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 رأس املال 
 

 نظامياحتياطي 
 

 ةمبقاأرباح 
تسويات ترمجة  

 عمالت أجنبيـة
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 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 48439493788  (132113612)  7934623577  5636883813  35131113111 2114ديسمرب  31الرصيد يف 

 -       -       (5131113111)  -       5131113111 حمول إىل رأس مال 
 (2831113111)  -       (2831113111)  -       -      توزيعات أرباح 

 (9113111)  -       (9113111)  -       -      مكافأة أعضاء جملس اإلدارة 

 6838883847  -       6838883847  -       -      صايف دخل السنة
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 (8114111)  -  (8114111)  -  - (17لس اإلدارة )إيضاح مكافأة أعضاء جم

 61466346,6  -  61466346,6  -  - صايف دخل السنة
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 النشاطات -3

وتاريخ  1111113367هي شركة مساهمة سعودية مسجلة مبوجب السجل التجاري رقم  ،شركة اخلليج للتدريب والتعليم )الشركة(
، وتقوم بتقديم خدمات التدريب يف جمال اإللكرتونيات واحلاسب اآللي (1992نوفمرب  24هـ )املوافق 1413مجادى األول  31

وتدريس اللغة االجنليزية وإقامة الدورات التدريبية وتشغيل وصيانة وتركيب برامج  دارس والكافيرتياتوإقامة وإنشاء وإدارة امل
 .من تركيب شبكات وبنية حتتية ونظم االتصاالت ومراكز االتصال والدعم الفين  اآللياحلاسب اآللي وكافة متعلقات احلاسب 

  
واخلدمات املتعلقة  واليت تقوم بتقديم خدمات التدريب هذه القوائم املالية املوحدة بأمساء الشركات التابعة املدرجة يف فيما يلي بيان

 :بها

  
 الشركة

 
 بلد التسجيل

 نسبة امللكيـة
املباشرة وغري 

 املباشرة

 %81 اإلمارات العربية املتحدة  ذ.م.م.( –)فاست لني كونسالتنسي منطقة حرة   جمموعة األرض السريعة
 %57  مجهورية مصر العربية املعلومات تقنية ب وشركة اخلليج للتدري

 %111 اإلمارات العربية املتحدة  ذ.م.م. –منطقة حرة  أكادمييترادينج أون الين 
 %61 اإلمارات العربية املتحدة (1)آرتس اإلستشارية  –إي 

 %91 اإلمارات العربية املتحدة الشركة التطبيقية خلدمات الوسائط الرقمية
 %51 اإلمارات العربية املتحدة والشركات التابعة هلاميدل إيست  كلني كويفشركة فران

 %111 املتحدة اململكة لينجيوفون مليتدشركة 
 %61 مجهورية مصر العربية  جوبزيال لالستشارات العامة شركة

 

 وهي اآلن يف مرحلة التصفية. آرتس اإلستشارية –إي توقفت العمليات التشغيلية يف شركة  (1)

 

الشركة العاملية للتعليم والتدريب )املشروع(، منشأة املشروع املشرتك بينها وبني % من احلصص يف 51ا متتلك الشركة ما نسبته كم

هذا وقد  ،مدارة بصورة مشرتكة، تقوم بتقديم خدمات التدريب يف جمال احلاسب اآللي واخلدمات اإللكرتونية املتعلقة بها وصيانتها

 يلية يف املشروع وسيتم إقفاله بعد حتصيل الذمم املدينة القائمة يف املشروع.توقفت العمليات التشغ
  

 أسس توحيد القوائم املالية  -6

باإلضافة إىل املشروع تشتمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة هلا  -
 ( أعاله. 1ضاح ))اجملموعة( املذكورة يف اإلياملشرتك 

% من رأس املال الذي حيق له 51طويل األجل يزيد عن  استثمارًاالشركات التابعة هي تلك اليت متتلك فيها الشركة  
عتبارًا من تاريخ سيطرة الشركة على هذه الشركات اعليها سيطرة عملية. يتم توحيد الشركات التابعة  ارسمت التصويت أو

 هذه السيطرة . مثل ارسةوحلني التوقف عن مم

املنشأة املدارة بصورة مشرتكة هي عبارة عن ترتيب تعاقدي تتعهد مبوجبه اجملموعة وأطراف أخرى القيام بنشاط اقتصادي  
معني، وخيضع للسيطرة املشرتكة. ويف القوائم املالية املوحدة، تقوم اجملموعة بتوحيد حصتها يف املنشآت املدارة بصورة 

حيد التناسيب وذلك بتجميع حصة اجملموعة يف موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف املنشآت مشرتكة على أساس التو
يتم توحيد املنشأة املدارة مع البنود املماثلة هلا يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة.  ةاملدارة بصورة مشرتكة لكل بند على حد

 السيطرة على املشروع املشرتك. ةارسبصورة مشرتكة بشكل نسيب حلني توقف اجملموعة عن مم

 عند توحيد هذه القوائم املالية.  اهلامة املتبادلةمت حذف كافة األرصدة واملعامالت  -
غري اململوكة من قبل اجملموعة،  الشركات التابعة متثل حقوق األقلية احلصة يف الربح أو اخلسارة وكذلك يف صايف موجودات -

 ائمة املركز املالي املوحدة وقائمة الدخل املوحدة. ومت إظهارها بصورة مستقلة يف ق
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 السياسات احملاسبية اهلامة  -1

بأهم لمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية، ونورد فيما يلي بيانا مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ل
 :السياسات احملاسبية املتبعة

 
  العرف احملاسيب

اسها تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية، فيما عدا االستثمارات يف األوراق املالية املتاحة للبيع حيث يتم قي
 بالقيمة العادلة. 

