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عن فحص القوائم المالیة  تقریر مراجع الحسابات المستقل
 المختصرةلموحدة ااألولیة 

والتعلیم للتربیة الوطنیة الشركة مساھمي /للسادة  

 مقدمة

 الوطنیة للتربیة والتعلیم شركةللالمرفقة م ۲۰۲۰ فبرایر ۲۹ كما فيالقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة لقد فحصنا 
 المكونة من: التابعة لھا ("المجموعة") ة("الشركة") والشرك

 ،م۲۰۲۰ فبرایر ۲۹في المختصرة كما الموحدة قائمة المركز المالي  •
 ،م۲۰۲۰ فبرایر ۲۹في  ةالمنتھی أشھرالستة  اتفترو أشھر الثالثة رةفتعن المختصرة الموحدة قائمة الربح أو الخسارة  •
 م،۲۰۲۰ فبرایر ۲۹في  ةأشھر المنتھیالستة  وفترات أشھر الثالثة رةفتعن المختصرة الموحدة قائمة الدخل الشامل  •
 ،م۲۰۲۰ فبرایر ۲۹ المنتھیة فيأشھر  ستةالفترة عن المختصرة الموحدة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  •
 ، وم۲۰۲۰ فبرایر ۲۹ المنتھیة فيأشھر ستةالفترة المختصرة عن الموحدة قائمة التدفقات النقدیة  •
 المختصرة. الموحدة اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة  •

ً لمعیار المحاسبة الدولي الموحدة إن إالدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة  المختصرة وفقا
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة  )۳٤(

 ناداً إلى فحصنا.المختصرة استالموحدة األولیة 

 الفحصنطاق 

ً  بالفحص قمنا لقد "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ) ۲٤۱۰( الفحص للمعیار الدولي الرتباطات وفقا
من توجیھ الموحدة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة  العربیة المملكة في المعتمد“ الحسابات المستقل للمنشأة

استفسارات بشكل اساسى لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص 
ً  بھا القیام یتم التي من المراجعة نطاقھ في كبیر بشكلٍ  أقل الفحص أخرى. ویعد في  الدولیة للمراجعة المعتمدة للمعاییر وفقا

ننا السعودیة، وبالتالي فإنھ العربیة المملكة من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف  الیمّكِ
 مراجعة. رأي نُبدي فلن وعلیھ،. علیھا خالل عملیة مراجعة

 االستنتاج

فبرایر  ۲۹كما في  المختصرة الموحدة القوائم المالیة األولیة بأن یجعلنا نعتقد شيءعلمنا  إلى ینم فلماستناداً إلى فحصنا، 
من جمیع  غیر معدة، التابعة لھا ("المجموعة") ة("الشركة") والشرك الوطنیة للتربیة والتعلیم شركةلل المرفقة م۲۰۲۰

 ."التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة )۳٤( الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي لنواحيا

 عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 فھد مبارك الدوسري
 ٤٦۹ترخیص رقم 

 ھـ۱٤٤۱شعبان  ۱۹التاریخ: 
 م۲۰۲۰أبریل  ۱۲: الموافق
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 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتیھة في 

 )(المبالغ مدرجة بالریال السعودي 

 ۷ 

 التنظیم والنشاط .۱
 ۱۰۱۰۱۷۸۸٥۱الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم "الشركة" ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 

 م.۲۰۰۲یولیو  ۱٤ھـ الموافق ۱٤۲۳جمادى األولى  ٤مدینة الریاض بتاریخ الصادر في 
واإلستثمار في المجال  -ما قبل المرحلة الجامعیة  -یتمثل نشاط الشركة في تملك وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعلیم العام 

 الریاضي والترفیھي والنوادي الریاضیة لطالب المدارس. 
 المبینة أدناة:التابعة  تھاوشركوتمارس الشركة نشاطھا من خالل فروعھا 

ھـ����� الموافق ۱٤۲٦محرم  ۱۲بتاریخ  ۱۰۱۰۲۰٥۸۸٥التربیة النموذجیة / حي الریان بموجب سجل تجاري رقم فرع مدارس 
 م.۲۰۰٥فبرایر  ۲۱

ھـ ۱٤۲۷ذو الحجة  ۲٤بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲٦۹۹۳حي الروابي بموجب س������جل تجاري رقم  /فرع مدارس التربیة النموذجیة 
 .م۲۰۰۷ینایر  ۱٤الموافق 

ی جل تجاري رقم فرع مدارس الترب تاریخ  ۱۰۱۰۲۸٤۳۲۸ة النموذجیة / حي النزھة بموجب س������ ھـ ۱٤۳۱ربیع اآلخر  ٤ب
 م .۲۰۱۰مارس  ۲۰الموافق 

جل تجاري رقم  یة النموذجیة / حي قرطبة بموجب س������ تاریخ  ۱۰۱۰٤٦٦۹٦۱فرع مدارس الترب ھـ ۱٤۳۸ربیع اآلخر  ٥ب
 م.۲۰۱۷ینایر  ٤الموافق 

الموافق ھـ�� ۱٤٤۰ رمضان ۱٦بتاریخ  ۱۱۳۱۳۰۰۱۲٥بموجب سجل تجاري رقم  بریدةحي فرع مدارس التربیة النموذجیة / 
 .م۲۰۱۹ مایو ۲۱

یونیو  ۳۰ھـ���������� الموافق  ۱٤۳۱ رجب ۱۸بتاریخ  ۱۰۱۰۲۹۰۹۸۲ش����ركة الخوارزمي التعلیمیة بموجب س����جل تجاري رقم 
 .م۲۰۱۰
دراج وبـ���دء التـ���داول بأسھم الشركة في السوق المالي إم) تـ���م ۲۰۱۸نوفمبر  ۱۸ھـ��� ( الموافق ۱٤٤۰ربیع األول  ۱۰بتاریخ 

ملیون لایر سعودي مقسمة الى  ٤۳۰) ، وقد بلغ رأس مال الشركة بعد عملیة االكتتاب ٤۲۹۱السعودي (تداول) تحت الرمز (
 تھاقیم بلغتض��افة الى عالوة إص��دار باإل لایر س��عودي للس��ھم ۱۰س��ھم بقیمة إس��میة ملیون  ۱۳ملیون س��ھم وذلك بإص��دار  ٤۳

 .)۱۰(إیضاح  سعودي لایر ملیون ۱۰۰٫۹۸

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

 )٪( الملكیةنسبة    
 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱ م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹  التأسیس بلد التابعة الشركة

 -- ۱۰۰  المملكة العربیة السعودیة شركة الخوارزمي التعلیمیة

 في مدینة الریاض للمجموعةیقع المقر الرئیسي 
 ۱۱٥۳۱الریاض  - ٤۱۹۸۰ص.ب 

 المملكة العربیة السعودیة

 أسس اإلعداد .۲
 المعاییر المحاسبیة المطبقة

 "التقاریر المالیة األولیة") ۳٤( رقم المختص������رة وفقاً لمعیار المحاس������بة الدوليالموحدة تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 
المعتمد في المملكة العربیة السعودیة وغیرھا من المعاییر واإلصدارات اآلخرى الصادرة بواسطة الھیئة السعودیة للمحاسبین 

 القانونیین.

 ۳۱كما في  مجموعةالسابقة لل سنةالمختصرة جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة للالموحدة یجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة 
م. وال تتضمن ھذه القوائم المالیة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة المعدة وفقاً ۲۰۱۹أغسطس 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت 
 منذ القوائم المالیة للسنة السابقة. للمجموعةلفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي  الھامة

 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتیھة في 

 )(المبالغ مدرجة بالریال السعودي 

 ۸ 

 (یتبع) أسس اإلعداد .۲

 أسس القیاس
اثباتھا التي یتم التزامات منافع الموظفین باستثناء ، المختصرة بالتكلفة التاریخیةالموحدة تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 

 باستخدام مبدأ االستحقاق ومفھوم االستمراریة.وباستخدام وحدة األئتمان المتوقعة، 
 العرضو عملة النشاط

 .مجموعةلل والعرض بالریال السعودي والذي یعتبر عملة النشاطالقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة تم عرض ھذه 

 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .۳
 أسس التوحید -۱

 األعمالیع متج )۱

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ عند انتقال السیطرة إلى المجموعة. وعادةّ ما یتم قیاس 
مستحوذ علیھا. یتم مراجعة أي شھرة ناتجة سنویاً المحددة الموجودات الصافي لالمقابل المحول عند االستحواذ بالقیمة العادلة 

شراء في األرباح أو الخسائر فوراً. یتم ال. ویتم إثبات أي أرباح ناتجة عن صفقة من عدمھ وجود انخفاض في القیمةللتأكد من 
 اعتبار تكالیف المعاملة كمصروفات عند تكبدھا، باستثناء إذا كانت مرتبطة بإصدار أدوات الدین أو حقوق ملكیة.

 وتقید ھذه المبالغ عادةً في الربح أو الخسارة. قات التي كانت قائمة سابقًا.ال یتضمن المقابل المحول مبالغ تتعلق بتسویة العال

یتم قیاس أي مقابل محتمل بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. إذا تم تصنیف االلتزام بدفع المقابل المحتمل الذي یستوفي تعریف 
اب التسویة ضمن حقوق الملكیة. وبخالف ذلك، یتم إعادة قیاس األداة المالیة كحقوق ملكیة، عندھا لن یتم إعادة قیاسھ ویتم احتس

المقابل المحتمل بالقیمة العادلة في كل تاریخ تقریر وإثبات التغیرات الالحقة في القیمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو 
 الخسارة.

 الشركات التابعة )۲

مجموعة على منشأة ما عندما تتعرض أو یكون لھا حقوق في الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. تسیطر ال
العوائد المتغیرة من مشاركتھا مع المنشأة وتكون لدیھا القدرة على التأثیر في تلك العائدات من خالل سلطتھا على تلك المنشأة. 

