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 مراجع المستقلال تقریر
 

 
  الخلیج للتدریب والتعلیمشركة مساھمي إلى السادة/ 

 (شركة مساھمة سعودیة)
  المملكة العربیة السعودیة - الریاض

 الموحدة التقریر عن مراجعة القوائم المالیة
 

 الرأي
ا معا التابعة لھا (یشار إلیھم اتوالشرك ("الشركة") -شركة مساھمة سعودیة  - الخلیج للتدریب والتعلیمشركة ل دةالموح المالیة القوائم راجعنا لقد

الدخل الشامل الموحدة وقائمة ، وقائمة الربح أو الخسارة م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ في كماالموحدة المالي  المركز قائمة تشمل والتي ،"المجموعة") بلفظ
 القوائمب المرفقة واإلیضاحات التاریخ، ذلك في المنتھیة للسنةالموحدة النقدیة  وقائمة التدفقاتالموحدة الملكیة  حقوق في وقائمة التغیراتالموحدة 

 .ةھمالم المحاسبیة للسیاسات ملخص ذلك في بما ،الموحدة المالیة
 دیسمبر ۳۱في  كما للمجموعةالموحد المالي  الجوھریة، المركز جوانبال جمیع من شكل عادل،ب تعرض المرفقةالموحدة  المالیة القوائم فإن رأینا، فيو

ً  التاریخ، ذلك في المنتھیة للسنة الموحدة النقدیة وتدفقاتھا أدائھا الماليو م۲۰۲۱  العربیة في المملكة المعتمدة المالي الدولیة للتقریر للمعاییر وفقا
 .لمراجعین والمحاسبینل الھیئة السعودیة معتمدة منال األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة،

 
 الرأي أساس

ً  المراجعةب قمنا لقد  قسم بالتفصیل في موضحة المعاییر تلك بموجب مسؤولیتناو العربیة السعودیة. المملكة في المعتمدة لمعاییر الدولیة للمراجعةل وفقا
 المعتمدة المھنة وآداب سلوك وفقاً لقواعد المجموعة عن مستقلون ونحن .تقریرنا فيالوارد "  الموحدة المالیة القوائم مراجعة عن مراجعال"مسؤولیات 

ً  ،الموحدة المالیة للقوائم الصلة بمراجعتنا ذاتو السعودیة العربیة المملكة في وفي  القواعد. ھذهوفقاً ل بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وقد وفّینا أیضا
 أساس إلبداء رأینا. لتوفیر ومناسبة كافیةتعد  علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة فإن عتقادناا
 

 آخر    أمر
 ۳۱ في تقریره بتاریخ معدل غیرمن قبل مراجع آخر والذي أبدى رأي  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنةالموحدة  المالیة القوائم مراجعة تمت

 .م۲۰۲۱مارس 
 

 ةللمراجع الرئیسة األمور
 .الحالیة للسنةالموحدة  المالیة للقوائم مراجعتنا عند البالغة األھمیة المھني، حكمنا بحسب ،لھا كانت التي األمور تلك ھي للمراجعة الرئیسیة األمور

ً  نقدموال  فیھا، رأینا تكوین وعند ككل،الموحدة  المالیة للقوائم مراجعتنا سیاق في ھذه األمور تناول تم وقد   .األمور في ھذه منفصالً  رأیا
 

الكیفیة التي تعاملنا بھا أثناء المراجعة مع األمور الرئیسیة  األمور الرئیسیة للمراجعة
 للمراجعة

 اإلعتراف باإلیراد
فقد بلغت إیرادات ، باإلشارة إلى السیاسة المحاسبیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات

ملیون   ۸٤٤٫۲م مبلغ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱المجموعة عن السنة المنتھیة في 
 .ملیون لایر سعودي) ۷۸۷٫۳م: ۲۰۲۰( لایر سعودي

 
تعتبر اإلیرادات أحد المؤشرات الجوھریة لقیاس األداء ویترتب على ذلك 
 وجود مخاطر متأصلة في عملیة اثبات االیراد من خالل اثبات اإلیرادات

 بأكثر من قیمتھا.
 

