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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية
األولية الموحدة المختصرة
للسادة /مساهمي الشركة الوطنية للتربية والتعليم
مقدمة
لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في  31مايو 2020م المرفقة للشركة الوطنية للتربية والتعليم
("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة") المكونة من:
•
•
•
•
•
•

قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  31مايو 2020م،
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة و التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م،
قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة و التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م،
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م،
قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة عن فترة التسعة أشهرالمنتهية في  31مايو 2020م ،و
اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

إن إالدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
(" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية
األولية الموحدة المختصرة استنادا ً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية ال ُمنفذ من قبل مراجع
الحسابات المستقل للمنشأة“ المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية الموحدة من توجيه
استفسارات بشكل اساسى لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص
أخرى .ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،وبالتالي فإنه اليمكِّننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف
عليها خالل عملية مراجعة .وعليه ،فلن نُبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادا ً إلى فحصنا ،فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في  31مايو
2020م المرفقة للشركة الوطنية للتربية والتعليم ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة") غير معدة ،من جميع
النواحي الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
عن /كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
فهد مبارك الدوسري
ترخيص رقم 469
التاريخ 21 :ذو القعدة 1441هـ
الموافق 12 :يوليو 2020م
كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك
في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة ل كي بي ام جي العالمية ،شركة تعاونية سويسرية .جميع الحقوق محفوظة
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتيهة في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .1التنظيم والنشاط
الشـركة الوطنية للتربية والتعليم االشـركةا هي شـركة مسـاهمة سـعودية مسـجلة بموجب السـجل التجاري رقم 1010178851
الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  4جمادى األولى 1423هـ الموافق  14يوليو 2002م.
يتمثل نشـاط الشـركة في تملك وإنشـاء وإدارة المدارس الخاصـة بالتعليم العام  -ما قبل المرحلة الجامعية  -واإلسـتثمار في المجال
الرياضي والترفيهي والنوادي الرياضية لطالب المدارس.
وتمارس الشركة نشاطها من خالل فروعها وشركاتها التابعة المبينة أدناة:
فرع مدارس التربية النموذجية  /حي الريان بموجب سجل تجاري رقم  1010205885بتاريخ  12محرم 1426هــــ الموافق
 21فبراير 2005م.
فرع مـدارس التربيـة النموذجيـة  /حي الروابي بموجـب ســــجـل تجـاري رقم  1010226993بتـاريخ  24ذو الحجـة 1427هـ
الموافق  14يناير 2007م.
فرع مـدارس التربيـة النموذجيـة  /حي النزهـة بموجـب ســــجـل تجـاري رقم  1010284328بتـاريخ  4ربيع اآلخر 1431هـ
الموافق  20مارس 2010م .
فرع مـدارس التربيـة النموذجيـة  /حي قرطبـة بموجـب ســــجـل تجـاري رقم  1010466961بتـاريخ  5ربيع اآلخر 1438هـ
الموافق  4يناير 2017م.
فرع مدارس التربية النموذجية  /حي بريدة بموجب سجل تجاري رقم  1131300125بتاريخ  16رمضان 1440هــ الموافق
 21مايو 2019م.
شـــركة الخوارزمي التعليمية بموجب ســـجل تجاري رقم  1010290982بتاريخ  18رجب  1431هـــــــ الموافق  30يونيو
2010م.
شركة مدارس الغد األهلية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم  1010168956بتاريخ  20جمادي الثاني  1422هـــ الموافق
 11سبتمبر 2001م.
بتاريخ  10ربيع األول 1440هـــ ( الموافق  18نوفمبر 2018م) تـــم إدراج وبـــدء التـــداول بأسهم الشركة في السوق المالي
السـعودي (تداول) تحت الرمز ( ، )4291وقد بلغ رأس مال الشـركة بعد عملية االكتتاب  430مليون لاير سـعودي مقسـمة الى
 43مليون سـهم وذلك بصصـدار  13مليون سـهم بقيمة إسـمية  10لاير سـعودي للسـهم باإلضـافة الى عالوة إصـدار بلغت قيمتها
 100.98مليون لاير سعودي (إيضاح .)10
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وفروعها والشركات التابعة لها التالية التي تمتلك المجموعة  ٪100من
رأس المال بشكل مباشر (يشار إليهم بـ االمجموعةا)
نسبة الملكية ()٪
 31أغسطس 2019م
 31مايو 2020م
بلد التأسيس
الشركة التابعة
-100
شركة الخوارزمي التعليمية
المملكة العربية السعودية
-100
شركة مدارس الغد األهلية المحدودة
المملكة العربية السعودية
يقع المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة الرياض
ص.ب  - 41980الرياض 11531
المملكة العربية السعودية

 .2أسس اإلعداد
المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعـداد هـذه القوائم المـاليـة األوليـة الموحـدة المختصــــرة وفقـا لمعيـار المحـاســــبـة الـدولي رقم ( )34االتقـارير المـاليـة األوليـةا
المعتمد في المملكة العربية السـعودية وغيرها من المعايير واإلصـدارات اآلخرى الصـادرة بواسـطة الهيلة السـعودية للمحاسـبين
القانونيين.
يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة جنبا إلى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة للمجموعة كما في 31
أغسطس 2019م .وال تتضمن هذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت
الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم المالية للسنة السابقة.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتيهة في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .2أسس اإلعداد (يتبع)
أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالتكلفة التاريخية ،باستثناء التزامات منافع الموظفين التي يتم اثباتها
باستخدام وحدة األئتمان المتوقعة ،وباستخدام مبدأ االستحقاق ومفهوم االستمرارية.
عملة النشاط والعرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط والعرض للمجموعة.