 حتى تاریخ توقفھا.ویطرة یتم إدراج القوائم المالیة للشركات التابعة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ بدء الس

 الحصص غیر المسیطرة )۳

یتم قیاس الحصص غیر المسیطرة مبدئیاً بنسبة حصتھا في صافي الموجودات القابلة للتحدید في الشركة المستثمر فیھا في تاریخ 
رة على أنھا معامالت ال ینتج عنھا فقدان السیطوالتى تابعة الشركة الاالستحواذ. یتم المحاسبة عن التغیر في حصة المجموعة في 

 حقوق ملكیة.

 فقدان السیطرة )٤

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، تتوقف المجموعة عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصة 
ویتم قیاس  .ویتم اثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة غیر مسیطرة ذات عالقة ومكونات حقوق الملكیة األخرى

 أي حصة محتفظ بھا لدى الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة.

 

 

 

 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتیھة في 

 )(المبالغ مدرجة بالریال السعودي 

 ۹ 

 (یتبع) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .۳

 قیاس القیمة العادلة -۲

اعتیادیة بین مشاركین في السوق القیمة العادلة ھي السعر الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو یتم دفعھ لتسویة التزام في معاملة 
 في  تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على إفتراض أن معامالت بیع األصل أو تحویل اإللتزام یحدث إما:

 في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات أو -
 الخاصة بالموجودات أو المطلوبات. مالئمةفي حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق ال -

. یتم قیاس القیمة العادلة لألصل مجموعةیجب أن یكون قابالً للوصول إلیھ من قبل ال مالئمةإن السوق الرئیسي أو السوق األكثر 
أن أو اإللتزام باستخدام اإلفتراضات التي سوف یستخدمھا المشاركین في السوق عند تسعیر األصل أو اإللتزام بإفتراض 

 المشاركین في السوق یمثلون مصلحتھم اإلقتصادیة.

قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع إقتصادیة باستخدام 
وأفضل استخدام  الموجودات في أقصى وأفضل استخداماتھا أو ببیعھا لمشارك آخر في السوق یستخدم نفس األصل في أقصى

 لھ.

ة أسالیب التقییم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فیھا المعلومات الالزمة لقیاس القیمة العادلة وتعظیم مجموعتستخدم ال
  االستفادة من المدخالت التى یمكن إدراكھا وتقلیل استخدام المدخالت التى الیمكن إدراكھا.

الموحدة األولیة التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو تم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات 
ً لقیاس المختصرة  ضمن تسلسل القیمة العادلة. ویتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي یعتبر ھاما

 القیمة العادلة ككل:

دیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة یمكن الحصول علیھا في المستوى األول: األسعار المتداولة (بدون تع
 تاریخ القیاس .

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

مستوى الثالث: أسالیب تقییم یكون أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ال یمكن إدراكھ (مدخالت غیر قابلة ال
 للمالحظة).

بالقیمة العادلة على أساس متكرر، القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في 
بتحدید ما إذا كان التحویل قد حدث بین المستویات في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استناداً  ةمجموعتقوم ال

 الھامة إلى قیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة فترة التقریر. تإلى أدنى مستوى من المدخال

 العادلة المتكررة وقیاس القیمة العادلة غیر المتكررة.ة بتحدید السیاسات واإلجراءات لكل من قیاس القیمة مجموعتقوم ال

بتحلیل التغیرات في قیم الموجودات والمطلوبات التي یجب إعادة قیاسھا أو إعادة تقییمھا  ةمجموعفي تاریخ كل تقریر تقوم ال
یة المطبقة في آخر تقییم من بالتحقق من المدخالت الرئیس ةمجموع. ولھذا التحلیل تقوم الللمجموعةوفقاً للسیاسات المحاسبیة 

بمقارنة التغیر في  ةمجموعخالل مطابقة المعلومات في إحتساب التقییم مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم ال
 القیمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجیة األخرى لتحدید ما إذا كان التغیر معقوالً. 

ة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر مجموعإفصاحات القیمة العادلة قامت الألغراض 
 األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.

 
 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتیھة في 

 )(المبالغ مدرجة بالریال السعودي 

 ۱۰ 

 (یتبع) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .۳

 عتراف باإلیراداتاإل -۳

 باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالیة:) ۱٥رقم ( اإلیرادات بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي المجموعةتحقق 
 

یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد  : تحدید العقد مع العمیل.۱الخطوة 
 المعاییر لكل عقد التي یجب الوفاء بھا.

 التزام األداء ھو وعد في عقد مع عمیل لنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل. : تحدید التزامات األداء.۲الخطوة 

الحصول علیھ في نظیر نقل  المجموعةسعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع  : تحدید سعر المعاملة۳الخطوة 
غ المحصلة نیابة عن أطراف السلع أو الخدمات التي ُوعد بھا العمیل، باستثناء المبال

 ثالثة.

بتوزیع سعر  المجموعةبالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم  : تخصیص سعر المعاملة٤الخطوة 
الحصول  المجموعةالمعاملة على كل التزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع 

 األداء. علیھ مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات

اإلیرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طریق نقل السلع  المجموعةتحقق  : األعتراف باإلیرادات٥الخطوة 
 أو الخدمات التي ُوعد بھا العمیل بموجب العقد.

 الخدمات التعلیمیة
المسجلین بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج بالصافي یتم اإلعتراف باإلیرادات عند تأدیة الخدمات التعلیمیة للطالب 

 عفاءات. بعد الخصومات واإل
 یرادات األخرى عند تقدیم الخدمات ذات العالقة.تتحقق اإل

 األدوات المالیة -٤

 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة

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

 عادلة من خالل الربح أو الخسارة. حقوق الملكیة، أو بالقیمة ال

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

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

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

 تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات  -

 مالیة، و
ائدة على أصل المبلغ تنشأ بنودھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والف -

 القائم.
أن تختار  للمجموعةثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق عند اإل

بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار على أساس كل 
 تثمار على حدة.اس



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۱۱ 

 السیاسات المحاسبیة (یتبع)ملخص ألھم  .۳

 (یتبع) األدوات المالیة -٤

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

أن تخصص بشكل نھائي الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي متطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة  لمجموعةلاألولي، یحق 
أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، 

 قد ینشأ بطریقة أخرى أو تخفیضھ بشكل كبیر. تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي

یتم القیاس األولي للموجودات المالیة (ما لم تكن ذمم مدینة تجاریة دون عنصر مالي جوھري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة) 
معاملة التي تتعلق باقتنائھا بالقیمة العادلة، بالنسبة للبند غیر المقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، زائداً تكالیف ال

 بشكل مباشر.

 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.
 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة

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

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 

الفائدة الفعلیة. یتم یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باس������تخدام طریقة 
تخفیض التكلفة المطفأة بخس�������ائر االنخفاض في القیمة.یتم إثبات إیرادات الفائدة وأرباح 
وخس����ائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة ض����من الربح أو الخس����ارة. یتم 

 إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

ة االستثمارات في أدوات الدین بالقیم
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. إن إیرادات الفائدة التي یتم احتس������ابھا 
لك أرباح وخس�������ائر تحویل العمالت األجنبی�ة  ئدة الفعلی�ة، وكذ باس������تخ�دام طریق�ة الف�ا

إثبات ص������افي األرباح واالنخفاض في القیمة یتم إثباتھا ض������من الربح أو الخس������ارة. یتم 
والخس���ائر األخرى ض���من الدخل الش���امل اآلخر. وعند التوقف عن اإلثبات، فإن األرباح 

 والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات حقوق 
الملكیة بالقیمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات یتم 
ض���من الربح أو الخس���ارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بش���كل واض���ح اس���ترداد جزء من 
تكلفة االستثمار. یتم إثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال یتم 

 إلى الربح أو الخسارة.إعادة تصنیفھا أبدًا 

استثمارات في أدوات حقوق  أواستثمارات في أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المجموعة لدىیوجد  ال
 .الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
 والنقد وما في حكمھ. المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدینةتتكون الموجودات المالیة 

یتم قیاس مخص��ص��ات الخس��ائر على أس��اس الخس��ائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة: وھي الخس��ائر االئتمانیة 
 ألداة المالیة.التي تنتج من جمیع أحداث التعثّر المحتمل عن السداد على مدى العمر المتوقع ل

 بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة. المجموعةتقوم 
عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ألص���ل مالي قد زادت بش���كل كبیر منذ اإلثبات األولي وعند تقدیر الخس���ائر االئتمانیة 

 تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جھد غیر مبرر.    المجموعةالمتوقعة، فإن 
والتقییم االئتماني المس��تنیر، بما  للمجموعةویش��مل ذلك كال من المعلومات والتحلیل الكمي والنوعي اس��تناداً إلى الخبرة الس��ابقة 

 .      في ذلك معلومات النظرة المستقبلیة
 

 

 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۱۲ 

 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة (یتبع) .۳

 (یتبع) المالیة األدوات -٤

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح محتمل للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بأنھا القیمة الحالیة لكافة
مةالنقص في ال یة المس������تحقة  قی قد قات الن تدف یة التي تتوقع  للمجموعة(أي الفرق بین ال قد قات الن تدف قد وال قاً للع  المجموعةوف

 استالمھا). یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

 االئتمانیة المتوقعة.خسائر ال دیربتطبیق األسلوب المبسط لتق المجموعةبالنسبة للذمم المدینة، تقوم 

 الموجودات المالیة المنخفضة قیمتھا

بتاریخ كل قوائم مالیة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدین المدرجة  المجموعةتقوم 
لى أنھ منخفض القیمة عند وقوع حدث بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر منخفض��ة القیمة. یتم تقییم األص��ل المالي ع
 أو أكثر یكون لھ تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لذلك األصل المالي.

