
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الخليج للتدريب والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةالقوائم المالية األولية الموحدة 

 في  المنتهيةأشهر  الثالثةلفترة  

 م2022 مارس 31

 المستقلمراجع المع تقرير فحص 

 



 

 والتعليم شركة الخليج للتدريب 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةالموحدة  ةياألول ةيالقوائم المال

  م2022 مارس 31في  المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 

 

 الصفحة  الفهرس

 األولية الموحدة الموجزةتقرير فحص المراجع المستقل عن القوائم 
 

 

 الموحدةقائمة المركز المالي األولية 
 

1 

 الموحدة قائمة األرباح أو الخسائر األولية 
 

2 

 الموحدة قائمة الدخل الشامل األولية 
 

3 

 الموحدة األولية  الملكيةفي حقوق  راتيقائمة التغ
 

4 

 الموحدة األولية  ةيقائمة التدفقات النقد
 

5 

 الموجزةالموحدة  ةياألول ةيحول القوائم المال ضاحاتيإ
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 الموحدة الموجزةاألولیة المالیة القوائم  عنالمستقل  المراجعفحص تقریر 

 
 الخلیج للتدریب والتعلیمشركة  /مساھمي ى السادةإل

 (شركة مساھمة سعودیة)
 الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 مقدمة
التابعة لھا (یُشار إلیھما والشركات ("الشركة")  الخلیج للتدریب والتعلیمشركة لالمرفقة  الموحدةاألولیة قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

في المنتھیة  أشھر الثالثة ةلفتر الشامل والدخلاألولیة الموحدة للربح أو الخسارة وائم والق م۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في معاً بلفظ "المجموعة") 
، وملخصاً ذلك التاریخفي أشھر المنتھیة  ثالثةالة لفترفي حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة  لتغیراتوالقوائم األولیة الموحدة ل ذلك التاریخ

الموجزة الموحدة المالیة األولیة القوائم اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد ھذه وى. واإلیضاحات التفسیریة األخر المھمةسیاسات المحاسبیة بال
 ً إبداء في مسؤولیتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  "ي) "التقریر المالي األول۳٤لمحاسبة (لالدولي لمعیار لوعرضھا وفقا

 .فحصناإلى  استناداً الموحدة الموجزة المالیة األولیة القوائم ھذه بشأن  استنتاج

 نطاق الفحص

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" ۲٤۱۰( الفحص الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي 
أساسي على األشخاص المسؤولین  استفسارات، بشكلالمالیة األولیة من طرح قوائم الفحص یتألف المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. و

عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وغیرھا من إجراءات الفحص. ویعد الفحص أقل بكثیر في نطاقھ من المراجعة التي 
 ً ً لذلك فإنھ المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، مراجعة لل الدولیةلمعاییر لیتم القیام بھا وفقا تأكید بأننا الوصول إلى ال یمكننا من وتبعا

 رأي مراجعة.أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناًء علیھ، أي من عملیات خالل اكتشافھا التي یمكن المھمة بجمیع األمور درایة سنصبح على 

 االستنتاج
من جمیع  ،غیر ُمعدةالمرفقة الموحدة الموجزة المالیة األولیة القوائم بأن ینم إلى علمنا ما یدعونا إلى االعتقاد لم فإنھ ، فحصناإلى  استناداً 

  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. )۳٤لمحاسبة (لالدولي لمعیار لوفقاً  ،الجوانب الجوھریة

 رأمر آخ

تقریره في  معدلمن قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأي  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱للشركة للسنة المنتھیة في  الموحدة تمت مراجعة القوائم المالیة
ملیون لایر سعودي والتي تم تسجیلھا بالقیمة  ۱٥٬٦القیمة العادلة لالستثمارات بقیمة تقدیم الشركة  منتیجة عد م۲۰۲۱ مارس ۳۱بتاریخ 

 خر.العادلة من خالل الدخل الشامل األ

ً ل مراجع آخر، والذي أبدى م من قب۲۰۲۱ مارس ۳۱المنتھیة في  للفترةللشركة  الموجزة القوائم المالیة الموحدةتم فحص  معدل غیر استنتاجا
 .م ۲۰۲۱ مایو ۲۳في تقریره بتاریخ 

 
ه ؤالبسام وشركا   عن 

                  
 

 إبراھیم بن أحمد البسام
)۳۳۷ترخیــــص رقــم ( - محاسب قانوني  

 الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ۱٤٤۳ شوال ۲۹ :التاریــــــــخ
 م۲۰۲۲ مایو ۳۰ ق:فـــــــالموا



عنه



عنه



عنه



عنه



عنه
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الموجزة
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   نبذة عن الشركة وأنشطتها (1
   معلومات الشركة 1-1
 30بتاريخ  1010103367التجاري رقم كة الخليج للتدريب والتعليم )"الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل رش

 م(.1992نوفمبر  24هـ )الموافق 1413جمادى األولى 

 يقع مكتب الشركة الرئيسي في منطقة العليا، الرياض.

