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 شركة عطاء التعلیمیة  
 ركة مساھمة سعودیة مقفلة)(ش

  قائمة المركز المالي الموحدة
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱كما في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك)
 إیضاح   م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۷غسطس أ۱

 
 
 

    مراجعة  ۱-۳۰إیضاح -مراجعة  ۲-۳۰إیضاح -مراجعة
 الموجودات       
 موجودات غیر متداولة       

 ممتلكات ومعدات ۷   ٥٤۳٬۳۷۲٬۰۳۷    ٥۳۳٬۸٤۲٬٦۷۸   ٤۸۱٬٤۲۷٬٥۳۳
 عقد إیجار تمویلي ب مستأجرةأصول  ۸   -      -   ۲٬۷٥٤٬۲٦۰

 أصول غیر ملموسة ۹  ۳۷٦٬۳۹۹٬۱٦۹    ۳۷٦٬۳۹۹٬۱٦۹   ۳۷٦٬۳۹۹٬۱٦۹
 الموجودات غیر المتداولةمجموع    ۹۱۹٬۷۷۱٬۲۰٦   ۹۱۰٬۲٤۱٬۸٤۷  ۸٦۰٬٥۸۰٬۹٦۲

 موجودات متداولة       
 نقد ومافي حكمھال ۱۰   ۲٤٬۱۹٤٬٥٦۹    ۱۰٬۱۷۱٬۰۱۹   ۲٦٬٥۱۹٬٤٦٦

 مخزون    ۹۰٤٬۸٦۱    ۱٬٤۹۲٬۸۱٥   ۳٬٥۸۱٬۰٥٦
 ذمم مدینة ۱۱  ۳۲٬۸۹٤٬۳۸۲   ٥٤٬۹۲۰٬۹٤۸   ٤۷٬٥٥٦٬۹۲٥
 مقدمة وأرصدة مدینة أخرىدفعات  ۱۲   ۳۳٬٦٤۲٬۰٦٥    ۳۳٬٤۷۲٬۱۲۳   ۳۱٬۰۷۷٬۳۹۰

 مجموع الموجودات المتداولة   ۹۱٬٦۳٥٬۸۷۷   ۱۰۰٬۰٥٦٬۹۰٥   ۱۰۸٬۷۳٤٬۸۳۷
 مجموع الموجودات   ۱٬۰۱۱٬٤۰۷٬۰۸۳   ۱٬۰۱۰٬۲۹۸٬۷٥۲   ۹٦۹٬۳۱٥٬۷۹۹

        
 حقوق الملكیة       

 رأس المال ۱۸  ٤۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۱٦٬٤۰٦٬۰۰۰
۲۰۹٬٥۹٤٬۰۰۰  ۲۰۹٬٥۹٤٬۰۰۰  ۲۰۹٬٥۹٤٬۰۰۰  ۱۸-۱  عالوة إصدار  

 إحتیاطي نظامي ۱۹  ۱٥٬۲۸۸٬۳۸۰  ۱٥٬۲۸۸٬۳۸۰  ٤۰٬٦۳٥٬۱٤۲
 أرباح مبقاه   ۷۳٬۱٥٦٬۱۳٥  ۱۰۰٬۱۳۰٬۹۱۹  ۱۷۲٬۸۷۰٬۰۰۸
 مجموع حقوق الملكیة   ٦۹۸٬۰۳۸٬٥۱٥   ۷۲٥٬۰۱۳٬۲۹۹   ٦۳۹٬٥۰٥٬۱٥۰

 مطلوبات غیر متداولة       

ب-۸     -      -   ۳۹٬۳۹۷ الجزء الغیر متداول من إلتزامات التأجیر  
  التمویلي

غیر المتداول من قروض طویلة الالجزء  ۱۳  ۱۰۷٬٤۹٦٬٦۹٦   ۱۳۲٬۰٥٥٬٥۲۸   ۱٤۲٬۸۸۹٬٦٦۷
 األجل

 إیرادات منح حكومیة مؤجلة ۱٤  ۲٬٦۹٥٬۷۰٥   ۲٬۹۷۸٬۸۱٦   ۳٬٥۹٦٬٤۷۷
 الموظفینمنافع  ۱۷  ۳۲٬٦۳۸٬۸۳٥  ۳۲٬۰٥۱٬۱۰۰  ۳۹٬٤۰٤٬۸۰۰

 مجموع المطلوبات غیر متداولة   ۱٤۲٬۸۳۱٬۲۳٦  ۱٦۷٬۰۸٥٬٤٤٤  ۱۸٥٬۹۳۰٬۳٤۱
 مطلوبات متداولة       

 الجزء المتداول من قروض طویلة األجل ۱۳  ۸۱٬۹۲۹٬۲۸٦  ۷۱٬٥۳۸٬۹۰۰  ۳۷٬٤۱٥٬۹۲۸
 ستلمة مقدماّ إیرادات م   ۳٦٬۳٦۲٬۷٥۸  ۱۲٬۹۰۷٬۳۰٤  ۲٤٬۰۹۳٬٤۸۱

 ذمم دائنة   ۱٬۳۱٤٬۷٥۷  ۳٬٥۹۸٬۱۷۱  ٤٬۳٦٤٬۸۰۳
 إیرادات منح حكومیة مؤجلة ۱٤  ٥۹۱٬۹٤۰  ٦۱۷٬٦٦۱  ٥۹۳٬۹۰٥

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ۱٥  ٤٦٬٤۱۱٬٤۲٦  ۲۷٬۹۷۰٬۹٥٤  ٦۷٬۲۰۹٬٥۰٦
 مخصص الزكاة  ۱٦  ٦۸۹٬٦۷۸  ۱٬٥۲۸٬۱٦٤  ۲٬۲۳۲٬۲٤۱

ب-۸  --  --  ٥۷۷٬۸٤۲ التأجیر الجزء المتداول من إلتزامات  
 التمویلي

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  ۲۸  ۳٬۲۳۷٬٤۸۷  ۳۸٬۸٥٥  ۷٬۳۹۲٬٦۰۲
 مجموع المطلوبات المتداولة   ۱۷۰٬٥۳۷٬۳۳۲   ۱۱۸٬۲۰۰٬۰۰۹    ۱٤۳٬۸۸۰٬۳۰۸ 
 مجموع المطلوبات   ۳۱۳٬۳٦۸٬٥٦۸   ۲۸٥٬۲۸٥٬٤٥۳    ۳۲۹٬۸۱۰٬٦٤۹ 
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة   ۱٬۰۱۱٬٤۰۷٬۰۸۳  ۱٬۰۱۰٬۲۹۸٬۷٥۲  ۹٦۹٬۳۱٥٬۷۹۹

 
 
 

 .ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة ) جزءً ۳۲) الى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (
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 شركة عطاء التعلیمیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

  الموحدة قائمة الربح أو الخسارة
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في أشھر  ستةال فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك)             
 

 ینایر ۳۱عن الستة أشھر المنتھیة فى 

 
 
 
 
 
 
 

 .ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة ) جزءً ۳۲) الى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 م۲۰۱۸
 )غیر مراجعة(

  إیضاح   م۲۰۱۹ 

       

 اإلیرادات  ۲۰   ۱٥۷٬۹۰۹٬۳۲۸  ۱٥۹٬۳٦۸٬٤٥۹

 تكلفة اإلیرادات ۲۱   )۱۱۲٬٦۱۹٬٥۷۲(  (۱۱۰٬۲٥۳٬۲۲۱)

 مجمل الربح    ٤٥٬۲۸۹٬۷٥٦  ٤۹٬۱۱٥٬۲۳۸

       

 مصروفات عمومیة وإداریة ۲۲   )۸٬۹۸۷٬۳۰۸(  (۸٬۰۰۲٬۹۷۹)

 الھبوط في قیمة الذمم المدینة    (۲٬۱۰۰٬۰۰۰)  (۷۹۸٬۱۷۹)

 إیرادات أخرى ۲۳   ٥٬۳۰۸٬۷۲۷  ٤٬۲۳٤٬۰٥۸

 ربح التشغیل    ۳۹٬٥۱۱٬۱۷٥  ٤٤٬٥٤۸٬۱۳۸

 تكالیف تمویل    )٥٬٥٤۳٬۸۰۲(  (۲٬۸۱۸٬۰۷٦)

 صافي ربح الفترة قبل الزكاة    ۳۳٬۹٦۷٬۳۷۳  ٤۱٬۷۳۰٬۰٦۲

 الزكاة    )٦۸۹٬۱۳۲(  (۷٦۷٬٥٦۰)

 صافي ربح الفترة    ۳۳٬۲۷۸٬۲٤۱  ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲

 ربحیة السھم:  ۲٤     

 العائد  الفترة ربحیة السھم األساسیة والمخفضة وفقاً لربح    ۰٫۸۳  ۱٬۰۲
 )۲٤المجموعة(إلى المساھمین في 
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 شركة عطاء التعلیمیة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

  الموحدة قائمة الدخل الشامل
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في أشھر  ستةال فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ینایر  ۳۱عن الستة أشھر المنتھیة فى 

 
 .ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة ) جزءً ۳۲) الى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (

 
 

 م۲۰۱۸
 مراجعةغیر 

  م۲۰۱۹ 
  

 صافي ربح الفترة   ۳۳٬۲۷۸٬۲٤۱  ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲
 البنود التي لن یعاد تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة     
 (خسائر) إكتواریة من إعادة قیاس مكافأه نھایة الخدمة للموظفین   )۲٥۳٬۰۲٥(  )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(
 یعاد تصنیفھا الحقاً الى الربح والخسارةاجمالي البنود التي لن    )۲٥۳٬۰۲٥(  )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(
      

 اجمالي الدخل الشامل للفترة   ۳۳٬۰۲٥٬۲۱٦  ۳۹٬۷٦۱٬٦۰۲



 

۷ 

 شركة عطاء التعلیمیة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

  الموحدة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في أشھر  ستةال فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 

 
 

 مجموع حقوق الملكیة  أرباح مبقاة  احتیاطي نظامي  عالوة اإلصدار  رأس المال

          

(مراجعة) م۲۰۱۷أغسطس  ۱الرصید في   ۲۱٦٫٤۰٦٫۰۰۰  ۲۰۹٫٥۹٤٫۰۰۰  ٤۰٬٦۳٥٬۱٤۲  ۱۷۲٬۸۷۰٬۰۰۸  ٦۳۹٫٥۰٥٫۱٥۰ 

 ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲  ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲  --  --  -- صافي ربح الفترة

الدخل الشامل  خسائر  --  --  --  )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(   )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(  

 ۳۹٬۷٦۱٬٦۰۲  ۳۹٬۷٦۱٬٦۰۲  --  --  -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

 ٦۷۹٬۲٦٦٬۷٥۲  ۲۱۲٬٦۳۱٬٦۱۰  ٤۰٬٦۳٥٬۱٤۲  ۲۰۹٫٥۹٤٫۰۰۰  ۲۱٦٫٤۰٦٫۰۰۰ ( غیر مراجعة) م۲۰۱۸ینایر  ۳۱الرصید في 

          

(مراجعة) م۲۰۱۸أغسطس  ۱الرصید في   ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۹٫٥۹٤٫۰۰۰  ۱٥٬۲۸۸٬۳۸۰  ۱۰۰٬۱۳۰٬۹۱۹  ۹۷۲٥٫۰۱۳٫۲۹  

 ۳۳٬۲۷۸٬۲٤۱  ۳۳٬۲۷۸٬۲٤۱  --  --  -- صافي ربح الفترة

الدخل الشامل  أرباح  --  --  --  (۲٥۳٬۰۲٥)  (۲٥۳٬۰۲٥) 

 ۳۳٬۰۲٥٬۲۱٦  ۳۳٬۰۲٥٬۲۱٦  --  --  -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

 (٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰)  (٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰)  --  --  -- توزیعات أرباح 

 ٦۹۸٬۰۳۸٬٥۱٥  ۷۳٬۱٥٦٬۱۳٥  ۱٥٬۲۸۸٬۳۸۰  ۲۰۹٫٥۹٤٫۰۰۰  ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۳۱الرصید في 

 
 .ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة ) جزءً ۳۲) الى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (



 
 شركة عطاء التعلیمیة 

 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
  الموحدة التدفقات النقدیةقائمة 

 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل
 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك)

 ۸ 

 
    ستة أشھر المنتھیة فياللفترة 

 م۲۰۱۸ینایر ۳۱
 م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  غیر مراجعة 

 
 

 
 

 التدفقات النقدیة من االنشطة التشغیلیة     
 قبل الزكاة فترةصافي ربح ال   ۳۳٬۹٦۷٬۳۷۳  ٤۱٫۷۳۰٫۰٦۲

 تعدیالت لــ:     
 إھالك   ۷٬۹۳۸٬۱٥۹  ٥٬۹۱۹٬۳۰۳

 الھبوط في قیمة الذمم المدینة   ۲٬۱۰۰٬۰۰۰  ۷۹۸٬۱۷۹
 تكالیف تمویل   ٥٬٥٤۳٬۸۰۲  ۲٬۸۱۸٬۰۷٦
 منافع الموظفینمخصص    ۲٬٤٦۱٬۰۰۰  ۲٬۷۰۱٬٦۰۰

٥۳٬۹٦۷٬۲۲۰  ٥۲٬۰۱۰٬۳۳٤    
 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة     

 نوالمخز   ٥۸۷٬۹٥٤  ۱٬۰٤۱٬۱٦۷
 ذمم مدینة   ۱۹٬۹۲٦٬٥٦٦  ۲۲٬۲۰۰٬٥٦٦

 دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى   )۱٦۹٬۹٤۲(  ۷٬۳۱٤٬۱٥٥
 ذمم دائنة   )۲٬۲۸۳٬٤۱٤(  )۲٬٦۹۸٬۱۳۹(

 اً مقدممستلمة إیرادات    ۲۳٬٤٥٥٬٤٥٤  ۱٤٬٥۱۰٬٤۳۰
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة   ۳٬۱۹۸٬٦۳۲  )٥٬٤٦۹٬۳۸۹(
 وأرصدة دائنة أخرى اتمستحق   )۷٬۹٤۲٬۸۰٤(  )۲۷٬۱٤۱٬۲۸٥(

 النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة   ۸۸٬۷۸۲٬۷۸۰  ٦۳٬۷۲٤٬۷۲٥
 المسددة منافع الموظفین   )۲٬۱۲٦٬۲۹۰(  )۲٬٤۲٦٬۰٥۸(
 المدفوعة تكالیف تمویل   )۹٬۱٦۰٬٥۲٦(  )۲٬۳۸۲٬۲۱۹(
 المدفوعةالزكاة    )۱٬٥۲۷٬٦۱۸(  )۲٬۲۳۷٬٥٤۸(

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة   ۷٥٬۹٦۸٬۳٤٦  ٥٦٬٦۷۸٬۹۰۰
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة     
 إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفیذ   )۱۷٬٤٦۷٬٥۱۸(  )۳۳٬۳۸٥٬۸۳۹(
 االستثماریةصافي النقد المستخدم في األنشطة    )۱۷٬٤٦۷٬٥۱۸(  )۳۳٬۳۸٥٬۸۳۹(
 ةیالتدفقات النقدیة من األنشطة التمویل     

 طویل األجلمحصل من تمویل    ۳٥٫٥۷۹٫۲۲۰  ۱٦٬٥٥۷٬۷۹٤
 طویل األجلمسدد الى تمویل    )٥۰٫۰٥٦٫٤۹۸(  )۲۲٬۹۳۳٬٤٤٦(
 إیجار تمویليمسدد عن عقد    --  )۳۳٦٬۷۰۹(

 توزیعات األرباح المدفوعة   )۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  --
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة   )٤٤٬٤۷۷٬۲۷۸(  )٦٬۷۱۲٬۳٦۱(

 صافي التغیر في النقد وما في حكمھ   ۱٤٫۰۲۳٫٥٥۰  ۱٦٬٥۸۰٬۷۰۰
 فترةنقد وما في حكمھ أول الال   ۱۰٬۱۷۱٬۰۱۹  ۲٦٬٥۱۹٬٤٦٦
 الفترةنقد وما في حكمھ في نھایة ال   ۲٤٬۱۹٤٬٥٦۹  ٤۳٬۱۰۰٬۱٦٦

 نشأت المعامالت غیر النقدیة التالیة:ة فترخالل ال

 --  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ توزیعات األرباح مقابل مستحقات أرصدة دائنة أخرى
 
 

 .الموحدة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ) جزءً ۳۲) الى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (
 



 
 شركة عطاء التعلیمیة 

 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل  
 مالم یذكر خالف ذلك)(المبالغ مدرجة بالریال السعودي 

  

۹ 
 

 

 معلومات حول الشركة .۱
شركة عطاء التعلیمیة (الشركة) ھي شركة مساھمة مقفلة، تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وتم 

مایو  ۱۱ھـ الموافق ۱٤۲٤ربیع األول  ۱۰تاریخ ب ۱۰۱۰۱۸٦٤۳٥تسجیلھا بمدینة الریاض بموجب السجل التجاري رقم 
فبرایر  ۲٤ھـ الموافق ۱٤۳۱ربیع األول  ۱۰/ق) بتاریخ ۷۱م، كشركة مساھمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (۲۰۰۳
 م.۲۰۱۰

ن والبنات ییتمثل نشاط الشركة الرئیسي في تأسیس المدارس األھلیة والعالمیة، ریاض األطفال، ابتدائي ومتوسط وثانوي للبن
ة بموجب ركشفي منطقة الریاض بموجب التراخیص الممنوحة من وزارة التربیة والتعلیم. وكذلك تتضمن األنشطة المرخصة لل

 السجل التجاري إقامة وإدارة وتشغیل وصیانة مراكز التدریب على الحاسب اآللي.

