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 4   جألولية جملوحدة قبئمة جلتدفقب  جلنقدية

 11-5  جألولية جملوحدة إيضبحب  حول جلقوجئم جملبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

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

  (غري مراجعة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 

 1326 سبتمرب 03
 
 النشاطات   - 2

 1313133367ه  شركة مابهمة سيودية ماجلة مبوعب جلاجل جلتجبري رقم  ،(جلشركة)للتدريب وجلتيليم شركة جخلليج  
، وتقوم اتقديم خدمب  جلتدريب يف جمبل جإللكرتونيب  (1992نوفمرب  24جملوجفق )هـ 1413مجبدى جألول  33وتبريخ 

دورج  جلتدريبية وتشغيل وصيبنة جللغة جاجنليزية وإقبمة جلوتدريس  وجسحبسب جآلل  وإقبمة وإنشبا وإدجرة جملدجرس وجلكبفيرتيب 
نظم جاتصبا  ومرجكز جاتصبل من تركيب شبكب  وانية حتتية و جآلل كبفة متيلقب  جسحبسب وتركيب ارجمج جسحبسب جآلل  و

 .جلدعم جلفينو

 وجليت تقوم اتقديم خدمب  جلتدريب جملوحدة جألوليةاأمسبا جلشركب  جلتباية جملدرعة يف هذه جلقوجئم جملبلية  فيمب يل  ايبن 
  :وجخلدمب  جملتيلقة اهب

 
 إسم الشركة

 
 بلد التسجيل

 نسبة امللكيـة
املباشرة وغري 

 املباشرة

 %73 جإلمبرج  جليراية جملتحدة  .(م.م.ذ –فبست لني كونابلتنا  منطقة حرة )  جمموعة جألرض جلاريية

 %04  مجهورية مصر جليراية جمليلومب  تقنية شركة جخلليج للتدريب و

 %233 جإلمبرج  جليراية جملتحدة  .م.م.ذ –منطقة حرة  أكبدمي ترجدينج أون اين 

 %63 جإلمبرج  جليراية جملتحدة (1)آرتس جإلستشبرية  –إي 

 %73 جإلمبرج  جليراية جملتحدة جلشركة جلتطبيقية خلدمب  جلوسبئط جلرقمية

 %02 جإلمبرج  جليراية جملتحدة وجلشركب  جلتباية هلبميدل إيات  شركة فرجنكلني كويف

 %233 جملتحدة جململكة لينجيوفون مليتدشركة 

 %63 مجهورية مصر جليراية  لالستشبرج  جليبمة شركةعوازيال

 

 .وه  جآلن يف مرحلة جلتصفية آرتس جإلستشبرية –إي توقفت جليمليب  جلتشغيلية يف شركة  (1)
 

، (جملشروع)جلشركة جليبملية للتيليم وجلتدريب جملشروع جملشرتك اينهب واني من جسحصص يف % 53كمب متتلك جلشركة مب نابته 

منشأة مدجرة اصورة مشرتكة، تقوم اتقديم خدمب  جلتدريب يف جمبل جسحبسب جآلل  وجخلدمب  جإللكرتونية جملتيلقة اهب 

 .شغيلية يف جملشروع وسيتم إقفبله ايد حتصيل جلذمم جملدينة جلقبئمة يف جملشروعهذج وقد توقفت جليمليب  جلت ،وصيبنتهب

  
 أسس توحيد القوائم املالية   - 1

ابإلضبفة تشتمل هذه جلقوجئم جملبلية جألولية جملوحدة على موعودج  ومطلواب  ونتبئج أعمبل جلشركة وجلشركب  جلتباية هلب - 
 . أعاله( 1)جملذكورة يف جإليضبح ( ججملموعة)إىل جملشروع جملشرتك 

من رأس جملبل جلذي حيق له % 53طويل جألعل يزيد عن  جستثمبرج جلشركب  جلتباية ه  تلك جليت متتلك فيهب جلشركة  
يتم توحيد جلشركب  جلتباية إعتببرج  من تبريخ سيطرة جلشركة على هذه . عليهب سيطرة عملية برسمت جلتصويت أو