 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
 -1أسس التوحيد
 )1تجميع األعمال
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند انتقال السيطرة إلى المجموعة .وعادةّ ما يتم قياس
المقابل المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها .يتم مراجعة أي شهرة ناتجة سنويا
للتأكد من وجود انخفاض في القيمة من عدمه .ويتم إثبات أي أرباح ناتجة عن صفقة الشراء في األرباح أو الخسائر فورا .يتم
اعتبار تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدها ،باستثناء إذا كانت مرتبطة بصصدار أدوات الدين أو حقوق ملكية.
ال يتضمن المقابل المحول مبالغ تتعلق بتسوية العالقات التي كانت قائمة سابقا .وتقيد هذه المبالغ عادة في الربح أو الخسارة.
يتم قياس أي مقابل محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا تم تصنيف االلتزام بدفع المقابل المحتمل الذي يستوفي تعريف
األداة المالية كحقوق ملكية ،عندها لن يتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية .وبخالف ذلك ،يتم إعادة قياس
المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير وإثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو
الخسارة.
 )2الشركات التابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض أو يكون لها حقوق في
العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على تلك المنشأة.
يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ توقفها.
 )3الحصص غير المسيطرة
يتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئيا بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ
االستحواذ .يتم المحاسبة عن التغير في حصة المجموعة في الشركة التابعة والتى ال ينتج عنها فقدان السيطرة على أنها معامالت
حقوق ملكية.
 )4فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،تتوقف المجموعة عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصة
غير مسيطرة ذات عالقة ومكونات حقوق الملكية األخرى ويتم اثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة .ويتم قياس
أي حصة محتفظ بها لدى الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتيهة في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (يتبع)
 -2قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق
في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:
-

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق المالئمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات.

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة يجب أن يكون قابال للوصول إليه من قبل المجموعة .يتم قياس القيمة العادلة لألصل
أو اإللتزام باستخدام اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بصفتراض أن
المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية باستخدام
الموجودات في أقصى وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام
له.
تستخدم المجموع ة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم
االستفادة من المدخالت التى يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكها.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموحدة
المختصرة ضمن تسلسل القيمة العادلة .ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه ،بناء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاما لقياس
القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة يمكن الحصول عليها في
تاريخ القياس .
المستوى الثاني :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة
(مثل األسعار ) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى الثالث :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه (مدخالت غير قابلة
للمالحظة).
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالقيمة العادلة على أساس متكرر،
تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استنادا
إلى أدنى مستوى من المدخالت الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة التقرير.
تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها
وفقا للسياسات المحاسبية للمجموعة .ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من
خالل مطابقة المعلومات في إحتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة .كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في
القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوال.
ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فلات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتيهة في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (يتبع)
 -3اإلعتراف باإليرادات
تحقق المجموعة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية:
الخطوة  :1تحديد العقد مع العميل.

ُعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد
ي ّ
المعايير لكل عقد التي يجب الوفاء بها.

الخطوة  :2تحديد التزامات األداء.

التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في نظير نقل
السلع أو الخدمات التي ُوعد بها العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف
ثالثة.

الخطوة  :4تخصيص سعر المعاملة

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،تقوم المجموعة بتوزيع سعر
المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول
عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.

الخطوة  :5األعتراف باإليرادات

تحقق المجموعة اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع
أو الخدمات التي ُوعد بها العميل بموجب العقد.

الخدمات التعليمية
يتم اإلعتراف باإليرادات عند تأدية الخدمات التعليمية للطالب المسجلين بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج بالصافي
بعد الخصومات واإلعفاءات.
تتحقق اإليرادات األخرى عند تقديم الخدمات ذات العالقة.
 -4األدوات المالية
تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
عند اإلثبات األولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في أدوات الدين ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في أدوات
حقوق الملكية ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.
 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغالقائم.
يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم
تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجوداتمالية ،و
 تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغالقائم.
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للمجموعة أن تختار
بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا الخيار على أساس كل
استثمار على حدة.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (يتبع)
 -4األدوات المالية (يتبع)
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لما تم
بيانه أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند اإلثبات
األولي ،يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك،
تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
يتم القياس األولي للموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة) بالقيمة
العادلة ،بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،زائدا تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها بشكل
مباشر.
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صـافي المكاسـب والخسـائر،
وتشمل أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم القيـاس الالحق لهـذه الموجودات بـالتكلفـة المطفـأة بـاســــتخـدام طريقـة الفـائـدة الفعليـة .يتم
تخفيض التكلفـة المطفـأة بخســــائر االنخفـاض في القيمـة.يتم إثبـات إيرادات الفـائـدة وأربـاح
وخســـائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضـــمن الربح أو الخســـارة .يتم
إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم القيـاس الالحق لهـذه الموجودات بالقيمـة العـادلة .إن إيرادات الفـائدة التي يتم احتســــابهـا
بـاســــتخـدام طريقـة الفـائـدة الفعليـة ،وكـذلـك أربـاح وخســـــائر تحويـل العمالت األجنبيـة
واالنخفاض في القيمة يتم إثباتها ضــــمن الربح أو الخســــارة .يتم إثبات صــــافي األرباح
والخســائر األخرى ضــمن الدخل الشــامل اآلخر .وعند التوقف عن اإلثبات ،فصن األرباح
والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية يتم القيـاس الالحق لهـذه الموجودات بـالقيمـة العـادلـة .يتم إثبـات توزيعـات األربـاح كـصيرادات
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ضــمن الربح أو الخســارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشــكل واضــح اســترداد جزء من
اآلخر
تكلفة االسـتثمار .يتم إثبات األرباح والخسـائر األخرى ضـمن الدخل الشـامل اآلخر وال يتم
إعادة تصنيفها أبدا إلى الربح أو الخسارة.

ال يوجد لدى المجموعة استثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو استثمارات في أدوات حقوق
الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة والنقد وما في حكمه.
يتم قياس مخصـصـات الخسـائر على أسـاس الخسـائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية :وهي الخسـائر االئتمانية
التي تنتج من جميع أحداث التعثّر المحتمل عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصــل مالي قد زادت بشــكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخســائر االئتمانية
المتوقعة ،فصن المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.
ويشـمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي اسـتنادا إلى الخبرة السـابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المسـتنير ،بما
في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (يتبع)
 -4األدوات المالية (يتبع)
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

إن الخسـائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسـائر االئتمانية .يتم قياس الخسـائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة
النقص في القيمـة (أي الفرق بين التـدفقـات النقـديـة المســــتحقـة للمجموعـة وفقـا للعقـد والتـدفقـات النقـديـة التي تتوقع المجموعـة
استالمها) .يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.
بالنسبة للذمم المدينة ،تقوم المجموعة بتطبيق األسلوب المبسط لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة.
الموجودات المالية المنخفضة قيمتها

تقوم المجموعـة بتـاريخ كـل قوائم مـاليـة بتقييم مـا إذا كـانـت الموجودات المـاليـة المـدرجـة بـالتكلفـة المطفـأة وأوراق الـدين المـدرجـة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر منخفضـة القيمة .يتم تقييم األصـل المالي على أنه منخفض القيمة عند وقوع حدث
أو أكثر يكون له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.
عرض االنخفاض في القيمة