 
 التقديرات  استخدام

املوحدة، طبقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفرتاضات اليت تؤثر على أرصدة  يتطلب إعداد القوائم املالية
، ومبالغ املوحدة ريخ القوائم املاليةاملوجودات واملطلوبات املسجلة، واإلفصاح عن أرصدة املوجودات واملطلوبات احملتملة كما يف تا

املوحدة بشأنها. وبالرغم من إعداد هذه االفرتاضات والتقديرات  اإليرادات واملصاريف املصرح عنها للفرتة اليت أعدت القوائم املالية
 وفقًا ملعرفة اإلدارة لألحداث اجلارية، فإن النتائج الفعلية قد ختتلف عن تلك التقديرات. 

 
 واملعدات  املمتلكات

ت األراضي اململوكة واألعمال اإلنشائية حتت التنفيذ ال تستهلك. تستهلك التكلفة، ناقصًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات واملعدا
 األخرى، بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية املتوقعة. 

   
. يتم رمسلة التحسينات اليت تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر دةاملوح الدخلقائمة حتمل مصاريف اإلصالح والصيانة على 

 األصل املعين.

 
 املوجودات غري امللموسة  

 الشهرة
الزائدة عن القيمة العادلة لصايف موجودات املنشأة املشرتاة. وبعد  االستحواذيتم، يف األصل، إثبات الشهرة بالتكلفة، ومتثل تكلفة 

الشهرة سنويًا للتأكد من وجود اخنفاض يف قيمتها، وتقيد بالتكلفة ناقصًا خسائر االخنفاض  اختبارم اإلثبات األولي هلا، يت
  املرتاكمة، إن وجدت.

  
 حقوق اإلمتياز

، اليت اعتربت موجودات غري ملموسة، بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي هلا، تقيد االمتيازعند اإلثبات األولي هلا، يتم قياس حقوق 
العقد أو على مدى فرتة  االمتيازالمتياز بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء املرتاكم وخسائر اإلخنفاض املرتاكمة، إن وجدت. تطفأ حقوق حقوق ا

  .  أيهما أقصر املقدرة لالنتفاع بهااملدة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-7- 
 



 

 شركة اخلليج للتدريب والتعليم والشركات التابعة هلا
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  –حول القوائم املالية املوحدة إيضاحات 

 6132ديسمرب  13
 

 تتمة –السياسات احملاسبية اهلامة   - 1

  املوجودات غري املتداولة خنفاض يف قيمةاال

للتأكد من وجود إخنفاض يف القيمة وذلك عندما تشري التغريات  غري املتداولةلموجودات ل تقوم اجملموعة مبراجعة القيمة الدفرتية
ظروف أو األحداث إىل عدم إمكانية إسرتداد قيمتها الدفرتية. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة يف ال

لإلسرتداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه اخلسارة. ويف احلاالت اليت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد لذلك األصل، 
 ة القابلة لإلسرتداد للوحدة املدرة للنقدية اليت ينتمي إليها ذلك األصل.تقوم اجملموعة بتقدير القيم

 ويف احلاالت اليت يقدر فيها املبلغ القابل لإلسرتداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفرتية، عندئذ ختفض القيمة
بلة لإلسرتداد هلا، ويتم إثبات خسائر اإلخنفاض يف قيمة األصل الدفرتية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إىل القيمة القا

كمصروف يف قائمة الدخل املوحدة. حتدد القيمة القابلة لإلسرتداد بناءًا على القيمة األعلى للقيمة السوقية العادلة لألصل، ناقصًا 
 مصاريف البيع والقيمة احلالية.

 
الذي سبق إثباته، فيما عدا الشهرة، إذا كان هناك تغري جوهري يف القيمة يتعني عكس قيد خسارة االخنفاض يف قيمة األصل 

عندئذ يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة  املمكن اسرتدادها لألصل منذ إثبات آخر خسارة هبوط يف قيمة األصل.
 يتال القيمة الدفرتية القيمة الدفرتية اليت متت زيادتها عن  للنقدية إىل القيمة املعدلة املقدرة القابلة لإلسرتداد هلا، على أال تزيد

فيما لو مل يقع اإلخنفاض يف قيمة األصل أو الوحدة املدرة للنقدية يف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس  حتديدهاكان من املفرتض 
 قيد خسارة اإلخنفاض يف القيمة كإيرادات مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.

  
 املتاحة للبيعمارات يف األوراق املالية االستث

هلا، يعاد قياس االستثمارات املشرتاة بنية عدم االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو ألغراض املتاجرة بالقيمة  يبعد اإلثبات األول
ني انتفاء أسباب إثباتها العادلة. تدرج املكاسب واخلسائر غري احملققة عن هذه االستثمارات كبند مستقل ضمن حقوق املساهمني حل

يف قائمة الدخل املوحدة  -املثبتة سابقًا ضمن حقوق املساهمني  -أو إخنفاض قيمتها، وعندئذ يدرج الربح أو اخلسارة املرتاكمة 
 للفرتة . 

م طرق بديلة حتدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية يف حالة وجود سوق مالي نشط لتداول األوراق املالية أو باستخدا
 أخرى، وإال اعتربت التكلفة مبثابة القيمة العادلة.  

  
   املخزون

 بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيهما أقل. حتدد التكلفة على أساس املتوسط املرجح . املخزون قّوم ي
  

  ذمم املدينةال
غري قابلة للتحصيل. يتم إجراء تقدير للديون املشكوك يف تظهر الذمم املدينة باملبلغ األصلي للفاتورة ناقصا املخصص لقاء أيه مبالغ 

 . حتصيلها عند عدم إمكانية حتصيل املبلغ. تشطب الديون املعدومة عند تكبدها
  

 الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع 

ًا قدمت أم مل تقدم بها فواتري يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف املستقبل عن البضاعة أو اخلدمات املستلمة، سواء
 من قبل املوردين.

