعر ليعكس ظروف العقد المعين.

م.2022يوليو  31لم تكن هناك أية تعديالت جوهرية للعقود خالل السنة المنتهية في 
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 )تتمة( االعتراف باإليرادات 3-16

 خصيص سعر المعاملةت

المستقلة الخاصة عند تحديد التزامات األداء وسعر المعاملة، يتم تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء والذي يتم عادة بما يتناسب مع أسعار البيع 

بلة للمالحظة، إن وجدت. بها )أي على أساس سعر البيع المستقبلي النسبي(. عند تحديد أسعار البيع المستقلة، يتعين على المجموعة استخدام معلومات قا

 ستخدام التقديرات على أساس المعلومات المتاحة بشكل معقول.إوإذا كانت أسعار البيع المستقلة غير قابلة للمالحظة بشكل مباشر، تقوم المجموعة ب

 االعتراف باإليرادات

ع العمالء إلى المدى الذي يتم فيه الوفاء بالتزامات األداء المتعلقة تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات وفقا للشروط واألحكام الواردة في العقود المبرمة م

نقطة زمنية متفق عليها إلى العميل، من الممكن تحويل السيطرة بمرور الوقت أو في  لخدمةة عن طريق نقل السيطرة مجموعبعقود العمالء من قبل ال

ة مدى التقدم بموجب العقد بناًء على طريقة المدخالت أو المخرجات والتي تعمل على مجموع. وعند استيفاء التزام األداء خالل مدة زمنية، تحدد المعينة

ة أنها مجموعبشكل ثابت على التزامات األداء المماثلة وفي الظروف المماثلة. تعتقد القياس أفضل لألداء المكتمل لتاريخه. يتم تطبيق الطريقة المحددة 

ومن ثم فإنها تحقق وفي نقطة زمنية معينة لقطاعي التدريب والتوظيف، ، للقطاع التعليمي العمالء بمرور الوقتتفي بالتزامات األداء في عقودها مع 

 اإليرادات عندما تفي بالتزاماتها بموجب عقودها مع العمالء.

 

 لرسوم الدراسية )القطاع التعليمي(ا 3-16-1

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل فترة دراسة الطالب وتثبت بالصافي بعد الخصومات بإيرادات الرسوم الدراسية )للقطاع التعليمي( يتم االعتراف 

 مع مرور الوقت. . ويتم االعتراف باإليرادواإلعفاءات

 

 شتراك الحافالتا 3-16-2

إما للطالب المشتركين بالخدمة  العام الدراسيفترة  على مدارباإليرادات من خدمات اشتراك الحافالت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة يتم االعتراف 

 يتم االعتراف باإليراد مع مرور الوقت.وخط سير واحد "ذهاب أو عودة" أو خطين سير "ذهاب وعودة". 

 

 خدمات التدريب 3-16-3

يتم االعتراف باإليراد و اء الخدمات التدريبية.يتم االعتراف باإليرادات من الدورات التدريبية للغة والحاسب اآللي والدورات األخرى عند ت دية واكتمال أد

 في نقطة زمنية معينة.

 

 خدمات التوظيف 3-16-4

يتم و .من خدمات التوظيف عند قيام الجهة المستفيدة بتسجيل الموظف بنظام الت مينات االجتماعية واعتماد التوظيف من قبل العميليتم االعتراف باإليرادات 

 زمنية معينة. االعتراف باإليراد في نقطة

 

 المصروفات 3-17

 اإليراداتتكلفة 

هذا البند تكاليف  الجانب األكبر من يعترف بكافة المصروفات على أساس االستحقاق. ويعترف بالتكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية. يتضمن

 .وايجارات المباني التعليميةوالمدربين رواتب المدرسين 

 

 تسويقيةمصروفات 

وم تتكون المصاريف التسويقية من جميع تكاليف تسويق الخدمات التعليمية وخدمات التوظيف والتدريب للمجموعة وتشمل على مصاريف الدعاية ورس

 .واللوحات الخارجية الثابتة والرقمية التسويق عبر المنصات االلكترونية

 

 مصروفات عمومية وإدارية

أو تكلفة اإليرادات أو تكاليف التمويل أو  يةالتسويق المصروفاتالعمومية واإلدارية على التكاليف التي ال تكون بالضرورة جزءاً من  روفاتالمص شملت

الزكاة. روفاتمص
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 ربحية السهم 3-18
 

 نصيب السهم األساسي من األرباح / )الخسائر(

 نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم: احتسابيتم 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  ة، بعد خصم أي تكاليف خدمة حقوق الملكية بخالف األسهم العاديةشركالربح / )الخسارة( العائد للمساهمين بال •

 القائمة خالل الفترة المالية.

 
 

 نصيب السهم المخفض من األرباح / )الخسائر(

تضع في يتم تعديل األرقام المستخدمة في تحديد نصيب السهم األساسي من األرباح / )الخسائر( للوصول إلى نصيب السهم المخفض من األرباح، بحيث 

 الحسبان:

  .أثر الفائدة بعد ضريبة الدخل وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة بتخفيض األسهم العادية المحتملة •

 تحويل جميع األسهم العادية ب ثر التخفيض المحتمل. فتراضإباألسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون قائمة  المرجح لعددالمتوسط  •

 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  3-19

سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف  ستخدامإيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي ب

ي نهاية السنة في العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة األجنبية ب سعار الصرف السائدة ف

 قائمة الربح والخسارة الموحدة.

 باستثناءأسعار الصرف في تاريخ المعاملة(،  ستخدامإبالبنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )يتم تحويلها ال يتم إعادة تحويل 

 تحديد القيمة العادلة. هستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيإالبنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها ب

 

 المخصصات 3-20

عندما يكون للمجموعة التزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث سابق ومن المرجح أن يتطلب الموحدة يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي 

تحديد المخصصات من خالل  تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغها بصورة موثوق فيها. عندما يكون الت ثير جوهري يتم

طر التي ينطوي خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال، والمخا

 عليها االلتزام. يتم االعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 

 المحتملة لتزاماتاإل 3-21

اث جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يت كد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحد

ن أحداث سابقة ولكنها غير مثبتة لألسباب المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل المجموعة، أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة ع

 ( عدم وجود احتمال ب ن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام، 1التالية: )

تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة واإلفصاح عنها في القوائم المالية ( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا ب2أو )

ضمن المطلوبات المحتملة. للمجموعةالموحدة 
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 التقارير القطاعية 3-22
 

 القطاع التشغيلي

إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم ب نشطة قد يحقق منها 

خاذ القرار المتعلقة بمعامالت مع اي من قطاعات المجموعة االخرى. يتم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية الت

 لمعلومات المالية المتاحة بشكل منفصل.حتى يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع وا
 

يصها على أساس تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية بنوداً عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخص

 العالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة. المطلوبات ذات / مناسب. مصروفات المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات
 

لم يستوفي قطاع التدريب  .(توظيفالقطاع  – تدريبالقطاع  – تعليميالالقطاع قطاعات تشغيلية ) ثالثةالمجموعة في المملكة العربية السعودية  ىلد

اإلدارة أن المعلومات يفصح عنه بشكل منفصل حيث تعتقد  ( القطاعات التشغيلية ولكن8الحدود الكمية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 عن القطاع ستكون مفيدة لمستخدمي القوائم المالية الموحدة.

 

 القطاع الجغرافي

مختلفة ت التي تعمل في أنشطة مربحة في بيئة اقتصادية معينة خاضعة لمخاطر وعوائد آالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنش

 عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
 

فال توجد قطاعات  وبالتالي ة تتم داخل المملكة العربية السعوديةمجموعاإليرادات عن أنشطة الجميع حيث ان  المجموعةال توجد قطاعات جغرافية لدى 

  جغرافية يتم اإلفصاح عنها.
 

 

 األدوات المالية 3-23
 

 المالية والمطلوبات المالية تصنيف وقياس الموجودات (1

 –خل الشامل عند االثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطف ة، أو بالقيمة العادلة من خالل الد

الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات في أدوات حقوق –استثمارات في أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 الخسارة.

 إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطف ة 

 تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، ويتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات ل -

 تنش  بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. -

يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل  يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال

 الربح أو الخسارة:

 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية، و -

 والفائدة على أصل المبلغ القائم. تنش  بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ -

عرض  عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي

 ثمار على حدة.التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل. يتم هذا الخيار على أساس كل است

ه، يتم قياسها بالقيمة إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطف ة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وفقاً لما تم بيانه أعال

ي، يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند االثبات األول

الية بالقيمة العادلة الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطف ة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل، كموجودات م

 كبير. ذي قد ينش  بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي ال

بة للبند غير القياس األولي للموجودات المالية )ما لم تكن ذمم مدينة دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة، بالنس يتم

ة، زائداً تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها بشكل مباشر.المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار
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 األدوات المالية )تتمة( 3-23

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  (1

 يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية. 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر، وتشمل أي فائدة 

 أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.

 الموجودات المالية بالتكلفة المطف ة

ستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة إلهذه الموجودات بالتكلفة المطف ة بيتم القياس الالحق 

المطف ة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم اثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية 

 ح أو الخسارة.واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم اثبات أي ربح أو خسارة ضمن الرب

االسرررررتثمارات في أدوات الدين بالقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل

طريقة  ستخدامإيتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. إن إيرادات الفائدة التي يتم احتسابها ب

ضمن الربح الفائدة الفعلية، وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة يتم اثباتها 

أو الخسارة. يتم اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل. وعند التوقف عن االثبات، 

 يفها إلى الربح أو الخسارة.فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل يعاد تصن

االسررتثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو 

تكلفة االستثمار. يتم إثبات األرباح  الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من

 والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل وال يتم إعادة تصنيفها أبداً إلى الربح أو الخسارة.

 

 االستبعاد
 

 المالية موجوداتال

المركز المالي للمجموعة( في الحاالت يتم استبعاد األصل المالي )أو جزء من مجموعة أصول مالية متماثلة( بشكل أساسي )أي يتم استبعادها من قائمة 

 التالية:

 انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل -

ير إلى طرف قيام المجموعة بتحويل حقوقها لتلقي التدفقات النقدية من األصل أو تحملها التزاماً بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون ت خ -

؛ و)أ( قيام المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا األصل بشكل جوهري، أو )ب( قامت بنقل السيطرة على األصل ثالث بموجب ترتيب "تمرير"

 ولم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومزايا األصل المالي.

 

 االلتزامات المالية

بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها. تقوم المجموعة أيضاً بإلغاء اثبات تقوم المجموعة بإلغاء اثبات االلتزامات المالية عندما يتم الوفاء 

بني على الشروط االلتزامات المالية عند تعديل شروطها والتدفقات النقدية لاللتزام المعدل بشكل جوهري، وفي هذه الحالة يتم اثبات التزام مالي جديد م

 المعدلة بالقيمة العادلة.

التزامات تم ستبعاد االلتزام المالي، يتم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية المستنفذة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي أصول غير نقدية محولة أو عند ا

 تحملها( في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 األدوات المالية )تتمة( 3-23
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (2

المستحق من و المتداولة األخرى مقدما والموجوداتالمدفوعة  والمصروفات تتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطف ة من الذمم المدينة

 .والنقد وما في حكمه عالقة وطرف ذ

المتوقعة على مدى عمر األداة المالية: وهي الخسائر االئتمانية التي تنتج من جميع يتم قياس مخصصات الخسائر على أساس الخسائر االئتمانية 

 أحداث التعثر المحتمل عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

 تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.

المجموعة  ديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ االثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإنعند تح

لتحليل الكمي لك كال من المعلومات واذتضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل 

 والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير، بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

االئتمانية ب نها القيمة الحالية لكافة النقص في النقد إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر 

ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. يتم خصم الخسائر االئتمانية  )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة وفقا

 المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.
 

