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 شركة عطاء التعليمية /مساهمي ى السادةإل

 )شركة مساهمة سعودية(

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 مقدمة 

التابعة لها )يُشار إليهما معاً بلفظ  والشركات )"الشركة"(  عطاء التعليمية شركة لالمرفقة  الموحدة األولية قائمة المركز المالي  قمنا بفحص لقد 

في حقوق الملكية    التغيراتواألخر    الشامل  الدخلواألولية الموحدة للربح أو الخسارة    والقوائم  م2021  اكتوبر  31كما في  "المجموعة"(  

اإلدارة  وى.  واإليضاحات التفسيرية األخر   المهمةسياسات المحاسبية  بال، وملخصاً  في ذلك التاريخ   ةالثالثة أشهر المنتهي   ةلفتروالتدفقات النقدية  

  " ي ( "التقرير المالي األول34لمحاسبة )لالدولي  لمعيار  لوعرضها وفقاً  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  هي المسؤولة عن إعداد هذه  

 . فحصناإلى    استناداً الموحدة الموجزة  المالية األولية  القوائم  هذه  بشأن    استنتاجإبداء  في  مسؤوليتنا  وتتمثل  مملكة العربية السعودية.  المعتمد في ال

 نطاق الفحص 

المراجع المستقل للمنشأة"  ( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل  2410)  الفحص  الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي  

أساسي على األشخاص المسؤولين   استفسارات، بشكلالمالية األولية من طرح  قوائم  الفحص  يتألف  المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

من المراجعة التي  عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه  

بها وفقاً   القيام  فإنه  المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  مراجعة  لل   الدوليةلمعايير  ليتم  لذلك  بأننا  الوصول إلى  ال يمكننا من  وتبعاً  تأكيد 

 رأي مراجعة. أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناًء عليه، أي من عمليات خالل اكتشافها التي يمكن المهمة بجميع األمور دراية سنصبح على 

 االستنتاج 

من جميع   ، غير ُمعدةالمرفقة  الموحدة الموجزة  المالية األولية  القوائم  بأن  ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد  لم  فإنه  ،  فحصناإلى    استناداً 

  المعتمد في المملكة العربية السعودية. (34لمحاسبة )لالدولي لمعيار لوفقاً  ،الجوانب الجوهرية

 

 

 عن البسام وشركاؤه 

 

 

 إبراهيم أحمد البسام

 ( 337ترخيص رقم ) –محاسب قانوني 
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 يمي وطبيعة النشاط  ظالوضع التن -1

 

بمدينة شرركة عطاء التعليمية )الشرركة( هي شرركة مسراهمة سرعودية، تأسرسرت بموجب نظام الشرركات في المملكة العربية السرعودية وتم تسرجيلها 

م، كشرركة مسراهمة سرعودية  2003مايو   11هرررررر الموافق  1424ربيع األول    10بتاريخ    1010186435الرياض بموجب السرجل التجاري رقم 

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

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

(4292). 

 

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

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

ريب المهني، إنشاء وتملك تعليمية وتدريبية قائمة وتطويرها وإدارتها، تملك وإدارة وتشغيل المعاهد التعليمية والتدريبية، تملك وإدارة مراكز التد

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

 

 :يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي

 87527صندوق بريد 

 11652الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

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

 

 بيانها: واآلتيالمرفقة حسابات الشركة وفروعها  الموجزة تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 األهلية مدارس الفكر 

 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 
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 الوضع التنظيمي وطبيعة النشاط )تتمة( -1

 

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

   
 نسبة الملكية الفعلية  

 )مباشر / غير مباشر( 

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

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

( 2التعليمية )شركة العروبة العالمية للخدمات  %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 %  

( 5مدارس الوسط االهلية للتعليم والتدريب )شركة  % 52   ذات مسئولية محدودة  المملكة العربية السعودية       52%  

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

 
%100  - 

( 6) شركة مبدعون التنمية للتأهيل %100  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية      - 

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

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

( 6) االلسن العالمية األهليةشركة مدارس  % 62,8  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية      - 

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

( 6) شركة الياسمين المحدودة  % 49  ذات مسئولية محدودة المملكة العربية السعودية      - 

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

 

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

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

روضة / تمهيدي / ابتدائي / متوسط / ثانوي للبنين والبنات وتجارة   –يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تملك المدارس األهلية لجميع المراحل  

 .نشاطها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاصالجملة والتجزئة في المواد والوسائل التعليمية وتمارس الشركة 

صرادر من  1011010525تزاول الشرركة نشراطها من خالل مدارس النخبة التعليمية فرع الخرج بحي النهضرة والذي يحمل سرجل تجاري رقم 

 م.2004يوليو  3هر الموافق 1425األول  ىجماد 15مدينة الرياض بتاريخ  

 

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

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

الشركة نشاط  اللغات والترجمة والمراكز   يتمثل  العالمية ومعاهد  المدارس  المنهج األمريكي وإقامة وإدارة وتشغيل  إقامة مدارس  في  الرئيسي 

 التدريبية التربوية والمعاهد والكليات الخاصة ومراكز الحاسب اآللي. 

ظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم شركة الرواد للخدمات المساندة )"الشركة"( هي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست بموجب ن  ( 3)

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

قرطاسية واألثاث ومواد يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في المقاوالت العامة للمباني واقامة المدارس وتشغيل المقاصف المدرسية والتجارة في ال

 .البناء

م قامت الشركة بفتح فرع جديد للشركة وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل  2018فبراير   7هر الموافق 1439جمادى األولى  22بتاريخ  

 ويتمثل النشاط الرئيسي للفرع في الصيانة والتشغيل.  1010933937التجاري رقم 
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 )تتمة(  الوضع التنظيمي وطبيعة النشاط -1

 

م، استحوذت الشركة على شركة مدارس العلم العالمية )"الشركة"( هي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست بموجب  2020 شهر ديسمبرخالل  ( 4)

ربيع الثاني   3بتاريخ    1010218835نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  

 م(. 2006مايو  1هر )الموافق 1427

ض يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة رياض األطفال بمنهج وطني وعالمي، تشغيل المدارس المستقلة تعليم ريا 

لة التعليم االبتدائي بمنهج وطني األطفال بمنهج وطني وعالمي، التعليم االبتدائي للطالب والطالبات بمنهج وطني وعالمي، تشغيل المدارس المستق

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

مي، التعليم المتوسط المختلط ويشمل مدارس للطالب والطالبات بمنهج وطني وعالمي، تشغيل المدارس المستقلة التعليم الثانوي بمنهج وطني وعال

ث الشريف، الجاليات، التعليم الثانوي المختلط ويشمل مدارس الجاليات، معاهد تعليم اللغات ومهارات المحادثة، مراكز تحفيظ القرآن الكريم والحدي 

كتروني، معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، التدريب علي استخدام الحاسوب والبرامج الملحقة، معاهد التدريب اإلداري، التدريب اإلل

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

 

 1الرياض بتاريخ صرادر من مدينة  1010393369تزاول الشرركة نشراطها من خالل فرع مدارس العلم العالمية والذي يحمل سرجل تجاري رقم 

 م.2014فبراير  1هر الموافق 1435ربيع األخر 

وذلك اعتبارا من )"الشركة"(  من رأس مال شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب    %52م، استحوذت الشركة على  2021خالل شهر يناير   ( 5)

مملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض هي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست بموجب نظام الشركات في الو  م2020أغسطس    1

 م(.2003ديسمبر  20هر )الموافق 1424شوال  26بتاريخ    1010192295بموجب السجل التجاري رقم 

 

انوي للطالب  يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التعليم االبتدائي للطالب والطالبات بمنهج وطني، التعليم المتوسط للطالب بمنهج وطني، التعليم الث 

 بمنهج وطني، التعليم المتوسط المختلط ويشمل مدارس الجاليات، تشغيل المدارس المستقلة التعليم الثانوي بمنهج وطني.
 

صرادر من   1010949634تزاول الشرركة نشراطها من خالل فرع شرركة مدارس الوسرط األهلية للتعليم والتدريب والذي يحمل سرجل تجاري رقم  

 م.2018مارس  28هر الموافق 1439رجب  11مدينة الرياض بتاريخ  

 

)"الشركة"( وهي شركة مساهمة مقفلة، تأسست    م، استحوذت الشركة على شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب2021أغسطس    8بتاريخ   ( 6)

محرم   18بتاريخ    1010206103بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  

 م(.2005فبراير  27هر )الموافق 1426
 

لغات والحاسب اآللي والبرامج اإلدارية والمعاهد الصحية، وانشاء وإدارة المدارس  يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في انشاء وإدارة معاهد لتعليم ال

للت  العامة  المؤسسة  خطاب  بموجب  والتدريبية  والتعليمية  التربوية  النشاطات  وجميع  والجامعات  والكليات  والمهنياالهلية  التقني  رقم   دريب 

 م. 2004يوليو  5هر الموافق 1425جمادى األولى  18وبتاريخ  1664/204
 

 

( وتداعياته على قطاعات األعمال محلياً ودولياً، تلتزم المجموعة بتطبيق ما نصت 19- إلى األحداث المتعلقة بانتشار فيروس كورونا )كوفيدإشارة  

ا المختصة.  الجهات  قبل  من  الصادرة مؤخراً  القرارات  بالمجموعة  عليه  العاملين  الالزمة لضمان صحة وسالمة  المجموعة اإلجراءات  تخذت 

تبنتها وقدمتها حكومة المملكة من التي  المبادرات والقرارات  الوباء، كما تسعى المجموعة إلى االستفادة من  انتشار  بالحد من  أجل   والمساهمة 

، ونظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية للوباء، فإنه يصعب على المجموعة حالياً على شركات القطاع الخاص  19- التخفيف من األثار السلبية لكوفيد

 مستقبلية. تحديد االثر المالي للوباء، ومع ذلك، ستستمر المجموعة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستعكس أي تغيرات مطلوبة في فترات التقارير ال
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
م 2021اكتوبر  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 والقياس    اإلعدادأسس  -2
 

 المطبقة المعايير المحاسبية  1- 2

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

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

إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية، ومع ذلك   حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة ،  م2021يوليو    31في    منتهيةللسنة الكما في و

آخر  المهمة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذالمعامالت  األحداث وتذكر السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية لشرح  

 للمجموعة. سنوية قوائم مالية 

 31م ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2021  اكتوبر  31أشهر المنتهية في    ةثالث الإن نتائج فترة  

 م. 2022يوليو 

فقد استحوذت المجموعة على شركة مدارس العلم العالمية ومدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب    5- 1و  4- 1كما هو مشار إليه في إيضاح  

المنتهية في  2021خالل عام   للسنة  الموحدة  المالية  القوائم  نتائج االستحواذ على  المقارنة م. وعليه2021يوليو    31م وقد ظهرت  ارقام  فإن   ،

 م المرفقة ال تتضمن الشركتين المستحوذ عليهما.2020أكتوبر  31روضة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة عن الفترة المنتهية في المع
 

 أساس التوحيد   2- 2

 (.1عة( كما ورد في إيضاح رقم ) تتضمن القوائم المالية االولية الموحدة، القوائم المالية لشركة عطاء التعليمية وفروعها وشركاتها التابعة )المجمو

