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 المراجع المستقلتقرير 

 إلى السادة/ مساهمي الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية مغلقة(

المملكة العربية السعودية –الرياض   

 الرأي

 31 ، والتي تشرررررمل قائمة المركا المالي كما في"(شرررررركة)"ال شرررررركة الوطنية للتربية والتعليملللقد راجعنا القوائم المالية 

المنتهية للسرنة  التدفقات النقديةوالتغيرات في حقوق الملكية ربح أو الخسرار  والدخل الشرامل وال وائموق م،2018 أغسرطس

 .األخرىالتفسيرية  المعلوماتمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة و المكونة ،يضاحات، واإلفي ذلك التاريخ

 31 في شرررررررركة كماللوفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركا المالي 

 المالي للتقرير الدولية للمعايير قا  وف، التاريخالمنتهية في ذلك للسررررنة  وتدفقاتها النقديةوأداءها المالي  ،م2018 أغسررررطس

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئةالمعتمد  من  األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة في المعتمد 

 أساس الرأي 

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمد  في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير  ا  لقد قمنا بالمراجعة وفق

لقواعد  وفقا  الشركة تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن 

، كما وفينا أيضا  بمتطلبات الصلة بمراجعتنا للقوائم الماليةودية ذات سلوك وآداب المهنة المعتمد  في المملكة العربية السع

 لتوفير أساسا   مناسبةالتي حصلنا عليها كافية و لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة خرى وفقا  سلوك وآداب المهنة األ

  في المراجعة. لرأينا

 األمور الرئيسية للمراجعة  

للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية األمور الرئيسية 

الموحد  للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحد  ككل، وعند تكوين رأينا فيها، 

 ولم نقدم رأيا  منفصال  في تلك األمور.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 وعضو غري شريك السعودية العربية اململكة يف مسجلة مهنية شركة وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام يب كي

 سويسرية. مجيع احلقوق حمفوظة. تعاونية شركة العاملية، جي ام يب كي ل والتابعة املستقلة جي ام يب كي شركات شبكة يف



 

 

 

 أمر رئيسي للمراجعة األمر الرئيسي في مراجعتناكيفية معالجة 

 :قمنا باإلجراءات التالية من بين أمور أخرى

تقييم مدى مالئمة سياسة اإلعتراف باإليرادات  •
لتقييم ما إذا كانت وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

 ( "اإليرادات"18)

أجرينا إختبار لعينة من معامالت اإليرادات  •
ومقارنتها مع المستندات المؤيد  للتحقق المسجلة 

 من وجود اإليرادات المسجلة.

قمنا بإجراء دراسة تحليلية لاليرادات مبنية على  •
عدد الطالب والرسوم المعتمد  للعملية التعليمية 
للحكم على مدى معقولية مبلغ االيراد المدرج 

 بالقوائم المالية المرفقة.

معرفتهم بمخاطر إستعلمنا من ممثلي اإلدار  بشأن  •
 الغش وعن ما إذا كانت هناك حاالت غش فعلية. 

 الخدمات التعليمية إيراداتاالعتراف ب

باإلشار  إلى السياسة المحاسبية المتعلقة باإلعتراف باإليرادات 
( المتعلق باإلفصاحات 19س( وكذلك اإليضاح رقم )-4رقم )

السنة المتعلقة باإليرادات فقد بلغت إيرادات الشركة عن 
مليون لاير  199مبلغ  م2018أغسطس  31المنتهية في 

 سعودي.

تعتبر اإليرادات أحد المؤشرات الجوهرية لقياس األداء 
ويترتب على ذلك وجود مخاطر متأصلة في عملية االعتراف 
باإليراد. يتم اإلعتراف باإليرادات عند تقديم الخدمات التعليمية 

 للطالب المسجلين.

المتأصلة في عملية االعتراف باإليراد. تم ونظرا  للمخاطر 
اعتبار اإلعتراف بإيرادات الخدمات التعليمية كأمر رئيسي 
للمراجعة وكذلك بسبب جوهرية قيمة إيرادات الخدمات 

 التعليمية المسجلة.

 أمر رئيسي للمراجعة كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

 أمور أخرى:قمنا باإلجراءات التالية من بين 

قياس االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالسوق في  •
نماذج تقييم اإلدار  وكذلك االفتراضات التي 

باستخدام مختصي  استخدمت في األعوام السابقة
 التقييم الداخلي لدينا.

إعاد  احتساب معدل الخصم من قبل مختصي التقييم  •
الداخلي لدينا باستخدام المعلومات الخارجية 

 والمقارنة مع افتراضات اإلدار .

اختبار الدقة الحسابية لنموذج التدفقات النقدية  •
ومطابقة البيانات ذات الصلة مع الخطة 
االستراتيجية طويلة األجل التي اعتمدها مجلس 

 اإلدار .

تقييم مدى موثوقية توقعات اإلدار  من خالل فحص  •
األداء الفعلي مقابل التوقعات التي أجريت في 

 ابق.الس

تقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المستخدمة في القوائم  •
 المالية والتحقق من صحتها.

 االنخفاض في قيمة الشهرة

باإلشار  إلى التقديرات واإلفتراضات المحاسبية المتعلقة 
( 8ب( وكذلك اإليضاح رقم )-5بإنخفاض الشهر  رقم )

 المتعلق باإلفصاحات المتعلقة بالشهر .

 11,357,834شهر  مرسملة بقيمة  لماليةتضمنت القوائم ا
م وذلك نتيجة عمليات 2018 أغسطس 31لاير سعودي كما في 

تقييما  سنويا   الشركةاالستحواذ التي جرت في السابق. تجري 
للتحقق من االنخفاض في القيمة وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة 

"االنخفاض في قيمة الموجودات". أُجري تقييم  36الدولي 
الوحد  المولّد  م على مستوى 2018االنخفاض في القيمة لعام 

 .للشركةللنقد 

إن تحديد المبلغ القابل لالسترداد، الذي يمثل القيمة العادلة 
ناقصا  تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى، يتطلب 

من اإلدار  عند تحديد وتقييم القطاع  استخدام إفتراضات
ر  التشغيلي. تستند المبالغ القابلة لالسترداد إلى نظر  اإلدا

ومعدل  الطالبومعدل أعداد  للمتغيرات مثل معدل اإليرادات
 الخصم المالئم.

اض في قيمة الشهر  كأمر مراجعة رئيسي تم اعتبار االنخف
األحكام واالفتراضات المستخدمة في عملية  جوهريةبسبب 
 التقييم.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 أمر رئيسي للمراجعة كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق بالتغير في إطار إعداد 
 القوائم المالية:

في تطبيق  الشركةاألخذ باالعتبار عملية إدار   •
المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد  في المملكة 
العربية السعودية وخاصة فيما يتعلق باألمور التي 

 تتطلب من اإلدار  استخدام أحكامها.

الحصول على فهم للتحليل الذي نفذته اإلدار  لتحديد  •
إلطار السابق جميع االختالفات الجوهرية بين ا

للقوائم المالية والمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمد  في المملكة العربية السعودية التي قد يكون 

 .للشركةلها أثر على القوائم المالية 

تقييم نتائج تحليل اإلدار  والقرارات األساسية  •
المتخذ  فيما يتعلق بالتحول باستخدام معرفتنا 

قة بالمعايير الدولية للتقرير بالمتطلبات ذات العال
المالي المعتمد  في المملكة العربية السعودية وفهمنا 

 .الشركةألعمال وأنشطة 

اختبار تسويات التحول باألخذ باالعتبار تحليل  •
الفروق الذي قامت به اإلدار  والمعلومات المالية 

 المتعلقة بها واحتساب هذه التسويات.

يما يتعلق بالتحول تقييم االفصاحات المستخدمة ف •
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد  في المملكة 
العربية السعودية من خالل األخذ باالعتبار 
المتطلبات ذات العالقة بالمعيار الدولي للتقرير 

 .1المالي 

 التغير في إطار إعداد القوائم المالية
 

( ألسس إعداد القوائم المالية فيما 2باإلشار  إلى اإليضاح رقم )
اإليضاح يتعلق بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي وكذلك 

لإلفصاحات المتعلقة بأثر تطبيق المعايير الدولية  (6) رقم
  للتقرير المالي.

 أغسطس 31بالنسبة لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في 
تقوم بإعداد وعرض قوائمها المالية  الشركةت م، كان2017

النظامية وفقأ  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة 
العربية السعودية الصادر  عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين.

 م، فتماشيا  2017 سبتمبر 1بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ من 
واعتماد خطة  م2016يسمبر د 19 يمع قرار مجلس اإلدار  ف

 م2017يناير  16 يالتحول من قبل الجمعية العامة العادية ف
إعداد وعرض قوائمها المالية وفقا  للمعايير الدولية تقرر 

للتقرير المالي الصادر  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
والمعتمد  في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير 

خرى الصادر  عن الهيئة السعودية للمحاسبين واالصدارات األ
القانونيين )المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد  في المملكة 

 العربية السعودية(.

بإعداد قوائمها المالية للسنة المنتهية في  الشركةوعليه، قامت 
م وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي 2018 أغسطس 31

المملكة العربية السعودية باستخدام المعيار الدولي المعتمد  في 
"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول  1للتقرير المالي 

 مر ".

وكجاء من هذا التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد  
تحليال   الشركةفي المملكة العربية السعودية، أجرت إدار  

الختالفات بين اإلطار السابق إلعداد تفصيليا  للفروق لتحديد ا
القوائم المالية والمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد  في 
المملكة العربية السعودية، وتحديد تسويات التحول وفقا  لتحليل 
الفروق والمتطلبات ذات الصلة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

 لقوائم المالية.وتقييم االفصاحات اإلضافية المطلوبة في ا 1

تم اعتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تسويات التحول 
نتيجة للتغير في إطار إعداد القوائم المالية واإلفصاحات 
المرتبطة بها في القوائم المالية تتطلب اهتماما  اضافيا  خالل 

 مراجعتنا.

  



 

 

  األخرى المعلومات

المعلومات األخرى. وتشررررمل المعلومات األخرى المعلومات الوارد  في التقرير السررررنوي، إن اإلدار  هي المسررررؤولة عن 

 ولكن ال تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

 كل من أشكال االستنتاج التأكيدي فيها.وال يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي ش

فإن مسررررؤوليتنا هي قراء  المعلومات األخرى المحدد  أعاله عندما تصرررربح متاحة،  المالية،وبخصرررروص مراجعتنا للقوائم 

أو مع  المالية،وعند فعل ذلك، األخذ في الحسررربان ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسرررقة بشررركل جوهري مع القوائم 

 جوهري.المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل 

نا إلى وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين باإلبالل عن األمر للمكلفين  لُصررررررر  عندما نقرأ التقرير السرررررررنوي، إذا خ 

 بالحوكمة.

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

 في المعتمد  المالي للتقرير الدولية للمعايير قا  وفالعادل، مسررررررؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضررررررها هي الإن اإلدار  

، األحكام القانونيين للمحاسرربين السررعودية الهيئة اعتمدتها التي األخرى واإلصرردارات والمعايير السررعودية، العربية المملكة

ار  ضرورية، عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدوهي المسؤولة ، نظام الشركات ونظام الشركة األساسيالمعمول بها في 

 بسبب غش أو خطأ. من تحريف جوهري، سواء   مالية خاليةلتمكينها من إعداد قوائم 

مسررتمر  وعن اإلفصرراح كشررركة على البقاء الشررركة ، فإن اإلدار  هي المسررؤولة عن تقدير قدر  وعند إعداد القوائم المالية

في المحاسرربة، ما لم تكن  سررتمراريةاالأسرراس  سررتخداماو، سررتمراريةباالبحسررب مقتضررى الحال، عن األمور ذات العالقة 

 أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك. الشركةهناك نية لتصفية 

 .الشركةير المالي في ن بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقريوالمكلف

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 

بسرررربب  تتمثل أهدافنا في الحصررررول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سررررواء  

ال أنه ليس إغش أو خطأ، وإصررردار تقرير المراجع الذي يتضرررمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مسرررتوى عالك من التأكيد، 

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمد  في المملكة العربية السرعودية سرتكشرف  أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا  على ضرمانا 

د جوهرية إذا كان  دائما  عن تحريف جوهري عندما يكون موجودا . ويمكن أن تنشرررررررأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُع 

التي يتخذها المسررتخدمون على  قتصرراديةااليمكن بشرركل معقول توقع أنها سررتؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات 

 أساس هذه القوائم المالية.

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمد  في المملكة العربية السررررعودية، فإننا نمارس الحكم المهني  وكجاء من المراجعة وفقا  

 :ونحافظ على ناعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضا  

بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  سواء   وتقديرها جوهرية في القوائم الماليةال التحريفاتتحديد مخاطر  •

سبةوالحصول على أدلة مراجعة كافية ولتلك المخاطر،  ستجابةإ مراجعة ا لرأينا.  منا س  سا يعد خطر عدم ولتوفير أ

جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو  تحريفاكتشررررررراف 

 تاوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوا الرقابة الداخلية.

للظروف،  ناسررربةلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصرررلة بالمراجعة، من أجل تصرررميم إجراءات مراجعة مالحصرررول ع •

 .بالشركةفاعلية الرقابة الداخلية  عنوليس بغرض إبداء رأي 

 

 



 

 

 )يتبع(مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 

السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة  سبةانمدى م تقييم •

 التي قامت بها اإلدار .

سرررتنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم او المحاسررربة، فيسرررتمرارية إلا سررراسسرررتخدام اإلدار  ألإ سررربةانسرررتنتاج مدى مإ •

قدر   بشررررأنبأحداث أو ظروف قد تثير شرررركا  كبيرا   ةقعال ذا الحصررررول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري

صنا كشركة على البقاء الشركة لُ نتباه في لفت اإلن بأن مطالبون فإنناوجود عدم تأكد جوهري،  ىلإ مستمر . وإذا خ 

 فإنناة، إذا كانت تلك اإلفصررررررراحات غير كافي أو، القة الوارد  في القوائم الماليةتقريرنا إلى اإلفصررررررراحات ذات الع

ستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، إتستند وتعديل رأينا. بمطالبون 

 مستمر . كشركةعن البقاء  الشركةتوقف  في فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب

 عن المالية تعبر، بما في ذلك اإلفصراحات، وما إذا كانت القوائم وهيكل ومحتوى القوائم المالية العام،العرض  تقييم •

 .المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا  عادال  

قد  تائج المهمة ، بلغنا المكلفين بالحوكمةأل ما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والن في

الوطنية للتربية  للشررررركة كتشررررفناها خالل المراجعةإللمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصررررور مهمة في الرقابة الداخلية 

 .والتعليم
 

 م جي الفوزان وشركاهاكي بي  / عن
 قانونيونمحاسبون ومراجعون 

 
 
 
 

 خليل إبراهيم السديس
 371ترخيص رقم 

 
 هـ1440ربيع األول  21التاريخ: 
 م2018نوفمبر  29الموافق: 
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  الشركة الوطنية للتربية والتعليم
 ( مقفلة) شركة مساهمة سعودية 
 قائمة المركز المالي

 م2018أغسطس  31كما في 
 مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك()المبالغ 

 

 سبتمبر 1
 م2016

 
أغسطس  31

 م2017
 

 أغسطس 31
 اتايضاح  م2018 

 
 

      ( 6إيضاح )   ( 6إيضاح )    

 الموجودات       
 موجودات غير متداولة       

 ومعدات وآالت ممتلكات 7  389,610,238  378,845,168  360,525,232
 صول غير ملموسةأ 8  12,130,901  12,406,901  12,683,251

 مجموع الموجودات غير المتداولة   401,741,139  391,252,069  373,208,483

 موجودات متداولة       
 مخزون   1,911,430  1,652,328  -

 ذمم مدينة 10  32,491,848  38,775,147  28,344,025
 رصدة مدينة أخرىأدفعات مقدمة و 11  15,806,858  23,485,935  14,863,018
 ومافي حكمهنقد  9  37,280,096  29,545,850  22,571,622

 الموجودات المتداولة مجموع   87,490,232  93,459,260  65,778,665

 الموجودات مجموع   489,231,371  484,711,329  438,987,148

        
 حقوق الملكية       

 رأس المال 17  300,000,000  300,000,000  300,000,000
 حتياطي نظاميإ 18  18,228,764  13,341,331  6,650,779

 ( متراكمة )خسائر /مرحلة رباح أ   24,508,165  25,750,180  (8,872,752)

 مجموع حقوق الملكية   342,736,929  339,091,511  297,778,027

 مطلوبات غير متداولة       
 طويلة االجل قروض 12  725,543,44  58,022,929  54,866,862
 منافع العاملين 16  44,870,000  45,800,000  45,982,000

 مؤجلةيرادات منح حكومية إالجزء غير المتداول من  13  1,993,285  3,233,122  4,736,948

 مطلوبات غير متداولةمجموع ال   010,407,91  107,056,051  105,585,810

 مطلوبات متداولة       
 األجل طويلة قروضالالجزء المتداول من  12  545,684,17  12,343,383  3,250,718

 يرادات مقدمةإ   29,954,366  20,334,881  27,043,220
 ذمم دائنة   1,017,866  775,558  201,628

 يرادات منح حكومية مؤجلةإالجزء المتداول من  13  1,239,837  1,503,826  1,749,282
 رصدة دائنة أخرىأمصروفات مستحقة و 14  3,641,385  1,652,126  1,021,204
 مخصص الزكاة  15  1,549,433  1,953,993  2,357,259

 مجموع المطلوبات المتداولة   55,087,432  38,563,767  35,623,311

 المطلوبات مجموع   146,494,442  145,619,818  141,209,121

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   489,231,371  484,711,329  438,987,148

 
 

 

 
 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (31) رقم ( الى1) رقم من المرفقة يضاحاتاإل تعتبر
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  والتعليمالشركة الوطنية للتربية 

 ( مقفلة) شركة مساهمة سعودية 

 ةالربح أو الخسارقائمة 

 م2018 أغسطس 31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(
 

 أغسطس 31

 )6إيضاح  ( م2017
 

 أغسطس 31
 م2018 

 

 اتايضاح 

 

      

 يراداتاإل 19  204,270,505  215,422,412

 منح وإعانات حكومية 20  15,686,241  21,300,862

 يراداتتكلفة اإل 21  (137,617,853)  (135,560,497)

 الربح مجمل    82,338,893  101,162,777

 
     

 عالنإمصروفات دعاية و   (816,812)  (921,021)

 داريةإمصروفات عمومية و 22  (26,813,721)  (25,719,948)

 خرىأيرادات إ 23  2,134,487  1,922,608

 الربح التشغيلي   56,842,847  76,444,416

 
     

 تمويلالتكاليف    (6,419,079)  (6,292,211)

 قبل الزكاة  سنةصافي ربح ال   50,423,768  70,152,205

 
 

 
   

  الزكاة 15  (1,549,439)  (2,259,376)

 سنةصافي ربح ال   48,874,329  67,892,829

      

 ربحية السهم:     

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 24  1,63  2,26

 

 

 
 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (31( الى رقم )1المرفقة من رقم ) يضاحاتاإل تعتبر

 
 

 
 



 

3 

 

 مالشركة الوطنية للتربية والتعلي

 ( مقفلة) شركة مساهمة سعودية 

 الدخل الشاملقائمة 

 م2018 أغسطس 31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(
 

  أغسطس 31
 (6)إيضاح  م2017

 
 أغسطس 31

 م2018
   

      

 سنةصافي ربح ال   48,874,329  67,892,829

 
     

 
 الخسارةالبنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو     

 
     

5,312,000 
 

3,224,000 
 عادة قياس مكافأه نهاية الخدمة للموظفينإربح اكتواري من   

 
     

 صنيفها الحقاً الى الربح والخسارةاجمالي البنود التي لن يعاد ت   3,224,000  5,312,000

      

 سنةاجمالي الدخل الشامل اآلخر لل   3,224,000  5,312,000

 سنةاجمالي الدخل الشامل لل   52,098,329  73,204,829

 
 

 
 
 
 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (31( الى رقم )1المرفقة من رقم ) االيضاحات تعتبر
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 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 ( مقفلة) شركة مساهمة سعودية 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م2018 أغسطس 31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(
  

  احتياطي نظامي  رأس المال

 

 مجموع حقوق الملكية  مرحلة رباحأ( / متراكمة)خسائر

 
 

      

 م2016سبتمبر  1الرصيد في 
300,000,000 

 
6,650,779 

 
(8,872,752) 

 
297,778,027 

 67,892,829  67,892,829  -  - سنةال ربح صافي

 5,312,000  5,312,000  -  - الدخل الشامل اآلخر

  -  - سنةاجمالي الدخل الشامل لل
829,204,73  

 
829,204,73  

  6,690,552  - المحول لإلحتياطي النظامي
( 552,690,6 ) 

 
- 

  -  - توزيعات أرباح
(345,891,31)  

 
(345,891,31)  

  م2017 أغسطس 31الرصيد في 
300,000,000 

 
13,341,331 

 
25,750,180 

 
339,091,511 

        

 329,874,48  -  - سنةال ربح صافي
 

329,874,48 

 3,224,000  3,224,000  -  - اآلخر الشامل دخلال

 سنةاجمالي الدخل الشامل لل
-  -  52,098,329  52,098,329 

 المحول لإلحتياطي النظامي
-  4,887,433  (4,887,433)  - 

 توزيعات أرباح
-  -  (911,452,48)   (911,452,48)  

 342,736,929  24,508,165  18,228,764  300,000,000 م2018 أغسطس 31الرصيد في 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (31( الى رقم )1المرفقة من رقم ) االيضاحات تعتبر
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 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مقفلة(مساهمة سعودية  )شركة

 قائمة التدفقات النقدية

 م2018 أغسطس 31المنتهية في  للسنة

 يذكر خالف ذلك()المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم 
 

 أغسطس 31
 م2017

 
  أغسطس 31

 م2018

  

  

 االنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من     

 قبل الزكاةسنة صافي ربح ال  50,423,768  70,152,205

 لــ: تعديالت    

 مشكوك في تحصيلها ديونمخصص   -  734.452

  ستهالك اوهالك إ  13,936,029  13,068,841

 منافع العاملين  4,357,000  5,926,000

 تكاليف تمويلية  6,419,079  6,292,211

 إيرادات محققة منح حكومية  (1,503,826(  (1.749.282)

94,424,427  73,632,050   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      

 ذمم مدينة  6,283,299  (11.165.574)

 مخزون  (259,102)  (1.652.328)

 خرىأ رصدة مدينةأو ةمقدم دفعات  7,679,077  (8,622,917)

 ذمم دائنة  242,308  573.930

 رصدة دائنة أخرىأمصروفات مستحقة و  1,989,259  630,922

 المسدد من الزكاة  (1,953,999)  (2.662.642)

 منافع العاملينالمسدد من   (3,682,000)  (2.474.000)

 يرادات مقدمةإ  9,619,485  (6.708.339)

 االنشطة التشغيلية من الناتج صافي النقد  93,550,377  62,343,479

 يةاالستثمار التدفقات النقدية من األنشطة    

 ومشروعات تحت التنفيذ ممتلكات ومعدات إضافات  (24,425,099)  (31.112.427)

 نشطة االستثماريةاأل المستخدم في صافي النقد  (24,425,099)  (31.112.427)

 ةالتمويل التدفقات النقدية من األنشطة    

  القروضالمحصل من   909,090  12,634,521

 المسدد من القروض  (13,847,211)  (5.000.000)

 توزيعات األرباح المدفوعة  (48,452,911)  (31.891.345)

 نشطة التمويليةاألالمستخدم في  صافي النقد  )61,391,032(  (24,256,824) 

 وما في حكمه في النقدصافي التغير   7,734,246  6.974.228

 وما في حكمه أول السنة نقد  29,545,850  22.571.622

 نهاية السنةفي  وما في حكمه نقد  37,280,096  29.545.850

 
 
 

 
 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (31( الى رقم )1المرفقة من رقم ) يضاحاتاإل تعتبر



 

 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مقفلة(مساهمة سعودية  )شركة 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2018أغسطس  31للسنة المنتهية في 
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 التنظيم والنشاط .1

الشرررررركة الوطنية للتربية والتعليم "الشرررررركة" هي شرررررركة مسررررراهمة سرررررعودية مقفلة مسرررررجلة بموجب السرررررجل التجاري رقم 
 م.2002يوليو  14هـ الموافق 1423جمادى األولى  4صادر في مدينة الرياض بتاريخ ال 1010178851

واإلسرررتثمار في  -ما قبل المرحلة الجامعية  -يتمثل نشررراط الشرررركة في تملك وإنشررراء وإدار  المدارس الخاصرررة بالتعليم العام 
 المجال الرياضي والترفيهي والنوادي الرياضية لطالب المدارس. وتمارس الشركة نشاطها من خالل فروعها المبينة أدنا :

ية النموذجية مدارس الترب جاري رقم  / فرع  جل ت يان بموجب سررررررر تاريخ  1010205885حي الر هـ 1426محرم  12ب
 م.2005براير ف 21الموافق 

هـ 1427ذو الحجة  24بتاريخ  1010226993وابي بموجب سررررررجل تجاري رقم حي الر /فرع مدارس التربية النموذجية 
 .م 2007يناير  14الموافق 

هـ 1431ربيع اآلخر  4بتاريخ  1010284328حي الناهة بموجب سرررررررجل تجاري رقم  / فرع مدارس التربية النموذجية
 م.2010مارس  20الموافق 

هـ 1438ربيع اآلخر  5بتاريخ  1010466961حي قرطبة بموجب سرررررررجل تجاري رقم  / فرع مدارس التربية النموذجية
 .م2017يناير  4الموافق 

 يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض
 11531الرياض  - 41980ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 أسس اإلعداد .2

 المحاسبية المطبقةالمعايير 

تم إعداد القوائم المالية طبقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمد  في المملكة العربية السررررعودية والمعايير واإلصرررردارات 
 أغسطس 31المنتهية في  لسنةاألخرى الصادر  عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. بالنسبة لجميع الفترات السابقة ل

بإعداد وعرض قوائمها المالية النظامية وفقا  لمعايير المحاسررربة المتعارف عليها في المملكة العربية  الشرررركة، قامت م2016
السررعودية الصررادر  عن الهيئة السررعودية للمحاسرربين القانونيين وكذلك متطلبات نظام الشررركات السررعودي والنظام األسرراسرري 

ر ما يتفق مع إعداد وعرض القوائم المالية. إن مصررررررطلح "معايير المحاسرررررربة المتعارف عليها في المملكة للشررررررركة في إطا
العربية السعودية الصادر  عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" يشير إلى معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة 

محاسبين القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمد  في العربية السعودية الصادر  عن الهيئة السعودية لل
 المملكة العربية السعودية.

تماشررررررريا مع قرار  إعداد هذه القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمد  في المملكة العربية السرررررررعودية تم
لذلك ، م2017يناير  16 يعتماد خطة التحول من قبل الجمعية العامة العادية فوا م2016ديسرررررررمبر  19 يمجلس اإلدار  ف

"تطبيق  1قوائم مالية سرررنوية. وعليه، فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  أول تعتبر للشرررركةفإن هذه القوائم المالية 
 المالية.إلعداد القوائم  الشركةالمعايير الدولية للتقارير المالية ألول مر " بواسطة 

 31سرررررابقا  كما في ( أثر التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية على حقوق الملكية المدرجة 6يعرض اإليضررررراح رقم )
م، بما في 2016 أغسطس 31للسنة المنتهية في  للشركةالدخل الشامل قائمة الربح أو الخسار  وقائمة م، و2016 أغسطس

للسنة المنتهية في  للشركةذلك طبيعة وأثر التغيرات الجوهرية في السياسات المحاسبية عن تلك المستخدمة في القوائم المالية 
 م.2016 أغسطس 31

 سياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم تطبيقها بصور  ثابتة على كافة الفترات المعروضة.ال

 أسس القياس
 تم إعداد هذه القوائم المالية بالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك وبإستخدام أساس مفهوم اإلستمرارية.

 عملة العرض والنشاط
 هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للشركة.تم عرض 

 



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مقفلة(مساهمة سعودية  )شركة 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2018أغسطس  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
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 ولكن غير سارية المفعول بعدوالتعديالت الصادرة  الجديدة المعايير .3

المعايير والتعديالت الصررادر  ولكن لم تنطبق على القوائم المالية مدرجة أدناه. إن هذه القائمة من المعايير الصررادر  هي تلك 
بيقها في تاريخ التي تتوقع الشررررررركة بصررررررور  معقولة أن يكون لها أثر على اإلفصرررررراحات والمركا أو األداء المالي عند تط

 مستقبلي. فيما يلي المعايير والتعديالت الصادر  وغير سارية المفعول حتى اآلن.
 

 ( االدوات المالية9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

األدوات  (9)م النسررررخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي 2014أصرررردر مجلس معايير المحاسرررربة الدولية في يوليو 
األدوات المالية: اإلثبات والقياس وجميع اإلصررردارات السرررابقة للمعيار  (39)لمالية الذي يحل محل معيار المحاسررربة الدولي ا

بين الجوانب الثالثة للمحاسبة لألدوات المالية: التصنيف  (9). يجمع المعيار الدولي للتقرير المالي (9)الدولي للتقرير المالي 
على الفترات السررنوية التي تبدأ في أو بعد  (9)والتحوط. يسررري المعيار الدولي للتقرير المالي  والقياس ومحاسرربة اإلنخفاض

بصررردد إسرررتكمال تقييمها المتعلق بأثر نموذج الخسرررائر اإلئتمانية  الشرررركة. إن م مع السرررماح بالتطبيق المبكر2018يناير  1
 قيمة موجودتها المالية. يالمتوقعة على اإلنخفاض ف

 
 ( االيرادات من العقود مع العمالء15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

د نموذج من خمس خطوات للمحاسرررربة م ويقدم المعيار الجدي2014في مايو  (15)تم إصرررردار المعيار الدولي للتقرير المالي 
، يتم اإلعتراف باإليرادات بمبلغ (15)عن اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأ  الحصول عليه مقابل تحويل سلع أو خدمات إلى العميل.

ل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية. يجب سررررررريحل معيار اإليرادات الجديد مح
م. إن 2018يناير  1تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو تطبيق بأثر رجعي معدل للفترات السررررررنوية التي تبدأ في أو بعد 

باالعتراف  ةعلى سررررياسرررراتها الخاصرررر( 15)بصرررردد إسررررتكمال تقييمها المتعلق بأثر المعيار الدولي للتقرير المالي  الشررررركة
 باإليرادات.

 ( عقود االيجار16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

ين. يقوم المسرررررتأجر نموذجا  محاسررررربة إيجاري واحد في المركا المالي للمسرررررتأجر (16)يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
باإلعتراف بأصررررول حق االسررررتخدام التي تمثل حقه في اسررررتخدام األصررررل المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل إلتااماته بإجراء 
مدفوعات اإليجار. هناك اسررررررتثناءات إختيارية لعقود اإليجار قصررررررير  األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضررررررة. تظل 

ار الحالي، أي أن المؤجرين يسررررتمرون في تصررررنيف عقود اإليجار كعقود إيجارات تمويلية أو محاسرررربة المؤجر مماثلة للمعي
 تشغيلية.  