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية من القيمة الدفترية للموجودات.
تعرض خســائر األنخفاض المرتبطة بالذمم المدينة حال وجودها في بند مســتقل ضــمن قائمة الربح أو الخســارة األولية الموحدة
المختصرة.
المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تصنف المطلوبات
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت مصنفة على أنها مقتناة بغرض المتاجرة أو كانت مشتقة أو مصنفة كذلك
عند اإلثبات األولي .يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ،ويتم إثبات صافي األرباح
أو الخسائر بما فيها أي مصروفات فوائد ،ضمن الربح أو الخسارة .يتم الحقا قياس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات مصروفات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن الربح أو الخسارة .يتم
إثبات أي أرباح أو خسائر عند التوقف عن اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة.
اإلستبعاد
الموجودات المالية
يتم إستبعاد األصل المالي (أو جزء من مجموعة أصول مالية متماثلة) بشكل أساسي (أي يتم استبعادها من قائمة المركز المالي
األولية الموحدة المختصرة للشركة) في الحاالت التالية:
-

انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل ؛
قيـام المجموعـة بتحويـل حقوقهـا لتلقي التـدفقـات النقـديـة من األصــــل أو تحملهـا التزامـا بـدفع التـدفقـات النقـديـة المســــتلمـة
بالكامل دون تأخير إلى طرف ثالث بموجب ترتيب اتمريرا؛ و (أ) قيام الشـــركة بنقل جميع مخاطر ومنافع األصـــل
بشـكل جوهري ،أو (ب) قامت بنقل السـيطرة على األصـل ولم تقم المجموعة بنقل او االحتفاظ بشـكل جوهري بمخاطر
ومنافع األصل المالي.

المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بصلغاء اثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها .تقوم المجموعة
أيضا بصلغاء اثبات المطلوبات المالية عند تعديل شروطها والتدفقات النقدية لاللتزام المعدل بشكل جوهري ،وفي هذه الحالة يتم
إثبات التزام مالي جديد مبني على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند استبعاد المطلوبات المالية ،يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية المستنفذة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير
نقدية محولة أو التزامات تم تحملها) في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة المختصرة.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (يتبع)
 -5عالوة اإلصدار
يتمثل عالوة اإلصدار الفرق بين قيمة السهم والقيمة االسمية للسهم بتاريخ اإلصدار ،بعد خصم مصاريف االكتتاب كما هو
موضح بنشرة اإلصدار المعلنة وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين.

 .4التغيرات فى السياسات المحاسبية
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار"
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ا 16عقود اإليجار "محل المعيار والتفسيرات التالية:
-

معيار المحاسبة الدولي رقم  17اعقود اإليجارا.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  4اتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجارا.
تفسير لجنة التفسيرات الدولية للتقرير المالي رقم  15احوافز عقود اإليجار التشغيليةا .
تفسير لجنة التفسيرات الدولية للتقرير المالي رقم  27اتقييم مضمون المعامالت التى تتضمن النموذج القانوني لعقد
اإليجارا.

يحدد المعيار مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ،ويتطلب من المستأجرين إثبات عقود اإليجار
وفق إطار محاسبي موحد ضمن قائمة المركز المالي.
تحدد المجموعة في بداية العقد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار .إن العقد هو عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار
إذا كان العقد يتضمن حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما مقابل ثمن معين .ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق السيطرة
الستخدام أصل محدد،
كمستأجر
عند بدء العقد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد إيجار .يمثل العقد أو يحتوي على عقد إيجار إذا
كان العقد ينقل حق السيطرة على إستخدام أصل محدد لفترة من الزمان نظير مقابل مالي .و لتقييم نقل حق السيطرة تقوم المجموعة
بتقييم ما إذا كان العميل يتمتع طوال فترة االستخدام بكل مما يلي:
أ -حق الحصول على ما يقارب كافة المنافع االقتصادية من استخدام األصل المحدد بدرجة كبيرة
ب -حق توجيه السيطرة على استخدام األصل المحدد
تعترف المجموعة بحق استخدام األصل في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام) وكذلك التزام
اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار .يتم قياس حق استخدام األصل مبدئيا بالتكلفة ،مطروحا منه االستهالك المتراكم وخسائر
انخفاض القيمة ويتم تسويته ألي عملية إعادة قياس اللتزامات اإليجار .تشتمل تكلفة حق استخدام األصول على المبلغ األولي
اللتزامات ا إليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ،وأي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير
التكاليف التي سيتم تكبدها في تفكيك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع أو األصل إلى الحالة المطلوبة وفقا ألحكام وشروط
عقد اإليجار ،ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة .يتم تحديد العمر األنتاجي المقدر لحق استخدام األصول استنادا إلى مدة العقد.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا في تاريخ بداية عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ .تقوم
المجموعة بخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة .وإذا لم
يكن في اإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة فيجب على المجموعة استخدام معدل االقتراض اإلضافي.
بعد تاريخ بداية عقد اإليجار يجب على المستأجر قياس التزام عقد اإليجار بما يلي:
أ) زيادة المبلغ الدفتري ليعكس معدل الفائدة على التزام عقد اإليجار؛
ب) تخفيض المبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجار؛ و
ج) إعادة قياس المبلغ الدفتري ليعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد اإليجار أو ليعكس دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو
المعدلة والتي يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشلة عن تغيير في المؤشر أو المعدل أو
إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية أو إذا غيرت المجموعة تقييمها فيما إذا
كانت ستختار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .4التغيرات فى السياسات المحاسبية (يتبع)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" (يتبع)
يتم تسوية أي عملية إعادة قياس في التزام اإليجار مقابل القيمة الدفترية لحق استخدام األصل أو تحميله على قائمة الربح أو الخسارة
األولية الموحدة المختصرة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل ذي العالقة صفرا.
عقود إيجار قصيرة األجل
اختارت المجموعة عدم االعتراف بحق استخدام أصول والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها  12شهرا
أو أقل .تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
خيارات التمديد
في حالة عقود اإليجار التي توفر خيارا للتمديد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد
عند بدء عقد اإليجار .تعيد المجموعة تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث جوهري أو
تغيير كبير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها.
كمؤجر
عندما تكون المجموعة مؤجر ،فصنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.
لتصنيف كل عقد إيجار ،تقوم المجموعة بصجراء تقييم شامل فيما إذا كان عقد اإليجار ينقل جميع مخاطر ومنافع الملكية لألصل
األساسي .إذا كان هذا هو الحال ،فصن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي وإذا لم يكن كذلك ،فهو عقد تشغيلي .كجزء من هذا التقييم،
تدرس المجموعة مؤشرات معينة مثل ما إذا كانت مدة عقد اإليجار ت ُمثل الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.
القياس األولى في حالة عقود اإليجار التمو يلية :يجب على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار لقياس صافي
االستثمار في عقد اإليجار.
في تاريخ بداية عقد اإليجار ،تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس صافي االستثمار في عقد اإليجار من الدفعات التالية لحق
استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإليجار التي لم تستلم في تاريخ بداية عقد اإليجار مما يلي:
أ) الدفعات الثابتة؛
ب) دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛
ج ) أي ضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف ثالث ليس له عالقة بالمؤجر
له القدرة المالية للوفاء بااللتزامات بموجب الضمان؛ و
د) سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدا بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار.
وعند القياس الالحق يجب على المؤجر إثبات دخل التمويل على مدى مدة عقد اإليجار ،على أساس نمط يعكس معدل عائد دوري
ثابت لصافي استثمار المؤجر في عقد اإليجار.
القياس االولي في حالة عقود اإليجار التشغيلية :يجب على المؤجر إثبات دفعات عقود اإليجار من عقود اإليجارات التشغيلية على
أنها دخل إما بطريقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر .ويجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس
أكثر تعبير عن النمط الذي تتناقص فيه الفوائد من استخدام األصل محل العقد.
عند القياس الالحق يجب على المؤجر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  36لتحديد ما إذا كان األصل محل العقد المؤجر إيجارا
تشغيليا قد هبطت قيمته والمحاسبة عن أي خسائر هبوط يتم تحديدها.
عندما تكون المجموعة مؤجرا وسيطا ،فصنها تقوم بصحتساب فوائدها في عقد اإليجار الرئيسي والعقد الثانوي بشكل منفصل .يتم
تقييم تصنيف عقد اإليجار الثانوي بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي ،وليس بالرجوع إلى األصل
األساسي .إذا كان عقد اإليجار الرئيسي عبارة عن عقد إيجار قصير األجل تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء ،يتم تصنيف عقد اإليجار
الثانوي على أنه عقد إيجار تشغيلي.
إذا كان الترتيب يتضمن مكونات إيجارية وغير إيجارية ،فصنه يجب على المجموعة تخصيص العوض في العقد بتطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم  15لتخصيص المقابل في العقد.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .4التغيرات فى السياسات المحاسبية (يتبع)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" (يتبع)
تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كصيراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة
اإليجار كجزء من اااليرادات األخرىا.
األثر المترتب على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
قامت المجموعة خالل الفترة باالستحواذ على شركات تابعة ،ونتيجة لهذا االستحواذ قامت المجموعة بصثبات حق استخدام
الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار .فيما يلي ملخص للمبالغ المعترف بها خالل الفترة:
أ.