 .مثل هذه جلايطرة  برسةوسحني جلتوقف عن مم جلشركب 

جملنشأة جملدجرة اصورة مشرتكة ه  عببرة عن ترتيب تيبقدي تتيهد مبوعبه ججملموعة وأطرجف أخرى جلقيبم انشبط  
ويف جلقوجئم جملبلية جألولية جملوحدة، تقوم ججملموعة اتوحيد حصتهب يف . جقتصبدي ميني، وخيضع للايطرة جملشرتكة

جملدجرة اصورة مشرتكة على أسبس جلتوحيد جلتنبسيب وذلك اتجميع حصة ججملموعة يف موعودج  ومطلواب   جملنشآ 
وإيرجدج  ومصبريف جملنشآ  جملدجرة اصورة مشرتكة لكل اند على حده مع جلبنود جملمبثلة هلب يف جلقوجئم جملبلية جألولية 

جلايطرة  برسةشرتكة اشكل نايب سحني توقف ججملموعة عن مميتم توحيد جملنشأة جملدجرة اصورة م. جملوحدة للمجموعة
 .على جملشروع جملشرتك

 . عند توحيد هذه جلقوجئم جملبلية جألولية جهلبمة جملتببدلةمت حذف كبفة جألرصدة وجمليبمال  - 
لوكة من قبل غري جملم جلشركب  جلتباية متثل حقوق جألقلية جسحصة يف جلراح أو جخلابرة وكذلك يف صبيف موعودج - 

 . ججملموعة، ومت إظهبرهب اصورة ماتقلة يف قبئمة جملركز جملبل  جألولية جملوحدة وقبئمة جلدخل جألولية جملوحدة
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 السياسات احملاسبية اهلامة -  0

. أعد  جلقوجئم جملبلية جألولية جملوحدة وفقب  ملييبر جلتقبرير جملبلية جألولية جلصبدر عن جهليئة جلايودية للمحبسبني جلقبنونيني 
جلايبسب  جحملبسبية جملتبية يف إعدجد هذه جلقوجئم جملبلية جألولية جملوحدة مع تلك جملتبية يف إعدجد جلقوجئم جملبلية جملوحدة   شىبتتم

 :فيمب يل  ايبنب  ابلايبسب  جحملبسبية جهلبمة جملتبية.  2315ديامرب  31للانة جملنتهية يف 
 
  العرف احملاسيب 

يتم تيد جلقوجئم جملبلية جألولية جملوحدة وفقب  ملبدأ جلتكلفة جلتبرخيية، فيمب عدج جاستثمبرج  يف جألورجق جملبلية جملتبحة للبيع حيث  
 . قيبسهب ابلقيمة جليبدلة

 
 التقديرات  استخدام 
هب، جستخدجم جلتقديرج  وجافرتجضب  جليت تؤثر جملوحدة، طبقب  مليبيري جحملبسبة جملتيبرف علي جألولية يتطلب إعدجد جلقوجئم جملبلية 

جملاجلة، وجإلفصبح عن أرصدة جملوعودج  وجملطلواب  جحملتملة كمب يف تبريخ جلقوجئم  جألوليةعلى أرصدة جملوعودج  وجملطلواب  
. جملوحدة اشأنهب جألولية ة، ومببلغ جإليرجدج  وجملصبريف جملصرح عنهب للفرتة جليت أعد  جلقوجئم جملبليجألولية جملوحدة جملبلية

وابلرغم من إعدجد هذه جافرتجضب  وجلتقديرج  وفقب  مليرفة جإلدجرة لألحدجث ججلبرية، فإن جلنتبئج جلفيلية قد ختتلف عن تلك 
 . جلتقديرج 

 
 املمتلكات واملعدات  
صب  جلقيمة جلتقديرية جملتبقية للممتلكب  تاتهلك جلتكلفة، نبق. جألرجض  جململوكة وجألعمبل جإلنشبئية حتت جلتنفيذ ا تاتهلك 

إن جألعمبر جإلنتبعية جملقدرة لفئب  جملوعودج   .وجمليدج  جألخرى، اطريقة جلقاط جلثبات على مدى أعمبرهب جإلنتبعية جملتوقية
 : جلرئياية ألغرجض حابب جاستهالك ه  كمب يل 