 عرض االنخفاض في القیمة

 القیمة الدفتریة للموجودات. منیتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالیة 

الموحدة  ولیةاأل قائمة الربح أو الخس��ارةبند مس��تقل ض��من المدینة حال وجودھا في  تعرض خس��ائر األنخفاض المرتبطة بالذمم
 .صرةالمخت

 المطلوبات المالیة

یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات 
المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت مصنفة على أنھا مقتناة بغرض المتاجرة أو كانت مشتقة أو مصنفة كذلك 

 األرباحصافي ولي. یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، ویتم إثبات عند اإلثبات األ
ً قیاس المطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة  أو الخسائر بما فیھا أي مصروفات فوائد، ضمن الربح أو الخسارة. یتم الحقا

وخسائر الصرف األجنبي ضمن الربح أو الخسارة. یتم  أرباحائدة الفعلي. یتم إثبات مصروفات الفوائد وباستخدام طریقة معدل الف
 أو خسائر عند التوقف عن اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة.أرباح إثبات أي 

 إلستبعادا
 المالیة الموجودات

یتم إستبعاد األصل المالي (أو جزء من مجموعة أصول مالیة متماثلة) بشكل أساسي (أي یتم استبعادھا من قائمة المركز المالي 
 ) في الحاالت التالیة:شركةلل ختصرةالمالموحدة األولیة 

 انتھاء صالحیة حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل ؛ -
بتحویل حقوقھا لتلقي التدفقات النقدیة من األص������ل أو تحملھا التزاًما بدفع التدفقات النقدیة المس������تلمة  مجموعةقیام ال -

األص����ل  نافعبنقل جمیع مخاطر وم ش����ركةبالكامل دون تأخیر إلى طرف ثالث بموجب ترتیب "تمریر"؛ و (أ) قیام ال
بنقل او االحتفاظ بشكل جوھري بمخاطر  وعةمجملبشكل جوھري، أو (ب) قامت بنقل السیطرة على األصل ولم تقم ا

 األصل المالي. منافعو
 

 المالیة  المطلوبات
 مجموعةالمالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا. تقوم ال لمطلوباتبإلغاء اثبات ا مجموعةتقوم ال

المالیة عند تعدیل شروطھا والتدفقات النقدیة لاللتزام المعدل بشكل جوھري، وفي ھذه الحالة یتم  لمطلوباتأیًضا بإلغاء اثبات ا
 لة بالقیمة العادلة.إثبات التزام مالي جدید مبني على الشروط المعد

غیر  موجوداتفذة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي ن، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة المستةالمالی مطلوباتعند استبعاد ال
 .صرةالمختالموحدة  ولیةنقدیة محولة أو التزامات تم تحملھا) في قائمة الربح أو الخسارة األ

 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۱۳ 

 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة (یتبع) .۳

 صداراإل عالوة -٥

 المساھمینخصم مصاریف االكتتاب  بعد ،بتاریخ األصدار للسھم االسمیة والقیمة السھمالفرق بین قیمة صدار اإل عالوة یتمثل
 المساھمین. ىعل كأرباح توزیعھا یجوز وال المعلنة صداراإل بنشرة موضح ھو كما

 التغیرات فى السیاسات المحاسبیة .٤
 ) "عقود اإلیجار"۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 :محل المعیار والتفسیرات التالیة "عقود اإلیجار" -۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 ".عقود اإلیجار" ۱۷ معیار المحاسبة الدولي رقم -
  ".تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار" ٤تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم  -
 . لیة"یشغعقود اإلیجار الت"حوافز  ۱٥رقم  للتقریر الماليتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة  -
"تقییم مضمون المعامالت التى تتضمن النموذج القانوني لعقد   ۲۷رقم  للتقریر الماليتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة  -

 اإلیجار".

ھا واإلفصاح عنھا، ویتطلب من المستأجرین إثبات عقود اإلیجار یحدد المعیار مبادئ االعتراف بعقود اإلیجار وقیاسھا وعرض
  .وفق إطار محاسبي موحد ضمن قائمة المركز المالي

في بدایة العقد ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو یتضمن عقد إیجار. إن العقد ھو عقد إیجار أو یتضمن عقد إیجار  المجموعةتحدد 
على استخدام أصل محدد لفترة ما مقابل ثمن معین. ولتقییم ما إذا كان العقد ینقل حق السیطرة إذا كان العقد یتضمن حق السیطرة 

 الستخدام أصل محدد،

 كمستأجر
بتقییم ما إذا كان العقد یمثل أو یحتوي على عقد إیجار. یمثل العقد أو یحتوي على عقد إیجار إذا  المجموعةعند بدء العقد، تقوم 

 المجموعةكان العقد ینقل حق السیطرة على إستخدام أصل محدد لفترة من الزمان  نظیر مقابل مالي. و لتقییم نقل حق السیطرة تقوم 
 تخدام بكل مما یلي:بتقییم ما إذا كان العمیل یتمتع طوال فترة االس

 حق الحصول على ما یقارب كافة المنافع االقتصادیة من استخدام األصل المحدد بدرجة كبیرة -أ    
 حق توجیھ السیطرة على استخدام األصل المحدد -ب    

) وكذلك التزام بحق استخدام األصل في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل األساسي لالستخدام المجموعةتعترف 
وخسائر  اإلیجار في تاریخ بدء عقد اإلیجار. یتم قیاس حق استخدام األصل مبدئیًا بالتكلفة، مطروًحا منھ االستھالك المتراكم

انخفاض القیمة ویتم تسویتھ ألي عملیة إعادة قیاس اللتزامات اإلیجار. تشتمل تكلفة حق استخدام األصول على المبلغ األولي 
إلیجار المعدلة ألي مدفوعات إیجار تم إجراؤھا في أو قبل تاریخ البدء، وأي تكالیف مباشرة أولیة متكبدة وتقدیر اللتزامات ا

التكالیف التي سیتم تكبدھا في تفكیك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع أو األصل إلى الحالة المطلوبة وفقاً ألحكام وشروط 
 جار مستلمة. یتم تحدید العمر األنتاجي المقدر لحق استخدام األصول استناداً إلى مدة العقد.عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إی

یتم قیاس التزام اإلیجار مبدئیًا في تاریخ بدایة عقد اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في ذلك التاریخ. تقوم 
ائدة الضمني في عقد اإلیجار إذا كان یمكن تحدید ذلك المعدل بسھولة. وإذا لم بخصم دفعات اإلیجار باستخدام معدل الف المجموعة

 استخدام معدل االقتراض اإلضافي. المجموعةیكن في اإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة فیجب على 

 بعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار یجب على المستأجر قیاس التزام عقد اإلیجار بما یلي:

 المبلغ الدفتري لیعكس معدل الفائدة على التزام عقد اإلیجار؛أ) زیادة 
 ب) تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجار؛ و

ج) إعادة قیاس المبلغ الدفتري لیعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت لعقد اإلیجار أو لیعكس دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا أو 
دما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في المؤشر أو المعدل أو المعدلة والتي یتم إعادة قیاسھا عن

تقییمھا فیما إذا  المجموعةللمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة أو إذا غیرت  المجموعةإذا كان ھناك تغییر في تقدیر 
 كانت ستختار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء.



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
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 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 
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 ۱٤ 

 (یتبع) –تغیرات فى السیاسات المحاسبیة ال .٤
 

 ربح أو الخسارةیتم تسویة أي عملیة إعادة قیاس في التزام اإلیجار مقابل القیمة الدفتریة لحق استخدام األصل أو تحمیلھ على قائمة ال
 المختصرة إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل ذي العالقة صفراً.الموحدة األولیة 

 ألجل عقود إیجار قصیرة ا
شھًرا  ۱۲عدم االعتراف بحق استخدام أصول والتزامات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تبلغ مدتھا  المجموعةاختارت 

 بمدفوعات اإلیجار المرتبطة بھذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. المجموعةأو أقل.  تعترف 
 

 التمدیدخیارات 
بتقییم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خیارات التمدید  المجموعةفي حالة عقود اإلیجار التي توفر خیاراً للتمدید، تقوم 

تقییم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخیارات إذا كان ھناك حدث جوھري أو  المجموعةعند بدء عقد اإلیجار.  تعید 
 تغییر كبیر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا.

 
 كمؤجر

 مؤجر، فإنھا تحدد عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. المجموعةعندما تكون 
بإجراء تقییم شامل فیما إذا كان عقد اإلیجار ینقل جمیع مخاطر ومنافع الملكیة لألصل  المجموعةف كل عقد إیجار، تقوم لتصنی 

األساسي. إذا كان ھذا ھو الحال، فإن عقد اإلیجار ھو عقد إیجار تمویلي وإذا لم یكن كذلك، فھو عقد تشغیلي.  كجزء من ھذا التقییم، 
 ینة مثل ما إذا كانت مدة عقد اإلیجار تُمثل الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.مؤشرات مع المجموعةتدرس 

القیاس األولى في حالة عقود  اإلیجار التمویلیة :یجب على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار لقیاس صافي 
 االستثمار في عقد اإلیجار. 

ن دفعات اإلیجار المدرجة في قیاس صافي االستثمار في عقد اإلیجار من الدفعات التالیة لحق في تاریخ بدایة عقد اإلیجار، تتكو
 استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإلیجار التي لم تستلم في تاریخ بدایة عقد اإلیجار مما یلي: 

 أ) الدفعات الثابتة؛
 ب) دفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛

ج ) أي ضمانات قیمة متبقیة مقدمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف ثالث لیس لھ عالقة بالمؤجر 
 لھ القدرة المالیة للوفاء بااللتزامات بموجب الضمان؛ و

 د) سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخیار.