حق استخدام الموجودات

الرصيد اإلفتتاحي
حق استخدام الموجودات نتيجة االستحواذ على شركات تابعة
االستهالك المحمل
الرصيد النهائي

 31مايو 2020م
-124.191.525
)(799.574
123.391.951

ب .مطلوبات بموجب حق استخدام الموجودات
 31مايو 2020م
--

الرصيد اإلفتتاحي
مطلوبات حق استخدام الموجودات نتيجة االستحواذ على شركة تابعة (الخوارزمي)
(إيضاح )5
مطلوبات حق استخدام الموجودات نتيجة االستحواذ على شركة تابعة (الغد) (إيضاح )5
الفوائد على التزامات اإليجار
المدفوعات خالل الفترة
الرصيد النهائي

21.848.444
107.242.826
986.362
-130.077.632

الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجاربموجب حق استخدام الموجوات
الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجاربموجب حق استخدام الموجودات
مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات

6.349.361
123.728.271
130.077.632

 .5االستحواذ على شركات تابعة
 االستحواذ على حصص شركة الخوارزمي التعليمية:قامت المجموعة في  1ديسـمبر 2019م ،بتملك حصـص مسـيطرة بلغت  %100من حصـص وحقوق تصـويت شـركة الخوارزمي
التعليمية (االشــركة التابعةا) .حيث أن المجموعة تمتلك الســيطرة على الشــركة التابعة فقد تم توحيد قوائمها المالية ضــمن هذه
القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
تعمل شركة الخوارزمي التعليمية في مجال التعليم بمنهج وطني.
لفترة التسـعة أشـهرالمنتهية في  31مايو 2020م ،ومنذ تاريخ اإلسـتحواذ في  1ديسـمبر  2019بلغت إيرادات شـركة الخوارزمي
التعليمية مبلغ  7.8مليون لاير ســعودي من إيرادات المجموعة وصــافي أرباح مبلغ  3.1مليون لاير ســعودي من صــافي أرباح
المجموعة ،قدرت إدارة المجموعة أنه لو كان تم االســــتحواذ من  1ســــبتمبر 2019م ،فصن إيرادات وصــــافي أرباح المجموعة
سيكون  181.8مليون لاير سعودي 32.8 ،مليون لاير سعودي على التوالي.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .5االستحواذ على شركات تابعة (يتبع)
 االستحواذ على حصص شركة الخوارزمي التعليمية (يتبع):يلخص الجدول أدناه العوض المحول وقيمة الموجودات المقتناه والمطلوبات التي تم تحملها في تاريخ االستحواذ:
 1ديسمبر 2019م
8.608.407
18.330.249
875.510
3.331.174
2.758.019
33.903.359

الموجودات
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام موجودات
ذمم مدينة
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
نقد ومافي حكمه
إجمالي الموجودات
المطلوبات
مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات
منافع الموظفين
إيرادات مقدمة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة
إجمالي المطلوبات
صافي المموجودات القابلة للتحديد بتاريخ االستحواذ *
نتيجة االستحواذ
العوض المحول – نقدي
صافي الموجودات القابلة للتحديد
الشهرة **

21.848.444
606.734
5.353.414
1.770.195
25.237
29.604.024
4.299.335
30.000.000
)(4.299.335
25.700.665