م. الشركات التابعة هي منشآت  2021أكتوبر    31التابعة كما في   وشركاتها األم للشركة المالية القوائم من المالية االولية الموحدة القوائم تتكون

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

حديد، في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه الت 

 :تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة

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

 فيها(

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

 المستثمر فيها في التأثير على عائداتها القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة  •

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

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

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

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى  •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة  •

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

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

التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطل  تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة  بالشركة  السيطرة عندما  المتعلقة  وبات واإليرادات والمصروفات 

تاريخ توقف سيطر تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى  المالية الموحدة من  القوائم  بيعها خالل السنة في  تم حيازتها أو  التي  ة التابعة 

 .المجموعة على الشركة التابعة

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

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

موجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة ال

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

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

 :تابعة، فإنها

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

 .تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة •

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

 .ة للمقابل المستلمتعمل على تحقق القيمة العادل •

تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به  •



   شركة عطاء التعليمية
( مساهمة سعوديةشركة  ) 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
م 2021اكتوبر  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

( المبالغ المدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)  
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 أسس اإلعداد والقياس )تتمة(  -2

 

 )تتمة(   أساس التوحيد 2- 2

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

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

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

 

 سس القياس أ 3- 2

والقرض الممنوح من وزارة ، التزامات منافع الموظفين  باستثناءوفقا لمبدأ التكلفة التاريخية  وجزة  إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المتم  

 . طريقة وحدة االئتمان المخططة باستخدامبالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية المالية فقد تم إثباتهم 

 

 عملة العرض والنشاط   4- 2

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

 . خالف ذلك علىما لم ينص  لاير
 

 : واالفتراضات استخدام التقديرات  5- 2   
 

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

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

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

 مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة. 

ا في القوائم بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصاح عنهجموعة  مأعاله، قامت ال  1ومع ذلك، كما هو موضح في إيضاح  

 . ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية. 19-المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

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

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

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

 

 السياسات المحاسبية ملخص ألهم  -3
 

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

 .م2021 يوليو 31للسنة المنتهية في 
 

 المعايير والتفسيرات  علىالمعايير الجديدة، التعديالت  1- 3

م وتفاصيل ذلك تم توضيحها 2021يناير    1من   اعتباراالمعايير سارية  على ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت 

  عة. القوائم المالية األولية الموحدة للمجمو علىم. ولكن ليس لها أثر جوهري 2021يوليو  31في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

 قياس القيمة العادلة   2  -3

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

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

 المطلوبات أو في السوق الرئيسي للموجودات أو   -

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات  -



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
م 2021اكتوبر  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3
 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة   2  -3

باستخدام   االلتزامإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو  

تهم بافتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلح  االلتزاماالفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو  

 .االقتصادية

ت في قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام الموجودا 

 .أقصى وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام له

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

 .التي يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن إدراكها

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

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

 .ن تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياسالمستوى األول: األسعار المتداولة )بدو

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

 بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. 

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

المجموعة بتحديد بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم  الموجزة  الموحدة  األولية  النسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية  ب 

مستوى من المدخالت الهامة   ما إذا كان التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى

ة العادلة المتكررة وقياس  إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة التقرير. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيم

 .القيمة العادلة غير المتكررة

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

يسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في احتساب  المحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئ 

ة  العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو التزام مع المصادر الخارجي   التقييم مع

فصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس ا األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً. ألغراض  

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

 

 ممتلكات ومعدات  -4
   

  77,812,257م:  2021يوليو    31) سعودي  لاير   184,945,200قيمتها  م توجد بعض األراضي والمباني البالغ  2021اكتوبر    31كما في   -

 .(8مرهونة مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما هو مبين في إيضاح رقم ) لاير سعودي(

راضي مستأجرة من كل من جمعيتي البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن تتضمن الممتلكات والمعدات مباني وإنشاءات مقامة على أ -

االراضي   هذه  وتمثل  المباني   %60وعلومه  لتلك  الدفترية  القيمة  صافي  بلغت  وقد  االزدهار  بمجمع  الرواد  مدارس  أراضي  مساحة  من 

من أي مباني أو توسعات تقوم بها المجموعة    %30عية في  لاير سعودي. وتقضي اتفاقية اإليجار مع جمعية البر بأحقية الجم  35,625,314

اإلجمالية  تكلفتها  والبالغ  المباني  على  تمت  التي  والتحسينات  اإلضافات  قيمة  كامل  أدرجت  فقد  وعليه  المستأجرة  األراضي  هذه  على 

البالغة    49,382,014 البر  بما فيها حصة جمعية  لاير سعودي وذلك على اعتبار أن المجموعة تكبدت هذه    14,814,604لاير سعودي 

 التكاليف ولها حق االنتفاع بها بموجب العقد. 

لاير    3,800,000لاير سعودي والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه مبلغ    2,800,000تبلغ القيمة اإليجارية السنوية لجمعية البر بمبلغ   -

 سعودي. 