 تزاول الشركة نشاطھا من خالل فروعھا وھي كما یلي:
 السجل التجاريرقم  اسم الفرع

 ۱۰۱۰۳٦۲۱۹۹ مدارس الرواد (فرع االزدھار)
 ۱۰۱۰۲۷٥۹۷۸ مدراس الرواد (فرع الروابي)

 ۱۰۱۰۳۹۷٥۰۰ مدارس الرواد (فرع المنصورة)

 ۱۰۱۰۱۹۲٥٤۱ مدارس الشرق األوسط العالمیة 

 ۱۰۱۰۲٥۰۷۹۸ مدارس الشرق األوسط الجدیدة العالمیة 

 ۱۰۱۰۳٥۲۰۰۸ مدارس الشرق األوسط الحدیثة العالمیة 

 ۱۰۱۰۱۹٦۹۱۹ مدارس السلیمانیة العالمیة األھلیة

 ۱۰۱۰۱۹۲٥٤۰ مدارس الفكر األھلیة

 ۱۰۱۰۲۰۳۲٥۸ مدارس الرواد االھلیة فرع الروضة 

 ۱۰۱۰٤٦۹۷۲٦ )امدارس الرواد (فرع أشبیلی

 ۱۰۱۰٤٥۲۱٤٤ فرع شركة عطاء للصیانة والتشغیل 

 ۱۰۱۰۳٦۹۳٦۸ طریق الخرج) –مدارس الرواد األھلیة للبنات (مجمع إسكان البحریة 

من  ٪۱۰۰حسابات الشركة وفروعھا والشركات التابعة التالیة التي تمتلك المجموعة  الموحدة تتضمن ھذه القوائم المالیة  
 رأس المال بشكل مباشر وغیر مباشر ("یشار إلیھم بـ "المجموعة"):

 الملكیة الفعلیةنسبة    

 ۳۱ كما في الشكل القانوني بلد التأسیس الشركة التابعة
 م۲۰۱۹ ینایر

 ۳۱ كما في
 م۲۰۱۸یولیو 

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ذات مسئولیة محدودة  المملكة العربیة السعودیة شركة النخبة التعلیمیة
شركة العروبة العالمیة للخدمات 

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ذات مسئولیة محدودة  المملكة العربیة السعودیة التعلیمیة

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ذات مسئولیة محدودة  المملكة العربیة السعودیة شركة الرواد للخدمات المساندة
 

 یقع المركز الرئیسي للشركة في مدینة الریاض وعنوانھا الرسمي كما یلي:
 ۸۷٥۲۷ص.ب 

 ۱۱٦٥۲الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة
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۱۰ 

 أسس اإلعداد .۲
 المحاسبیة المطبقةالمعاییر 

یة  لدول قاً للمعاییر ا یة الموحدة طب مال عداد القوائم ال یة الس������عودیة والمعاییر  للتقریرتم إ كة العرب مالي المعتمدة في الممل ال
 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

، قامت الش��ركة بإعداد وعرض قوائمھا المالیة النظامیة ۲۰۱۸ ینایر ۳۱المنتھیة في  لفترةبالنس��بة لجمیع الفترات الس��ابقة ل
وفقاً لمعاییر المحاس���بة المتعارف علیھا في المملكة العربیة الس���عودیة الص���ادرة عن الھیئة الس���عودیة للمحاس���بین القانونیین 

شركة في إطار ما یتفق مع إعدا سي لل سعودي والنظام األسا شركات ال د وعرض القوائم المالیة. إن وكذلك متطلبات نظام ال
مص����طلح "معاییر المحاس����بة المتعارف علیھا في المملكة العربیة الس����عودیة الص����ادرة عن الھیئة الس����عودیة للمحاس����بین 
القانونیین" یش�����یر إلى معاییر المحاس�����بة المتعارف علیھا في المملكة العربیة الس�����عودیة الص�����ادرة عن الھیئة الس�����عودیة 

 المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. للتقریرن قبل تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبین القانونیی

  ۳۱المالي على حقوق الملكیة المدرجة س����ابقاً كما في ریر) أثر التحول الى المعاییر الدولیة للتق۳۰یعرض اإلیض����اح رقم (
م، بما في ذلك ۲۰۱۷ ینایر ۳۱المنتھیة في  لفترةعة لم، وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل للمجمو۲۰۱۷ یولیو

المنتھیة في  رةفتطبیعة وأثر التغیرات الجوھریة في الس��یاس��ات المحاس��بیة عن تلك المس��تخدمة في القوائم المالیة للش��ركة لل
 م.۲۰۱۷ ینایر ۳۱

رات بیقھا بص���ورة ثابتة على كافة الفتتم تط الموحدة الس���یاس���ات المحاس���بیة الرئیس���یة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة
 ، ما لم یذكر بخالف ذلك.المعروضة

 ألولىاس��تخدام ھیئة الس��وق المالیة الس��عودیة لغرض الطرح ألللحص��ول على المعلومات  الموحدة  لقد تم إعداد القوائم المالیة
 ألسھم الشركة.

 : أسس توحید القوائم المالیة

م. الش��ركات التابعة ۲۰۱۹ ینایر ۳۱للش��ركة األم وش��ركاتھا التابعة كما في  من القوائم المالیة  الموحدة  تتكون القوائم المالیة 
ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو یكون لھا الحق في الحصول على 

قدرة على التأثیر في ھذه العائدات من خالل س��یطرتھا عائدات متغیرة من مش��اركتھا في الش��ركة المس��تثمر فیھا ویكون لدیھا ال
على الش�����ركة المس�����تثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تس�����یطر المجموعة على الش�����ركة المس�����تثمر فیھا فقط عندما یكون لدى 

 المجموعة:

لة نش����طة ذات الص����الس����یطرة على الش����ركة المس����تثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األ •
 الخاصة بالشركة المستثمر فیھا)

 التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا، و •
 القدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في التأثیر على عائداتھا •

حقوق مماثلة للشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في اعتبارھا وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبیة حقوق التصویت أو 
 كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا بما في ذلك:

 الترتیب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا •
 التعاقدیة األخرى الحقوق الناتجة من الترتیبات •
 حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة عطاء التعلیمیة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك)
 

 
 

۱۱ 

 (یتبع) أسس اإلعداد .۲

تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدى س����یطرتھا على الش����ركة المس����تثمر فیھا في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تش����یر إلى 
الثالثة للس��یطرة. یبدأ تجمیع الش��ركة التابعة عندما تحص��ل المجموعة على وجود تغیرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل 

الس�����یطرة على الش�����ركة التابعة وتتوقف ھذه الس�����یطرة عندما تفقد المجموعة س�����یطرتھا على الش�����ركة التابعة. ویتم إدراج 
ي القوائم ف فترةأو بیعھا خالل الالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص���روفات المتعلقة بالش���ركة التابعة التي تم حیازتھا 

 من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة. الموحدة   المالیة 

بمس�����اھمي الش�����ركة األم للمجموعة والحص�����ص غیر  الموحدةتتعلق األرباح أو الخس�����ائر وكل بند من بنود الدخل الش�����امل 
المسیطرة حتى وإن أدى ذلك إلى رصید عجز في الحصص غیر المسیطرة. ویتم إجراء تعدیالت عند الضرورة على القوائم 

ت اللشركات التابعة لكي تتماشى السیاسات المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. ویتم استبعاد كافة الموجود المالیة 
والمطلوبات فیما بین ش��ركات المجموعة وحقوق الملكیة واإلیرادات والمص��روفات والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت فیما 

 بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید.

مجموعة دت الیتم المحاس��بة عن التغیر في حص��ة الملكیة لش��ركة تابعة، مع عدم فقدان الس��یطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فق
 السیطرة على شركة تابعة، فإنھا:

 تستبعد موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة.  •
 تستبعد القیمة الدفتریة ألي حصص غیر مسیطرة.  •
 تستبعد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة.  •
 للمقابل المستلم. تعمل على تحقق القیمة العادلة  •
 تعمل على تحقق القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ. •
 .الموحدة  تعمل على تحقق أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة  •
أو  ةالموحد   إلى قائمة الربح أو الخس��ارة  تعید تص��نیف حص��ة الش��ركة األم من البنود المس��جلة س��ابقاً في الدخل الش��امل •

األرباح المبقاة، متى كان ذلك مناس���باُ، ومتى اقتض���ت الض���رورة إذا قامت المجموعة بش���كل مباش���ر ببیع الموجودات أو 
 المطلوبات ذات الصلة.

 أسس القیاس

 باس������تثناء مكافأة نھایة الخدمة للموظفین و بإس������تخدام مبدأوفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة  الموحدة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة
  االستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمراریة.

 العملة الوظیفیة وعملة العرض
 بالریال السعودي والذي یعتبر عملة النشاط للمجموعة. الموحدة  تم عرض ھذه القوائم المالیة

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد .۳

 عقود االیجار) ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ً محاسبة إیجاري واحد في المركز المالي للمستأجرین. یقوم المستأجر  ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي  نموذجا
باإلعتراف بأصول حق االستخدام التي تمثل حقھ في استخدام األصل المحدد ومطلوبات اإلیجار تمثل إلتزاماتھ بإجراء 

ات إختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات القیمة المنخفضة. تظل محاسبة مدفوعات اإلیجار. ھناك استثناء
 المؤجر مماثلة للمعیار الحالي، أي أن المؤجرین یستمرون في تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجارات تمویلیة أو تشغیلیة.  

الخاص  ۱۷قود اإلیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي محل اإلرشادات الحالیة لع ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 
لتحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار وتفسیر  ٤بعقود اإلیجار، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

ویتم تقییم -۲۷رات الدولیة السابقة الحوافز وتفسیر لجنة التفسی –عقود اإلیجار التمویلیة  ۱٥لجنة التفسیرات الدولیة السابقة 
 جوھر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار.
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۱۲ 

 (یتبع) – المعاییر الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد .۳
للمنش����آت التي تطبق م. مع الس����ماح بالتطبیق المبكر ۲۰۱۹ینایر  ۱یس����ري المعیار للفترات الس����نویة التي تبدأ في أو بعد 

اإلیرادات من العقود مع العمالء في أو قب��ل الت��اریخ األولي لتطبیق المعی��ار ال��دولي  ۱٥المعی��ار ال��دولي للتقریر الم��الي 
 على قوائمھا المالیة ۱٦. بدأت الش������ركة في تقییم األثر المحتمل لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ۱٦للتقریر المالي 

 .الموحدة
 

 ص ألھم السیاسات المحاسبیةملخ .٤
 

 تصنیف المتداول مقابل غیر المتداول
على أس������اس تص������نیف متداولة/ غیر الموحدة تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 

 متداولة. تكون الموجودات متداولة عندما تكون:
 دورة التشغیل العادیة.من المتوقع تحققھا أو یعتزم بیعھا أو استھالكھا خالل  ∗
 یتم االحتفاظ بھ بشكل أساسي بغرض المتاجرة. ∗
 یتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شھراً بعد فترة التقریر. ∗
أن یكون نقداً وما في حكمھ ما لم یكن مقیداً نتیجة لتحویلھ أو اس�تخدامھ لتس�ویة إلتزام على األقل لالثني عش�ر ش�ھراً  ∗

 بعد فترة التقریر.
 الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. تصنف جمیع

 تكون المطلوبات متداولة عندما:
 یكون متوقعاً أن یتم تسویتھا خالل دورة التشغیل العادیة. ∗
 یتم االحتفاظ بھا بشكل أساسي بغرض المتاجرة. ∗
 مستحق للتسویة خالل أثني عشر شھراً بعد فترة التقریر. ∗
 تسویة المطلوبات على األقل لألثني عشر شھراً بعد فترة التقریر.عند عدم وجود أي حق غیر مشروط لتأجیل  ∗

 تصنف المجموعة جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.

 قیاس القیمة العادلة
القیمة العادلة ھي الس��عر الذي یتم اس��تالمھ مقابل بیع أص��ل أو یتم دفعھ لتس��ویة التزام في معاملة اعتیادیة بین مش��اركین في 

 تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على إفتراض أن معامالت بیع األصل أو تحویل اإللتزام یحدث إما: في  سوقال
 في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات أو -
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات. -

الرئیس���ي أو الس���وق األكثر تقدماً یجب أن یكون قابالً للوص���ول إلیھ من قبل المجموعة. یتم قیاس القیمة العادلة إن الس���وق 
لألص��ل أو اإللتزام باس��تخدام اإلفتراض��ات التي س��وف یس��تخدمھا المش��اركین في الس��وق عند تس��عیر األص��ل أو اإللتزام 

 صادیة.بإفتراض أن المشاركین في السوق یمثلون مصلحتھم اإلقت
قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة تأخذ في اإلعتبار قدرة المش������اركین في الس������وق على تحقیق منافع إقتص������ادیة 
باس��تخدام الموجودات في أقص��ى وأفض��ل اس��تخداماتھا أو ببیعھا لمش��ارك آخر في الس��وق یس��تخدم نفس األص��ل في أقص��ى 

 وأفضل استخدام لھ.
التقییم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فیھا المعلومات الالزمة لقیاس القیمة العادلة وتعظیم تستخدم المجموعة أسالیب 

  االستفادة من المدخالت التى یمكن إدراكھا وتقلیل استخدام المدخالت التى الیمكن إدراكھا.
ضمن  لموحدةا عنھا في القوائم المالیة یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو تم اإلفصاح

تس���لس���ل القیمة العادلة. ویتم اإلفص���اح عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مس���توى الذي یعتبر ھاماً لقیاس القیمة العادلة 
 ككل:

لیھا ل عیمكن الحص�و المس�توى األول: األس�عار المتداولة (بدون تعدیل) في أس�واق نش�طة للموجودات والمطلوبات المماثلة
 في تاریخ القیاس .

المستوى الثاني: أسالیب تقییم یكون أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة یمكن إدراكھ إما بصورة مباشرة 
 .(مشتقة من األسعار)  أو بصورة غیر مباشرة(مثل األسعار ) 

ت غیر (مدخال امة لقیاس القیمة العادلة ال یمكن إدراكھالمس��توى الثالث: أس��الیب تقییم یكون أدنى مس��توى من المدخالت الھ
 .قابلة للمالحظة) 

بالقیمة العادلة على أس��اس متكرر، تقوم المجموعة الموحدة بالنس��بة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة 
 بتحدید ما إذا كان التحویل قد حدث بین المستویات في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استناداً إلى أدنى 
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 (یتبع) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .٤

ة فترة التقریر. تقوم المجموعة بتحدید الس������یاس������ات مس������توى من المدخالل الھامة إلى قیاس القیمة العادلة ككل) في نھای
 واإلجراءات لكل من قیاس القیمة العادلة المتكررة وقیاس القیمة العادلة غیر المتكررة.

ة بتحلیل التغیرات في قیم الموجودات والمطلوبات التي یجب إعادة قیاس������ھا أو إعادة مجموعفي تاریخ كل تقریر تقوم ال
آخر  بالتحقق من المدخالت الرئیسیة المطبقة في مجموعةت المحاسبیة للمجموعة. ولھذا التحلیل تقوم التقییمھا وفقاً للسیاسا

 وعةمجمتقییم من خالل مطابقة المعلومات في إحتس������اب التقییم مع العقود والمس������تندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم ال
المص������ادر الخارجیة األخرى لتحدید ما إذا كان التغیر معقوالً. بمقارنة التغیر في القیمة العادلة لكل أص������ل أو إلتزام مع 

بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أس����اس طبیعة وخص����ائص  مجموعةألغراض إفص����احات القیمة العادلة قامت ال
 كما ھو موضح أعاله. لةومخاطر األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العاد

 النقد وما في حكمھ
إن ما في حكم النقد ھو اس�����تثمارات قص�����یرة األجل عالیة الس�����یولة القابلة للتحویل بس�����ھولة إلى مبالغ نقدیة معروفة والتي 
تخض������ع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في القیمة. تتكون التقدیة وما في حكمھا من النقد في الص������ندوق ولدى البنوك في 

 استحقاق أصلیة أقل من ثالثة أشھر من تاریخ االستحواذ.الحسابات الجاریة وتسھیالت المرابحة بفترة 

 المخزون
یتكون المخزون من الكتب الدراس���یة واألدوات المكتبیة والزى المدرس���ى ویس���جل بالتكلفة أو ص���افي القیمة القابلة للتحقق، 
أیھما أقل. وتمثل القیمة القابلة للتحقق الفرق بین س�����عر البیع التقدیري في ظروف العمل االعتیادیة مخص�����وما منھا تكالیف 

 البیع. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. اإلتمام التقدیریة ومصاریف استكمال 
(عند اللزوم) بإثبات انخفاض في القیمة الدفتریة بالفرق بین القیمة الدفتریة وص������افي القیمة القابلة للتحقق  المجموعةتقوم 

 .الموحدة في قائمة الربح أو الخسارة األیراداتالحركة والمخزون المتقادم ضمن تكلفة  ءبطيللمخزون 
 المنح الحكومیة

یتم اإلعتراف بالمنح الحكومیة عندما یكون ھناك تأكید معقول بأن المنحة س��تس��تلم وأن جمیع الش��روط المرتبطة س��وف یتم 
اإللتزام بھا. عندما ترتبط المنحة ببند مص������روف یتم اإلعتراف بھا كإیرادات على أس������اس منتظم على مدى الفترات التي 

 یض التكالیف التي یتم قیدھا كمصروفات.تعتزم المجموعة تعو
عندما تتعلق المنحة بأص���ل، یتم اإلعتراف بھا كإیرادات بمبالغ متس���اویة على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لألص���ل ذو 

 العالقة.
ائمة ق على منح غیر نقدیة یتم تس���جیل األص���ل والمنحة باإلجمالي بالقیمة اإلس���میة وتحویلھا إلى مجموعةتحص���ل ال ماعند

على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألص��ل بناًء على نمط اس��تھالك مزایا األص��ل المحدد بأقس��اط الموحدة الربح أو الخس��ارة 
س��نویة متس��اویة. عندما یتم منح قروض أو مس��اعدات مماثلة من الحكومات أو المؤس��س��ات ذات العالقة بمعدل فائدة أقل من 

كز وتس��جل ض��من المطلوبات غیر المتداولة في المر الفوائد التفض��یلیة یعتبر منحة حكومیةمعدل الفائدة الس��ائد فإن أثر ھذه 
 المالى كمنح حكومیة مؤجلة.

