












































































































 شركة عطاء التعليمية 

 ( شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021 يوليو  31 في المنتهية  للسنة 

 لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ المدرجة باللاير السعودي ما 

-48 -  

 

 )تتمة( ستحواذ على شركات تابعةإ-33
 

 شركة مدارس العلم العالمية  - أ
 

  ،مليون لاير سعودي  40من رأس مال شركة مدارس العلم العالمية مقابل سداد مبلغ     %100، إستحوذت الشركة علي  م2020أغسطس    1إعتباراً من  

. يتمثل نشاط شركة مدارس العلم  ارس العلم العالميةدشركة مبذلك أصبحت الشركة تسيطر علي  م، و2020ديسمبر    21قع بتاريخ  ووفقاً لعقد البيع الم

شركة  علي . وقد تم اإلستحواذ 3تجارية علي النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير المالية وهي مؤهلة كشرك.(1كما هو موضح في إيضاح ) العالمية 

جموعة. بلغت القيمة الدفترية للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم اإلستحواذ عليها من شركة مدارس  لتنمية عمليات الم مدارس العمل العالمية

الدفترية    وهي تمثل المبالغ بالزيادة عن صافي القيمةلاير سعودي،    39,716,376لاير سعودي. تم اإلعتراف بشهرة بمبلغ    283,624العلم العالمية  

 .الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديدلصافي 

باالعتبارتم   السائدة  السوق  األخذ ظروف  بعد  للُمقيم،  المهني  والتقدير  المهنية  الخبرة  اعتمادا على  العادلة  القيم  الحالية    تحديد  للموجودات  والظروف 

إلى نماذج القيمة  بالرجوع    يم الدولية، وقد تم التوصل إلى نتائج التقييمومصادر معلومات السوق. تم إجراء التقييم من قبل مقُيم مستقل حسب معايير التقي

 .تم تنفيذ عملية تخصيص سعر الشراء من قبل طرف ثالث مستقل على أساس تقرير التقييم للخبير المستقل، للسوق المفتوح

بشراء   المتعلقة  القانونية  االنتهاء من اإلجراءات  العالميةتم  العلم  العامة خال  شركة مدارس  الهيئة  الحصول على موافقة عدم ممانعة من  تم  السنة،  ل 

 للمنافسة. 
 

 الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لعملية االستحواذ هي كما يلي: 

  إيضاح    القيمة العادلة  

 ممتلكات ومعدات، صافي   6  1,742,211

 ذمم مدينة   2,970,736

 مقدماً وموجودات متداولة اخرى مصروفات مدفوعة    588,234

 النقد وما في حكمه    1,207,778

 إحتياطي إكتواري     224,062

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين  2-19  (1,534,035) 

 (2,080,145)    ً  إيرادات مستلمة مقدما

 ذمم دائنة   (233,929) 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى    (804,194) 

 مخصص الزكاة  ج- 22  (432,094) 

 مستحق إلى طرف ذو عالقة    (1,365,000) 

 مجموع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم اإلستحواذ عليها     283,624

 الشهرة   8  ,376,71639

 اإلجمالي     40,000,000

 صافي النقدية المستخدمة الناتجة عن اإلستحواذ    

 مبالغ مستحقة    40,000,000

 النقد وما في حكمه    (1,207,778)

 اإلجمالي     38,792,222
 

 

 شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب  -ب
 

من رأس مال شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب مقابل إفراغ  قطعة أرض    %52، إستحوذت الشركة علي  م2020أغسطس    1إعتباراً من  

لاير   20,099,200لصالح شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب بقيمة دفترية بلغت    610121031192مملوكة للشركة بموجب الصك رقم 

ً سعودي   ، وبذلك أصبحت الشركة تسيطر علي شركة الوسط األهلية للتعليم والتدريب. يتمثل نشاط  م2021يناير    18بتاريخ  لعقد الشراكة الموقع    وفقا

. 3وهي مؤهلة كشركة تجارية علي النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير المالي.(1شركة الوسط األهلية للتعليم والتدريب كما هو موضح في إيضاح )

شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب لتنمية عمليات المجموعة. بلغت القيمة الدفترية للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات    وقد تم اإلستحواذ علي 

لاير سعودي،    8,583,825لاير سعودي. تم اإلعتراف بشهرة بمبلغ    3,591,844التي تم اإلستحواذ عليها من شركة الوسط األهلية للتعليم والتدريب  

 .الدفترية لصافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد وهي تمثل المبالغ بالزيادة عن صافي القيمة
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