 جليمر جإلنتبع  جملقدر 

 سنة 33 جملببن 
 سنوج  7إىل  3  وجمليدج  جملكتبية وجليددجألثبث 

 قلسنوج  أو مدة عقد جإلجيبر أيهمب أ 5  حتاينب  جملببن  جملاتأعرة 
 سنوج  4 جلايبرج 

 نوج س 3 مبوعب عقد إجيبر رأمسبل  جملقتنبةجملوعودج  
  
جليت تزيد، اصورة عوهرية، من قيمة أو يتم رمسلة جلتحاينب  . جألولية جلدخلقبئمة حتمل مصبريف جإلصالح وجلصيبنة على  

 .عمر جألصل جمليين

 
 املوجودات غري امللموسة   

 الشهرة 
. جلزجئدة عن جلقيمة جليبدلة لصبيف موعودج  جملنشأة جملشرتجة جاستحوجذيتم، يف جألصل، إثبب  جلشهرة ابلتكلفة، ومتثل تكلفة  

جلشهرة سنويب  للتأكد من وعود جخنفبض يف قيمتهب، وتقيد ابلتكلفة نبقصب  خابئر  جختببروايد جإلثبب  جألول  هلب، يتم 
  .جاخنفبض جملرتجكمة، إن وعد 

  
 حقوق اإلمتياز 
وايد جإلثبب  جألول  هلب، . ، جليت جعترب  موعودج  غري ملموسة، ابلتكلفةجامتيبزعند جإلثبب  جألول  هلب، يتم قيبس حقوق  

على مدى فرتة  جامتيبزتطفأ حقوق . تقيد حقوق جامتيبز ابلتكلفة نبقصب  جإلطفبا جملرتجكم وخابئر جإلخنفبض جملرتجكمة، إن وعد 
  .  أيهمب أقصر جملقدرة لالنتفبع اهبجليقد أو جملدة 
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 تتمة –السياسات احملاسبية اهلامة -  0

  املوجودات غري املتداولة خنفاض يف قيمةاال 

للتأكد من وعود إخنفبض يف جلقيمة وذلك عندمب تشري  غري جملتدجولةلموعودج  ل جلدفرتيةتقوم ججملموعة مبرجعية جلقيمة  
ويف حبلة وعود مثل هذج جلدليل، يتم تقدير جلقيمة . جلتغريج  يف جلظروف أو جألحدجث إىل عدم إمكبنية إسرتدجد قيمتهب جلدفرتية

جسحبا  جليت ا ميكن فيهب تقدير جلقيمة جلقبالة لإلسرتدجد لذلك ويف . جلقبالة لإلسرتدجد لذلك جألصل لتحديد حجم هذه جخلابرة
 .جألصل، تقوم ججملموعة اتقدير جلقيمة جلقبالة لإلسرتدجد للوحدة جملدرة للنقدية جليت ينتم  إليهب ذلك جألصل

قيمتــه جلدفرتية، عندئذ ختفض ويف جسحبا  جليت يقدر فيهب جملبلغ جلقبال لإلسرتدجد لألصل أو جلوحدة جملدرة للنقدية اأقل من  
جلقيمة جلدفرتية لذلك جألصل أو جلوحدة جملدرة للنقدية إىل جلقيمة جلقبالة لإلسرتدجد هلب، ويتم إثبب  خابئر جإلخنفبض يف قيمة 

جلاوقية جليبدلة حتدد جلقيمة جلقبالة لإلسرتدجد انباج  على جلقيمة جألعلى للقيمة . جملوحدة جألوليةجألصل كمصروف يف قبئمة جلدخل 
 .لألصل، نبقصب  مصبريف جلبيع وجلقيمة جسحبلية

 
يتيني عكس قيد خابرة جاخنفبض يف قيمة جألصل جلذي سبق إثببته، فيمب عدج جلشهرة، إذج كبن هنبك تغري عوهري يف جلقيمة  

عندئذ يتم زيبدة جلقيمة جلدفرتية لألصل أو جلوحدة جملدرة  .جملمكن جسرتدجدهب لألصل منذ إثبب  آخر خابرة هبوط يف قيمة جألصل
 جلقيمة جلدفرتية للنقدية إىل جلقيمة جمليدلة جملقدرة جلقبالة لإلسرتدجد هلب، على أا تزيد جلقيمة جلدفرتية جليت متت زيبدتهب عن 