  

 املخصصات 

تكاليف سداد  وكونيتم إثبات املخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على اجملموعة ناجتة عن أحداث سابقة، 
 االلتزام حمتملة وميكن قياسها بشكل موثوق به. 
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 تتمة  -السياسات احملاسبية اهلامة   - 1

    اإلحتياطي النظامي 

للشركة التوقف لتكوين اإلحتياطي النظامي. وجيوز دخل السنة صايف % من 11 مت حتويلطبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، 
 . إن اإلحتياطي غري قابل للتوزيع.عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع اإلحتياطي نصف رأس املال

 

  الزكاة وضريبة الدخل  

تعديالت تنتج عن  يتم تسجيل أيةيتم احتساب خمصص الزكاة وفقًا لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية. 
  يف السنة اليت يتم استالم الربط النهائي فيها، حيث يتم حينئذ تسوية املخصص.املوحدة بط النهائي للزكاة ضمن قائمة الدخل الر

جتنب الشركات التابعة يف اخلارج خمصص لقاء اإللتزامات الضريبية، إن وجدت، طبقًا ألنظمة البلدان اليت تعمل فيها. حيمل 
 ى قائمة الدخل املوحدة.خمصص الزكاة وضريبة الدخل عل

 
  مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

فقًا لنظام جينب خمصص ملكافأة نهاية اخلدمة املستحقة للموظفني عن فرتات خدمتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة و
 ووفقًا ألنظمة البلدان اليت تعمل فيها الشركات التابعة. ،يالعمل والعمال السعود

 
 ات اإليرادات  إثب

 موعة خالل الفرتة بعد إستنزال أي خصومات.متثل اإليرادات قيمة اخلدمات املقدمة من قبل اجمل
   

 اإلجيارات 
عند نشأة اإلجيار، أو القيمة السوقية العادلة لألصل ترمسل عقود اإلجيار الرأمسالي بالقيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإلجيار 

فصاح عنها كـ "موجودات مقتناة مبوجب عقود إجيار رأمسالي" ضمن املمتلكات واملعدات. يتم جتزئة دفعات ويتم اإلأيهما أقل 
اإلجيار بني تكاليف التمويل والنقص يف إلتزامات اإلجيار للوصول إىل معدل عائد ثابت على الرصيد املتبقي من اإللتزام. حتمل 

 ة.تكاليف التمويل على قائمة الدخل املوحدة مباشر
 . أو العمر اإلنتاجي املقدر لألصل، أيهما أقصر تستهلك املوجودات املستأجرة املرمسلة على مدى فرتة اإلجيار

يتم إثبات املقبوضات واملدفوعات مبوجب عقود اإلجيارات التشغيلية كدخل أو مصروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط 
 الثابت على مدى فرتة اإلجيار.

 
 املصاريف 

إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك املصاريف اليت تتعلق بشكل خــاص مبندوبي املبيعات، والرتويج، والدعاية واإلعالن، 
 يتم تبويب كافة املصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية. .خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاباإلضافة إىل والتسويق، 

   
 العمالت األجنبية

 املعامالت
املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويل حتول 

أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة املركز املالي. تدرج كافة 
 خل املوحدة.فروقات التحويل يف قائمة الد

 
 حتويل العمالت األجنبية 

 ترتجم القوائم املالية لعمليات الشركات التابعة يف اخلارج لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي
ترتجم عناصر  .سائرومبتوسط سعر التحويل لكل فرتة بالنسبة لإليرادات واملصاريف واألرباح واخل بالنسبة للموجودات واملطلوبات،

تدرج تسويات ترمجة العمالت األجنبية كبند  .فيما عدا األرباح املبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر ،مللكيةحقوق ا
 مستقل ضمن حقوق املساهمني.
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 شركة اخلليج للتدريب والتعليم والشركات التابعة هلا
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  –املوحدة  وائم املاليةقإيضاحات حول ال

 6132ديسمرب  13
 
 تتمة  -السياسات احملاسبية اهلامة   - 1

 املعلومات القطاعية 
من اجملموعة يقوم ببيع منتجات أو بتقديم خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع منتجات أو بتقديم  ًاأساسي ًايعترب القطاع جزء

القطاعات األخرى. تتبع اجملموعة  منافعه وخماطره عن منافع وخماطر( وختتلف خدمات يف بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرايف
 داخل اململكة العربية السعودية.قطاع األعمال نظرًا ملزاولة اجملموعة ملعظم نشاطها 

 
 
 دفوعة مقدمًامدينون ومصاريف م -6

 6132 
 ريال سعودي

 2115 
 ريال سعودي

 31731793782  ,,688412141 مدينون جتاريون
 7932633394  2341624816 مصاريف مدفوعة مقدمًا

 1831733876  3,466246,8 مدينون آخرون
 1,,48624131  41435173152 

 (1131193111)  (3141314166) مشكوك يف حتصيلها خمصص ديون
 12,42164862  41433983152 

 
مليون ريال سعودي( مطلوب من جهات  225 :2115مليون ريال ) 233مببلغ مدينة  ًايتضمن رصيد املدينون التجاريون ذمم

: 2115) 2116ديسمرب  31كما يف  مليون ريال سعودي مستحقة ألكثر من سنة 81أرصدة مببلغ  امنه ،حكومية وشبه حكومية
 ن حتصيل تلك املبالغ سيتم بالكامل.أبدرجة عالية من الثقة  اجملموعةتعتقد إدارة  .مليون ريال سعودي( 42
 