 

 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
م 2021اكتوبر  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
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 )تتمة(    ممتلكات ومعدات-4

م وتستهلك هذه المباني على  2030مايو    3هر الموافق  30/12/1451ي عقد اإليجار مع المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتاريخ  ينته -

سنة والذي يتجاوز مدة عقود اإليجار حيث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطيات األخرى المتوفرة    50العمر اإلنتاجي المتوقع والبالغ  

 ادرة على تجديد عقود اإليجار بما يتالئم مع ظروف واحتياجات النشاط. لديها أنها ق

لاير    8,537,174م:  2021يوليو    31لاير سعودي )  20,529,947مشروعات تحت التنفيذ البالغ قيمتها  الم تتمثل  2021اكتوبر    31كما في   -

الواقع بحي االزدهار وأعمال تطو التعليمي  للمجمع  بناء ملحق  المبانيسعودي( في مشروع  الورود    ير  بحي  التعليمية  ومباني بالمجمعات 

 . العالمية جيل المجدالعالمية األهلية ومدارس مدارس االلسن 
 

 ذمم مدينة   -5

 

م  2021اكتوبر  31

 )غير مدققة( 

م  2021يوليو  31 

 )مدققة( 

 64,819,651  144,130,437 ذمم مدينة 

 ( 7,494,095)  (49,282,566) ناقصاً: مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة

 94,847,871  57,325,556 

 

 فيما يلي حركة مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة:  1-5

م  2021اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

م  2021يوليو  31 

 )مدققة( 

 4,356,815  7,494,095 الرصيد أول الفترة / السنة 

 2,444,143  38,710,864 الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها 

 783,699  3,762,189 المكون خالل الفترة / السنة 

 (526)  - المستخدم خالل الفترة / السنة 

 (90,036)  (684,582) عكس مخصص خالل الفترة / السنة 

 7,494,095  49,282,566 السنة  /   الفترةنهاية  الرصيد 
  

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -6
 

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

دارة مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا التي تمت خالل الفترة بين المجموعة وأحد المساهمين، وبين المجموعة وأعضاء مجلس اإل

المعامالت    ار التنفيذيين واإلدارة العليا، وتتم تلك المعامالت في سياق النشاط المعتاد للمجموعة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغير وتتمثل أهم وكب 

 مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي:

 

 

 طبيعة العالقة   

 

 طبيعة التعامالت  

 حجم التعامالت  
م  2021اكتوبر  31   

 )غير مدققة( 

م  2020اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

مساهم وعضو    د/ أحمد بن ناصر المتعب  

 مجلس إدارة  

 3,794,411  3,127.333  إيجارات  

 -   220,270  مصروفات باإلنابة   شركة شقيقة   شركة نبعة التعليمية

 -   162,193  مصروفات باإلنابة   شقيقة شريك بشركة    حمد الشنيفي 

 -  113,725  مصروفات باإلنابة   شريك بشركة شقيقة   حياة الشهراني

 -  113,725  مصروفات باإلنابة   شريك بشركة شقيقة   فوزية الحقباني

 -   64,050  مصروفات باإلنابة   شركة شقيقة   شركة أكاديمية القيادة 

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

 

 

 

 

 

 



   شركة عطاء التعليمية
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
م 2021اكتوبر  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

  

-13 - 

 )تتمة(   معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -6
 

 مستحق من أطراف ذات عالقة  1- 6

 

 إيضاح 

م  2021اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 
 م 2021يوليو  31 

 )مدققة( 

 -   40,392,022  2- 6  عبد الرحمن مشبب الشهري 

 -   15,381,284  2- 6 ناصر النابت شركة 

 -   9,697,778  2- 6 أحمد عبد الرحمن الطويل 

 -  1,452,977  2- 6 د/ بدر بن ناصر العليوي 

 -   486,579  2- 6   عبد الرحمن الفهيد 

 -   167,991   شركة نبعة التعليمية

 -   162,193  2- 6  حمد الشنيفي 
 -   113,725   حياة الشهراني
 -   113,725   فوزية الحقباني

 -   40,250   مدارس كواكب األطفال العالمية 

 8,375  -   شركة العمران المتقدمة للمقاوالت 

   68,008,524  8,375 

 

شركات  ال  ى إحد - شركة نبعة التعليمية  حصتها في  "شركة تابعة" ببيع    قامت المجموعة العربية للتعليم والتدريب  م2021أغسطس    1بتاريخ    2- 6

لاير مليون   67.6، تمت عملية البيع بصافي القيمة الدفترية والبالغ قيمتها في تاريخ البيع  %100والبالغة    –  للتعليم والتدريبللمجوعة العربية    التابعة

رصدة  تتمثل تلك األو  ،م2021أكتوبر    31  تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كما في  حتىولم يتم تحصيل قيمة تلك الصفقة  سعودي، هذا  

 ة.للحصص المشترافي قيمة المبالغ المستحقة 
 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  3- 6
 

م  2021اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 
م  2021يوليو  31 

 )مدققة( 

 -   3,100,209 د/ أحمد بن ناصر المتعب  

 -  2,200,625 شركة أكاديمية رواد الشروق 

 -  664,300 شركة لبنات التنمية القابضة 

 -  350,000 د/ بدر بن ناصر العليوي 

 -   28,254 شركة أكاديمية القيادة 

 148,961  - فرع شركة المطورون للتجارة  – مركز صناعة القيادات للتدريب 

 6,343,388  148,961 

 

 مزايا ومكافآت وتعويضات االدارة العليا وكبار التنفيذيين  4- 6

 م 2021اكتوبر   31للفترة المنتهية في   

 )غير مدققة( 

 م2020اكتوبر  31للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة( 

اإلدارة واللجان أعضاء مجلس  موظفو اإلدارة الرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارة واللجان    موظفو اإلدارة الرئيسيين 

 -  608,500 - 608,500 مكافآت وبدالت   

رواتب ومكافآت  

 ومزايا نهاية الخدمة 
- 1,410,899  - 733,900 

 608,500 1,410,899 608,500 733,900 
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 المال  رأس -7
 

مليون لاير سعودي(    400م:  2021يوليو    31)م  2021  اكتوبر  31مليون لاير سعودي كما في    400يبلغ رأس مال المجموعة المرخص والمدفوع  