* إن القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد تم قياسها بشكل مؤقت لحين االنتهاء من عملية التقييم المستقل.
** تم تخصيص الشهرة الناتجة من عملية االستحواذ على شركة الخوارزمي التعلمية باعتبارها وحدة مولدة للنقد.
تحملت المجموعة مبلغ  1.108.354لاير ســـعودي تتمثل في تكاليف عملية االســـتحواذ تم تحميلها على المصـــروفات العمومية
واإلدارية.
 االستحواذ على حصص شركة مدارس الغد األهلية المحدودة:قامت المجموعة في  1مايو 2020م ،بتملك حصــص مســيطرة بلغت  %100من حصــص وحقوق تصــويت شــركة مدارس الغد
األهلية المحدودة (االشـركة التابعةا) .حيث أن المجموعة تمتلك السـيطرة على الشـركة التابعة فقد تم توحيد قوائمها المالية ضـمن
هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
تعمل شركة مدارس الغد األهلية المحدودة في مجال التعليم بمنهج وطني.
لفترة التســعة أشــهرالمنتهية في  31مايو 2020م ،ومنذ تاريخ اإلســتحواذ في  1مايو  2020بلغت إيرادات شــركة مدارس الغد
األهلية المحدودة مبلغ  2.2مليون لاير سـعودي من إيرادات المجموعة وصـافي خ ـس ائر مبلغ  0.4مليون لاير سـعودي من صـافي
أرباح المجموعة ،قدرت إدارة المجموعة أنه لو كان تم االستحواذ من  1سبتمبر 2019م ،فصن إيرادات وصافي أرباح المجموعة
سيكون  181.8مليون لاير سعودي 32.8 ،مليون لاير سعودي على التوالي.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .5االستحواذ على شركات تابعة (يتبع)
-

االستحواذ على حصص شركة مدارس الغد األهلية المحدودة (يتبع):
يلخص الجدول أدناه العوض المحول وقيمة الموجودات المقتناه والمطلوبات التي تم تحملها في تاريخ االستحواذ:
 1مايو 2020م
1.901.723
105.861.276
1.160.617
2.140.787
3.455.481
223.829
114.743.713

الموجودات
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام موجودات
المخزون
ذمم مدينة
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
نقد ومافي حكمه
إجمالي الموجودات
المطلوبات
مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات
منافع الموظفين
إيرادات مقدمة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة
إجمالي المطلوبات
صافي المطلوبات القابلة للتحديد بتاريخ االستحواذ *
نتيجة االستحواذ
العوض المحول – نقدي
صافي المطلوبات القابلة للتحديد
الشهرة **

107.242.826
6.531.181
5.575.080
4.153.802
175
123.503.064
()8.759.351
36.666.666
8.759.351
45.426.017

* إن القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد تم قياسها بشكل مؤقت لحين االنتهاء من عملية التقييم المستقل.
** تم تخصيص الشهرة الناتجة من عملية االستحواذ على شركة مدارس الغد األهلية المحدودة باعتبارها وحدة مولدة للنقد.
تحملت المجموعة مبلغ  487.669لاير ســــعودي تتمثل في تكاليف عملية االســــتحواذ تم تحميلها على المصــــروفات العمومية
واإلدارية.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .6ممتلكات وآالت ومعدات
أراضي (*)

مباني وتحسينات
على مباني

معدات وأجهزة
حاسب آلي

أثاث ومفروشات

سيارات

مشروعات تحت التنفيذ
(**)

اإلجمالي

التكلفة
كما في  1سبتمبر 2018م

101.308.775

222.973.661

28.574.302

49.423.661

7.279.204

110.673.926

520.233.529

اضافات خالل السنة

--

136.716

321.773

401.432

--

62.175.877

63.035.798

االستبعادات خالل السنة

--

--

--

)(891.600

--

--

)(891.600

كما في  31أغسطس 2019م

101.308.775

223.110.377

28.896.075

48.933.493

7.279.204

172.849.803

582.377.727

إضافات نتيجة اإلستحواذ

--

9.165.764

3.255.965

3.825.846

1.896.322

--

18.143.897

إضافات خالل الفترة

--

509.500

1.788.820

2.013.889

--

60.534.642

64.846.851

االستبعادات خالل الفترة

--

--

--

--

()1.160.640

--

()1.160.640

محول من مشروعات تحت التنفيذ
كما في  31مايو 2020م
اإلهالك المتراكم
كما في  1سبتمبر 2018م

-101.308.775

9.155.975
241.941.616

208.776
34.149.636

1.370.791
56.144.019

-8.014.886

()10.735.542
222.648.903

-664.207.835

--

59.600.346

23.199.608

40.566.408

7.256.929

--

130.623.291

المحمل للسنة

--

6.970.946

2.037.383

2.434.963

7.000

--

11.450.292

االستبعادات خالل السنة
كما في  31أغسطس 2019م
المحمل نتيجة اإلستحواذ

----

-66.571.292
1.335.258

-25.236.991
2.333.797

)(636.239
42.365.132
2.249.549

-7.263.929
1.715.163

----

)(636.239
141.437.344
7.633.767

المحمل للفترة

--

3.933.780

1.293.955

1.595.774

19.145

--

6.842.654

االستبعادات خالل الفترة

--

--

--

--

()1.160.640

--

()1.160.640

--

71.840.330

28.864.743

46.210.455

7.837.597

--

154.753.125

كما في  31مايو 2020م
صافي القيمة الدفترية
509.454.710
222.648.903
177.289
9.933.564
5.284.893
170.101.286
101.308.775
كما في  31مايو 2020م
440.940.383
172.849.803
15.275
6.568.361
3.659.084
156.539.085
101.308.775
كما في  31أغسطس 2019م
(*) يتضمن بند األراضي أراضي مرهونة لصالح وزارة المالية تتمثل في أرض مدارس التربية النموذجية  /حي الروابي التي تبلغ تكلفتها  19.681.750لاير سعودي وأرض مدارس التربية النموذجية  /حي النزهة التي تبلغ تكلفتها
 16.658.500لاير سعودي كما في  31مايو 2020م  .كما يتضمن بند المباني مبنى مرهون لصالح وزارة المالية يتمثل في مبنى فرع مدارس التربية النموذجية  /حي الروابي الذي بلغ صافي قيمتة الدفترية مبلغ  46.435.338لاير سعودي
كما في  31مايو 2020م ضمانا لقرضي وزارة المالية (إيضاح  1-7و.)2-7
(**) يتضمن بند المشروعات تحت التنفيذ ما يلي مشروع مدارس القيروان والذى يتضمن أرض لبناء مدارس بحي القيروان بلغت قيمتها  44.587.500لاير سعودي مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية وذلك على أن يتم فك الرهن بعد سداد
القسط األخير من القرض بتاريخ  8مارس 2022م إيضاح (.)4-7
ومشروع مخطط القصر بالخبر والذى يتضمن قطعتي أرض بمخطط القصر بمدينة الخبر بقيمة إجمالية  18.185.377لاير سعودي مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية وذلك على أن يتم فك رهن األرض بعد سداد القسط األخير بتاريخ  18مايو
2023م إيضاح (.)5-7
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.6

الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)
التغيير في التقديرات المحاسبية
قامت المجموعة خالل الفترة بمراجعة تقديراتها الســابقة نتيجة وجود بعض المؤشــرات والعوامل والتي تشــير إلى أن العمر
اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات قد تغير ،وعليه فقد قامت المجموعة بتغيير نمط إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
لتعكس التقدير الجديد ،ويوضح الجدول التالي نمط االستهالك المستخدم قبل وبعد التعديل:
االعمار االنتاجية قبل
التعديل

فئة الموجودات

االعمار االنتاجية
بعد التعديل
 66-10أوحتى نهاية

مباني وتحسينات على مباني

33-10

أثاث ومفروشات

10-7

10

معدات واجهزة حاسب آلي

10-4

25-4

5

10

سيارات

اإليجار

كما يوضـح الجدول التالي اثر التغير في االعمار االنتاجية على كل من مصـروف ومجمع االسـتهالك وصـافي القيمة الدفترية
للمتلكات واآلالت والمعدات:
قبل التعديل

البيان

بعد التعديل

مصروف إستهالك الفترة

9.304.890

6.842.654

مجمع االستهالك

157.215.361

154.753.125

صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات

506.992.474

509.454.710

 .7المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية
تتمثل المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية فيما يلي:
قروض وزارة المالية بدون فوائد تمويلية
 1-7قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم  42لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ  1مارس 2009م الموافق  4ربيع األول
1430هـ ،حيث تم اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ  25.000.000لاير لتمويل مشروع مدارس التربية
النموذجية  /حي الروابي (مدارس الحضارة األهلية بالرياض سابقا) على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة
يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية .وقد تم سداد
ثمانية أقساط من القرض بمبلغ  20مليون لاير سعودي.
وبلغ رصيد القرض في تاريخ  31مايو 2020م مبلغ  5مليون لاير سعودي .هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار
المتضمن رهن أرض المشروع وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة المالية.
 2-7قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم  49لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ  5يناير 2010م الموافق  19محرم
1431هـ ،حيثم تم اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ  25.000.000لاير لتمويل مشروع مدارس التربية
النموذجية  /حي النزهة وتم إستالم دفعات بلغت قيمتها  25.000.000لاير سعودي على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية
متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية.
وقد تم سداد سبعة أقساط من القرض بمبلغ  17.5مليون لاير سعودي.
وبلغ رصيد القرض في تاريخ  31مايو 2020م مبلغ  7.5مليون لاير سعودي.هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار
المتضمن رهن أرض المشروع لصالح وزارة المالية.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .7المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية (يتبع)
وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل الفترة  /السنة:
 31مايو 2020م
17.500.000
()5.000.000
12.500.000

 31أغسطس 2019م
22.500.000
)(5.000.000
17.500.000

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية:
إجمالي القروض في نهاية الفترة  /السنة
يخصم :مصروفات تمويلية مؤجلة
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
تكاليف تمويلية عن الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

12.500.000

17.500.000

()1.993.285
752.377
()1.240.908

)(3.233.122
1.239.837
)(1.993.285

القيمة الحالية للقروض في نهاية الفترة  /السنة

11.259.092

15.506.715

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المسدد خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 3-7تم إثبات إيرادات مؤجلة امنح حكوميةا بالفرق بين القيمة الحالية للقروض الحكومية وقيمتها اإلسمية الممنوحة من وزارة المالية
للمجموعة (إيضاح  1-7و .)2-7
 31مايو 2020م
1.993.285
)(752.377
1.240.908

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
اإلطفاءات خالل الفترة  /السنة
إيرادات منح حكومية مؤجلة نهاية الفترة  /السنة
الجزء المتداول من ايرادات منح حكومية مؤجلة
الجزء غير المتداول من ايرادات منح حكومية مؤجلة
إيرادات منح حكومية مؤجلة نهاية الفترة  /السنة

728.539
512.369
1.240.908

 31أغسطس 2019م
3.233.122
)(1.239.837
1.993.285
1.035.650
957.635
1.993.285

مرابحات إسالمية من البنوك التجارية
 4-7مرابحة من أحد البنوك التجارية لتمويل شراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض في تاريخ  7مارس 2016م الموافق  27جمادى
االولي 1437هـ ،حيث تم الحصول علي مرابحة بمبلغ  40.697.967لاير سعودي يتضمن عوائد قيمتها  9.721.973لاير
سعودي بمعدل عائد ربح  %7.5علي ان يتم سداد المرابحة على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل قسط
 4.069.797لاير سعودي يبدأ سداد القسط األول في  10سبتمبر 2017م .وقد تم الحصول على المرابحة بموجب رهن تلك
األرض باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور كضمانة للبنك ،على أن يتم فك الرهن بعد سداد القسط األخير بتاريخ 8
مارس 2022م.
وقد بلغ رصيد المرابحة في تاريخ  31مايو 2020م مبلغ  16.279.187لاير سعودي.
 5-7مرابحة من أحد البنوك التجارية لتمويل شراء أرض بمدينة الخبر في تاريخ  18مايو 2017م الموافق  21شعبان 1438هـ،
حيث تم الحصول علي مرابحة بمبلغ  16.975.695لاير سعودي يتضمن عوائد قيمتها  4.341.174لاير سعودي بمعدل عائد
ربح  % 8.25لشراء قطعتي أرض لبناء مدارس بالخبر على ان يتم سداد المرابحة على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية
القيمة قيمة كل قسط  1.626.808لاير سعودي يبدأ سداد القسط األول في  18نوفمبر 2018م ،وقد تم الحصول على المرابحة
بموجب رهن تلك األراضي باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور ،على أن يتم فك الرهن بعد سداد القسط األخير بتاريخ
 18مايو 2023م.
وقد بلغ رصيد المرابحة في تاريخ  31مايو 2020م مبلغ  11.387.653لاير سعودي.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .7المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية (يتبع)
 6-7مرابحـة من أحـد البنوك التجـاريـة لتمويـل مجمع مـدارس بحي القيروان بمـدينـة الريـاض ومجمع مـدارس بمـدينـة الخبر في تـاريخ
 15أغســـطس 2017م الموافق  23ذو القعدة 1438هـــــــ وقد تم الموافقة على اتفاقية التســـهيل من قبل الجمعية العمومية في
إجتماعها بتاريخ  8يناير 2018م الموافق  21ربيع ثاني 1439هـــــ  ،حيث تم الحصـول علي تسـهيل بسـقف  150مليون لاير
سـعودي لمدة  7سـنوات يتضـمن عوائد بمعدل عائد ربح سـايبور  %2 +على أن يتم سـداد التسـهيل على أقسـاط نصـف سـنوية ،وقد
تم الحصـول على التسـهيل بموجب رهن على العقارات موضـوع التسـهيل باإلضـافة إلى سـند ألمر بمبلغ الحد األقصـى أو بالقائم
منه وكفالة غرم وأداء من رئيس مجلس اإلدارة والعضــو المنتدب في تاريخ الحصــول على المرابحة ،هذا وقد تم اســتخدام ما
قيمته  1.269.585لاير ســـعودي ،يتضـــمن عوائد قيمتها  360.495لاير ســـعودي .يبدأ ســـداد القســـط األول في  13يناير
2019م.
وقد بلغ رصيد المرابحة في تاريخ  31مايو 2020م مبلغ  1.192.336لاير سعودي.
وفيما يلي بيان حركة المرابحات اإلسالمية من البنوك التجارية خالل الفترة  /السنة:
 31مايو 2020م
38.651.328
()9.792.152
28.859.176