 كانت حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كاآلتي:

 6132 
 ريال سعودي

 2115 
 ريال سعودي

 732113161  3143384111 يناير 1يف 
 732293319  42614228, (18لسنة )إيضاح احململ ل

 (433113469)  (46624136,) مبالغ مشطوبة
 1131193111  3141314166 ديسمرب 31يف 

 
 

  ستحقةإيرادات م -6

مل يصدر بها فواتري حتى تاريخ قائمة املركز واليت ميثل رصيد اإليرادات املستحقة قيمة اخلدمات التعليمية املقدمة جلهات حكومية 
 .املوحدة اليامل

 
 خمزون -2

 يتكون املخزون بشكل رئيسي من الكتب واملناهج الدراسية واليت يتم توزيعها خالل الدورات التدريبية.
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 شركة اخلليج للتدريب والتعليم والشركات التابعة هلا
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  –املوحدة  قوائم املاليةإيضاحات حول ال

 6132ديسمرب  13
 
 

 عالقة معامالت مع جهات ذات  -,

 نورد فيما يلي املعامالت الرئيسية مع اجلهات ذات العالقة خالل السنة:
 
 

 اجلهات ذات العالقة
  

 طبيعة املعاملة
 6132 

 ريال سعودي
 2115 

 ريال سعودي
 133213111  343,14111  إجيارات كمستأجر  شركات مملوكة من أعضاء جملس اإلدارة

 133993992  341224111  كمؤجر إجيارات  
 437163732  4231,,641  رواتب ومكافآت  أعضاء جملس اإلدارة

 
مت عرض األرصدة املستحقة من / إىل اجلهات ذات عالقة يف قائمة املركز املالي املوحدة ضمن املوجودات واملطلوبات املتداولة على 

 التوالي.
 
 
 متاحة للبيع اليةاستثمارات يف أوراق م -,

دبليو  % يف شركة إن 1437الشركة البالغة حصة  2116ديسمرب  31ميثل رصيد االستثمارات يف األوراق املالية املتاحة للبيع كما يف 
املنتهية يف  السنةأرباح خالل . مت استالم ، شركة مسجلة يف والية ديالوير يف الواليات املتحدة األمريكيةإتش دبليو هولدجنز إنك

 : صفر(.2115ديسمرب  31ريال سعودي ) 639263111مببلغ  2116ديسمرب  31

 
 
  6132 

 ريال سعودي
 2115 

 ريال سعودي
     التكلفة :

 1837593145  3,4,684166  يف بداية السنة
 -  -  استبعادات

 1837593145  3,4,684166  يف نهاية السنة
     خسائر غري حمققة ناجتة عن إعادة التقويم :

 -  -  السنةيف بداية 
 -  -  مكاسب حمققه للسنة

 -  -  يف نهاية السنة
 1837593145  3,4,684166  صايف القيمة الدفرتية
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 6132ديسمرب  13
 
 تلكات ومعداتمم  -8

  -ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي : متلكات واملعداتعمار اإلنتاجية املقدرة للمإن األ
    

 سنوات   4                  سيارات      سنة  33             مباني 
 سنوات 4 الي موجودات مقتناة مبوجب عقود إجيار رأمس     سنوات  11إىل  4   أثاث ومعدات مكتبية وعدد

   سنوات أو مدة عقد اإلجيار أيهما أقل 7 مباني مستأجرة            حتسينات

 مباني أراضــــي 
أثاث ومعدات 

 عددمكتبية و
حتسينات مباني 

 سيارات مستأجرة

املوجودات 
املقتناة مبوجب 
عقود إجيار 

 رأمسالي
أعمال إنشائية 
 حتت التنفيذ

 اجملموع
6132 

 اجملموع
2115 

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ال سعوديري 
          

          التكلفة:

 71135713126 81438313598 8535733916 8631533144 432963918 12831663179 13636983258 25631683755 11739743648 يف بداية السنة
 19731983294 36143164136 41664,82,, 6142364831 34,11,, 64681,,364 4,884232, - - إضافات  
 (8339363722) (384,6,4816) - - - - (842684668) - (31418,4661)  إستبعادات

 - (6241164611) - (6241164611) - - - - - (12)إيضاح  تعديالت
 - - (31341,64863) - - 3246,64261 - 648114133, - حتويالت

 81438313598 14633,,834, 2646614,63 146114666, ,421,,643 32141634136 3164,1,4666 16148284122 24386,,31,4 يف نهاية السنة
          االستهالك :

 21139263745 19735513117 - 632883579 338343491 6832883772 9539363557 2332123719 - يف بداية السنة
 2136213681 61423,41,6 - 646684,66 24838 24,664161 466,42,3, ,646114,1 - لسنةتهالك ااس
 (2439973319) (,846,1462) - - - - (,846,1462) - -  ستبعاداتا

 19735513117 633468,4236 - 33466,4163 14,634618 641314,86, 814,8642,3 6,46114632 - يف نهاية السنة
          الدفرتية: صايف القيمة 

  2,146,34,88 2646614,63 64311,,2,4 3411,4388 ,64131463, 6341614,66 13146264261 24386,,31,4 6132ديسمرب  13يف 
 61732813491  646,14812, 7938643465 4623418 5937773317 4137613711 23238663146 11739743648 2115ديسمرب  31يف 

 
من خالل عملية بيع وإعادة مليون ريال سعودي مقتنى  4837منها مبنى بتكلفة سنة  21ملدة  ةمليون ريال سعودي مستأجر 6635بتكلفة  انمباملقتناة مبوجب عقود إجيار رأمسالي تتضمن املوجودات 