 (17)محل اإلرشررررادات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسرررربة الدولي  (16)يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 
لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضررررمن عقد  (4)دولية للتقرير المالي الخاص بعقود اإليجار، تفسررررير لجنة تفسرررريرات المعايير ال

الحوافا و تفسرررير لجنة التفسررريرات الدولية  –عقود اإليجار التمويلية  (15)إيجار  وتفسرررير لجنة التفسررريرات الدولية السرررابقة 
 ويتم تقييم جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.  -27السابقة 

م. مع السرررررماح بالتطبيق المبكر للمنشررررربت التي تطبق 2019يناير  1يسرررررري المعيار للفترات السرررررنوية التي تبدأ في أو بعد 
اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبررل الترراريخ األولي لتطبيق المعيررار الرردولي  (15)المعيررار الرردولي للتقرير المررالي 

 على قوائمها المالية.( 16)في تقييم األثر المحتمل لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  الشركة. بدأت (16)للتقرير المالي 
 

 التعديالت االخرى
 :للشركةفيما يلي المعايير الجديد  والتعديالت على المعايير التي ال يتوقع أن يكون لها أثر على القوائم المالية 

 (.2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  (أ

أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الاميلة  (ب
 (.28ومعيار المحاسبة الدولي  10المالي 

 (.23ضريبة الدخل )تفسير لجنة التقارير المالية رقم ج(   عدم التأكد بشأن معامالت 

 (.28المحاسبة الدولي رقم  د(    المساهمات طويلة األجل في الشركات الاميلة والمشاريع المشتركة )تعديالت على معيار
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 متداولالغير  المتداول مقابلتصنيف أ(   

بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركا المالي على أسررراس تصرررنيف متداولة/ غير متداولة. تكون  الشرررركةتقوم 
 الموجودات متداولة عندما تكون:

 من المتوقع تحققها أو يعتام بيعها أو استهالكها خالل دور  التشغيل العادية. •

 يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجر . •

 خالل االثني عشر شهرا  بعد فتر  التقرير.يتوقع أن تتحقق  •

أن يكون نقدا  وما في حكمه ما لم يكن مقيدا  نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية إلتاام على األقل لالثني عشر شهرا   •
 بعد فتر  التقرير.

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 تكون المطلوبات متداولة عندما:

 متوقعا  أن يتم تسويتها خالل دور  التشغيل العادية.يكون  •

 يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجر . •

 مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهرا  بعد فتر  التقرير. •

 عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لألثني عشر شهرا  بعد فتر  التقرير. •
 يع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.جم الشركةتصنف 

 األعمال والشهرة تجميعب(  

بالمحاسرررربة عن تجميع األعمال باسررررتخدام طريقة االسررررتحواذك يتم قياس تكلفة االسررررتحواذ ك جمالي المقابل  الشررررركةتقوم 
المحول الذي تم قياسررره بالقيمة العادلة في تاريال االسرررتحواذ ومبلق أي حقوق ملكية غير مسررريطرة في الشرررركة المسرررتحوذ 

 عليهاك

 ويتم إدارجها في المصروفات اإلداريةكيتم قيد التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها 

باالستحواذ على أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المفترض تحملها بتصنيف وتوزيع  الشركةعندما تقوم 
مناسب وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف المرتبطة بها كما في تاريال االستحواذك يتضمن ذلك فصل 

 تقات الكامنة في العقود الرئيسية بواسطة الشركة المستحوذ عليهاكالمش

يتم اإلعتراف بأي مقابل محتمل محول بالقيمة العادلة في تاريال االسررررتحواذك يتم قياس كافة المقابالت المحتملة )باسررررت ناء 
القيمة العادلة المعترف بها في  تلك المصرررررنفة كحقوق ملكية( تم قياسرررررها بالقيمة العادلة في كل تاريال تقرير والتغيرات في

ك ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية والتسويات الالحقة يتم المحاسبة عنها مة الربح أو الخسارةقائ
 ضمن حقوق الملكيةك

ملكية غير المسرررريطرة( يتم قياس الشررررهرة مبدئياً بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلق الم بت لحقوق ال
وأي حصررص سررابقة محتفظ بها على صررافي الموجودات القابلة للتحديد المسررتحوذة والمطلوبات المالية المفترض تحملهاك 

ب عادة تقييم ما  الشرررركةفي حال تجاوز القيمة العادلة لصرررافي الموجودات المسرررتحوذ عليها إلجمالي المقابل المحول, تقوم 
حيحة جميع الموجودات المسررررررتحوذ عليها وجميع المطلوبات المفترض تحملها ومراجعة إذا كانت حددت بصررررررورة صرررررر

اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالق التي سيتم اإلعتراف به في تاريال االستحواذك إذا كان إعادة القياس ال يزال يؤدي إلى 
الربح أو المحول, يتم إداراج األرباح في قائمة تجاوز القيمة العادلة لصررافي الموجودات المسررتحوذ عليها إلجمالي المقابل 

 كالخسارة

بعد اإل بات األولي, يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر إنخفاض متراكمةك ألغراض إختبار اإلنخفاض يتم توزيع 
ع أن تسرررتفيد من والتي من المتوق للشرررركةالشرررهرة المسرررتحوذة من تجميع أعمال من تاريال االسرررتحواذ لكل وحدة توليد نقد 

دمج األعمال بغض النظر عن ما إذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى للشررررركة المسررررتحوذ عليها مخصررررصررررة لتلك 
 الوحداتك

شهرة المرتبطة بالعملية  ستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة, ف ن ال شهرة على وحدة توليد نقد وا عندما يتم توزيع ال
ي القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسررررارة عند اسررررتبعاد العمليةك يتم قياس الشررررهرة المسررررتبعدة يتم إدراجها ف

 المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة واإلبقاء على وحدة توليد النقدك
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 قياس القيمة العادلةج(   

مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه 
 السوق تاريال القياسك يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -

 الرئيسي, في أك ر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوباتفي حالة عدم وجود السوق  -

ك يتم قياس القيمة العادلة الشرررركةإن السررروق الرئيسررري أو السررروق األك ر تقدماً يجب أن يكون قابالً للوصرررول إليه من قبل 
عير األصررل أو اإللتزام لألصررل أو اإللتزام باسررتخدام اإلفتراضررات التي سرروف يسررتخدمها المشرراركين في السرروق عند تسرر

 ب فتراض أن المشاركين في السوق يم لون مصلحتهم اإلقتصاديةك

قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشررررراركين في السررررروق علي تحقيت منافع إقتصرررررادية 
السوق يستخدم نفس األصل في أقصى و باستخدام الموجودات في أقصى وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في 

 أفضل استخدام لهك
أسرراليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم  الشررركةتسررتخدم 

  االستفادة من المدخالت التى يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكهاك

يف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تسلسل يتم تصن
 القيمة العادلةك ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه, بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:

 ن تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المما لةكالمستوى األول: األسعار المتداولة )بدو

المسررررتوى ال اني: أسرررراليب تقييم يكون أدنى مسررررتوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصررررورة 
 مباشرة أو بصورة غير مباشرةك

 إدراكهكاس القيمة العادلة ال يمكن المستوى ال الث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقي
بتحديد ما  الشركةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر, تقوم 

ستناداً إلى أدنى مستوى  سل الهرمي عن طريت إعادة تقييم التصنيف )ا سل إذا كان التحويل قد حدث بين المستويات في الت
بتحديد السياسات واإلجراءات لكل  الشركةمن المدخالل الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة التقريرك تقوم 

 من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررةك

بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسرررررررها أو إعادة  الشرررررررركةفي تاريال كل تقرير تقوم 
بالتحقت من المدخالت الرئيسررية المطبقة في آخر  الشررركةك ولهذا التحليل تقوم للشررركةتقييمها وفقاً للسررياسررات المحاسرربية 

 الشررررررركةاألخرى ذات العالقةك كما تقوم  في إحتسرررررراب التقييم مع العقود والمسررررررتندات مطابقة المعلوماتتقييم من خالل 
بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصرررررررل أو إلتزام مع المصرررررررادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالًك 

بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أسرررراس طبيعة وخصررررائص  الشررررركةألغراض إفصرررراحات القيمة العادلة قامت 
 ة كما هو موضح أعالهكلصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادومخاطر األ

 النقد وما في حكمه   (د

قدية وما في حكمها من النقد في الصرررررررندوق ولدى البنوك في الحسرررررررابات الجارية وتسرررررررهيالت المرابحة بفترة نتتكون ال
في حكم النقد هو است مارات قصيرة األجل عالية السيولة إن ما  من تاريال االستحواذك أشهراستحقاق أصلية أقل من  ال ة 

 القابلة للتحويل بسهولة إلى مبالق نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمةك

 المخزون  (ـه

قابلة للتحقت, ويسررجل بالتكلفة أو صررافي القيمة ال يالمدرسرر يوالز الكتب الدراسررية واألدوات المكتبيةيتكون المخزون من 
أيهما أقلك وتم ل القيمة القابلة للتحقت الفرق بين سرررعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصررروما منها تكاليف 

 اإلتمام التقديرية ومصاريف استكمال البيعك يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجحك 

 القيمة اإلسررررررتردادية وصررررررافي قيمة الدفتريةبالفرق بين ال الدفترية القيمة يانخفاض ف ب  بات الشررررررركة )عند اللزوم(تقوم 
 الحركة والمخزون المتقادم ضمن تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارةك ءبطي للمخزون
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 الذمم المدينة التجارية    (و

عند  خسللا ر اخفافا . ويتم تكوين القيمة بفخسللا ر اخفافا  تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلللب بعد خ للم 

 على تح يل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة.  الشركةوجود دليل موضوعب يشير إلى عدم مقدرة 

وأي اسللترداداال قةقة لمبالغ الذمم المدينة والتب تم شلل بها سللابقاً ت للاف  الاسللارة.على قا مة الربح أو  اخفافا ويتم تحميل 

 الاسارة.إلى قا مة الربح أو 

 المنح الحكومية   (ز

يتم اخعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتب ة سوف يتم اخلتزام 

 الشللللركةبها. عندما ترتبط المنحة ببند م للللروف يتم اخعتراف بها كديراداال على أسللللاع منتظم على مدت الفتراال التب تعتزم 

 كم روفاال. تعويض التكاليف التب يتم قيدها

 عندما تتعلق المنحة بأصل، يتم اخعتراف بها كديراداال بمبالغ متساوية على مدت األعمار اخفتاجية المتوقعة لألصل ذو العالقة.

على منح غير فقدية يتم تسلللجيل األصلللل والمنحة باخجمالب بالقيمة اخسلللمية وتحويلها إلى قا مة الربح أو  الشلللركةعند تح لللل 

ساوية. عندما مد الاسارة على ستهالك مزايا األصل المحدد بأقساط سنوية مت ت العمر اخفتاجب المتوقع لألصل بناًء على فمط ا

يتم منح قرو  أو مسللاعداال مماةلة من الحكوماال أو المسسللسللاال ذاال العالقة بمعدل فا دة أقل من معدل الفا دة السللا د فدن أةر 

 هذه الفوا د التف يلية يعتبر منحة ةكومية.

 حقالال الغاء االثباتاألولي و اإلثبات –األدوات المالية    (ح

 األداة المالية هب أي عقد ينتج عنه أصل مالب لدت منشأة وإلتزام مالب أو أداة ملكية لمنشأة أخرت.

 الموجودات المالية  (1

 اخةباال والقياع األولب .أ

مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والاسا ر واخقرا  والمديوفياال يتم ت نيف الموجوداال عند القياع األولب كموجوداال 

والموجوداال المالية المحتفظ بها ةتى تاريخ اقستحقاق والموجوداال المالية المتاةة للبيع أو كمشتقاال ما  ة كأدواال تحوط 

 فب تحوط فعال، أيهما مال ماً.

ة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسللللللارة مبد ياً بالقيمة العادلة م للللللافاً يتم قياع كافة الموجوداال باالف الموجوداال المالي

إليها تكاليف معامالال مباشلللرة. يتم اخعتراف بتكاليف المعامالال للموجوداال المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسلللارة 

 تكبدها. الاسارة عندفب قا مة الربح أو 

عالقة واسللتاماراال محتفظ بها ةتى  االذ أطراففقد وما فب ةكمه وذمم مدينة ومسللتحق من التالية:  الموجوداال المالية للشللركة

 تاريخ اقستحقاق.

 القياع الالةق .ب

 يعتمد القياع الالةق للموجوداال المالية على ت نيفها كما هو مبين أدفاه:

 اخقرا  والمديوفياال     -

ير مشتقة ذاال قيمة محددة أو يمكن تحديدها وهب غير مدرجة فب سوق فشط. بعد اخقرا  والمديوفياال هب موجوداال مالية غ

 القياع المبد ب يتم قياع هذه الموجوداال المالية قةقاً بالتكلفة الم فأة باستادام معدل الفا دة الفعلب فاق اً اخفافا .

تحواذ واألتعاب أو التكاليف التب تشللللكل جزًء ق يتم إةتسللللاب التكلفة الم فأة باألخذ فب اخعتبار أي خ للللم أو عالوة عند اقسلللل

مة ال قا  يل فب  فا دة الفعلب فب إيراداال التمو عدل ال فا دة الفعلب. يتم إدراج إطفاء م عدل ال . يتم ربح أو الاسلللللللارةيتجزأ من م

لقرو  أو الم للروفاال فب التكاليف التمويلية بالنسللبة ل الربح أو الاسللارةاخعتراف بالاسللا ر الناتجة من اخفافا  فب قا مة 

 التشغيلية األخرت بالنسبة للمديوفياال.

 الموجوداال المالية المحتفظ بها ةتى تاريخ اقستحقاق     -

النية والقدرة  للشلللركةيتم ت لللنيف اقسلللتاماراال والتب لها مبلغ سلللداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ اسلللتحقاق محدد والتب يكون 

على اخةتفاظ بها ةتى تاريخ اقسللتحقاق كاسللتاماراال محتفظ بها ةتى تاريخ اقسللتحقاق. يتم تسللجيل اقسللتاماراال المحتفظ بها 

الم فأة باسللتادام طريقة معدل الفا دة الفعلب فاق للاً أي إفافا  وإةباال اخيراداال ب ريقة العا د  ةتى تاريخ اقسللتحقاق بالتكلفة

فب اخعتبار مااطر إ تمان األطراف األخرت فب تقييمها فيما إذا كافت هذه األدواال المالية قد إفاف لللللت  الشلللللركةالفعلب. تأخذ 

 قيمتها.

تاريخ اقسللللتحقاق اخيداعاال لدت البنوك واقسللللتاماراال األخرت عالية السلللليولة ذاال تت للللمن اقسللللتاماراال المحتفظ بها ةتى 

 تواريخ استحقاق أصلية ةالةة أشهر أو أكار ولكن ليس أكار من سنة من تاريخ الشراء.