د القیاس الالحق یجب على المؤجر إثبات دخل التمویل على مدى مدة عقد اإلیجار، على أساس نمط یعكس معدل عائد دوري وعن
 ثابت لصافي استثمار المؤجر في عقد اإلیجار.

شغیلیة على القیاس االولي في حالة عقود اإلیجار التشغیلیة: یجب على المؤجر إثبات دفعات عقود اإلیجار من عقود اإلیجارات الت
أنھا دخل إما بطریقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر. ویجب على المؤجر تطبیق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس 

 أكثر تعبیر عن النمط الذي تتناقص فیھ الفوائد من استخدام األصل محل العقد.

لتحدید ما إذا كان األصل محل العقد المؤجر إیجاراً  ۳٦قم عند القیاس الالحق یجب على المؤجر تطبیق معیار المحاسبة الدولي ر
 تشغیلیا قد ھبطت قیمتھ والمحاسبة عن أي خسائر ھبوط یتم تحدیدھا.

مؤجًرا وسیًطا، فإنھا تقوم بإحتساب فوائدھا في عقد اإلیجار الرئیسي والعقد الثانوي بشكل منفصل. یتم  المجموعةعندما تكون 
إلى األصل تقییم تصنیف عقد اإلیجار الثانوي بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناشئ عن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس بالرجوع 

بتطبیق اإلعفاء، یتم تصنیف عقد اإلیجار  المجموعةن عقد إیجار قصیر األجل تقوم األساسي. إذا كان عقد اإلیجار الرئیسي عبارة ع
 الثانوي على أنھ عقد إیجار تشغیلي.

تخصیص  العوض في العقد بتطبیق المعیار  المجموعةإذا كان الترتیب یتضمن مكونات إیجاریة وغیر إیجاریة، فإنھ یجب على 
 لمقابل في العقد.لتخصیص ا ۱٥الدولي للتقریر المالي رقم 
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بمدفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كإیراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة  المجموعةتعترف 
 اإلیجار كجزء من "االیرادات األخرى".

 الموحدة المختصرةاألثر المترتب على القوائم المالیة األولیة 

بإثبات حق استخدام الموجودات االستحواذ قامت المجموعة لھذا ونتیجة  ،قامت المجموعة خالل الفترة باالستحواذ على شركة تابعة
 :المعترف بھا خالل الفترة مبالغللفیما یلي ملخص . عقود اإلیجار مطلوباتو

 حق استخدام الموجودات .أ

 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹  
 --  اإلفتتاحيالرصید 

 ۱۸٫۳۳۰٫۲٤۹  نتیجة االستحواذ على شركة تابعة  حق استخدام الموجودات 
 (۲۱٤٫۰۱۸)  االستھالك المحمل

 ۱۸٫۱۱٦٫۲۳۱  الرصید النھائي 

 حق استخدام الموجوداتبموجب ات بمطلو .ب

 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹  
 --  الرصید اإلفتتاحي

 ۲۱٫۸٤۸٫٤٤٤  ۲۰۱۹دیسمبر  ۱نتیجة االستحواذ على شركة تابعة في مطلوبات حق استخدام الموجودات 
 ۲٦۷٫۳۹۰  الفوائد على التزامات اإلیجار

 --  المدفوعات خالل الفترة
 ۲۲٫۱۱٥٫۸۳٤  الرصید النھائي 

   
 ۱٫۰۸۷٫۷۱۸  الموجواتحق استخدام بموجب مطلوبات عقود اإلیجارالجزء المتداول من 

 ۲۱٫۰۲۸٫۱۱٦  حق استخدام الموجوداتبموجب مطلوبات عقود اإلیجارالجزء غیر المتداول من 
 ۲۲٫۱۱٥٫۸۳٤  حق استخدام الموجوداتبموجب  مطلوبات عقود اإلیجار

 
 تابعة ةاالستحواذ على شرك .٥

 :التعلیمیة االستحواذ على حصص شركة الخوارزمي -

شركة الخوارزمي وحقوق تصویت من حصص  %۱۰۰م، بتملك حصص مسیطرة بلغت ۲۰۱۹دیسمبر  ۱في  المجموعةقامت 
تمتلك الس����یطرة على الش����ركة التابعة فقد تم توحید قوائمھا المالیة ض����من ھذه  المجموعةحیث أن  التعلیمة ("الش����ركة التابعة").

 الموحدة المختصرة. ألولیةالقوائم المالیة ا

 ي التعلیمیة في مجال التعلیم بمنھج وطني.تعمل شركة الخوارزم
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 (یتبع):التعلیمیة االستحواذ على حصص شركة الخوارزمي  -

ملیون لایر سعودي من  ۳٫۹م، بلغت إیرادات شركة الخوارزمي التعلیمیة مبلغ ۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ المنتھیة فيفترة الثالثة أشھرل
رت إدارة المجموعة أنھ لو كان ملیون لایر سعودي من صافي أرباح المجموعة، قد ۱٫٥إیرادات المجموعة وصافي أرباح مبلغ 

 ملیون ۲٦٫۳لایر س��عودي، ملیون  ۱۰۸٬۹م فإن إیرادات وص��افي أرباح المجموعة س��یكون ۲۰۱۹س��بتمبر  ۱االس��تحواذ من  تم
 لایر سعودي على التوالي.

 في تاریخ االستحواذ: التي تم تحملھاوالمطلوبات المقتناه قیمة الموجودات یلخص الجدول أدناه العوض المحول و

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۱  الموجودات
  ۸٫٦۰۸٫٤۰۷   ممتلكات وآالت ومعدات
  ۱۸٫۳۳۰٫۲٤۹   حق استخدام موجودات

  ۸۷٥٫٥۱۰          ذمم مدینة
  ۳٫۳۳۱٫۱۷٤       دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى

  ۲٫۷٥۸٫۰۱۹       نقد ومافي حكمھ
 ۳۳٫۹۰۳٫۳٥۹  إجمالي الموجودات

   المطلوبات
 ۲۱٫۸٤۸٫٤٤٤  استخدام الموجوداتمطلوبات عقود اإلیجار بموجب حق 

 ٦۰٦٫۷۳٤  منافع الموظفین
 ٥٫۳٥۳٫٤۱٤  إیرادات مقدمة

 ۱٫۷۷۰٫۱۹٥  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
 ۲٥٫۲۳۷  مخصص الزكاة

 ۲۹٫٦۰٤٫۰۲٤  المطلوباتإجمالي 
 ٤٫۲۹۹٫۳۳٥  صافي الموجودات القابلة للتحدید بتاریخ االستحواذ *

   االستحواذنتیجة 
 ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  نقدي –العوض المحول 

 (٤٫۲۹۹٫۳۳٥)  صافي الموجودات القابلة للتحدید
 ۲٥٫۷۰۰٫٦٦٥  الشھرة **

 لحین االنتھاء من عملیة التقییم المستقل. مؤقت*  إن القیمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحدید تم قیاسھا بشكل 

 .** تم تخصیص الشھرة الناتجة من عملیة االستحواذ على شركة الخوارزمي التعلمیة باعتبارھا وحدة مولدة للنقد

لایر س����عودي تتمثل في تكالیف عملیة االس����تحواذ تم تحمیلھا على المص����روفات العمومیة  ۱٫۱۰۸٫۳٥٤مبلغ تحملت المجموعة 
واإلداریة.



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۱۷ 

 ومعدات آالتو ممتلكات .٦

  (*) أراضي 
وتحسینات  مباني

  ومفروشات أثاث  ي مملوكةنعلى مبا
 وأجھزة معدات
  سیارات  آلي حاسب

 التنفیذ تحت مشروعات
 اإلجمالي  (**)

              التكلفة
 ٥۲۰٫۲۳۳٫٥۲۹  ۱۱۰٫٦۷۳٫۹۲٦  ۷٫۲۷۹٫۲۰٤  ٤۹٫٤۲۳٫٦٦۱  ۲۸٫٥۷٤٫۳۰۲  ۲۲۲٫۹۷۳٫٦٦۱  ۱۰۱٫۳۰۸٫۷۷٥ م۲۰۱۸ سبتمبر ۱ في كما

 ٦۳٫۰۳٥٫۷۹۸  ٦۲٫۱۷٥٫۸۷۷  --  ٤۰۱٫٤۳۲  ۳۲۱٫۷۷۳  ۱۳٦٫۷۱٦  -- السنة خالل اضافات
 (۸۹۱٫٦۰۰)  --  --  (۸۹۱٫٦۰۰)  --  --  -- االستبعادات خالل السنة

 ٥۸۲٫۳۷۷٫۷۲۷  ۱۷۲٫۸٤۹٫۸۰۳  ۷٫۲۷۹٫۲۰٤  ٤۸٫۹۳۳٫٤۹۳  ۲۸٫۸۹٦٫۰۷٥  ۲۲۳٫۱۱۰٫۳۷۷  ۱۰۱٫۳۰۸٫۷۷٥ م۲۰۱۹ أغسطس ۳۱ في كما
 ۱۱٫۰٦٦٫۱۲٥  --  ۱٫۱۹٤٫۸۲۲  ۱٫۳٦۱٫۳۲٥  ٤۳۰٫٤۹۸  ۸٫۰۷۹٫٤۸۰  -- إضافات نتیجة اإلستحواذ

 ٤٦٫۸۹۷٫۱٥۳  ٤۲٫۹۹٥٫٥۰۹  --  ۱٫۷۰۹٫۹۱۱  ۱٫٦۸۲٫۲۳۳  ٥۰۹٫٥۰۰  -- الفترة خالل ضافاتإ
 (۱٫۱٦۰٫٦٤۰)  --  (۱٫۱٦۰٫٦٤۰)  --  --  --  -- االستبعادات خالل الفترة