هـ أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم 1442 شعبان 17م الموافق 2021 مارس 30بتاريخ  

، وقد اصدرت هيئة سوق المال موافقتها على طلب الشركة بزيادة اإلستحواذ على أصول في مجال التعليمحقوق أولوية وذلك لتمكين الشركة من 

م الموافق 2021 نوفمبر 3العامة غير العادية على زيادة رأس المال في تاريخ  م، وتمت موافقة الجمعية2021 سبتمبر 30رأس المال بتاريخ 

مليون سهم بقيمة  20أسهم لكل سهم وعدد أسهم الزيادة  0.44هـ  عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين بزيادة 1443 األولربيع  28

 مليون سهم عادي. 65دي مقسماً إلى مليون لاير سعو 650مليون لاير ليصبح رأس المال بعد الزيادة  200

ً "المجموعة"( بتقديم خدمات التدريب في مجال اإللكترونيات والحاسب اآللي وإقامة وإنشاء وإدا رة تقوم الشركة والشركات التابعة لها )معا

ج الحاسب اآللي وكافة متعلقات الحاسب المدارس والكافيتريات وتدريس اللغة اإلنجليزية وإقامة الدورات التدريبية وتشغيل وصيانة وتركيب برام

 اآللي من تركيب شبكات وبنية تحتية ونظم االتصاالت ومراكز االتصال والدعم الفني.

 معلومات المجموعة  1-2

بها، إن  فيما يلي بيان بأسااااااماء الشااااااركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة والتي تقوم بتقديم خدمات التدريب والخدمات المتعلقة  

 م:2021ديسمبر  31م و 2022 مارس 31نسب الملكية أدناه هي كما في 

 ات التابعةالشرك

 

 

 التأسيسبلد 

 نسبة الملكيـة

المباشرة وغير 

 باشرةالم

 ٪80 اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م.(  –مجموعة األرض السريعة )فاست لين كونسالتنسي منطقة حرة 

 ٪57 جمهورية مصر العربية شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات 

 ٪100 اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م. –أون الين ترادينج أكاديمي منطقة حرة 

 ٪100 اإلمارات العربية المتحدة لخدمات الوسائط الرقميةالشركة التطبيقية 

 ٪61 اإلمارات العربية المتحدة  شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست والشركات التابعة لها

 ٪100 المملكة المتحدة فون لميتداشركة لينج

 ٪60 جمهورية مصر العربية جوبزيال لالستشارات العامة شركة

  ٪60 المملكة العربية السعودية (1) االهليةمدارس الرقي شركة 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست بموجب  األهلية٪ من شركة مدارس الرقي 60، استحوذت الشركة على م2022خالل عام   (1)

 هـ1424رجب  23في  1010189989قانون الشركات في المملكة العربية السعودية ومسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

 م.2003سبتمبر 20الموافق 

رياض األطفال/  -ة لجميع المستويات صفي إنشاء وتشغيل وصيانة المدارس الخا األهليةيتمثل النشاط الرئيسي لشركة مدارس الرقي 

 اإلعدادية/ االبتدائية/ المتوسطة/ الثانوية للبنين والبنات.

   عداداإلأسس (  2
 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1

ً لمعيار المحاسبة الدولي  الموحدةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية  "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية  34الموجزة وفقا

جنباً إلى جنب مع القوائم المالية  قراءتهاويجب  والمحاسبين لمراجعينالسعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية ل

م، حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم 2021 ديسمبر 31في  منتهيةللسنة الو في كما للمجموعة

المالي  مركزالمعامالت المهمة لفهم التغيرات في الو األحداثلشرح  تفسيريةالمالية، ومع ذلك تذكر السياسات المحاسبية واإليضاحات ال

 .مجموعةلل ويةسنمالية  وائمآخر ق وأدائها منذ مجموعةلل

 31على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  ليست بالضرورة مؤشراً  م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةإن نتائج فترة 

 .م2022 ديسمبر

 أسس القياس 2-2

باستخدام طريقة  التزامات منافع الموظفينب اإلعترافتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء، 

 .االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرو وحدة االئتمان المخططة

 الوظيفية وعملة العرضالعملة  2-3

ام تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، يتم تقريب األرق

   ألقرب لاير ما لم ينص على خالف ذلك.
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 أسس اإلعداد )تتمة( (2

 أسس توحيد القوائم المالية  2-4
م. 2022 مارس 31المالية األولية الموحدة الموجزة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في وللفترة المنتهية في تتكون القوائم 

الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على 

من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة عائدات متغيرة 

 المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:

ق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقو •

 فيها( المستثمر

 التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و •

 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها •

دما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات وعن

 والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:

 الشركة المستثمر فيهاالترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في  •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 ةحقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتمل •

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في 

أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عامل واحد أو 

هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة 

أو بيعها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ  اإلستحواز عليهاالتي تم بالشركة التابعة 

 توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

غير المسيطرة حتى وإن أدى تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل الموحدة بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص 

ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى 

مصروفات ، حقوق الملكية، الدخل، الالسياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات

 فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. ةالنقدي اتوالتدفق

كة يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شر

 تابعة، فإنها:

 

 بات الشركة التابعة. تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلو •

 تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.  •

 تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.  •

 القيمة العادلة للمقابل المستلم. ب اإلعتراف •

 القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.اإلعتراف ب •

 الموحدة. عجز في قائمة الربح أو الخسارة أي فائض أوب اإلعتراف •

ى تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة، مت •

 لوبات ذات الصلة.كان ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المط

 

 استخدام التقديرات واالفتراضات: 2-5
 

الغ إن إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة يتطلب قيام اإلدارة باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والمب

 الفعلية عن هذه التقديرات.المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات، قد تختلف النتائج 

ت إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرا

 كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة.

المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة 

لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك ، فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة 

 إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك، تم
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 ذكر خالف ذلك(تم )المبالغ المدرجة بالريال السعودي مالم ي

- 8 - 

 

 

 موجودات غير ملموسة، صافي (3

 

 

 اختبار االنخفاض في الشهرة: (أ
من القيمة القابلة لالسترداد تقوم إدارة المجموعة باختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل 

خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية لتاريخ القوائم المالية والتدفقات أم ال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في 
لى افتراضات معقولة وموضوعية النقدية المتعلقة بها، ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس سنوات استناداً إ

 قاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.لتقدير التدفق النقدي وف
 

عن قيمتها القابلة تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية من شأنه أن يتسبب في أن تتغير قيمة الشهرة بشكل جوهري 
 لالسترداد.

 على النحو التالي: تم توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد للمجموعة

 مارس 31 

 م2021 ديسمبر 31  م2022 

    

 5,583,436  5,583,436 ذ.م.م.( –جموعة األرض السريعة )فاست لين كونسالتنسي منطقة حرة م

 2,346,883  2,346,883 شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست والشركات التابعة لها

 2,296,875  2,296,875 شركة جوبزيال لالستشارات العامة

 15,412,796  15,412,796 شركة لينجافون لميتد

 -  7,781,073 أ( -17)ايضاح  شركة مدارس الرقي االهلية

 33,421,063  25,639,990 

 حقوق امتياز وبرامج (ب

 السنة: الفترة/ يتم اطفاء حقوق االمتياز على مدى عشر سنوات. فيما يلي بيان بالحركة خالل

 

  

 مارس 31

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

    

    

 25,639,990 33,421,063  شهرة )أ( 

   6,227,538 5,936,153  حقوق امتياز وبرامج )ب( 

  39,357,216 31,867,528 

  

 مارس 31

 م2022

 ديسمبر 31 

 م2021

     التكلفة:

 14,736,421     15,202,524  السنة الفترة/ الرصيد في بداية

 466,103            -  إضافات 

 15,202,524      15,202,524  السنة الفترة/ الرصيد في نهاية

     

     االطفاء المتراكم:

 8,429,641        8,974,985  السنةالفترة/ الرصيد في بداية 

 545,344  291,386  إضافات

 8,974,985  9,266,371  السنةالفترة/  الرصيد في نهاية

 6,227,538  5,936,153  صافي القيمة الدفترية



  شركة الخليج للتدريب والتعليم

 مساهمة سعودية()شركة 

 الموحدة الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 (ذكر خالف ذلكتم جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم ي)

9 

 

 

 صافي ،األصول استخدام حق (4

  :/ السنة الفترة القيمة الدفترية لحق استخدام األصول للمجموعة والحركة عليها خالل صافييوضح الجدول أدناه 

 

 

 

 مارس 31

 م2022 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 

 م2021

 )مراجعة(

 414,213,223  434,631,475  السنة/  الفترة بداية في كما الرصيد

 57,717,315  4,855,044  إضافات خالل الفترة / السنة

 (37,299,063)  (9,060,351)  الفترة / السنةخالل إطفاء 

  430,426,168  434,631,475 

 

 تجارية ذمم مدينة (5

مليون لاير سعودي( مطلوب من جهات  284: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 323يتضمن رصيد الذمم المدينة أرصدة بمبلغ 