  (.12)إيضاح وتعديل االلتزام ذو العالقة ريال سعودي  مليون 4837ىل مليون ريال سعودي إ 75تعديل تكلفة املبنى من فصل قيمة أجيار األرض عن املبنى و. مت خالل السنة استئجار
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 تتمة  –املوحدة  قوائم املاليةإيضاحات حول ال
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 تتمة  -ممتلكات ومعدات   - 8

 
 -على النحو التالي:محل قسط االستهالك للسنة 

 6132 
 ريال سعودي

 2115 
 ريال سعودي

 1733453852  ,614318468 تكاليف مباشرة
 332753829  1461,46,6 (19إيضاح )مومية وإدارية عمصاريف 

 61423,41,6  2136213681 
 

 

       ملموسةموجودات غري    -31

 
 6132 

 ريال سعودي
 2115 

 ريال سعودي
 2939113586  ,114662438 )أ( الشهرة

 535713315  642,14211 حقوق االمتياز )ب(
 1,46684,11  3534713911 

  الشهرة أ  (

يتم اختبار االخنفاض يف قيمة الشهرة سنويًا من قبل اإلدارة. وطبقًا الختبار االخنفاض يف القيمة الذي أجرته اإلدارة كما  

، باستثناء الشهرة املتعلقة القابلة لالسرتداد قيمتها لشهرة أقل من، تبني بأن القيمة الدفرتية لم2116ديسمرب  31يف 

: 2115سعودي خالل السنة ) ريال 1733514بالشركات التابعة لشركة فرانكلني كويف، واليت مت ختفيض قيمتها مببلغ 

لتدفقات النقدية املتوقعة مت حتديد القيمة القابلة لالسرتداد بناء على القيمة احلالية على أساس ا. ريال سعودي( 1733514

  .اجملموعةاملعتمدة من قبل إدارة  املستقبلية املوازنة املالية يفاملبنية 

، وقد نتج عن عملية االستحواذ جوبزيال لالستشارات العامة% من رأمسال شركة 61مت خالل السنة االستحواذ على حصة  

 .2116ديسمرب  31كما يف  ريال سعودي 338283125شهرة مببلغ 
  

   حقوق االمتياز  ب (

 حقوق االمتياز على مدى عشر سنوات. فيما يلي بيان باحلركة خالل السنة: اءطفيتم إ 
 6132 

 ريال سعودي
 2115 

 ريال سعودي
    التكلفة 
 1238513218  ,,31466646 السنة يف بداية
 7123371  34,86, إضافات 

 1335523588  31426641,1 يف نهاية السنة
    
    طفاء اإل

 639213121  48,646,1, يف بداية السنة 
 131623152  82,4616 للسنة 

 739823273  ,,,48614, يف نهاية السنة 
 535713315  1,46684,11 صايف القيمة الدفرتية 
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 تتمة  –املوحدة  قوائم املاليةالإيضاحات حول 
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 قروض بنكية    -33

لتمويل متطلبات على شكل خطابات ضمان وقروض قصرية األجل وطويلة األجل على تسهيالت من بنوك حملية  لشركةحصلت ا
ت ألمر وضمانات شخصية من . إن هذه التسهيالت مضمونة بسنداومتويل توسعات الشركة يف املشاريع التعليميةرأس املال العامل 

 بعض املساهمني الرئيسيني، وتستحق عمولة وفقًا لألسعار التجارية السائدة.  

 
  التزامات مبوجب عقود إجيار رأمسالي   -36

 متثل االلتزامات الناجتة عن اقتناء موجودات من خالل عقود إجيار رأمسالي، وتتكون هذه املوجودات من ما يلي:و 
 سنوات. 4-3ارات مستأجرة ملدة حاسب آلي وسيأجهزة  - أ

عملية بيع مبنى  2115سبتمرب  15أمتت الشركة بتاريخ مبنى مستأجر من خالل عملية بيع وإعادة استئجار، حيث  - ب
مليون ريال سعودي، لشركة منافع  5839، والبالغة تكلفته واألرض املقام عليها املبنى إداري حبي الغدير مبدينة الرياض

ليون ريال سعودي، وذلك لتوفري السيولة الالزمة لتمويل توسعات الشركة يف املشاريع التعليمية، م 75القابضة بقيمة 
هذا وقد مت تأجيل االعرتاف باملكاسب من بيع املبنى،  .2134سنة تنتهي يف سنة  21ملدة وأعادت استئجار املبنى 

لى عقود اإلجيار الصادر عن اهليئة السعودية مليون ريال سعودي، حسب متطلبات معيار احملاسبة ع 16والبالغة حوالي 
كانت الشركة قد  .للمحاسبني القانونيني، ويتم إثباتها يف الفرتات الالحقة مبا يتناسب مع استهالك املبنى املستأجر

إعادة فصل  2116، ومت خالل سنة 2115قامت باحملاسبة على عقد اإلجيار كعقد إجيار رأمسالي بالكامل خالل سنة 
)بقيمة حالية مببلغ  كإجيار رأمسالياملبنى حيث مت تصنيف إجيار املتعلق باألرض عن اجلزء املتعلق باملبنى،  اجلزء
سعودي  ريال 8133748هذا وقد مت االعرتاف مببلغ  مليون ريال سعودي( وإجيار األرض كإجيار تشغيلي. 4837

 ة.سنكمكاسب من بيع املبنى يف قائمة الدخل املوحدة خالل ال

بتوقيع عقد مع شركة حممد عبدالعزيز  2116أغسطس  25قامت الشركة بتاريخ مبنى مدارس مستأجرة يف الدمام، حيث   -ج
 كإجيار رأمسالياملبنى مت تصنيف إجيار وقد سنة.  21الراجحي وأوالده لالستثمار، الستئجار مبنى مدارس اإلشراق ملدة 