ً الموجودات المالية المن  خفضة قيمتها ائتمانيا

ة العادلة من خالل تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطف ة وأوراق الدين المدرجة بالقيم

 ً عند وقوع حدث أو أكثر يكون له ت ثير ضار على  الدخل الشامل منخفضة القيمة ائتمانياً. يتم تقييم األصل المالي على أنه منخفض القيمة ائتمانيا

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.
 

 عرض االنخفاض في القيمة

 يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطف ة من القيمة الدفترية للموجودات.

 

 الشطب  

اإلجمالية ألصل مالي )إما جزئياً أو كلياً( إلى الحد الذي ال يكون هناك احتمال واقعي السترداده. وهذا هو الحال بصفة يتم شطب القيمة الدفترية 

ع ذلك، عامة عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. وم

 ل المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات الفريق السترداد المبالغ المستحقة.قد تظل األصو
 

 مقاصة األدوات المالية

في للتنفيذ يتم إجراء مقاصة لألصول المالية وااللتزامات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني قابل 

 الوقت الحالي لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صاف لألصول والخصوم في وقت واحد.

 

 حق استخدام موجودات 3-24

اس أصول تعترف المجموعة ب صول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام(. وتُق  

عقد  اتالتزامفي القيمة، وُمعدَّلة حسب أي إعادة قياس في  االنخفاضمتراكم وأي خسائر ناشئة عن  استهالكحق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي 

ف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار  التزاماتإليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ ا عقود اإليجار الُمعتر 

عة متيقنة بصورة معقولة حيال األصل. وما لم تكن المجمو استعادةالُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستل مة وتكاليف 

ف بها وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى  الحصول على ملكية األصل ر في نهاية مدة عقد اإليجار، تُست هلك أصول حق االستخدام الُمعتر  المست ج 

القيمة.في  لالنخفاضعمرها اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. وتخضع أصول حق االستخدام 
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 عقود اإليجار مطلوبات 3-25

فترة عقد اإليجار. تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات عقود اإليجار التي تُق اس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تُد فع على مدى 

قة القبض ومدفوعات اإليجار وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات  الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستح 

ن أيًضا مدفوعات اإليجا ر سعر ممارسة خيار المتغي ِرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّ

د بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة خيار اإلنهاء. الشراء المؤكَّ 

ف بمدفوعات اإليجار المتغي ِرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل معيَّن، كمصروف في السنة التي يتسبب خاللها الحدث أو ال إجراء  ظرف فيويُعتر 

 السداد.

لفائدة المنصوص وعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض االفتراضي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل ا

اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض حسب التزامات عقد عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يضاف مبلغ 

عقد اإليجار؛ سواء كان  دُفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضاًل عن ذلك، يُع اد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في ُمدة

 صل محل العقد.  تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األ
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة 3-26

رة )أي عقود اإليجار التي و المؤجرة تُطب ِق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للعقارات المست ج 

ن خيار شراء(، وتُطب ِق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة. شهًرا أو أقل من  12تصل مدتها  تاريخ بدء العقد وال تتضمَّ

 ً ف بدُفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقا لطريقة القسط الثابت  ويُْعت ر 

 فترة عقد اإليجار. على مدى
 

 

 القروض 3-27

 االعترافالمعاملة، إن وجدت. في وقت الحق على  تكاليف مستلمة(. بالصافي بعد خصم كمتحصالتالعادلة ) بالقيمة مبدئيابالقروض  االعتراف يتم

ب ي فرق بين المتحصالت )بالصافي بعد  االعترافطريقة معدل الفائدة الفعال. يتم  ستخدامإب المطف ةالمبدئي يتم قياس القروض طويلة االجل بالتكلفة 

 االعترافطريقة معدل الفائدة الفعال. يتم  ستخدامإبالخسارة الموحدة على مدى فترة القرض  وأخصم تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في قائمة الربح 

 بالرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض ضمن تكاليف معامالت القرض بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل سحب بعض أو كل التسهيالت. وفي هذه

يل على هناك دل ال يكونالحالة، يتم ت جيل الرسوم حتى يتم سحب التسهيالت، ويتم رسملة الرسوم ضمن المدفوعات مقدماً لخدمات السيولة بالقدر الذي 

 احتمالية سحب جزء او كل التسهيل، ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل ذو العالقة. 

 

بالفرق بين القيمة  االعترافأو إلغاؤه أو انتهاء مدته. يتم  االلتزام تسويةبالقروض في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم  االعترافيتم التوقف عن 

ة التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر والمقابل المادي المدفوع، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات الدفترية للمطلوبات المالي

 المفترضة، في قائمة الربح والخسارة الموحدة ضمن اإليرادات األخرى أو تكاليف التمويل.
 

األقل بعد سنة  على شهراً  12لمدة  االلتزام تسوية ت جيلمشروط في  غيرحق  مجموعةللالقروض ضمن المطلوبات المتداولة ما لم يكن  تصنيف يتم

 التقرير المالي. 
 

 االقتراضتكلفة  3-27-1
 

بة إلتمام وإعداد يتم رسملة القروض العامة والمحددة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة للرسملة خالل الفترة الزمنية المطلو

لوقت لتصبح األصل لالستخدام أو البيع المخصص له، كما هو مناسب. إن األصول المؤهلة هي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة طويلة من ا

المؤقت لقروض محددة لحين إنفاقها على الموجودات  االستثمارالمكتسبة من  االستثمارجاهزة لالستخدام أو البيع المخصصة له. يتم خصم إيرادات 

 المؤهلة للرسملة. االقتراضالمؤهلة من تكاليف 

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. األخرى كمصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها االقتراضيتم إثبات تكاليف 
 

 المنح الحكومية 3-28

ما ترتبط المنحة يتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك ت كيد معقول ب ن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتبطة سوف يتم االلتزام بها. عند

 مدى الفترات التي تعتزم المجموعة تعويض التكاليف التي يتم قيدها كمصروفات.ببند مصروف يتم االعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على 
 

 عندما تتعلق المنحة ب صل، يتم االعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذو العالقة.

تسجيل األصل والمنحة باإلجمالي بالقيمة االسمية وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على  عندما تحصل المجموعة على منح غير نقدية يتم

مماثلة من مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بناء على نمط استهالك مزايا األصل المحدد ب قساط سنوية متساوية. عندما يتم منح قروض أو مساعدات 

لعالقة بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة السائد فإن أثر هذه الفوائد التفضيلية يعتبر منحة حكومية وتسجل ضمن المطلوبات الحكومات أو المؤسسات ذات ا

غير المتداولة في المركز المالي كمنح حكومية مؤجلة.
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 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين 3-29

العربية السعودية، يتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع، وطبقاً لنظام الشركات في المملكة 

 به كمطلوبات. واالعترافقبل المساهمين. يتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق الملكية تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من 

 
 

 واالفتراضات المحاسبية الهامة  التقديرات -4
 

المدرجة للموجودات ، استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ الموحدة ند إعداد هذه القوائم الماليةع

معقولة في  والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها

تظهر بسهولة من مصادر أخرى. قد  ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ديل التقديرات تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تع

 فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في

 

 ةمجموعاألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية لل

ة ولها ت ثيراً جوهرياً مجموعالتقديرات الموضحة أدناه والتي قامت بها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية لل ستثناءإفيما يلي األحكام الهامة، ب

 .الموحدة على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية

 

 مزايا نهاية الخدمة للموظفينالتزامات  4-1

التقييمات االكتوارية التي تستخدم عددًا من االفتراضات. تتضمن  ستخدامإالعوامل التي يتم تحديدها بتعتمد القيمة الحالية اللتزامات التقاعد على عدد من 

ة اللتزامات االفتراضات المستخدمة في تحديد صافي التكلفة )الدخل( للتقاعد معدل الخصم. أي تغيير في هذه االفتراضات سوف يؤثر على القيمة الدفتري

 .التقاعد

المناسب في نهاية كل سنة، وهو معدل الفائدة المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتدفقات نقدية مستقبلية مقدرة والتي يتوقع أن  معدل الخصمتحدد المجموعة 

 كوميةالحتكون مطلوبة لتسوية التزامات ما بعد الخدمة. عند تحديد معدل الخصم المناسب، ت خذ المجموعة في االعتبار أسعار الفائدة على السندات 

قة مع الفترة السعودية ذات تصنيف "أ" على األقل أو أعلى، وفقاً لما تحدده وكالة تصنيف معترف بها دولياً، على أن تكون فترة السندات الحكومية متس

  .المقدرة لمطلوبات منافع ما بعد الخدمة

 السوق الحالية.تستند االفتراضات الرئيسية األخرى اللتزامات ما بعد الخدمة جزئيا إلى ظروف 

 

  لخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص ا 4-2

قيمتها االئتمانية أو انخفضت قيمتها اإلئتمانية بناء على التغيير  لم تخفض خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر التية نموذج لتقدير مجموعستخدم الت

ستخدام مصفوفة مخصص لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لذمم إة النموذج المبسط بمجموعفي مخاطر االئتمان المرتبطة باألداة المالية. تستخدم ال

ى أساس خصائص أولياء األمور والتي تتكون عادة من عدد كبير جداً من األرصدة الصغيرة. ولقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة يتم تجميع الذمم المدينة عل

ً لمؤشرات مخاطر اإلئتمان المشتركة والفترات التي أست حقت فيها. ويتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية وفقا

 ة أولياء األمور على تسوية الذمم المدينة.رالنشاط اإلقتصادي الكلي التي تؤثر على قد

 

 قياس القيمة العادلة وعملية التقييم 4-3

ة مسؤولة عن تحديد مدخالت وأساليب التقييم مجموعة بالقيمة العادلة ألغراض التقرير المالي. إدارة المجموعموجودات ومطلوبات التم قياس بعض 

اح. في ة بيانات يمكن مالحظتها في السوق بالقدر المتمجموعالمناسبة لقياس القيمة العادلة. عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم ال

ة عن قرب مع مجموعة على توظيف مقيمين معتمدين كطرف ثالث إلجراء التقييم. تعمل إدارة المجموعحالة عدم توفر مدخالت المستوى األول، تعمل ال

المقيمين الخارجيين المعتمدين لتحديد المدخالت وأساليب التقييم المناسبة.



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 إنخفاض قيم الموجودات غير المالية 4-4

ما إذا كان هنالك وجود مؤشر لالنخفاض. في حالة وجود  تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية في كل تاريخ تقرير مالي أو أكثر لتحديد

 أي مؤشر لالنخفاض، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد.

قيم هذه الموجودات إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أو وحدة التدفق النقدي له تفوق أو تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد.  يتم إثبات خسارة أي انخفاض في

يمة . لتقييم القالقيمة القابلة لالسترداد ألي موجودات أو وحدة تدفق نقدي هي "القيمة المستخدمة" أو "القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع" أيهما أكبر

تقييم الوضع الحالي المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتحديد القيمة الحالية وذلك باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس 

اليف البيع على أسعار السوق السائدة أو للسوق فيما يخص القيم الحالية للتدفقات النقدية والمخاطر المحددة لتلك الموجودات. تعتمد القيمة العادلة ناقصا تك

احتسابها  في حالة عدم وجود أسعار سائدة في السوق، يتم تقدير األسعار على أصول مشابهة أو في حالة عدم وجود أسعار تقديرية لهذه األصول، يعتمد

 على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.
 