يتم . جملدرة للنقدية يف جلانوج  جلاباقةفيمب لو مل يقع جإلخنفبض يف قيمة جألصل أو جلوحدة  حتديدهب كبن من جملفرتض يتجل
 .جملوحدة جألوليةإثبب  عكس قيد خابرة جإلخنفبض يف جلقيمة كإيرجدج  مببشرة يف قبئمة جلدخل 

  
 املتاحة للبيعاالستثمارات يف األوراق املالية  
هلب، ييبد قيبس جاستثمبرج  جملشرتجة انية عدم جاحتفبظ اهب حتى تبريخ جاستحقبق أو ألغرجض جملتبعرة   ايد جإلثبب  جألول 

تدرج جملكبسب وجخلابئر غري جحملققة عن هذه جاستثمبرج  كبند ماتقل ضمن حقوق جملابهمني سحني جنتفبا . ابلقيمة جليبدلة
يف قبئمة  -جملثبتة سباقب  ضمن حقوق جملابهمني  -راح أو جخلابرة جملرتجكمة أسببب إثببتهب أو إخنفبض قيمتهب، وعندئذ يدرج جل

 . جملوحدة للفرتة  جألوليةجلدخل 

حتدد جلقيمة جليبدلة على أسبس جلقيمة جلاوقية يف حبلة وعود سوق مبل  نشط لتدجول جألورجق جملبلية أو ابستخدجم طرق اديلة  
 .  يمة جليبدلةأخرى، وإا جعترب  جلتكلفة مبثباة جلق

  
   املخزون 

 . حتدد جلتكلفة على أسبس جملتوسط جملرعح . ابلتكلفة أو جلقيمة جلاوقية، أيهمب أقلجملخزون قّوم ي 
  

  ذمم املدينةال
جملشكوك يتم إعرجا تقدير للديون . تظهر جلذمم جملدينة ابملبلغ جألصل  للفبتورة نبقصب جملخصص لقبا أيه مببلغ غري قبالة للتحصيل 

 . تشطب جلديون جمليدومة عند تكبدهب. يف حتصيلهب عند عدم إمكبنية حتصيل جملبلغ
  

 الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع  

يتم إثبب  جالتزجمب  لقبا جملببلغ جلوجعب دفيهب يف جملاتقبل عن جلبضبعة أو جخلدمب  جملاتلمة، سوجاج  قدمت أم مل تقدم اهب  
 .جملوردينفوجتري من قبل 

  

 املخصصات  

تكبليف سدجد  وكونعلى ججملموعة نبجتة عن أحدجث سباقة، ( قبنونية أو متوقية)يتم إثبب  جملخصصب  عند وعود جلتزجمب   
 . جالتزجم حمتملة وميكن قيبسهب اشكل موثوق اه
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 تتمة  -السياسات احملاسبية اهلامة -  0
  الزكاة وضريبة الدخل  
تيديال  تنتج  يتم تاجيل أية. يتم جحتابب خمصص جلزكبة وفقب  لتيليمب  مصلحة جلزكبة وجلدخل يف جململكة جليراية جلايودية 

يف جلانة جليت يتم جستالم جلراط جلنهبئ  فيهب، حيث يتم حينئذ تاوية جملوحدة عن جلراط جلنهبئ  للزكبة ضمن قبئمة جلدخل 
عند   يتم حتميل قبئمة جلدخل جألولية مببلغ تقرييب للزكبة وفقب لتقديرج  جإلدجرة على أن يتم تاوية جلفروقب .جملخصص

 .جلنهبئ  يف نهبية جلانةجحتابب مبلغ جلزكبة 
  
. جتنب جلشركب  جلتباية يف جخلبرج خمصص لقبا جإللتزجمب  جلضريبية، إن وعد ، طبقب  ألنظمة جلبلدجن جليت تيمل فيهب 

