


















 شركة الخليج للتدريب والتعليم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 ال يت(زأ مج هذه القوائم المالية الموحدة ا  جزء 30إله  1ايضاحات المرفقة مج تشكل ا
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 الموحدة قائمة المركز المالي

 م2019ديسمبر  31 كما في

 

 
 

 

   دالعزيز ال لياد الوليد الدريعا   فيجل صديق 

 رئيم م(لم االدارة الرئيم التنفيذى المدير الماله 

 

  
 إيضاحات

 ديسمبر 31
 2019  

 ديسم ر 31
 2018 

 لاير سعودي لاير سعودي  
 (1-3)معدلة ايضا     الموجودات

    متداولة  موجودات غير
 39,730,597 40,718,000 5 موجودات غير ملموسة  صافي

 92,198,577 338,630,383 1-3 حق إستخدام أصول 
 807,085,149 498,692,007 6 ممتلكات ومعدات  صافي

إستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مج خالل الدخل  
 18,930,188 269,071,412 7 الشامل اآلخر 

  1,147,111,802 957,944,511 
    متداولةموجودات 

 38,465,027 181,967,462 8 نقد وما في حكم 
 335,096,585 286,170,469 9  مم مدينة  صافي 

 63,834,199 128,355,188 10 موجودات متداولة أخرى
 15,366,930 22,687,655  إيرادات غير مفوترة

 13,303,423 13,602,785 11 مخزو   صافي 
 415,405 1,430,809 12 مستحق مج أطراا  ات  القة 

  634,214,368 466,481,569 

 1,424,426,080 1,781,326,170  إجمالي الموجودات 
    

    حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

 450,000,000 450,000,000 13 رأل المال 
 76,627,243 83,054,313  احتياطي نظامي

 23,110,622 69,834,487  أربا  م قاة
 (2,755,173) (2,234,632)  احتياطي ترجمة  مالت أجن ية   

 171,143 17,952,820 7 احتياطي القيمة العادلة    
 547,153,835 618,606,988 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 8,470,817 11,097,193  حقوق غير المسيبريج

 555,624,652 629,704,181  إجمالي حقوق الملكية
    

    المطلوبات
    مطلوبات غير متداولة
 136,827,670 98,544,584 14 قروض طويلة األجل 

 12,458,098 11,654,350 15 مكاسب ملجلة مج بيع ممتلكات ومعدات 
 136,431,430 474,778,157 15 التزامات إي(ار

 53,965,487 56,013,132 16 خدمة للموففيجالمكافأة نااية 

  640,990,223 339,682,685 

    مطلوبات متداولة 
 90,138,354 3,561,090  سحب  له المكشوا
 289,459,002 324,993,901 14 قروض قجيرة األجل 

 44,716,619 24,584,414 14 قروض طويلة األجل  مج ال(زء المتداول 
 803,748 803,748 15 مكاسب ملجلة مج بيع ممتلكات ومعدات مج المتداول زء ال(

 16,982,800 34,453,841 15 التزامات إي(ار  مجال(زء المتداول 
 82,318,540 119,624,254 17   ىدائنة أخروأرصدة  مم 

 1,968,594 2,658 12 مستحق إله أطراا  ات  القة 
 2,731,086 2,607,860 18 الزكاة وضري ة الدخل المستحقة

  510,631,766 529,118,743 

 868,801,428 1,151,621,989  إجمالي المطلوبات

 1,424,426,080 1,781,326,170  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 ال يت(زأ مج هذه القوائم المالية الموحدة ا  جزء 30إله  1ايضاحات المرفقة مج تشكل ا
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 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

 إيضاحات

 ديسمبر 31

2019 

 ديسم ر 31

2018 

 لاير سعودي لاير سعودي  

    

 802,516,605 864,191,027  اايرادات

 (644,716,914) (685,517,683)  تكلفة اايرادات

 157,799,691 178,673,344  مجمل الربح 

    

 ( 41,640,102) (44,740,092) 19 مجاريف بيع وتسويق 

 ( 50,099,963) (50,660,432) 20 مجاريف  مومية وإدارية

 (8,506,090) (21,239,987) 9 انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى

 57,553,536 62,032,833  الربح من العمليات الرئيسية

    