 --  (۱۰٫۷۳٥٫٥٤۲)  --  ۱٫۳۷۰٫۷۹۱  ۲۰۸٫۷۷٦  ۹٫۱٥٥٫۹۷٥  -- محول من مشروعات تحت التنفیذ
 ٦۳۹٫۱۸۰٫۳٦٥  ۲۰٥٫۱۰۹٫۷۷۰  ۷٫۳۱۳٫۳۸٦  ٥۳٫۳۷٥٫٥۲۰  ۳۱٫۲۱۷٫٥۸۲  ۲٤۰٫۸٥٥٫۳۳۲  ۱۰۱٫۳۰۸٫۷۷٥ م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ في كما

              المتراكم اإلھالك
 ۱۳۰٫٦۲۳٫۲۹۱  --  ۷٫۲٥٦٫۹۲۹  ٤۰٫٥٦٦٫٤۰۸  ۲۳٫۱۹۹٫٦۰۸  ٥۹٫٦۰۰٫۳٤٦  -- م۲۰۱۸ سبتمبر ۱ في كما

 ۱۱٫٤٥۰٫۲۹۲  --  ۷٫۰۰۰  ۲٫٤۳٤٫۹٦۳  ۲٫۰۳۷٫۳۸۳  ٦٫۹۷۰٫۹٤٦  -- للسنة المحمل
 (٦۳٦٫۲۳۹)  --  --  (٦۳٦٫۲۳۹)  --  --  -- االستبعادات خالل السنة

 ۱٤۱٫٤۳۷٫۳٤٤  --  ۷٫۲٦۳٫۹۲۹  ٤۲٫۳٦٥٫۱۳۲  ۲٥٫۲۳٦٫۹۹۱  ٦٦٫٥۷۱٫۲۹۲  -- م۲۰۱۹ أغسطس ۳۱ في كما
 ۲٫٤٥۷٫۷۱۸  --  ۱٫۰۱۳٫٦٦٤  ٦۳۹٫۷٥٤  ۲۳۱٫۲٦۱  ٥۷۳٫۰۳۹  -- المحمل نتیجة اإلستحواذ

 ٤٫۹۰٥٫۹٥٥  --  ۱۰٫٤۱۸  ۱٫۱۱٦٫٤٤۹  ۹۰۱٫۷۹۸  ۲٫۸۷۷٫۲۹۰  -- للفترة المحمل
 (۱٫۱٦۰٫٦٤۰)  --  (۱٫۱٦۰٫٦٤۰)  --  --  --  -- االستبعادات خالل الفترة

 ۱٤۷٫٦٤۰٫۳۷۷  --  ۷٫۱۲۷٫۳۷۱  ٤٤٫۱۲۱٫۳۳٥  ۲٦٫۳۷۰٫۰٥۰  ۷۰٫۰۲۱٫٦۲۱  -- م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ في كما
              الدفتریة القیمة صافي

 ٤۹۱٫٥۳۹٫۹۸۸  ۲۰٥٫۱۰۹٫۷۷۰  ۱۸٦٫۰۱٥  ۹٫۲٥٤٫۱۸٥  ٤٫۸٤۷٫٥۳۲  ۱۷۰٫۸۳۳٫۷۱۱  ۱۰۱٫۳۰۸٫۷۷٥ م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ في كما
 ٤٤۰٫۹٤۰٫۳۸۳  ۱۷۲٫۸٤۹٫۸۰۳  ۱٥٫۲۷٥  ٦٫٥٦۸٫۳٦۱  ۳٫٦٥۹٫۰۸٤  ۱٥٦٫٥۳۹٫۰۸٥  ۱۰۱٫۳۰۸٫۷۷٥ م۲۰۱۹ أغسطس ۳۱ في كما

التي تبلغ تكلفتھا مدارس التربیة النموذجیة / حي النزھة لایر سعودي وأرض  ۱۹٫٦۸۱٫۷٥۰تبلغ تكلفتھا  مدارس التربیة النموذجیة / حي الروابي التيتتمثل في أرض  (*) یتضمن بند األراضي أراضي مرھونة لصالح وزارة المالیة
سعودي لایر  ٤٦٫٦۹٦٫۷۰٥ مدارس التربیة النموذجیة / حي الروابي الذي بلغ صافي قیمتة الدفتریة مبلغ. كما یتضمن بند المباني مبنى مرھون لصالح وزارة المالیة یتمثل في مبنى فرع م۲۰۲۰ فبرایر ۲۹لایر سعودي كما في  ۱٦٫٦٥۸٫٥۰۰

 ).۲-۷و ۱-۷وزارة المالیة (إیضاح  ضماناً لقرضيم ۲۰۲۰ فبرایر ۲۹كما في 
بعد سداد الرھن  فكوذلك على أن یتم لایر سعودي مرھونة لصالح أحد البنوك المحلیة  ٤٤٫٥۸۷٫٥۰۰أرض لبناء مدارس بحي القیروان بلغت قیمتھا  والذى یتضمنالقیروان  مدارس مشروعیتضمن بند المشروعات تحت التنفیذ ما یلي (**) 

 ).٤-۷م إیضاح (۲۰۲۲مارس  ۸بتاریخ  من القرض القسط األخیر
ھذه األرض باسم احدى الشركات التابعة للبنك المقرض  رھنلایر سعودي مرھونة لصالح أحد البنوك المحلیة عن طریق  ۱۸٫۱۸٥٫۳۷۷قطعتي أرض بمخطط القصر بمدینة الخبر بقیمة إجمالیة  والذى یتضمنالقصر بالخبر  مخططمشروع و

 ).٥-۷م إیضاح (۲۰۲۳مایو  ۱۸بعد سداد القسط األخیر بتاریخ  األرض فك رھنوذلك على أن یتم 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۱۸ 

 (یتبع)ممتلكات وآالت ومعدات  .٦

 التغییر في التقدیرات المحاسبیة

بمراجعة تقدیراتھا الس����ابقة نتیجة وجود بعض المؤش����رات والعوامل والتي تش����یر إلى أن العمر  فنرةخالل ال مجموعةقامت ال
بتغییر نمط إستھالك الممتلكات واالالت والمعدات  مجموعةلإلنتاجي للممتلكات واالالت والمعدات قد تغیر، وعلیھ فقد قامت ال

 المستخدم قبل وبعد التعدیل:لتعكس التقدیر الجدید ، ویوضح الجدول التالي نمط االستھالك 

  فئة الموجودات
االعمار االنتاجیة قبل 

  التعدیل
 االعمار االنتاجیة

 بعد التعدیل
 او حتى نھایة االیجار  ٦٦  ۳۳-۱۰  المباني وتحسینات على مباني مملوكة

 ۱۰  ۱۰-۷  أثاث ومفروشات

 ۲٥-٤  ۱۰-٤  معدات واجھزة حاسب الي

 ۱۰  ٥  السیارات
یوض��ح الجدول التالي اثر التغیر في االعمار االنتاجیة على كل من مص��روف ومجمع االس��تھالك وص��افي القیمة الدفتریة كما 

 والمعدات: واآلالت للمتلكات

 بعد التعدیل  قبل التعدیل  البیان

 ٤٫۹۰٥٫۹٥٥  ٦٫۲۱٤٫۷۸٤  فترةمصروف إستھالك ال

 ۱٤۷٫٦٤۰٫۳۷۷  ۱٤۸٫۹٤۹٫۲۰٦  مجمع االستھالك

 ٤۹۱٫٥۳۹٫۹۸۸  ٤۹۰٫۲۳۱٫۱٥۹  صافي القیمة الدفتریة للممتلكات واألالت والمعدات

 لمرابحات اإلسالمیة وقروض وزارة المالیةا .۷

 فیما یلي: المالیة وزارةتتمثل المرابحات اإلسالمیة وقروض 

 وزارة المالیة بدون فوائد تمویلیة قروض

ربیع األول  ٤م الموافق ۲۰۰۹مارس  ۱لتمویل إنشاء مجمع تعلیمي في تاریخ  ٤۲عقد قرض رقم قرض وزارة المالیة بموجب    ۷-۱
لایر لتمویل مشروع مدارس التربیة  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰ھـ، حیث تم اإلتفاق مع وزارة المالیة في الحصول على قرض بمبلغ ۱٤۳۰

أن یتم السداد على عشرة أقساط سنویة متساویة القیمة النموذجیة / حي الروابي (مدارس الحضارة األھلیة بالریاض سابقاً) على 
ھذا العقد والیترتب على ھذا القرض أیة فوائد تمویلیة. وقد تم سداد ور أربع سنوات من تاریخ یبدأ بسداد القسط االول بعد مر

ملیون لایر  ٥م مبلغ ۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ملیون لایر سعودي وبلغ رصید القرض في تاریخ  ۲۰أقساط من القرض بمبلغ  ثمانیة
سعودي. ھذا القرض مضمون بصك رھن وتملك عقار المتضمن رھن أرض المشروع وما أقیم أو سیقام علیھا من بناء لصالح 

 وزارة المالیة.
محرم  ۱۹م الموافق ۲۰۱۰ینایر  ٥ع تعلیمي في تاریخ لتمویل إنشاء مجم ٤۹قرض وزارة المالیة بموجب عقد قرض رقم   ۷-۲

لایر لتمویل مشروع مدارس التربیة  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰ھـ، حیثم تم اإلتفاق مع وزارة المالیة في الحصول على قرض بمبلغ ۱٤۳۱
أقساط سنویة لایر سعودي على أن یتم السداد على عشرة  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰النموذجیة / حي النزھة وتم إستالم دفعات بلغت قیمتھا 