 الممتلكات والمعدات
یتم قیاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص��اً االس��تھالك المتراكم وأي إنخفاض في القیمة. تتكون التكلفة من تكلفة المعدات 

ذلك الش����حن والتأمین والنفقات من المقاولین لتركیب وإنش����اء األعمال وتكالیف التمویل المرس����ملة. إذا كان والمواد بما في 
لة في الممتلكات  بة عنھا كبنود منفص������ فة، یتم المحاس������ ألجزاء ھامة من بنود الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجیة مختل

 والمعدات. 
ل اس��تھالك الممتلكات والمعدات على قا باس��تخدام طریقة القس��ط الثابت على مدى العمر الموحدة ئمة الربح أو الخس��ارة یُحمَّ

 اإلنتاجي المقدَّر لكل منھا وفقاً لألعمار المقدرة السنویة التالیة:
 االصل  السنوات

 وأنشاءات مباني  ٥۰
 أثاث ومفروشات  ٦٬٦٦

 معدات وأجھزة كھربائیة  ٦٬٦٦ -٤
 وسائل نقل وانتقال  ۱۰
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 (یتبع)  - ألھم السیاسات المحاسبیةملخص  .٤

یتم مراجعة طرق االستھالك والمعدالت والقیم المتبقیة بصورة سنویة ویتم تعدیلھا إذا كانت الطریقة الحالیة والعمر اإلنتاجي 
الموحدة خسارة لالمقدر أو القیمة المتبقیة مختلفة عن تلك المقدر سابقاً. یتم اإلعتراف بأثر ھذه التغیرات في قائمة الربح أو ا

 بأثر مستقبلي.
تتم رسملة التجدیدات والتحسینات الرئیسیة إذا كانت تزید من اإلنتاجیة أو العمر التشغیلي للموجودات. اإلصالحات 
والتحسینات الصغیرة یتم تحمیلھا كمصاریف عند حدوثھا. كما یتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملیة استبعاد 

 .لموحدةا ي تمثل الفرق بین متحصالت البیع والقیمة الدفتریة للموجودات في قائمة الربح أو الخسارةالموجودات والت
تظھر األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة لحین انتھاء اإلنشاء أو التركیب، وعندئذ یتم تحویل تكلفة ھذه الموجودات 

 أو التركیب، بما في ذلك تكالیف االقتراض المرسملة، إلى فئة الموجودات باإلضافة إلى التكالیف المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء
 المعنیة. ال یتم تحمیل االستھالك على األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ.

 
 الموجودات غیر الملموسة

یتم قیاس الموجودات المس�تحوذ علیھا بص�ورة منفردة عند اإلثبات األولي بالتكلفة. الحقاً لإلثبات األولي یتم قید الموجودات 
غیر الملموس����ة بالتكلفة ناقص����اً اإلطفاء المتراكم وأي خس����ائر إنخفاض متراكم. الموجودات غیر الملموس����ة المنتجة داخلیاً 

ستثناء تكالیف التطویر المرسم ي الفترة التي ف الموحدة  لة ال یتم رسملتھا ویتم اإلعتراف بھا في قائمة الربح أو الخسارة با
 تم فیھا تكبد المصروفات.

 برامج الحاسب اآللي
یتم قید تراخیص البرامج المش����تراة من األطراف األخرى مبدئیاً بالتكلفة. یتم اس����تھالكھا بطریقة القس����ط الثابت على مدار 

 مس سنوات. عمرھا المقدر بخ
 الشھرة

الش�����ھرة ھي المبلغ الذي ینتج عندما تتجاوز القیمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المس�����تحوذ علیھا ص�����افي القیمة العادلة 
للموجودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة المعترف بھا. عندما تقوم المجموعة بتجمیع أعمال یتم اس������تخدام طریقة 

ع الش���ھرة من تاریخ دمج األعمال على الوحدات المولدة للنقد التي یتوقع أن تس���تفید من دمج األعمال. االس���تحواذ. یتم توزی
 تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى تم فیھ مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة وال تزید أبداً عن قطاع التشغیل.

 اختبار االنخفاض في الشھرة:
بإجراء اختبار للشھرة سنویاً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قیمتھا ولتحدید ما إذا كانت القیمة الدفتریة تقوم إدارة المجموعة 

للشھرة أقل من القیمة القابلة لالسترداد أم ال. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط 
 لیة لتاریخ القوائم المالیة والتدفقات النقدیة المتعلقة بھا، ویتم اختبار االنخفاض علىاألعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التا

أساس قیاس القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لمدة خمس سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعیة لتقدیر 
 إلدارة.التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقدیریة المعتمدة من ا

 تكالیف اإلقتراض
إنش����اء موجودات مؤھلة لتحمل تكلفة اإلقتراض والتي تتطلب فترة  علىیتم رس����ملة تكالیف االقتراض التي تعود مباش����رة 

زمنیة ھامة حتى تكون جاھزة لالس�تخدام المحدد لھا أو بیعھا كجزء من تكلفة األص�ل المعني. حیثما یتم الحص�ول القروض 
كون ھناك وحیثما ی خص��یص��اً لتمویل مش��روع، یمثل المبلغ المرس��مل تكالیف اإلقتراض المباش��رة وغیر المباش��رة المتكبدة.

فائض نتیجة استثمار مؤقت لمبلغ تمویل األموال المقترضة لفترة قصیرة خاص بغرض تمویل مشروع فإن الدخل المحقق 
من االس���تثمار المؤقت لھذه المبالغ یتم خص���مھا من إجمالي تكلفة اإلقتراض المرس���ملة. عندما تش���كل القروض المس���تخدمة 

 لعامة یتم إحتساب المبلغ المرسمل باستخدام معدل التمویل بالمجموعة.لتمویل مشروع جزًء من القروض ا
یف القروض من . تتكون تكالضمن قائمة الربح أو الخسارة یتم قید كافة تكالیف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فیھا

 الفائدة والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المجموعة فیما یتعلق باإلقتراض.

 جودات غیر المالیةانخفاض المو
تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود أي مؤشر أو 
عندما یتطلب إجراء إختبار إنخفاض سنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل. القیمة القابلة 
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القیمة العادلة لألصل أو وحدة تولید النقد ناقصاً تكالیف االستبعاد وقیمتھ القابلة لإلستخدام أیھما أعلى. لالسترداد لألصل ھي 
 یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي إال إذا كان األصل ال ینتج تدفقات نقدیة داخلة مستقلة بصورة كبیرة عن

 (یتبع) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .٤
  
لك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد لقیمتھا القابلة ت

 لالسترداد یتم إعتبار األصل منخفضاً ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.
دل الخصم ما یة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام مععند تقییم القیمة القابلة لالستخدام یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبل

قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المحددة لألصل. یتم األخذ في اإلعتبار 
الت ة تحدید مثل ھذه المعامعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف االستبعاد معامالت السوق األخیرة. في حالة عدم إمكانی

 فیتم استخدام نموذج التقییم المناسب. یتم إختبار الشھرة سنویاً لإلنخفاض وال یتم عكس أي خسائر إنخفاض للشھرة.
تستند المجموعة في إحتسابھا لإلنخفاض على موازنات تفصیلیة وخطط تشغیلیة والتي یتم إعدادھا بشكل منفصل لكل وحدة 

لد یة من الوحدات المو ھذه الموازنات والخطط التش������غیل یة. تغطي  ھا الموجودات الفرد قد للمجموعة التي تتوزع علی ة للن
ساب معدل النمو طویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المستقبلیة للمشروع  سنوات. یتم إحت بصورة عامة فترة خمس 

 بعد السنة الخامسة.
تتفق  في فئات المصروفات التي الموحدة    تمرة في قائمة الربح أو الخسارةیتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض العملیات المس

 مع وظیفة األصل المنخفض.
 

بالنسبة للموجودات باستثاء الشھرة یتم إجراء تقییم بتاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض 
المعترف بھا سابقاً لم تعد موجودة أو قد إنخفضت. عند وجود مثل ھذه المؤشر تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد 

. ویتم رد خسائر اإلنخفاض بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد
وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا بالصافي بعد خصم االستھالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة 

 .الموحدة  لرد في قائمة الربح أو الخسارة اإلنخفاض في قیمة األصل في السنوات السابقة. یتم اإلعتراف بھذا ا

 الزكاة
وفقاً لتعلیمات الھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة  الموحدة  یتم احتس���اب مخص���ص الزكاة بتاریخ قائمة المركز المالى 

ضافیة الزكاة اال . یتم اثبات مطلوباتالموحدة   والخسائرأالعربیة السعودیة. ویدرج المخصص الناتج ضمن قائمة األرباح 
عن الس����نوات الس����ابقة إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط الزكویة عن س����نوات س����ابقة من قبل الھیئة في الفترة التي یتم فیھا 

 اصدار الربوط النھائیة.

 منافع الموظفین
وص دد في الشروط المنصتقدم المجموعة خطة مزایا محددة للموظفین وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربیة السعودیة كما ھو مح

علیھا في أنظمة المملكة العربیة السعودیة. یتم تحدید تكلفة تقدیم المزایا بموجب خطة المزایا المحددة باستخدام طریقة وحدة 
 اإلئتمان المتوقعة.

إلى  ابل یضافوالرصید المق الموحدة  والخسائر اإلكتواریة في قائمة المركز المالي أیتم اإلعتراف بإعادة قیاس األرباح 
 في الفترة الي حدثت فیھا. الموحدة لألرباح المبقاة من خالل قائمة الدخل الشامل

في فترات الحقة، ویتم اإلعتراف بالتكالیف  الموحدة  ال یتم إعادة تصنیف إعادة القیاس إلى قائمة الربح أو الخسارة 
 .الموحدة   الخسارةوالمصاریف المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة الربح أو 
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 (یتبع) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .٤

 االعتراف باالیرادات
تتألف اإلیرادات من القیم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من تقدیم الخدمات في السیاق الطبیعي ألنشطة المجموعة 

 مع االخذ بعین االعتبار شروط الدفع المحددة تعاقدیاً. یتم قید اإلیرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفیضات. 
كون من الممكن قیاسھ بشكل موثوق وعندما یكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادیة إلى یتم إثبات اإلیراد عندما ی

 المجموعة وعندما تتحقق معاییر محددة لكل من أنشطة المجموعة كما ھو موضح أدناه.
 طوات التالیة:) باستخدام نموذج الخمس الخ۱٥اإلیرادات بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (ب مجموعةال عترفت

 
یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد  : تحدید العقد مع العمیل.۱الخطوة 

 المعاییر لكل عقد التي یجب الوفاء بھا.

 ة إلى العمیل.التزام األداء ھو وعد في عقد مع عمیل لنقل سلعة أو خدم : تحدید التزامات األداء.۲الخطوة 
ة الحصول علیھ في نظیر نقل السلع أو مجموعھو مبلغ المقابل الذي تتوقع السعر المعاملة  : تحدید سعر المعاملة۳الخطوة 

 الخدمات التي ُوعد بھا العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة.
سعر  تخصیص: ٤الخطوة 
 المعاملة

یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الشركة بتوزیع سعر المعاملة بالنسبة للعقد الذي 
ل ة الحصول علیھ مقابمجموعدد مبلغ المقابل الذي تتوقع العلى كل التزام أداء بمبلغ یح

 الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.
أوفت بالتزام األداء عن طریق نقل السلع أو ة اإلیرادات عندما (أو كلما) مجموعتحقق ال اإلیراداتب اإلعتراف: ٥الخطوة 

 الخدمات التي ُوعد بھا العمیل بموجب العقد.

 
 الخدمات التعلیمیة

یتم االعتراف باالیرادات عند تأدیة الخدمات التعلیمیة للطالب المسجلین بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج بالصافي 
 ادات األخرى عند تقدیم الخدمات ذات العالقة.بعد الخصومات واالعفاءات. كما تتحقق االیر

 
 توزیعات األرباح

 في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین في المجموعة. الموحدة  تقید توزیعات األرباح في القوائم المالیة 

 ربحیة السھم
العادیة. یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة تقوم المجموعة بعرض معلومات ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ألسھمھا 

بتقسیم الربح أو الخسارة العائدة إلى المساھمین العادیین في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 
لمرجح لعدد اخالل الفترة. یتم تحدید ربحیة السھم المخفضة بخصم الربح أو الخسارة العائدة للمساھمین العادیین والمتوسط 

األسھم العادیة القائمة مخصوماً منھا األسھم المملوكة المحتفظ بھا لتأثیر كافة األسھم العادیة المخففة المحتملة والتي تتكون 
 من أوراق الدفع القابلة للتحویل وخیارات األسھم الممنوحة للموظفین، إن وجدت.

 المعامالت بالعمالت األجنبیة
جنبیة یتم تحویلھا إلى الریال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة عند حدوث تلك المعامالت، المعامالت بالعمالت األ

أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة المحددة بالعمالت األجنبیة فیتم تحویلھا إلى الریال السعودي وفقاً ألسعار 
درج خسائر أو أرباح فروقات أسعار الصرف في قائمة الربح أو وت ،الموحدة   الصرف السائدة في تاریخ المركز المالي

 للفترة الجاریة. الموحدة   الخسارة

 اتاإلیجار
یعتمد تحدید ما إذا كان الترتیب، ینطوي أو ال ینطوي على عقد إیجار على جوھر الترتیب في تاریخ إنشائھ. یتم تقییم الترتیب 

على استخدام أصل محدد وأن الترتیب ینقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لتحدید ما إذا كان الوفاء بالترتیب یعتمد 
 لو لم یكن ھذا الحق محدد صراحة في الترتیب.
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 (یتبع) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .٤
 الشركة كمستأجر

تأجر عند بملكیة البند المسإن عقود اإلیجار التمویلى التي تنقل إلى المجموعة بشكل جوھري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة 
بدء اإلیجار یتم رسملتھا عند بدایة عقد اإلیجار بالقیمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات 

ابت ثاإلیجار أیھما أقل. یتم توزیع دفعات اإلیجار بین النفقات التمویلیة وتخفیض في إلتزام اإلیجار وذلك لتحقیق معدل فائدة 
 لموحدةا   على الرصید المتبقي من اإللتزام. یتم اإلعتراف نفقات التمویل في التكالیف التمویلیة في قائمة الربح أو الخسارة

. 
یتم استھالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، ومع ذلك إذا لم یكن ھناك تأكید معقول بأن المجموعة سوف 

ة فترة اإلیجار، یتم استھالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإلیجار تحصل على الملكیة في نھای
 أیھما أقصر.

إن عقد اإلیجار التشغیلي ھو عقد إیجار بخالف عقد اإلیجار التمویلي. یتم اإلعتراف بدفعات اإلیجار التشغیلي كمصروفات 
 ة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.بطریق الموحدة  تشغیلیة في قائمة الربح أو الخسارة 

 
 المجموعة كمؤجر

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم المجموعة بتحویل كافة المخاطر والمزایا المتعلقة بملكیة األصل بشكل جوھري إلى 
ي إلى القیمة الدفتریة غیلعقود إیجار تشغیلیة. یتم إضافة التكالیف  المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد اإلیجار التش

لألصل المؤجر واإلعتراف بھا على مدى فترة اإلیجار بنفس األساس كإیرادات إیجار. یتم اإلعتراف باإلیجار المحتملة 
 .فیھاكإیرادات في الفترة التي تحققت 

 المخصصات
یكون للمجموعة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتیجة لحدث سابق ومن  عندما یتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي 

المرجح أن یتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادیة لتسویة االلتزام ویمكن تقدیر مبلغھا بصورة موثوق فیھا. عندما یكون 
الضریبة الذي  خصم قبلالتأثیر جوھري یتم تحدید المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل 

ً والمخاطر التي ینطوي علیھا االلتزام. یتم  یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال، وعندما یكون مالئما
 . الموحدة   اإلعتراف بتخفیض الخصم كتكلفة تمویلیة في قائمة الربح أو الخسارة

 االلتزامات المحتملة
تنشأ عن أحداث سابقة ویتأكد وجودھا فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من ھي التزامات من المحتمل أن 

أحداث مستقبلیة غیر مؤكدة ال تقع ضمن السیطرة الكاملة للمجموعة، أو التزام حالي ال یتم قیده ألن من غیر المحتمل أن 
درج یال  ھى قیاس مبلغ االلتزام بموثوقیة كافیة فإنتكون ھناك حاجة لتدفق الموارد لتسویة االلتزام. في حال عدم القدرة عل

 .الموحدة   فصح عنھ في القوائم المالیةیالمطلوبات المحتملة وإنما ضمن 

 
 التقاریر القطاعیة

القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات الشركة التي تشارك في أنشطة األعمال والتي یمكن أن تتحقق منھا إیرادات وتتكبد فیھا 
شمل اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى. تتم مراجعة كافة مصروفات وت

النتائج التشغیلیة لقطاعات التشغیل من قبل صانعي القرارات التشغیلیة للمجموعة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سیتم 
 مالیة منفصلة. تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائھا والتي تتوفر لھا معلومات
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 (یتبع) - ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .٤

 االدوات المالیة
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة )۱

عند االثبات األولي، یتم تصنیف الموجودات المالیة على أنھا موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من 
استثمارات في أدوات حقوق  –استثمارات في أدوات الدین، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  –خالل الدخل الشامل 

 من خالل الربح أو الخسارة.  الملكیة، أو بالقیمة العادلة
یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة .

 و تعاقدیة،یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة  -
تنشأ بنودھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  -

 القائم.
یتم قیاس االستثمارات في أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یتم 

 ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:تخصیصھا بالقیم

یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات  -
 مالیة، و

مبلغ لتنشأ بنودھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل ا -
 القائم.

 
عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للمجموعة أن 
تختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل. یتم ھذا الخیار على أساس كل 

 استثمار على حدة.
 

جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل وفقاً لما تم بیانھ إن 
أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وھذا یتضمن جمیع الموجودات المالیة المشتقة. وعند اإلثبات 

ن تخصص بشكل نھائي الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي متطلبات القیاس بالتكلفة األولي، یحق للمجموعة أ
المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت 

 ة أخرى أو تخفیضھ بشكل كبیر.بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ بطریق
یتم القیاس األولي للموجودات المالیة (ما لم تكن ذمم مدینة تجاریة دون عنصر مالي جوھري مقاس بشكل أولي بسعر 
المعاملة) بالقیمة العادلة، بالنسبة للبند غیر المقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، زائداً تكالیف المعاملة التي 

 تتعلق باقتنائھا بشكل مباشر.
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 (یتبع) - ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .٤

 
 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.

 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات ص����افي المكاس����ب 
 والخسائر، وتشمل أي فائدة أو دخل توزیعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باس������تخدام طریقة الفائدة 
مةالف فة المطفأة بخس�������ائر االنخفاض في القی یة. یتم تخفیض التكل بات .عل یتم إث

إیرادات الفائدة وأرباح وخس��ائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة 
 ضمن الربح أو الخسارة. یتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات الدین 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل 

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. إن إیرادات الفائدة التي یتم 
احتسابھا باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، وكذلك أرباح وخسائر تحویل العمالت 

 ا ض����من الربح أو الخس����ارة. یتم إثباتاألجنبیة واالنخفاض في القیمة یتم إثباتھ
ص����افي األرباح والخس����ائر األخرى ض����من الدخل الش����امل. وعند التوقف عن 
اإلثبات، فإن األرباح والخس��ائر المتراكمة في الدخل الش��امل یعاد تص��نیفھا إلى 

 الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات حقوق 
الملكیة بالقیمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل 

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح 
كإیرادات ض��من الربح أو الخس��ارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بش��كل واض��ح 

األرباح والخس��ائر األخرى ض��من  اس��ترداد جزء من تكلفة االس��تثمار. یتم إثبات
 الدخل الشامل وال یتم إعادة تصنیفھا أبدًا إلى الربح أو الخسارة.

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة )۲
 تتكون الموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدینة التجاریة والنقد وما في حكمھ.

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة: وھي الخسائر االئتمانیة أساس  یتم قیاس مخصصات الخسائر على
 التي تنتج من جمیع أحداث التعثّر المحتمل عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة.

 داة المالیة.تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األ
عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ألصل مالي قد زادت بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي وعند تقدیر الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة، فإن المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جھد غیر 

 مبرر.   
ذلك كال من المعلومات والتحلیل الكمي والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقییم االئتماني المستنیر، ویشمل 

 بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلیة.

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
مة الحالیة قیاس الخسائر االئتمانیة بأنھا القیإن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح محتمل للخسائر االئتمانیة. یتم 

لكافة النقص في النقد (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمجموعة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة 
 استالمھا). یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

 المالیة المنخفضة قیمتھا ائتمانیاً الموجودات 
لدین  فة المطفأة وأوراق ا بالتكل مدرجة  یة ال مال نت الموجودات ال كا ما إذا  یة بتقییم  مال كل قوائم  تاریخ  تقوم المجموعة ب

ة مالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش���امل منخفض���ة القیمة ائتمانیاً. یتم تقییم األص���ل المالي على أنھ منخفض القی
 ائتمانیًا عند وقوع حدث أو أكثر یكون لھ تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لذلك األصل المالي.

 عرض االنخفاض في القیمة

 یتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة للموجودات.
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۲۰ 

 

 المحاسبیة الھامة التقدیرات واالفتراضات .٥
للمجموعة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ  الموحدة  یتطلب إعداد القوائم المالیة 

المسجلة لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إن 
ودات عدیالت جوھریة على القیمة الدفتریة للموجعدم التأكد من ھذه التقدیرات واإلفتراضات یمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب ت

 والمطلوبات التي تتأثر بھا في الفترات المستقبلیة. 
إن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ التقریر 

مة على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة ذات المخاطر الجوھریة التي قد ینتج عنھا تعدیالت ھا
روف . إن الظالموحدة   التالیة مدرجة أدناه. تستند المجموعة في تقدیراتھا على المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة

طرة أو الظروف الخارجة عن سی الحالیة واإلفتراضات عن التطورات المستقبلیة، قد تتغیر بسبب التغیرات في السوق
 الشركة. یتم عكس ھذه التغیرات في اإلفتراضات عند حدوثھا.

 

 خطط المزایا المحددة .٦
یتم تحدید تكلفة المزایا المحددة والقیمة الحالیة لإللتزام ذي العالقة باستخدام التقییمات اإلكتواریة. یتضمن التقییم اإلكتواري 
القیام بوضع إفتراضات مختلفة والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشمل ھذه العوامل تحدید معدل الخصم 

ي المرتبات ومعدالت الوفیات. نظراً للتعقید في التقییم واإلفتراضات األساسیة وطبیعتھا طویلة األجل، والزیادات المستقبلیة ف
 التأثر بالتغیرات فى ھذه اإلفتراضات تتم مراجعة جمیع اإلفتراضات فى تاریخ كل تقریر.فإن إلتزام المزایا المحدد شدید 

عند تحدید معدل الخصم المناسب تأخذ اإلدارة في اإلعتبار معدالت إن معدل الخصم ھو المعامل األكثر عرضة للتغیرات. و
" أو أعلى، كما AAالفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت إلتزام مكافأة نھایة الخدمة التي ال تقل عن تصنیف "

ً لتتوافق مع المدة المتوقعة إللتزام المنافع  دات المحددة. یتم مراجعة السنتم تحدیده بواسطة وكالة تصنیف معتمدة دولیا
األساسیة للتأكد من جودتھا. یتم حذف تلك التي لھا فروقات إئتمان مفرطة من تحلیل السندات التي یعتمد علیھا معدل الخصم، 
على أساس أنھا ال تمثل سندات جودة عالیة. یعتمد معدل الوفیات على جداول الوفیات لدول محددة. ال تتغیر جداول الوفیات 

 على فترات زمنیة استجابة للتغیرات السكانیة. وتستند الزیادات المستقبلیة في المرتبات إلى معدالت التضخم المتوقعة في إال
 المستقبل بالنسبة لدول محددة.
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۲۱ 

 ممتلكات ومعدات .۷

  مباني وإنشاءات  أراضي  
معدات وأجھزة 

  كھربائیة
وسائل نقل 

  أثاث ومفروشات  وانتقال
مشروعات تحت 

 اإلجمالى  التنفیذ
              التكلفة

 ٥۷۰٬۰٥٤٬۸٦٤  ۱۳۲٫٥۹۰٫٤۷۲  ۳۷٬۲۱٦٬۹۷٥  ۱۹٬۲۹٥٬۳۲۰  ۲٥٬٦۸۲٬۰۷٦  ۱۷۸٬۰۷۹٬۱٤۹  ۱۷۷٬۱۹۰٬۸۷۲ م۲۰۱۷ أغسطس ۱كما في 
 ٦۳٬۱۳۷٬٥٦۳  ٥۱٬٤۹٦٬۳۲٤  ٤٬۱٤٥٬۰۲۰  --  ٥٬۸۳٦٬۲۳۷  ۱٬٦٥۹٬۹۸۲  -- اضافات خالل السنة

 --  )٦۸٬۷٤۸٬۱٤٤(  --  --  --  ٦۸٬۷٤۸٬۱٤٤  -- محول من مشروعات تحت التنفیذ
 ۱۰٬۲٥۱٬۲۹٦  --  --  ۱۰٬۲٥۱٬۲۹٦  --  --  -- أصول مؤجرة تمویلیاً محول من 

 ٦٤۳٬٤٤۳٬۷۲۳  ۱۱٥٬۳۳۸٬٦٥۲  ٤۱٬۳٦۱٬۹۹٥  ۲۹٬٥٤٦٬٦۱٦  ۳۱٬٥۱۸٬۳۱۳  ۲٤۸٬٤۸۷٬۲۷٥  ۱۷۷٬۱۹۰٬۸۷۲ م۲۰۱۸یولیو  ۳۱في كما 
 ۱۷٫٤٦۷٫٥۱۸  ۱۳٫٦۳٥٫٥۲۹  ۱٫۷٤۹٫٦۳٤  --  ۹۸۲٫۰٦٦  ۱٫۱۰۰٫۲۸۹  -- الفترة اضافات خالل

 --  )٤۹٬۰۰۹٬۲۰۲(  --  --  ٥۳٦٫٥۳۳  ٤۸٫٤۷۲٫٦٦۹  -- محول من مشروعات تحت التنفیذ
 ٦٦۰٫۹۱۱٫۲٤۱  ۷۹٫۹٦٤٫۹۷۹  ٤۳٫۱۱۱٫٦۲۹  ۲۹٫٥٤٦٫٦۱٦  ۳۳٫۰۳٦٫۹۱۲  ۲۹۸٫۰٦۰٫۲۳۳  ۱۷۷٬۱۹۰٬۸۷۲ م۲۰۱۹ ینایر ۳۱كما في 

              االھالك المتراكم
 ۸۸٬٦۲۷٬۳۳۱  --  ۲٥٬٥٦۹٬۸٤٤  ۱۸٬۳۱۲٬٦٦۳  ۱۹٬٤٦۱٬٤۲٤  ۲٥٬۲۸۳٬٤۰۰  -- م۲۰۱۷ أغسطس۱كما في 

 ۱۳٬٤۳۷٬۳۷۲  --  ۳٬۸۱۱٬۷۷۷  ۷۰۲٬۲۰۸  ۳٬۲٥٤٬٥۰٦  ٥٬٦٦۸٬۸۸۱  -- المحمل للسنة
 ۷٬٥۳٦٬۳٤۲  --  --  ۷٬٥۳٦٬۳٤۲  --  --  -- اھالكات محولة من أصول مؤجرة تمویلیاً 

 ۱۰۹٬٦۰۱٬۰٤٥  --  ۲۹٬۳۸۱٬٦۲۱  ۲٦٬٥٥۱٬۲۱۳  ۲۲٬۷۱٥٬۹۳۰  ۳۰٬۹٥۲٬۲۸۱  -- م۲۰۱۸یولیو  ۳۱كما في 
 ۷٫۹۳۸٫۱٥۹  --  ۱٫۷۷۰٫٦۳۹  ٥٤۸٫۳۸۲  ۲٫۱۱۲٫۲۷۹  ۳٫٥۰٦٫۸٥۹  -- فترةالمحمل لل

 ۱۱۷٫٥۳۹٫۲۰٤  --  ۳۱٫۱٥۲٫۲٦۰  ۲۷٫۰۹۹٫٥۹٥  ۲٤٫۸۲۸٫۲۰۹  ۳٤٫٤٥۹٫۱٤۰  -- م۲۰۱۹ ینایر ۳۱كما في 
              صافي القیمة الدفتریة

 ٥٤۳٫۳۷۲٫۰۳۷  ۷۹٫۹٦٤٫۹۷۹  ۱۱٫۹٥۹٫۳٦۹  ۲٫٤٤۷٫۰۲۱  ۸٫۲۰۸٫۷۰۳  ۲٦۳٫٦۰۱٫۰۹۳  ۱۷۷٫۱۹۰٫۸۷۲  م۲۰۱۹ ینایر ۳۱كما في 
 ٥۳۳٬۸٤۲٬٦۷۸  ۱۱٥٬۳۳۸٬٦٥۲  ۱۱٬۹۸۰٬۳۷٤  ۲٬۹۹٥٬٤۰۳  ۸٬۸۰۲٬۳۸۳  ۲۱۷٬٥۳٤٬۹۹٤  ۱۷۷٬۱۹۰٬۸۷۲  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱كما في 

 ٤۸۱٬٤۲۷٬٥۳۳  ۱۳۲٬٥۹۰٬٤۷۲  ۱۱٬٦٤۷٬۱۳۱  ۹۸۲٬٦٥۷  ٦٬۲۲۰٬٦٥۲  ۱٥۲٬۷۹٥٬۷٤۹  ۱۷۷٬۱۹۰٬۸۷۲  م۲۰۱۷یولیو  ۳۱كما في 
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 (یتبع) ممتلكات ومعدات .۷
ملیون لایر س������عودي  ۱۸۰٬۹توجد بعض األراض������ي والمباني البالغ قیمتھا  ۲۰۱۸یولیو  ۳۱م و ۲۰۱۹ینایر  ۳۱كما في 

 ضاحإی في مبین ھوكضمان مقابل الحصول على بعض التسھیالت االئتمانیة كما  ملیون لایر سعودي) ۱۸٤٬٥م: ۲۰۱۷(
 .)۱۳( رقم

تتض���من الممتلكات والمعدات مباني وإنش���اءات مقامة على أراض���ي مس���تأجرة من كل من جمعیتي البر بالریاض والمركز 
من مس����احة أراض����ي مدارس الرواد بمجمع االزدھار. وقد بلغت  ٪٦۰الخیري لتعلیم القرآن وعلومھ وتمثل ھذه األراض����ي

ن لایر س���عودي. وتقض���ي اتفاقیة اإلیجار مع جمعیة البر بأحقیة الجمعیة في ملیو ۳٦٫۸ص���افي القیمة الدفتریة لتلك المباني 
من أي مباني أو توسعات تقوم بھا المجموعة على ھذه األراضي المستأجرة. وعلیھ فقد أدرجت كامل قیمة اإلضافات  ۳۰٪

ملیون لایر سعودي بما فیھا حصة جمعیة البر بالریاض  ٤۷٫۹والتحسینات التي تمت على المباني والبالغ تكلفتھا اإلجمالیة 
 ار أن المجموعة تكبدت ھذه التكالیف ولھا حق االنتفاع بھا بموجب العقد.ملیون لایر سعودي وذلك على اعتب ۱٤البالغة 

والمركز الخیري لتعلیم القرآن وعلومھ مبلغ  ملیون لایر س������عودى ۲٬٥بمبلغ  جمعیة البرلتبلغ القیمة اإلیجاریة المس������تحقة 
 ملیون لایر سعودي.۳٫۸

ھـ وتستھلك ھذه المباني على العمر ۳۰/۱۲/۱٤٥۱بتاریخ ینتھي عقد اإلیجار مع المركز الخیري لتعلیم القرآن وعلومھ 
سنة والذي یتجاوز مدة عقود اإلیجار حیث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطیات األخرى  ٥۰اإلنتاجي المتوقع والبالغ 

 المتوفرة لدیھا أنھا قادرة على تجدید عقود اإلیجار بما یتالئم مع ظروف واحتیاجات النشاط.
 م و۲۰۱۹ینایر  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل الستة أشھر المنتھیة في  ۲٫۱ جموعة برسملة تكلفة االقتراض بمبلغقامت الم

 (السنةسنویاً  ٪٥٫۷٤م وذلك بمتوسط معدل الرسملة البالغ ۲۰۱۸یولیو  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في  ۸٬٥
 سعودي).ملیون لایر   ٦٬۲۳م: ۲۰۱۷یولیو  ۳۱المنتھیة في 

 أصول مستأجرة بعقد إیجار تمویلى .۸
تتمثل األصول المستأجرة بعقد ایجار تمویلي في قیمة حافالت مستأجرة من أحد الموردین المحلیین، ویمنح ھذا العقد  -أ

 المجموعة الحق في تملك ھذه الحافالت في نھایة عقد اإلیجار وبعد سداد كامل دفعات اإلیجار دون أي مبالغ إضافیة، وتظھر
 حركة ھذه األصول عن السنة كما یلي:

 التكلفة
ینایر   ۳۱

  م۲۰۱۹
 یولیو ۳۱

  م۲۰۱۸ 
 یولیو ۳۱

 م۲۰۱۷ 
 ۱۰٫۲٥۱٫۲۹٦  ۱۰٬۲٥۱٬۲۹٦  -- الرصید في بدایة السنة

 --  --  -- إضافات خالل السنة
 --  )۱۰٬۲٥۱٬۲۹٦(  -- محول الى ممتلكات ومعدات

 ۱۰٫۲٥۱٫۲۹٦  --  -- الرصید في نھایة السنة
      مجمع االستنفاذ

 ٥٫٥۳٤٫۲۱۹  ۷٫٤۹۷٫۰۳٦  -- الرصید في بدایة السنة
 ۱٫۹٦۲٫۸۱۷  ۳۹٬۳۰٦  -- استنفاذ السنة 

 --  )۷٬٥۳٦٬۳٤۲(  -- محول الى ممتلكات ومعدات
 ۷٫٤۹۷٫۰۳٦  --  -- الرصید في نھایة السنة
      صافي القیمة الدفتریة

 ۲٫۷٥٤٫۲٦۰  --  -- صافي القیمة الدفتریة

م مبلغ ۲۰۱۸یولیو  ۳۱م و السنة المنتھیة في ۲۰۱۹ ینایر ۳۱ب.  بلغ صافي مطلوبات عقود التأجیر التمویلي للفترة المنتھیة في 
 لایر سعودي) أدرجت كمطلوبات ضمن قائمة المركز المالي الموحدة.  ٦۱۷٫۲۳۹م: ۲۰۱۷یولیو  ۳۱لایر سعودي ( ال شيء

 :التزامات اإلیجار التمویلي في القوائم المالیة الموحدة كما یليتم عرض صافي 
ینایر   ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 یولیو  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 یولیو  ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 ٥۷۷٫۸٤۲  --  -- الجزء المتداول ضمن بنود االلتزامات المتداولة