 ( 704,060) (204,060) 5 انخفاض قيمة الشارة

 ( 26,703,652) (27,937,969)  تكاليف تمويل

 5,518,549 33,055,196 21 إيرادات أخرى  صافي 

 35,664,373 66,946,000  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (1,317,563) (2,675,299) 18 عكاة وضري ة دخل

 34,346,810 64,270,701  صافي ربح السنة  

    

    ائد إلى:صافي ربح السنة الع

 32,357,877 59,466,935  مساهمي الشركة األم

 1,988,933 4,803,766  حقوق غير المسيبريج

  64,270,701 34,346,810 

    

    

21,3 23 ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي ربح السنة  0.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دالعزيز ال لياد الوليد الدريعا   فيجل صديق 

 رئيم م(لم االدارة الرئيم التنفيذى مدير الماله لا

 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 ال يت(زأ مج هذه القوائم المالية الموحدة ا  جزء 30إله  1ايضاحات المرفقة مج تشكل ا
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  الموحدةاآلخر  الدخل الشاملقائمة 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 ديسمبر 31

2019 

 ديسم ر 31

2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 

   

 34,346,810 64,270,701 ربح السنةصافي 

   

   الدخل الشامل اآلخر

     الحقا في الربح أو الخسارة:ادة تصنيفها بنود سيتم إع

 (2,648,822) (1,656,849) إحتياطي ترجمة  مالت أجن ية

مكاسب غير محققة مج إستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مج خالل الدخل 

 143,171 17,781,677 اآلخرالشامل 

 16,124,828 (2,477,679) 

   

     أو الخسارة:يفها الحقاً في الربح بنود لن يتم إعادة تصن

 (1,349,000) (6,316,000) خسارة إكتوارية مج إ ادة قيال مكافأة نااية الخدمة

 (3,826,679) 9,808,828 (الخسارة الشاملة اآلخرىالدخل الشامل اآلخر /)إجمالي 

 30,520,131 74,079,529 خرالشامل اآل دخلإجمالي الربح وال

   

   العائدة إلى: خرالشامل اآل دخلالربح وإجمالي ال

 30,096,098 71,453,153 مساهمي الشركة األم

 424,033 2,626,376 حقوق غير المسيبريج

 74,079,529 30,520,131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دالعزيز ال لياد الوليد الدريعا   فيجل صديق 

 رئيم م(لم االدارة الرئيم التنفيذى المدير الماله 

 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 ال يت(زأ مج هذه القوائم المالية الموحدة ا  جزء 30إله  1ايضاحات المرفقة مج تشكل ا
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  الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الملكيةإجمالي حقوق  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 

 أربا  م قاه إحتياطي نظامي رأل المال

إحتياطي ترجمة 

  مالت أجن ية

 إحتياطي

 حقوق الملكية لقيمة العادلةا

حقوق غير 

 المجموع يبريجالمس

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

         

 553,234,560 10,046,784 543,187,776 ---  (1,671,251) 71,666,465 73,192,562 400,000,000 م 2018يناير  1الرصيد في 

 (6,130,039) ---  (6,130,039) ---  ---  (6,130,039) ---  ---  16ير المالي ألر تب يق المعيار الدولي للتقر

 34,346,810 1,988,933 32,357,877 ---  ---  32,357,877 ---  ---  صافي ربح السنة

 (3,826,679) (1,564,900) (2,261,779) 171,143 (1,083,922) ( 1,349,000) ---  ---  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 30,520,131 424,033 30,096,098 171,143 (1,083,922) 31,008,877 ---  ---  بح والخسارة الشاملة األخرى ي الرإجمال

 ---  ---  ---  ---  ---  ( 50,000,000) --- 50,000,000 عيادة رأل المال

 ---  ---  ---  ---  ---  ( 3,434,681) 3,434,681 ---  المحول إله ااحتياطي النظامي

 (20,000,000) ---  (20,000,000) ---  ---  ( 20,000,000) ---  ---  مدفو ة توعيعات أربا 

 (2,000,000) (2,000,000) ---  ---  ---  ---  ---  ---  توعيعات أربا  لحقوق غير المسيبريج

 555,624,652 8,470,817 547,153,835 171,143 (2,755,173) 23,110,622 76,627,243 450,000,000 (1-3)معدلة ايضا   م2018ديسمبر  31الرصيد في 

         