بلغ الشهرة الناتج من االستحواذ وذلك من تاريخ االستحواذ لكل من وحدات التدفقات النقدية للمجموعة لغرض فحص االنخفاض في القيمة، يتم توزيع م

إذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى المستحوذة أو مجموعات منها والتي يتوقع االستفادة من المنافع المتضاعفة الناتجة من االستحواذ بغض النظر 

 و مجموعة وحدات.قد تم توزيعها إلى وحدات أ
 

وحدة. بينما تعتبر الشركات التابعة كوحدات تدفق نقدي بغرض اختبار انخفاض قيمة الشهرة. يتم تسجيل خسائر االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة الم

وزعا على الوحدات ومن ثم لتخفيض القيمة يتم توزيع خسائر االنخفاض المثبتة والمتعلقة بوحدات التدفق النقدي أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة م

جودات الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة وحدات( متضمنا الموجودات غير الملموسة على أساس تناسبي بشرط أن القيمة الدفترية للمو

 األخرى ال تنخفض إلى ما دون قيمها العادلة.
 

 سابقا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.ال يتم عكس قيد خسائر انخفاض الشهرة والمثبتة 
 

ات تدل على تقليص فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم إعادة التقييم في تاريخ التقدير المالي لخسائر االنخفاض المثبتة في فترات سابقة لتحديد أي مؤشر

ر في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. كما يتم استرداد هذه الخسائر أو عدم وجودها. يتم استرداد خسائر االنخفاض إذا كان هنالك تغيي

في حالة عدم  خسائر االنخفاض فقط في حالة عدم تجاوز القيمة الدفترية للموجودات للقيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء

 إثبات أي خسائر انخفاض.
 

 قييم االنخفاض في قيمة الشهرةتجميع األعمال وت 4-5

( وتقييم االنخفاض في قيمة الشهرة 35مارست المجموعة حكمها فيما يتعلق بصفقة اإلستحواذ على المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة )إيضاح 

 (.7ذات الصلة )إيضاح 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 4-6

ة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي. مجموعال تقدر ،الموحدة ( بهذه القوائم المالية3)رقم يضاح اإلكما هو موضح في 

 ة القيمة المتبقيةيتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر في اإلستخدام المتوقع للموجودات أو اإلستهالك الناتج عن اإلستعمال المادي. تقوم اإلدارة بمراجع

 لسابقة.واألعمار اإلنتاجية سنوياً وسيتم تعديل سنوات اإلستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات ا
 

 عدل خصم عقود االيجارم 4-7

األدنى لدفعات اإليجار. وكذلك المدة المتوقعة في ة باستخدام التقديرات في تحديد معدل االقتراض اإلضافي في احتساب القيمة الحالية للحد مجموعتقوم ال

 .حال وجود خيارات تمديد
 

 مخصص الزكاة 4-8

. ة بتقييم وضع الزكاة وضريبة الدخل مع مراعاة تشريعات الزكاة وضريبة الدخل المحلية، والقرارات الصادرة بشكل دوري واالتفاقياتمجموعقامت ال

هيئة الزكاة والضريبة إن تفسير مثل هذه التشريعات، القرارات واالتفاقيات والتي لن تكون واضحة بشكل كامل مما يستلزم إكمال التقييم من قبل 

 .والجمارك
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 عقارات وممتلكات ومعدات -5

 

زدهار بطريق عثمان بن عفان بمدينة الرياض والمباني المتمثلة في األرض الواقعة بحي اإلم قرر مجلس إدارة الشركة إعادة تبويب اإلستثمارات العقارية 2022يوليو  4الموافق  هـ1443ذو الحجة  5 * بتاريخ

 (6)إيضاح  كمقرات إدارية للشركة.إلستخدامها ضمن الممتلكات والمعدات  المقامة عليها
 

 لاير سعودي من حساب مشروعات تحت التنفيذ وتحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. مليون 2,8استبعاد مبلغ م 2022يوليو  4هـ الموافق  1443ذو الحجة  5مجلس اإلدارة بتاريخ  قرر -
 

 حمل قسط االستهالك للسنة على النحو التالي: -

 م2022يوليو  31 

 23,704,343 (24تكلفة اإليرادات )إيضاح 

 2,502,913 (26مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 26,207,256 

 م2022يوليو  31 

 
 * أراضي

 
مباني وتحسينات 

 * على مباني
 

 وأجهزة معدات

 كهربائية
 

سيارات ووسائل 

 نقل
 

 ومفروشات أثاث
 

 تحت مشروعات

 التنفيذ
 

 اإلجمالي

              التكلفة:

 643,671,021  8,537,174  37,959,600  32,634,457  37,480,534  371,048,884  156,010,372 في بداية السنة  

 346,231,474  6,384,867  53,916,463  2,957,398  59,454,401  197,447,042  26,071,303 (3-35)إيضاح أصول محولة من شركات مستحوذ عليها 

 46,314,119  35,046,634  2,614,440  330,000  6,344,165  1,978,880  - إضافات خالل السنة

 77,637,821  -  -  -  -  14,420,239  63,217,582 (3-24/35)إيضاح  فروق إعادة تقييم ناتجة عن االستحواذ

 38,996,875  -  -  -  -  16,616,375  22,380,500 *( 6)إيضاح  محول من عقارات استثمارية

 -  (18,520,563)  661,641  -  2,326,070  15,532,852  - محول من مشروعات تحت التنفيذ خالل السنة 

 (7,447,650)  (2,811,639)  (505,209)  (499,995)  (902,901)  (2,727,906)  - استبعادات خالل السنة

 1,145,403,660  28,636,473  94,646,935  35,421,860  104,702,269  614,316,366  267,679,757 في نهاية السنة 

              مجمع االستهالك:

 148,528,554  -  29,475,751  31,505,463  31,658,865  55,888,475  - في بداية السنة

 167,778,777  -  44,376,277  2,462,068  51,404,913  69,535,519  - (3-35 )إيضاحمحول من شركات مستحوذ عليها إستهالك متراكم 

 1,577,153  -  -  -  -  1,577,153  - *( 6)إيضاح  محول من عقارات استثمارية

 25,894,948  -  5,065,735  790,961  6,121,309  13,916,943  - المحمل للسنة 

 312,308  -  -  -  -  312,308  - اهالك فروق تقييمات ناتجة عن االستحواذ

 (3,430,086)  -  (429,262)  (433,722)  (895,067)  (1,672,035)  - استبعادات خالل السنة

 340,661,654  -  78,488,501  34,324,770  88,290,020  139,558,363  - في نهاية السنة 

 804,742,006  28,636,473  16,158,434  1,097,090  16,412,249  474,758,003  267,679,757 صافي القيمة الدفترية              
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 حمل قسط االستهالك للسنة على النحو التالي: -

 م2021يوليو  31 

 16,087,971 (24تكلفة اإليرادات )إيضاح 

 16,087,971 

 

 

 

 

 

 

 

 م2021يوليو  31 

 
 أراضي

 
مباني وتحسينات 

 على مباني
 

 وأجهزة معدات

 كهربائية
 

سيارات ووسائل 

 نقل
 

 ومفروشات أثاث
 

 تحت مشروعات

 التنفيذ
 

 اإلجمالي

              التكلفة:

 624,745,980  5,108,082  35,766,164  28,942,832  33,203,421  365,715,109  156,010,372 في بداية السنة  

 12,488,450  -  1,106,100  3,870,369  4,702,159  2,809,822  - (2-1/35-35)إيضاح أصول محولة من شركات مستحوذ عليها 

 9,356,172  5,718,045  1,921,106  -  1,482,021  235,000  - إضافات خالل السنة

 -  (2,288,953)  -  -  -  2,288,953  - محول من مشروعات تحت التنفيذ خالل السنة 

 (2,919,581)  -  (833,770)  (178,744)  (1,907,067)  -  - استبعادات خالل السنة

 643,671,021  8,537,174  37,959,600  32,634,457  37,480,534  371,048,884  156,010,372 في نهاية السنة 

              مجمع االستهالك:

 125,162,222  -  26,481,869  27,399,814  25,807,802  45,472,737  - في بداية السنة
 10,187,292  -  916,120  3,637,199  4,033,797  1,600,176  - (2-1/35-35)إيضاح محول من شركات مستحوذ عليها إستهالك متراكم 

 16,087,971  -  2,909,100  639,663  3,723,646  8,815,562  - المحمل للسنة 

 (2,908,931)  -  (831,338)  (171,213)  (1,906,380)  -  - استبعادات خالل السنة

 148,528,554  -  29,475,751  31,505,463  31,658,865  55,888,475  - في نهاية السنة 

 495,142,467  8,537,174  8,483,849  1,128,994  5,821,669  315,160,409  156,010,372 صافي القيمة الدفترية              
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مليون لاير  77,81م: 2021يوليو  31) مليون لاير سعودي 392.14م توجد بعض األراضي والمباني البالغ قيمتها 2022يوليو  31كما في  -

 .(16مبين في إيضاح )مرهونة مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما هو  سعودي(
 

مليون لاير سعودي(  8,54م: 2021يوليو  31لاير سعودي )مليون  28,6م تتمثل المشروعات تحت التنفيذ البالغ قيمتها 2022يوليو  31كما في  -

بحي الورود وبناء المجمع التعليمية  في مشروع بناء ملحق للمجمع التعليمي الواقع بحي االزدهار وأعمال تطوير المباني بالمجمعات التعليمية

، ومن اديمية الفيصل العالميةومباني شركة مدارس االلسن العالمية األهلية وشركة أك اعمال بناء المجمع التعليمي لشركة الوسط بحي السالمو

 .ن لاير سعوديمليو 106,5 والتكلفة المقدرة لإلنتهاء منهام 2023 المتوقع اإلنتهاء من تلك المشروعات بنهاية عام

 عقارات استثمارية -6

 م 2022يوليو  31     

 اإلجمالي   مباني  أراضي 

      التكلفة:

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

 (38,996,875)  (16,616,375)  (22,380,500) * (5)إيضاح  عقارات وممتلكات ومعداتمحول إلى 

 -  -  - الرصيد في نهاية السنة 

      :ستهالكمجمع اإل

 1,577,153  1,577,153  - الرصيد في بداية السنة 

 (1,577,153)  (1,577,153)  - * (5)إيضاح  عقارات وممتلكات ومعداتمحول إلى 

 -  -  - الرصيد في نهاية السنة

 -  -  - صافي القيمة الدفترية      

م قرر مجلس إدارة الشركة إعادة تبويب اإلستثمارات العقارية المتمثلة في األرض الواقعة بحي 2022يوليو  4هـ الموافق 1443ذو الحجة  5* بتاريخ 

ة للشركة. الممتلكات والمعدات إلستخدامها كمقرات إداريو العقارات االزدهار بطريق عثمان بن عفان بمدينة الرياض والمباني المقامة عليها ضمن

 (5)إيضاح 

 م 2021يوليو  31     

 اإلجمالي   مباني  أراضي 

      التكلفة:

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

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

      :ستهالكمجمع اإل

 1,244,826  1,244,826  - الرصيد في بداية السنة 

 332,327  332,327  - (26المحمل للسنة )إيضاح 

 1,577,153  1,577,153  - الرصيد في نهاية السنة

 37,419,722  15,039,222  22,380,500 صافي القيمة الدفترية      

 فيما يلي العمر اإلنتاجي المقدر للعقار االستثماري: 

 السنوات 

 50 مباني
 

 (.2-16األراضي والمباني مضمونة مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما هو مبين في إيضاح رقم )هذه  -
 

 م:2021يوليو  31كما في ( 13) فيما يلي بيانات القياس للقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 الغرض منهج التقييم العقارات

مدخالت هامة 

 وافتراضات التقييم

القيمة العادلة كما في  

 م2021يوليو  31

المبنى اإلداري بطريق عثمان بن 

 عفان

تكلفة للمباني، القيمة أسلوب ال

 العادلة لألراضي

معرفة القيمة 

 السوقية

 38,825,704  معامالت حديثة

 للقيمة العادلة.( 3) أساليب التقييم المستخدمة تصنف كمستوى

 معتمدينالعقارات المطبقة في تقييم العقارات االستثمارية متوافقة مع مجلس معايير التقييم الدولية ومع توجيهات الهيئة السعودية للمقيمين ال إن آلية تقييم

 )تقييم(.

