
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الخليج للتدريب والتعليم 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة القوائم المالية األولية الموحدة 

 في   المنتهيتينأشهر  التسعةو  الثالثةلفترة  

 م 2021  سبتمبر 30

 مراجع المستقل المع تقرير فحص 

 



 

 والتعليم  شركة الخليج للتدريب  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة الموحدة   ةياألول ةيالقوائم المال 

   م 2021 سبتمبر 30في   تينيالمنته أشهر  التسعةو  الثالثة ي تلفتر

 

 

 الصفحة   الفهرس 

 تقرير فحص المراجع المستقل عن القوائم األولية الموحدة الموجزة 
 

 

 الموجزة الموحدة قائمة المركز المالي األولية 
 

1 

 الموجزة الموحدة قائمة األرباح أو الخسائر األولية 
 

2 

 الموجزة الموحدة  قائمة الدخل الشامل األولية 
 

3 

 الموجزة الموحدة األولية  الملكيةفي حقوق  راتي قائمة التغ
 

4 

 الموجزة الموحدة األولية  ةي قائمة التدفقات النقد
 

5 

 الموجزة الموحدة  ةي األول ةي حول القوائم المال  ضاحاتي إ
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 الموحدة الموجزةاألولية المالية القوائم  عنالمستقل  المراجعفحص تقرير 

 

 الخليج للتدريب والتعليمشركة  /مساهمي ى السادةإل

 )شركة مساهمة سعودية(

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 مقدمة

التابعة لها )يُشار إليهما والشركات )"الشركة"(  الخليج للتدريب والتعليمشركة لالمرفقة  الموحدةاألولية قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

أشهر  تسعةوال الثالثة يلفترت الشامل والدخلاألولية الموحدة للربح أو الخسارة وائم والق م2021سبتمبر 30كما في معاً بلفظ "المجموعة"( 

، وملخصاً أشهر المنتهية بذلك التاريخ تسعةالة لفترفي حقوق الملكية والتدفقات النقدية  لتغيراتوالقوائم األولية الموحدة ل المنتهية بذلك التاريخ

الموجزة الموحدة المالية األولية القوائم اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه وى. واإليضاحات التفسيرية األخر المهمةسياسات المحاسبية بال

 ً إبداء في مسؤوليتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربية السعودية.  "ي( "التقرير المالي األول34لمحاسبة )لالدولي لمعيار لوعرضها وفقا

 .فحصناإلى  استناداً الموحدة الموجزة المالية األولية القوائم هذه بشأن  استنتاج

 نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" 2410) الفحص الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي 

أساسي على األشخاص المسؤولين  استفسارات، بشكلالمالية األولية من طرح قوائم الفحص يتألف المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي  عن

 ً ً لذلك فإنه المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مراجعة لل الدوليةلمعايير ليتم القيام بها وفقا تأكيد بأننا الوصول إلى ال يمكننا من وتبعا

 رأي مراجعة.أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناًء عليه، أي من عمليات خالل اكتشافها التي يمكن المهمة بجميع األمور دراية سنصبح على 

 االستنتاج

من جميع  ،غير ُمعدةالمرفقة الموحدة الموجزة المالية األولية القوائم بأن ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد لم فإنه ، فحصناإلى  استناداً 

  المعتمد في المملكة العربية السعودية. (34لمحاسبة )لالدولي لمعيار لوفقاً  ،الجوانب الجوهرية

 رأمر آخ

تقريره في  معدلمن قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأي  م2020 ديسمبر 31للشركة للسنة المنتهية في  الموحدة تمت مراجعة القوائم المالية

مليون لاير سعودي والتي تم تسجيلها بالقيمة  15,6العادلة لالستثمارات بقيمة القيمة تقديم الشركة  منتيجة عد م2021 مارس 31بتاريخ 

 خر.العادلة من خالل الدخل الشامل األ

 

ه ؤالبسام وشركا   عن 

                  

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

(337ترخيــــص رقــم ) - محاسب قانوني  

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 هـ1443 ربيع الثاني 2 :التاريــــــــخ