خالل  ليس لدت الشللللللركة أي موجوداال مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجوداال م للللللنفة عند اخةباال األولب بالقيمة العادلة من

 األرباح أو الاسا ر.
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 إلغاء اإلعتراف كج

 يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من األصول المالية المما لة, عندما ينطبت( عندما:
 استالم التدفقات النقدية من األصلإنتهاء الحقوق في      •
بدون  تدفقات النقدية المستلمة بالكاملنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تعهدت بدفع الب الشركةقامت      •

 أي تأخير جوهري لطرف  الث من خالل ترتيبات وإما

 جوهريةبتحويل كافة المخاطر ومزايا األصل بصورة  الشركةقيام   ك  أ

 بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية ولكن قامت بنقل السيطرة على األصلك الشركةلم تقم   كب

 إنخفاض الموجودات المالية   كد

بتاريال كل تقرير بالتأكد فيما  الشركةبالنسبة للموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر, تقوم 
األصل المالي أو مجموعة  يعتبرإذا كان هناك دليالً موضوعياً على إنخفاض قيمة أصل أو مجموعة من األصول الماليةك 

مة فقط إذا كان هناك دليالً موضوعياً على اإلنخفاض نتيجة لوقوع حدث أو أك ر بعد اإل بات األولي األصول المالية منخفضة القي
لألصل وأن الحدث له تأ ير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية يمكن تقديرها 

 بصورة مو وق فيهاك

مة مؤشرررررات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صررررعوبات مالية كبيرة أو قد يتضررررمن دليل اإلنخفاض في القي
تع ر أو تأخير في سررداد أصررل الدين أو إحتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشررير البيانات القابلة للمالحظة 

 تغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتع رك إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة م ل ال

 الموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة -

بداية بتقييم ما إذا كان هناك إنخفاض على مستوى فردي  الشركةبالنسبة للموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة تقوم 
عدم وجود دليل موضرروعي على وجود إنخفاض في قيمة أصررل مالي تم تقييمه  ركةالشررللموجودات الهامة بمفردهاك إذا قدرت 

بشكل فردي, سواًء كان جوهرياً أو غير جوهري, يتم إدراج األصل في مجموعة أصول مالية ذات خصائص مخاطر إئتمان 
يد خسررائر اإلنخفاض, أو ال يزال مما لة وتقييمها مجتمعة لإلنخفاضك بالنسرربة للموجودات التي يتم تقييمها بصررورة منفردة لتحد

 اإلعتراف بها ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي إلنخفاض القيمةك

يتم قياس مبلق أي خسررائر إنخفاض كالفرق بين القيمة الدفترية لألصررل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة )بخالف خسررائر 
ا بعد(ك يتم خصرررررم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسرررررتقبلية المقدرة وفقاً لمعدل اإلئتمان المسرررررتقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبده

 الفائدة الفعلي لألصل الماليك

ك الربح أو الخسرررارةيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصرررل من خالل اسرررتخدام حسررراب مخصرررص واإلعتراف بالخسرررائر في قائمة 
ستحت  الخسارة(الربح أو مة إيرادات الفوائد )المسجلة ك يراد تمويل في قائ ستحقاقها على القيمة الدفترية المخفضة وت ستمر ا ي

 باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسائر اإلنخفاضك

م تحقت كافة يتم شررررطب القروض والمخصررررصررررات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك إحتمال حقيقي السررررتردادها مسررررتقبالً وت
ك في حال زيادة أو نقصان مبلق خسائر اإلنخفاض المقدر في السنة الالحقة بسبب أحداث الشركةالضمانات أو تم تحويلها إلى 

وقعت بعد اإلعتراف باإلنخفاض, يتم زيادة أو تخفيض خسرررررررائر اإلنخفاض المعترف بها سرررررررابقاً من خالل تعديل حسررررررراب 
الربح الحقاً, يتم تخفيض مبلق االسترداد من المصروفات اإلدارية والعمومية في قائمة المخصصك في حال استرداد المشطوب 

 الخسارةكأو 

 المطلوبات المالية(   2

 والقياس االثبات .أ

يتم تصررررررنيف المطلوبات المالية عند اإل بات األولي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسررررررائر والقروض 
والسرررررررلف والذمم الدائنة, ايهما مالئماًك يتم قيد كافة المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

ة العادلة بعد خصرررررم تكاليف المعامالت المباشررررررةك يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الخسرررررائر مبدئياً بالقيم
قة بها يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو  بالقيمة العادلة, وأي تكاليف معامالت متعل ياً والحقاً  األرباح أو الخسرررررررائر مبدئ

 القروض والمستحت ألطراف ذات عالقةك للشركة تكبدهاك تتضمن المطلوبات المالية الخسارة عند
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  (ط

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصرررررراً االسررررررتهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمةك تتكون التكلفة من تكلفة المعدات 
والمواد بما في ذلك الشررررررحن والتأمين والنفقات من المقاولين لتركيب وإنشرررررراء األعمال وتكاليف التمويل المرسررررررملةك إذا كان 

 ت والمعدات أعماراً إنتاجية مختلفة, يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات والمعداتك ألجزاء هامة من بنود الممتلكا
ل اسرررتهالك الممتلكات والمعدات على قائمة  باسرررتخدام طريقة القسرررط ال ابت على مدى العمر اإلنتاجي  الربح أو الخسرررارةيُحمَّ

 التالية: السنوية ألعمار المقدرةالمقدَّر لكل منها وفقاً ل

 االصل  السنوات

 تحسينات على مباني مملوكةو مباني  10و  33
 أ اث ومفروشات  10– 7
 يلآمعدات وأجهزة حاسب   10– 4

 سيارات   5

يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطريقة الحالية والعمر اإلنتاجي 
 كمستقبلي الخسارة بأ رالمقدر أو القيمة المتبقية مختلفة عن تلك المقدر سابقاًك يتم اإلعتراف بأ ر هذه التغيرات في قائمة الربح أو 

ية أو العمر التشغيلي للموجوداتك اإلصالحات والتحسينات جديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجتتم رسملة الت
يتم تحميلها كمصاريف عند حدو هاك كما يتم إ بات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد الموجودات والتي تم ل الصغيرة 

 الخسارةكفترية للموجودات في قائمة الربح أو الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الد

تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو التركيب, وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلضافة 
إلى فئة الموجودات المعنيةك إلى التكاليف المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء أو التركيب, بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة, 

 ال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذك

 ملموسةالغير الموجودات   (ي

يتم قياس الموجودات المسرررررتحوذ عليها بصرررررورة منفردة عند اإل بات األولي بالتكلفةك الحقاً لإل بات األولي يتم قيد الموجودات 
غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر إنخفاض متراكمك الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً باست ناء 

الفترة التي تم فيها تكبد  الخسرررررررارة فيلة ال يتم رسرررررررملتها ويتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو تكاليف التطوير المرسرررررررم
 المصروفاتك

 برامج الحاسب اآللي (1

يتم استهالكها بطريقة القسط ال ابت على مدار عمرها  يتم قيد تراخيص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئياً بالتكلفةك
  المقدر بخمس سنواتك

 الشهرة (2

الشرررررررهرة هي المبلق الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المسرررررررتحوذ عليها صرررررررافي القيمة العادلة 
بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذك  الشركةللموجودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة المعترف بهاك عندما تقوم 

يتم توزيع الشررررهرة من تاريال دمج األعمال على الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تسررررتفيد من دمج األعمالك تم ل كل وحدة 
 مولدة للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية وال تزيد أبداً عن قطاع التشغيلك

 تكاليف اإلقتراض  (ك

رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء موجودات مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري  يتم
التكاليف على قائمة  د لها, وبخالف ذلك, يتم تحميل هذهالمحد المؤهلة لإلسرررررتخدامجميع األنشرررررطة الالزمة إلعداد الموجودات 

الربح أو الخسارةك
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 انخفاض الموجودات غير المالية  (ل

تقوم الشركة بتاريال كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمتهك في حالة وجود أي مؤشر أو عندما 
لالسترداد لألصلك القيمة القابلة لالسترداد لألصل يتطلب إجراء إختبار إنخفاض سنوي لألصل, تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة 

ابلة هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام أيهما أعلىك يتم تحديد القيمة الق
رة كبيرة عن تلك الموجودات األخرى أو لالسترداد لألصل الفردي إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية داخلة مستقلة بصو

مجموعة الموجوداتك عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل 
 منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالستردادك

قدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات الن
الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصلك يتم األخذ في اإلعتبار عند تحديد 

لة عدم إمكانية تحديد م ل هذه المعامالت فيتم استخدام القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد معامالت السوق األخيرةك في حا
 نموذج التقييم المناسبك يتم إختبار الشهرة سنوياً لإلنخفاض وال يتم عكس أي خسائر إنخفاض للشهرةك

سابها لإلنخفاض على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من  ستند الشركة في إحت ت
حدات المولدة للنقد للشرررركة التي تتوزع عليها الموجودات الفرديةك تغطي هذه الموازنات والخطط التشرررغيلية بصرررورة عامة الو

فترة خمس سرررررنواتك يتم إحتسررررراب معدل النمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المسرررررتقبلية للمشرررررروع بعد السرررررنة 
 الخامسةك

في فئات المصررررروفات التي تتفت مع وظيفة  الربح أو الخسررررارةليات المسررررتمرة في قائمة يتم اإلعتراف بخسررررائر إنخفاض العم
 األصل المنخفضك

بالنسبة للموجودات باست اء الشهرة يتم إجراء تقييم بتاريال كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض المعترف 
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو  الشركةبها سابقاً لم تعد موجودة أو قد إنخفضتك عند وجود م ل هذه المؤشر تقوم 

ويتم رد خسائر اإلنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الوحدة المولدة للنقدك 
الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد خصم االستهالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة األصل 

 الخسارةكد في قائمة الربح أو في السنوات السابقةك يتم اإلعتراف بهذا الر

 الزكاة   (م

ً  يبتاريال قائمة المركز الماليتم احتسررررررراب مخصرررررررص الزكاة  لزكاة والدخل في المملكة العربية ل الهيئة العامةلتعليمات  وفقا
سابقة يتم ا بات مطلوبات الزكاة االضافية قائمة األرباح والخسائرك ويدرج المخصص الناتج ضمنالسعوديةك  سنوات ال  عن ال

 ن وجدت, والتي تتعلت بالربوط الزكوية عن سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها اصدار الربوط النهائيةكإ

 منافع العاملين  (ن

ً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط ا الشركةتقدم  لمنصوص خطة مزايا محددة للموظفين وفقا
عليها في أنظمة المملكة العربية السعوديةك يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة 

 المتوقعةك اإلئتمان

المبقاة ألرباح المالي والرصيد المقابل يضاف إلى يتم اإلعتراف ب عادة قياس األرباح والخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز ا
 ي حد ت فيهاكتمن خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة ال

والمصاريف المتعلقة  فيلاتكاليتم اإلعتراف ب, وفترات الحقة الخسارة فيال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو 
 كفي قائمة الربح أو الخسارة بخطط المنافع المحددة

 يراداتاإلعتراف باإل (س

مع  الشركةالخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة تقديم تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحت من 
 ً  ك يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضاتك االخذ بعين االعتبار شروط الدفع المحددة تعاقديا

يتم إ بات اإليراد عندما يكون من الممكن قياسرررررره بشرررررركل مو وق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصررررررادية إلى 
 كما هو موضح أدناهك الشركةوعندما تتحقت معايير محددة لكل من أنشطة  الشركة

 ليميةالخدمات التع

يرادات عند تأدية الخدمات التعليمية للطالب المسجلين بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج بالصافي اإلب عترافيتم اإل
 الخدمات ذات العالقةك تقديمك كما تتحقت االيرادات األخرى عند الخصومات واالعفاءاتبعد 
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 )يتبع( – المحاسبيةملخص ألهم السياسات  .4

 توزيعات األرباح  (ع

 تقيد توزيعاال األرباح فب القوا م المالية فب الفترة التب يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين فب الشركة.

 ربحية السهم (ف

بعر  معلوماال ربحية السهم األساسية والماف ة ألسهمها العادية. يتم اةتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم  الشركةتقوم 

الربح أو الاسارة العا دة إلى المساهمين العاديين فب الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القا مة خالل الفترة. يتم 

بح أو الاسارة العا دة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القا مة تحديد ربحية السهم الماف ة با م الر

ً منها األسهم المملوكة المحتفظ بها لتأةير كافة األسهم العادية الماففة المحتملة والتب تتكون من أوراق الدفع القابلة  ما وما

 للتحويل وخياراال األسهم الممنوةة للموظفين، إن وجدال.

 المعامالت بالعمالت األجنبية(ص

المعامالال بالعمالال األجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي باستادام أسعار ال رف السا دة عند ةدوث تلك المعامالال، أما 

ألسعار ال رف الموجوداال والم لوباال ذاال ال بيعة النقدية المحددة بالعمالال األجنبية فيتم تحويلها إلى الريال السعودي وفقاً 

 السا دة فب تاريخ المركز المالب، وتدرج خسا ر أو أرباح فروقاال أسعار ال رف فب قا مة الربح أو الاسارة للفترة الجارية.

 اإليجارت  (ق

يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب، ين وي أو ق ين وي على عقد إيجار على جوهر الترتيب فب تاريخ إفشا ه. يتم تقييم الترتيب 

لتحديد ما إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد على استادام أصل محدد وأن الترتيب ينقل ةق استادام األصل أو األصول ةتى لو لم 

 يكن هذا الحق محدد صراةة فب الترتيب.

 كمستأجر الشركة

بشكل جوهري كافة المااطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر عند بدء  الشركةإن عقود اخيجار التمويلى التب تنقل إلى 

ا اخيجار يتم رسملتها عند بداية عقد اخيجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدفى من دفعاال اخيجار أيهم

ض فب إلتزام اخيجار وذلك لتحقيق معدل فا دة ةابت على الرصيد أقل. يتم توزيع دفعاال اخيجار بين النفقاال التمويلية وتافي

 الاسارة.الربح أو نفقاال التمويل فب التكاليف التمويلية فب قا مة بالمتبقب من اخلتزام. يتم اخعتراف 

سوف تح ل  كةالشريتم استهالك األصل المسجر على مدت العمر اخفتاجب لألصل، ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن 

 على الملكية فب فهاية فترة اخيجار، يتم استهالك األصل على مدت العمر اخفتاجب المقدر لألصل وفترة اخيجار أيهما أق ر.

إن عقد اخيجار التشغيلب هو عقد إيجار باالف عقد اخيجار التمويلب. يتم اخعتراف بدفعاال اخيجار التشغيلب كم روفاال 

 ب ريقة القسط الاابت على مدت فترة اخيجار. لربح أو الاسارةاتشغيلية فب قا مة 

 المخصصات   (ر

إلتزام قافوفب أو تعاقدي فتيجة لحدث سابق ومن المرجح  للشركةيتم اقعتراف بالما ص فب قا مة المركز المالب عندما يكون 

أن يت لب تدفق خارج للمنافع اققت ادية لتسوية اقلتزام ويمكن تقدير مبلغها ب ورة موةوق فيها. عندما يكون التأةير جوهري 

يعكس تقييماال السوق  ة الذيال ريبيتم تحديد الما  اال من خالل خ م التدفقاال النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خ م قبل 

الحالية للقيمة الزمنية لألموال، وعندما يكون مال ماً والمااطر التب ين وي عليها اقلتزام. يتم اخعتراف بتافيض الا م كتكلفة 

  الاسارة.تمويلية فب قا مة الربح أو 

 االلتزامات المحتملة( ش

ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واةد أو أكار من أةداث هب التزاماال من المحتمل أن تنشأ عن أةداث سابقة 

مستقبلية غير مسكدة ق تقع ضمن السي رة الكاملة للشركة، أو التزام ةالب ق يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هناك ةاجة 

ا ق تدرج الم لوباال المحتملة هموةوقية كافية فدفلتدفق الموارد لتسوية اقلتزام. فب ةال عدم القدرة على قياع مبلغ اقلتزام ب

 وإفما تف ح عنها فب القوا م المالية.

