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  الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مساهمة سعودية(  )شركة

  المختصرةالموحدة  قائمة المركز المالي

 م 2022 فبراير 28 كما في

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
 

 م 2021 اغسطس 31

 )مراجعة(
 

 م 2022فبراير  28

 )غير مراجعة(
 إيضاح 

 

 

      

 موجوداتال     

 متداولةالموجودات غير ال     

 الت ومعدات آممتلكات و 4  539,748,602  518,770,289

 وشهرة أصول غير ملموسة   80,956,834  81,237,086

 حق استخدام موجودات 5  133,034,124  66,034,708

 مجموع الموجودات غير المتداولة   753,739,560  666,042,083

 متداولةالموجودات ال     

 مخزون    5,192,517   3,618,733

 ذمم مدينة    34,875,803   19,373,208

 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى    28,197,424   34,087,022

 حكمه نقد ومافي     97,291,772   137,499,269

 مجموع الموجودات المتداولة    165,557,516   194,578,232

 مجموع الموجودات   919,297,076  860,620,315

      

 حقوق الملكية والمطلوبات      

 حقوق الملكية      

 رأس المال  9  430,000,000  430,000,000

 صدار إعالوة    100,985,697  100,985,697

 إحتياطي نظامي     31,493,599   31,493,599

 أرباح مرحلة    52,591,777   52,519,345

 مجموع حقوق الملكية    615,071,073   614,998,641

       

 متداولةالمطلوبات غير ال     

16,032,162    16,193,321  6-7  
  اإلسالمية وقروض مرابحاتالجزء غير المتداول من ال

 وزارة المالية 

 منافع الموظفين    52,931,643    53,774,000

62,605,356    124,330,433  5 
مطلوبات عقود اإليجار بموجب    الجزء غير المتداول من

 حق استخدام الموجودات

 متداولةالمطلوبات غير ال مجموع   193,455,397    132,411,518

 متداولة المطلوبات ال     

18,917,801  14,043,196  6-7  
  اإلسالمية وقروض مرابحاتالجزء المتداول من ال

 وزارة المالية 

 مدفوع مقدماً من ذمم مدينة  7  68,237,292  76,524,261

 ذمم دائنة   5,792,811  164,990

5,697,592  10,856,170  5 
مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق    منالجزء المتداول  

 استخدام الموجودات 

208,725  83,330  6-3  الجزء المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى     9,433,272   7,677,104

 مخصص الزكاة     2,324,535   4,019,683

 مطلوبات المتداولةالمجموع     110,770,606   113,210,156

 مطلوبات المجموع    304,226,003  245,621,674

 مطلوباتالمجموع حقوق الملكية و   919,297,076  860,620,315

 

 . القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءا ال يتجزأ من هذه  (17) رقم ( الى1) رقم من المرفقة اتيضاحاإل تعتبر
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  للتربية والتعليمالشركة الوطنية 

 ( مساهمة سعودية )شركة

 )غير مراجعة(  المختصرةالموحدة  ةالربح أو الخسارقائمة 

 م 2022  فبراير  28  فيعن فترة الثالثة والستة أشهر المنتهية 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
 

    في المنتهية أشهر الثالثةلفترة    المنتهية في الستة أشهرلفترة 

  إيضاح  م 2022فبراير  28  م 2021فبراير  28  م 2022فبراير  28  م 2021فبراير  28

         

 اإليرادات   76,758,714   42,846,773    150,043,663  84,961,711

 منح وإعانات حكومية    532,156   3,749,536    1,624,574  6,086,799

 تكلفة اإليرادات  (47,492,137)   (30,083,828)    (91,489,901)  ( 60,625,471)

 مجمل الربح    29,798,733   16,512,481  60,178,336  30,423,039

         

 مصروفات دعاية وإعالن   (145,355)   (481,936)    (382,496)  ( 996,944)

 مصروفات عمومية وإدارية  (9,955,785)   (9,267,879)    (19,686,378)  ( 17,374,416)

 إيرادات أخرى    745,453   50,000    918,978  985,345

 --  --  --  --  
ي قيمة  ف اإلنخفاضخسائر

 المدينة  الذمم

 ي ربح التشغيلال  20,443,046  6,812,666    41,028,440  13,037,024

         

 ية، بالصافيتكاليف تمويل 13 (1,509,596)  (1,412,630)    (3,034,195)  (3,023,832)

 ربح الفترة قبل الزكاة  صافي   18,933,450  5,400,036    37,994,245  10,013,192

         

 الزكاة   (727,500)  (835,600)    (1,685,000)  (1,660,600)

 ربح الفترة  صافي   18,205,950  4,564,436    36,309,245  8,352,592

         

 ربحية السهم:         

0.19  0.84   0.11  0.42 14 
 ربحية السهم األساسية

 والمخفضة 

 

 

 

 . القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة( جزءا ال يتجزأ من هذه 17( الى رقم )1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل
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 مالشركة الوطنية للتربية والتعلي

 مساهمة سعودية(  )شركة

 )غير مراجعة(  المختصرة الموحدة قائمة الدخل الشامل

 م 2022  فبراير  28في  عن فترة الثالثة والستة أشهر المنتهية 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 

 
 

   في المنتهية أشهر الثالثةلفترة    المنتهية في الستة أشهرلفترة 

 م 2021فبراير  28
 

  م 2022فبراير  28  م 2021فبراير  28  م 2022فبراير  28

        

 ربح الفترة صافي   18,205,950  4,564,436          36,309,245  8,352,592

 الدخل الشامل اآلخر        

       