 ً  لاير سعودي.  10مليون سهم( قيمة كل سهم  40 م:2021يوليو  31) سهممليون  40 إلى مقسما

 

 عالوة إصدار   1- 7
 

 رأس زيادة على م تمت الموافقة2015سبتمبر   15 الموافق هر1436الحجة   ذو 2 في انعقدت والتي عادية الغير العمومية الجمعية قرار موجبب 

 للسهم لاير  10 قدرها اسمية بقيمة سهم مليون 7.4 قدرها جديدة أسهم إصدار طريق عن وذلك سعودي لاير مليون 74.4 بقيمة الشركة مال

 األهلية  جرير مدارس  مجمع شركة في  الشركاء لصالح الزيادة تؤول أن على الواحد، للسهم سعودي لاير 28.17 قدرها وعالوة إصدار الواحد

 .للبنين والبنات

 قروض   -8

 

 تتمثل القروض فيما يلي: 

 قرض وزارة المالية 1- 8

مليون لاير سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات    37.501األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي    طويلة ض  و حصلت المجموعة على قر  

التعليمي بحي المنصورة لبناء المجمع  للبنين  الالزمة  التسهيل على عشرة أقساط سنوية بعد فترة السماح  ومجمع مدارس الجودة األهلية  يتم سداد   .

 .توقيع االتفاقية. وقد تم منح هذا التسهيل بدون هامش ربح أو عمولةالمقدرة بأربع سنوات من تاريخ 

 ت  الضمانا

  26,712,956  بإجمالي مبلغبحي السالم  وأرض حي المغرزات واألرض الواقعة  هذه التسهيالت مضمونة برهن أرض فيال سكن الموظفين بالروابي  

 ( 4إيضاح )(. سعودي لاير 21,371,945م: 2021يوليو  31لاير سعودي )

 

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

م  2021 اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 
 

م  2021يوليو  31

 )مدققة( 

 15,230,400  13,326,600 الرصيد في بداية الفترة / السنة  

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

 (1,903,800)  (3,452,790) المسدد خالل الفترة / السنة  

 13,326,600  12,971,790 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  
 

 وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية: 

م  2021 اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

  م2021يوليو  31 

 )مدققة( 

 
   

 12,971,790 القرض في نهاية الفترة / السنة 
 

13,326,600 

    يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة 

 (2,412,593)  (1,899,881) الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 512,712  114,267 مصاريف تمويلية عن الفترة / السنة 

 (1,899,881)  (1,785,614) نهاية الفترة / السنة الرصيد في 

    
 11,426,719  11,186,176 القيمة الحالية للقروض في نهاية الفترة /السنة 
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 قروض )تتمة(  -8

 قروض ممنوحة من البنوك المحلية   2- 8

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

 لاير سعودي، تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة على التسهيالت تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك   1,032,874,000

م: 2021يوليو    31)    لاير سعودي  158,232,244السعودية )السايبور( زائداً نسبة متفق عليها، هذه التسهيالت مضمونة بأراضي وعقارات بقيمة  

لاير سعودي، تحتوي االتفاقيات مع البنوك على تعهدات بنكية ويتم   1,013,684,363( سندات ألمر بمبلغ  14لاير سعودي( وعدد )  56,440,312

ارة قبة هذه التعهدات على أساس شهري من قبل اإلدارة، في حال حدوث خرق أو إخالل محتمل في هذه التعهدات يتم اتخاذ اإلجراءات من قبل اإلدمرا

   لضمان الوفاء بهذه التعهدات.

 

 : المحلية من البنوك الممنوحة وفيما يلي بيان بحركة القروض 

م  2021يوليو  31

 )مدققة( 
 

م  2021 اكتوبر  31

 )غير مدققة( 
  

 الرصيد في بداية الفترة / السنة   192,776,819  144,512,347

 الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها   124,881,455  -

  تمويل تم الحصول عليه خالل الفترة / السنة  147,725,000  259,852,889

 مصروفات تمويل مستحقة    3,195,952  1,212,682

  المسدد خالل الفترة / السنة  (23,155,557)  (212,801,099)

 إجمالي القروض من البنوك المحلية في نهاية الفترة / السنة    445,423,669  192,776,819
 

 الموحدة كما في: األولية تم عرض تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي         

 ( 1- 8)إيضاح   *يتضمن قرض وزارة المالية      

 

 مخصص الزكاة  -9
 

 كوي الموقف الز 1- 9

وحصلت على   م2021يوليو    31المجموعة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في  شركات  قدمت  

 .م2022نوفمبر  30هر الموافق  1444 جمادى األول 6حتى شهادة من الهيئة سارية المفعول 

 

 حركة مخصص الزكاة 2- 9

م  2021 اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

 م 2021يوليو  31 

 ( دققة م)

 1,810,241  1,592,679 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 667,436  3,834,257 الرصيد المحول من شركات مستحوذ عليها 

 1,071,762  1,851,445 المكون خالل الفترة/ السنة 

 (1,956,760)  (290,917) المسدد خالل الفترة/ السنة 

 1,592,679  6,987,464 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

 

 

م  2021يوليو  31

 )مدققة( 
 

م  2021 اكتوبر  31

 )غير مدققة( 
  

 الجزء الغير المتداول من القروض*   401,908,830  172,575,968

 الجزء المتداول من القروض*   54,701,015  31,627,570

204,203,538  456,609,845   
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 ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة  مكاسب -10
 

صول شركة المجموعة العربية أل  القيمة الدفتريةفي قيمة الفرق بين صافي    مليون لاير سعودي  52,5الناتجة عن االستحواذ والبالغة    كاسبتمثل المت 