 التقارير القطاعية ( ت

التب تشارك فب أفش ة األعمال والتب يمكن أن تتحقق منها إيراداال وتتكبد فيها  الشركةالق اع التشغيلب هو أةد مكوفاال 

األخرت. تتم مراجعة كافة النتا ج  الشركةقة بالمعامالال مع أي من مكوفاال م روفاال وتشمل اخيراداال والم روفاال المتعل

ختااذ قراراال بشأن الموارد التب سيتم تا ي ها للق اع  للشركةالتشغيلية لق اعاال التشغيل من قبل صافعب القراراال التشغيلية 

 .ر لها معلوماال مالية منف لةوتقييم أدا ها والتب تتوف
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .5

من اإلدارة اسررررتخدام األحكام والتقديرات واالفتراضررررات التي تؤ ر على المبالق المسررررجلة  للشررررركةيتطلب إعداد القوائم المالية 

لإليرادات والمصرررروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصررراحات المرفقة واإلفصررراح عن المطلوبات المحتملةك إن عدم التأكد 

وهريررة على القيمررة الرردفتريررة للموجودات من هررذه التقررديرات واإلفتراضررررررررات يمكن أن يؤدي إلى نتررائج تتطلررب تعررديالت ج

 والمطلوبات التي تتأ ر بها في الفترات المستقبليةك 

إن االفتراضررات الرئيسررية التي تتعلت بالمسررتقبل وكذلك المصررادر الرئيسررية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريال التقرير 

لقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السرررررررنة المالية ذات المخاطر الجوهرية التي قد ينتج عنها تعديالت هامة على ا

في تقديراتها على المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم الماليةك إن الظروف الحالية  الشرررررررركةالتالية مدرجة أدناهك تسرررررررتند 

ك يتم الشررركةن سرريطرة واإلفتراضررات عن التطورات المسررتقبلية, قد تتغير بسرربب التغيرات في السرروق أو الظروف الخارجة ع

 عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدو هاك

 خطط المزايا المحددة .أ

يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام ذي العالقة باسرررررتخدام التقييمات اإلكتواريةك يتضرررررمن التقييم اإلكتواري 

شمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم القيام بوضع إفتراضات مختلفة والتي قد تختلف عن  التطورات الفعلية في المستقبلك وت

والزيادات المسررتقبلية في المرتبات ومعدالت الوفياتك نظراً للتعقيد في التقييم واإلفتراضررات األسرراسررية وطبيعتها طويلة األجل, 

 اجعة جميع اإلفتراضات في تاريال كل تقريركف ن إلتزام المزايا المحدد شديد التأ ر بالتغيرات في هذه اإلفتراضاتك تتم مر

إن معدل الخصررم هو المعامل األك ر عرضررة للتغيراتك وعند تحديد معدل الخصررم المناسررب تأخذ اإلدارة في اإلعتبار معدالت 

ما تم   أو أعلى, كAAفأة نهاية الخدمة التي ال تقل عن تصررنيف  االفائدة لسررندات الشررركات بعمالت تتفت مع عمالت إلتزام مك

تحديده بواسررطة وكالة تصررنيف معتمدة دولياً لتتوافت مع المدة المتوقعة إللتزام المنافع المحددةك يتم مراجعة السررندات األسرراسررية 

للتأكد من جودتهاك يتم حذف تلك التي لها فروقات إئتمان مفرطة من تحليل السرررررررندات التي يعتمد عليها معدل الخصرررررررم, على 

يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات لدول محددةك ال تتغير جداول الوفيات إال  ت جودة عاليةكأسررررراس أنها ال تم ل سرررررندا

على فترات زمنية اسرررتجابة للتغيرات السررركانيةك وتسرررتند الزيادات المسرررتقبلية في المرتبات إلى معدالت التضرررخم المتوقعة في 

 المستقبل بالنسبة لدول محددةك

 انخفاض الشهرة .ب

لة يتم إجراء إ قاب ها ال قد وقيمت لدة للن لدفترية للوحدات المو مة ا قد بمقارنة القي لدة للن مة على الوحدات المو بار إنخفاض القي خت

يهما لالستردادك إن القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد هي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها القابلة لالستخدام أ

قييم المعقد المستخدمة لتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع و/أو القيمة القابلة لالستخدام تتضمن استخدام أكبرك إن عملية الت

طرق م ل طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم إفتراضات لتقديرات التدفقات النقديةك تعتمد القيمة القابلة لالسترداد 

 تخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعةكبشكل كبير على معدل الخصم المس

 شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية .6

( تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةك عند إعداد قائمة المركز المالي 2كما هو مبين في )إيضررررررراح

بتعديل المبالق المدرجة سررررابقاً في القوائم المالية المعدة  الشررررركةاالفتتاحية على أسرررراس المعايير الدولية للتقارير المالية, قامت 

ايير المحاسرررربة المتعارف عليها في المملكة العربية السررررعودية الصررررادرة عن الهيئة السررررعودية للمحاسرررربين القانونيين وفقاً لمع

ضاحات التي تبين األ ر على المركز المالي واألداء المالي  سابقة(ك فيما يلي الجداول واالي سبية ال شركة)المعايير المحا نتيجة  لل

 بية السابقة إلى تطبيت المعايير الدولية للتقارير الماليةكالتحول من تطبيت المعايير المحاس
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 تتمة - شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية .6

 معاييرال)تاريخ التحول الى  م2016سبتمبر  1المركز المالي وحقوق الملكية كما في  لقائمة تسويات الشركة 6-1

 (ةماليرير الاالدولية للتق

 

وفقا األرصدة 
لمعايير الدولية ل

   ر التحولأ  عادة تصنيفإ  للتقارير المالية

األرصدة وفقا 
للمعايير السعودية 

 السابقة

 

 الموجودات       
 موجودات غير متداولة

 (جيضاح )إ – ومعدات التآو ممتلكات 269,653,179  (665,198)  91,537,251  360,525,232
 (جيضاح )إ – مشروعات تحت التنفيذ 91,537,251  -  (91,537,251)  -

 (بيضاح )إ - صول غير ملموسةأ 1,325,417  -  11,357,834  12,683,251
 يضاح )ب(إ –شهرة  22,364,445  (11,006,611)  (11,357,834)  -

 المتداولةمجموع الموجودات غير  384,880,292  (11,671,809)  -  373,208,483

 موجودات متداولة       
 ذمم مدينة, صافي 28,344,025  -  -  28,344,025
   - رصدة مدينة أخرىأدفعات مقدمة و 13,053,557  -  1,809,461  14,863,018

 (هـإيضاح )
  - مستحت من أطراف ذات عالقة 1,809,461  -  (1,809,461)  -

 (هـيضاح )إ
 ومافي حكمهنقد  22,571,622  -  -  22,571,622

 الموجودات المتداولة مجموع 65,778,665  -  -  65,778,665

 الموجودات مجموع 450,658,957  (11,671,809)  -  438,987,148

 حقوق الملكية       
 رأس المال 300,000,000  -  -  300,000,000

 حتياطي نظاميإ 6,650,779  -  -  6,650,779
 ( متراكمة )خسائر / مرحلة رباحأ 16,323,128  (25,195,880)  -  (8,872,752)

 مجموع حقوق الملكية 322,973,907  (25,195,880)  -  297,778,027

 مطلوبات غير متداولة       
 طويلة االجل قروض 54,866,862    -  54,866,862
 يضاح )أ(إ –منافع العاملين  32,457,929  13,524,071  -  45,982,000
منح يرادات إالجزء غير المتداول من   4,736,948  -  -  4,736,948

 حكومية مؤجلة 

 مطلوبات غير متداولةمجموع ال 92,061,739  13,524,071   -  105,585,810

 مطلوبات متداولة       
 طويلة قروضالالجزء المتداول من  3,250,718      3,250,718

 األجل
 يرادات مقدمةإ 27,043,220  -  -  27,043,220

 ذمم دائنة 201,628  -  -  201,628
الجزء المتداول من إيرادات منح حكومية  1,749,282  -  -  1,749,282

 مؤجلة
رصدة دائنة أمصروفات مستحقة و 1,021,204  -  -  1,021,204

 أخرى
 مخصص الزكاة      2,357,259  -  -  2,357,259

 مجموع المطلوبات المتداولة 35,623,311  -  -  35,623,311

 المطلوبات مجموع 127,685,050  13,524,071  -  141,209,121

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 450,658,957  (11,671,809)  -  438,987,148
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 م2017أغسطس  31المركز المالي وحقوق الملكية كما في لقائمة  تسويات الشركة 6-2

وفقا األرصدة 
لمعايير الدولية ل

   ر التحولأ  عادة تصنيفإ  للتقارير المالية

األرصدة وفقا 
للمعايير السعودية 

 السابقة

 

 الموجودات       
 موجودات غير متداولة

 (جيضاح )إ –ومعدات التآو ممتلكات 257,718,160  (830,109)  121,957,117  378,845,168
 (ج)يضاح إ - مشروعات تحت التنفيذ 121,957,117  -  (121,957,117)  -

 (ب)يضاح إ - صول غير ملموسةأ 1,049,067  -  11,357,834  12,406,901
 )ب(يضاح إ – شهرة 22,364,445  (11,006,611)  (11,357,834)  -

 مجموع الموجودات غير المتداولة 403,088,789  (11,836,720)  -  391,252,069

 موجودات متداولة       
 مخزون 1,652,328  -  -  1,652,328

 ذمم مدينة, صافي 38,775,147  -  -  38,775,147

23,485,935 

 6,045,211  -  
17,440,724 

  رصدة مدينة أخرىأدفعات مقدمة و
 (هـإيضاح ) –

 (هـ) إيضاح- مستحت من أطراف ذات عالقة 6,045,211  -  (6,045,211)  -
 ومافي حكمهنقد  29,545,850  -  -  29,545,850

 الموجودات المتداولة مجموع 93,459,260  -  -  93,459,260

 الموجودات مجموع 496,548,049  (11,836,720)  -  484,711,329

 حقوق الملكية       
 رأس المال 300,000,000  -  -  300,000,000
 حتياطي نظاميإ 13,341,331  -  -  13,341,331
 رباح مرحلةأ 44,646,746  (18,896,566)  -  25,750,180

 مجموع حقوق الملكية 357,988,077  (18,896,566)  -  339,091,511

 مطلوبات غير متداولة       
 طويلة االجل قروض 58,022,929  -  -  58,022,929
 (أ)يضاح إ – منافع العاملين 38,740,154  7,059,846  -  45,800,000
يرادات منح حكومية إالجزء غير المتداول من  3,233,122  -  -  3,233,122

 مؤجلة 

 مطلوبات غير متداولةمجموع ال 99,996,205  7,059,846  -  107,056,051

 مطلوبات متداولة       
 األجل طويلة قروضالالجزء المتداول من  12,343,383  -  -  12,343,383
 يرادات مقدمةإ 20,334,881  -  -  20,334,881

 ذمم دائنة 775,558  -  -  775,558
يرادات منح حكومية إالجزء المتداول من  1,503,826  -  -  1,503,826

 مؤجلة 
  رصدة دائنة أخرىأمصروفات مستحقة و 1,443,865  -  208,261  1,652,126

 إيضاح )هـ( - 
 (هـ) إيضاح- مستحت الى أطراف ذات عالقة 208,261  -  (208,261)  -

 مخصص الزكاة  1,953,993  -  -  1,953,993

 مجموع المطلوبات المتداولة 38,563,767  -  -  38,563,767

 المطلوباتمجموع  138,559,972  7,059,846  -  145,619,818

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 496,548,049  (11,836,720)  -  484,711,329
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 تتمة - المعايير الدولية للتقارير الماليةشرح كيفية التحول إلى  .6

 
 م2017أغسطس  31في  المنتهيةللسنة  ةرو الخساأربح قائمة الل تسويات الشركة  6-3

وفقا األرصدة 
لمعايير الدولية ل

   ر التحولأ   للتقارير المالية

األرصدة وفقا 
للمعايير السعودية 

 السابقة

 

       

 يراداتاإل 215,422,412  -   215,422,412
 عانات حكوميةإمنح و 21,300,862  -   21,300,862

 إيضاح )أ( )ج( – يراداتتكلفة اإل (137,764,743)  2,204,246   (135,560,497)

 الربح مجمل  98,958,531  2,204,246   101,162,777
       

 عالنإمصروفات دعاية و (921,021)  -   (921,021)
 )أ( إيضاح - مصروفات عمومية وادارية (26,181,016)  461,068   (25,719,948)

 خرىأيرادات إ 1,922,608  -   1,922,608

 الربح التشغيلي 73,779,102  2,665,314   76,444,416

       
 إيضاح )أ( – تكاليف تمويل (4,614,211)  (1,678,000)   (6,292,211)

 قبل الزكاة السنة ربح صافي  69,164,891  987,314   70,152,205
       

  الزكاة (2,259,376)  -   (2,259,376)

  السنةصافي ربح  66,905,515  987,314   67,892,829

       
 ربحية السهم:      

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 2,23  0.03   2.26

 

 م2017 أغسطس 31المنتهية في للسنة تسويات الدخل الشامل   6-4

   
 

 
األرصدة وفقا 

للمعايير السعودية 
  التحولثر أ  السابقة

لمعايير وفقا لاألرصدة 
 الدولية للتقارير المالية

       

 67,892,829  987,314  66,905,515  السنة ربح صافي

       الشامل األخر الدخل

        الربح أو الخسارة إلىبنود لن يعاد تصنيفها الحقاً 

من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة  ربح إكتواري
 5,312,000  5,312,000  --  للموظفين

 5,312,000  5,312,000  --  اجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

 73,204,829  6,299,314  66,905,515  للسنة إمجايل الدخل الشامل
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 تتمة - شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية .6

 مالحظات توضيحية

 منافع العاملين (أ
ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, تقوم باحتساب التزام  الشركة وفقا

على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريال  مكافأة نهاية الخدمة للعاملين
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية, يتم احتساب التكاليف  الماليكقائمة المركز  وفقا

المتوقعةك إن الفروقات  اإلئتمانالمتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين على أساس التقييم االكتواري باستخدام طريقة وحدة 
عايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وفقاً لم

والمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في تاريال التحول تم اإلعتراف بها مقابل األرباح 
 كالمرحلة

 يلي: كما م2017أغسطس  31لسنة المنتهية في ل الربح أو )الخسارة(قائمة بنود وكان أ ر التحول على 

لاير سعودي وتكاليف  461,068مبلق لاير سعودي ومصروفات عمومية وإدارية  2,369,157تكلفة اإليرادات مبلق 
 سعوديك لاير 5,312,000 مبلقضمن قائمة الدخل الشامل لاير سعودي وأرباح إكتوارية  (1,678,000)مبلق التمويل 

 ملموسةأصول غير  (ب

عند لاير سعودي كنتيجة لتحول الشكل القانوني للشركة و 11.006.611سنوات سابقة بشهرة بمبلق  ياالعتراف فتم 
 التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية, تم الغاء االعتراف بهذه الشهرة مقابل األرباح المرحلةك

 1 ي سعودي ليصبح ضمن بند أصول غير ملموسة كما فلاير 11.357.834كما تم إعادة تصنيف بند الشهرة بمبلق 
 مك2018أغسطس  31 يم ليتماشى مع عرض القوائم المالية ف2017أغسطس  31م و2016سبتمبر 

 فصل الممتلكات والمعدات إلى مكوناتها الرئيسية (ج
ً لمعدل أعمارها  بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية, تم فصل المباني إلى مكوناتها الرئيسية بغرض استهالكها وفقا
اإلنتاجيةك إن الفروقات في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات وفقاً للمعايير المحاسبية السابقة والمعايير الدولية للتقارير 

 كالمرحلةل تم اإلعتراف بها مقابل األرباح المالية في تاريال التحو

وكان أ ر التحول نتيجة لتطبيت إهالك المكونات الرئيسية على بند ممتلكات وآالت ومعدات ضمن قائمة المركز المالي مبلق 
م مقابل 2017أغسطس  31لاير سعودي كما في  830.109م ومبلق 2016سبتمبر  1لاير سعودي كما في  665.198
 ها كخسائر ضمن األرباح المرحلةكاالعتراف ب