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المسدد خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
وفيما يلي بيان القيمة الحالية للمرابحات اإلسالمية الممنوحة
من البنوك التجارية:
إجمالي المرابحات في نهاية الفترة  /السنة
يخصم :مصروفات تمويلية مؤجلة
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
إجمالي المرابحات في نهاية الفترة  /السنة

 31مايو 2020م

 31أغسطس 2019م
50.096.036
)(11.444.708
38.651.328
 31أغسطس 2019م

28.859.176

38.651.328

()4.315.068
1.667.511
()2.647.557

)(7.134.644
2.819.576
)(4.315.068

القيمة الحالية للمرابحات اإلسالمية في نهاية الفترة  /السنة 26.211.619

34.336.260

 7-7فيما يلي بيان إجمالي المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية خالل الفترة  /السنة:

الرصيد في أول الفترة  /السنة
المسدد خالل الفترة  /السنة
الرصيد في أخر الفترة  /السنة
يخصم :مصروفات تمويلية مؤجلة
الرصيد في أول الفترة  /السنة
تكاليف تمويلية خالل الفترة  /السنة
الرصيد في أخر الفترة  /السنة
القيمة الحالية للمرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية في
نهاية الفترة  /السنة
الجزء المتداول من المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية
الجزء غير المتداول من المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة
المالية
القيمة الحالية للمرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية في
نهاية الفترة  /السنة
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 31مايو 2020م

 31أغسطس 2019م

56.151.328
()14.792.152
41.359.176

72.596.036
)(16.444.708
56.151.328

()6.308.353
2.419.888
()3.888.465
37.470.711

)(10.367.766
4.059.413
)(6.308.353
49.842.975

15.343.628
22.127.083

15.409.058
34.433.917

37.470.711

49.842.975

الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .8إيرادات مقدمة
تتمثل اإليرادات المقدمة في رسوم دراسية محصلة مقدما عن خدمات تعليمية للفترة المتبقية من السنة الدراسية الحالية.

 .9الموجودات والمطلوبات المالية
 1-9الموجودات المالية
 31مايو 2020م
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
ذمم مدينة
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
نقد ومافي حكمه
إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

55.988.466
22.545.705
89.854.015
168.388.186

 31أغسطس 2019م
31.007.029
16.655.687
240.045.569
287.708.285

 2-9المطلوبات المالية
 31مايو 202م

 31أغسطس 2019م

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية
ذمم دائنة
مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

37.470.711
427.006
130.077.632
19.744.400
187.719.749

49.842.975
1.300.645
-7.120.277
58.263.897

الجزء المتداول من المطلوبات المالية
الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية
إجمالي المطلوبات المالية

41.864.395
145.855.354
187.719.749

23.829.980
34.433.917
58.263.897

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

 .10رأس المال
بتاريخ  10ربيع األول 1440هـــ ( الموافق  18نوفمبر 2018م) تـــم ادراج وبـــدء التـــداول بأسهم الشركة في السوق المالي
السـعودي (تداول) تحت الرمز ( ، )4291وقد بلغ رأس مال الشـركة بعد عملية االكتتاب العام  430مليون لاير سـعودي مقسـمة
الى  43مليون سـهم وذلك بصصـدار  13مليون سـهم بقيمة إسـمية  10لاير سـعودي للسـهم ،وكانت قيمة السـهم بتاريخ األصدار 19
لاير سـعودي وقد بلغت عالوة األصـدار  117مليون لاير سـعودي ،وتم تخفيض قيمة مصـاريف الطرح العام بقيمة حوالي 16
مليون لاير ســــعودي من عالوة األصــــدار ليكون رصــــيد عالوة األصــــدار في  31مايو 2020م مبلغ  100.98مليون لاير
سعودي.

 .11اإلرتباطات
اإللتزامات التعاقدية للموردين
اإلرتباطات الرأسمالية – مشروعات تحت التنفيذ

 31مايو 2020م
427.006
34.086.049
34.513.055
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 31أغسطس 2019م
951.645
79.651.300
80.602.945

الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .12األطراف ذات العالقة
تعاملت الشركة مع األطراف ذات العالقة في سياق النشاط المعتاد .وتتم هذه التعامالت وفقا لشروط متفق عليها ومعتمدة من
إدارة الشركة .فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:
طبيعة المعاملة
شركة أجا للتجارة والمقاوالت – شركة شقيقة
شركة ريفان للتشغيل والصيانة– شركة شقيقة

شركة المباني المتخصصة– شركة شقيقة
شركة يمامي القابضة

 31مايو 2020م

 31أغسطس 2019م

عقود مقاوالت

7.574.163

7.064.739

إستلجار عمالة
واإلشراف على
المشاريع تحت
التنفيذ

5.465.332

استشارات و
اإلشراف على
المشاريع تحت
التنفيذ
إستلجار مباني

729.103

--

437.500

--

 31مايو 2020م
أرصدة المستحق من أطراف ذات عالقة (ضمن بند دفعات مقدمة
وأرصدة مدينة أخرى)
شركة أجا للتجارة والمقاوالت
أرصدة المستحق الى أطراف ذات عالقة (ضمن بند مصروفات
مستحقة وأرصدة دائنة أخرى)
شركة عاج لالستثمار العقاري
شركة ريفان للتشغيل والصيانة
شركة يمامي القابضة