 كما يلي:  االستحواذفي تاريخ  الشراءوبين قيمة   )"المستحوذة"(  والمحولة للمجموعة االستحواذ في تاريخ )"المستحوذ عليها"( للتعليم والتدريب 

 

 

 إيضاح 

م  2021اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

م  2020اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

 -   190,495,759  ج -16 المجموعة العربية للتعليم والتدريب في تاريخ االستحواذ صافي أصول شركة 

 -   (138,000,000)   في تاريخ االستحواذ   الشراءيخصم: قيمة 

   52,495,759   - 
 

من رأس مال شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب كما هو مبين   %100م قامت شركة عطاء التعليمية باالستحواذ على 2021أغسطس  1بتاريخ 

في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وعليه، فقد تحدث تعديالت على المكاسب    بتخصيص سعر شراء مبدئيث قامت المجموعة  حي   6- 1في إيضاح  

المالية بالقوائم  والمدرجة  االستحواذ  عن  الموجزة  الناتجة  الموحدة  الالحقة    األولية  التعديالت  القياس  نتيجة  فترة  العادلة  خالل  القيمة  تقديرات  على 

 . للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها

 

 تكاليف التمويل   -11

م  2021اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

م  2020اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

 2,843,705  5,598,980 الفوائد على مطلوبات حق استخدام الموجودات 

 1,822,898  3,310,219 تكاليف تمويل القروض  

 8,909,199  4,666,603 

 

 بحية السهم األساسية والمخفضة ر -12

القائمة  ةي السهم األساسية بتقسيم الربحية للفترة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادتم احتساب ربحية  

 خالل الفترة. إن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية حيث أنه ليس لدى المجموعة أي أدوات مخفضة. 

م  2021اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 
 

م  2020اكتوبر  31

 )غير مدققة( 

 4,916,787  66,252,209 دخل الفترة  

 40,000,000  40,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 1,66  0,12 

 

 

 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية  -13
 

 م 2021اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

 م 2021يوليو  31 

 )مدققة( 

 21,470,665  17,736,411 مشروعات تحت التنفيذ –االرتباطات الرأسمالية 

 3,843,324  1,671,008 الموردين

 19,407,419  25,313,989 
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 التقارير القطاعية  -14

من اجمالي إيرادات فترة الثالثة   %85,6دراسية وهي تمثل  الرسوم  اللاير سعودي في إيرادات    140,427,680تتركز إيرادات المجموعة البالغة  

ايرادات رسوم    %100لاير سعودي منها    61,226,087م:  2020اكتوبر    31م )فترة الثالثة أشهر المنتهية في  2021اكتوبر    31أشهر المنتهية في  

 .دراسية(

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

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

إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة مبينة أدناه هي التي يتم   عاهد التدريب ومعاهد التدريب العليا.امتالك وإدارة وتشغيل وانشاء م

 إلى صانعي القرارات التشغيلية بالمجموعة وبيانها كالتالي:  بانتظامرفعها 

 القطاع التعليمي •

 قطاع التدريب  •

 قطاع التوظيف  •

 

 

 م )غير مدققة( 2021اكتوبر   31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 المجموع   قطاع التوظيف   قطاع التدريب   القطاع التعليمي 

 140,427,680  12,072,131  8,101,422  120,254,127 اإليرادات 

 (100,670,753)  ( 12,123,340)  ( 6,498,400)  ( 82,049,013) تكلفة اإليرادات 

 39,756,927  ( 51,209)  1,603,022  38,205,114 مجمل الدخل 

 
 

 )غير مدققة(  م2020اكتوبر  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع   قطاع التوظيف   قطاع التدريب   القطاع التعليمي 

 61,226,087  -  -  61,226,087 اإليرادات 

 )47,517,792(  -  -  )47,517,792( تكلفة اإليرادات 

 13,708,295  -  -  13,708,295 مجمل الدخل 

 

 م )غير مدققة( 2021أكتوبر   31كما في 

 672,916,561  7,261,072  34,777,884  630,877,605 ممتلكات ومعدات 

 6,019,547  567,095  457,439  4,992,013 استهالك ممتلكات ومعدات 

        

 )مدققة( م 2021يوليو  31كما في 

 495,142,467  -  -  495,142,467 ممتلكات ومعدات 

 16,087,971  -  -  16,087,971 استهالك ممتلكات ومعدات 

 
 

 مطابقة المعلومات حول التقارير القطاعية مع صافي دخل المجموعة قبل الزكاة   

 

 م  2021اكتوبر  31

 )غير مدققة( 

 م  2020اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 

    

 13,708,295  39,756,927 مجمل الدخل من القطاع المسجل 

    المبلغ غير الموزع:

 1,998,611  3,866,671 إيرادات أخرى 

 (958,159)  (3,077,607) الهبوط في قيمة الذمم المدينة 

 )4,889,891(  (14,594,290) مصروفات عمومية وإدارية 

ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة مكاسب  52,495,759  - 

 )4,666,603(  (8,909,199) تكاليف التمويل

 (8,516,042)  29,781334 إجمالي المبلغ غير الموزع

 5,192,253  69,538,261 الربح قبل الزكاة 
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 المعامالت غير النقدية   -15

 

 على شركات تابعة  ستحواذا -16

احتساب   المالي    ستخداماب   االستحواذتم  للتقرير  الدولي  المعيار  بموجب  االستحواذ  )"المعيار"( مع كون شركة عطاء    - 3طريقة  األعمال  تجميعات 

والتدريب للتعليم  العالمية وشركة مدارس الوسط األهلية  العلم  المستحوذ وشركة مدارس  والتدريب و  التعليمية هو الطرف  للتعليم  العربية  المجموعة 

ا. وفقا لما يقتضيه المعيار، فإن شركة عطاء التعليمية بصدد تخصيص مقابل الشراء للموجودات والمطلوبات  ممستحوذ عليهال  األطراف  اهم  القابضة

على القيم العادلة    القابلة للتحديد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة. وبناًء عليه، فإن شركة عطاء التعليمية قد احتسبت عملية االستحواذ بناءً 

عديل هذه القيم ؤقتة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها كما في تاريخ االستحواذ حيث لم يتم االنتهاء من التقييمات المستقلة. سيتم االنتهاء من ت الم

 المؤقتة خالل اثني عشر شهراً من تاريخ االستحواذ على النحو الذي يسمح به المعيار.
 