: م2021ديسمبر  31) م2022 مارس 31مستحقة ألكثر من سنة كما في مليون لاير سعودي  117حكومية وشبه حكومية، منها أرصدة بمبلغ 

 مليون لاير سعودي(.  151

 كما يلي: ص الخسارة االئتمانية المتوقعةكانت الحركة على مخص

 

 مارس  31

 م2022

 )غير مراجعة(

 

 ديسمبر 31
 م2021

 )مراجعة(

 62,589,778  57,040,488 السنة الفترة/ الرصيد في بداية

 (5,516,800)  (1,933,953) المخصص عكس

 (32,490)  - السنةالفترة/ الشطب خالل 

 55,106,535  57,040,488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شركة الخليج للتدريب والتعليم

 مساهمة سعودية()شركة 

 الموحدة الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 (ذكر خالف ذلكتم جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم ي)

10 

 

 

  لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا6)  

 تطبيعة المعامال ةالجهة ذات العالق

 مارس 31

 م2022

 ( مراجعة)غير  

 مارس 31

 م2021

 (مراجعةغير )

    

 225,000 225,000 إيجارات كمستأجر شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة

 341,500 341,500 إيجارات كمؤجر 

    مكافآت اإلدارة العليا

 أعضاء مجلس اإلدارة
 225,000 307,500 مكافآت

 64,500 39,000 عالوات

    منافع موظفين قصيرة األجل:

 1,763,174 2,040,099 رواتب ومكافآت رواتب متضمنة مكافآت

    

    التوظيف:مزايا وعالوات ما بعد 

 10,218,693 9,596,164 نهاية الخدمة نهاية الخدمة منافع

 

 مستحق من أطراف ذات عالقة 6-1

 
 م2022 مارس  31

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 1,477,846 3,913,035 شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة
 3,913,035 1,477,846 

 
 ضمن الموجودات والمطلوبات الموجزةالموحدة ذات عالقة في قائمة المركز المالي األولية  األطرافدة المستحقة من / إلى صتم عرض األر

 على التوالي.

 

هي تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة بشروط مماثلة لتلك التي تسود في المعامالت االعتيادية. إن األرصدة المستحقة في نهاية كل سنة 

 دة غير مضمونة كما أنها ال تحمل عموالت ويتم تسويتها نقداً.أرص
 

" حتى تتمكن الشركة التابعة من الوفاء بالتزامتها قصيرة األجل شركة لينجافون لميتدقامت المجموعة بتقديم خطاب دعم مالى للشركة التابعة "

عدم طلب الرصيد المستحق لدى الشركة التابعة لحين تحسن الموارد شهر من تاريخ اعتماد قوائم الشركة التابعة، المجموعة ملتزمة ب 12لمدة 

 المالية للشركة التابعة.
 

لمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة. يتم عمل تقييم انخفاض القيمة كل سنة مالية عن طريق فحص للم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض 

 العالقة. ذو الطرفعمل فيه يالعالقة والسوق الذي  ذو للطرفالمركز المالي 

 

 رأس المال   (7

لاير  10مليون سهم( قيمة كل سهم  65: م2021 ديسمبر 31) م2022 مارس 31مليون سهم كما في  65يتكون رأس مال المجموعة من 

 .سعودي
 

 ألجل قروض   (8

المجموعة على قروض طويلة األجل وقصيرة األجل من عدة بنوك محلية وذلك لتمويل مشاريع المجموعة وبناء المبانى الخاصة  حصلت

تحميل القروض بعمولة تعادل معدل االقراض الداخلى بين البنوك السعودية )سايبور(. إن كافة القروض  يتم الفترة،بالمنشئات التعليمية خالل 

من بين أمور أخرى، تتطلب من  تفاقيات تعهداتاإلتتضمن  .ات ألمر، ورهن بعض قطع أراضي المجموعة لصالح البنوكمضمونة بموجب سند

  .التعهدات الخاصة باتفاقيات التمويلبملتزمة  المجموعة، م2022 مارس 31االحتفاظ بنسب مالية معينة. كما في  المجموعة
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 إلتزامات اإليجار   (9

 

  االلتزامات الناتجة عن اقتناء موجودات من خالل عقود إيجار تمويلي وتشغيلي، وتتكون هذه الموجودات مما يلي:تمثل ت
 

م عملية بيع مبنى إداري حديث البناء 2015ساابتمبر  15مبنى مسااتأجر من خالل عملية بيع وإعادة اسااتئجار، حيث أتمت المجموعة بتاريخ  (أ

مليون لاير سااعودي، وذلك لتوفير  75مليون لاير سااعودي، لشااركة منافع القابضااة بقيمة  58.9 تكلفتهغة بحي الغدير بمدينة الرياض، والبال