 .للعمالءاإلیرادات عند تقدیم الخدمات  اإلعترافیتم 
 

یرادات المسجلة وكذلك المخاطر المتأصلة في اإلونظرا لجوھریة قیمة 
كأمر مراجعة  اإلیراداتتم اعتبار اثبات فقد  اإلیرادات اإلعترافعملیة 

 رئیسي.

 :اشتملت إجراءات مراجعتنا على ما یلي
استخدمتھا  التيحصلنا على فھم لطبیعة عقود اإلیرادات  •

المجموعة لكل نوع جوھري من بنود اإلیرادات واختیار عینة 
كان تطبیق  إذامن عقود اإلیرادات لتأكید فھمنا وتطبیق ما  ثلھمم

) كان ۱٥اإلدارة لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
عینة من معامالت اإلیرادات  ختبارالم أمتوافقا مع المعیار 

المسجلة ومقارنتھا مع المستندات المؤیدة للتحقق من وجود 
 .اإلیرادات المسجلة

استعلمنا من ممثلي اإلدارة بشأن معرفتھم بمخاطر الغش وعما  •
 إذا كانت ھناك حاالت غش فعلیة.

 مدى مالئمة االفصاحات المستخدمة بالقوائم المالیة الموحدة. •

 



 
 
 

  

 مراجع المستقل (تتمة)ال تقریر
 
 

  الخلیج للتدریب والتعلیمشركة مساھمي إلى السادة/   
 (شركة مساھمة سعودیة) 

  المملكة العربیة السعودیة - الریاض
 
 (تتمة) الموحدة التقریر عن مراجعة القوائم المالیة 
 
 (تتمة) للمراجعة الرئیسة األمور 

تعاملنا بھا أثناء المراجعة مع األمور الرئیسیة الكیفیة التي  األمور الرئیسیة للمراجعة
 للمراجعة

 اإلعتراف باإلیراد
حق االستخدام  أرصدة موجودات، كانت م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

ملیون  ٤۹۷٫۱ملیون لایر سعودي و ٤۳٤٫٦ للمجموعةالتزامات اإلیجار و
 ٤٦٦ملیون لایر سعودي و ٤۱٤٫۲ :۲۰۲۰لایر سعودي على التوالي (

 ملیون لایر سعودي على التوالي)
 

ستخدام والتزامات االحق موجودات أجرت الشركة مراجعة الحتساب 
 تم تعدیلھاأرقام المقارنة  حیث أناإلیجار وعینت خبیًرا خارجیًا لھذا الغرض 

 .اإلحتساببسبب خطأ في 
 

الرئیسیة حیث أن تطبیق المعاییر  المراجعةلقد اعتبرنا ھذا األمر من أمور 
المحاسبیة لعقود اإلیجار والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة ینطوي على 

 .الموحدة المالیة القوائمنطاق كبیر لتقدیر اإلدارة، مما لھ تأثیر جوھري على 
 

) حول القوائم المالیة لالطالع على ۱۷-٤یرجى الرجوع إلى إیضاح رقم (
) لإلیضاحات ذات الصلة بالقوائم ۱٦ة، وإیضاح رقم (السیاسة المحاسبی

 المالیة المرفقة.
 

 :اشتملت إجراءات مراجعتنا على ما یلي
لتقییم عقود اإلیجار  مھنياإلدارة بتعیین خبیر  التأكد من قیام •

 .اإلحتسابومراجعة 
 .تقییم كفاءة وموضوعیة واستقاللیة خبیر اإلدارة •
عن طریق اختبار تسویة  اتاختبار اكتمال سجل اإلیجار •

اللتزامات  ۲۰۲۱ینایر  ۱التزامات اإلیجار المعترف بھا في 
 .م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱عقود اإلیجار التشغیلي للمجموعة كما في 

ما إذا كان العقد یفي بتعریف عقد من حیث مراجعة تقییم اإلدارة  •
وتقییم مدى مالءمة  ال،اإلیجار لبعض العقود الرئیسیة أم 

االفتراضات واألحكام الھامة المتعلقة بشروط اإلیجار المستخدمة 
 .حق االستخدام والتزامات اإلیجار لھذه العقود موجوداتلتحدید 

عینة  مطابقةمن دقة بیانات اإلیجار األساسیة من خالل  ناتحقق •
للعقد األصلي والمعلومات الداعمة األخرى،  اتمن اإلیجار