 م2021 نوفمبر 7 ق:فـــــــالموا
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 الموحدة الموجزة  ايضاحات حول القوائم المالية األولية 
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  نبذة عن الشركة وأنشطتها (1
جمادى  30تاريخ ب  1010103367شرركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجار  رقم  (، هي"الشرركة"شرركة الخلي  للتدريب والتعليم )

  الرياض. ،يقع مكتب الشركة الرئيسي في منطقة العليا ، (م1992نوفمبر  24هر )الموافق 1413 ىاألول
المدارس   تأسررريسبتقديم خدمات التدريب في مجال اإللكترونيات والحاسرررب اآللي وإنشررراء و"المجموعة"  والشرررركات التابعة لها تقوم الشرررركة   

من  كافة متعلقات الحاسرب اآللينة وتركيب برام  الحاسرب اآللي وتشرغيل وصرياوإقامة الدورات التدريبية و اإلنجليزيةوالكافيتريات وتدريس اللغة  

   الفني.نظم االتصاالت ومراكز االتصال والدعم تركيب شبكات وبنية تحتية و
والخردمرات    والتي تقوم بتقرديم خردمرات التردريرب الموجزةالموحردة  األوليرة  المراليرةالقوائم  برأسررررمراء الشررررركرات الترابعرة المردرجرة في هرذه   فيمرا يلي بيران 

 :المتعلقة بها

 ات التابعة الشرك 

 

 

 التأسيس بلد 

 نسبة الملكيـة

المباشرة وغير  

 المباشرة 

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

 ٪ 57 جمهورية مصر العربية  شركة الخلي  للتدريب وتقنية المعلومات  

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

 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  الشركة التطبيقية لخدمات الوسائط الرقمية 

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

 ٪ 100 المملكة المتحدة  شركة لينجيوفون لميتد

  ٪ 60 جمهورية مصر العربية  جوبزيال لالستشارات العامة   شركة

 19-كوفيدتأثير 

( وانعكراسرررراتره على قطراعرات األعمرال محليًرا ودوليًرا ، اتخرذت المجموعرة  19- كوفيردبراإلشررررارة إلى األحرداع المتعلقرة برانتشررررار فيروس كورونرا )

 اإلجراءات الالزمة لضمان صحة وسالمة موظفيها ومواصلة عملياتها مع منظور النمو مدفوعة.

قطاع الشررركات، ظلت عمليات المجموعة غير متأةرة إلى حد كبير. كان هذا في المقام األول بسرربب  على الرغم من التحديات العامة التي يواجهها

المجموعة   سرياسرات المجموعة الفعالة إلدارة األزمات باإلضرافة إلى جهودها لالسرتفادة الكاملة من المبادرات والحوافز التي تقدمها الحكومة. سرتقوم

ح عن التغييرات الجوهرية في المسررتقبل في حالة حدوةها، ومع ذل، ، ف ن إدارة المجموعة حاليًا ليسررت على الموقف وتقديم اإلفصرراتطور بمراقبة  

 .م2021علم بأ  عامل قد يستدعي إفصاًحا إضافيًا باإلشارة إلى التأةير على عمليات المجموعة في 

 

   عداداإلأسس  (2
 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1

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

 كما   للمجموعةائم المالية  جنباً إلى جنب مع القو  قراءتهاويجب    والمحاسبين  لمراجعينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية ل

م، حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية، ومع ذل، تذكر 2020  ديسمبر  31في    منتهيةللسنة الو  في

 وائم آخر ق وأدائها منذ  مجموعةالي للالم  مركزالمعامالت المهمة لفهم التغيرات في الو  األحداعلشرح    تفسيريةالسياسات المحاسبية واإليضاحات ال 

 . مجموعةلل سنويةمالية 

 31على النتائ  التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في    م ليست بالضرورة مؤشراً 2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعة إن نتائ  فترة  

 م. 2021 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 اآلخر و وحدة االئتمان المخططة

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

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

 لاير ما لم ينص على خالف ذل،. 
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 أسس اإلعداد )تتمة( (2

 

 أسس توحيد القوائم المالية  2-4
  2021  سبتمبر 30تتكون القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في وللفترة المنتهية في  

و يكون لها الحق في الحصول  م. الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أ

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

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

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أ  الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة   •

 فيها( المستثمر

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

 كة المستثمر فيها في التأةير على عائداتها القدرة على استخدام سيطرتها على الشر •

ات  وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماةلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلوم

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

 التعاقد  القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيهاالترتيب  •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى  •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتمل  •

 

لظروف تشير إلى وجود تغيرات في  تقوم المجموعة ب عادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات وا

توقف  عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالةة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وت 

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

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

 توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. 