 فيما يلي اسم المقيم الذي قام بإجراء تقييم العقارات االستثمارية ومؤهالته:

 م العقاريثمن األصول وشريكه للتقييشركة  اسم المقيم

 مرخص لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" مؤهالت المقيم



 التعليميةشركة عطاء 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 وجودات غير ملموسةم -7

 م 2022يوليو  31 

 اإلجمالي   حقوق االمتياز  العالمة التجارية  قائمة الطالب  برامج حاسب آلي  الشهرة * 

            التكلفة:

 426,140,250  -  -  12,343,682  1,440,880  412,355,688 الرصيد في بداية السنة 
 206,485,308  12,107,104  25,090,710  -  555,000  168,732,494 (3-35)إيضاح أصول محولة من شركات مستحوذ عليها 

 632,625,558  12,107,104  25,090,710  12,343,682  1,995,880  581,088,182 الرصيد في نهاية السنة 

            مجمع اإلطفاء:

 2,263,399  -  -  1,542,960  720,439  - الرصيد في بداية السنة 
 5,814,725  5,633,164  -  -  181,561  - (3-35 )إيضاحمحول من شركات مستحوذ عليها إطفاء متراكم 

 3,023,096  1,008,925  -  1,542,960  471,211  - المحمل للسنة

 11,101,220  6,642,089  -  3,085,920  1,373,211  - الرصيد في نهاية السنة

            
 621,524,338  5,465,015  25,090,710  9,257,762  622,669  581,088,182 صافي القيمة الدفترية

 

 م 2021يوليو  31 

 اإلجمالي   حقوق االمتياز  العالمة التجارية  قائمة الطالب  برامج حاسب آلي  الشهرة * 

            التكلفة:

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

 48,300,201  -  -  12,343,682  -  35,956,519 (2-1/35-35)إيضاح  إضافات خالل السنة نتيجة إستحواذ على شركات تابعة

 (130.000)  -  -  -  (130.000)  - استبعادات

 426,140,250  -  -  12,343,682  1,440,880  412,355,688 الرصيد في نهاية السنة 

            مجمع اإلطفاء:

 392,720  -  -  -  392,720  - الرصيد في بداية السنة 

 1,916,715  -  -  1,542,960  373,755  - المحمل للسنة

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

 2,263,399  -  -  1,542,960  720,439  - الرصيد في نهاية السنة

            
 423,876,851  -  -  10800722  720,441  412,355,688 صافي القيمة الدفترية

 

 للسنة على النحو التالي: طفاءحمل قسط اال -

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 1,542,960  2,551,885 (24تكلفة اإليرادات )إيضاح 

 373,755  1471,21 (26مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 3,023,096  1,916,715 



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة -7
 

 المحولة للمجموعة من الشركات المندمجة والمستحوذ عليها وبين قيمة تلك الشركات في تاريخ االستحواذ.* تتمثل الشهرة في الفرق بين صافي األصول 

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

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 87,400,000  87,400,000 شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

 -         70,427,040 * شركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية

 -  70,410,615 * شركة نبعة التعليمية

 66,600,000  66,600,000 مدارس الشرق األوسط العالمية

 60,575,000  60,575,000 مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

 53,375,000  53,375,000 مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

 33,091,250  33,091,250  مدارس الرواد فرع الروضة

 29,318,044  29,318,044  مدارس العلم العالميةشركة 

 28,413,273  28,413,273  مدارس الرواد فرع الروابي

 -         16,382,422 * عالميةشركة الياسمين ال

 14,100,000  14,100,000  مدارس الفكر األهلية

 14,000,000  14,000,000 مدارس السليمانية العالمية األهلية

 -         9,776,086 * الشركة األكاديمية للخدمات التعليمية

 8,846,495  8,846,495  مدارس النخبة فرع الخرج

 6,638,475  6,638,475 مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريبشركة 

 7,479,000  7,479,000 اشبيليامدارس الرواد فرع 

 2,519,151  2,519,151 مدارس الرواد فرع المنصورة

 -         1,736,331 * شركة مدارس االلسن العالمية األهلية

 581,088,182  412,355,688 
 

 .لشركة عطاء التعليمية ٪100والمملوكة بنسبة مجموعة العربية للتعليم والتدريب "القابضة" شركة ال* تتمثل تلك الشركات في الشركات التابعة ل

 (6-1ح )إيضا
 

 في الشهرة:اختبار االنخفاض 

للشهرة سنوياً للت كد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة القابلة  ختبارإتقوم إدارة المجموعة ب

قوائم تالية لتاريخ اللالسترداد أم ال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات ال

س سنوات استناداً إلى المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها، ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خم

افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.
 

 يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد. فيما

لالتجاهات المستقبلية في الصناعات ذات الصلة، وهي تستند إلى بيانات تاريخية من مصادر تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة 

 خارجية وداخلية.

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 إلى من  إلى من 

 ٪13,28 ٪12,68  ٪11.4 ٪11.2 معدل الخصم

 

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

٪2 معدل النمو   0,5٪ 

 

على تقدير اإلدارة اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي لما بعدها. تم تحديد معدل النمو النهائي بناًء 

 في السوق.لمعدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل للربح قبل الفوائد واالستهالك، وذلك بما يتفق مع االفتراضات التي قد ينتهجها المشارك 

 

 الحساسية للتغير في االفتراضات

رئيسية من ش نه أن يتسبب في أن تتغير قيمة الشهرة بشكل جوهري عن قيمتها تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات ال

القابلة لالسترداد.



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 حق استخدام موجودات -8

 م 2021يوليو  31  م 2022يوليو  31  

 284,677,430  351,527,714 حق استخدام الموجودات في بداية السنة

 1,651,285  295,072,733 (35 )إيضاح حق استخدام الموجودات المحول من شركات مستحوذ عليها

 65,198,999  9,399,065 موجودات مثبتة خالل السنة

 -  (2,997,071) استبعادات خالل السنة

 -  (6,760,508) على حق إستخدام موجوداتتسويات 

 351,527,714  646,241,933 الرصيد في نهاية السنة

    مجمع االستهالك:

 25,648,488  56,171,912 الرصيد في بداية السنة

 503,683  44,917,601 (35)إيضاح مجمع االستهالك المحول من شركات مستحوذ عليها 

 30,019,741  55,023,742 المحمل خالل السنة

 -  (2,997,071) استبعادات خالل السنة

 -  (4,347,181) على حق إستخدام موجوداتتسويات 

 56,171,912  148,769,003 الرصيد في نهاية السنة:

   497,472,930 م2022يوليو  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 295,355,802   م2021يوليو  31صافي القيمة الدفترية كما في 
 

 

 حمل قسط االستهالك للسنة على النحو التالي: -

 م2120يوليو  31  م 2022يوليو  31 

 30,019,741  55,023,742 (24تكلفة اإليرادات )إيضاح 

 55,023,742  30,019,741 
 

  الموجودات  استخدامحق  مطلوبات عقود اإليجار بموجب

 م2120يوليو  31  م 2022يوليو  31 

 281,211,005  322,410,105 التزامات االيجار كما في بداية السنة 

 1,198,386  265,499,791 (35)إيضاح التزامات االيجار المحولة من شركات مستحوذ عليها 

 65,198,999  9,399,065 إضافات خالل السنة 

 12,535,301  22,974,313 (29الفوائد المحملة خالل السنة )إيضاح 

 (35,816,107)  (60,412,524) المسدد خالل السنة 

 -  (485,458) بموجب حق استخدام الموجودات على مطلوبات عقود اإليجارتسويات 

 (1,917,479)  (1,238,710) (28تخفيضات على عقود اإليجار )إيضاح 

 558,146,582  322,410,105 
 

 في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي: الموجودات استخدامبموجب حق مطلوبات عقود االيجار تم عرض  
 

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31

 300,630,208   503,346,927 متداولة الغير 

 21,779,897  54,799,655 متداولة ال

 322,410,105  558,146,582 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31

 21,779,897  54,799,655 أقل من سنة

 113,039,168  194,119,330 سنوات 5 – 1

 187,591,040  309,227,597 سنوات 5أكثر من 

 558,146,582  322,410,105 
 

 

 

 



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 ذمم مدينة -9

 م2120يوليو  31  م2022يوليو  31 

 64,819,651  128,874,798 ذمم مدينة

 (7,494,095)  (12,659,213) ناقصاً: مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة

 116,215,585  57,325,556 
 

 ألي فائدة.الذمم المدينة ال تخضع  -
 

 :مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينةفيما يلي حركة 

 م2120يوليو  31  م2022يوليو  31 

 4,356,815  7,494,095 الرصيد أول السنة

 2,444,143  40,052,544 الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها

 783,699  4,615,041 المكون خالل السنة 

 (526)  (35,293,867) المستخدم خالل السنة 

مخصص خالل السنة (عكس)  (4,208,600)  (90,036) 

 12,659,213  7,494,095 

 

 للذمم المدينة. االئتمانتفاصيل مخاطر  2-32يوضح اإليضاح رقم  -

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى -10

 م2120يوليو  31  م2022يوليو  31 

 5,045,955  6,049,329 رسوم حكومية مقدمة

والمقاولين دفعات مقدمة للموردين  5,898,603  6,781,289 

 1,101,752  5,067,196 سلف وعهد موظفين

والقاعاتعمالء المبنى اإلداري   3,124,613  1,779,220 

 -  2,725,442 ت مين خطابات الضمان

 -  2,503,090 ت مينات لدى الغير

 1,735,656  2,471,461   تكاليف تمويل مقدمة

 838,045  1,298,322 منح حكومية مستحقة

 2,088,762  1,081,384   ت مين طبي مقدم

 1,079,098  930,791  بدالت سكن مقدمة

 -  384,649 مصروفات حجز اختبارات مقدمة

المدينة ضريبة القيمة المضافة  -  1,399,254 

مقدمةأتعاب مهنية   -  1,643,628 

 2,350,320  3,827,642 أخرى

األرصدة المدينة األخرىناقصاً: مخصص الهبوط في قيمة   (1,024,930)  - 

 34,337,592  25,842,979 
 

 

 :األرصدة المدينة األخرىمخصص الهبوط في قيمة فيما يلي حركة 

 م2120يوليو  31  م2022يوليو  31 

 -  - الرصيد أول السنة

 -  3,719,911 الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها

 -  654,443 المكون خالل السنة 

 -  (3,349,424) المستخدم خالل السنة 

 1,024,930  - 

 

 

 



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   -11
 

ورواتب وخدمات تدريب وإشراف خدمات مقاوالت  مصروفات باإلنابة، تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في قيمة إيجار مجمعات تعليمية،

، وبين األطراف ذات العالقةأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا التي تمت بين المجموعة واللجان وومكافآت وتعويضات وبدالت 

لمعامالت في سياق النشاط المعتاد للمجموعة ووفقاً لنفس أسس وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا، وتتم تلك ا واللجان المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة

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

 طبيعة العالقة  

 

 طبيعة التعامالت

 حجم التعامالت 

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31

 -  788,747  مصروفات باإلنابة  بشركة تابعةشريك  حياة الشهراني

 491,625  -  خدمات مقاوالت  شركة شقيقة شركة العمران المتقدمة للمقاوالت

 -  435,835  مصروفات باإلنابة  شركة شقيقة شركة أكاديمية رواد الشروق

 13,188,000  13,596,333  إيجارات  مساهم وعضو مجلس إدارة  د/ أحمد بن ناصر المتعب

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

 -  799,172  مصروفات باإلنابة  شريك بشركة تابعة فوزية الحقباني

 –مركز صناعة القيادات للتدريب 

 فرع شركة المطورون للتجارة
خدمات تدريب   شركة شقيقة

 واشراف
 -  284,968 

 