 .حيمل خمصص جلزكبة وضريبة جلدخل على قبئمة جلدخل جملوحدة
 
  مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
اتحقة للموظفني عن فرتج  خدمتهم جملتجمية اتبريخ قبئمة جملركز جملبل  جألولية جملوحدة جينب خمصص ملكبفأة نهبية جخلدمة جمل 

 .ووفقب  ألنظمة جلبلدجن جليت تيمل فيهب جلشركب  جلتباية ،وفقب  لنظبم جليمل وجليمبل جلايودي
 
 إثبات اإليرادات   
 .جلفرتة ايد إستنزجل أي خصومب موعة خالل متثل جإليرجدج  قيمة جخلدمب  جملقدمة من قبل ججمل 
  
 اإلجيارات  

عند نشأة أو جلقيمة جلاوقية جليبدلة لألصل ترمسل عقود جإلجيبر جلرأمسبل  ابلقيمة جسحبلية للحد جألدنى لدفيب  جإلجيبر  
يتم . وجمليدج ضمن جملمتلكب  " موعودج  مقتنبة مبوعب عقود إجيبر رأمسبل "ويتم جإلفصبح عنهب كـ أيهمب أقل جإلجيبر، 

جتزئة دفيب  جإلجيبر اني تكبليف جلتمويل وجلنقص يف إلتزجمب  جإلجيبر للوصول إىل ميدل عبئد ثبات على جلرصيد جملتبق  من 
 .حتمل تكبليف جلتمويل على قبئمة جلدخل جألولية جملوحدة مببشرة. جإللتزجم

  

 . أو جليمر جإلنتبع  جملقدر لألصل، أيهمب أقصر رتاتهلك جملوعودج  جملاتأعرة جملرمسلة على مدى فرتة جإلجيب 
 

يؤعل جاعرتجف ابملكبسب من ايع ممتلكب  وميدج  وإعبدة جستئجبرهب ، ويتم إثببتهب يف جلفرتج  جلالحقة مبب يتنبسب مع  
 . جستنفبذهب

 

ة جلدخل جألولية جملوحدة اطريقة يتم إثبب  جملقبوضب  وجملدفوعب  مبوعب عقود جإلجيبرج  جلتشغيلية كدخل أو مصروف يف قبئم 
 .جلقاط جلثبات على مدى فرتة جإلجيبر

 
 املصاريف  

إن مصبريف جلبيع وجلتاويق ه  تلك جملصبريف جليت تتيلق اشكل خــبص مبندوا  جملبييب ، وجلرتويج، وجلدعبية وجإلعالن،  
 .فة جملصبريف جألخرى كمصبريف عمومية وإدجريةيتم تبويب كب .خمصص جلديون جملشكوك يف حتصيلهبابإلضبفة إىل وجلتاويق، 

   
 العمالت األجنبية 
 

 املعامالت 
وييبد حتويل . حتول جمليبمال  جليت تتم ابليمال  جألعنبية لريبا  سيودية اأسيبر جلتحويل جلابئدة وقت حدوث جمليبمال 

تدرج كبفة . جلتحويل جلابئدة اتبريخ قبئمة جملركز جملبل أرصدة جملوعودج  وجملطلواب  جلنقدية جملاجلة ابليمال  جألعنبية اأسيبر 
 .فروقب  جلتحويل يف قبئمة جلدخل جألولية جملوحدة

 
 حتويل العمالت األجنبية 

 ترتعم جلقوجئم جملبلية ليمليب  جلشركب  جلتباية يف جخلبرج لريبا  سيودية اأسيبر جلتحويل جلابئدة اتبريخ كل قبئمة مركز مبل 
ترتعم  .ومبتوسط سير جلتحويل لكل فرتة ابلنابة لإليرجدج  وجملصبريف وجألرابح وجخلابئر موعودج  وجملطلواب ،ابلنابة لل

تدرج تاويب  ترمجة جليمال   .، فيمب عدج جألرابح جملبقبة، ااير جلتحويل جلابئد عند نشوا كل عنصر مللكيةعنبصر حقوق ج
 .جألعنبية كبند ماتقل ضمن حقوق جملابهمني
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 تتمة  -السياسات احملاسبية اهلامة -  0
 املعلومات القطاعية  
أو يقوم ابيع منتجب  أو ( قطبع أعمبل)ييترب جلقطبع عزا أسبس  من ججملموعة يقوم ابيع منتجب  أو اتقديم خدمب  ميينة  