متساویة القیمة یبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاریخ ھذا العقد والیترتب على ھذا القرض أیة فوائد تمویلیة. 
م مبلغ ۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ سعودي وبلغ رصید القرض في تاریخ لایرملیون  ۱۷٫٥أقساط من القرض بمبلغ  سبعةوقد تم سداد 

 سعودي.ھذا القرض مضمون بصك رھن وتملك عقار المتضمن رھن أرض المشروع لصالح وزارة المالیة. ملیون لایر ۷٫٥
 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۱۹ 

 (یتبع) لمرابحات اإلسالمیة وقروض وزارة المالیةا .۷
 :السنة /خالل الفترة  الممنوحة من وزارة المالیة القروضوفیما یلي بیان حركة 

 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰ فبرایر ۲۹ 
 ۲۲٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱۷٫٥۰۰٫۰۰۰ السنة /الرصید في بدایة الفترة 

 (٥٫۰۰۰٫۰۰۰)  (٥٫۰۰۰٫۰۰۰) السنة /المسدد خالل الفترة 
 ۱۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱۲٫٥۰۰٫۰۰۰ السنة /الرصید في نھایة الفترة 

    
  :وزارة المالیةالممنوحة من قروض وفیما یلي بیان القیمة الحالیة لل

 ۱۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱۲٫٥۰۰٫۰۰۰ السنة /إجمالي القروض في نھایة الفترة 
    یخصم: مصروفات تمویلیة مؤجلة

 (۳٫۲۳۳٫۱۲۲)  (۱٫۹۹۳٫۲۸٥) السنة /الرصید في بدایة الفترة 
 ۱٫۲۳۹٫۸۳۷  ٥٤٥٫٦۱۱ السنة /تمویلیة عن الفترة  وفاتمصر

 (۱٫۹۹۳٫۲۸٥)  (۱٫٤٤۷٫٦۷٤) السنة /الرصید في نھایة الفترة 
    

 ۱٥٫٥۰٦٫۷۱٥  ۱۱٫۰٥۲٫۳۲٦ / السنة الفترةفي نھایة  للقروضالقیمة الحالیة 

بالفرق بین القیمة الحالیة للقروض الحكومیة وقیمتھا اإلسمیة الممنوحة من وزارة المالیة تم إثبات إیرادات مؤجلة "منح حكومیة"   ۷-۳
 ).۲-۷و  ۱-۷(إیضاح  للمجموعة

 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  ۲۹ فبرایر ۲۰۲۰م  
 ۳٫۲۳۳٫۱۲۲  ۱٫۹۹۳٫۲۸٥ السنة /الرصید في بدایة الفترة 

 (۱٫۲۳۹٫۸۳۷)  )٥٤٥٫٦۱۱( خالل الفترة / السنة اإلطفاءات
 ۱٫۹۹۳٫۲۸٥  ۱٫٤٤۷٫٦۷٤ السنة /إیرادات منح حكومیة مؤجلة نھایة الفترة 

    
 ۱٫۰۳٥٫٦٥۰  ۹٥٫۰۹٦ الجزء المتداول من ایرادات منح حكومیة مؤجلة

 ۹٥۷٫٦۳٥  ۱٫۳٥۲٫٥۷۸ متداول من ایرادات منح حكومیة  مؤجلةالالجزء غیر 
 ۱٫۹۹۳٫۲۸٥  ۱٫٤٤۷٫٦۷٤ السنة / إیرادات منح حكومیة مؤجلة نھایة الفترة

 من البنوك التجاریة إسالمیة مرابحات
جمادى  ۲۷م الموافق ۲۰۱٦مارس  ۷لتمویل شراء أرض بمنطقة القیروان بالریاض في تاریخ  تجاریةحد البنوك الأمن  مرابحة  ٤-۷

لایر  ۹٫۷۲۱٫۹۷۳قیمتھا  عوائدلایر سعودي یتضمن  ٤۰٫٦۹۷٫۹٦۷بمبلغ  مرابحةھـ، حیث تم الحصول علي ۱٤۳۷االولي 
ة متساویة القیمة قیمة كل قسط على عشرة أقساط نصف سنوی المرابحة٪ علي ان یتم سداد ۷٫٥ عائد ربحبمعدل سعودي 

رھن تلك بموجب  مرابحةوقد تم الحصول على الم. ۲۰۱۷سبتمبر  ۱۰لایر سعودي یبدأ سداد القسط األول في  ٤٫۰٦۹٫۷۹۷
 ۸بعد سداد القسط األخیر بتاریخ  الرھن فك تمی أن علىاألرض باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور كضمانة للبنك، 

  .م۲۰۲۲مارس 
 .سعودي لایر ۲۰٫۳٤۸٫۹۸۳ م مبلغ۲۰۲۰فبرایر  ۲۹في تاریخ  مرابحةرصید ال بلغقد و

ھـ، ۱٤۳۸شعبان  ۲۱ م الموافق۲۰۱۷مایو  ۱۸لتمویل شراء أرض بمدینة الخبر في تاریخ  تجاریةحد البنوك الأمن  مرابحة   ٥-۷
عائد بمعدل لایر سعودي  ٤٫۳٤۱٫۱۷٤وائد قیمتھا علایر سعودي یتضمن  ۱٦٫۹۷٥٫٦۹٥بمبلغ  مرابحةحیث تم الحصول علي 

عشرة أقساط نصف سنویة متساویة ٪ لشراء قطعتي أرض لبناء مدارس بالخبر على ان یتم سداد المرابحة على ۸٫۲٥ ربح
 مرابحةم، وقد تم الحصول على ال۲۰۱۸نوفمبر  ۱۸لایر سعودي یبدأ سداد القسط األول في  ۱٫٦۲٦٫۸۰۸القیمة قیمة كل قسط 

بعد سداد القسط األخیر بتاریخ  فك الرھنیتم  أن علىبموجب رھن تلك األراضي باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور، 
 . م۲۰۲۳مایو  ۱۸

 .سعودي لایر ۱۱٫۳۸۷٫٦٥٥مبلغ م ۲۰۲۰فبرایر  ۲۹في تاریخ  مرابحةرصید ال بلغقد و
 
 
 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۲۰ 

 (یتبع) لمرابحات اإلسالمیة وقروض وزارة المالیةا .۷
لتمویل مجمع مدارس بحي القیروان بمدینة الریاض ومجمع مدارس بمدینة الخبر في تاریخ  تجاریةحد البنوك الأمن  مرابحة  ٦-۷

قد تم الموافقة على اتفاقیة التس����ھیل من قبل الجمعیة العمومیة في ھـ���������� و۱٤۳۸ذو القعدة  ۲۳م الموافق ۲۰۱۷أغس����طس  ۱٥
ملیون لایر  ۱٥۰صول علي تسھیل بسقف ھـ������� ، حیث تم الح۱٤۳۹ربیع ثاني  ۲۱م الموافق ۲۰۱۸ینایر  ۸إجتماعھا بتاریخ 

ن یتم سداد التسھیل على أقساط نصف سنویة، وقد أ ى٪ عل۲سایبور + ربح  عائدسنوات یتضمن عوائد بمعدل  ۷سعودي لمدة 
تم الحصول على التسھیل بموجب رھن على العقارات موضوع التسھیل باإلضافة إلى سند ألمر بمبلغ الحد األقصى أو بالقائم 

، ھذا وقد تم اس���تخدام ما في تاریخ الحص���ول على المرابحة كفالة غرم وأداء من رئیس مجلس اإلدارة والعض���و المنتدبمنھ و
 م.۲۰۱۹ینایر  ۱۳اد القسط األول في لایر سعودي یبدأ سد ۳٦۰٫٤۹٥لایر سعودي، یتضمن عوائد قیمتھا  ۱٫۲٦۹٫٥۸٥قیمتھ 

 .سعودي لایر ۱٫۱۹۲٫۳۳٥مبلغ م ۲۰۲۰فبرایر  ۲۹في تاریخ  مرابحةرصید ال بلغقد و

 السنة: /البنوك التجاریة خالل الفترة اإلسالمیة من  المرابحاتوفیما یلي بیان حركة 
 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰ فبرایر ۹۲ 

    
 ٥۰٫۰۹٦٫۰۳٦  ۳۸٫٦٥۱٫۳۲۸ السنة /الرصید في بدایة الفترة 

 (۱۱٫٤٤٤٫۷۰۸)  )٥٫۷۲۲٫۳۳٥( السنة /المسدد خالل الفترة 
 ۳۸٫٦٥۱٫۳۲۸  ۳۲٫۹۲۸٫۹۷۳ السنة /الرصید في نھایة الفترة 

    
الممنوحة اإلسالمیة وفیما یلي بیان القیمة الحالیة للمرابحات 

 م۹۲۰۱أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰ فبرایر ۹۲ :تجاریةمن البنوك ال

 ۳۸٫٦٥۱٫۳۲۸  ۳۲٫۹۲۸٫۹۷۳ السنة  /في نھایة الفترة  مرابحاتإجمالي ال
    یخصم: مصروفات تمویلیة مؤجلة

 (۷٫۱۳٤٫٦٤٤)  )٤٫۳۱٥٫۰٦۸( السنة /الرصید في بدایة الفترة 
 ۲٫۸۱۹٫٥۷٦  ۱٫۱٤۷٫۱۱٥ السنة /الرصید في نھایة الفترة 

 (٤٫۳۱٥٫۰٦۸)  (۳٫۱٦۷٫۹٥۳) السنة  /في نھایة الفترة  مرابحاتإجمالي ال
    
 ۳٤٫۳۳٦٫۲٦۰  ۲۹٫۷٦۱٫۰۲۰ السنة /في نھایة الفترة اإلسالمیة  اتالحالیة للمرابحالقیمة 

 خالل الفترة / السنة:اإلسالمیة وقروض وزارة المالیة  مرابحاتالفیما یلي بیان إجمالي   ۷-۷
 