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

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

المو  كافة  استبعاد  يتم  للمجموعة.  المحاسبية  السياسات  مع  المحاسبية  والمطلوباتالسياسات  المصروفات  جودات  الدخل،  الملكية،  حقوق   ،

 فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.   ةالنقدي  اتوالتدفق

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

 شركة تابعة، ف نها: 

 

 تستبعد موجودات )بما في ذل، الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.   •

 تستبعد القيمة الدفترية أل  حصص غير مسيطرة.   •

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

 القيمة العادلة للمقابل المستلم. ب  اإلعتراف •

 القيمة العادلة أل  استثمار محتفظ به. اإلعتراف ب  •

 الموحدة.  أ  فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارةب  اإلعتراف •

باح المبقاة، متى  تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األر •

 كان ذل، مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 

 

 استخدام التقديرات واالفتراضات:  2-5
 

باجتهادات وتقديرات   قيام اإلدارة  يتطلب  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  إعداد  والمبالغ  إن  السياسات  تطبيق  تؤةر في  وافتراضات 

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

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

 كانت مماةلة لتل، المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة. 

أعاله، قامت المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية   1كما هو موضح في إيضاح  

 راقبة الوضع وأ  تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية.  . ستواصل اإلدارة م19- السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

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

ف ن اإلدارة ليست على علم بأ  شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الش، على قدرة   لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذل، ،

 المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذل،، تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. 
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 السياسات المحاسبية ملخص ألهم  (3

 الت على المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة، التعدي 3-1
م وتفاصيل ذل، تم شرحها 2021يناير    1وجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذل، ف ن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من  ت ال  

 . للمجموعةم، ولكن ليس لها أةر جوهر  على القوائم المالية األولية الموجزة 2020ديسمبر  31في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 صافي ،األصول استخدام حق (4

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

 

 

 ايضاح 

 سبتمبر   30

2021 

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر   31
2020 
 )معدلة( 

 )مراجعة( 

   يناير 1
2020 
 )معدلة( 

 )مراجعة( 

     

 29,291,450 320,853,226 310,635,247 2.19 السنة /  الفترة بداية في كما الرصيد

 306,692,242 19,328,636 6,150,102  إضافات خالل الفترة / السنة 

 (15,130,466) (29,546,615) (21,610,229)   إطفاء الفترة / السنة 

  295,175,120 310,635,247 320,853,226 
 

قامت المجموعة بتعيين استشار  للتأكد من اكتمال ووجود ودقة جميع عقود اإليجار التي أبرمتها المجموعة.  وتتوقع  خالل الفترة الحالية ، •

 م. 2021 ديسمبر 31خالل الفترة المنتهية في  هذه العمليةاإلدارة االنتهاء من 

 

 صافي ،تجارية ذمم مدينة (5

مليون لاير سعود ( مطلوب من جهات    266م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعود  )  294يتضمن رصيد الذمم المدينة أرصدة بمبلغ  

بمبلغ   ديسمبر   31م )2021  سبتمبر  30مستحقة ألكثر من سنة كما في  مليون لاير سعود     147حكومية وشبه حكومية، منها أرصدة 

 مليون لاير سعود (.  103م: 2020

 كما يلي:  ص الخسارة االئتمانية المتوقعةكانت الحركة على مخص

 
 سبتمبر   30

2021 

 ( مراجعة)غير 

 ديسمبر   31
2020 
 )معدلة( 

 ( مراجعة )

   يناير 1
2020 
 )معدلة( 

 ( مراجعة )

 20,529,207 41,076,299 60,449,210 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 21,239,987 19,498,827 330,000 الفترة / السنة المحمل خالل 

 ( 692,895) ( 125,916) - ديون معدومة خالل الفترة / السنة 

 60,779,210 60,449,210 41,076,299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   شركة الخليج للتدريب والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة الموجزة  ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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 لمعامالت مع األطراف ذات العالقة ا6)  