على سبيل المثال    وسيركز،الشركة بصدد إجراء تخصيص شامل لسعر الشراء والذي من المتوقع أن يكتمل خالل اثني عشر شهراً من تاريخ االستحواذ  

 ال الحصر، على االنتهاء من تعديالت التقييم على ما يلي:

 االعتراف بالموجودات غير الملموسة،  - 

 ممتلكات ومعدات؛  - 

 مالية وغير مالية أخرى معترف بها. موجودات ومطلوبات - 
 

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

ت والمطلوبات المالية المستحوذ عليها من شركة مدارس  للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة. تعتبر محاسبة القيمة العادلة للموجودا 

والتدريب   للتعليم  األهلية  الوسط  مدارس  العالمية وشركة  القابضةوالعلم  والتدريب  للتعليم  العربية  والتقدير   المجموعة  المتأصل  التعقيد  بسبب  مؤقتة 

حديد القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة والبنود المدرجة في  الموجودات غير الملموسة وت المكاسب من شراء بسعر تفاضلي والمرتبط بتحديد  

 . قائمة المركز المالي
 

 شركة مدارس العلم العالمية  - أ
 

م، مقابل سداد  2020أغسطس    1اعتبارا من  من رأس مال شركة مدارس العلم العالمية    %100م، استحوذت الشركة على  2020خالل شهر ديسمبر  

م، وبذلك أصبحت الشركة تسيطر على شركة مدارس العلم العالمية. 2020ديسمبر    21مليون لاير سعودي، وفقاً لعقد البيع الموقع بتاريخ    40مبلغ  

مؤهلة كشركة تجارية على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير   يوه  .(1نشاط شركة مدارس العلم العالمية كما هو موضح في إيضاح )   يتمثل

لوبات التي العالمية لتنمية عمليات المجموعة. بلغت القيمة الدفترية للموجودات القابلة للتحديد والمط  لم. وقد تم االستحواذ على شركة مدارس الع3المالي

العالمية   العلم  بمبلغ    283,624تم االستحواذ عليها من شركة مدارس  تم االعتراف بشهرة  وهي تمثل لاير سعودي،    39,716,376لاير سعودي. 

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

العادلة اعتمادا عتم   القيم  باالعتبارتحديد  السائدة  للُمقيم، بعد األخذ ظروف السوق  المهني  المهنية والتقدير  الحالية    لى الخبرة  للموجودات  والظروف 

إلى نماذج بالرجوع    تم إجراء التقييم من قبل مقُيم مستقل حسب معايير التقييم الدولية، وقد تم التوصل إلى نتائج التقييمسي ومصادر معلومات السوق.  

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

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

 للمنافسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021اكتوبر  31 

 )غير مدققة( 
 

 م 2020اكتوبر  31

 )غير مدققة( 

 -   788,369   إضافات حق استخدام موجودات مقابل التزامات عقود االيجار 

 152,206  -   مزايا نهاية الخدمة للموظفينمن إعادة قياس  ةخسائر إكتواري   

 2,288,953  -   محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومعدات 

 -   41,159   مقابل ذمم دائنة  شروعات تحت التنفيذ استبعاد م
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 )تتمة( ستحواذ على شركات تابعةا -16

 

 )تتمة(   شركة مدارس العلم العالمية - أ

 
 

 الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لعملية االستحواذ هي كما يلي: 

   القيمة العادلة  

 ممتلكات ومعدات، صافي    1,742,211

 ذمم مدينة  2,970,736

 وموجودات متداولة اخرى مصروفات مدفوعة مقدماً   588,234

 النقد وما في حكمه   1,207,778

 احتياطي إكتواري    224,062

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين   (1,534,035) 

 (2,080,145)   ً  إيرادات مستلمة مقدما

 ذمم دائنة  (233,929) 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   (804,194) 

 الزكاة مخصص   (432,094) 

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

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

 الشهرة    ,376,71639

 اإلجمالي    40,000,000

 صافي النقدية المستخدمة الناتجة عن االستحواذ   

 مبالغ مستحقة   40,000,000

 النقد وما في حكمه   (1,207,778)

 اإلجمالي    38,792,222
 

 

 شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب   - ب
 

م، 2020أغسطس    1اعتبارا من  من رأس مال شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب    %52، استحوذت الشركة على  م2021  ينايرخالل شهر  

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 2021يناير    18فقاً لعقد الشراكة الموقع بتاريخ  لاير سعودي و  20,099,200بلغت  

مؤهلة كشركة تجارية على النحو المحدد   يوه  .(1للتعليم والتدريب. يتمثل نشاط شركة الوسط األهلية للتعليم والتدريب كما هو موضح في إيضاح )

. وقد تم االستحواذ على شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب لتنمية عمليات المجموعة. بلغت القيمة  3اليفي المعيار الدولي للتقرير الم

لاير سعودي. تم   3,591,844الدفترية للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها من شركة الوسط األهلية للتعليم والتدريب  

الدفترية لصافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة   وهي تمثل المبالغ بالزيادة عن صافي القيمة لاير سعودي،   8,583,825بلغ االعتراف بشهرة بم

 .للتحديد
 

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

إلى نماذج بالرجوع    تم إجراء التقييم من قبل مقُيم مستقل حسب معايير التقييم الدولية، وقد تم التوصل إلى نتائج التقييمسي ومصادر معلومات السوق. 