 

 من طرف ذو عالقةمستحق  11-1

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 
 -  336,110 حياة الشهراني

 8,375  - شركة العمران المتقدمة للمقاوالت

 336,110  8,375 
 

 عالقة اتف ذاطرأمستحق إلى  11-2

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 
 -  1,764,790 شركة أكاديمية رواد الشروق

 -  874,558 المتعب د/ أحمد بن ناصر

 -  664,300 شركة لبنات التنمية القابضة

 -  97,566 فوزية الحقباني

 148,961  - فرع شركة المطورون للتجارة –مركز صناعة القيادات للتدريب 

 3,401,214  148,961 
 

 ت وتعويضات اإلدارة العليا وكبار التنفيذيينآيا ومكافامز 11-3

 م2021يوليو  31 م2022يوليو  31 

 موظفو اإلدارة الرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارة واللجان موظفو اإلدارة الرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

 - 2,443,000 10,227,317 2,431,000 ت وبدالت  آمكاف

ت آرواتب ومكاف

 ومزايا نهاية الخدمة

- 10,357,629 - 2,876,084 

 2,431,000 20,584,946 2,443,000 2,876,084 

 

 

 

 

 

 

 

 النقد وما في حكمه -12

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 
 7,457,756  48,633,690 نقد لدى البنوك

 41,077  327,327 نقد بالصندوق

 

 

48,961,017  7,498,833 



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 المال رأس -13
 

مليون لاير سعودي(  400م: 2021يوليو  31م )2022يوليو  31مليون لاير سعودي كما في  420.87رأس مال المجموعة المرخص والمدفوع  حدد

 ، حيث قررت الجمعية العامة الغير عاديةلاير سعودي 10سهم( قيمة كل سهم  40,000,000م: 2021يوليو  31سهم ) 42,087,215مقسماً إلى 

 20,87سهم بقيمة إجمالية قدرها  2,087.215رأس المال عن طريق إصدار عدد  زيادة م2022يونيو  29هـ الموافق 1443ذو القعدة  30 بتاريخ

للتعليم  مليون لاير سعودي لصالح الشركاء في شركة نبعة التعليمية مقابل نقل كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية لصالح شركة المجموعة العربية

 ليمية(.والتدريب القابضة )شركة مملوكة بالكامل لشركة عطاء التع

 

 رعالوة إصدا 13-1
 

 74.4 بقيمة الشركة مال رأس زيادة على الموافقة عادية الغير امةالع الجمعية تقررم 2015سبتمبر  15 الموافق هـ1436الحجة  ذو 2 بتاريخ -

ا قدره وعالوة إصدار الواحد للسهم لاير 10 قدرها اسمية بقيمة سهم مليون 7.4 قدرها جديدة أسهم إصدار طريق عن وذلك سعودي لاير مليون

 للبنين والبنات. األهلية جرير مدارس مجمع شركة في الشركاء لصالح الزيادة تؤول أن على الواحد، للسهم سعودي لاير 28,17

 

مليون  20,87م قررت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 2022يونيو  29هـ الموافق 1443ذو القعدة  30بتاريخ  -

 لاير سعودي 34.08 لاير للسهم الواحد وعالوة إصدار قدرها 10اسمية قدرها  سهم بقيمة 2,087,215 عددلاير سعودي وذلك عن طريق إصدار 

ح الشركاء بشركة نبعة التعليمية مقابل نقل كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية لصالح شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب لصالللسهم الواحد 

وفقا التفاقية الشراء المبرمة بين الشركاء في شركة نبعة التعليمية وشركة عطاء التعليمية  -تعليميةشركة مملوكة بالكامل لشركة عطاء ال-القابضة 

 م.2021ديسمبر  31هـ الموافق 1443جمادى األول  9وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة بتاريخ 

 ن لاير سعودي عبارة عن التكاليف الخاصة بإصدار تلك األسهم.مليو 3,9مليون لاير سعودي بقيمة  71,14وتم تخفيض عالوة اإلصدار البالغة 

 

 احتياطي نظامي  -14
 

ً للنظام األساسي للشركة وأحكام نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  ٪ من صافي أرباحها السنوية إلى 10وفقا

مالها، هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك يمكن استخدامه ٪ من رأس 30االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 لزيادة رأس المال بعد موافقة المساهمين.

 توزيعات أرباح -15
 

م بمبلغ 2021يوليو  31م قررت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2021نوفمبر  8هـ الموافق 1443ربيع الثاني  3بتاريخ 

 مليون لاير سعودي بقيمة لاير سعودي واحد لكل سهم(. 40م: 2021يوليو  31مليون لاير سعودي بقيمة لاير سعودي واحد لكل سهم ) 40

 قروض -16
 

 تتمثل القروض فيما يلي:
 

 قرض وزارة المالية 61-1

مليون لاير سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة  37.5حصلت المجموعة على قروض طويلة األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي   

لمقدرة ب ربع لبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة ومجمع مدارس الجودة األهلية للبنين. يتم سداد التسهيل على عشرة أقساط سنوية بعد فترة السماح ا

 .بدون هامش ربح أو عمولة تالتسهيال ه. وقد تم منح هذم2028نيو يو 10يستحق آخر قسط بتاريخ و سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية
 

 الضمانات 

مليون  21,29بإجمالي مبلغ وأرض حي المغرزات هذه التسهيالت مضمونة برهن أرض فيال سكن الموظفين بالروابي واألرض الواقعة بحي السالم 

 (.5)مليون لاير سعودي( إيضاح  21,37م: 2021يوليو  31لاير سعودي )
 

 

 

 

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

 م 2120يوليو  31  م 2022يوليو  31 

 15,230,400  13,326,600 الرصيد في بداية السنة 

 -  3,097,980 (3-35)إيضاح الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها 

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

 13,326,600  11,422,800 الرصيد في نهاية السنة 
 

 

 

 



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( قروض -16
 

 )تتمة( قرض وزارة المالية 61-1
 

 وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية:

 م 2021يوليو  31  م 2022يوليو  31 

 13,326,600  11,422,800 السنةالقرض في نهاية 

    يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

 (2,412,593)  (1,899,881) الرصيد في بداية السنة

 -  (59,576) (3-35)إيضاح الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها 

 512,712  516,644 (29)إيضاح  تمويلية عن السنة مصروفات

 (1,899,881)  (1,442,813) الرصيد في نهاية السنة

 11,426,719  9,979,987  القيمة الحالية للقروض في نهاية السنة
 

 قروض ممنوحة من البنوك المحلية  16-2

 948,9لغ  قامت المجموعة بتوقيع اتفاقيات تسهيالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع عدة بنوك محلية في صورة مرابحات إسالمية بإجمالي مب   

دية مليون لاير سعودي، تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة على التسهيالت تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعو

يون لاير مل 56,44م: 2021يوليو  31مليون لاير سعودي ) 370,85)السايبور( زائداً نسبة ثابتة، هذه التسهيالت مضمونة ب راضي وعقارات بقيمة 

مليون لاير سعودي، تحتوي االتفاقيات مع البنوك على تعهدات بنكية ويتم مراقبة هذه  884,09( سندات ألمر بمبلغ 14(، وعدد )5سعودي( إيضاح )

ارة لضمان التعهدات على أساس شهري من قبل اإلدارة، في حال حدوث خرق أو إخالل محتمل في هذه التعهدات يتم اتخاذ اإلجراءات من قبل اإلد

  الوفاء بهذه التعهدات.
 

 وفيما يلي بيان بحركة القروض الممنوحة من البنوك المحلية:

 م 2120يوليو  31  م 2022يوليو  31 

 144,512,347  192,776,819 الرصيد في بداية السنة

 -  124,649,226 (3-35)إيضاح  الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها

 259,852,889  380,025,000  عليه خالل السنةتمويل تم الحصول 

 1,212,682  17,212,765 مصروفات تمويل مستحقة

 (212,801,099)  (233,855,175)  المسدد خالل السنة

 192,776,819  480,808,635 إجمالي القروض من البنوك المحلية في نهاية السنة 
 

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

 م 2120يوليو  31  م 2022يوليو  31 

 172,575,968  367,920,761 الجزء غير المتداول من القروض*

 31,627,570  122,867,861 الجزء المتداول من القروض*

 490,788,622  204,203,538     

 (1-16*يتضمن قرض وزارة المالية )إيضاح    

 

 إيرادات منح حكومية مؤجلة -17

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 2,412,593  1,899,881 الرصيد في أول السنة

(3-35)إيضاح  الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها  59,576  - 

(32)إيضاح  الحركة خالل السنة  (516,644)  (512,712) 

 1,442,813  1,899,881 

    

 1,442,813  1,043,614 مؤجلةمتداول من إيرادات منح حكومية الالجزء غير 

 457,068  399,199 الجزء المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة

 1,442,813  1,899,881 
 

 

 

 

 



 شركة عطاء التعليمية
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 زايا نهاية الخدمة للموظفينم -18

الخدمة المؤهلة ويحق لهم الحصول على مبالغ مذكورة بموجب  ينص النظام على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة لجميع الموظفين الذين يكملون فترة

 قانون العمل لكل سنة / فترة من هذه الخدمة.

ستخدام إم من قبل إدارة الشركة، وذلك ب2021يوليو  31م، 2022يوليو  31ويستند المخصص السنوي إلى التقييم االكتواري. تم إجراء التقييم كما في 

 قعة.طريقة وحدة االئتمان المتو

 تتمثل االفتراضات االكتوارية التي تم االعتماد عليها في احتساب مزايا نهاية الخدمة للموظفين فيما يلي:
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 18-1

  م2022يوليو  31  م2021يوليو  31

 غير سعودي –معدل الخصم  4,25٪ - 4  3,5٪ - 2,25

 سعودي –معدل الخصم  4,25٪ - 4  1,22٪ - 1,1

 سنويا( ⁒معدل زيادة الراتب ) 0,3٪  2٪ - 0,3

 غير سعودي –سنويا(  ⁒معدل دوران الموظفين ) 2,4٪  3٪

 سعودي –سنويا(  ⁒معدل دوران الموظفين ) 25٪  40٪

 

 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة  18-2

  م2022يوليو  31  م2021يوليو  31

 القيمة الحالية في بداية السنة   33,220,577  33,363,510

 (35)إيضاح القيمة الحالية المحولة من شركات مستحوذ عليها  22,771,063  2,125,167

 تكلفة الخدمة الحالية 10,189,659  5,335,339

 تكلفة الفائدة 1,963,414  886,826

6,222,165  12,153,073  

 المدفوع خالل السنة   (9,883,303)  (8,496,239)

 خسائر إكتوارية  2,000,360  5,974

33,220,577  60,261,770  
 

 

  م2022يوليو  31  م2021يوليو  31

 أقل من سنة 11,451,342  9,000,000

 سنوات 5 – 1 19,979,132  14,000,000

 سنوات 5أكثر من  28,831,296  10,220,577

33,220,577  60,261,770  
 

 إن حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي: 18-3

 عامل تغيير في االفتراض  م2022يوليو  31  م2021يوليو  31

 معدل الخصم 0.5٪+  35,016,345  30,791,599
33,160,758  37,170,115  -0.5٪ 

 األجل الراتب طويل 0.5٪+  36,628,493  33,187,974
30,757,231  35,496,225  -0.5٪ 

 

فإن هذا غير  من الناحية العملية،. تستند تحليالت الحساسية أعاله إلى التغير في أحد االفتراضات في حين أن جميع االفتراضات األخرى تبقى ثابتة

نهاية الخدمة للموظفين الفتراض  حساسية مزايا احتسابعند . مع بعضها البعضوارد الحدوث فقد تكون بعض التغيرات في بعض االفتراضات ترتبط 

 االئتمانيةطريقة تكلفة الوحدة  على أساس للموظفين محسوبة المزايا المحدد اللتزامالقيمة الحالية )اكتواري جوهري، فإنه يتم تطبيق نفس الطريقة 