الجزء غیر المتداول ضمن بنود االلتزامات غیر 
 ۳۹٫۳۹۷  --  -- المتداولة

    --  --  ٦۱۷٫۲۳۹ 

 



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  

 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ۲۳ 

 أصول غیر ملموسة .۹

 تتمثل الشھرة في قیمة الزیادة الشركات المندمجة والمستحوذ علیھا عن صافي األصول المحولة إلى المجموعة. 
 تم توزیع الشھرة على الوحدات المولدة للنقد للمجموعة على النحو التالي:

   م۲۰۱۹ینایر   ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۷یولیو  ۳۱
       

 مدارس الرواد فرع الروابي  ۲۸٫٤۱۳٫۲۷۳  ۲۸٫٤۱۳٫۲۷۳  ۲۸٫٤۱۳٫۲۷۳
 مدارس الرواد فرع المنصورة  ۲٫٥۱۹٫۱٥۱  ۲٫٥۱۹٫۱٥۱  ۲٫٥۱۹٫۱٥۱
 مدارس الرواد فرع اشبیلیا  ۷٫٤۷۹٫۰۰۰  ۷٫٤۷۹٫۰۰۰  ۷٫٤۷۹٫۰۰۰
 مدارس النخبة فرع الخرج  ۸٫۸٤٦٫٤۹٥  ۸٫۸٤٦٫٤۹٥  ۸٫۸٤٦٫٤۹٥

 الرواد فرع الروضةمدارس   ۳۳٬۰۹۱٬۲٥۰  ۳۳٬۰۹۱٬۲٥۰  ۳۳٬۰۹۱٬۲٥۰
 مدارس الفكر األھلیة   ۱٤٬۱۰۰٬۰۰۰  ۱٤٬۱۰۰٬۰۰۰  ۱٤٬۱۰۰٬۰۰۰
 مدارس الشرق األوسط العالمیة  ٦٦٬٦۰۰٬۰۰۰  ٦٦٬٦۰۰٬۰۰۰  ٦٦٬٦۰۰٬۰۰۰
 مدارس السلیمانیة العالمیة األھلیة  ۱٤٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٤٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٤٬۰۰۰٬۰۰۰
 الشرق األوسط الجدیدة العالمیةمدارس   ٥۳٬۳۷٥٬۰۰۰  ٥۳٬۳۷٥٬۰۰۰  ٥۳٬۳۷٥٬۰۰۰
 مدرسة الشرق األوسط الحدیثة العالمیة  ٦۰٬٥۷٥٬۰۰۰  ٦۰٬٥۷٥٬۰۰۰  ٦۰٬٥۷٥٬۰۰۰
 شركة العروبة العالمیة للخدمات التعلیمیة  ۸۷٫٤۰۰٫۰۰۰  ۸۷٫٤۰۰٫۰۰۰  ۸۷٫٤۰۰٫۰۰۰

۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹  ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹  ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹   

 اختبار االنخفاض في الشھرة:
إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشھرة سنویاً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قیمتھا ولتحدید ما إذا كانت القیمة الدفتریة تقوم 

للشھرة أقل من القیمة القابلة لالسترداد أم ال. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط 
لخمس سنوات التالیة لتاریخ القوائم المالیة والتدفقات النقدیة المتعلقة بھا، ویتم اختبار االنخفاض على األعمال المتوقعة لفترة ا

أساس قیاس القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لمدة خمس سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعیة لتقدیر 
 ة المعتمدة من اإلدارة.التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقدیری

 
 فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تقدیر القیمة القابلة لالسترداد. 

 تمثل القیم المخصصة لالفتراضات الرئیسیة تقییم اإلدارة لالتجاھات المستقبلیة في الصناعات ذات الصلة، 
  وھي تستند إلى بیانات تاریخیة من مصادر خارجیة وداخلیة.

 بالنسبة المئویة
ینایر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
یولیو  ۳۱

 م۲۰۱۸
یولیو  ۳۱

 م۲۰۱۷
 ۱۲٫٥ ۱۲٫٥ ۱۲٫٥  معدل الخصم
 ۳ ۳ ۳  معدل النمو 

اشتملت توقعات التدفقات النقدیة على تقدیرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نھائي لما بعدھا. تم تحدید معدل النمو النھائي 
لمعدل النمو السنوي المركب على المدى الطویل للربح قبل الفوائد واالستھالك، وذلك بما یتفق مع بناًء على تقدیر اإلدارة 

 االفتراضات التي قد ینتھجھا المشارك في السوق.
 الحساسیة للتغیر في اإلفتراضات

 
الش���ھرة  مةتتغیر قیتعتقد االدارة أنھ ال یوجد تغییر معقول محتمل في أي من االفتراض���ات الرئیس���یة من ش���أنھ أن یتس���بب في أن 

 بشكل جوھري عن قیمتھا القابلة لالسترداد.

 اإلجمالى  الشھرة 
    

 ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹  ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹ م۲۰۱۷یولیو  ۳۱في 
 ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹  ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹ م۲۰۱۸یولیو  ۳۱في 
 ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹  ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹ م۲۰۱۹ینایر  ۳۱في 



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  

 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ۲٤ 

 النقد وما في حكمھ .۱۰
 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۹۲۰۱ ینایر ۳۱ 

 ۲٦٫۲۰۱٫٥۱٥  ۷٬٦۱۰٬۱۳٤  ۲۳٬٦٤۸٬۰۰۸ نقد لدى البنوك
 --  ۲٬۲٦۷٬۳۱۸  -- ودائع قصیرة اآلجل

 ۲۱۲٬٥۳٥  ۲۹۳٫٥٦۷  ٥۱٤٬٤۹۲ نقد بالصندوق 
 ۱۰٥٫٤۱٦  --  ۳۲٬۰٦۹ استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع *

 ۲٤٬۱۹٤٬٥٦۹  ۱۰٬۱۷۱٬۰۱۹  ۲٦٬٥۱۹٬٤٦٦ 
 .استثماریة تدیرھا بنوك محلیةتستثمر المجموعة الفوائض النقدیة المتوفرة لدیھا في صنادیق * 

 ذمم مدینة .۱۱
 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 
      

 ٥۰٫۱۱۱٫۱۸٦  ٥۸٬۹۱۲٬٤۳٦  ۳۸٬۹۸٥٬۸۷۰ ذمم أولیاء األمور
 )۲٫٥٥٤٫۲٦۱(  )۳٬۹۹۱٬٤۸۸(  (٦٬۰۹۱٬٤۸۸) الھبوط في أرصدة الذمم المدینة

 ۳۲٬۸۹٤٬۳۸۲  ٥٤٬۹۲۰٬۹٤۸  ٤۷٫٥٥٦٫۹۲٥ 

 فیما یلي الحركة على الھبوط في أرصدة الذمم المدینة خالل الفترة / السنة

 

 دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى .۱۲
 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 

 ً   ۲۱٬۲۱۰٬۹٤۲   ۲٤٬٥۰۷٬٤۳۸   ۱۸٬۱۹۲٬۳۰۹ مصروفات مدفوعة مقدما
  ٥٬۳۷۷٬۱۷۳   ۲٬۹۱۲٬۲۳٥   ۱٬٥۱٤٬٤۰٥ دفعات مقدمة للموردین ومقاولین 

  ۲٬٥٦٥٬۱۱۳   ۲٬٦٦٦٬۲۰۳   ٤٬٦٥۷٬٦۷۲ سلف وعھد موظفین
  ۱٬۰۳۲٬۹۹٦   ۹٦۰٬٥۹۷   ٤۷۰٬٥۷٤ منح حكومیة مستحقة

  ۲۲۲٬٥۰۰   ۲۰۳٬۷٥۰   ۲٤۳٬۷٥۰ خطابات ضمان
  ٦٦۸٬٦٦٦   ۲٬۲۲۱٬۹۰۰  ۸٬٥٦۳٬۳٥٥ أرصدة مدینة أخرى

  ۳۳٬٦٤۲٬۰٦٥    ۳۳٬٤۷۲٬۱۲۳    ۳۱٬۰۷۷٬۳۹۰  

 

 

 

 

 

 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 
 ٦٫٥٦۸٫۹٦۳  ۲٬٥٥٤٬۲٦۱  ۳٬۹۹۱٬٤۸۸ رصید أول الفترة /  السنة

 ٤۹٦٫٤٤٥  ۱٬٤٦۹٬٥۷۳  ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ المكون خالل الفترة / السنة
 )٤٫٥۱۱٫۱٤۷(  )۳۲٬۳٤٦(  -- /  السنةالمستخدم خالل الفترة 

 ٦٬۰۹۱٬٤۸۸  ۳٬۹۹۱٬٤۸۸  ۲٫٥٥٤٫۲٦۱ 



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  

 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ۲٥ 

 قروض طویلة األجل .۱۳
 تتمثل القروض طویلة األجل فیما یلي:

 قرض وزارة المالیة
ـ الموافق ۱٤۳٦جمادى األولى  ٥قرض بتاریخ    ۱۳-۱ م حصلت المجموعة على قرض طویل األجل من وزارة ۲۰۱٥فبرایر  ۲٤ھ

المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعلیمي بحي ملیون لایر سعودي لتمویل أعمال  ۱۹٫۰۳المالیة بمبلغ إجمالي 
 المنصورة. یتم سداد التسھیل على عشرة أقساط سنویة بعد فترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاریخ توقیع االتفاقیة

 وقد تم منح ھذا التسھیل بدون ھامش ربح أو عمولة. م.۲۰۲۷یونیو  ۱۰یستحق اخر قسط للقرض بتاریخ 

 ضماناتال
ملیون لایر سعودى واألرض الواقعة بحي  ۱٫۳٦ھذه التسھیالت مضمونة برھن أرض فیال سكن الموظفین بالروابي بمبلغ 

 ملیون لایر سعودى. ۲۰٫۰۹۹السالم بمبلغ 
 السنة: الفترة / وفیما یلي بیان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالیة خالل

 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  ۳۱ ینایر ۲۰۱۹م 
 ۱۹٫۰۳۸٫۰۰۰  ۱۹٫۰۳۸٫۰۰۰  ۱۹٫۰۳۸٫۰۰۰ السنةالفترة / الرصید في بدایة 

 --  --  -- السنةالفترة / المتحصالت خالل 
)۱٫۹۰۳٫۸۰۰( السنةالفترة / المسدد خالل    --  -- 

 ۱۹٫۰۳۸٫۰۰۰  ۱۹٫۰۳۸٫۰۰۰  ۱۷٫۱۳٤٫۲۰۰ السنةالفترة / الرصید في نھایة 
      

 بیان القیمة الحالیة للقروض الممنوحة من وزارة المالیة: وفیما یلي
 ۱۹٫۰۳۸٫۰۰۰  ۱۹٫۰۳۸٫۰۰۰  ۱۷٫۱۳٤٫۲۰۰ إجمالي القروض في نھایة الفترة / السنة

      یخصم: مصروفات تمویلیة مؤجلة
)٤٬۱۹۰٬۳۸۲(  )۳٬٥۹٦٬٤۷۷( الرصید في بدایة الفترة / السنة   )٤٫۷٦۱٫٤٤٤(  

 ٥۷۱٫۰٦۲  ٥۹۳٬۹۰٥  ۳۰۸٫۸۳۲ الفترة / السنةمصاریف تمویلیة عن 
)۳٫۲۸۷٫٦٤٥( الرصید في نھایة الفترة / السنة   )۳٬٥۹٦٬٤۷۷(   )٤٫۱۹۰٫۳۸۲(  

      
 ۱٤٫۸٤۷٫٦۱۸  ۱٥٬٤٤۱٬٥۲۳  ۱۳٫۸٤٦٫٥٥٥ القیمة الحالیة للقروض في نھایة الفترة / السنة

 السنة: الفترة / خاللة البنوك المحلیوفیما یلي بیان حركة القروض الممنوحة من 

م أبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة طویلة األجل مع أحد ۲۰۱٤أغسطس  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۳٥ذو القعدة  ۲بتاریخ   ۱۳-۲
من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمیة استخدمت المجموعة  ٪۸۰ملیون لایر سعودي لتمویل  ۸۰البنوك المحلیة بإجمالي قیمة 

یتم سداد التسھیل على أقساط نصف سنویة بعد فترة السماح المقدرة بستة أشھر من  -ملیون لایر سعودي  ٦۸٬۷منھ مبلغ 
تم منح ھذا التسھیل بھامش  -م۲۰۱۹فبرایر  ۲۸یستحق أخر قسط للقرض بتاریخ تاریخ توقیع االتفاقیة المبرمة مع البنك 

 ا. راض الداخلي بین البنوك السعودیة (السایبور) زائدا نسبة متفق علیھربح وعمولة على التسھیل تحدد بمعدل العائد على االقت

 الضمانات
ھذا التسھیل مضمون بموجب سند ألمر بكامل قیمة التمویل وكفالة غرم وأداء تضامنیة من شركة النخبة التعلیمیة (الشركة 

 اإلداري لفرع الروابي. وأرض المبنى المنصورةالتابعة) وضمانات عینیة تتمثل في افراغ صك أرض مجمع 
م أبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة طویلة األجل مع ۲۰۱٥فبرایر  ۲٤ھـ الموافق ۱٤۳٦جمادى األولى  ٥بتاریخ  ۱۳-۳

 ملیون لایر سعودي لتمویل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعلیمي۱٤۰أحد البنوك المحلیة بإجمالي قیمة 
 بحي أشبیلیا. یتم سداد التسھیل على أقساط نصف سنویة بعد فترة السماح المقدرة بسنتین من تاریخ توقیع االتفاقیة المبرمة 

. تم منح ھذا التسھیل بھامش ربح وعمولة على التسھیل تحدد م ۲۰۲۳یولیو  ۳۱یستحق اخر قسط للقرض بتاریخ  مع البنك
 بین البنوك السعودیة (السایبور) زائداً نسبة متفق علیھا.بمعدل العائد على االقتراض الداخلي 
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 (تابع) قروض طویلة األجل .۱۳

 الضمانات
ھذه التسھیالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قیمة التمویل المتاح للمجموعة. باإلضافة إلى اإلبقاء على رھن األرض الواقعة 

 بحي أشبیلیا (لدى نفس البنك الممول). 
 

ً التفاقیة التسھیالت االئتمانیة طویلة ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰ھـ الموافق ۱٤۳٦ذو الحجة  ۱۷بتاریخ  ٤-۱۳ م أبرمت المجموعة إلحاقا
 ملیون لایر سعودي.۲۹٫٦م بمبلغ إجمالي ۲۰۱٤أغسطس  ۲۸األجل مع أحد البنوك المحلیة المؤرخة في

من شراء المبنى االداري بطریق عثمان بن عفان بحي االزدھار. یتم سداد التسھیل بنفس شروط االتفاقیة  ٪۸۰لتمویل 
 .م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰سنوات ویستحق اخر قسط بتاریخ  ٥على  األصلیة

 الضمانات
ھا لمشتراة وما علیھذه التسھیالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قیمة التمویل المتاح للمجموعة باإلضافة إلى رھن األرض ا

 ملیون لایر سعودى. ۳۷البالغ قیمتھا 
ـ الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۹ بتاریخ ٥-۱۳ م أبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة قصیرة األجل مع أحد البنوك ۲۰۱٦مایو  ۱٦ھ

سعودي ملیون لایر  ۱٥ھ ملیون لایر سعودي لتمویل دعم راس المال العامل. استخدمت المجموعة من۳۰المحلیة بمبلغ إجمالي 
 م. ۲۰۱۹یولیو  ۲۲ویستحق اخر قسط بتاریخ  أشھر من تاریخ الحصول على التسھیل ٦ویتم السداد بعد 

 الضمانات
 ملیون لایر سعودى. ۳۰ھذه التسھیالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قیمة التمویل المتاح للمجموعة بمبلغ 

 
م أبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة قصیرة األجل مع ۲۰۱۷ مارس ۸ھـ الموافق ۱٤۳۸ جمادي األخر ۹بتاریخ  ٦-۱۳  

ملیون  ۲۰ملیون لایر سعودي لتمویل دعم راس المال العامل. استخدمت المجموعة منھ ۲۰أحد البنوك المحلیة بمبلغ إجمالي 
أشھر من تاریخ الحصول  ٦ویتم السداد بعد م  ۲۰۱۸دیسمبر  ۲٤ھـ الموافق  ۱٤٤۰ربیع األخر  ۱٦بتاریخ   سعوديلایر  

  على التسھیل.