 .جيار األرض املقام عليها املبنى كإجيار تشغيليمليون ريال سعودي( وإ 1738)بقيمة حالية مببلغ 

 
 6132  2115 
 ريال سعودي  ريال سعودي 
االلتزام عن  

استئجار أجهزة 
  حاسب آلي

االلتزام عن 
 اجملموع  اجملموع  مبانياستئجار 

 334823993  642664662  133253856  132983711 اجلزء املتداول
 7131663117  84613,,234  6139833262  8953939 اجلزء غري املتداول

 4832863129  6,4,684236  4836383957  1113658 مصاريف التمويل املؤجلة
 احلد األدنى لدفعات اإلجيار السنوية

 املتبقية
 

233153297  
 

11139483175  
 

331466141,6  12138353229 
 

 :، وبشكل إمجاليية لتاريخ املركز املاليفيما يلي  بيان باحلد األدنى لدفعات اإلجيار للسنوات التال
 
 

 السنة

عن استئجار 
أجهزة حاسب 

  آلي
عن استئجار 

 اجملموع  ينامب
2117 133783688  533313441  24,18436, 
2118 7143389  533313441  241664,68 
2119 2123221  533313441  646664221 
2121-2136 -  9439563755  8648624,66 

 233153297  11139483175  331466141,6 
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 6132ديسمرب  13
 

 دائنون ومبالغ مستحقة دفع    -31

 6132  2115 
 ريال سعودي  ريال سعودي 

 1239753355  ,3648,84,6 دائنون جتاريون 
 2231463161  36416641,1 مصاريف مستحقة الدفع 
 234413786  646864,36 دفعات مقدمة من عمالء  
 139433274  6,,8264 دائنون آخرون 

 164,684,16  3935153576 
 

 الزكـــاة وضريبة الدخل     -36

ريال سعودي( الزكاة  335793139: 2115ريال سعودي ) 231113922متثل االلتزامات الزكوية املوحدة على الشركة وقدرها  أ (
  -:يمت احتساب خمصص الزكاة للسنة وفقًا لألساس التال املستحقة على شركة اخلليج للتدريب والتعليم.

 
 6132  2115 
 ريال سعودي  ريال سعودي 

 45732513371  6,6416842,6 حقوق املساهمني
 28335253542  66348664661   خريوقروض وتسويات أخمصصات أول املدة 

 (67134983159)  (2884,264326) القيمة الدفرتية للموجودات طويلة األجل
 1243334113  6932783753 

 7338863826  6148664,68 دخل السنة اخلاضع للزكاة
 14331653579  1,,141124, الوعاء الزكوي

 
بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غري املسموح بها عند احتساب الدخل اخلاضع نشأت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية 

 للزكاة. 
 

 -ديسمرب على النحو التالي: 31كانت حركة خمصص الزكاة خالل السنة املنتهية يف  ب ( 
 

 6132  2115 
 ريال سعودي  ريال سعودي 

 231173785  141,24331 يف بداية السنة
 335793139  641114866   جمنب خالل السنة
 (233113811)  (342664,68) مدفوع خالل السنة

 333863113  14,2643,2 يف نهاية السنة

 

، وقدمت 2118متت املوافقة على كافة الربوط الزكوية اليت أجرتها مصلحة الزكاة والدخل عن مجيع السنوات حتى عام   (  ج
 .2115حتى عام  هائيةوحصلت على شهادة نالشركة كافة اإلقرارات الزكوية 

 
 حاليًا من ضريبة الدخل يف البلدان املعنية. ةن الشركات التابعة غري خاضعة لضريبة الدخل حيث أنها معفاإ (  د
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 شركة اخلليج للتدريب والتعليم والشركات التابعة هلا
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  –املوحدة  قوائم املاليةإيضاحات حول ال

 6132يسمرب د 13
 
 

 مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني   -36

 -كانت حركة املخصص كاآلتي:
 6132  2115 
 ريال سعودي  ريال سعودي 

 3437313431  6348114223 يف بداية السنة
 1531833576  ,3646,2438 خالل السنة نبجم

 (739833345)  (364,1146,1) مدفوع خالل السنة
 4139313661  18461246,6 يف نهاية السنة

 
 
 

 رأس املال   -32

 ريال سعودي. 11مليون سهم( قيمة كل سهم  41: 2115ديسمرب  31مليون سهم ) 41من يتكون رأس مال الشركة 
 
 

 قرارات اجلمعية العمومية    -,3

تالية جمللس م( على التوصيات ال2116إبريل  26هـ )املوافق 1437رجب  19وافقت اجلمعية العمومية يف جلستها املنعقدة بتاريخ 
 اإلدارة:
  مليون ريال سعودي )بواقع ريال سعودي واحد لكل  41مببلغ  2115ديسمرب  31توزيع أرباح نقدية عن السنة املنتهية يف

 سهم(.

  2115ديسمرب  31ألف ريال سعودي. عن السنة املنتهية يف  911منح مكافأة جمللس ألعضاء جملس اإلدارة مبجموع. 
 