لاير  91.537.251كما تم إعادة تصنيف بند مشروعات تحت التنفيذ ليصبح ضمن بند ممتلكات وآالت ومعدات بمبلق 
ليتماشى مع عرض م 2017أغسطس  31لاير سعودي كما في  121.957.117م ومبلق 2016سبتمبر  1سعودي كما في 
 مك2018أغسطس  31 يالقوائم المالية ف

على بند تكلفة اإليرادات نتيجة لتطبيت إهالك المكونات الرئيسية  م2017أغسطس  31وكان أ ر التحول للسنة المنتهية في 
 كسعودي لاير( 164,911)مبلق 

  

معايير الدولية للتقارير المالية ال يوجد اختالف جوهرى بين عرض قائمة التدفقات النقدية وفقا لل م2017أغسطس  31 في (د
 كمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينو المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 

أغسطس  31 يليتماشى مع عرض القوائم المالية فالمركز المالى قائمة المقارنة ببنود القامت الشركة ب عادة تصنيف بعض   (هـ
 :يكالتال م2018

 كعالقة ليصبح ضمن بند دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى اتمستحت من أطراف ذ -

 كعالقة ليصبح ضمن بند مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى اتمستحت إلى أطراف ذ -
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 ومعدات وآالتممتلكات  .7

  أراضي * 
وتحسينات  مباني

  أ اث ومفروشات  على مباني مملوكة
معدات وأجهزة 

  سيارات  حاسب آلي
مشروعات تحت 

 ياإلجمال  التنفيذ

              التكلفة

 464,696,003  91,537,251  7,244,204  45,940,376  27,032,333  205,173,389  87,768,450 م2016سبتمبر  1 يكما ف

 31,112,427  30,419,866  35,000  385,641  271,920  -  - اضافات خالل السنة

 495,808,430  121,957,117  7,279,204  46,326,017  27,304,253  205.173.389  87,768,450 م2017أغسطس  31 يكما ف

 24,425,099  17,217,224  -  201,504  594,536  6,411,835  - اضافات خالل السنة

 -  (28,500,415)    -  2,896,140  675,513  11,388,437  13,540,325 تحويالت

 520,233,529  110,673,926  7,279,204  49,423,661  28,574,302  222.973.661  101,308,775 م2018أغسطس  31 يكما ف

              هالك المتراكماإل

 104,170,771  -  7,163,506  32,298,720  18,725,622  45.982.923  - م2016سبتمبر  1 يكما ف

 12,792,491  -  84,737  3,977,917  2,195,030  6,534,807  - المحمل للسنة

 116,963,262  -  7,248,243  36,276,637  20,920,652  52.517.730  - م2017أغسطس  31 يكما ف

 13,660,029  -  8,686  4,289,771   2,278,956  7.082.616  - المحمل للسنة

 130,623,291  -  7,256,929  40,566,408  23,199,608  59.600.346  - م2018أغسطس  31كما في 

              صافي القيمة الدفترية

 389,610,238  110,673,926  22,275  8,857,253  5,374,694  163.373.315  101,308,775 م2018أغسطس  31 يكما ف

 378,845,168  121,957,117  30,961  10,049,380  6,383,601  152.655.659  87,768,450 م2017أغسطس  31 يكما ف

 360,525,232  91,537,251  80,698  13,641,656  8,306,711  159.190.466  87,768,450 م2016سبتمبر  1 يكما ف

 

مدارس التربية لاير سعودي وأرض  مليون 19.681.750تبلق تكلفتها  مدارس التربية النموذجية / حي الروابي التيتتم ل في أرض  )*( يتضمن بند األراضي أراضي مرهونة لصالح وزارة المالية 
مدارس مك كما يتضررررمن بند المباني مبنى مرهون لصررررالح وزارة المالية يتم ل في مبنى فرع 2018 أغسررررطس 31لاير سررررعودي كما في مليون  16.658.500التي تبلق تكلفتها النموذجية / حي النزهة 

 (ك2-12و  1-12 ضاحوزارة المالية )إي ضماناً لقرضي م2018اغسطس  31كما في سعودي لاير  مليون 49,552,095التربية النموذجية / حي الروابي الذي بلق صافي قيمتة الدفترية مبلق 
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 الت ومعدات، صافي )تتمة(وآ ممتلكات.  7

 تحت التنفيذ فيما يلي: روعاتتتم ل مش

 أغسطس 31 
 م2018

 
أغسطس  31

 م2017
 سبتمبر 1 

 م2016

    
  

 24,935,767  25,605,732  -- (1-7مشروع مدارس قرطبة )

 2,259,984  2,226,234  5,480,152 (2-7مشروع مدارس الريان )

 44,591,500  44,616,500  46,059,170 (3-7مشروع مدارس القيروان )

 19,750,000  19,760,000  19,926,277 (4-7مشروع مدارس الترجي )

 --  11,563,274  20,878,850 (5-7)مشروع مخطط بريدة 

 --  18,185,377  18,329,477 (6-7)مشروع مخطط القصر بالخبر 

 110,673,926  121.957.117  91,537,251 

 إيضاح –لشركة آجا للتجارة والمقاوالت )طرف ذو عالقة  هيتم ل المشروع في إنشاء مدارس جديدة في حي قرطبة والذي تم اسناد 7-1 
 ( وقد تم استكمال المشروع خالل الفترة وتحويله لألصولك28

لشركة آجا للتجارة والمقاوالت  هالمشروع في أعمال مقاوالت إلنشاء فصول جديدة بمدارس حي الريان والذي تم اسناديتم ل  7-2
 (ك28إيضاح  -)طرف ذو عالقة 

 م2017للعام  لاير سعودي 44.587.500في قيمة أرض لبناء مدارس بحي القيروان بلغت قيمتها  بشكل رئيسي يتم ل المشروع 7-3
أن يتم  علىمرهونة لصالح أحد البنوك المحلية عن طريت تسجيل هذه األرض باسم احدى الشركات التابعة للبنك المقرض وذلك 

 (ك3-12م إيضاح )2022مارس  8نقل ملكية األرض باسم الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريال 

مليون لاير  19.750.000رجي بمدينة الدمام بلغت قيمتها في قيمة أرض لبناء مدارس بحي الت بشكل رئيسييتم ل المشروع  7-4
 سعودي تم شراءها من المكرم / محمد الخضير )مساهم بالشركة ورئيس مجلس اإلدارة(ك

 لاير سعوديك 11.394.900في قيمة أرض لبناء مدارس بحي الرحاب بمدينة بريدة بلغت قيمتها  بشكل رئيسييتم ل المشروع  7-5
 
لاير  18.185.377في قيمة شرررراء قطعتي أرض بمخطط القصرررر بمدينة الخبر بقيمة إجمالية  بشررركل رئيسرررييتم ل المشرررروع  7-6

م احدى الشررركات التابعة للبنك المقرض وذلك مرهونة لصررالح أحد البنوك المحلية عن طريت تسررجيل هذه األرض باسررسررعودي 
 (ك4-12م إيضاح )2023 مايو 18أن يتم نقل ملكية األرض باسم الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريال  على
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قامت الشررركة باختبار اإلنخفاض للشررهرة بصررورة منفصررلةك تم تحديد القيمة القابلة لالسررترداد على أسرراس القيمة القابلة لالسررتخدام 
٪ 17.7ب سررتخدام التدفقات النقدية المخصررومةكتسررتند توقعات التدفقات النقدية على الموازنة المعتمدةك معدل الخصررم المسررتخدم هو 

 ٪ك1ومعدل نمو 
 

م اسرررتناداً إلى إحتسررراب القيمة القابلة لالسرررتخدام 2018 أغسرررطس 31يد القيمة القابلة لالسرررترداد للوحدة المولدة للنقد كما في تم تحد
ستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنة المالية الت صم  تغطي يبا سنواتك معدل الخ المطبت على توقعات التدفقات فترة خمس 

٪( والتدفقات النقدية بعد فترة الخمس سرررنوات تم 17.7: م2016سررربتمبر  1٪ و17.7: م2017سرررطس أغ 31٪ )17.7النقدية هو 
٪(ك تم التوصل إلى أن القيمة الدفترية 1: م2016سبتمبر  1٪ و 1: م2017أغسطس  31٪ )1تقديرها باستخدام معدل نمو بنسبة 

 إنخفاض في القيمةك يتم االعتراف بأي خسائرللشهرة لم تتجاوز القيمة القابلة لالستخدامك ونتيجة لهذا التحليل, لم 
 اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة القابلة لالستخدام

 سية لإلفتراضات التالية:إن إحتساب القيمة القابلة لالستخدام أك ر حسا
 معدل الخصم •
 معدل نمو القيمة النهائية •

 معدل الخصم

صم على الظروف المحددة  ساب معدل الخ سوق الحالي للمخاطر المحددة لكل وحدة توليد نقدك يعتمد إحت صم تقييم ال يم ل معدل الخ
وقطاعاتها التشررررغيلية والمسررررتمدة من المتوسررررط المرجح لتكلفة رأس المالك المتوسررررط المرجح لتكلفة رأس المال يأخذ في  للشررررركة

ك الشركةالملكيةك تكلفة حقوق الملكية مستمدة من العائد المتوقع على االست مار بواسطة مست مري  اإلعتبار كالً من الديون وحقوق
ويتم إدراج المخاطر الخاصرررة بالقطاعاتك معدل الخصرررم قبل  للشرررركةتسرررتند تكلفة الديون على القروض المحملة بفوائد والملزمة 

 ٪(ك17.7: م2016سبتمبر  1٪ و 17.7: م2017أغسطس  31٪ )17.7المستخدم  الزكاة
 

 معدل نمو القيمة النهائية
٪ 1م: 2017أغسطس  31٪ )1ك ويفترض هذا المعدل للشركةالمستخدم متوسط معدالت النمو طويل األجل  النمواليتجاوز معدل 

 ٪(ك1م: 2016سبتمبر  1و 
 

 ياإلجمال  يبرامج حاسب آل  الشهرة 

      التكلفة

 12,737,834  1,380,000  11,357,834 م2016سبتمبر  1ي ف

 12,737,834  1,380,000  11,357,834 م2017أغسطس  31 يف

 12,737,834  1,380,000  11,357,834 م2018 أغسطس 31 يف

      

      اإلطفاء:

 54,583  54,583  - م2016سبتمبر  1 يف

 276,350  276,350  - المحمل خالل السنة

 330,933  330,933  - م2017أغسطس  31 يف

 276,000  276,000  - سنةالمحمل خالل ال

 606,933  606,933  - م2018 أغسطس 31 يف

      

      صافي القيمة الدفترية:

 12,130,901  773,067  11,357,834 م2018 أغسطس 31 يف

 12,406,901  1,049,067  11,357,834 م2017أغسطس  31 يف

 12,683,251  1,325,417  11,357,834 م2016سبتمبر  1 يف
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 الحساسية للتغير في اإلفتراضات

 اآل ار المترتبة على اإلفتراضات الرئيسية للقيمة القابلة لالسترداد:فيما يلي 

٪( 12)زيادة ٪ 29,7م: 2017أغسطس  31)٪( 12)زيادة ٪ 29.7إلى  الزكاةمعدل الخصم: اإلرتفاع في معدل الخصم قبل  -
 إنخفاض في القيمةكفي الوحدة المولدة للنقد من شأنه أن يؤدي إلى (ك٪19.6)زيادة ٪ 37,3م: 2016سبتمبر  1و 

: صفر ٪ م2017أغسطس  31٪ك إلى صفر ٪ )1معدل النمو طويل األجل المقدر البالق إذا انخفض معدل نمو القيمة النهائية:  -
 : صفر ٪( لن يؤدي إلى إنخفاض في القيمةكم2016سبتمبر  1و 

ضاتيوجد تغيير معقول محتمل في أي من  الأنه  االدارة تعتقد سبب في أن  االفترا شأنه أن يت سية من  شكل  تقلالرئي شهرة ب ال
 كلالستردادجوهري عن قيمتها القابلة 

 

 في حكمه نقد وما .9

 

 ذمم مدينة، صافي .10

 

 :سنةخالل ال أرصدة الذمم المدينة ياإلنخفاض ففيما يلي الحركة على 

 :ةسب تاريخ إستحقاقها أرصدة الذمم المدينةفيما يلب تفاصيل 

 كأعالهفي تاريال التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة  االئتمانلمخاطر  للتعرض األقصىإن الحد 

لتحصيل تلك  بضماناتلم تقم الشركة بتكوين مخصص لبعض الذمم المدينة التي تجاوزت تاريال اإلستحقاق حيث أنها تحتفظ  *
 الذممك

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر 1 

 م2016 

      

 22,571,622  29,545,850  37,280,096 لدى البنوك حسابات جارية

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر 1 

 م2016

      

 32,256,197  43,421,771  37,138,472 ذمم أولياء األمور

 (3,912,172)  (4,646,624)  (4,646,624) أرصدة الذمم المدينة ياإلنخفاض ف

 32,491,848  38,775,147  28,344,025 

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر 1 

 م2016 

 1,889,922  3,912,172  4,646,624 السنةرصيد اول 

 2,022,250  734,452  -- السنةالمكون خالل 

 4,646,624  4,646,624  3,912,172 

أغسطس  31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر 1 

 م2016 

 27,519,287  37,094,186  28,782,078 لم تتجاوز تاريال اإلستحقاق وغير منخفضة

 824,738  1,680,961  3,709,770 *تجاوزت تاريال اإلستحقاق وغير منخفضة

 3,912,172  4,646,624  4,646,624 تجاوزت تاريال اإلستحقاق ومنخفضة

 37,138,472  43,421,771  32,256,197 



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مقفلة(مساهمة سعودية  )شركة 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2018أغسطس  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 24 

 رصدة مدينة أخرىأدفعات مقدمة و .11

 القروض .12

 تتم ل القروض ألجل فيما يلي:
 قروض وزارة المالية

ربيع األول  4م الموافت 2009مارس  1لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريال  42قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم  12-1
لاير لتمويل مشروع مدارس التربية  25.000.000هـ, حي م تم اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلق 1430

هلية بالرياض سابقاً( على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة النموذجية / حي الروابي )مدارس الحضارة األ
 (ك13تمويلية )إيضاح يبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاريال هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد 

مبلق  م2018 اغسطس 31 وبلق رصيد القرض في تاريال مليون لاير سعودي 15أقساط من القرض بمبلق  ستةوقد تم سداد 
لاير سعوديك هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض المشروع وما أقيم أو سيقام  10.000.000

 (ك   7عليها من بناء لصالح وزارة المالية إيضاح )

محرم  19م الموافت 2010يناير  5لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريال  49قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم  21-2
لاير لتمويل مشروع مدارس التربية  25.000.000هـ, حي م تم اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلق 1431

لاير سعودي على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية  25.000.000النموذجية / حي النزهة وتم إستالم دفعات بلغت قيمتها 
د مرور أربع سنوات من تاريال هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية متساوية القيمة يبدأ بسداد القسط االول بع

 اغسطس 31مليون يال سعودي وبلق رصيد القرض في تاريال  12,5(ك وقد تم سداد خمسة أقساط من القرض بمبلق 13)إيضاح 
من رهن أرض المشروع لصالح مليون لاير سعوديكهذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتض 12,5م مبلق 2018

 (ك7وزارة المالية إيضاح )

 السنة: وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل
 أغسطس 31 

 م2018
 

أغسطس  31
م7201  

 
سبتمبر  1

م2016  

 33.996.000  32.500.000  27.500.000 السنة الرصيد في بداية
 3.504.000  -  - السنةالمتحصالت خالل 

 (5.000.000)  (5.000.000)  (5.000.000) السنة المسدد خالل

 32.500.000  27.500.000  22.500.000 لسنةا الرصيد في نهاية

      
    الممنوحة من وزارة المالية: وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض

 32.500.000  27.500.000  22.500.000 السنة إجمالي القروض في نهاية

      يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة
 (8,469,039)  (6,486,230)  (4.736.948) السنة الرصيد في بداية

 1,982,809  1,749,282  1.503.826 عن السنةتمويلية  مصروفات

 (6.486.230)  (4.736.948)  (3.233.122) السنة الرصيد في نهاية

      

 26.013.770  22.763.052  19.266.878 السنة القيمة الحالية للقروض في نهاية

 

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر 1 

 م2016 

 11,102,370  17,455,088  12,062,913 دفعات مقدمة للموردين

 ً  2,255,767  4,324,162  544,666 مصروفات مدفوعة مقدما

 1,446,061  1,527,860  1,652,739 ذمم وعهد موظفين

 58,820  178,825  1,546,540 أخرى

 15,806,858  23,485,935  14,863,018 
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 )يتبع( –.  القروض12

 قروض البنوك التجارية

 27م الموافت 2016مارس  7قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض في تاريال  12-3
لاير سعودي يتضمن فوائد قيمتها  40.697.967قرض بمبلق  ىهـ, حيث تم الحصول عل1437 ىجمادى االول

ان يتم سداد القرض على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية القيمة  ىعل %7.5بمعدل فائدة  لاير سعودي 9.721.973
تم الحصول على القرض  مك وقد2017سبتمبر  10لاير سعودي يبدأ سداد القسط األول في  4.069.797قيمة كل قسط 

ان يتم نقل الملكية  ىبموجب رهن تلك األرض عن طريت تسجيل األرض باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور, عل
 (ك3-7م إيضاح )2022مارس  8الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريال  ىال

هـ, 1438شعبان  21م الموافت 2017مايو  18تاريال قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمدينة الخبر في  12-4
بمعدل  لاير سعودي 4.341.174لاير سعودي يتضمن فوائد قيمتها  16.975.695حيث تم الحصول علي قرض بمبلق 

ان يتم سداد القرض على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية  ىلشراء قطعتي أرض لبناء مدارس بالخبر عل %8.25فائدة 
م, وقد تم الحصول على 2018نوفمبر  18لاير سعودي يبدأ سداد القسط األول في  1.626.808ل قسط القيمة قيمة ك

القرض بموجب رهن تلك األراضي عن طريت تسجيل األراضي باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور, علي ان يتم 
  (ك6-7يضاح )م إ2023مايو  18نقل الملكية الي الشركة بعد سداد القسط األخير بتاريال 

تسهيل من احد البنوك المحلية لتمويل مجمع مدارس بحي القيروان بمدينة الرياض ومجمع مدارس بمدينة الخبر في تاريال  12-5
 يهـ وقد تم الموافقة على اتفاقية التسهيل من قبل الجمعية العمومية ف1438ذو القعدة  23م الموافت 2017أغسطس  15

مليون  150, حيث تم الحصول علي تسهيل بسقف ـ ه1439يع  اني رب 21م الموافت 2018يناير  8إجتماعها بتاريال 
علي ان يتم سداد التسهيل على أقساط نصف سنوية,  %2سنوات يتضمن فوائد بمعدل فائدة سايبور +  7لاير سعودي لمدة 

األقصى  وقد تم الحصول على التسهيل بموجب رهن على العقارات موضوع التسهيل باإلضافة إلى سند ألمر بمبلق الحد
 1,269,585هذا وقد تم استخدام ما قيمته أو بالقائم منه وكفالة غرم وأداء من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب, 

 مك 2019يناير  13لاير سعودي يبدأ سداد القسط األول في  360,495, يتضمن فوائد قيمتها لاير سعودي

 

 

 1 سبتمبر2016م  م2017أغسطس  31  م2018 أغسطس 13 

      
 -  40,697,967  57.673.662 السنة الرصيد في بداية

 40.697.967  16,975,695  1,269,585 المتحصالت خالل السنة
 -  -  (8.847.211) السنة المسدد خالل

 40.697.967  57.673.662  50,096,036 الرصيد في نهاية السنة

      
الحالية للقروض الممنوحة وفيما يلي بيان القيمة 

 من البنوك المحلية:
 1 سبتمبر 2016م  م2017أغسطس  31  م2018 أغسطس 31

 40.697.967  57.673.662  50,096,036 السنة إجمالي القروض في نهاية

      يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة
 -  (8,594,157)  (10,070,402) سنةالرصيد في بداية ال

 (9,721,973)  (4,341,174)  (360,495) خالل السنةإضافات 
 1,127,816  2,864,929  3,296,253 تمويلية عن السنة مصروفات

 (8.594.157)  (10.070.402)  (7,134,644) الرصيد في نهاية السنة

      

 32.103.810  47.603.260  42,961,392 السنة القيمة الحالية للقرض في نهاية
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 فيما يلب بيان إجمالب ةركة القرو  خالل السنة:

 مؤجلة إيرادات منح حكومية .13

تم إ بات إيرادات مؤجلة  منح حكومية  بالفرق بين القيمة الحالية للقروض الحكومية وقيمتها اإلسمية الممنوحة من 

 (ك2-12و  1-12وزارة المالية للشركة )إيضاح 

 أغسطس 31 

 م2018

 أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر  1 

 م2016

 8,469,039  6,486,230  4,736,948 سنةالرصيد في أول ال

 (1,982,809)  (1,749,282)  (1,503,826) سنةخالل ال اضافات

 3,233,122  4,736,948  6,486,230 

      

 1,749,282  1,503,826  1,239,837 يرادات منح حكومية مؤجلةإالجزء المتداول من 

حكومية  ات منحيرادإمن الجزء الغير متداول 
 مؤجلة

1,993,285  3,233,122  4,736,948 

 

 رصدة دائنة أخرىأمصروفات مستحقة و .14

 أغسطس 31 

 م2018 

 أغسطس 31 

 م2017 

 سبتمبر 1 

 م2016 

 948,823  1,078,580  2,247,702 مصروفات مستحقة

 21,100  29,515  34,015 تأمينات لدى الغير

 51,281  544,031  1,359,668 أخرى

 3,641,385  1.652.126  1,021,204 

 

 أغسطس 31 

 م2018 

 أغسطس 31 

 م2017 

 سبتمبر 1 

 م2016 

 33,996,000  73,197,967  85,173,662 الرصيد في أول السنة

 44,201,967  16,975,695  1,269,585 المسحوبات خالل السنة

 (5,000,000)  (5,000,000)  (13,847,211) المسدد خالل السنة

 73,197,967  85,173,662  72,596,036 السنةالرصيد في أخر 

      مصروفات تمويلية مؤجلة يخصم:

 (8,469,039)  (15,080,387)  (14,807,350) الرصيد في أول السنة

 (9,721,973)  (4,341,174)  (360,495) المكون خالل السنة

 3,110,625  4,614,211   4,800,079 تكاليف التمويل خالل السنة

 (15,080,387)  (14,807,350)  (10,367,766) السنةالرصيد في أخر 

 58,117,580  70,366,312  62,228,270 السنةالقيمة الحالية للقروض في أخر 

      

 3,250,718  12,343,383  17,684,545 األجل طويلة قروضالالجزء المتداول من 

 54,866,862  58,022,929  44,543,725 األجل طويلة قروضال



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مقفلة(مساهمة سعودية  )شركة 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2018أغسطس  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
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 مخصص الزكاة .15

وضعها الزكوي  الشركةأنهت  للزكاة حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعوديةك الشركةتخضع  كأ
إقرارتها  الشررركةقدمت  مك2006أغسررطس  31 يالمنتهية ف وحصررلت على الربوط الزكوية النهائية لألعوام حتى السررنة المالية

م وقامت بسررررررداد الزكاة 2017أغسررررررطس  31حتى  م2007أغسررررررطس  31من  الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام
 المستحقةك

 األساسية كما يلي:كانت تفاصيله م على أساس وعاء الزكاة والذي 2018أغسطس  31المنتهية في للسنة تم احتساب الزكاة  كب
 أغسطس 31  

 م8201
 

 أغسطس 31
 م2017

 صافي ربح السنة قبل الزكاة
 

 50,423,768  70,152,205 

 7,817,320  4,357,000  سنةال ربح صافي على تسويات

 صافي ربح السنة المعدل
 

 77,969,525  54,780,768 )أ(

 رأس المال المدفوع
 

 300,000,000  300,000,000 

 6,650,779  13,341,331  اإلحتياطي النظامي

 (8,872,752)  25,750,180  مرحلة / )خسائر متراكمة(أرباح 

 45,816,850  46,972,885  مخصصات مدورة

 (378,294,952)  (389,610,238)   ابتة موجودات

 (12,406,901)  (12,130,901)  غير ملموسة موجودات

 75,103,260  71,326,453  القروض

 (31,891,345)  (48,452,911)  السنة أرباح مدفوعة خالل

 74,074,464  61,977,567 )ب( المجموع

 77,969,525  61,977,567  وعاء الزكاة )أ( أو )ب( أيهما أكبر

 1,949,238  1,549,439  ٪2.5الزكاة المستحقة بواقع 

 

 :يتظهر كالتالالزكاة حركة مخصص 

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر  1 

 م2016

 1,755,223  2,357,259  1,953,993 السنةرصيد اول 

 2,357,259  2,259,376  1,549,439 السنةالمكون خالل 

 (1,755,223)  (2,662,642)  (91,953,99) السنةالمسدد خالل 

 433,5491,  1,953,993  2,357,259 

 

 منافع العاملين .16

ك وتستند هذه المكافآت إلى رواتب وبدالت يبعد انتهاء الخدمة طبقا لقانون العمل السعودلدى الشركة خطة مكافآت محددة 

 الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة, كما هو منصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعوديةك

الخسارة وقائمة الدخل الشامل يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المكافآت المعترف بها في قائمة الربح أو 

 الماليكوالمبالق المدرجة في قائمة المركز 



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم
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 )يتبع( –منافع العاملين  .16

 صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة 

 أغسطس 31 

 م2018 

 أغسطس 31 

 م2017 

 5,926,000  4,357,000 تكلفة اخلدمات

 1,678,000  1,619,000 تكلفة الفائدة

 5,976,000  7,604,000 

 

 المالي:حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرج في قائمة المركز 

 

 فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
 أغسطس 31 

 م2018
أغسطس  31 

 م2017

 ٪3,35  ٪3,60 معدل اخلصم

 ٪4.5  ٪2 الزايدة السنوية للرواتبُمعدَّل 

 
أحد االفتراضات االكتوارية مع  بات االفتراضات األخرى أن يؤ ر على مخصص مكافأة نهاية الخدمة  يمن شأن التغيير ف

 للموظفين بالمبالق التالية:

 م2017أغسطس  31  م2018 أغسطس 31 

 )٪ 1(نقص  ٪( 1زايدة )  ٪( 1نقص )  ٪( 1زايدة ) 

 49,340,000  (42,743,000)  48,338,000  (41,935,000)  معدل اخلصم

 (42,747,000)  49,262,000  (41,865,000)  48,357,000  ُمعدَّل الزايدة السنوية للرواتب

 

تحليل الحساسية أعاله قد ال يكون مم ال للتغير الفعلي في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث أنه من غير المرجح أن 
 البعضكتحدث التغيرات في اإلفتراضات بمعزل عن بعضها 

 

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر  1 

 م2016

 39,141,000  45,982,000  45,800,000 السنةرصيد اول 

 5,509,000  5,926,000  5,273,000 تكلفة الخدمة الحالية

 --  --  (916,000) تكلفة الخدمة السابقة

 1,429,000  1,678,000  1,619,000 الفائدةتكلفة 

 5,976,000  7,604,000  6,938,000 

 (1,346,000)  (2,474,000)  (3,682,000) السنةالمسدد خالل 

مدرجة  االلتزامات االكتوارية خسائر  / )أرباح(

 بقائمة الدخل الشامل

(3,224,000)  (5,312,000)  1,249,000 

 44,870,000  45,800,000  45,982,000 
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 رأس المال .17

م: 2017أغسرررطس  31) م2018 أغسرررطس 31مليون لاير سرررعودي كما في  300يبلق رأس مال الشرررركة المرخص والمدفوع 

تم  كلاير سعودي 10ل سهم كمليون سهم قيمة  30مليون لاير سعودي( مقسماً الى  300م: 2016 سبتمبر 1ومليون لاير  300

 (ك31مليون لاير سعودي )إيضاح  430الميزانية زيادة رأس المال ليصبح  لتاريالخالل الفترة الالحقة 

 

 حتياطي النظامياإل .18

سوفقاً للنظام  سعودي, يتم تحويل  ياألسا شركات ال شركة ونظام ال سنوية الى االحتياطي  %10لل صافي األرباح ال  النظاميمن 

 من رأس المالك ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمينك %30حتى يصل هذا االحتياطي الى 

 يراداتاإل .19

 يالمنتهية ف عن السنة 
 أغسطس 31 

 م2018 
 أغسطس 31 

 م2017 

 209,987,977  199,538,043 رسوم دراسة

 3,285,000  2,789,000 رسوم نقل الطالب

 2,149,435  1,943,462 يرادات النادي الرياضيإ

 204,270,505  215.422.412 

 منح وإعانات حكومية .20

 يالمنتهية ف السنةعن  

  
 أغسطس 31
 م8201

 أغسطس 31 
 م2017

 الموارد البشرية )للمعلمين السعوديين(تنمية صندوق منح 
 
 

12.729.583  19.020.000 
 531.580  1.452.832 إيرادات إعانات تعليمية حكومية

 1,749,282  1,503,826 (13إيرادات محققة منح حكومية )إيضاح 
 15,686,241  21.300.862 

 يراداتتكلفة اإل .21

 يالمنتهية ف السنةعن  
 أغسطس 31 

 م2018 
 أغسطس 31 

 م2017 
 100,215,119  97,068,196 رواتب وأجور ومزايا موظفين

 12,574,172  13,275,072 ستهالكاإهالك و
 6,599,695  8,631,791 مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة

 6,576,468  5,855,346 تأمين طبي
 2,399,412  4,063,518 تصاالتمياه وكهرباء وإ

 1,802,814  3,613,044 رسوم حكومية
 1,879,616  1,499,079 ووقودصيانة 

 1,878,387  1,429,611 نشطةضيافة وإستقبال وأ
 1,634,814  2,182,196 أخرى

 137,617,853  135.560.497 
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 داريةإمصروفات عمومية و .22

 يالمنتهية ف السنةعن  
 أغسطس 31 

 م2018 
 أغسطس 31 

 م2017 
 19,645,121  19,405,768 ومزايا موظفينرواتب وأجور 

 1,024,415  2,096,404 ستشاراتتدريب وإ
 1,272,466  1,485,970 عموالت بنكية
 172,842  727,678 صيانة و وقود
 371,000  432,823 رسوم حكومية

 494,669  660,957 ستهالكاك وهالإ
 862,635  801,909 تصاالتمياه وكهرباء وإ

 163,022  454,252 مطبوعات وأدوات ومواد مستهلكة
 569,356  232,659 تأمين طبي

 122,450  122,252 ضيافة واستقبال وانشطة
 1,021,972  393,049 أخرى

 26,813,721  25.719.948 

 يرادات أخرىإ .23

 يالمنتهية ف السنةعن  

 أغسطس 31 

 م2018 

 أغسطس 31 

 م2017 

 1,807,425   1,752,295  وجبات غذائيةيجار منافذ بيع إ

 115,183   382,192  يرادات متنوعة أخرىإ

 2,134,487  1.922.608 

 السهم األساسية والمخفضة ربحية .24

للسررنة العائدة إلى حاملي األسررهم العادية للشررركة على المتوسررط المرجح لعدد  الربحيةالسررهم األسرراسررية بتقسرريم  ربحيةتم احتسرراب 
السررهم األسرراسررية حيث أنه ليس لدى الشررركة أي  ربحيةالسررهم المخفضررة هي نفسررها  ربحيةإن  كالفترةاألسررهم العادية القائمة خالل 