 ت طبيعة المعامال ة الجهة ذات العالق 

 سبتمبر  30

2021 

 (  مراجعة)غير  

 سبتمبر  30

2020 

 ( مراجعة غير )

    

 675,000 675,000 إيجارات كمستأجر  شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة 

 1,024,500 1,024,500 إيجارات كمؤجر  

    

    مكافآت اإلدارة العليا 

 675,000 900,000 مكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة 

 76,500 109,500 عالوات  

    موظفين قصيرة األجل: منافع 

 5,561,847 5,246,047 رواتب ومكافآت  رواتب متضمنة مكافآت 

    

    مزايا وعالوات ما بعد التوظيف: 

 9,286,240 9,625,135 نهاية الخدمة  نهاية الخدمة  منافع

    

 مستحق من أطراف ذات عالقة 1- 6

 

 سبتمبر   30

2021 

 ( مراجعة)غير 
 2020ديسمبر 31
 ( مراجعة )

 2020يناير 1
 ( مراجعة )

 1,430,809 -  -  شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 أطراف ذات عالقة إلىمستحق  2- 6

 

 
 2021  سبتمبر  30

 ( مراجعة)غير 
 2020ديسمبر  31

 ( مراجعة )

 2020 يناير 1
 ( مراجعة )

 3,410,151 3,815,409 3,366,672 شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة 

 

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

 على التوالي.

 

المستحقة في نهاية كل سنة هي  تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة بشروط مماةلة لتل، التي تسود في المعامالت االعتيادية. إن األرصدة  

 أرصدة غير مضمونة كما أنها ال تحمل عموالت ويتم تسويتها نقداً. 

 

لمبالغ ل، لم تقم المجموعة بتسجيل أ  انخفاض  م 2021  سبتمبر  30للفترة المنتهية في  .  الجهات ذات العالقة  وجد ضمانات من أو إلىت ال  

العالقة والسوق    ذو  للطرفخفاض القيمة كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي  المستحقة من جهات ذات عالقة. يتم عمل تقييم ان 

 العالقة.  ذو الطرفعمل فيه ي الذ  

 

 رأس المال  (7

لاير   10مليون سهم( قيمة كل سهم    45:  م2020  ديسمبر  31)  م2021  سبتمبر  30مليون سهم كما في   45يتكون رأس مال المجموعة من  

 . سعود 
 

م(، بخصوص تقديم ملف لهيئة سوق المال لزيادة رأسمال  06/2021/ 30)الموافق    هر20/11/1442على موقع تداول بتاريخ    أعلنت الشركة

م(، 30/03/2021)الموافق    ره17/08/1442بناء على توصية مجلس اإلدارة الصادرة بتاريخ    طرح أسهم حقوق أولوية الشركة عن طريق  

مليون سهم عاد  جديد،    20، من خالل إصدار  أولويةحقوق  طرح أسهم    عن طريق  مليون لاير سعود   200بمبلغ    لزيادة رأس مال الشركة

مليون لاير سعود . مشروطة بأخذ موافقة الجهات    650مليون لاير سعود  إلى    450بحيث تكون الزيادة المقترحة في رأس المال من  

 الرسمية ذات العالقة والجمعية العامة غير العادية. 
 

م، أصدرت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق  2021  سبتمبر  30  الموافقهر  1443  رصف  23  بتاريخ

 سهم عاد  جديد، مشروطة بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية.مليون  20طرح أسهم حقوق األولوية بعدد 

  

 

 

 



   شركة الخليج للتدريب والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة الموجزة  ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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 أرباح توزيعات (8

مليون لاير سعود  بقيمة    11,250العادية توزيع أرباح بمبلغ  قررت الجمعية العامة    م2021مايو    25هر الموافق  1442شوال    13في  

 لاير سعود  للسهم(.  0.25لاير سعود  بقيمة مليون  11,250: م2020لاير سعود  للسهم الواحد )يناير  0.25

 ألجل قروض   (9

المجموعة على قروض طويلة األجل وقصيرة األجل من عدة بنوك محلية وذل، 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،  والتي تفاقيات تعهداتاإلتتضمن  .ات ألمر، ورهن بعض قطع أراضي المجموعة لصالح البنوكمضمونة بموجب سند