 كما في: من البنوك المحلیة وفیما یلي بیان بحركة القروض 
   م۹۲۰۱ ینایر ۳۱  م۸۲۰۱یولیو  ۳۱  م۲۰۱۷یولیو  ۳۱

 السنة  الفترة / الرصید في بدایة  ۱۸۸٬۱٥۲٬۹۰٥  ۱٦٥٬٤٥۷٬۹۷۷  ۱۸۰٫۸۰٤٫٦۱٦
 السنة الفترة / تمویل تم الحصول علیھ خالل   ۳٥٫٥۷۹٫۲۲۰  ٦۰٬٦۷۲٬۹۳٤  ٥۳٫۸۷۳٫۷۹۱

)٦۹٫۲۲۰٫٤۳۰(   )۳۷٬۹۷۸٬۰۰٦(   )۸٤۸٬۱٥۲٬٦۹(  السنة الفترة / المسدد خالل   
 األجل لةطوی قروضإجمالي ال  ۱۷٥٫٥۷۹٫٤۲۷  ۱۸۸٬۱٥۲٬۹۰٥  ۱٦٥٫٤٥۷٫۹۷۷

 كما في: الموحدة   تم عرض تفاصیل القروض في قائمة المركز المالي

 )۱-۱۳*یتضمن قرض وزارة المالیة (إیضاح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   م۹۲۰۱ ینایر ۳۱  م۸۲۰۱یولیو  ۳۱  م۲۰۱۷یولیو  ۳۱
 *األجل  لةطویقروض الجزء المتداول من   ۸۱٫۹۲۹٫۲۸٦  ۷۱٬٥۳۸٬۹۰۰  ۳۷٫٤۱٥٫۹۲۸

 طویل األجل*  قروضمن  غیر المتداولال الجزء  ۱۰۷٫٤۹٦٫٦۹٦  ۱۳۲٫۰٥٥٫٥۲۸  ۱٤۲٫۸۸۹٫٦٦۷
۱۸۰٫۳۰٥٫٥۹٥  ۲۰۳٫٥۹٤٫٤۲۸  ۱۸۹٫٤۲٥٫۹۸۲   
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 إیرادات منح حكومیة مؤجلة .۱٤

 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۸۲۰۱یولیو  ۳۱  م۹۲۰۱ ینایر ۳۱ 
 ٤٫۷٦۱٫٤٤٤  ٤٬۱۹۰٬۳۸۲  ۳٬٥۹٦٬٤۷۷  السنةالفترة / الرصید في أول 

 )٥۷۱٫۰٦۲(  )٥۹۳٬۹۰٥(  )۳۰۸٫۸۳۲(  )۲۳(إیضاح  السنةالفترة / ضافات خالل إ
 ۳٫۲۸۷٫٦٤٥  ۳٬٥۹٦٬٤۷۷  ٤٫۱۹۰٫۳۸۲ 
      

 ٥۹۳٫۹۰٥  ٦۱۷٬٦٦۱  ٥۹۱٬۹٤۰ الجزء المتداول من ایرادات منح حكومیة مؤجلة
 ۳٫٥۹٦٫٤۷۷  ۲٬۹۷۸٬۸۱٦  ۲٬٦۹٥٬۷۰٥ الجزء الغیر متداول من ایرادات منح حكومیة مؤجلة

 

 مستحقات وارصدة دائنة أخرى .۱٥
 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 

  ٤۷٬٦۸۳٬٦۳٥   ۰   ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ توزیعات أرباح مستحقة
  ۸٬٤۷٦٬٥٦٤   ۷٬۳۱۲٬۸۷۸   ۳٬٦۱٦٬۷۲٤ مصروفات تمویل مستحقة
  ٥٬٤۸۸٬٤۸٥   ۷٬۲۳۲٬۱۲۱   ۳٬۹۰٥٬٤۸٥ تأمینات أعمال محتجزة*

  ۳٬۸۸۳٬۹۱٤   ۲٬۲۲۷٬۱۲۹   ۱٬۷۷۱٬۳٥٤ مستحقات عاملین
  ٤۷۷٬٦۲۰   ۹۲۷٬٤۸۱   ۱٬۰۹۰٬٤۲۲ مصروفات مستحقة

 --   ۳٬۳٦۱٬۱۳٦   ۱٬۰۰۷٬۰٤۲ ایجارات مستحقة
 --   ۲٬۲۰۹٬٤۰۷  -- أعمال مقاوالت مستحقة *

  ۱٬۱۹۹٬۲۸۸   ٤٬۷۰۰٬۸۰۲   ٥٬۰۲۰٬۳۹۹ أخرى
  ٤٦٬٤۱۱٬٤۲٦    ۲۷٬۹۷۰٬۹٦    ٥٤۷٬۲۰۹٬٥۰٦  

یتمثل رصید تأمینات األعمال المحتجزة في ضمان تنفیذ أعمال المقاوالت المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت المحدودة    *
لایر  ۷٫۲۳۲٫۱۲۱: م۲۰۱۸یولیو  ۳۱(لایر سعودي   ۳٬۹۰٥٬٤۸٥ بمبلغ مقابل تنفیذ مجمع أشبیلیا) طرف ذو عالقة(

 .)لایر سعودي ۲٫۲۰۹٫٤۰۷: م۲۰۱۸ یولیو ۳۱( رصف باإلضافة الي اعمال مقاوالت مستحقة بمبلغ )سعودي
 

 مخصص الزكاة .۱٦
م وس�ددت الزكاة المس�تحقة ۲۰۱۸یولیو  ۳۱قدمت المجموعة إقراراتھا الزكویة لھیئة الزكاة والدخل عن الس�نة المنتھیة في  .أ

 م ومازالت بانتظار الربط النھائي.۲۰۱۸یولیو  ۳۱بموجبھ. وقد حصلت على الربط اآللي حتى 

 حركة مخصص الزكاة خالل الفترة كما یلي:تتمثل  .ب

 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 
 ۲٬۲٤٦٬۹۱۹  ۲٬۲۳۲٬۲٤۱  ۱٫٥۲۸٫۱٦٤ رصید أول الفترة / السنة

 ۲٫۲۳۲٫۲٤۱  ۱٫٥۲۷٫٦۸۸  ٦۸۹٫۱۳۲ المكون خالل الفترة / السنة
 )۱٬۷۷۳٬۹۲٤(  )۲٫۲۳۹٫۱۹۸(  (۱٫٥۲۷٫٦۱۸) المسدد خالل الفترة / السنة

  )٤۷۲٫۹۹٥(  ۷٫٤۳۳  - تسویات
 ٦۸۹٫٦۷۸  ۱٫٥۲۸٫۱٦٤  ۲٬۲۳۲٬۲٤۱ 
 

 

 

 



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  

 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ۲۸ 

 

 منافع الموظفین .۱۷

لدى المجموعة خطة مكافآت محددة بعد انتھاء الخدمة طبقا لقانون العمل الس������عودى. وتس������تند ھذه المكافآت إلى رواتب 
 منصوص علیھ في قوانین المملكة العربیة السعودیة.وبدالت الموظفین النھائیة وسنوات خدمتھم المتراكمة، كما ھو 

یلخص الجدول التالي مكونات ص��افي مص��اریف المكافآت المعترف بھا في قائمة الربح أو الخس��ارة الموحدة وقائمة الدخل 
 الشامل الموحدة والمبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 المركز المالي الموحدة:حركة منافع الموظفین المدرج في قائمة 
 

 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر ۳۱ 
 ۳٥٫٤۱۰٫۰۰۰  ۳۹٫٤۰٤٫۸۰۰   ۳۲٬۰٥۱٬۱۰۰  رصید أول الفترة / السنة

 ٤٫۳۱۸٫۱۰۰  ٤٫٤۳۳٫۸۰۰   ۱٬۸۸۷٬۸۰۰  تكلفة الخدمة الحالیة
 ۸۷۹٫٥۰۰  ۹٦۹٫٤۰۰   ٥۷۳٬۲۰۰  تكلفة الفائدة

 )۳٫۹۸۲٫٦۰۰(  )۱٥٫۱٥۸٫۷۰۰(  (۲٬۱۲٦٬۲۹۰)  السنةالمسدد خالل الفترة / 
خسائر االلتزامات االكتواریة مدرجة بقائمة 

 ۲٫۷۷۹٫۸۰۰  ۲٫٤۰۱٫۸۰۰   ۲٥۳٬۰۲٥  الدخل الشامل الموحدة

  ۳۲٬٦۳۸٬۸۳٥   ۳۲٫۰٥۱٫۱۰۰  ۳۹٫٤۰٤٫۸۰۰ 

 للموظفین:فیما یلي االفتراضات الھامة المستخدمة في تحدید مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
 م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر ۳۱ 

 ٪٤٫۱۰  ٪٤٫۱۰ معدل الخصم
 ٪۱٫٥  ٪۱٫٥ ُمعدَّل الزیادة السنویة للرواتب

 ٪۲  ٪۲ معدل تضخم اآلسعار

 
من شأن التغییر المحتمل المعقول في أحد االفتراضات االكتواریة ذات الصلة مع ثبات االفتراضات األخرى أن یؤثر على 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بالمبالغ التالیة:مخصص 
 م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر ۳۱ 
 )٪ ۱نقص (  )٪ ۱زیادة (  )٪ ۱نقص (  )٪ ۱زیادة ( 

 ۳۳٬٤۳۳٬۱۰۰  ۳۰٬۷۸٤٬۲۰۰  ۳۳٫۸٦٥٫۸۰۰  ۳۱٫۱٦۷٫٥۰۰ معدل الخصم 
ُمعدَّل الزیادة 

 ۳۰٬۷٥٦٬۱۰۰  ۳۳٬٤٥۳٬٦۰۰  ۳۱٫۱۳۸٫۹۰۰  ۳۳٫۸۸٦٫۷۰۰ السنویة للرواتب 

 
 

تحلیل الحساسیة أعاله قد ال یكون ممثال للتغیر الفعلي في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین حیث أنھ من غیر المرجح 
 أن تحدث التغیرات في اإلفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض.
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 رأس المال .۱۸
 ۳۱و م۲۰۱۸یولیو  ۳۱م (۲۰۱۹ ینایر ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ٤۰۰یبلغ رأس مال المجموعة المرخص والمدفوع  -

ً الىعلى التوالي ملیون لایر سعودي ۲۱٦٬٤۰٦م: ۲۰۱۷یولیو  یولیو  ۳۱و م۲۰۱۸یولیو  ۳۱ملیون سھم ( ٤۰) مقسما
 -یلى: موزع بین المساھمین كما  لایر سعودي ۱۰قیمة كل سھم  على التوالي) سھم ۲۱٬٦٤۰٬٦۰۰م: ۲۰۱۷

 
 م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹نایر ی ۳۱ 

 رأس المال عدد االسھم االســــم
نسبة 

 رأس المال عدد االسھم  المساھمة
نسبة 

 المساھمة
شركة اإلبداع الوطني المتطورة 

۳۸٫۰۰٪ ۱٥۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٥٫۲۰۰٫۰۰۰ للتجارة   ۱٥٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٥۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۳۸٫۰۰  

۲۸٫٤۲٪ ۱۱۳٫٦۸۳٫۱۰۰ ۱۱٫۳٦۸٫۳۱۰ شركة رزم القابضة   ۱۱٫۳٦۸٫۳۱۰ ۱۱۳٫٦۸۳٫۱۰۰ ٪۲۸٫٤۲  
٪۲۱٫٦۰ ۸٦٫٤۰۰٫۰۰۰ ۸٫٦٤۰٫۰۰۰  د. احمد بن ناصر بن حماد المتعب   ٥٫۷٦۰٫۰۰۰ ٥۷٫٦۰۰٫۰۰۰ ٪۱٤٫٤۰  

خلود بنت عبدالعزیز بن سعود 
۷٫۲۰٪ ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۸۸۰٫۰۰۰  -- -- --  العیسى  

۲٫٦۹٪ ۱۰٫۷٤٤٫٦۸۰ ۱٫۰۷٤٫٤٦۸ عثمان بن طارق القصبي    ۱٫۰۷٤٫٤٦۸ ۱۰٫۷٤٤٫٦۸۰ ٪۲٫٦۹  
۲٫۰٥٪ ۸٫۱۸۸٫۸٦۰ ۸۱۸٫۸۸٦ شركة القصبي للمقاوالت المحدودة   ۸۱۸٫۸۸٦ ۸٫۱۸۸٫۸٦۰ ٪۲٫۰٥  

۱٫٥۹٪ ٦٫۳٤۲٫٦٥۰ ٦۳٤٫۲٦٥ عبدالعزیز سالم الرویس   ٦۳٤٫۲٦٫ ٦٥۳٤۲٫٦٥۰ ٪۱٫٥۹  
۱٫۲٤٪ ٤٫۹۷۲٫۸۷۰ ٤۹۷٫۲۸۷ عبدهللا بن طارق القصبي   ٤۹۷٫۲۸۷ ٤٫۹۷۲٫۸۷۰ ٪۱٫۲٤  

٪۲٫٤ ۹٫٦۰۰٫۰۰۰ ۹٦۰٫۰۰۰ بن ناصر المتعب فرح بنت احمد   ۳۸٤٫۰۰۰  ۳٫۸٤۰٫۰۰۰  ٪۰٫۹٦  
۰٫۹٦٪  ۳٫۸٤۰٫۰۰۰  ۳۸٤٫۰۰۰  -- -- -- لولوه بنت احمد بن ناصر المتعب  
۰٫۹٥٪  ۳٫۷۹۲٫٤۱۰  ۳۷۹٫۲٤۱ شركة مشیرة السعودیة المحدودة   ۳۷۹٫۲٤۱  ۳٫۷۹۲٫٤۱۰  ٪۰٫۹٥  

۰٫۷٤٪  ۲٫۹۷۷٫۷٦۰  ۲۹۷٫۷۷٦ منال بنت طارق القصبي   ۲۹۷٫۷۷٦  ۲٫۹۷۷٫۷٦۰  ٪۰٫۷٤  
ھدى بنت یعقوب بن یوسف 

۰٫٤۸٪  ۱٫۹۲۰٫۰۰۰  ۱۹۲٫۰۰۰  -- -- --  المحسن  

۰٬۱۹٪  ۷۷٦٫۳۲۰  ۷۷٫٦۳۲ خالد بن بداح بن عبدهللا البداح   ۷۷٫٦۳۲  ۷۷٦٫۳۲۰  ٪۰٬۱۹  
محمد بن عبدهللا بن عبدالعزیز 

۱۰, ۰٪  ۳۸۸٫۱٦۰  ۳۸٫۸۱٦ القاسم   ۳۸٫۸۱٦  ۳۸۸٫۱٦۰  ٪۰ ,۱۰  

۰٫۰۳٪  ۱۳۳٫۱۹۰  ۱۳٫۳۱۹ رابعة عبدهللا القاسم   ۱۳٫۳۱۹  ۱۳۳٫۱۹۰  ٪۰٫۰۳  
 ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰%  ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰% 
        

 :عالوة إصدار  ۱۸-۱
م تمت ۲۰۱٥سبتمبر  ۱٥والموافق ھـ ۱٤۳٦ذو الحجة  ۲بموجب قرار الجمعیة العمومیة الغیر عادیة والتي انعقدت في 

 ۷٫٤ملیون لایر سعودي وذلك عن طریق اصدار أسھم جدیدة قدرھا  ۷٤٫٤الموافقة على زیادة رأس مال الشركة بقیمة 
لایر سعودي للسھم الواحد،  ۲۸٫۱۷لایر سعودي للسھم الواحد وعالوة اصدار قدرھا  ۱۰ملیون سھم بقیمة اسمیة قدرھا 

 .لصالح الشركاء في شركة مجمع مدارس جریر األھلیة للبنین والبناتعلى أن تؤول الزیادة 

 اإلحتیاطي النظامي .۱۹

من ص���افي األرباح الس���نویة الى االحتیاطي  ٪۱۰وفقاً للنظام األس���اس للمجموعة ونظام الش���ركات الس���عودي، یتم تحویل 
 قابل للتوزیع.من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر  ٪۳۰النظام حتى یصل ھذا االحتیاطي الى 

 

 

 

 



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  

 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ۳۰ 

 اإلیرادات .۲۰
 للفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 م۲۰۱۸ینایر  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  

 )غیر مراجعة(   
  ۱٥٤٬٤۱۳٬۱٥۹    ۱٥۲٬٦۰٤٬۰۹۷   إیرادات تشغیلیة

  ٤٬۹٥٥٬۳۰۰    ٥٬۳۰٥٬۲۳۱   إیراد اشتراك حافالت
  ۱٥۷٬۹۰۹٬۳۲۸  ۱٥۹٬۳٦۸٬٤٥۹ 

 تكلفة اإلیرادات .۲۱
 للفترة الستة أشھر المنتھیة في   

 
 م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 

 
 م۲۰۱۸ینایر  ۳۱

 (غیر مراجعة)   

 ۷۸٬۷۸٤٬۷۱۷  ۷۸٬۷۱٦٬۰۰۹  رواتب وأجور ومزایا موظفین

 ۱۳٬۹۹۰٬٤۰٦  ۱۳٬۲۱۹٬۲۳۳  ایجارات

 ٥٬۷٥۲٬۳۷۳  ۷٬۷۷۰٬٦۲۹  اھالك وأستنفاذ

 ۳٬۱۳۳٬۲۷٥  ۲٬٦۷۰٬٦۷۲  رسوم استقدام وتعقیب

 ۲٬٤٥٥٬۸۲۳  ۳٬٤٦۸٬۲۹۷  عامةمرافق 

 ۲٬۲٥٦٬۰۳۲  ۲٬۳۲۰٬٦٤٥  مطبوعات وقرطاسیة

 ۱٬۱۰۷٬۹٤٥  ۱٬٥۲۱٬٦٦۱  مصروفات السیارات

 ۸۳٥٬۱۹۲  ۱٬٤۱٦٬۸٤۱  إصالح وصیانة

 ۷۲٥٬٥٥۱  ۷۰۱٬٥٦٤  رسوم األنشطة الطالبیة

 ۱٬۲۱۱٬۹۰۷  ۸۱٤٬۰۲۱  أخرى

  ۱۱۲٬٦۱۹٬٥۷۲  ۱۱۰٬۲٥۳٬۲۲۱ 

 واداریةمصروفات عمومیة  .۲۲
 للفترة الستة أشھر المنتھیة في   

 م۲۰۱۸ینایر  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  
 (غیر مراجعة)   

 ٦٬٦۰۲٬٦٦۹  ٦٬۹۱۳٬۸٤۲  رواتب الموظفین والفوائد األخرى

 ۲٥۷٬٤۹٦  ٤۰۰٬۰۰۰  األتعاب المھنیة
 ۱٦۷٬۰٤٤  ۱٦۷٬٥۳۰  اھالك وأستنفاذ

 ٦٥۰٬۳۱۱  ٤۳۹٬۲۲۱  مصاریف اتصاالت ونت
 ۳۱٬۲۷۰  ۱٥۸٬۷٦٥   رسوم استقدام

 ۷۰٬۹۷٥  ۹۷٬۲۷۳   مرافق عامة
 ۲۲۳٬۲۱٤  ۸۱۰٬٦۷۷  أخرى

  ۸٬۹۸۷٬۳۰۸  ۸٬۰۰۲٬۹۷۹ 

 



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  

 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ۳۱ 

 إیرادات أخرى .۲۳
 للفترة الستة أشھر المنتھیة في   

 م۲۰۱۸ینایر  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  
 (غیر مراجعة)

 ۱٬۱٦۸٬٤٦٥   ۱٬۳٤۰٬٤۷٤   إیجار المقاصف
 ۱٬۳۰۸٬۲۳۹   ۱٬٦٦۹٬٤۱٤   اإلیجارات

 ٤۱۷٬٦۰۲   ٤٤٦٬۳۹۱   دروس مسائیة إضافیة
 ۹٦۲٬۲۱۳   ۸۹٦٬۷٦۲   المنح الحكومیة*

 ۱۹۸٬۰۰۰   ۲۰٤٬۰۰۰   حفالت
 ۸٤٬۳٤۱   ۹۱٬۷۳۲   مبیعات الزي المدرسي

 ۹٥٬۱۹۸   ٦٥۹٬۹٥٤   أخرى 
   ٥٬۳۰۸٬۷۲۷   ٤٬۲۳٤٬۰٥۸ 

 

 ) تتمثل المنح الحكومیة فیما یلي:*( 

 للفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 م۲۰۱۸ینایر  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  
 (غیر مراجعة)    

 ٥٦۲٫٥۰۲  ٥٦٦٬۱۳۰  إعانات وزارة التربیة والتعلیم
 ۲۹٦٬۹٥۳  ۳۰۸٬۸۳۲  إیراد منح حكومیة 

 ۱۰۲٬۷٥۸  ۲۱٬۸۰۰  إعانات صندوق تنمیة الموارد البشریة
  ۸۹٦٬۷٦۲  ۹٦۲٬۲۱۳ 
وزارة التربیة والتعلیم للمجموعة سنویاً وفقاً للضوابط المحددة من الوزارة والمرتبطة بشكل أساسي بالمیزانیة تمنح إعانة  -

 المخصصة لذلك من قبل الوزارة وأعداد الطالب المسجلین لدى كل مدرسة.
ً لالتفاقیة المبرمة بین المجموعة   - اس والصندوق على أستمنح إعانة صندوق تنمیة الموارد البشریة (الصندوق) وفقا

 مبلغ مقطوع من الراتب الشھري لمدة معینة للموظفین السعودیین المشمولین في االتفاقیة.