تتبع . جلقطبعب  جألخرى منبفيه وخمبطره عن منبفع وخمبطروختتلف ( قطبع عغرجيف)اتقديم خدمب  يف ايئة جقتصبدية ميينة 
 .ججملموعة مليظم نشبطهب دجخل جململكة جليراية جلايوديةججملموعة قطبع جألعمبل نظرج  ملزجولة 

 

  الذمم املدينة  -2
: 2315 سبتمرب 33)ريبل سيودي  مليون 22813 بلغ قدرهوجملصبريف جملدفوعة مقدمب  ذممب  مدينة مبن ويتضمن رصيد جملدين

مليون ريبل سيودي ماتحقة  6416منهب أرصدة مببلغ  من عهب  حكومية وشبه حكومية مطلوب( ريبل سيوديمليون  26613
تيتقد إدجرة جلشركة ادرعة عبلية من جلثقة (. سيودي ريبل 8319: 2315 سبتمرب 33) 2316 سبتمرب 33ألكثر من سنة كمب يف 

 . أن حتصيل تلك جملببلغ سيتم ابلكبمل
 

  االلتزامات مبوجب عقود إجيار رأمسالي  -0
 :موعودج  من خالل عقود إجيبر رأمسبل ، وتتكون هذه جملوعودج  من مب يل جقتنبا عن متثل جالتزجمب  جلنبجتة و 

 سنوج   4-3أعهزة حبسب آل  ماتأعرة ملدة  - أ

عملية ايع مبنى  2315سبتمرب  15أمتت جلشركة اتبريخ مبنى ماتأعر من خالل عملية ايع وإعبدة جستئجبر، حيث  - ب
مليون  75مليون ريبل سيودي، لشركة منبفع جلقباضة اقيمة  5819إدجري حب  جلغدير مبدينة جلريبض، وجلببلغة تكلفته 

ملدة ، وأعبد  جستئجبر جملبنى ريبل سيودي، وذلك لتوفري جلايولة جلالزمة لتمويل توسيب  جلشركة يف جملشبريع جلتيليمية
مليون ريبل  16  هذج وقد مت تأعيل جاعرتجف ابملكبسب من ايع جملبنى، وجلببلغة حوجل .2334سنة تنته  يف سنة  23

سيودي، حاب متطلبب  مييبر جحملبسبة على عقود جإلجيبر جلصبدر عن جهليئة جلايودية للمحبسبني جلقبنونيني، ويتم 
هذج  .إثببتهب يف جلفرتج  جلالحقة مبب يتنبسب مع جستهالك جملبنى جملاتأعر، حيث مت تصنيف جإلجيبر كإجيبر رأمسبل 

 .ريبل سيودي كمكبسب من ايع جملبنى يف قبئمة جلدخل جألولية جملوحدة خالل جلفرتة 6321811وقد مت جاعرتجف مببلغ 

مع شركة حممد عبدجليزيز اتوقيع عقد  2316أغاطس  25قبمت جلشركة اتبريخ مبنى مدجرس ماتأعرة يف جلدمبم، حيث   -ج
جلقيمة جسحبلية للحد جألدنى  كبنتوقد . سنة 23جلرجعح  وأواده لالستثمبر، استئجبر مبنى مدجرس جإلشرجق ملدة 

 .ريبل سيودي 2715331333عند ادجية جليقد مببلغ لإلجيبر للدفيب  جملاتقبلية 
 

 رأس املال   -6
 .ريبل سيودي 13 سهم، قيمة كل (مليون سهم 43: 2315 سبتمرب 33) مليون سهم 43يتكون رأس مبل جلشركة من  
 

 نتائج األعمال التغريات املومسية و- 4
يتأثر نشبط ججملموعة وإيرجدجتهب ابليوجمل جملومسية خالل جليبم، إذ تقل إيرجدج  ججملموعة خالل فرتج  جليطل جلانوية  