ملتزمة ببعض التعهدات الخاصة باتفاقيات  المجموعةم، لم تكن 2021  سبتمبر 30االحتفاظ بنسب مالية معينة. كما في  المجموعةتتطلب من 

مصنفة علي انها متداولة ومعروضة تحت بند قروض قصيرة األجل    مليون لاير سعود     36.9بقيمة    التمويل، وبالتالي تم تصنيف الترتيبات

 .في نفس التاريخ في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

 

  التزامات إيجار ( 10

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

م عملية بيع مبنى إدار  حديث  2015سرربتمبر   15مبنى مسررتأجر من خالل عملية بيع وإعادة اسررتئجار، حيث أتمت المجموعة بتاريخ   (أ

مليون لاير سررعود ،    75مليون لاير سررعود ، لشررركة منافع القابضررة بقيمة   58.9 تكلفتهالبناء بحي الغدير بمدينة الرياض، والبالغة  

سرنة تنتهي  20وذل، لتوفير السريولة الالزمة لتمويل توسرعات المجموعة في المشراريع التعليمية. وأعادت المجموعة اسرتئجار المبنى لمدة 

مليون لاير سرعود  وذل، بموجب متطلبات  16والبالغة حوالي   . هذا وقد تم تأجيل االعتراف بالمكاسرب من بيع المبنى،2034في سرنة 

، ويتم إةباتها في الفترات الالحقة بما يتناسرب للمراجعين والمحاسربينمعيار المحاسربة عن التأجير التمويلي الصرادر عن الهيئة السرعودية  

ئجار األرض للمبنى وصرنفت  ت ، تم فصرل قيمة اسر2016مع اسرتهالك المبنى المعاد اسرتئجاره الذ  تم تصرنيفه ك يجار تمويلي. خالل عام 

لاير سعود  كمكاسب من بيع المبنى في    602.811مليون لاير سرعود (. تم االعتراف بمبلغ    48.7ك يجار تشرغيلي )بقيمة حالية بمبلغ  

  لاير سعود (. 602.811م: 2020 سبتمبر 30) الموجزةالموحدة قائمة األرباح أو الخسائراألولية 
الراجحي  م بتوقيع عقد مع شركة محمد عبدالعزيز2016أغسرطس   25مبنى مدارس مسرتأجرة في الدمام، حيث قامت المجموعة بتاريخ   (ب 

سررنة. وقد تم تصررنيف إيجار المبنى ك يجار تمويلي )بقيمة حالية بمبلغ   20وأوالده لالسررتثمار، السررتئجار مبنى مدارس اإلشررراق لمدة  

  .كحق إستخداممليون لاير سعود ( وإيجار األرض المقام عليها المبنى   17.8
واعادة اسررتئجار مع  بيعبتوقيع عقد  ،م2019 ديسررمبر 23تاريخ مدارس مسررتأجرة في الدمام والرياض، حيث قامت المجموعة ب  ةالةة ( ج

       سنة. 15لمدة  الصحافة ومدارس المغرزات ومدارس الدمام، الستئجار مبنى مدارس  الستثماراالراجحي  صندوق
 خدمة للموظفينالمكافأة نهاية  ( 11

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

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

 
 سبتمبر   30

2021 

 ( مراجعة)غير 

 ديسمبر   31
2020 
 )معدلة( 

 ( مراجعة )

   يناير 1
2020 
 )معدلة( 

 ( مراجعة )

    

 53,965,487 56,013,132 60,808,916 السنة /   الفترة بداية فيالرصيد 

 15,897,132 12,828,834 15,806,338 السنة  / تكلفة الخدمة والفائدة المتضمنة في األرباح أوالخسائر للفترة

 6,316,000 5,632,029 - السنة  /  في إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة للفترة الخسارة االكتوارية

 (20,165,487) (13,665,079) (11,694,851) خالل الفترة / السنة  المدفوع

 64,920,403 60,808,916 56,013,132 

 

 تكاليف تمويل ( 12

 

 

 سبتمبر   30

2021 

 ( مراجعة)غير 

 سبتمبر  30

 2020 

 ( مراجعة )

    