 

 تسويقمصاريف بيع و  -,3

 6132  2115 
 ريال سعودي  ريال سعودي 

 2436373151  6242314,16 تكاليف موظفني   
 732293319  42614228, (4)إيضاح  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

 1135473731  462,4666, إعالنات وتسويق
 634,664861  4334143191 
 
 

 داريةإمصاريف عمومية و -38

 6132  2115 
 سعوديريال   ريال سعودي 

 3131493318  624,614,36 تكاليف موظفني   
 834513697  2486,4,31 إجيــــار

 331263423  641634162 رسوم مهنية واستشارات
 231213835  ,,,643614 ديون معدومة
 332753829  1461,46,6 (9يضاح إإستهالك )

 131653446  ,3421,4,6 اتصاالت
 637793912  2,,2461,4 أخـــــرى

 6646224622  5439693451 
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 شركة اخلليج للتدريب والتعليم والشركات التابعة هلا
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  –املوحدة  قوائم املاليةإيضاحات حول ال

 6132ديسمرب  13
 
 

 ، صايفأخرىإيرادات   -61

 6132  2115 
 ريال سعودي  ريال سعودي 

 -  248624333 ( 8توزيعات أرباح )إيضاح 
 236273529  64813662 (21دخل إجيار )إيضاح 

 3873517  346664221 ربح بيع ممتلكات ومعدات
 (4113811)  (646264168) خسائر فروقات عملة

 453882  1234183 متنوعة
 8438,4,,8  236593117 
 
 

 تشغيليةإجيارات   -63

 إجيارات كمستأجر

ديسمرب  31ريال سعودي خالل السنة املنتهية يف  2731913866جيارات التشغيلية مبلغ بلغت مصاريف اإلجيار املتعلقة بعقود اإل
ريال سعودي كما  6336683527 مبلغ يبلغ احلد األدنى لدفعات اإلجيار امللتزم بها .ريال سعودي( 2337993168: 2115) 2116

شهر كما يف تاريخ قائمة املركز  12عد أكثر من ريال سعودي ختص فرتات ب 4734183871، منها ما جمموعه 2116ديسمرب  31يف 
 ريال سعودي(. 1335673598: 2115) املالي متعلقة بإجيار أراضي مقام عليها مبان مقتناة مبوجب عقد إجيار رأمسالي 

 إجيارات كمؤجر

خل إجيار يف قائمة ريال سعودي( كد 236273529: 2115سعودي )ريال  239313246 مت، خالل السنة احلالية، إثبات مبلغ قدره
 نمليو 2مبلغ الدخل املوحدة وذلك فيما يتعلق بعقود اإلجيارات التشغيلية. يبلغ احلد األدنى لدفعات اإلجيار املستحقة القبض 

 ريال سعودي(. مليون 2: 2115) 2116ديسمرب  31ريال سعودي كما يف 
 

 حمتملة  التزامات   -66

امل معها اجملموعة، نيابة عنها وخالل دورة أعماهلا العادية، ضمانات بنكية ، أصدرت البنوك اليت تتع2116ديسمرب  31يف 
 مليون ريال سعودي(. 73: 2115سعودي ) مليون ريال 5134 األقصىيبلغ حدها 

 

     رأمساليةارتباطات   -61

لرأمسالية اليت أبرمتها الشركة إلنشاء تتمثل االرتباطات الرأمسالية يف تاريخ قائمة املركز املالي يف قيمة اجلزء غري املنفذ يف العقود ا
 . مليون ريال سعودي( 81: 2115مليون ريال سعودي ) 55واليت بلغت قيمتها ومباني مدارس 

 

 قطاعية    معلومات   -66

بها تتعلق املعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال اجملموعة واليت إعتمدتها إدارة اجملموعة كأساس إلعداد املعلومات املالية اخلاصة 
 ولتماشيها مع طرق إعداد التقارير الداخلية. تتم املعامالت بني القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. 

تشتمل نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق 
 أسس معقولة.

 
 قطاعات األعمال الرئيسية التالية:تتكون اجملموعة من 

    
  احلاسب اآللي - أ
واليت ترتاوح مدتها من ثالثة أشهر  احلاسب اآلليخيدم قطاعي األفراد والشركات، ويشتمل قطاع األفراد على دورات   

احلاسب  إىل دبلومات السنتني، أما قطاع الشركات فيشمل مجيع الدورات املتقدمة يف الشبكات والربجمة وتطبيقات
منهجية وأنظمة شركة نيوهورايزن للحاسب اآللي العاملية واليت متتلك الشركة حقوق هذه الربامج على تعتمد  .اآللي

 .امتيازها يف الشرق األوسط
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 شركة اخلليج للتدريب والتعليم والشركات التابعة هلا
 )شركة مساهمة سعودية(

 تمة ت –املوحدة  قوائم املاليةإيضاحات حول ال

 6132ديسمرب  13
 
     تتمة  – قطاعيةمعلومات   -66
 

  اللغة -ب  
يشتمل على برامج التدريب يف اللغة اإلجنليزية وهي مقسمة على ست مستويات وتقدم هذه الربامج على فرتات من   

غة اإلجنليزية منهجية أنظمة شركة دايراكت إجنليش العاملية لل هذه الربامج على تعتمد .شهرين إىل أربعة عشر شهر
 واليت متتلك الشركة حقوق امتيازها بالشرق األوسط.

 
  املشاريع التعليمية -ج 

تشغيل السنوات  املشاريع التعليمية املتعلقة باجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم مبا يف ذلك هذا القطاع  شملي
ع على توفري الكادر االكادميي للسنوات التحضريية للعديد من اجلامعات السعودية ويرتكز العمل يف هذه املشاري

 التحضريية حسب معايري وأسس علمية تضعها اجلامعات وتقوم الشركة بإدارة هذه املوارد البشرية للجامعات.
 