وعليه، فإن نتبئج . وجألعيبد وشهر رمضبن جملببرك، وتنيكس هذه جلتغريج  على جلنتبئج جسحبلية ألعمبل ججملموعة خالل جليبم
 .  مؤشرج  دقيقب  على جلنتبئج جلانوية للمجموعةجألولية قد ا تيترب ج أعمبل جلفرت

جلضرورية لك  ( مبب يف ذلك جلتاويب  جإلعتيبدية جملتكررة)تيتقد جإلدجرة اأن جلقوجئم جملبلية جألولية جملوحدة تظهر كبفة جلتاويب  
 .تظهر ايدل نتبئج جليمليب  عن جلفرتج  جألولية جمليروضة

 

  اإليرادات األخرى  -7
خالل جلثالثة أشهر جملنتهية يف  داليو إتش داليو هولدجنز إنك شركة إنتتضمن جإليرجدج  جألخرى توزييب  أرابح ماتلمة من 

 (.ا ش ا: 2315سبتمرب  33)ريبل سيودي  619261111مببلغ  2316سبتمرب  33
 

  األعباء املالية  -7
ريبل سيودي متيلقة ابالتزجمب   312331373مبلغ  2316سبتمرب  33تتضمن جألعببا جملبلية لفرتة جلتاية أشهر جملنتهية يف 

 .(ريبل سيودي 111321889: 2315سبتمرب  33)عقود إجيبر رأمسبل  مبوعب 
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 ربح السهم   -23
 .2316 سبتمرب 33مليون سهم كمب يف  43 وجلببلغ ،راح جلاهم على أسبس عدد جألسهم جملصــدرة يف نهبية جلفرتة جحتاببمت  
 

   املعلومات القطاعية  -  22
إدجرة ججملموعة كأسبس إلعدجد جمليلومب  جملبلية جخلبصة  جعتمدتهبتتيلق جمليلومب  جلقطبعية انشبطب  وأعمبل ججملموعة وجليت  

 . تتم جمليبمال  اني جلقطبعب  انفس شروط جلتيبمل مع جألطرجف جألخرى. شيهب مع طرق إعدجد جلتقبرير جلدجخليةباهب ولتم
ى جلقطبعب  جملختلفة تشتمل نتبئج وموعودج  جلقطبعب  على انود تتيلق اصورة مببشرة اقطبع ميني وانود ميكن توزييهب عل 

 .وفق أسس ميقولة
 
 :تتكون ججملموعة من قطبعب  جألعمبل جلرئياية جلتبلية 
    

  احلاسب اآللي-  أ
وجليت ترتجوح مدتهب من ثالثة أشهر  جسحبسب جآلل خيدم قطبع  جألفرجد وجلشركب ، ويشتمل قطبع جألفرجد على دورج    

إىل دالومب  جلانتني، أمب قطبع جلشركب  فيشمل مجيع جلدورج  جملتقدمة يف جلشبكب  وجلربجمة وتطبيقب  جسحبسب 
منهجية وأنظمة شركة نيوهورجيزن للحبسب جآلل  جليبملية وجليت متتلك جلشركة حقوق هذه جلربجمج على تيتمد  .جآلل 

 .رق جألوسطجمتيبزهب يف جلش
 
  اللغة- ب 

يشتمل على ارجمج جلتدريب يف جللغة جإلجنليزية وه  مقامة على ست ماتويب  وتقدم هذه جلربجمج على فرتج  من   
منهجية أنظمة شركة دجيرجكت إجنليش جليبملية للغة جإلجنليزية  هذه جلربجمج على تيتمد .شهرين إىل أراية عشر شهر

 .تيبزهب ابلشرق جألوسطوجليت متتلك جلشركة حقوق جم
 

  املشاريع التعليمية- ج 
تشغيل جلانوج   جملشبريع جلتيليمية جملتيلقة ابجلبميب  ووزجرة جلرتاية وجلتيليم مبب يف ذلك هذج جلقطبع  شملي

جلتحضريية لليديد من ججلبميب  جلايودية ويرتكز جليمل يف هذه جملشبريع على توفري جلكبدر جاكبدمي  للانوج  
 .جلتحضريية حاب ميبيري وأسس علمية تضيهب ججلبميب  وتقوم جلشركة اإدجرة هذه جملوجرد جلبشرية للجبميب 