 34,153,809 32,984,003  حق استخدام موجودات   التزامات فوائد

 11,509,065 14,032,484  تكاليف تمويل القروض 

  47,016,487 45,662,874 

 

 



   شركة الخليج للتدريب والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة الموجزة  ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة ( 13

 

 الزكوي  الموقف 13-1

م وحصلت على شهادة من  2020  ديسمبر   31)"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في    والجمارك  والضريبة  الزكاةقدمت المجموعة إقراراتها لهيئة  

 م. 2022  أبريل 30هر الموافق 1443 رمضان 29سارية المفعول حتى  هيئةال

 

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

 .م2021وقدمت استئنافًا خالل عام  هيئةاللاير سعود . لم توافق المجموعة على تقييم  25,084,981يبلغ 

 

 الزكاة مخصص حركة 13-2

 

 سبتمبر   30

2021 

 ( مراجعة)غير 

 ديسمبر   31
2020 

 ( مراجعة )

   يناير 1
2020 

 ( مراجعة )

    

 2,731,086 2,607,860  1,474,691  الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 2,675,299 1,983,513  2,190,790  المحمل خالل الفترة / السنة 

 ( 2,798,525) ( 3,116,682) (2,172,491)  خالل الفترة / السنة  المدفوع

 2,607,860 1,474,691 1,492,990 السنة /  الفترة نهاية فيالرصيد 

 

 محتملةاللتزامات اإل ( 14

مليون لاير سعود     101أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها وخالل دورة أعمالها العادية، ضمانات بنكية بلغت قيمتها  

 مليون لاير سعود (.  88.3م :2020ديسمبر  31م ) 2021 سبتمبر 30كما في 

 

 ربحية السهم  ( 15

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

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

 خالل الفترة. 

 

 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة في  المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

 

 سبتمبر  30

2021 

 ( مراجعة)غير  

 سبتمبر  30

2020 

 ( مراجعة )غير  

 سبتمبر  30

2021 

 ( مراجعة)غير  

 سبتمبر  30

2020 

 ( مراجعة )غير  

     

 15,586,017 331,524 6,533,493 7,936,775 الفترة  ربحصافي 

 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 العادية  األسهم لعدد المرجح المتوسط

 0.35 0.01 0.15 0.18 ربحية السهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   شركة الخليج للتدريب والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة الموجزة  ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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 المعلومات القطاعية ( 16

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

 ولتماشيها مع طرق إعداد التقارير الداخلية. 

 

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

 معقولة. 

 

 تتكون المجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: 

 

   الحاسب اآللي   - 1

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

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

 حقوق امتيازها في الشرق األوسط.   المجموعةيوهورايزن للحاسب اآللي العالمية والتي تمتل، منهجية وأنظمة شركة ن 

 

   اللغة      -2

يشتمل على برام  التدريب في اللغة اإلنجليزية وهي مقسمة على ست مستويات وتقدم هذه البرام  على فترات من شهرين إلى   

 المجموعة أربعة عشر شهر. تعتمد هذه البرام  على منهجية أنظمة شركة دايراكت إنجليش العالمية للغة اإلنجليزية والتي تمتل،  

  حقوق امتيازها بالشرق األوسط. 

 

   التدريب اإلداري والمالي -  3

المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم   يهدف قطاع التدريب اإلدار  والمالي إلى تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات واألساليب 

وغيرها وبالتالي    ماألسهويشمل ذل، الدورات التطويرية في اإلدارة والقيادة وتداول   الموكلة لهم وتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم،

 .  دولية  شهاداتمن خالل   اإلنتاجية رفع مستو  األداء والكفاءة

 

   مراكز االتصال -  4

 يقدم هذا القطاع خدمات إدارة وتشغيل مراكز خدمات العمالء عبر الهاتف لعدد من الشركات والهيئات.  