. 2034سنة تنتهي في سنة  20السيولة الالزمة لتمويل توسعات المجموعة في المشاريع التعليمية. وأعادت المجموعة استئجار المبنى لمدة 

مليون لاير سااعودي وذلك بموجب متطلبات معيار المحاساابة عن  16ع المبنى، والبالغة حوالي هذا وقد تم تأجيل االعتراف بالمكاسااب من بي

، ويتم إثباتها في الفترات الالحقة بما يتناسب مع استهالك المبنى المعاد للمراجعين والمحاسبينالتأجير التمويلي الصادر عن الهيئة السعودية 

ئجار األرض للمبنى وصانفت كإيجار تشاغيلي )بقيمة حالية ت، تم فصال قيمة اسا2016خالل عام اساتئجاره الذي تم تصانيفه كإيجار تمويلي. 

لاير سعودي كمكاسب من بيع المبنى في قائمة األرباح أو الخسائراألولية   200,937بمبلغمليون لاير سعودي(. تم االعتراف  48.7بمبلغ 

  سعودي(.لاير   200,937: م2021 مارس 31) الموجزةالموحدة 
 م بتوقيع عقد مع شااركة محمد عبدالعزيز الراجحي 2016أغسااطس  25مبنى مدارس مسااتأجرة في الدمام، حيث قامت المجموعة بتاريخ   (ب

 17.8ساانة. وقد تم تصاانيف إيجار المبنى كإيجار تمويلي )بقيمة حالية بمبلغ  20وأوالده لالسااتثمار، السااتئجار مبنى مدارس اإلشااراق لمدة 

  .كحق إستخداممليون لاير سعودي( وإيجار األرض المقام عليها المبنى 
واعادة استئجار مع  بيعبتوقيع عقد  ،م2019 ديسمبر 23مدارس مستأجرة في الدمام والرياض، حيث قامت المجموعة بتاريخ  ثالثة (ج

       سنة. 15لمدة  الصحافة ومدارس المغرزات ومدارس الدمام، الستئجار مبنى مدارس يالستثماراالراجحي  صندوق
 خدمة للموظفينالنهاية  مزايا (10

 المملكة العربية السعودية. فيما يلي الحركة في مخصص وفقاً لمتطلبات نظام العمل في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين تدير المجموعة برنامج

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للفترة / السنة المبنية على افتراضات اكتوارية:

 م2021 ديسمبر 31 م2022 مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 60,808,916 69,552,565 السنة/  الفترة بداية فيالرصيد 
 12,019,801 3,144,692 السنة / والفائدة المتضمنة في األرباح أوالخسائر للفترةتكلفة الخدمة 

 16,760,851 - السنة / الخسارة االكتوارية في إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة للفترة
 (20,037,003) (4,572,273) خالل الفترة / السنة المدفوع

 68,124,984 69,552,565 
 

 تكاليف تمويل (11

 

 

 مارس  31

 م2022

 (مراجعة)غير 

 مارس 31

2021 

 (مراجعةغير )

 10,757,599 11,037,772  حق استخدام موجودات  التزامات فوائد

 4,261,153 3,923,938  تكاليف تمويل القروض

  14,961,710 15,018,752 

 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة (12

 

 الزكوي الموقف 12-1

وحصلت على شهادة  م2021 ديسمبر 31)"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في  والجمارك والضريبة الزكاةقدمت المجموعة إقراراتها لهيئة 

 .م2023 أبريل 30الموافق  ـه1444 رمضان 29سارية المفعول حتى  هيئةالمن 

 

م بمبلغ زكاة مستحق 2018 ىم إل2015 نلألعوام م زكوية بربوطيتعلق  هيئةال من م2020ديسمبر  22ات بتاريخ استلمت المجموعة خطاب

وتعتقد إدارة المجموعة ان من  .م2021وقدمت استئنافًا خالل عام  هيئةاللاير سعودي. لم توافق المجموعة على تقييم  25,084,981يبلغ 

 المتوقع كسب االعتراض ولذا لم تقم بتكوين مخصص بذلك المبلغ.

م بمبلغ زكاة مستحق 2020م إلى 2019م من الهيئة يتعلق بربوط زكوية لألعوام من 2021اكتوبر  21بتاريخ استلمت المجموعة خطابات 

 م.2021لاير سعودي. لم توافق المجموعة على تقييم الهيئة وقدمت استئنافًا خالل عام  37,134,367يبلغ 

ي بأنهم واثقون على نتائج مواتية من النداءات الميدانية, وبناء عليه الزكاة الخارج وقررت االدارة بناء على االستنتاج الذي توصل اليه خبير

 .مليون لاير سعودي بناء على طلب الهيئة حتى يتم قبول طلب االستئناف 9قامت االدارة بسداد قيمة  م2022 عامخالل ,
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 )تتمة(الزكاة وضريبة الدخل المستحقة (12