 
  التدريب اإلداري واملالي- د  

جملختلفة جملتجددة عن طبيية  إىل تزويد جملتدراني ابمليلومب  وجملهبرج  وجألسبليب وجملبل  جلتدريب جإلدجريقطبع يهدف  
دجرة وجلقيبدة وتدجول ويشمل ذلك جلدورج  جلتطويرية يف جإل  أعمبهلم جملوكولة هلم وحتاني وتطوير مهبرجتهم وقدرجتهم،

 . من شركب  عبملية عتمبدج ججانتبعية من خالل  فباةوابلتبل  رفع ماتوي جألدجا وجلكجاسهم وغريهب 
 

  مراكز االتصال-  هـ
 .يقدم هذج جلقطبع خدمب  إدجرة وتشغيل مرجكز خدمب  جليمالا عرب جهلبتف ليدد من جلشركب  وجهليئب   
 
  املدارس-  و 

 . دجخل جململكة جليراية جلايودية( انب  /انني)ميثل هذج جلقطبع إنشبا وإدجرة جملدجرس جلتيليمية جخلبصة   
 

 اللغة اآللي احلاسب 1326 سبتمرب 03

املشاريع 

 التعليمية

التدريب 

 اإلداري واملالي

مراكز 

 اإلمجالـي املدارس االتصال

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي (غري مراجعة)
        

 26031123420 2634743704 27232703224 0234273421 4137443012 2030133222 7034713202 جإليرجدج 

 7637003110 732433163 1737003471 2737033703 736473117 2337113601 2730763040  إمجبل  جلراح

 64034323370 07233643717 633333040 2630773227 2233603201 7137733407 26037723240 ، صبيفوجمليدج  ملمتلكب ج

 2327137223414 23732013062 12330423707 0037033220 1130003637 26732013364 00730323202 إمجبل  جملوعودج 

 66231773072 23134063673 2632223000 2134203117 732703276 6034263224 21432013172 إمجبل  جملطلواب 
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     تتمة  – املعلومات القطاعية-  22

                 

 اللغة اآللي احلاسب 2315 سبتمرب 33

املشاريع 

 التعليمية

التدريب 

 اإلداري واملالي

مراكز 

 اإلمجالـي املدارس االتصال
 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي (غري مرجعية)
        

 54611591983 3213371562 17912561553 4514941635 12513521379 5414561954 13915621233 جإليرجدج 
 12414931333 718421132 3216431192 1912461176 2312131385 1916581311 2118871467  إمجبل  جلراح

 59616531212 35711481736 514761212 1413411696 913611131 7312381479 14314161958 ، صبيفوجمليدج  ملمتلكب ج
 1112314131717 37313191861 19119211721 3314791269 2213191512 16713961343 33419741311 إمجبل  جملوعودج 
 63713391352 37314261772 4914561916 1112451543 714971327 5612271732 11214551395 إمجبل  جملطلواب 

 

عن جمليلومب  جخلبصة  ، وعليه، فإنه من غري جليمل  جإلفصبحيف جململكة جليراية جلايودية، اشكل رئيا يرتكز نشبط ججملموعة،  
 . اكل منطقة عغرجفية تتم فيهب نشبطب  ججملموعة

 

 

 قرارات اجلمعية العمومية  -21

على جلتوصيب  جلتبلية ( م2316إاريل  26جملوجفق )هـ 1437رعب  19وجفقت ججلميية جليمومية يف علاتهب جملنيقدة اتبريخ  
 :جمللس جإلدجرة

  اوجقع ريبل سيودي وجحد لكل )مليون ريبل سيودي  43مببلغ  2315ديامرب  31جملنتهية يف توزيع أرابح نقدية عن جلانة
 (.سهم

  2315ديامرب  31عن جلانة جملنتهية يف . ألف ريبل سيودي 933منح مكبفأة جمللس ألعضبا جملس جإلدجرة مبجموع. 

 

 املوحدةاألولية اعتماد القوائم املالية   -20

 (.2316أكتوار  19جملوجفق  )هـ  1438حمرم  18جملس جإلدجرة اتبريخ  من قبلجملوحدة  جألولية جملبليةجلقوجئم مت جعتمبد 
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