 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰ فبرایر ۹۲ 
 ۷۲٫٥۹٦٫۰۳٦  ٥٦٫۱٥۱٫۳۲۸ السنة /الرصید في أول الفترة 

 (۱٦٫٤٤٤٫۷۰۸)  (۱۰٫۷۲۲٫۳٥٥) السنة /المسدد خالل الفترة 
 ٥٦٫۱٥۱٫۳۲۸  ٤٥٫٤۲۸٫۹۷۳ السنة /الرصید في أخر الفترة 

    مصروفات تمویلیة مؤجلة یخصم:
 (۱۰٫۳٦۷٫۷٦٦)  (٦٫۳۰۸٫۳٥۳) السنة /الرصید في أول الفترة 

 ٤٫۰٥۹٫٤۱۳  ۱٫٦۹۲٫۷۲٦ السنة /مویل خالل الفترة تكالیف ت
 (٦٫۳۰۸٫۳٥۳)  (٤٫٦۱٥٫٦۲۷) السنة /الرصید في أخر الفترة 

وقروض وزارة المالیة في  اإلسالمیة مرابحاتالقیمة الحالیة لل
 / السنة الفترة نھایة

٤۰٫۸۱۳٫۳٤  ٤٦۹٫۸٤۲٫۹۷٥ 

    
 ۱٥٫٤۰۹٫۰٥۸  ۱۱٫٥۳٥٫٦۱۷ المالیة وزارة وقروض اإلسالمیة مرابحاتالجزء المتداول من ال

 وزارة وقروض اإلسالمیة مرابحاتالمتداول من ال غیرالجزء 
 المالیة

۲۹٫۲۷۷٫۷۲۹  ۳٤٫٤۳۳٫۹۱۷ 

المالیة في  وزارة وقروض اإلسالمیة مرابحاتالقیمة الحالیة لل
 / السنة  الفترة نھایة

٤۰٫۸۱۳٫۳٤  ٤٦۹٫۸٤۲٫۹۷٥ 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۲۱ 

 إیرادات مقدمة .۸
 للفترة المتبقیة من السنة الدراسیة الحالیة. عن خدمات تعلیمیةفي رسوم دراسیة محصلة مقدما قدمة تتمثل اإلیرادات الم

 الموجودات والمطلوبات المالیة .۹

 الموجودات المالیة ۹-۱

 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ 
    :الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

 ۳۱٫۰۰۷٫۰۲۹  ٤۷٫۰۸۲٫۲٥۰  ذمم مدینة
 ۱٦٫٦٥٥٫٦۸۷  ٤۰٫۰٦٤٫۱٦٥ دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى

 ۲٤۰٫۰٤٥٫٥٦۹  ۱۲٦٫٥٥۸٫۰٦۳ نقد ومافي حكمھ
 ۲۸۷٫۷۰۸٫۲۸٥  ۲۱۳٫۷۰٤٫٤۷۸ إجمالي الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

 المطلوبات المالیة  ۹-۲

 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰ فبرایر ۲۹ 
    :مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة

 ٤۹٫۸٤۲٫۹۷٥  ٤۰٫۸۱۳٫۳٤٦ اإلسالمیة وقروض وزارة المالیة مرابحاتال
 ۱٫۳۰۰٫٦٤٥  ۱٫٤۳۱٫۱۳۰ ذمم دائنة

 --  ۲۲٫۱۱٥٫۸۳٤ مطلوبات عقود اإلیجار بموجب حق استخدام الموجودات
 ۷٫۱۲۰٫۲۷۷  ۱٦٫۲۰۲٫۳۲٤ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ٥۸٫۲٦۳٫۸۹۷  ۸۰٫٥٦۲٫٦۳٤ إجمالي المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة
    

 ۲۳٫۸۲۹٫۹۸۰  ۳۰٫۲٥٦٫۷۸۹ الجزء المتداول من المطلوبات المالیة
 ۳٤٫٤۳۳٫۹۱۷  ٥۰٫۳۰٥٫۸٤٥ الجزء غیر المتداول من المطلوبات المالیة

 ٥۸٫۲٦۳٫۸۹۷  ۸۰٫٥٦۲٫٦۳٤   المالیةإجمالي المطلوبات 

 .ةیالدفتر متھایق عن ایجوھر تختلف ال المطفأة بالتکلفة المقاسة ةیالمال والمطلوبات للموجودات العادلة میإن الق

 المال رأس .۱۰
السوق المالي م) تـ����م ادراج وبـ����دء التـ����داول بأسھم الشركة في ۲۰۱۸نوفمبر  ۱۸ھـ���� ( الموافق ۱٤٤۰ربیع األول  ۱۰بتاریخ 

ملیون لایر سعودي مقسمة  ٤۳۰) ، وقد بلغ رأس مال الشركة بعد عملیة االكتتاب العام ٤۲۹۱السعودي (تداول) تحت الرمز (
 ۱۹بتاریخ األصدار  السھمقیمة  وكانت ،لایر سعودي للسھم ۱۰ملیون سھم بقیمة إسمیة  ۱۳ملیون سھم وذلك بإصدار  ٤۳الى 

 ۱٦ حواليبقیمة  العام الطرح مص��اریف قیمة تخفیض وتم س��عودي، لایر ملیون ۱۱۷ األص��دار وةعالبلغت  وقدلایر س��عودي 
 لایر ملیون ۱۰۰٫۹۸م مبلغ ۲۰۲۰ فبرایر ۲۹عالوة األص����دار لیكون رص����ید عالوة األص����دار في  منملیون لایر س����عودي 

 .سعودي

 رتباطاتاإل .۱۱

 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰فبرایر  ۹۲  
 ۹٥۱٫٦٤٥  ۱٫۳۹۸٫۰۸۳  لتزامات التعاقدیة للموردین  اإل

 ۷۹٫٦٥۱٫۳۰۰  ٤۷٫٥۰٦٫۰۰۰  التنفیذمشروعات تحت  –رتباطات الرأسمالیة اإل

  ٤۸٫۹۰٤٫۰۸۳  ۸۰٫٦۰۲٫۹٤٥ 

 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۲۲ 

 األطراف ذات العالقة .۱۲
وتتم ھذه التعامالت وفقاً لشروط متفق علیھا ومعتمدة من تعاملت الشركة مع األطراف ذات العالقة في سیاق النشاط المعتاد. 

 األطراف ذات العالقة:إدارة الشركة.  فیما یلي تفاصیل المعامالت الھامة مع 

 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰فبرایر  ۹۲  طبیعة المعاملة 
 ۷٫۰٦٤٫۷۳۹  ٤٫۹٦۰٫۸٤٦  عقود مقاوالت شركة شقیقة –شركة أجا للتجارة والمقاوالت 

 
 شركة شقیقة –للتشغیل والصیانةشركة ریفان 

إستئجار عمالة 
واإلشراف على 
المشاریع تحت 

 التنفیذ

 ۳٫۷۲۳٫۱۹٤  ۷٫۳۳۷٫۲٦ 

 شركة شقیقة –شركة المباني المتخصصة
استشارات و 

اإلشراف على 
المشاریع تحت 

 التنفیذ

 ۳۹۰٫۲۱۳  -- 

 

 تعویضات االدارة العلیا

 م۲۰۱۹ فبرایر ۲۸  م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ 
 ۱٫۸٥٤٫۰۰۰  ۱٫۷٤۳٫۱۷۰ خرى رواتب والمزایا األال

 م۲۰۱۹أغسطس  ۳۱  م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ 
المستحق من أطراف ذات عالقة (ضمن بند دفعات مقدمة أرصدة 

 وأرصدة مدینة أخرى)
   

 ۱۹٦٫۹٥٦  ۳۹۷٫٤٥٦ شركة أجا للتجارة والمقاوالت
 ۳۹۷٫٤٥٦  ۱۹٦٫۹٥٦ 

المستحق الى أطراف ذات عالقة (ضمن بند مصروفات أرصدة 
 مستحقة وأرصدة دائنة أخرى)

   

 ۱۰٤٫۰۰۲  ۱۰٤٫۰۰۲ شركة عاج لالستثمار العقاري
 ۷۰۰٫۹٦۱  ٥۰۳٫٦٦۷ للتشغیل والصیانة شركة ریفان

 --  ٤۷٫۲۲۷ شركة المباني المتخصصة
 ٦٥٤٫۸۹٦  ۸۰٤٫۹٦۳ 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۲۳ 

 التقاریر القطاعیة .۱۳
 .مجموعةھى التى یتم رفعھا بانتظام إلى صانعى القرارات التشغیلیة بالمبینة أدناه  للمجموعةإن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة ة فى تملك وإدارة المدارس الخاصة بالتعلیم العام. مجموعتعمل ال

 بقطاعات األعمال الرئیسیة التالیة: مجموعةتتعلق أنشطة ال -
 مدارس الریان •
 مدارس الروابي •
 مدارس النزھة •
 مدارس قرطبة •
 مدارس بریدة •
 ةیالتعلیم مدارس الخوارزمي •

 م۲۰۲۰فبرایر  ۹۲ المنتھیة في أشھر ستةالفترة 

 تحت مشروعات  المجموع
 الخوارزمي مدارس  التنفیذ

 بریدة مدارس  التعلیمیة
  مدارس الریان  مدارس الروابي  مدارس النزھة  مدارس قرطبة  (*)

 إیرادات النشاط ۳۲٫۱٦٤٫٤۰۱   ۳٦٫۷۲۲٫۳٥۷    ۲۸٫۰۱٦٫۸۰٦    ۳٫۱٦٦٫٦٦۹    ۹۲۸٫۷۹۹    ۳٫۹٤٥٫۱۷٤   --   ۱۰٤٫۹٤٤٫۲۰٦ 
 منح وإعانات حكومیة ۹۳۸٫٤٦۱   ۱٫۲۲۷٫٦۱۲    ۱٫۲۹۱٫۰۲٤    ۱٤٤٫٦٤٥      -    ۳۷٫٥۰۰   --   ۳٫٦۳۹٫۲٤۲ 