 

 الزكاة مخصص حركة 12-2

 
 م2022 مارس  31

 مراجعة()غير  

  م 2021 ديسمبر 31
 )مراجعة( 

 1,474,691 10,749,568 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 11,483,259 2,004,896 المحمل خالل الفترة / السنة

 (2,208,382) (9,283,592) خالل الفترة / السنة المدفوع
 10,749,568 3,470,872 السنة/  الفترة نهاية فيالرصيد 

 

 وارتباطات رأسمالية محتملةاللتزامات اإل (13

 التزامات محتملة  (أ

مليون لاير  88,5أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها وخالل دورة أعمالها العادية، ضمانات بنكية بلغت قيمتها   -

 مليون لاير سعودي(. 108.7: م2021ديسمبر  31)  م2022 مارس 31سعودي كما في 

المجموعة بتقديم خطاب دعم مالى للشركة التابعة "شركة لينجافون لميتد" حتى تتمكن الشركة التابعة من الوفاء بالتزامتها قصيرة قامت   -

ملتزمة بعدم طلب الوفاء الرصيد  -في لينجافون  كمساهم أوحد - شهر من تاريخ اعتماد قوائم الشركة التابعة، المجموعة 12األجل لمدة 

 المستحق لدى الشركة التابعة لحين تحسن الموارد المالية للشركة التابعة.

 ارتباطات الرأسمالية (ب

ديسمبر  31)  م2022 مارس 31مليون لاير سعودي كما في  123بلغت قيمتها االرتباطات الرأسمالية بواسطة الشركة التي لم تستحق بعد 

 ن لاير سعودي(.مليو 134.8 م2021

 

 ربحية السهم   (14

فترة العائد لحملة األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ال خسارةالسهم بقسمة  تم احتساب ربحية

غير لم يتم عرض ربحية السهم من العمليات المستمرة لعدم وجود عمليات  .ال ينطبق ربح السهم المخفض على المجموعة ،خالل الفترة

 خالل الفترة. مستمرة

 

  

 

 مارس 31

 م2022

 )غير مراجعة( 

 مارس 31

 م2021

 )غير مراجعة( 

   

 (7,601,835) (5,091,823) الفترة ربحصافي 
 45,000,000 65,000,000 العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 (0,17) (0,08) ربحية السهم
 

 

 المعلومات القطاعية (15

تتعلق المعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال المجموعة والتي اعتمدتها إدارة المجموعة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بها 

 ولتماشيها مع طرق إعداد التقارير الداخلية.

تشتمل نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات المختلفة وفق أسس 

 معقولة.

 تتكون المجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 التدريب -1

 الحاسب اآللي (أ

دورات الحاسب اآللي والتي تتراوح مدتها من ثالثة أشهر إلى دبلومات يخدم قطاعي األفراد والشركات، ويشتمل قطاع األفراد على 

السنتين، أما قطاع الشركات فيشمل جميع الدورات المتقدمة في الشبكات والبرمجة وتطبيقات الحاسب اآللي. تعتمد هذه البرامج على 

 حقوق امتيازها في الشرق األوسط.منهجية وأنظمة شركة نيوهورايزن للحاسب اآللي العالمية والتي تمتلك المجموعة 

 اللغة (ب

يشتمل على برامج التدريب في اللغة اإلنجليزية وهي مقسمة على ست مستويات وتقدم هذه البرامج على فترات من شهرين إلى أربعة عشر 

 ازها بالشرق األوسط.والتي تمتلك المجموعة حقوق امتي شهر. تعتمد هذه البرامج على منهجية أنظمة شركة دايراكت إنجليش العالمية

 



  شركة الخليج للتدريب والتعليم

 مساهمة سعودية()شركة 

 الموحدة الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 (ذكر خالف ذلكتم جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم ي)

13 

 

 

 )تتمة( المعلومات القطاعية (15

 الجامعات  - 2

لجامعات يشمل هذا القطاع المشاريع التعليمية المتعلقة بالجامعات ووزارة التربية والتعليم بما في ذلك  تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من ا

ي للسنوات التحضيرية حسب معايير وأسس علمية تضعها الجامعات وتقوم السعودية ويتركز العمل في هذه المشاريع على توفير الكادراألكاديم

 الشركة بإدارة هذه الموارد البشرية للجامعات.