.قائمة المركز المالي الموحد نهاية الخدمة للموظفين المثبتة فيتعويضات  احتسابعند ( المقدرة في نهاية فترة التقرير

 

19-  ً  إيرادات مستلمة مقدما
 

ُ يمثل هذا الرصيد إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية المستلمة   م.2023م/2022الدراسي  لعامعن ا مقدما
 



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 صروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىم -20

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 815,767  8,537,646 ت مينات اجتماعية مستحقة

 2,027,044  7,037,829 حوافز ومكافآت مستحقة

 -  5,042,715 حقوق امتياز مستحقة

 1,923,148  2,152,220 ذمم دائنة ألولياء األمور

 -  1,939,273 دفعات مقدمة من العمالء

 -  1,481,787 ضريبة القيمة المضافة الدائنة

ايجارات مؤجلةايرادات   702,349  681,777 

 295,500  430,697 أتعاب مهنية مستحقة

 10,013,906  278,439 توزيعات أرباح مستحقة

 1,042,476  - إيجارات مستحقة

 1,633,403  2,421,439 أخرى

 30,024,394  18,433,021 
 

 مخصص الزكاة -21
 

 الموقف الزكوي 21-1

وحصلت على شهادة من  م2021 يوليو 31)"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقدمت المجموعة إقراراتها الزكوية 

 م.2022نوفمبر  30هـ الموافق  1444جمادى األول  6حتى الهيئة سارية المفعول 

حتساب الزكاة إوقد قامت شركة عطاء التعليمية )"الشركة األم"( بالحصول على الموافقات النظامية الالزمة والحصول على موافقة الهيئة على القيام ب

 رملوكة بشكل مباشوفقاً للقوائم المالية الموحدة حيث يتم احتساب مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي الموحد للشركة األم وشركاتها التابعة والم

 وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة. شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب ستثناءإب

لاير  53,292فروقات زكوية بمبلغ  ام والذي نتج عنه2020الربوط الزكوية المعدلة لسنة الهيئة استلمت الشركة من م 2021سبتمبر  19بتاريخ 

 .تلك المبالغالشركة باالعتراض وتم سداد  ولم تقمم. 2021سبتمبر  26سعودي مع منح الشركة فترة سماح للرد على الهيئة حتى 
 

 حركة مخصص الزكاة 21-2

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 1,810,241  1,592,679 الرصيد في بداية السنة  
 667,436  3,895,797 (35)إيضاح الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها 

 1,071,762  1,494,503 * المحمل خالل السنة

 (1,956,760)  (2,228,511) المدفوع خالل السنة  

 4,754,468  1,592,679 
 

 :مكونات مصروف الزكاة* 

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 1,071,762  2,890,213 المحمل خالل السنة
 -  53,292 م2020ربط زكوي عن سنة 

 -  (1,449,002) مخصص انتفى الغرض منه

 1,494,503  1,071,762 
 

 

 



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بالريال 
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 يراداتاإل -22

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 
 381,205,802  588,332,484 رسوم دراسية 

 (101,203,371)  (106,531,882) خصم رسوم دراسية

 -  52,725,107 (33)إيضاح  إيرادات التوظيف

 -  29,798,370 (33)إيضاح  إيرادات دورات تدريبية

 -  11,134,080 إيراد اشتراك حافالت

 344,268  2,035,252 أخرى

 577,493,411  280,346,699 
 

 الحكومية المنحإيرادات  -23

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

"هدف" اعانات صندوق تنمية الموارد البشرية  12,400,423  172,200 

والتعليماعانات وزارة التربية   1,912,003  1,080,427 

(17)إيضاح  إيرادات منح حكومية  516,644  512,712 

 14,829,070  1,765,339 
 

ً وفقاً للضوابط المحددة من الوزارة والمرتبطة بشكل أساسي بالميزانية المخصصة لذ - لك من قبل تمنح اعانة وزارة التربية والتعليم للمجموعة سنويا

 الطالب المسجلين لدى كل مدرسة.الوزارة واعداد 
 

ري لمدة تمنح اعانة صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( وفقاً لالتفاقية المبرمة بين المجموعة والصندوق على أساس مبلغ مقطوع من الراتب الشه -

 معينة للموظفين السعوديين المشمولين في االتفاقية.

 
 تكلفة اإليرادات -24

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

وما في حكمهاوأجور رواتب     310,063,245  133,552,877 

(8استهالك حق استخدام موجودات )إيضاح   55,023,742  30,019,741 

(5)إيضاح  عقارات وممتلكات ومعداتاستهالك   23,704,343  16,087,971 

 12,363,337  17,041,111 رسوم حكومية

 2,128,524  6,508,474 صيانة واصالح

 -  4,911,673 كتب دراسية

 2,822,412  4,735,841   كهرباء ومياه

 -  4,534,191 إيجار حافالت لنقل الطالب

 -  3,729,913 عمالة مست جرة

 244,616  3,321,157 رسوم أنشطة طالبية

 -  3,105,510 مصروفات الدورات التدريبية

 107,402  2,366,330   ضيافة ونظافة

ومطبوعاتقرطاسية   2,657,823  1,376,837 

(7موجودات غير ملموسة )إيضاح  إطفاء   2,551,885  1,542,960 

(8تسويات عقود االيجار )إيضاح   1,927,869  - 

 -  1,848,820 ايجار حراس أمن

 549,650  854,219 هاتف وبريد وانترنت

 -  135,554 مخصص مخزون راكد وبطيء

 5,422,134  11,348,665 أخرى

 460,370,365  206,218,461 

 

 

 

 



 شركة عطاء التعليمية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 تسويقيةمصروفات  -25

التي تقوم بها المجموعة واللوحات الخارجية الثابتة والرقمية تتمثل تلك المصروفات في قيمة الحمالت التسويقية والترويج عبر المنصات االلكترونية 

 .للترويج للخدمات التي تقدمها المجموعة
 

 وإداريةعمومية مصروفات  -26

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

وما في حكمهاوأجور رواتب     39,417,014  15,675,565 

 1,759,382  4,221,185 مصاريف بنكية

 2,107,284  3,508,053   أتعاب مهنية واستشارات

 1,319,250  2,997,172 رسوم حكومية

(5)إيضاح  عقارات وممتلكات ومعداتاستهالك   2,502,913  - 

 1,384,671  1,823,490 مصاريف دعم فني وحاسب آلي

 27,583  905,307   صيانة وإصالح

(7موجودات غير ملموسة )إيضاح  إطفاء   1471,21  373,755 

 118,247  450,666 قرطاسية ومطبوعات

 151,333  440,018   ضيافة ونظافة

 18,021  365,064   كهرباء ومياه

وانترنتهاتف وبريد   156,506  154,263 

(6)إيضاح  عقارات استثماريةاستهالك   -  332,327 

 502,936  5,230,962 أخرى

 62,489,561  23,924,617 

 

 مكاسب ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة -27
 

شركة عطاء التعليمية على شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة )"الشركة"( وشركاتها التابعة  م إستحوذت2021أغسطس  8بتاريخ 

مليون لاير سعودي والتي تتمثل في قيمة الفرق بين صافي  38,121م وقد نتج عن عملية اإلستحواذ مكاسب بقيمة 2021أغسطس  1وذلك اعتبارا من 

 ة للتعليم والتدريب القابضة )"المستحوذ عليها"( وبين قيمة الشراء في تاريخ االستحواذ وذلك على النحو التالي:األصول لشركة المجموعة العربي
 

 م 2120يوليو  31  م 2022يوليو  31 إيضاح 

 -  190,495,761  صافي أصول شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة في تاريخ االستحواذ

 -  77,637,821 3-5/35 ومباني مملوكة لشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضةفرق تقييم أراضي 

3-35 اإلجمالي  268,133,582  - 

3-35 يخصم: قيمة الشراء في تاريخ االستحواذ   (230,012,582)  - 

 35-3  38,121,000  - 
 

 إيرادات أخرى -28

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 375,000  6,724,743 ايراد بيع كتب

 2,550,368  5,368,458 دخل من إيجارت تشغيلية

 -  1,364,455 ايراد زي مدرسي

(8تخفيضات على عقود االيجار )إيضاح   1,238,710  1,917,479 

 1,638,518  1,795,455 أخرى

 16,491,821  6,481,365 
 

 

 تكاليف التمويل -29

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

(8الفوائد على التزامات حق استخدام موجودات )إيضاح   22,974,313  12,535,301 

ض من البنوك المحليةتكاليف تمويل قرو  17,212,765  7,212,782 

(1-61تكاليف تمويل قرض وزارة المالية )إيضاح   516,644  512,712 

 40,703,722  20,260,795 



 شركة عطاء التعليمية
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 السهم األساسية والمخفضةربحية  -30

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. إن  الشركة ن فيلمساهمياإلى لسنة العائد ا دخلقسمة تم احتساب ربحية السهم األساسية ب

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

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 35,521,640  70,615,973 دخل السنة

 40,000,000  40,188,707 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 1,76  0,89 

 

 رتباطات الرأسماليةإلوا لتزامات المحتملةاإل -31

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 3,843,324  4,677,788 الموردين

مشروعات تحت التنفيذ –الرأسمالية االرتباطات   2,214,115  21,470,665 

 6,891,903  25,313,989 
 

 

  -موجودات:  استخداموفيما يلي المبالغ المستحقة عن عقود االيجار الغير مثبتة كحق  -

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 4,920,448  1,988,956 أقل من سنة

* سنواتأكثر من سنة وأقل من ثالث   -  9,840,976 

 -  - أكثر من ثالث سنوات

 1,988,956  14,761,424 

 
 

ي مملوكة أو ال توجد إيجارات مستحقة ألكثر من ثالثة سنوات نظرا ألن الشركة تخطط ألن تكون جميع المباني التعليمية خالل الفترة القادمة إما مبان* 

 علىسكنية لهم مباني مؤجرة وفقا لعقود إيجار طويلة األجل، وفيما يخص سكن الموظفين سيتم منح بدالت سكن نقدية للموظفين بدال من توفير مقرات 

نفقة الشركة.



 شركة عطاء التعليمية
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر  -32

 إيرادات منح حكومية مؤجلة، قروض،الموجودات،  استخداممطلوبات عقود االيجار بموجب حق تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية بالمجموعة 

عالقة. تتكون الموجودات المالية  اتف ذاطرأ إلىمستحق ، اخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة، تجارية ذمم دائنة إيرادات مستلمة مقدماً،

ً وموجودات متداولة أخرالرئيسية للمجموعة من  النقد وما في حكمه. إن ، مستحق من طرف ذو عالقة، ىالذمم المدينة، مصروفات مدفوعة مقدما

سوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية( المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر ال

 ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر.
 

 مخاطر السوق 32-1

ا يؤثر على هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبية ومعدالت الفوائد مم   

الحدود المقبولة دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن 

 مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها.

 

 مخاطر أسعار الفائدة 32-1-1      

تدفقاتها النقدية. مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بت ثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة و

نكية وقروض. تقوم تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة والتي تتمثل بشكل رئيسي في تسهيالت ب

قد أن مخاطر التدفقات اإلدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعت

 .النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للمجموعة غير جوهرية

الدائنة للمجموعة والمدرجة بالتكلفة المطف ة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي إن الذمم المدينة والذمم 

رضة ير مع( حيث ال تتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن المجموعة غ7رقم )

 لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.