 .قلتم تنفيذ عملية تخصيص سعر الشراء من قبل طرف ثالث مستقل على أساس تقرير التقييم للخبير المست سي ، القيمة للسوق المفتوح

خالل السنة، تم الحصول على موافقة عدم ممانعة شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب  تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بشراء  

 من الهيئة العامة للمنافسة. 
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 )تتمة(  مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريبشركة  - ب

  

 الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لعملية االستحواذ هي كما يلي: 

   القيمة العادلة  

 ممتلكات ومعدات، صافي    558,947

 حق استخدام موجودات، صافي    1,147,602

 ذمم مدينة  2,810,671

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة اخرى   651,241

 النقد وما في حكمه   448,243

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين   (591,132)

 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات   (1,198,386)

 مخصص الزكاة   (235,342)

 مجموع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها    3,591,844

 الشهرة    8,583,825

 اإلجمالي    12,175,669

 صافي النقدية المستخدمة الناتجة عن االستحواذ   

 مبالغ مستحقة   12,175,669

 النقد وما في حكمه   (448,243)

 اإلجمالي    11,727,426

 

 المجموعة العربية للتعليم والتدريب  شركة  - ج
 

الشركة على  2021خالل شهر أغسطس   استحوذت  والتدريب    %100م،  للتعليم  العربية  المجموعة  أغسطس    1اعتبارا من  من رأس مال شركة 

أصبحت الشركة تسيطر على شركة  م، وبذلك 2021أغسطس  8مليون لاير سعودي، وفقاً لعقد البيع الموقع بتاريخ  138م، مقابل سداد مبلغ 2021

مؤهلة كشركة    يوه  .(1المجموعة العربية للتعليم والتدريب. يتمثل نشاط شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب كما هو موضح في إيضاح )

المالي للتقرير  الدولي  المعيار  في  المحدد  النحو  العربية  .3تجارية على  المجموعة  تم االستحواذ على شركة  لتنمية عمليات    وقد  والتدريب  للتعليم 

للتعليم   العربية  المجموعة  االستحواذ عليها من شركة  تم  التي  والمطلوبات  للتحديد  القابلة  للموجودات  الدفترية  القيمة  بلغت  والتدريب  المجموعة. 

ذلك    سعودي  لاير  190,495,759 المبالغ    لاير  52,495,759بمبلغ    مكاسبونتج عن  تمثل  القيمةعن    بالنقصوهي  لصافي    صافي  الدفترية 

قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة، وقد    علىالناتجة عن اإلستحواذ    المكاسب  تسويةتم  و.  الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد

فترة القياس  تحدث تعديالت على المكاسب الناتجة عن االستحواذ والمدرجة بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة نتيجة التعديالت الالحقة خالل  

 على تقديرات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها. 

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

إلى نماذج بالرجوع    ييمتم إجراء التقييم من قبل مقُيم مستقل حسب معايير التقييم الدولية، وقد تم التوصل إلى نتائج التقسي ومصادر معلومات السوق. 

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

وافقة عدم ممانعة من ، تم الحصول على م الفترةخالل    شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريبتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بشراء  

 الهيئة العامة للمنافسة. 
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 )تتمة( ستحواذ على شركات تابعةا -16

 

 المجموعة العربية للتعليم والتدريب )تتمة( شركة  - ج
 

 الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لعملية االستحواذ هي كما يلي:          

   القيمة العادلة  

 ممتلكات ومعدات   174,237,305

 حق استخدام موجودات   214,406,109

 موجودات غير ملموسة   130,260,023

 مستحق من أطراف ذات عالقة   67,620,587

 المخزون   3,951,561

 ذمم مدينة  25,442,403

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة اخرى   13,465,771

 وما في حكمه النقد   33,722,047

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين   (18,504,502)

 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات   (225,401,458)

 قروض   (127,979,435)

(6,067,416)   ً  إيرادات مستلمة مقدما

 ذمم دائنة  (6,090,169)

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   (17,096,702)

 مخصص الزكاة   (3,834,257)

 أطراف ذات عالقة مستحق إلى   (3,043,688) 

 مجموع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها    255,088,179

 الحقوق غير المسيطرة   (64,592,420)

 الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها  صافي  190,495,759

 ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة مكاسب  (52,495,759)

 اإلجمالي    138,000,000

 صافي النقدية المستخدمة الناتجة عن االستحواذ   

 مبالغ مستحقة   138,000,000

 النقد وما في حكمه   (33,722,047)

 اإلجمالي    104,277,953

 

 

 الحقة أحداث   -17
 

 31المساهمين عن السنة المنتهية في    علىتوزيع أرباح    علىوافقت الجمعية العمومية  م،  2021  نوفمبر  8الموافق    هر1443  ربيع الثاني  3بتاريخ  

، هذا وقد تم  من قيمة السهم اإلسمية  %10أن تكون حصة كل سهم لاير سعودي واحد بنسبة    ىلاير سعودي عل  40,000,000بقيمة    م2021يوليو  

 .م 2021نوفمبر  21بتاريخ   التوزيع 

 

 الموجزة القوائم المالية األولية الموحدة  اعتماد -18
 

م بواسطة لجنة المراجعة بتفويض من مجلس اإلدارة بتاريخ 2021اكتوبر    31للفترة المنتهية في  الموجزة  تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة  

 .م2021ديسمبر  8هر الموافق  1443 األول ىجماد 4
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