7.337.260

461.423
461.423

104.002
356.549
1.625.000
2.085.551

 31أغسطس 2019م

196.956
196.956

104.002
700.961
-804.963

تعويضات االدارة العليا
الرواتب والمزايا األخرى
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 31مايو 2020م

 31مايو 2019م

2.634.755

2.848.200

الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .13التقارير القطاعية
-

تعمل المجموعة فى تملك وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام .إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة مبينة أدناه هى التى يتم رفعها بانتظام إلى صانعى القرارات التشغيلية بالمجموعة.
تتعلق أنشطة المجموعة بقطاعات األعمال الرئيسية التالية:

•
•
•
•
•
•
•

مدارس الريان
مدارس الروابي

مدارس النزهة
مدارس قرطبة
مدارس بريدة
مدارس الخوارزمي التعليمية
مدارس الغد األهلية
فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
مدارس الخوارزمي
التعليمية
7.838.910
75.000
()3.370.138
4.543.772

مدارس الغد
األهلية
2.183.526
-()1.527.727
655.799

مشروعات تحت
التنفيذ
-----

160.670.746
5.118.808
()96.910.477
68.879.077

8.366.307

1.872.383

222.648.903

509.454.710

252.877

29.340

--

6.842.654

مدارس الغد
األهلية
-----

مشروعات تحت
التنفيذ
-----

المجموع
148.613.215
7.504.013
()92.348.556
63.768.672

150.285.353

421.398.666

--

8.633.265

مدارس الريان

مدارس الروابي

مدارس النزهة

مدارس قرطبة

مدارس بريدة (*)

47.916.024
1.334.668
()29.240.226
20.010.466

54.726.521
1.711.995
()35.098.367
21.340.149

41.864.436
1.794.613
()22.627.323
21.031.726

4.731.630
199.609
()3.653.751
1.277.488

1.409.699
2.923
()1.392.945
19.677

83.277.080

68.757.317

80.051.568

32.961.227

11.519.925

1.441.845

1.688.970

2.476.801

344.508
608.313
فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2019م

مدارس الريان

مدارس الروابي

مدارس النزهة

مدارس قرطبة

مدارس بريدة

إيرادات النشاط
منح وإعانات حكومية
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

50.302.201
1.911.436
()31.874.360
20.339.277

53.744.229
2.342.483
()33.508.722
22.577.990

42.135.988
2.969.277
()24.460.724
20.644.541

2.430.797
280.817
()2.504.750
206.864

-----

مدارس الخوارزمي
التعليمية
-----

ممتلكات وأالت
ومعدات

83.886.426

70.570.809

83.416.899

33.239.179

--

--

--

إهالك

2.068.026

2.356.297

3.351.974

856.968

--

--

--

إيرادات النشاط
منح وإعانات حكومية
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
ممتلكات وأالت
ومعدات
إهالك

ونظرا لطبيعة نشاط الشركة وأسلوب إدارتها فصنه من غير العملي تخصيص باقى أصول وإلتزامات الشركة وفقا للقطاعات المختلفة.
(*) تحقق مدارس بريدة مجمل ربح منخفض نظرا لكونها أول سنة تشغيلية.
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المجموع

الشركة الوطنية للتربية والتعليم
( شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مايو 2020م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 .13التقارير القطاعية – (يتبع)
مطابقة المعلومات حول التقارير القطاعية مع صافي ربح المجموعة
مجمل الربح من القطاعات
المبلغ غير الموزع:
مصروفات دعاية وإعالن
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى
اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة
تكاليف تمويل ،بالصافي
إجمالي المبلغ غير الموزع
الربح قبل الزكاة

 31مايو 2020م
68.879.077

 31مايو 2019م
63.768.672

)(917.733
)(23.961.302
978.458
()3.243.481
)(2.341.400
()29.485.458
39.393.619

()669.014
()24.198.902
4.121.362
()3.111.033
()1.701.765
()25.559.352
38.209.320

 .14تكاليف تمويلية ،بالصافي
 31مايو 2020م
1.612.797
752.377
1.056.000
986.362
()2.066.136
2.341.400

تكاليف تمويل عن المرابحات اإلسالمية
تكاليف تمويل عن منح حكومية
تكلفة الفائدة لمكأفاة نهاية الخدمة
فوائد مطلوبات حق استخدام الموجودات
عوائد مرابحات إسالمية قصيرة اآلجل

 31مايو 2019م
2.112.915
957.916
1.251.000
-()2.620.066
1.701.765

 .15ربحية السهم األساسية والمخفضة
تم احتسـاب ربحية السـهم األسـاسـية بتقسـيم الربحية للفترة العائدة إلى حاملي األسـهم العادية للمجموعة على المتوسـط المرجح
لعدد األسـهم العادية القائمة خالل الفترة .إن ربحية السـهم المخفضـة هي نفسـها ربحية السـهم األسـاسـية حيث أنه ليس لدى
الشركة أي أدوات مخفضة.
 31مايو 2019م
 31مايو 2020م
37.098.490
ربح الفترة
37.208.744
المتوسط المرجح لعدد األسهم
39.285.714
43.000.000
0.94
0.87

 .16توزيعات أرباح
وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  25ديســـمبر 2019م على توزيع أرباح للمســـاهمين بقيمة  34.4مليون لاير
سعودي بواقع  0.80لاير لكل سهم (2018م 17.2 :مليون لاير سعودي بواقع  0.40لاير لكل سهم).

 .17أحداث الحقة
نظرا لإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة للسيطرة والحد من انتشار فيروس
كورونا ( )COVID-19في المملكة العربية السعودية ،والتي تضمنت تعليق الحضور إلى المدارس في جميع المؤسسات
التعليمية ،فقد تم استمرار العمليات التشغيلية في المجموعة حيث باشرت في تفعيل المدرسة االفتراضية ابتداءا من اليوم
التالي لقرار تعليق الحضور للمدارس واستمرت العمليات التعليمية بنجاح وهلل الحمد حيث تخدم منصة التعليم اإللكتروني
جميع الطالب و المعلمين بأحدث التقنيات من خالل تقديم محتويات تفاعلية وفصول افتراضية وغرف نقاش واجبات
واختبارات قصيرة.
إن التطورات المستقبلية ألنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -من الممكن أن تؤثر على النتائج المالية والتدفقات
النقدية للمجموعة مستقبال.

 .18اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لإلصدار في  18ذو القعدة 1441هـ (الموافق  9يوليو 2020م ).
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