 

   المشاريع التعليمية -  5

 

التعليمية المتعلقة بالجامعات ووزارة التربية والتعليم بما في ذل،  تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من يشمل هذا القطاع المشاريع  

الجامعات السعودية ويتركز العمل في هذه المشاريع على توفير الكادراألكاديمي للسنوات التحضيرية حسب معايير وأسس علمية  

 رد البشرية للجامعات. تضعها الجامعات وتقوم الشركة ب دارة هذه الموا

 

   المدارس -  6

 بنات( داخل المملكة العربية السعودية.  /يمثل هذا القطاع إنشاء وإدارة المدارس التعليمية الخاصة )بنين 
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 المعلومات القطاعية  )تتمة( ( 16

   

          

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

        

 
 اللغة  الحاسب اآللي 

اإلداري  التدريب 

 اإلجمالي  المدارس  المشاريع التعليمية  مراكز االتصال  والمالي 

        (مراجعة م )غير 2021  سبتمبر 30

  610,507,705  82,858,775  58,010,619  288,749,734  57,693,921  43,930,543  79,264,113 إيرادات 

  42,796,171  20,601,760  191,097  11,170,559  1,343,923  1,885,241  7,603,591 استهالكات واطفاءات 

قبل الزكاة وضريبة )الخسارة(   / الربح

 الدخل 
4,826,457  (4,474,370) 6,279,625 820,921  1,600,112  (5,374,949) 3,677,796  

  1,692,290,494  886,008,338  62,501,788  256,079,036  83,702,647  18,756,855  385,241,830 إجمالي الموجودات 

  1,022,498,546  716,319,224  55,479,177  70,417,545  90,690,743  29,901,597  59,690,260 إجمالي المطلوبات 

        

        ( مراجعةم )غير 2020 سبتمبر 30

 579,325,604 102,261,907 68,072,905 274,345,661 44,847,893 26,742,247 63,054,991 إيرادات 

 35,968,431 15,359,554 83,128 7,401,940 1,466,281 4,080,135 7,577,393 استهالكات واطفاءات 
قبل الزكاة وضريبة )الخسارة(   / الربح

 16,525,844 2,515,250 2,112,630 11,418,465 (2,156,042) (4,515,421) 7,150,962 الدخل  

 1,723,920,113 868,474,994 58,117,913 336,091,860 60,501,252 140,256,933 260,477,161 إجمالي الموجودات 

 1,077,314,665 848,124,270 55,065,265 78,773,073 55,780,077 13,850,193 25,721,787 إجمالي المطلوبات 
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 دوات الماليةاأل ( 17

 

 قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة 

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

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

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

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

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

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

 

.  اآلخر  الشامل  الدخللمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات ا

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

 

في   ذل، مستوياتها  في  بما  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  التالي  الجدول  تتضمن يوضح  العادلة. ال  للقيمة  الهرمي  التسلسل 

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

 معقولة. 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  ول المستوى األ  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  (مراجعة )غير   م2021  سبتمبر 30

     

     موجودات مالية 

في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من   اتاستثمار

 348,663,943 17,023,499 - 331,640,444 خالل الدخل الشامل اآلخر   

 

     ( مراجعةم )2020ديسمبر   31

     

     موجودات مالية 

في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من   اتاستثمار

 271,812,091 15,688,499 - 256,123,592 خالل الدخل الشامل اآلخر   

 

     ( مراجعةم )2020 يناير 1

     

     موجودات مالية 

في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من   اتاستثمار

 269,071,412 14,004,000 - 255,067,412 خالل الدخل الشامل اآلخر   

 

 

 قرارات الجمعية العمومية ( 18

 مجلس اإلدارة لما يلي:  توصيةم( على 2021 مايو 25هر )الموافق 1442 شوال 13 في جلستها المنعقدة بتاريخ  العامةوافقت الجمعية 

 

 . سهم لكل سعود  لاير 0,25 بواقع م2020ديسمبر  31لاير سعود  أرباح نقدية عن السنة المنتهية في  11,250,000مبلغ  توزيع •

 م.2020ديسمبر  31لاير سعود  عن السنة المنتهية في  900.000منح مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمجموع  •

 

 المقارنة ارقام تبويب وإعادة تسويات  ( 19

في هذه   المبقاة  األرباح وهناك أ  أةر على الربح    يكنلم    ،لعرض أفضل. ومع ذل،  عند الضرورة  المقارنة  أرقام  بعضتم إعادة تصنيف    19-1

 .الموجزةالموحدة  األوليةالمالية  القوائم
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 )تتمة( المقارنة ارقام تبويب وإعادة تسويات ( 19