 

 إدارة المشاريع -3

إلى تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات المختلفة واألساليب الحديثة فيما يتعلق بوظائفهم، وتحسين وتطوير قدراتهم  القطاعيهدف هذا 

ية. ومهاراتهم. ويشمل ذلك دورات التطوير في اإلدارة والقيادة وتداول األسهم وغيرها، وتحسين كفاءتها وإنتاجيتها من خالل الشهادات الدول

 ع من جميع الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة إلى جانب قطاع المكتب الرئيسييتكون هذا القطا

 

 (مراكز االتصال) سمارت لينك - 4

 لعدد من الشركات والهيئاتباإلضافة للتكنلوجيا الرقمية يقدم هذا القطاع خدمات إدارة وتشغيل مراكز خدمات العمالء عبر الهاتف  

 .الحكومية

 

 المدارس -5

من القطاع يدير ويشغل سلسلة  ،حاليا12من الروضة الى الصف بنات(  /هذا القطاع إنشاء وإدارة المدارس التعليمية الخاصة )بنينيمثل 

 داخل المملكة العربية السعوديةالمدارس )المنهج األمريكي( في مدن الرياض , الدمام , الظهران وجدة 
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 المعلومات القطاعية  )تتمة( (15

   

 

 
          

  " القطاعات التشغيلية" وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن معلومات القطاعات الجغرافية.8المالي رقم اإليرادات الخارجية لم تحقق أي من الحدود الكمية المشار إليها في المعيار الدولي للتقرير * 
 

 

       

 المجموع المدارس الجامعات لينك سمارت التدريب  المشاريع إدارة 

       )غير مراجعة( م2022 مارس 31

 231,238,006 36,807,211 40,668,032 104,533,958 23,596,938 25,631,867 إيرادات

 16,042,911 8,582,123 63,301 3,574,780 2,748,101 1,074,606 استهالكات واطفاءات

الزكاة  قبل)الخسارة(  / الربح

 وضريبة الدخل

(1,271,714) (2,914,872) 2,416,035 (470,838) (574,686) (2,816,075) 

 1,954,317,596 1,041,033,374 80,113,270 500,576,222 212,312,143 120,282,587 إجمالي الموجودات

 1,123,175,143 622,076,950 51,325,160 339,807,863 120,062,388 (10,097,218) إجمالي المطلوبات

 23,182,985 22,176,356 183,563 295,945 176,954 350,167 رأسمالية مصاريف

       )غير مراجعة( م2021 مارس 31

 205,871,943 25,906,617 22,165,523 101,204,420 36,100,681 20,494,702 إيرادات

 14,212,824 6,635,219 62,630 3,500,453 2,778,923 1,235,599 استهالكات واطفاءات

قبل الزكاة )الخسارة(  / الربح

 وضريبة الدخل
(1,802,897) (104,813) (1,153,408) (492,550) (3,492,232) (7,045,900) 

 1,581,140,735 815,004,056 64,669,334 271,153,562 171,142,076 259,171,707 إجمالي الموجودات

 975,801,667 690,465,044 58,676,189 77,020,067 149,103,428 536,939 المطلوباتإجمالي 

 14,423,820 10,287,271 158,191 1,691,001 507,861 1,779,496 رأسمالية مصاريف
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 دوات الماليةاأل (16

 قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة 

إلى ثالثة مستويات من التسلسل  الموجزةالموحدة يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي األولية 

 :الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد هذا التجميع بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما يلي

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.1المستوى  •

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة )مثل  1: مدخالت غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى  •

 األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

 : مدخالت الموجودات أو المطلوبات لألصل أو اإللتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة )المدخالت غير الملحوظة(3المستوى  •

 

. اآلخر الشامل الدخليتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 إن القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.

 

ن يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال تتضم

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقاربة للقيمة العادلة بدرجة معلومات القيمة 

 معقولة.

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني ولالمستوى األ 

 سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي (مراجعة)غير  م2022 مارس 31

     

     موجودات مالية

في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من  اتاستثمار

 خالل الدخل الشامل اآلخر  

290,977,523 17,023,499 

 

- 308,001,022 

أدوات مالية مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة

- - 3,112,228  3,112,228 

 

     (مراجعة) م2021ديسمبر  31

     

     موجودات مالية

في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من  اتاستثمار

 خالل الدخل الشامل اآلخر  
288,337,074 17,023,499 - 305,360,573 

أدوات مالية مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة
- - 3,112,228 3,112,228 

 

 الشركات التابعةاالستحواذ على  (17

مجموعات األعمال )"المعيار"(  - 3تم احتساب عملية االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

مطلوب . كما هو عليههي الطرف المستحوذ األهليةمع كون شركة الخليج للتدريب والتعليم هي الطرف المستحوذ وشركة مدارس الرقي 

بموجب المعيار، فإن شركة الخليج للتدريب والتعليم بصدد تخصيص بدل الشراء للموجودات والمطلوبات المحددة حتى تاريخ إصدار البيانات 

ت االمالية الموحدة. وفقًا لذلك، قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم باحتساب عملية االستحواذ على أساس القيم العادلة المؤقتة للموجود

قتة في غضون والمطلوبات المقتناة كما في تاريخ االستحواذ ، حيث لم يتم االنتهاء من التقييمات المستقلة. سيتم االنتهاء من تعديل هذه القيم المؤ

 اثني عشر شهًرا من تاريخ االستحواذ على النحو الذي يسمح به المعيار.