 555,624,652 8,470,817 547,153,835 171,143 (2,755,173) 23,110,622 76,627,243 450,000,000 (1-3)معدلة ايضا  م 2019يناير  1الرصيد في 

 64,270,701 4,803,766 59,466,935 ---  ---  59,466,935 ---  ---  صافي ربح السنة

 9,808,828 (2,177,390) 11,986,218 17,781,677 520,541 (6,316,000) ---  ---  اآلخر للسنةلدخل الشامل )الخسارة(/ ا

 74,079,529 2,626,376 71,453,153 17,781,677 520,541 53,150,935 ---  ---  إجمالي الربح والخسارة الشاملة اآلخرى 

 ---  ---  ---  ---  ---  ( 6,427,070) 6,427,070 ---  المحول إله ااحتياطي النظامي

 629,704,181 11,097,193 618,606,988 17,952,820 (2,234,632) 69,834,487 83,054,313 450,000,000 م2019ديسمبر 31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

   دالعزيز ال لياد الوليد الدريعا   فيجل صديق 

 رئيم م(لم االدارة الرئيم التنفيذى المدير الماله 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 ال يت(زأ مج هذه القوائم المالية الموحدة ا  جزء 30إله  1ايضاحات المرفقة مج تشكل ا
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  الموحدة قات النقديةقائمة التدف

  م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 ديسمبر 31
 2019 

 ديسم ر 31
 2018 

 
 لاير سعودي لاير سعودي

 
   األنشطة التشغيلية 

 35,664,373 66,946,000 الربح ق ل الزكاة وضري ة الدخل
   :ـتعديالت ل

 22,170,644 45,203,238 استاالكات وإطفاءات
 704,060 204,060 رةيمة الشاانخفاض ق

 (803,748) (803,748) مكاسب ملجلة مج بيع ممتلكات ومعدات
 118,200 (27,230,191) مج بيع ممتلكات ومعدات (/خسائرأربا )

 8,506,090 21,239,987 انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى
 (2,739,269) (692,895) ديو  معدومة

 14,970,833 15,897,132 موففيجمخجص مكافأة نااية الخدمة لل
 120,763,583 78,591,183 

   صافي التغيرات في رأس المال العامل:
 (38,996,187) 28,379,024  مم مدينة

 (3,694,110) (64,520,989) موجودات متداولة أخرى
 (10,524,907) (7,320,725) إيرادات غير مفوترة

 686,844 (299,362) مخزو 
 3,004,661 (2,981,340) قة  صافيال أطراا  ات 

 20,957,257 37,305,714  مم وأرصدة دائنة أخرى  
 50,024,741 111,325,905 النقد من األنشطة التشغيلية

 (9,869,435) (20,165,487) مكافأة نااية الخدمة للموففيج المدفو ة
 (14,865,092) (2,798,525) عكاة وضري ة دخل مدفو ة

 25,290,214 88,361,893 نشطة التشغيليةمن األالنقد صافي 
   

   األنشطة االستثمارية
 (36,196,148) (59,974,256) شراء ممتلكات ومعدات

 --- 498,225,000 المتحجل مج بيع ممتلكات ومعدات
 --- (232,359,547) شراء استثمارات

 (2,180,391) (1,983,205) إضافات موجودات غير ملموسة
 --- (273,809,339)  حق إستخدام األصول إضافات

 (38,376,539) (69,901,347) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
   

   األنشطة التمويلية
 10,385,325 (86,577,264) سحب  له المكشوا
 42,496,300 (22,880,392) قروض ألجل  صافي

 (2,989,294) 236,156,394 إي(ار  صافي التزامات
 (20,000,000) --- توعيعات أربا  مدفو ة

 (1,083,922) 520,541 احتياطي ترجمة  مالت أجن ية
 (3,564,900) (2,177,390) حقوق غير المسيبريج

 25,243,509 125,041,889 صافي النقد من األنشطة التمويلية  
   

 12,157,184 143,502,435 وما في حكمهصافي التغير في النقد 
 26,307,843 38,465,027 النقد وما في حكم  في بداية السنة

 38,465,027 181,967,462 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

 

   دالعزيز ال لياد الوليد الدريعا   فيجل صديق  

 رئيم م(لم االدارة الرئيم التنفيذى المدير الماله 

 








































