  لمخاطر التغييرات في أسعار الفائدة هو كما يلي:  ن تعرض المجموعةإ

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 192,776,819  480,808,635 قروض بمعدالت فائدة متغيرة

 11,426,719  9,979,987 قروض بمعدالت فائدة ثابتة

 .اإلسالمية الشريعةمع أحكام  ومتوافقةالقائمة هي مبرمه مع بنوك محليه  االئتمانيةالتسهيالت  اتفاقياتإن جميع  -

 تحليل الحساسية

حقوق الملكية  يوضح الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة مع ثبات المتغيرات األخرى، ال يوجد ت ثير مباشر على

 .للمجموعة

 قائمة الربح أو الخسارة 

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 

 نقطة 100تخفيض   نقطة  100زيادة   نقطة 100تخفيض   نقطة  100زيادة  

 (1,927,768)  1,927,768  (4,808,086)  4,808,086 قروض بمعدالت فائدة متغيرة

 (1,927,768)  1,927,768  )4,808,086(  4,808,086 التغييرات في التدفقات النقدية 

 قائمة حقوق الملكية. علىال يوجد ت ثير  -
 

 مخاطر العمالت األجنبية 32-1-2

جنبية مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، تنش  مخاطر العمالت األ

غير  هاب ن المجموعةعندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي، تعتقد إدارة 

. تراقب اإلدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف الريال السعوديتعامالت المجموعة ب الجانب األكبر مننظراً ألن لمخاطر العمالت األجنبية معرضة 

ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم  التغطيةه من الضروري أناإلدارة تعتقد وردود فعل السوق ال  تها، وبناًء على خبرعن كثب وبشكل مستمر

المتوسط. ىاألجنبية محدودة نسبياً في المد مخاطر العمالت
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مخاطر االئتمان  32-2  

هري هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى المجموعة تركيز جو  

األخرى لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة 

تمان. بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل. لدى المجموعة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها لمخاطر االئ

 .تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد االقصى لمخاطر االئتمان

  -م: 2022يوليو  31كما في وأرصدتها  مجموعةال التي تتعامل معهاللبنوك  االئتمانيوفيما يلي التصنيف 

 

 م2021يوليو  31  م2022يوليو  31 التصنيف االئتماني

BAA1 2,904,728  1,112,029 

A1 16,128,926  2,465,570 

A2 9,074,424  2,232,730 

A3 20,525,612  1,647,427 

 48,633,690  7,457,756 
 

 الذمم المدينة

 م2022يوليو  31
إجمالي الذمم 

 المدينة

خسائر االئتمان  

 المتوقعة

خسائر معدل  

 االئتمان المتوقعة

 ٪2  2,123,738  94,932,129 أقل من سنة

 ٪13  1,637,951  13,044,747 سنة وأقل من سنتين

 ٪19  1,942,792  10,296,447 سنتين وأقل من ثالث سنوات

 ٪41  2,288,689  5,528,575 ثالث سنوات وأقل من أربع سنوات

 ٪92  4,666,043  5,072,900 أربع سنوات ف كثر

   12,659,213  128,874,798 اإلجمالي

 

 م2021يوليو  31
إجمالي الذمم 

 المدينة

خسائر االئتمان  

 المتوقعة

خسائر معدل  

 االئتمان المتوقعة

 ٪4  1,862,188  43,097,256 أقل من سنة

 ٪11  1,275,907  11,969,033 سنة وأقل من سنتين

 ٪31  1,806,519  5,806,090 سنتين وأقل من ثالث سنوات

 ٪54  1,382,091  2,576,187 ثالث سنوات وأقل من أربع سنوات

 ٪85  1,167,390  1,371,085 أربع سنوات ف كثر

   7,494,095  64,819,651 اإلجمالي
 

أنها قادرة على تحصيل الذمم المدينة ألن لديها ملفات الطالب وعدم قدرة الطالب على االنتقال إلى مدرسة أخرى أو ترك المدرسة دون  اإلدارة ترى -

 الحصول على الملف التعليمي الخاص به والحصول على مخالصة من المدرسة. تمكن الطالب منالرجوع للشركة وسداد جميع المبالغ المستحقة حتى ي

 

 ( "األدوات المالية".9حساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للنهج المبسط المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )يتم  -
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 مخاطر السيولة  32-3

التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة ب دوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على 

السيولة المتوفرة  عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية

يتمثل النهج الذي تتبعه المجموعة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند  .للوفاء بااللتزامات المالية للمجموعة

 استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.

في مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة  للمجموعةيلخص الجدول التالي المطلوبات المالية 

 وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.

 

 م2202يوليو  31

 
 سنوات 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أقل من سنة  القيمة الدفترية

 309,227,597  194,119,330  54,799,655  558,146,582 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات

 46,000,000  321,920,761  122,867,861  490,788,622 قروض

 -  1,043,614  399,199  1,442,813 إيرادات منح حكومية مؤجلة

 -  -  26,958,505  26,958,505 إيرادات مستلمة مقدماً 

 -  -  13,251,206  13,251,206 تجارية ذمم دائنة

 -  -  30,024,394  30,024,394 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى 

 -  -  3,401,214  3,401,214 عالقة اتف ذاطرأمستحق إلى 

 1,124,013,336  251,702,034  517,083,705  355,227,597 

 

 م1202يوليو  31

 

 سنوات 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أقل من سنة  القيمة الدفترية

 187,591,040  113,039,168  21,779,897  322,410,105 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات

 4,472,231  168,103,737  31,627,570  204,203,538 قروض

 73,223  1,369,590   457,068   1,899,881 إيرادات منح حكومية مؤجلة

 -  -   6,793,198   6,793,198 إيرادات مستلمة مقدماً 

 -  -   961,243   961,243 تجارية ذمم دائنة

 -  -   18,433,021  18,433,021 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى 

 -  -   148,961   148,961 مستحق إلى طرف ذو عالقة

 554,849,947  80,200,958  282,512,495  192,136,494 

 

 رأس المالمخاطر إدارة  32-4

قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي كافية وهي الحفاظ على قاعدة رأس مال  مجلس اإلدارةإن سياسة 

مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى توزيعات األرباح للمساهمين العاديين وتقوم بمراقبة قاعدة رأس المال  ميقولألعمال. 

 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا النقد وما في حكمه. ستخدامإب الخاصة بها
 

 إلى حقوق الملكية للمجموعة في نهاية السنة: فيما يلي نسبة صافي الدين

 م 2021يوليو  31  م 2022يوليو  31 

(16)إيضاح  قروض  490,788,622  204,203,538 

    يطرح:

(12)إيضاح  النقد وما في حكمه  (48,961,017)  (7,498,833) 

 196,704,705  441,827,605 صافي الدين

للمساهمين في الشركةالعائدة إجمالي حقوق الملكية   859,645,607  743,197,456 

العائدة للمساهمين في الشركة نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية  51٪  26٪ 
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 )تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر  -32

 

 القيمة العادلة 32-5

أو سداد التزام في معاملة تتم بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل 

 :إلى االفتراض ب ن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 .ظل غياب السوق الرئيسية من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في  •

 .يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها

ض أن أطراف يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افترا

 .حقق أفضل مصالح اقتصادية لهمالسوق يعملون بما ي

ستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه إي خذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية ب

 .أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه

يب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات تستخدم المجموعة أسال

 .العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد

مها العادلة في القوائم المالية الموحدة في نطاق الهيكل الهرمي يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قي

 :للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل

 .المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات  •

 .لعادلةالمستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقياس القيمة ا  •

.المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة  •

 

ستويات في بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا جرى تحويالت ما بين الم

كل لهرمي أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من المعطيات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية التسلسل ا

 .فترة من فترات إعداد القوائم المالية الموحدة

دلة هي القيمة التقريبية لقيمتها العادلة. المطلوبات المالية تم قياسها على اساس التكلفة القيمة الدفترية للموجودات المالية التي ال يمكن قياسها بالقيمة العا

المطف ة والتي تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.
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 التقارير القطاعية -33

لرياض، يتمثل نشاط المجموعة الرئيسي في ت سيس 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 بت القطاع التعليمي •

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

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

 م2022يوليو  31

 المجموع  قطاع التوظيف  قطاع التدريب  القطاع التعليمي 

 577,493,411  52,725,107  29,798,370  494,969,934 (22)إيضاح  اإليرادات

 14,829,070  3,263,661  512,215  11,053,194 (23إيرادات المنح الحكومية )إيضاح 

 (460,370,365)  (47,455,490)  (25,806,780)  (387,108,095) (24)إيضاح  تكلفة اإليرادات

 131,952,116  8,533,278  4,503,805  118,915,033 مجمل الدخل

        

 804,742,006  5,640,640  35,399,213  763,702,153 (5)إيضاح  عقارات وممتلكات ومعدات

 عقارات وممتلكات ومعداتاستهالك 

 (5)إيضاح 
22,064,142  1,837,834  2,305,280  26,207,256 

 

 م2021يوليو  31

 المجموع  قطاع التوظيف  قطاع التدريب  القطاع التعليمي 

 280,346,699  -  -  280,346,699 (22)إيضاح  اإليرادات

 1,765,339  -  -  1,765,339 (23إيرادات المنح الحكومية )إيضاح 

 )206,218,461(  -  -  )206,218,461( (24)إيضاح  تكلفة اإليرادات

 75,893,577  -  -  75,893,577 مجمل الدخل

        

 495,142,467  -  -  495,142,467 (5)إيضاح  عقارات وممتلكات ومعدات

 عقارات وممتلكات ومعداتاستهالك 

 (5)إيضاح 
16,087,971  -  -  16,087,971 

 

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

 
 

 مطابقة المعلومات حول التقارير القطاعية مع صافي دخل المجموعة قبل الزكاة

 م 2021يوليو  31  م 2022يوليو  31 

    

 75,893,577  131,952,116 مجمل الدخل من القطاع المسجل

    المبلغ غير الموزع:

(25)إيضاح مصروفات تسويقية   (3,164,605)  )978,470( 

(26)إيضاح  مصروفات عمومية وإدارية  (62,489,561)  )23,924,617( 

(9/10واألرصدة المدينة األخرى )إيضاح مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينةعكس/)تكوين(   (1,060,884)  )693,663( 

(72مكاسب ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة )إيضاح   38,121,000  - 

(28)إيضاح  إيرادات أخرى  16,491,821  6,481,365 

 49,051  (3,595,400) )خسائر(/ أرباح رأسمالية

(29)إيضاح  تكاليف التمويل  (40,703,722)  (20,260,795) 

 (39,327,129)  (56,401,351) إجمالي المبلغ غير الموزع

 36,566,448  75,550,765 الدخل قبل الزكاة

 



 شركة عطاء التعليمية
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 )تتمة( التقارير القطاعية -33

 م2022يوليو  31

 المجموع  قطاع التوظيف  قطاع التدريب  القطاع التعليمي 

        توقيت االعتراف باإليرادات:

 82,523,477  52,725,107  29,798,370  - في نقطة زمنية معينة

 494,969,934  -  -  494,969,934 مع مرور الوقت

 577,493,411  52,725,107  29,798,370  494,969,934 إجمالي اإليرادات

 

 م2021يوليو  31

 المجموع  قطاع التوظيف  قطاع التدريب  القطاع التعليمي 

        توقيت االعتراف باإليرادات:

 -  -  -  - في نقطة زمنية معينة

 280,346,699  -  -  280,346,699 مع مرور الوقت

 280,346,699  -  -  280,346,699 إجمالي اإليرادات

 

 معامالت غير نقدية -34

 م 2021يوليو  31  م 2022يوليو  31  إيضاح 

عقارات وممتلكات ومعداتمحول من عقارات استثمارية إلى   5/6  37,419,722  - 

عقود اإليجار  مطلوباتإضافات حق استخدام موجودات مقابل   8  9,399,065  65,198,999 

إكتوارية من إعادة قياس مزايا نهاية الخدمة للموظفينخسائر   18-2  3602,000,  5,974 

تجاريةاستبعاد موجودات غير ملموسة مقابل ذمم دائنة   7  -  83,964 

 