 تكلفة اإلیرادات (۱۹٫۸۲۹٫٤۷۸)  (۲۳٫٦٦۲٫۰۷۱)   (۱٥٫٤٤٦٫۲۲۱)   (۲٫٤۷٤٫٦۸۸)   (۹٤٤٫٦۱٦)   (۱٫۷۸٤٫۲٦۹)   --  (٦٤٫۱٤۱٫۳٤۳) 
 مجمل الربح  ۱۳٫۲۷۳٫۳۸٤   ۱٤٫۲۸۷٫۸۹۸    ۱۳٫۸٦۱٫٦۰۹    ۸۳٦٫٦۲٦   (۱٥٫۸۱۷)    ۲٫۱۹۸٫٤۰٥   --   ٤٤٫٤٤۲٫۱۰٥ 

                

٤۹۱٫٥۳۹٫۹۸۸  ٢٠٥٫١٠٩٫٧٧٠   ۸٫٥۰۰٫۷۲۹    
 معداتو أالتممتلكات و  ۸۳٫٤۹٤٫۸۸۰    ٦۹٫۱۱۷٫۸۹۳    ۸۰٫٦٥٤٫٤۳٦    ۳۳٫۰۹۸٫۲۹۹    ١١٫٥٦٣٫٩٨١

  إھالك  ۱٫۰٥٤٫٥۱۹    ۱٫۲۲۷٫۲۰٤    ۱٫۷۹٤٫٥۸۹    ٤٥۷٫٥۳۲    ۲٥۳٫۹٤۰    ۱۱۸٫۱۷۱   --  ٤٫۹۰٥٫۹٥٥
 م۹۲۰۱ فبرایر ۲۸أشھر المنتھیة في  ستةالفترة 

 تحت مشروعات  المجموع 
 الخوارزمي مدارس  التنفیذ

 بریدة مدارس  التعلیمیة
  مدارس الریان  مدارس الروابي  مدارس النزھة  مدارس قرطبة  (*)

 إیرادات النشاط ۳۳٫٥٦٦٫٤۷٤  ۳٥٫۹۰۷٫۰۸۳  ۲۸٫۱٦۳٫۸٥۷  ۱٫٥۹۱٫۲۷٤  --  --  --  ۹۹٫۲۲۸٫٦۸۸
 منح وإعانات حكومیة ۱٫٤۲٦٫٤۳۷  ۱٫۹۰۷٫۳۱٤  ۱٫۹۹۲٫٦٥۱  ۱۹۸٫۳۱۷  --  --  --  ٥٫٥۲٤٫۷۱۹

 تكلفة اإلیرادات )۲۱٫٥۰٦٫۳۷۳(  )۲۲٫٤٦۱٫۰۲۲(  )۱٦٫٦۳٦٫۰۰۰(  )۱٫۷۰٤٫۸٦٦(  --  --  --  )٦۲٫۳۰۸٫۲٦۱(
 مجمل الربح  ۱۳٫٤۸٦٫٥۳۸  ۱٥٫۳٥۳٫۳۷٥  ۱۳٫٥۲۰٫٥۰۸  ۸٤٫۷۲٥  --  --  --  ٤۲٫٤٤٥٫۱٤٦

                
 معداتو أالتممتلكات و ۸٤٫۷۳۷٫۱۹۰  ۷۱٫۰٦۱٫۰۷۱  ۸٤٫٦۰۳٫۲٤۸  ۳۳٫٤٥٦٫۰۳۹  --  --  ۱۲۸٫۰۰۳٫۳٤۰  ٤۰۱٫۸٦۰٫۸۸۸

  إھالك ۱٫٤٥۳٫۸۸۸  ۱٫٥٤۲٫۳۸۹  ۲٫۱۹۳٫۲۰۹  ٥۹۸٫۲۸۰  --  --  --  ٥٫۷۸۷٫۷٦٦
 ونظراً لطبیعة نشاط الشركة وأسلوب إدارتھا فإنھ من غیر العملي تخصیص باقى أصول وإلتزامات الشركة وفقاً للقطاعات المختلفة.

(*) تحقق مدارس بریدة مجمل خسائر نظراً لكونھا أول سنة تشغیلیة. 



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۲٤ 

 (یتبع) –التقاریر القطاعیة  .۱۳

 مطابقة المعلومات حول التقاریر القطاعیة مع صافي ربح الشركة

 م۲۰۱۹ فبرایر ۲۸  م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹ 
 ٤۲٫٤٤٥٫۱٤٦  ٤٤٫٤٤۲٫۱۰٥ اتمجمل الربح من القطاع

    :المبلغ غیر الموزع
 )۳٦٥٫۱٤٦(  (٦٦۳٫۳۳۲) مصروفات دعایة وإعالن

 )۱٥٫٥۷۳٫٤۷۷(  (۱٦٫۱٥۲٫٤٦۲) مصروفات عمومیة وإداریة
 ۱٫۱٤٤٫٥٥۸  ۹٥۷٫٤٦۳ إیرادات أخرى

 )۱٫٥۷٤٫۰۱۹(  (۱٫۱۰۲٫٤٥٦) المدینة الذمم قیمة فى اإلنخفاض
 )۱٫٦۷۸٫۰۹۷(  (۸٦۱٫۹۹۲) ، بالصافيتمویل تكالیف

 )۱۸٫۰٤٦٫۱۸۱(  (۱۷٫۸۲۲٫۷۷۹) الموزعإجمالي المبلغ غیر 
 ۲٤٫۳۹۸٫۹٦٥  ۲٦٫٦۱۹٫۳۲٦ الربح قبل الزكاة

 تكالیف تمویل، بالصافي .۱٤
 م۲۰۱۹ فبرایر ۲۸  م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹  

 ۱٫٤٤٤٫۷۷۸  ۱٫۱۱۱٫۰٤۷   اإلسالمیة المرابحات عن تمویل تكالیف
 ٦۸۱٫۱۲۱  ٥٤٥٫٦۱۱  حكومیة منح عن تمویل تكالیف

 ۸۲۳٫۰۰۰  ۷۷۷٫۰۰۰  الخدمة نھایة لمكأفاة الفائدة تكلفة
 --  ۲٦۷٫۳۹۰  فوائد مطلوبات حق استخدام الموجودات

 (۱٫۲۷۰٫۸۰۲)  (۱٫۸۳۹٫۰٥٦)  اآلجل قصیرة مرابحات إسالمیة عوائد
  ۸٦۱٫۹۹۲  ۱٫٦۷۸٫۰۹۷ 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة .۱٥
على المتوسط المرجح  للمجموعةالعائدة إلى حاملي األسھم العادیة  فترةلل الربحیةالسھم األساسیة بتقسیم  ربحیةتم احتساب 

الس��ھم األس��اس��یة حیث أنھ لیس لدى  ربحیةالس��ھم المخفض��ة ھي نفس��ھا  ربحیةإن . الفترةلعدد األس��ھم العادیة القائمة خالل 
 .الشركة أي أدوات مخفضة

 م۲۰۱۹ فبرایر ۲۸  م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹  
 ۲۳٫٦٤۲٫٥٥٥  ۲٥٫۰۸۱٫۷٤۸  فترةال ربح

 ۳۷٫۳۹۷٫۷۹۰  ٤۳٫۰۰۰٫۰۰۰   المتوسط المرجح لعدد األسھم
  ۰٫٥۸  ۰٫٦۳ 

 توزیعات أرباح .۱٦

ملیون لایر  ۳٤٫٤م على توزیع أرباح للمس������اھمین بقیمة ۲۰۱۹دیس������مبر  ۲٥وافقت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة بتاریخ 
 .)لایر لكل سھم ۰٫٤۰ملیون لایر سعودي بواقع  ۱۷٫۲ م:۲۰۱۸( لایر لكل سھم ۰٫۸۰سعودي بواقع 

 إعادة تبویب .۱۷

 كما یلي: تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالیة

إعادة التبویبقبل   التصنیف إعادة التبویببعد   أثر إعادة التبویب    
 ۱٫۱٤٤٫٥٥۸  )۱٫۲۷۰٫۸۰۲(  ۲٫٤۱٥٫۳٦۰  إیرادات أخرى

 )۱٫٦۷۸٫۰۹۷(  ۱٫۲۷۰٫۸۰۲  )۲٫۹٤۸٫۸۹۹(  ، بالصافي         تمویل تكالیف



 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 ( شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)المختصرة  الموحدة یضاحات حول القوائم المالیة األولیةإ
 م۲۰۲۰فبرایر  ۲۹عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي)

 ۲٥ 

 أحداث الحقة .۱۸

م وقد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة ۲۰۲۰) في أوائل عام ۱۹-تم تأكید وجود فیروس كورونا المستجد (كوفید
.  على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة العربیة السعودیة، مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي

فیروس یُعد حدثاً الحقاً لتاریخ قائمة المركز المالي وال یس���تدعي التعدیل. نظًرا ألن الوض���ع تعتبر المجموعة أن تفش���ي ھذا ال
تقدیم تقدیر كمي للتأثیر المحتمل لتفش����ي ھذا الفیروس على  وترى اإلدارة أنھ من غیر الممكنغیر مس����تقر وس����ریع التطور، 

 .ر على األرباح والتدفقات النقدیة للمجموعةالمجموعة. ال یزال حجم ومدة ھذا التطور غیر مؤكدة ویمكن أن تؤث

 عتماد القوائم المالیةا .۱۹
 ). م۲۰۲۰أبریل  ۹  (الموافقھـ ۱٤٤۱شعبان  ۱٦صدار في لإلالقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة عتماد اتم 
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