  التدريب اإلداري واملالي -د  
لفة املتجددة عن طبيعة املخت إىل تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واألساليب واملالي التدريب اإلداريقطاع يهدف  

دارة والقيادة وتداول ويشمل ذلك الدورات التطويرية يف اإل  أعماهلم املوكولة هلم وحتسني وتطوير مهاراتهم وقدراتهم،
 . من شركات عاملية عتماداتااالنتاجية من خالل  وبالتالي رفع مستوي األداء والكفاءةاالسهم وغريها 

 
  مراكز االتصال - هـ

 ا القطاع خدمات إدارة وتشغيل مراكز خدمات العمالء عرب اهلاتف لعدد من الشركات واهليئات.يقدم هذ  
 

  املدارس - و 

 بنات( داخل اململكة العربية السعودية. /ميثل هذا القطاع إنشاء وإدارة املدارس التعليمية اخلاصة )بنني  
  

 اللغة اآللي احلاسب 6132ديسمرب  13

املشاريع 

 التعليمية

لتدريب ا

 اإلداري واملالي

مراكز 

 اإلمجالـي املدارس االتصال

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
        

 26848234636 2842114212 66648,24133 648,6,,214 8648614326 6243614,31 31,41,64616 اإليرادات

 36248884283 3641364662 6,48,24133 66461,4121 46,1,,3643 384,6,4136 6646,641,2  إمجالي الربح

 2,146,34,88 68,46314833 ,2488,412 3146114,16 ,4116466, 66463843,2 316411,4161 ، صايفواملعدات ملمتلكاتا

 3436,46114836 63841864668 ,6324136411 ,64,6,,664 3246614816 361486846,6 66,4,6,4628 إمجالي املوجودات

 23346664118 6184,6,4388 6241264123 646624166 1413,4121 6642114666 ,664621466 إمجالي املطلوبات

                  

 اللغة اآللي احلاسب 2115 ديسمرب 31

املشاريع 

 التعليمية

التدريب 

 اإلمجالـي املدارس مراكز االتصال اإلداري واملالي

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
        

 72539533742 4833293511 22931893377 5431763118 15738253257 7835173692 15831253898 اإليرادات

 18131833931 1238113161 4833293435 2436873716 2839263917 2831943613 3732353188  إمجالي الربح

 61732813491 39131673928 631113375 1332123731 838183488 6631633656 13231273313 ، صايفواملعدات ملمتلكاتا

 1313138173328 41834323564 21135713938 3137183771 2134723513 15335433848 31731873695 إمجالي املوجودات

 59434283393 41237563691 4631443535 837313631 538213187 4336583151 8733163311 إمجالي املطلوبات
 

عن املعلومات اخلاصة  اإلفصاحيرتكز نشاط اجملموعة، بشكل رئيسي، يف اململكة العربية السعودية، وعليه، فإنه من غري العملي 
 بكل منطقة جغرافية تتم فيها نشاطات اجملموعة. 
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 التابعة هلا شركة اخلليج للتدريب والتعليم والشركات
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  –املوحدة  قوائم املاليةإيضاحات حول ال

 6132ديسمرب  13
 

 ربح السهم   -66

مليون سهم  41بلغ عدد األسهم املصدرة واملمنوحة  حيث ةسنم املصــدرة يف نهاية الربح السهم على أساس عدد األسه احتسابمت 
 .2116 ديسمرب 31كما يف 

 
 ادلة لألدوات املالية القيمة الع  -62

القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بني أطراف راغبة يف ذلك وبشروط تعامل 
 عادل. تتكون األدوات املالية من املوجودات املالية، واملطلوبات املالية. 

 ستثمارات يف األوراق املاليةدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق واملدينني واالتتكون املوجودات املالية اخلاصة باجملموعة من األرص
، والدائنني يلتزامات مبوجب عقود اإلجيار الرأمسالبينما تتكون املطلوبات املالية من القروض ألجل، واال ،للبيعاملتاحة 

 واملصاريف مستحقة الدفع .

 شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.ن القيمة العادلة لألدوات املالية ال ختتلف بإ

 
 إدارة املخاطر   -,6

  خماطر أسعار العموالت

متثل خماطر أسعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف أسعار العموالت السائدة يف السوق. 

مبا يف ذلك حسابات القروض ومتويل املراحبة  ختضع اجملموعة ملخاطر أسعار العموالت بشأن مطلوباتها املرتبطة بعمولة

 .   وااللتزامات مبوجب عقود اإلجيار الرأمسالي

 
 خماطر اإلئتمان 

تقوم اجملموعة لتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية. امتثل خماطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب
دود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. ـع حــالء وذلك بوضــواملتعلقة بالعمباحلد من خماطر اإلئتمان اخلاصة بها 

 على مبالغ مستحقة من مؤسسات حكومية وشبه حكومية التجاريني املدينني رصيد وبتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة، اشتمل
 .(4)إيضاح 

 لشركات واألفراد( إضافة إىل املؤسسات احلكومية.تقدم اجملموعة خدماتها لعدد كبري من العمالء )ا

 

  خماطر السيولة

ومتثل الصعوبات اليت تواجهها اجملموعة يف توفري األموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة باألدوات املالية. تنتج خماطر السيولة عن 
موعة باحلد من خماطر السيولة وذلك بالتأكد من تقوم اجملعدم املقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة ومببلغ يعادل قيمته العادلة. 

 توفر التسهيالت البنكية الالزمة.
 

  خماطر العمالت

ختضع متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار الصرف األجنيب. 
رة أعماهلا العادية. مل تقم اجملموعة بأية معامالت هامة بعمالت اجملموعة ملخاطر التقلبات يف أسعار الصرف األجنيب خالل دو

 والدرهم اإلماراتي خالل السنة. واجلنيه اإلسرتليين عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي
 

 اعتماد القوائم املالية املوحدة وتوصيات جملس اإلدارة   -,6

 فرباير 21املوافق  هـ )1438 مجادى األوىل 23ه الذي عقد بتاريخ اعتمد جملس اإلدارة القوائم املالية املوحدة خالل اجتماع
 2116مليون ريال سعودي عن العام  21بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني مببلغ  وأوصى اجمللس للجمعية العمومية  (2117

   القادمة. للمساهمني لى أن يتم اعتماد هذه التوصيات يف اجلمعية العموميةع
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