 أدوات مخفضةك
 أغسطس 31  

 م2018 

 أغسطس 31 

 م2017 

 67,892,829  48,874,329  السنة ربح

 30.000.000  30.000.000  املتوسط املرجح لعدد األسهم

  1.63  2.26 
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 الموجودات والمطلوبات المالية .25

 الموجودات المالية 1. 25

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

سبتمبر  1 

 م2016

      :املوجودات املالية ابلتكلفة املطفأة

 28,344,025  38,775,147  32,491,848  ذمم مدينة

 22,571,622  29,545,850  37,280,096 نقد ومايف حكمه

 50.915.647  68.320.997  69,771,944 إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 

 المطلوبات المالية 2. 25

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

سبتمبر  1 

 م2016

      :مالية ابلتكلفة املطفأةمطلوابت 

 58,117,580   70,366,312    62,228,270 قروض

 201,628  775,558  1,017,866 ذمم دائنة

 58.319.208  71.141.870  63,246,136 إمجايل املطلوابت املالية ابلتكلفة املطفأة

      

 3,452,346  13,118,941  18,702,411 اجلزء املتداول من املطلوابت املالية

 54,866,862  58,022,929  44,543,725 اجلزء غري املتداول من املطلوابت املالية

 58.319.208  71.141.870  63,246,136  إمجايل املطلوابت املالية

 
 كةيالدفتر متهايعن ق ايالمقاسة بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوهر ةيالعادلة للموجودات والمطلوبات المال ميإن الق

 رتباطاتاإل .26

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر  1 

 م2016

 103,603  103,603  214,111   التعاقدية للموردينتزامات لاإل

 61,992,233  61,322,268  81,556,489 مشروعات تحت التنفيذ –رتباطات الرأسمالية اإل

 81,770,600  61,425,871  62,095,836 

( ومشررروعي القيروان وبريدة 2-7بمشررروع الريان الخاص ب نشرراء فصررول جديدة إيضرراح ) تتعلت اإلرتباطات الرأسررمالية

 ك(5-7( و )3-7إلنشاء مجمع مدارس إيضاح )

 دارة مخاطر األدوات الماليةإ .27
 ستخدامها لألدوات المالية: إن خالل للمخاطر التالية م الشركةتتعرض 

 مخاطر السوق  •
 ئتمان مخاطر اإل •
 مخاطر السيولة  •

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسررياسررات معتمدة من قبل مجلس اإلدارةك تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر 

 كللشركةالمالية عندما يكون مالئما من خالل تعاون و يت مع الوحدات التشغيلية 

  مخاطر السوق (أ



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مقفلة(مساهمة سعودية  )شركة 
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لسوق م ل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم إن مخاطر السوق هي أن تؤ ر التغيرات في أسعار ا
أو قيمة مقتنياتها من األدوات الماليةك إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر  الشركةعلى دخل 

 السوق ضمن حدود مقبولة, مع تحسين العائدك



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مقفلة(مساهمة سعودية  )شركة 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2018أغسطس  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
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 )يتبع( – إدارة مخاطر األدوات المالية.  27

 مخاطر العملة 

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسرررربب التغيرات في أسررررعار صرررررف العمالت األجنبيةك إن معظم 
 هي بالريـال السعوديك الشركةمعامالت 

 
فعل السرررروق ال تعتقد  وردودخبرتها, تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسررررعار العمالت عن ك ب وبشرررركل مسررررتمرك وبناًء على 

ً اإلدارة أنه من الضررررروري التغطية ضررررد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر   يف العمالت األجنبية محدودة نسرررربيا
 المدى المتوسطك

 
 العموالت )الفوائد( سعرمخاطر 

تتم ل مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسرررررعار الفائدة في التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بأ ر التقلبات في أسرررررعار 
 عار الفائدة نتيجة للقروضبشكل رئيسي لمخاطر أس الشركةوتدفقاتها النقديةك تتعرض  للشركةالفائدة السائدة على المركز المالي 

 ة تكاليفها التمويلية من خالل تحسين السيولة المتاحة والحد من اإلقتراضكشركدير الك تمن البنوك التجارية
نقطة أسررراس ألسرررعار الفائدة بتاريال التقارير المالية كان من شرررأنه زيادة )انخفاض( حقوق  100إن التغيير المعقول المحتمل ل 

 لاير سعوديك 429,614الملكية واألرباح أو الخسائر بمبلق 

 ئتمانمخاطر اإل (ب

ئتمان لمخاطر اإل الشركةإن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقديةك تتعرض 
 كمدينةالذمم ال حكمه, يبشكل رئيسي من النقد وما ف

 

 لمخاطر االئتمانك یالحد األقص ةيللموجودات المال ةيالدفتر مةيتم ل الق
 

 حكمه يوما ف النقد

 كبتحديث تدفقاتها النقدية بشكل منتظم الشركةلدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفعك تقوم  حكمه يداع النقد وما فإي يتم
 

 ذمم مدينة

يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصررول المالية الغير متأخرة عن التحصرريل أو تتضررمن إحتمالية تحصرريل منخفضررة عن طريت قياس 
القدرة المالية والتاريال االئتماني للعمالء, مع مراعاة أرصدة العمالء الذين تم استالم جميع مستحقاتهم في الماضي بغض النظر 

بالمخصصات عن طريت قياس احتمالية تحصيل األموال من العمالء إذا  الشركةوهريك تعترف عن تأخرهم في السداد غير الج
كانت احتمالية التحصررريل منخفضرررة وتأخذ في االعتبار شرررطب الديون المسرررتحقةك تعطي عمليات االئتمان والتحصررريل مؤشررررات 

 دورية عن أعمار األصول الماليةك
 

 مخاطر السيولة (ج

صعوبات في الوفاء باإللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها  الشركةإن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه 

في إدارة السررريولة هو التأكد قدر المسرررتطاع من توفر السررريولة الكافية  الشرررركةمن خالل تسرررليم نقد أو أصرررل مالي آخركإن منهج 

 ك الشركةقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة للوفاء بالتزاماتها عند استح

 

تقوم اإلدارة عن ك ب وبشرررركل مسررررتمر بمراقبة مخاطر السرررريولة عن طريت إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السرررريولة الكافية, 

التدفقات النقدية الفعلية وتسررعى  ةالشررركااللتزامات الحالية والمسررتقبلية والنفقات التشررغيلية والرأسررماليةك إضررافة إلى ذلك, تراقب 

 لى مطابقة تواريال استحقاقها مع موجوداتها المالية ومطلوباتها الماليةكإ

 تفاقيات التمويلك بما في ذلك أي إلتزامات تتعلت ب ستمرار إلى اإلتزام ب لتزاماتها القانونية ب الشركةتسعى 
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 )يتبع( –دارة مخاطر األدوات المالية .  إ27

 فيما يلي تواريال استحقاق المطلوبات المالية في تاريال التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

 5من سنة إىل   أقل من سنة 
 سنوات

 5أكثر من  
 سنوات

التدفقات  إمجايل 
 النقدية التعاقدية

 القيمة الدفرتية 

          م2018 أغسطس 31 كما يف

 62,228,270  72,596,036  233,316  55,918,012  16,444,708 قروض

 1,017,866  1,017,866  -  -  1,017,866 ذمم دائنة

      رصدة أمصروفات مستحقة و
 3,641,385  3,641,385  -  -  3,641,385 دائنة أخرى

 21,103,959  55,918,012  6233,31  777,255,28  521,887,66 

          

          م2017أغسطس 31 كما يف

 70,366,312  85,173,662  3,253,617  67,546,795  14,373,250 قروض

 775,558  775,558  -  -  775,558 ذمم دائنة

رصدة أمصروفات مستحقة و
 1,652,126  1,652,126  -  -  1,652,126 دائنة أخرى

 16,800,934  67,546,795  3,253,617  87,601,346  72,793,996 

          

          م2016سبتمرب  1 كما يف

 58.117.580  73,197,967  13,139,594  55,058,373  5,000,000 قروض

 201.628  201.628  -  -  201.628 ذمم دائنة

رصدة أمصروفات مستحقة و
 1,021,204  1,021,204  -  -  1,021,204 دائنة أخرى

 6,222,832  55,058,373  13,139,594  74,420,799  59,340,412 
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (د
ستالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين  سيتم ا القيمة العادلة هي القيمة التي 

وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أسررررراس التكلفة التاريخية, قد تنشرررررأ المشررررراركين في السررررروق بتاريال القياسك 
والقيم العادلةك وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشررررررركات المالية  فروقات بين تقديرات القيم الدفترية

 ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفتريةك

 دارة مخاطر رأس المالإهـ(   

لى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على  قة المسرررت مرين والدائنين والسررروق والمحافظة ع يه الشرررركةإن سرررياسرررة 
 قاعدة رأس المال الخاصررة بها باسررتخدام نسرربة صررافي الدين إلى حقوق الملكيةك يتم الشررركةتراقب  التطور المسررتقبلي لألعمالك

 النقد وما في حكمهك ناقصاً حتساب صافي الدين كقروض إ

 السنة: نهاية يف للشركةفيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 

أغسطس  31 

  م2018

 أغسطس 31

 م2017

 سبتمبر   1 

 م2016

      

 58,117,580  70,366,312  62,228,270 قروض

 (22,571,622)  (29,545,850)  )37,280,096( يطرح: النقد وما يف حكمه

 35,545,958  40,820,462  24,948,174 الدين صايف

      

 297,778,027  339,091,511  342,736,929 إمجايل حقوق امللكية

 %12  12%  %7 نسبة صايف الدين إىل حقوق امللكية
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لتوفر سررريولة بعد االنتهاء من مشرررروع مدرسرررة قرطبة  لسرررنةحكمه خالل ا رصررريد النقد وما في يإلى الزيادة فيرجع االنخفاض 

 كسنةخالل ال ممتلكات وآالت ومعدات إلى وتحويله
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 األطراف ذات العالقة .28
وتتم هذه التعامالت وفقاً لشروط متفق عليها ومعتمدة من إدارة  ،األطراف ذات العالقة في سياق النشاط المعتادتعاملت الشركة مع 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة: الشركة. 

 طبيعة  

 المعاملة

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 4,235,750  9,131,796  عقود مقاوالت شركة شقيقة –شركة أجا للتجارة والمقاوالت 

 إستئجار عمالة شركة شقيقة –شركة ريفان 
واالشراف على 
المشاريع تحت 

 التنفيذ

 

3,407,918  857,145 

شقق إستئجار  شركة شقيقة –شركة عاج لالست مار العقاري 
 ومستودع

 75,000  195,000 

 

 

 تعويضات االدارة العليا

 أغسطس 31 

 م2018 

 أغسطس 31 

 م2017 

 3,843,000  4,046,845 خرى قصيرة اآلجلرواتب والمزايا األ

 4,046,845  3,843,000 

 أغسطس 31 

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

 سبتمبر 1 

 م2016 

)ضمن بند دفعات  المستحق من أطراف ذات عالقة

 مقدمة وأرصدة مدينة أخرى(

     

 1,809,461  6,045,211  181,656 شركة أجا للتجارة والمقاوالت

 181,656  6,045,211  1,809,461 

)ضمن بند  المستحق الى أطراف ذات عالقة

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى(

     

 -  120,000  120,000 ست مار العقاريشركة عاج لإل

 -  88,261  662,589 شركة ريفان

 782,589  208,261  - 
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 التقارير القطاعية .29
 .القراراال التشغيلية بالشركة بتظام إلى صافعدفيتم رفعها ب بالت بهمبينة أدفاه  للشركةإن المعلوماال المتعلقة بالق اعاال التشغيلية تملك وإدارة المدارع الااصة بالتعليم العام.  بتعمل الشركة ف

 تتعلق أفش ة الشركة بق اعاال األعمال الر يسية التالية: -

 مدارع الريان •

 مدارع الروابب •

 مدارع النزهة •

 مدارع قرطبة •

 م8201 أغسطس 31المنتهية في  السنةكما في ولـ  

  مدارس الريان  مدارس الروابي  مدارس النزهة  *مدارس قرطبة  أخرى  المجموع

            

 اخيراداال 72,466,837  74,066,735  56,185,893  1,551,040  -  204,270,505

 منح وإعافاال ةكومية 4,843,880  5,042,178  5,548,183  97,167  154,833  15,686,241
 اخيراداالتكلفة  (49,570,891)  (49,273,721)  (35,261,625)  (3,511,616)  -  (137,617,853)

 (الاسارة) /مجمل الربح  27,739,826  29,835,192  26,472,451  (1,863,409)  154,833  82,338,893

            
 ممتلكاال وآقال ومعداال 84,296,588  72,395,592  87,131,660  33,999,577  111,786,821  389,610,238

 واستهالك إهالك 2,949,918  3,469,348  5,845,298  1,120,430  551,035  13,936,029
 

 م2017أغسطس  31كما في ولـ السنة المنتهية في 

 أخرى  المجموع
 

 مدارس قرطبة
 

  مدارس الريان  مدارس الروابي  مدارس النزهة

 اخيراداال 79,178,164  76,704,125  59,540,123  -  -  215.422.412

 منح وإعافاال ةكومية 6,672,133  7,660,359  6,968,370  -  -  21.300.862

 تكلفة اخيراداال (48,850,239)  )51,226,282(  (35,483,976)  -  -  (135,560,497)
 مجمل الربح 37,000,058  33,138,202  31,024,517  -  -  101,162,777

            
 ممتلكاال وآقال ومعداال 88,141,979  75,215,133  92,981,396  -  122,506,660  378,845,168

 إهالك واستهالك 3,019,624  3,035,921  6,640,504  -  372,792  13,068,841

 أصول وإلتزاماال الشركة وفقاً للق اعاال الماتلفة. كما أن كافة أفش ة الشركة تقع داخل مدينة الريا . بباق وفظراً ل بيعة فشاط الشركة وأسلوب إدارتها فدفه من غير العملب تا يص

 .يةأول سنة تشغيلمجمل خسا ر فظراً لكوفها  * تحقق مدارع قرطبة
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 )يتبع( –.  التقارير القطاعية 29

 الشركةربح  يالقطاعية مع صافمطابقة المعلومات حول التقارير 

أغسطس  31  

 م2018

أغسطس  31 

 م2017

     
 101,162,777  82,338,893  مجمل الربح من القطاع المسجل

     :المبلق غير الموزع
 1,922,608  2,134,487  إيرادات أخرى

 (921,021)  (816,812)  دعاية وإعالنمصروفات 
 (25,719,948(  (26,813,721)  مصروفات عمومية وإدارية

 (6,292,211)  (6,419,079)  تكاليف التمويل
 (31,010,572)  (31,915,125)  إجمالي المبلق غير الموزع

 70,152,205  50,423,768  الربح قبل الزكاة

 

 إعتماد القوائم المالية .30

هـ 1440 ربيع األول 21في  العضرررررررو المنتدب بواسرررررررطة مجلس اإلدارةبالنيابة عن تم إعتماد القوائم المالية لألصررررررردار 
 م(ك2018 نوفمبر 29)الموافت 

 

 أحداث الحقة .31

داول ـررردء التـرررم ادراج وبـرررم( ت2018نوفمبر  18هـررر ) الموافت 1440ربيع األول  10الحقاً لتاريال القوائم المالية وبتاريال 
( , وقد بلق رأس مال الشركة بعد عملية االكتتاب 4291تحت الرمز ) بأسهم الشركة في السوق المالي السعودي )تداول(

 لاير سعودي للسهمك 10مليون سهم بقيمة إسمية  13مليون سهم وذلك ب صدار  43 سعودي مقسمة الى مليون لاير 430
 

 

 