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو  

 الخسارة 

(1,385,930)  (1,836,813)             (115,761)  80,699  

من إعادة قياس  ةاكتواري)خسائر(  /ح اربأ

 مكافأه نهاية الخدمة للموظفين

(1,385,930)  (1,836,813)              (115,761)  80,699  

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً الى   مجموع

 الربح والخسارة 

        

(1,385,930)  (1,836,813)             (115,761)  80,699  

الشامل اآلخر )الخسارة(  /الدخل   مجموع

 للفترة 

 الدخل الشامل للفترة  مجموع  18,286,649  4,448,675   34,472,432  6,966,662

 

 

 

 

 

 

 . القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةال يتجزأ من هذه  ( جزءاً 17لى رقم )إ( 1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل
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 والتعليمالشركة الوطنية للتربية  

 ) شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  المختصرةالموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م 2022  فبراير 28المنتهية في  ستة أشهرعن فترة ال

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 

 مجموع حقوق الملكية  أرباح مرحلة  حتياطي نظاميإ  عالوة اإلصدار  رأس المال 

          

 624,853,731  64,820,186  29,047,848  100,985,697  430,000,000 م )مراجعة(2020سبتمبر   1في كما الرصيد 

 8,352,592  8,352,592  --  --  -- ربح الفترةصافي 

 (1,385,930)  (1,385,930)  --  --  -- ى اآلخر  ةالشاملالخسارة 

 6,966,662  6,966,662  --  --  -- الدخل الشامل للفترة  مجموع

 (34,400,000)  (34,400,000)  --  --   --  ( 15)إيضاح  – توزيعات أرباح

 597,420,393  37,386,848  29,047,848  100,985,697  430,000,000 م )غير مراجعة( 2021فبراير    28في كما الرصيد 

          

          

 614,998,641  52,519,345  31,493,599  100,985,697  430,000,000 م )مراجعة(2021سبتمبر   1في كما الرصيد 

 36,309,245  36,309,245  --  --  -- ربح الفترةصافي 

 (1,836,813)  (1,836,813)  --  --  -- ى اآلخر  ةالشاملالخسارة 

 34,472,432  34,472,432  --  --  -- الدخل الشامل للفترة  مجموع

 (34,400,000)  (34,400,000)  --  --  --  ( 15)إيضاح – توزيعات أرباح

 615,071,073  52,591,777  31,493,599  100,985,697  000, 000, 430 م )غير مراجعة( 2022فبراير    28في كما الرصيد 

 

 . القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةال يتجزأ من هذه  ( جزءاً 17لى رقم )إ( 1المرفقة من رقم )يضاحات تعتبر اإل
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 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 ) شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( المختصرة الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 م 2220  فبراير 28أشهر المنتهية في  ستةعن فترة ال

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
   م 2022فبراير   28  م 2021فبراير  28

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية     

 ربح الفترة قبل الزكاة صافي   37,994,245  10,013,192

 تعديالت لــ :     

 وإطفاء إهالك وإستهالك   12,954,629  7,888,647

 منافع الموظفين  2,737,748  2,754,725

 إيرادات محققة منح حكومية    (125,395)  (310,966)

 اإلسالمية قصيرة األجل  مرابحاتعوائد    (229,253)  (162,563)

 تكاليف تمويلية   3,263,448  3,186,395

 وأرصدة مدينة أخرىدفعات مقدمة رد مخصص    ( 578,731)   -- 

23,369,430  56,016,691   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية       

 ذمم مدينة  ( 15,502,595)   8,260,444

 مخزون   (1,573,784)  (177,533)

 خرى أرصدة مدينة أدفعات مقدمة و   6,468,329  1,799,163

 ذمم دائنة   5,627,821  (1,236,576)

 رصدة دائنة أخرى أمصروفات مستحقة و   1,756,168  (2,079,023) 

 مدفوع مقدماً من ذمم مدينة  (8,286,969)  16,027,054

 من منافع الموظفين دفوعالم   (6,120,668)  (1,796,490)

 من الزكاة  دفوعالم  (3,380,148)  (4,850,807)

 من االنشطة التشغيلية تدفقات النقدية الناتجة صافي ال  35,004,845  39,315,662

     

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ وآالت إضافات ممتلكات  ( 26,168,036)  (6,758,040)

 أصول غير ملموسة  ت إضافا  ( 606,900)  --

 متحصالت من عوائد مرابحات إسالمية قصيرة اآلجل   229,253  162,563

 الشركة التابعة ستحواذصافي المدفوعات ال   --  (857,027)             

 في األنشطة االستثمارية ة  المستخدمتدفقات النقدية صافي ال  (26,545,683)  (7,452,504)

     

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلة    

 مطلوبات عقود اإليجار المسدد من  (9,150,000)  (1,000,000)

 وزارة المالية  اإلسالمية وقروض مرابحاتالالمسدد من   (5,116,659)  --

 توزيعات األرباح المدفوعة   (34,400,000)  (34,400,000)

 األنشطة التمويلية تدفقات النقدية المستخدمة في صافي ال  (48,666,659)  (35,400,000)

 صافي التغير في النقد وما في حكمه   (40,207,497)  ( 3,536,842)

 نقد وما في حكمه أول الفترة  137,499,269  107,519,296

 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة   97,291,772  103,982,454
 

 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة ال يتجزأ من هذه  ( جزءاً 17لى رقم )إ( 1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل

 

     الفترة المعامالت غير النقدية خالل 

 (1,385,930)  (1,836,813)  من إعادة قياس منافع الموظفين ةاكتواري  حارب أ)خسائر( / 

 36,468  30,234  العوائد المرسملة على مشروعات تحت التنفيذ

 43,023,448  104,302,640  المحول من المشاريع تحت التنفيذ

 --   73,846,936  حق استخدام موجودات  
 --   73,846,936  مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات  
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