 على شركات تابعة استحواذ -35

تجميعات األعمال )"المعيار"( مع كون شركة عطاء  -3طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  تم احتساب االستحواذ بإستخدام

ليم والتدريب التعليمية هو الطرف المستحوذ وشركة مدارس العلم العالمية وشركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب وشركة المجموعة العربية للتع

ً القابضة هما األطر تخصيص مقابل الشراء للموجودات والمطلوبات ب قامتلما يقتضيه المعيار، فإن شركة عطاء التعليمية  اف المستحوذ عليهما. وفقا

  .م2022يوليو  31خالل السنة المالية المنتهية في  م تضمين تخصيص سعر الشراء في القوائم المالية الموحدةوت القابلة للتحديد
 

 العالميةشركة مدارس العلم  -1
 

 ،مليون لاير سعودي 40مبلغ من رأس مال شركة مدارس العلم العالمية مقابل سداد  ٪100 علىالشركة  استحوذت، م2020أغسطس  1من  اعتبارا

. يتمثل نشاط شركة مدارس العلم ارس العلم العالميةدشركة م علىبذلك أصبحت الشركة تسيطر م، و2020ديسمبر  21قع بتاريخ ووفقاً لعقد البيع الم

 على االستحواذ. وقد تم 3النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير المالي علىتجارية ة مؤهلة كشرك . وهي(4-1)إيضاح كما هو موضح في العالمية 

عليها من شركة  االستحواذلتنمية عمليات المجموعة. بلغت القيمة الدفترية للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم  العالمية لمشركة مدارس الع

وتم تنفيذ عملية تخصيص الشراء خالل العام الحالي من قبل مقيم مستقل والتي نتج عنها موجودات غير  لاير سعودي 283,624مدارس العلم العالمية 

المبالغ بالزيادة تمثل  هيو لاير سعوديمليون  29,318بشهرة بمبلغ  االعترافتم  ، وعليه،مليون لاير سعودي 10,398 ائمة الطالب" بقيمةملموسة "ق

 عن صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ والمحولة للمجموعة )"المستحوذة"(.

ة من الهيئة تم اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بشراء شركة مدارس العلم العالمية خالل العام الماضي، تم الحصول على موافقة عدم ممانع

العامة المنافسة.
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 )تتمة( استحواذ على شركات تابعة -35

 
 

 )تتمة( شركة مدارس العلم العالمية -1

 

 :الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لعملية اإلستحواذ هي كما يلي

 األصول المستحوذ عليها إيضاح 

 1,742,211 5 عقارات وممتلكات ومعدات

قائمة الطالب –موجودات غير ملموسة   7 210,398,33 

 2,970,736  ذمم مدينة

 588,234  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة اخرى

 1,207,778  النقد وما في حكمه

 224,062  احتياطي إكتواري

  )1,534,035( 2-18 مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

 ً   )2,080,145(  إيرادات مستلمة مقدما

تجارية ذمم دائنة   )233,929(  

  )804,194(  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

  )432,094( 2-21 مخصص الزكاة

  )1,365,000(  مستحق إلى طرف ذو عالقة

 10,681,956  مجموع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها 

الشهرة –موجودات غير ملموسة   7 29,318,044 

 40,000,000  اإلجمالي 

   صافي النقدية المستخدمة الناتجة عن االستحواذ

 40,000,000  مبالغ مستحقة 

 )1,207,778(  النقد وما في حكمه

 38,792,222  اإلجمالي 

 

 

 شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب  -2

م، 2020أغسطس  1٪ من رأس مال شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب اعتبارا من 52م، استحوذت الشركة على 2021خالل شهر يناير 

لصالح شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب بقيمة دفترية  610121031192مقابل إفراغ قطعة أرض مملوكة للشركة بموجب الصك رقم 

م، وبذلك أصبحت الشركة تسيطر على شركة الوسط األهلية للتعليم 2021يناير  18مليون لاير سعودي وفقاً لعقد الشراكة الموقع بتاريخ  20,1بلغت 

. وهي مؤهلة كشركة تجارية على النحو المحدد في (5-1)إيضاح في والتدريب. يتمثل نشاط شركة الوسط األهلية للتعليم والتدريب كما هو موضح 

. وقد تم االستحواذ على شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب لتنمية عمليات المجموعة. بلغت القيمة الدفترية 3يار الدولي للتقرير الماليالمع

وتم تنفيذ عملية  يمليون لاير سعود 3,59للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها من شركة الوسط األهلية للتعليم والتدريب 

مليون لاير سعودي،  1,945تخصيص الشراء خالل العام الحالي من قبل مقيم مستقل والتي نتج عنها موجودات غير ملموسة "قائمة الطالب" بقيمة 

ها القابلة للتحديد في وهي تمثل المبالغ بالزيادة عن صافي الموجودات المستحوذ علي مليون لاير سعودي 6,638تم االعتراف بشهرة بمبلغ  وعليه،

 تاريخ االستحواذ والمحولة للمجموعة )"المستحوذة"(.

خالل العام الماضي، تم الحصول على موافقة عدم  وسط األهلية للتعليم والتدريبتم اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بشراء شركة مدارس ال

ممانعة من الهيئة العامة المنافسة.
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 الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لعملية اإلستحواذ هي كما يلي:

 المستحوذ عليهااألصول  إيضاح 

 558,947 5 عقارات وممتلكات ومعدات

قائمة الطالب –موجودات غير ملموسة   7 01,945,35 

 1,147,602 8 حق استخدام موجودات

 2,810,671  ذمم مدينة

 651,241  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة اخرى

 448,243  النقد وما في حكمه

بموجب حق استخدام الموجوداتمطلوبات عقود االيجار   8 )1,198,386( 

 )591,132( 2-18 مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

 )235,342( 2-21 مخصص الزكاة

 5,537,194  مجموع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها 

الشهرة –موجودات غير ملموسة   7 6,638,475 

 12,175,669  اإلجمالي 

   صافي النقدية المستخدمة الناتجة عن االستحواذ

 12,175,669  مبالغ مستحقة 

 )448,243(  النقد وما في حكمه

 11,727,426  اإلجمالي 
 

 

 شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة -3
 

أغسطس  1٪ من رأس مال شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة اعتبارا من 100م، استحوذت الشركة على 2021خالل شهر أغسطس 

م، وبذلك أصبحت الشركة تسيطر على شركة 2021أغسطس  8مليون لاير سعودي، وفقاً لعقد البيع الموقع بتاريخ  138مبلغ م، مقابل سداد 2021

. وهي (6-1)إيضاح العربية للتعليم والتدريب القابضة. يتمثل نشاط شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة كما هو موضح في  المجموعة

القابضة . وقد تم االستحواذ على شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب 3المالي مؤهلة كشركة تجارية على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير

م تم توقيع اتفاقية ثالثية بين شركة عطاء التعليمية "الشركة المصدرة" وشركة المجموعة العربية 2021ديسمبر  13بتاريخ لتنمية عمليات المجموعة. 

ية لشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة "بصفتها المشترية" والشركاء بشركة نبعة التعليمية "بصفتهم البائعين" لبيع شركة نبعة التعليم

لاير سعودي للسهم. حيث تم  44,08بقيمة  للتعليم والتدريب القابضة من خالل إصدار أسهم للشركاء بشركة نبعة التعليمية في شركة عطاء التعليمية

قابلة للتحديد والمطلوبات التي تم لغت القيمة الدفترية للموجودات المليون لاير سعودي. ب 92,012سهم بقيمة إجمالية بلغت  2,087,215إصدار 

وتم تنفيذ عملية تخصيص الشراء خالل العام الحالي  مليون لاير سعودي 190,5االستحواذ عليها من شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة 

 38,121نتج عن ذلك مكاسب بمبلغ  وعليه، ي،مليون لاير سعود 77,637من قبل مقيم مستقل والتي نتج عنها فروق تقييم أراضي ومباني بقيمة 

وهي تمثل المبالغ بالنقص عن صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ والمحولة للمجموعة  مليون لاير سعودي

 )"المستحوذة"( وتم تسوية المكاسب الناتجة عن اإلستحواذ على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

موافقة عدم تم اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بشراء شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب خالل العام الماضي، تم الحصول على 

ممانعة من الهيئة العامة المنافسة.
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2022يوليو  31للسنة المنتهية في 

 السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بالريال 
 

 

-52- 

 

 )تتمة( استحواذ على شركات تابعة -35
 

 )تتمة( للتعليم والتدريب القابضةشركة المجموعة العربية  -3
 

 الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لعملية اإلستحواذ هي كما يلي:

 األصول المستحوذ عليها إيضاح 

 178,452,697 5 عقارات وممتلكات ومعدات

 77,637,821 5/27 فرق تقييم أراضي ومباني

 200,670,583 7 موجودات غير ملموسة

موجوداتحق استخدام   8 250,155,132 

 4,075,096  مخزون

 28,956,499  ذمم مدينة

 13,718,374  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة اخرى

عالقة ومستحق من طرف ذ   40,250 

 35,000,823  النقد وما في حكمه

 (265,499,791) 8 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات

 (127,687,630) 16 قروض

 (59,576) 17 إيرادات منح حكومية مؤجلة

 (22,771,063) 2-18 مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 ً  (7,156,195)  إيرادات مستلمة مقدما

تجارية ذمم دائنة   (9,262,608) 

 (16,456,063)  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 (3,895,797) 2-21 مخصص الزكاة

إلى أطراف ذات عالقةمستحق    (3,192,551) 

 332,726,001  مجموع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها

 (64,592,419)  الحقوق غير المسيطرة

 268,133,582  صافي الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها

على شركة تابعةمكاسب ناتجة عن االستحواذ   27 (38,121,000) 

 230,012,582  اإلجمالي

   صافي النقدية المستخدمة الناتجة عن االستحواذ

 230,012,582  مبالغ مستحقة

 (35,000,823)  النقد وما في حكمه

 195,011,759  اإلجمالي

 

 

 (.لاير سعودي 944,128 م:2021يوليو  31لاير سعودي ) 112,500 بلغت قيمة التكاليف المتعلقة باالستحواذ على الشركات التابعة -
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 وتعديالت سنوات سابقةإعادة تبويب  -36
 

 

 م وذلك على النحو التالي:2021يوليو  31فيما يلي إعادة التبويب والتعديالت على أرصدة السنة المالية المنتهية في  

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

      )1( قائمة المركز المالي الموحدة

      موجودات غير ملموسة

(7)إيضاح  شهرةال  424,699,370 - (12,343,682) 412,355,688 

تم تخصيص سعر الشراء 

لشركة مدارس العلم 

 العالمية وشركة مدارس

الوسط األهلية للتعليم 

والتدريب والذي نتج عنه 

أصول غير ملموسة )قائمة 

 الطالب(

(7)إيضاح قائمة الطالب  - - 12,343,682 12,343,682 

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

وأثره السنة لقائمة الطالب 

على األرباح المبقاة 

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

)2( قائمة الربح أو الخسارة 

      الموحدة

مصروفات عمومية 

 وإدارية
24,903,087 (978,470) - 23,924,617 

تم إعادة تبويب 

المصروفات التسويقية 

كبند مستقل في قائمة 

 الربح أو الخسارة الموحدة
تسويقيةمصروفات   - 978,470 - 978,470 

إيرادات  تم إعادة تبويب (6,481,365) - 2,158,658 (8,640,023) إيرادات أخرى

األرباح المنح الحكومية و

الرأسمالية كبند مستقل في 

قائمة الربح أو الخسارة 

 الموحدة

(280,002,431) اإليرادات  (344,268)  - (280,346,699)  

الحكوميةإيرادات المنح   - (1,765,339)  - (1,765,339)  

 (49,051) - (49,051) - أرباح رأسمالية

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

 السنة لقائمة الطالب

 

 أحداث الحقة  -37

 قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية الموحدة.تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية السنة المالية والتي 
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