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة .۲٤
تم احتساب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم الربحیة للفترة العائدة إلى حاملي األسھم العادیة للمجموعة على المتوسط المرجح 

العادیة القائمة خالل الفترة. إن ربحیة الس��ھم المخفض��ة ھي نفس��ھا ربحیة الس��ھم األس��اس��یة حیث أنھ لیس لدى لعدد األس��ھم 
 المجموعة أي أدوات مخفضة.

 للفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 م۲۰۱۸ینایر  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  

 (غیر مراجعة)
 ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲  ۳۳٬۲۷۸٬۲٤۱  ربح الفترة

 ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  لعدد األسھمالمتوسط المرجح 
  ۰٫۸۳  ۱٫۰۲ 
 

 

 

 



 شركة عطاء التعلیمیة  
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 ۳۲ 

 المالیة األدوات .۲٥
 الموجودات المالیة  ۱ -۲٥

 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 

      الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة:
 ٤۷٬٥٥٦٬۹۲٥  ٥٤٬۹۲۰٬۹٤۸  ۳۲٬۸۹٤٬۳۸۲ ذمم مدینة

 ۲٦٬٥۱۹٬٤٦٦  ۱۰٬۱۷۱٬۰۱۹  ۲٤٫۱۹٤٫٥٦۹ النقد ومافي حكمھ
 ۷٤٬۰۷٦۳۹۱  ٦٥٫۰۹۱٫۹٦۷  ٥۷٬۰۸۸٬۹٥۱ إجمالي الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

 
 المطلوبات المالیة ۲-۲٥

  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 

     مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة:
  ۲۰۳٫٥۹٤٫٤۲۸  ۱۸۹٫٤۲٥٫۹۸۲ قروض

  ۳٬٥۹۸٬۱۷۱  ۱٬۳۱٤٬۷٥۷ ذمم دائنة
  ۲۰۷٫۱۹۲٫٥۹۹  ۱۹۰٫۷٤۰٫۷۳۹ إجمالي المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة

     
  ۷٥٫۱۳۷٫۰۷۱  ۸۳٫۲٤٤٫۰٤۳ الجزء المتداول من المطلوبات المالیة

  ۱۳۲٫۰٥٥٫٥۲۸  ۱۰۷٫٤۹٦٫٦۹٦ الجزء غیر المتداول من المطلوبات المالیة
  ۲۰۷٫۱۹۲٫٥۹۹  ۱۹۰٫۷٤۰٫۷۳۹ إجمالي المطلوبات المالیة 

 إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوھریا عن قیمتھا الدفتریة.

 اإللتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالیة .۲٦
 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱  م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 

 ۱۰۳٬٦۰۳  ۲۰٬۱۷۸  -- االلتزامات التعاقدیة للموردین  
 --  --  ۷٦۰٬۰۰۰ خطاب ضمان الغیر مغطاه

 ۲۱٫۸۹٦٫۳۹۷  ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰  ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ مشروعات تحت التنفیذ –االرتباطات الرأسمالیة 
 ۲٬۷٦۰٬۰۰۰  ۱۱٫۲۲۰٫۱۷۸  ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 ادارة مخاطر األدوات المالیة .۲۷
 تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من خالل استخدامھا لألدوات المالیة: 

 مخاطر السوق  •
 مخاطر االئتمان  •
 مخاطر السیولة  •

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا وفقاً لس������یاس������ات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم 
 كون مالئما من خالل تعاون وثیق مع الوحدات التشغیلیة للمجموعة.المخاطر المالیة عندما ی

 مخاطر السوق 
إن مخاطر الس��وق ھي أن تؤثر التغیرات في أس��عار الس��وق مثل أس��عار ص��رف العمالت األجنبیة ومعدالت الربح وأس��عار 

مخاطر الس�����وق ھو إدارة ومراقبة األس�����ھم على دخل المجموعة أو قیمة مقتنیاتھا من األدوات المالیة. إن الھدف من إدارة 
 التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسین العائد.

 
 
 
 
 



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  
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 ۳۳ 

 ادارة مخاطر األدوات المالیة (یتبع) .۲۷
 مخاطر العملة 

إن مخاطر العملة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن معظم 
 المجموعة ھي بالریـال السعودي.معامالت 

تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أس��عار العمالت عن كثب وبش��كل مس��تمر. وبناًء على خبرتھا ,وردود فعل الس��وق ال تعتقد 
اإلدارة أنھ من الض���روري التغطیة ض���د مخاطر العمالت األجنبیة حیث أن معظم مخاطر العمالت األجنبیة محدودة نس���بیا 

 لمتوسط.في المدى ا

 مخاطر سعر العموالت (الفوائد)
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في سوق 

 أسعار الفائدة. 
القروض الصادرة بمعدالت تعُرض المجموعة إلى مخاطر التغیرات في سوق أسعار الفوائد یعود أساساً إلى القروض. إن 

 متغیرة تعرض المجموعة للتغیر في التدفقات النقدیة نتیجة للتغیر في أسعار الفائدة.
 

 إن تعرض الشركة لمخاطر التغیرات في أسعار الفائدة ھو كما یلي:

 م۲۰۱۷یولیو  ۳۱   م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  

 ۱٦٥٬٤٥۷٬۹۷۷  ۱۸۸٬۱٥۲٬۹۰٥  ۱۷٥٬٥۷۹٬٤۲۷  معدالت فائدة متغیرةقروض ب

 ۱٤٬۸٤۷٬٦۱۸  ۱٥٬٤٤۱٬٥۲۳  ۱۳٬۸٤٦٬٥٥٥  قروض بمعدالت فائدة ثابتة 

   حساسیة سعر الفائدة
نقطة أس�����اس ألس�����عار الفائدة بتاریخ التقاریر المالیة كان من ش�����أنھ زیادة (انخفاض)  ۱۰۰إن التغییر المعقول المحتمل ل 

أدناه. ویفترض التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى، ال سیما أسعار صرف العمالت األرباح أوالخسائر بالمبالغ الموضحة 
 األجنبیة، تظل ثابتة

 قائمة الدخل  

 نقطة  ۱۰۰تخفیض  نقطة   ۱۰۰زیادة   

    م۲۰۱۹ینایر  ۳۱
 )۱٫۷٥٥٫۷۹٤(  ۱٫۷٥٥٫۷۹٤  قروض بمعدالت فائدة متغیرة

 )۱٫۷٥٥٫۷۹٤( ۱٫۷٥٥٫۷۹٤  التغیرات في التدفقات النقدیة

 
 

 
 قائمة الدخل

 نقطة  ۱۰۰تخفیض  نقطة   ۱۰۰زیادة   

    م۲۰۱۸یولیو  ۳۱
 )۱٫۸۸۱٫٥۲۹(  ۱٫۸۸۱٫٥۲۹  قروض بمعدالت فائدة متغیرة

 )۱٫۸۸۱٫٥۲۹(  ۱٫۸۸۱٫٥۲۹  التغیرات في التدفقات النقدیة

 ال یوجد تأثیر على قائمة حقوق الملكیة. -
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 (یتبع) –المالیة ادارة مخاطر األدوات  .  ۲۷
 مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة. تتعرض المجموعة لمخاطر 
 االئتمان بشكل رئیسي من النقد وما في حكمھ، الذمم المدینة.

 لمخاطر االئتمان.تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصی 
 

 .قامت الشركة بتطبیق األسلوب المبسط لتقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ولم ینتج عنھ أختالف جوھرى 

 النقد وما في حكمھ
 یتم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك ذوي تصنیف ائتماني مرتفع. تقوم المجموعة بتحدیث تدفقاتھا النقدیة بشكل منتظم.

 ذمم مدینة
یتم تقییم القدرة االئتمانیة لألص���ول المالیة الغیر متأخرة عن التحص���یل أو تتض���من إحتمالیة تحص���یل منخفض���ة عن طریق 
قیاس القدرة المالیة والتاریخ االئتماني للعمالء، مع مراعاة أرص��دة العمالء الذین تم اس��تالم جمیع مس��تحقاتھم في الماض��ي 

وھري. تعترف المجموعة بالمخص��ص��ات عن طریق قیاس احتمالیة تحص��یل بغض النظر عن تأخرھم في الس��داد غیر الج
األموال من العمالء إذا كانت احتمالیة التحص�����یل منخفض�����ة وتأخذ في االعتبار ش�����طب الدیون المس�����تحقة. تعطي عملیات 

 االئتمان والتحصیل مؤشرات دوریة عن أعمار األصول المالیة.

 مخاطر السیولة

ر أن تواجھ المجموعة ص��عوبات في الوفاء باإللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالیة التي یتم إن مخاطر الس��یولة ھي مخاط
تس���ویتھا من خالل تس���لیم نقد أو أص���ل مالي آخر.إن منھج المجموعة في إدارة الس���یولة ھو التأكد قدر المس���تطاع من توفر 

 غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.  السیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا دون تكبد خسائر
تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السیولة عن طریق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السیولة الكافیة، 

الفعلیة  ةااللتزامات الحالیة والمس���تقبلیة والنفقات التش���غیلیة والرأس���مالیة. إض���افة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات النقدی
 وتسعى الى مطابقة تواریخ استحقاقھا مع موجوداتھا المالیة ومطلوباتھا المالیة.

 تسعى المجموعة باستمرار إلى اإلتزام بإلتزاماتھا القانونیة بما في ذلك أي إلتزامات تتعلق باتفاقیات التمویل.
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 (یتبع) –ادارة مخاطر األدوات المالیة  .  ۲۷

 فیما یلي تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة في تاریخ التقریر بناء على التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة:

 
  أقل من سنة

 ٥من سنة إلى 
  سنوات

 ٥أكثر من 
 القیمة الدفتریة  سنوات

        م۲۰۱۹ ینایر ۳۱كما في 
 ۱۸۹٫٤۲٥٫۹۸۲  ٥٫٦٦٥٫٤٤۷  ۱۰۱٬۸۳۱٬۲٤۹  ۸۱٬۹۲۹٬۲۸٦ قروض

 ۱٬۳۱٤٬۷٥۷  --  --  ۱٬۳۱٤٬۷٥۷ ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وارصدة 

 ٤٦٬٤۱۱٬٤۲٦  --  --  ٤٦٬٤۱۱٬٤۲٦ دائنة أخرى

 ۱۲۹٫٦٥٥٫٤٦۹  ۱۰۱٬۸۳۱٬۲٤۹  ٥٫٦٦٥٫٤٤۷  ۲۳۷٫۱٥۲٫۱٦٥ 
        

        م۲۰۱۸یولیو  ۳۱كما في 
 ۲۰۳٫٥۹٤٫٤۲۸  ۸٫۱۹٦٫۷۳۳  ۱۲۳٫۸٥۸٫۷۹٥  ۷۱٫٥۳۸٫۹۰۰ قروض

 ۳٫٥۹۸٫۱۷۱  --  --  ۳٫٥۹۸٫۱۷۱ ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وارصدة 

 ۲۷٫۹۷۰٫۹٥٤  --  --  ۲۷٫۹۷۰٫۹٥٤ دائنة أخرى

 ۱۰۳٫۱۰۸٫۰۲٥  ۱۲۳٫۸٥۸٫۷۹٥  ۸٫۱۹٦٫۷۳۳  ۲۳٥٫۱٦۳٫٥٥۳ 
        

        م۲۰۱۷یولیو  ۳۱كما في 
 ۱۸۰٫۳۰٥٫٥۹٥  ۷٫۸۸۱٫٤۲۸  ۱۳٥٫۰۰۸٫۲۳۹  ۳۷٫٤۱٥٫۹۲۸ قروض

 ٤٫۳٦٤٫۸۰۳  --  --  ٤٫۳٦٤٫۸۰۳ ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وارصدة 

 ٦۷٫۲۰۹٫٥۰٦  --  --  ٦۷٫۲۰۹٫٥۰٦ دائنة أخرى

 ۱۰۸٫۹۹۰٫۲۳۷  ۱۳٥٫۰۰۸٫۲۳۹  ۷٫۸۸۱٫٤۲۸  ۲٥۱٫۸۷۹٫۹۰٤ 

 والدائنین والسوق والمحافظة علىإن سیاسة المجموعة ھى الحفاظ على قاعدة رأس مال قویة للمحافظة على ثقة المستثمرین   -
التطور المستقبلي لألعمال. تراقب المجموعة قاعدة رأس المال الخاصة بھا باستخدام نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة. 

 یتم احتساب صافي الدین كقروض ناقصا النقد وما في حكمھ.
 الفترة / السنة:فیما یلي نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة للمجموعة في نھایة 

 م۲۰۱۸ یولیو ۳۱  م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 
    

 ۲۰۳٫٥۹٤٫٤۲۸  ۱۸۹٬٤۲٥٬۹۸۲ قروض 
    یطرح:

 )۱۰٬۱۷۱٬۰۱۹(  (۲٤٬۱۹٤٬٥٦۹) النقد وما في حكمھ
 ۱۹۳٫٤۲۳٫٤۰۹  ۱٦٥٬۲۳۱٬٤۱۳ صافي الدین

 ۷۲٥٬۰۱۳٬۲۹۹  ٦۹۸٬۰۳۸٬٥۱۳ إجمالي حقوق الملكیة
 ٪۲٦  ٪۲٤ الملكیةنسبة صافي الدین إلى حقوق 
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 األطراف ذات العالقة -۲۸
تعاملت المجموعة مع األطراف ذات العالقة في سیاق النشاط المعتاد. فیما یلي تفاصیل المعامالت الھامة مع األطراف ذات 

 العالقة:
طبیعة   عالقةطبیعة ال 

 م۲۰۱۹ینایر  ۳۱  المعاملة
 م۲۰۱۸یولیو  ۳۱  

 

مساھم وعضو  د. أحمد بن ناصر المتعب
 ۷٫٦۹۱٫۷٥۰  ۳٫۸۳۸٫۱۳۰  عقود إیجار  مجلس إدارة

شركة القصبى للمقاوالت 
خدمات   مساھم بالشركة *المحدودة

 ۳٦٫٥۰۲٫۰۸۲  ۱۰٫۲۱٥٫٤۷٦  مقاوالت

 رصدة عن المعامالت أعاله مایلي:ألولقد بلغت ا -
 م۲۰۱۹ینایر  ۳۱ 

 
 م۲۰۱۸یولیو  ۳۱ 

 
 ۳۸٬۸٥٥  ۳٬۲۳۷٬٤۸۷ د. أحمد بن ناصر المتعب

 ۹٫۲۱۲٫۳۰۱  ۳٫٦۷٦٫٥۹۲ شركة القصبى للمقاوالت المحدودة*
 

 لایر سعودي كما یلي:  ۳٫٦۷٦٫٥۹۲* تم تصنیف الرصید المستحق من شركة القصبي للمقاوالت المحدودة والبالغ
 .ضمان حسن التنفیذ  ٪٥)  لایر سعودي قیمة الـ ۳٫۹۰٥٫٤۸٥(

 .دفعات مقدمة وارصدة مدینة اخرىصنفت ضمن -لایر سعودي دفعة مقدمة  ۲۲۹٫۲۲۹

 دارة العلیاتعویضات اإل
 عن  ایالمدفوعة أو المستحقة إلى اإلدارة العل ضاتی. إن التعوةیذیأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف ایتشمل اإلدارة العل

 أدناه: نةیمب نیخدمات الموظف

 ینایر ۳۱عن الستة أشھر المنتھیة فى 
 م۲۰۱۸

 )غیر مراجعة(
 م۲۰۱۹ 

 
   

      

 ضاتیالرواتب والتعو   ۲٬۰۹٤٬۸٤۰  ۱٬۸٦۲٬۳٤۰
 نیموظف ایالخدمة ومزا ةیمكافأة نھا   ۹۱٥٬۰٥۱  ۳۱۸٬٥۹۸