 

 مدرجة، ايجار غير  لعقد  تأجير  التزامات  و  موجودات  استخدام  حق  المجموعة  إدارة  اكتشفت  2021يوينو    30  في  المنتهية  الفترة  خالل  19-2

ومع  م ،  2020و    م2019ديسمبر    31للسنوات    أجيرترتب عليه قيام إدارة المجموعة بتعديل حق استخدام الموجودات والتزامات الت   مما

 .هامة غير قيمتها أناالستهالك والفوائد حيث  تأةيريتم  لمذل،، 

 

 بعد   الرصيد

 / إعادة التصنيف   التعديل

 تسويات 

 )دائن(  /مدين 

 قبل   الرصيد

 التعديل 
 البند  اسم

   

  يف كماالمركز المالي  قائمةأثر التعديل على 

 م 2020يناير  1

 حق إستخدام موجودات  298,061,214 22,792,012  320,853,226 

 الجزء غير المتداول  – التزامات اإليجار (359,175,461) (20,592,012) (379,767,473)

 الجزء المتداول  -  تأجيرالتزامات  (16,552,771) (2,200,000) (18,752,771)

    

   
  يف كماالمركز المالي  قائمةأثر التعديل على 

 م 2020 ديسمبر   31

 حق إستخدام موجودات  288,339,299  22,295,948      310,635,247   

 الجزء غير المتداول  – التزامات اإليجار (322,627,742) (20,095,948)  (342,723,690) 

 الجزء المتداول  -  تأجيرالتزامات  (17,453,535) (2,200,000)    (19,653,535)   

 

 

المنتهية في    خالل  19-3 بالخطأ    وجوداكتسفت إدارة المجموعة    2021يوينو    30الفترة    حق   ضمن  مدرج  لعقدمصروفات ايجار أدرجت 

 . موجوات استخدام

 

   

  الخسائر أو األرباح قائمةأثر التعديل على 

 م 2020 ديسمبر  31  فىالمنتهية   للسنة

 االيرادات  تكلفة 683,828,338 (15,246,345) 668,581,993

 المحمل للفترة  – أرباح مبقاة 44,716,647 15,246,345 59,962,992

 * انخفاض قيمة موجودات مالية 4,248,162 15,250,665 19,498,827

 المحمل للفترة  – أرباح مبقاة 59,962,992 (15,250,665) 44,712,327

   
  قي كماالمركز المالي  قائمةأثر التعديل على 

 م 2020 ديسمبر   31

 تجارية ذمم مدينة 335,093,729 (15,250,665) 319,843,064

 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  52,226,972 22,837,256 75,064,228

 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون (74,866,539) ( 7,590,911) (82,457,450)

 .تعديلها  يتم لمم 2020 سبتمبر 30 في المنتهية للفترة المقارنة ارقامم وبالتالي 2020ديسمبر  31يتعلق بالربع األخير للسنة المنتهية في  العجز* 

 

 

  



   شركة الخليج للتدريب والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة الموجزة  ايضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 

 

- 16 - 

 

 الالحقة األحداث ( 20

 

الموافقة على فصل احدى أنشطتها التابعة )مراكز االتصال  المجموعة  مجلس إدارة  قرر    2021أكتوبر    13الموافق    هر 1443ربيع األول    7بتاريخ  

 . المختصة والمرخصة لذل، سمارت لين،( عن الشركة كشركة مستقلة وذل، بعد أخذ جميع اإلجراءات والموافقات الرسمية من الجهات  

 

شركة الخلي  للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم )غير ملزمة( مع مالك شركة  أعلنت    2021أكتوبر    20الموافق  هر  1443ربيع األول    14بتاريخ  

هلية المحدودة، وذل، عند التوصل  ( من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية األ ٪ 60مدارس الفيصلية األهلية المحدودة لالستحواذ المحتمل على نسبة ) 

 إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. 

 

  الموجزةالموحدة عتماد القوائم المالية األولية إ ( 21

 

  27م بواسطة لجنة المراجعة بتفويض من مجلس اإلدارة بتاريخ  2021  سبتمبر   30المنتهية في  تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة  

 م. 2021  نوفمبر   2هر الموافق  1443  ربيع األول 