 

ن المتوقع أن يكتمل في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ االستحواذ ، وسوف الشركة بصدد إجراء تخصيص شامل لسعر الشراء ، والذي م

 تركز، على سبيل المثال ال الحصر، على استكمال تعديالت التقييم على ما يلي:

 ,غير الملموسة بالموجوداتاالعتراف  -

 والمعدات, ممتلكات -

 .موجودات ومطلوبات مالية وغير مالية أخرى معترف بها -

. ستحدث تعديالت الحقة خالل فترة القياس عندما تكمل الموجزة الموحدة االولية  تخصيص سعر الشراء المبدئي في القوائم المالية تم تضمين

لمالية الشركة تقديرها للقيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة. تعتبر محاسبة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ا

مؤقتة بسبب التعقيد المتأصل والتقدير المرتبط بتحديد المكاسب من شراء بسعر تفاضلي  مدارس الرقي األهليةحوذ عليها من شركة المست

 والموجودات غير الملموسة وتحديد القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة والبنود المدرجة في قائمة المركز المالي.
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 ة )تتمة(االستحواذ على الشركات التابع  (17

 شركة مدارس الرقي األهلية -أ

لاير  31,180,313من رأس مال شركة مدارس الرقي األهلية مقابل دفع  %60م، استحوذت الشركة على 2022يناير  1اعتبارا من 

 ي(. وه2-1سعودي، وبذلك أصبحت الشركة تسيطر على شركة الرقي األهلية. يتمثل نشاط شركة الرقي األهلية كما هو موضح في إيضاح )

. وقد تم االستحواذ على شركة مدارس الرقي األهلية لتنمية عمليات 3مؤهلة كشركة تجارية على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير المالي

 المجموعة. 

لاير سعودي. تم  23,399,240بلغت القيمة الدفترية للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها من شركة الرقي األهلية 

الدفترية لصافي الموجودات المستحوذ عليها  وهي تمثل المبالغ بالزيادة عن صافي القيمةلاير سعودي،  7,781,073االعتراف بشهرة بمبلغ 

  .القابلة للتحديد

ف السوق السائدة باالعتبار والظروف الحالية تم تحديد القيم العادلة اعتمادا على الخبرة المهنية والتقدير المهني للُمقيم، بعد األخذ ظرو

تم إجراء التقييم من قبل مقُيم مستقل حسب معايير التقييم الدولية، وقد تم التوصل إلى نتائج التقييم سي للموجودات ومصادر معلومات السوق.

ثالث مستقل على أساس تقرير التقييم للخبير  تم تنفيذ عملية تخصيص سعر الشراء من قبل طرفسيبالرجوع إلى نماذج القيمة للسوق المفتوح، 

 المستقل.

عدم تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بشراء شركة مدارس الرقي األهلية للتعليم والتدريب خالل السنة، تم الحصول على موافقة 

 ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة. 

 ملية االستحواذ هي كما يلي:الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لع

 

 

 

 أحداث الحقة    (18

 الموجزة. الموحدةاألولية المالية  القوائمأحداث الحقة هامة منذ نهاية السنة قد تتطلب إفصاًحا إضافيًا أو تعدياًل في هذه ال توجد 
 

  األولية الموحدة الموجزةإعتماد القوائم المالية     (19

المراجعة بتفويض من مجلس اإلدارة بتاريخ م بواسطة لجنة 2022مارس  31تم إعتماد القوائم األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

 م.2022مايو  22هـ الموافق 1443شوال  21

 

 القيمة العادلة ايضاح  

 17,593,413   االت ومعدات,

 3,937,924   ذمم مدينة تجارية

 1,638,283   مستحق من أطراف ذات عالقة

 1,861,987   متداولة اخرى وموجوداتدفعات مقدمة 

 73,006   مخزون

 28,678,914   النقد ومافي حكمه

 )1,433,435(   نهاية الخدمة للموظفين مزايا

 (3,036,474)   ومطلوبات متداولة أخرى ذمم دائنة تجارية

 )10,314,885(   قروض

 38,998,733   عليها مجموع الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ

 (15,599,493)   حقوق ملكية غير مسيطرة

 23,399,240   المستحوذ عليهاوالمطلوبات  الموجوداتصافي 

 7,781,073 أ-3  الشهرة

 ,313,18031   اإلجمالي

    صافي النقدية المستخدمة الناتجة عن االستحواذ

 31,180,313   المبالغ المستحقة

 (28,678,914)   في حكمهالنقد وما

 2,501,399   اإلجمالي
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