۲٬۱۸۰٬۹۳۸  ۳٬۰۰۹٬۸۹۱    

 التقاریر القطاعیة -۲۹
من إجمالي  ٪۱۰۰ملیون لایر سعودي في إیرادات رسوم دراسیة وھي تمثل  ۱٥۷٬۹تتركز إیرادات المجموعة البالغة 

ملیون لایر  ۱٥۹٫٤م :۲۰۱۸ ینایر ۳۱المالیة المنتھیة في  فترةم (ال۲۰۱۹ ینایر ۳۱المالیة المنتھیة في  فترةإیرادات ال
 عة مخصصة لقطاع الدراسة.سعودي) وبالتالي فإن كافة موجودات ومطلوبات المجمو
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 للتقریر المالىشرح كیفیة التحول إلى المعاییر الدولیة  -۳۰

. عند إعداد قائمة للتقریر المالىوفقاً للمعاییر الدولیة الموحدة ) تم إعداد ھذه القوائم المالیة ۲كما ھو مبین في (إیض�������اح
قامت المجموعة بتعدیل المبالغ المدرجة س������ابقاً في  للتقریر المالى،المركز المالي االفتتاحیة على أس������اس المعاییر الدولیة 

القوائم المالیة المعدة وفقاً لمعاییر المحاس���بة المتعارف علیھا في المملكة العربیة الس���عودیة الص���ادرة عن الھیئة الس���عودیة 
مركز المالي ثر على الللمحاس����بین القانونیین (المعاییر المحاس����بیة الس����ابقة). فیما یلي الجداول واالیض����احات التي تبین األ

 .تقریر المالىللواألداء المالي للمجموعة نتیجة التحول من تطبیق المعاییر المحاسبیة السابقة إلى تطبیق المعاییر الدولیة 

 م ۲۰۱۸ یولیو ۳۱تسویات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكیة كما في  ۳۰-۱ 

األرصدة وفقا للمعاییر 
  المالي ریرللتقالدولیة 

أثر التحول إلى 
المعاییر الدولیة 

  المالي ریرللتق
األرصدة وفقاً للمعاییر 

 السعودیة السابقة
 

 الموجودات     
 موجودات غیر متداولة

 ممتلكات ومعدات ٥۳۳٫۸٤۲٫٦۷۸  --  ٥۳۳٫۸٤۲٫٦۷۸
 أصول غیر ملموسة ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹  --  ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹
 مجموع الموجودات غیر المتداولة ۹۱۰٫۲٤۱٫۸٤۷  --  ۹۱۰٫۲٤۱٫۸٤۷

 موجودات متداولة     
 نقد ومافي حكمھال ۱۰٫۱۷۱٫۰۱۹  --  ۱۰٫۱۷۱٫۰۱۹

 مخزون ۱٫٤۹۲٫۸۱٥  --  ۱٫٤۹۲٫۸۱٥
 ذمم مدینة ٥٤٫۹۲۰٫۹٤۸  --  ٥٤٫۹۲۰٫۹٤۸
 دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى ۳۳٫٤۷۲٫۱۲۳  --  ۳۳٫٤۷۲٫۱۲۳

 مجموع الموجودات المتداولة ۱۰۰٫۰٥٦٫۹۰٥  --  ۱۰۰٫۰٥٦٫۹۰٥
 مجموع الموجودات ۱٫۰۱۰٫۲۹۸٫۷٥۲  --  ۱٫۰۱۰٫۲۹۸٫۷٥۲

 حقوق الملكیة     
 رأس المال ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 عالوه اصدار ۲۰۹٫٥۹٤٫۰۰۰  --  ۲۰۹٫٥۹٤٫۰۰۰

 إحتیاطي نظامي ۱٥٫۲۸۸٫۳۸۰  --  ۱٥٫۲۸۸٫۳۸۰
 أرباح مبقاه ۹٦٫۱۲۳٫۹٥٥  ٤٫۰۰٦٫۹٦٤  ۱۰۰٬۱۳۰٫۹۱۹
 مجموع حقوق الملكیة ۷۲۱٫۰۰٦٫۳۳٥  ٤٫۰۰٦٫۹٦٤  ۷۲٥٫۰۱۳٫۲۹۹

 مطلوبات غیر متداولة     
 طویل األجل قروضالجزء الغیر متداول من  ۱۳۲٫۰٥٥٫٥۲۸   --  ۱۳۲٫۰٥٥٫٥۲۸

 إیرادات منح حكومیة مؤجلة  ۲٫۹۷۸٫۸۱٦   --  ۲٫۹۷۸٫۸۱٦
 (أ) منافع الموظفین ۳٦٫۰٥۸٫۰٦٤  )٤٫۰۰٦٫۹٦٤(  ۳۲٫۰٥۱٫۱۰۰

 مجموع المطلوبات غیر متداولة ۱۷۱٫۰۹۲٫٤۰۸  )٤٫۰۰٦٫۹٦٤(  ۱٦۷٫۰۸٥٫٤٤٤
 مطلوبات متداولة     

 طویل األجل قروضالجزء المتداول من  ۷۱٬٥۳۸٬۹۰۰  --  ۷۱٬٥۳۸٬۹۰۰
 ستلمة مقدماّ إیرادات م ۱۲٫۹۰۷٫۳۰٤  --  ۱۲٫۹۰۷٫۳۰٤

 ذمم دائنة ۳٫٥۹۸٫۱۷۱   --  ۳٫٥۹۸٫۱۷۱
 إیرادات منح حكومیة مؤجلة  ٦۱۷٫٦٦۱   --  ٦۱۷٫٦٦۱

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ۲۷٫۹۷۰٫۹٥٤  --  ۲۷٫۹۷۰٫۹٥٤
 مخصص الزكاة ۱٫٥۲۸٫۱٦٤   --  ۱٫٥۲۸٫۱٦٤

 مستحق إلى أطرف ذات عالقة ۳۸٫۸٥٥   --  ۳۸٫۸٥٥
 مجموع المطلوبات المتداولة ۱۱۸٫۲۰۰٫۰۰۹   --  ۱۱۸٫۲۰۰٫۰۰۹
 مجموع المطلوبات ۲۸۹٫۲۹۲٫٤۱۷  )٤٫۰۰٦٫۹٦٤(  ۲۸٥٫۲۸٥٫٤٥۳

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة ۱٫۰۱۰٫۲۹۸٫۷٥۲  --  ۱٫۰۱۰٫۲۹۸٫۷٥۲
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 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ۳۸ 

 للتقریر المالى (یتبع)شرح كیفیة التحول إلى المعاییر الدولیة - ۳۰ 
(تاریخ التحول الى المعاییر الدولیة م ۲۰۱۷أغسطس ۱تسویات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكیة كما في  ۳۰-۲

 )المالي ریرللتق

األرصدة وفقا للمعاییر 
  المالي ریرللتقالدولیة 

أثر التحول إلى 
المعاییر الدولیة 

  المالي ریرللتق
األرصدة وفقاً للمعاییر 

 السعودیة السابقة
 

 الموجودات     
 موجودات غیر متداولة

 ممتلكات ومعدات ٤۸۱٫٤۲۷٫٥۳۳  --  ٤۸۱٫٤۲۷٫٥۳۳
 إیجار تمویلى مستأجرة بعقدأصول  ۲٫۷٥٤٫۲٦۰  --  ۲٫۷٥٤٫۲٦۰

 أصول غیر ملموسة ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹  --  ۳۷٦٫۳۹۹٫۱٦۹
 مجموع الموجودات غیر المتداولة ۸٦۰٫٥۸۰٫۹٦۲  --  ۸٦۰٫٥۸۰٫۹٦۲

 متداولة موجودات     
 نقد ومافي حكمھال ۲٦٫٥۱۹٫٤٦٦  --  ۲٦٫٥۱۹٫٤٦٦

 مخزون ۳٫٥۸۱٫۰٥٦  --  ۳٫٥۸۱٫۰٥٦
 ذمم مدینة ٤۷٫٥٥٦٫۹۲٥  --  ٤۷٫٥٥٦٫۹۲٥
 دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى ۳۱٫۰۷۷٫۳۹۰  --  ۳۱٫۰۷۷٫۳۹۰

 مجموع الموجودات المتداولة ۱۰۸٫۷۳٤٫۸۳۷  --  ۱۰۸٫۷۳٤٫۸۳۷
 مجموع الموجودات ۹٦۹٫۳۱٥٫۷۹۹  --  ۹٦۹٫۳۱٥٫۷۹۹

 حقوق الملكیة     
 رأس المال ۲۱٦٫٤۰٦٫۰۰۰  --  ۲۱٦٫٤۰٦٫۰۰۰
 عالوه اصدار ۲۰۹٫٥۹٤٫۰۰۰  --  ۲۰۹٫٥۹٤٫۰۰۰

 إحتیاطي نظامي ٤۰٫٦۳٥٫۱٤۲  --  ٤۰٫٦۳٥٫۱٤۲
 أرباح مبقاه ۱۷٤٫۱٤۸٫۸۰۷  )۱٬۲۷۸٬۷۹۹(  ۱۷۲٫۸۷۰٫۰۰۸
 مجموع حقوق الملكیة ٦٤۰٫۷۸۳٫۹٤۹  )۱٬۲۷۸٬۷۹۹(  ٦۳۹٫٥۰٥٫۱٥۰

 مطلوبات غیر متداولة     
 الجزء غیر المتداول من التزامات التأجیر التمویلي ۳۹٫۳۹۷  --  ۳۹٫۳۹۷

 طویل األجل قروضالجزء الغیر متداول من  ۱٤۲٫۸۸۹٫٦٦۷   --  ۱٤۲٫۸۸۹٫٦٦۷
 إیرادات منح حكومیة مؤجلة  ۳٫٥۹٦٫٤۷۷   --  ۳٫٥۹٦٫٤۷۷

 (أ) منافع الموظفین ۳۸٫۱۲٦٫۰۰۱  ۱٬۲۷۸٬۷۹۹  ۳۹٫٤۰٤٫۸۰۰
 مجموع المطلوبات غیر متداولة ۱۸٤٫٦٥۱٫٥٤۲  ۱٬۲۷۸٬۷۹۹  ۱۸٥٫۹۳۰٫۳٤۱

 مطلوبات متداولة     
 طویل األجل قروضالجزء المتداول من  ۳۷٫٤۱٥٫۹۲۸  --  ۳۷٫٤۱٥٫۹۲۸
 ستلمة مقدماّ إیرادات م ۲٤٫۰۹۳٫٤۸۱  --  ۲٤٫۰۹۳٫٤۸۱

 ذمم دائنة ٤٫۳٦٤٫۸۰۳   --  ٤٫۳٦٤٫۸۰۳
 إیرادات منح حكومیة مؤجلة  ٥۹۳٫۹۰٥   --  ٥۹۳٫۹۰٥

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ٦۷٫۲۰۹٫٥۰٦  --  ٦۷٫۲۰۹٫٥۰٦
 مخصص الزكاة ۲٫۲۳۲٫۲٤۱   --  ۲٫۲۳۲٫۲٤۱

 الجزء المتداول من التزامات التأجیر التمویلي ٥۷۷٫۸٤۲  --  ٥۷۷٫۸٤۲
 مستحق إلى أطرف ذات عالقة ۷٫۳۹۲٫٦۰۲   --  ۷٫۳۹۲٫٦۰۲

 مجموع المطلوبات المتداولة ۱٤۳٫۸۸۰٫۳۰۸   --  ۱٤۳٫۸۸۰٫۳۰۸
 مجموع المطلوبات ۳۲۸٫٥۳۱٫۸٥۰  ۱٬۲۷۸٬۷۹۹  ۳۲۹٫۸۱۰٫٦٤۹
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة ۹٦۹٫۳۱٥٫۷۹۹  --  ۹٦۹٫۳۱٥٫۷۹۹



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  

 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ۳۹ 

 للتقریر المالى (یتبع)شرح كیفیة التحول إلى المعاییر الدولیة   - ۳۰ 

 م۲۰۱۸ ینایر ۳۱في  أشھر المنتھیة لفترة الستةتسویة قائمة الربح أو الخسارة    ۳۰-۳

 
 

المعاییر المحاسبیة 
  السابقة

أثر التحول إلى 
المعاییر الدولیة 

  المالي ریرللتق
المعاییر الدولیة 

 المالي ریرللتق
       

 ۱٥۹٬۳٦۸٬٤٥۹  --  ۱٥۹٬۳٦۸٬٤٥۹  اإلیرادات 
۱۱۰٬۲٥۳٬۲۲۱(  --  )۱۱۰٬۲٥۳٬۲۲۱(  تكلفة اإلیرادات

 ٤۹٫۱۱٥٫۲۳۸  --  ٤۹٫۱۱٥٫۲۳۸  مجمل الربح )
       

 )۸٬۰۰۲٬۹۷۹(    )۸٬۰۰۲٬۹۷۹(  مصروفات عمومیة وإداریة
 )۷۹۸٬۱۷۹(  --  )۷۹۸٬۱۷۹(  الھبوط في قیمة الذمم المدینة

 ٤٫۲۳٤٫۰٥۸  --  ٤٫۲۳٤٫۰٥۸  إیرادات أخرى
 ٤٤٫٥٤۸٫۱۳۸  --  ٤٤٫٥٤۸٫۱۳۸  ربح التشغیل
 )۲٫۸۱۸٫۰۷٦(  --  )۲٫۸۱۸٫۰۷٦(  تكالیف تمویل

 ٤۱٫۷۳۰٫۰٦۲  --  ٤۱٫۷۳۰٫۰٦۲  صافي ربح الفترة قبل الزكاة
 )۷٦۷٫٥٦۰(  --  )۷٦۷٫٥٦۰(  الزكاة

 ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲  --  ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲  صافي ربح الفترة
       ربحیة السھم: 

د العائ الفترة ربحیة السھم األساسیة والمخفضة وفقاً لربح 
  إلى المساھمین في المجموعة 

۱٬۰۲  
 

--  ۱٬۰۲ 

       
 م۲۰۱۸ ینایر ۳۱ لفترة الستة أشھر المنتھیة فيتسویات الدخل الشامل     ٤-۳۰

المعاییر المحاسبیة   
 السابقة

 
أثر التحول إلى 

المعاییر الدولیة 
 المالي ریرللتق

 المعاییر الدولیة 
 المالي ریرللتق 

 ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲  --  ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲  صافي ربح الفترة
       البنود التي لن یعاد تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة
(خسائر) إكتواریة من إعادة قیاس مكافأه نھایة الخدمة 

 )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(  )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(  --  للموظفین

اجمالي البنود التي لن یعاد تصنیفھا الحقاً الى الربح 
 )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(  )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(  --  والخسارة

       
 ۳۹٬۷٦۱٬٦۰۲  )۱٬۲۰۰٬۹۰۰(  ٤۰٬۹٦۲٬٥۰۲  اجمالي الدخل الشامل للفترة

       
  



 شركة عطاء التعلیمیة  
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة  

 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹ ینایر ۳۱المنتھیة في الستة أشھر  فترةل

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي مالم یذكر خالف ذلك) 
 

 ٤۰ 

 ( یتبع) –للتقریر المالى شرح كیفیة التحول إلى المعاییر الدولیة  -۳۰
 

 مالحظات توضیحیة ٥-۳۰
 

 منافع العاملین )أ
ً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین  لتزام القانونیین، تقوم الشركة باحتساب اوفقا

مكافأة نھایة الخدمة للعاملین على أساس القیمة الحالیة للمزایا المقررة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ العمل في تاریخ 
احتساب التكالیف  دیة، یتمفي المملكة العربیة السعو للتقریر المالى المعتمدة. وفقاً للمعاییر الدولیة الموحدة قائمة المركز المالي

المتعلقة بمكافأة نھایة الخدمة للعاملین على أساس التقییم االكتواري باستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. إن الفروقات 
ین یفي مكافأة نھایة الخدمة للعاملین وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانون

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة في تاریخ التحول تم اإلعتراف بھا مقابل األرباح للتقریرالمالى والمعاییر الدولیة 
 المبقاة.

المعتمدة  لىللتقریر الماال یوجد اختالف جوھرى بین عرض قائمة التدفقات النقدیة وفقا للمعاییر الدولیة  م۲۰۱۸ ینایر ۳۱في  )ب
 في المملكة العربیة السعودیة ومعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 
 عقود اإلیجار التشغیلي -۳۱

سنة مع خیار تجدید  ۱۸لدى المجموعة عقود إیجار تشغیلي. ان عقود اإلیجارات لفترات أولیة یمتد من سنة واحدة إلى 
ملیون  ۱۱۲٫۳بلغ مالحد األدنى للقیم اإلیجاریة السنویة لھا وفقاً للعقد المشار إلیھ العقد بعد انتھاء فترة عقد اإلیجار، وقد بلغ 

 ملیون لایر سعودي). ۱۱۸٫۳م: ۲۰۱۷لایر سعودي (
 بلغ مجموع التزامات المجموعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة ما یلي: ینایر ۳۱في 

 م ۸۲۰۱ یولیو ۳۱  م ۲۰۱۹ینایر  ۳۱  
 ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ٦٫۰۰۰٫۰۰۰  أقل من سنة

 ۳۲٫٤۹۰٫۰۰۰  ۳۲٫٤۹۰٫۰۰۰  من سنة إلى خمس سنوات
 ۷۳٫۸۹۲٫۰۰٥  ۷۳٫۸۹۲٫۰۰٥  أكثر من خمس سنوات

 ۱۱۸٫۳۸۲٫۰۰٥  ۱۱۲٫۳۸۲٫۰۰٥٥  اإلجمالي
 
 

 القوائم المالیة إعتماد -۳۲
ھـ ۱٤٤۰رمضان  ۲ التنفیذي بتاریخصدار بالنیابة عن مجلس اإلدارة بواسطة الرئیس لإل الموحدة تم إعتماد القوائم المالیة 

 م.۲۰۱۹مایو  ۷الموافق 
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