الدقة الحسابیة للمبالغ الكامنة وراء حق استخدام  انواختبر
 وإلتزامات اإلیجار. الموجودات

المالیة  القوائمقییم مدى كفایة ومالءمة اإلفصاحات الواردة في  •
 .الموحدة المرفقة

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

  

 مراجع المستقل (تتمة)ال تقریر
 
 

  الخلیج للتدریب والتعلیمشركة مساھمي إلى السادة/ 
 مساھمة سعودیة)(شركة  

 المملكة العربیة السعودیة - الریاض
 

 (تتمة)الموحدة التقریر عن مراجعة القوائم المالیة 
 

 

 ىخراألمعلومات ال
 وتقریر المراجع عنھا،الموحدة بخالف القوائم المالیة  ،م۲۰۲۱لسنة  للمجموعة في التقریر السنويالمدرجة المعلومات من المعلومات األخرى تتألف 

 ھذا.من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریر مراجعتنا و، التقریر السنويمسؤولة عن المعلومات األخرى في ھي الاإلدارة و
 .بشأنھاالتأكیدي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج الموحدة وال یغطي رأینا في القوائم المالیة 

النظر عند القیام بذلك فیما إذا ، وأعاله الموضحةقراءة المعلومات األخرى  فيتتمثل لیتنا ؤو، فإن مسالموحدة بمراجعتنا للقوائم المالیةیتصل فیما و
إذا كانت ما المراجعة، أو  أثناءأو مع المعرفة التي حصلنا علیھا الموحدة كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة 

استناداً إلى  ،. وإذا توصلنا إلى وجود تحریف جوھري في ھذه المعلومات األخرىبأیة صورة أخرى محرفة بشكل جوھري المعلومات األخرى تبدو
 العمل الذي قمنا بتنفیذه، فإننا مطالبون بالتقریر عن تلك الحقیقة ولیس لدینا ما نقرر عنھ في ھذا الشأن.

 

 

 الموحدة المالیة القوائم عن بالحوكمة لمكلفینوا اإلدارة مسؤولیات
المعتمدة في المملكة العربیة  "وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي" بشكل عادلوعرضھا الموحدة اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة إن 

، وھي والنظام األساسي للشركةنظام الشركات ل وفقاو راجعین والمحاسبینالھیئة السعودیة للمالمعتمدة من السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 
 أ.غش أو خطبسبب جوھري سواء التحریف الخالیة من موحدة ضروریة لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة ى أنھا المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تر

یحسب مقتضى  اإلفصاحالبقاء كمنشأة مستمرة وعن على  المجموعةتقییم قدرة ة عن فإن اإلدارة ھي المسؤول الموحدة، وعند إعداد القوائم المالیة
أو إیقاف  المجموعةلدى اإلدارة لتصفیة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة  ستمراریةاالواستخدام أساس ، ستمراریةباالالمتعلقة عن األمور الحال، 

 القیام بذلك.لم یكن لدیھا أي خیار آخر واقعي سوى عملیاتھا، أو 

 .المجموعةآلیة التقریر المالي في عن اإلشراف على  المسؤولون مھوالمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، 
 

 الموحدةمراجعة القوائم المالیة المراجع عن مسؤولیات 
، التحریف الجوھري سواًء بسبب غش أو خطأمن تخلو ككل الموحدة إذا كانت القوائم المالیة عما تأكید معقول الوصول إلى تتمثل أھدافنا في 

أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لكنھ ال یضمن من التأكید،  التأكید المعقول ھو مستوى عالٍ ومراجع الذي یتضمن رأینا. الإصدار تقریر و
تنشأ التحریفات ویمكن أن . عند وجودهجوھري ال تحریفالستكشف دائماً عن المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة مراجعة الدولیة لللمعاییر ل

یمكن التوقع بدرجة معقولة أنھا قد تؤثر، منفردة أو في مجملھا، على القرارات االقتصادیة جوھریة إذا كان التحریفات وتعد  ،عن غش أو خطأ
 التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه القوائم المالیة الموحدة.

نحافظ الحكم المھني ونمارس للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا التي تتم وفقاً وكجزء من عملیة المراجعة 
 :ونقوم أیضاً بما یلي. طوال عملیة المراجعةالشك المھني نزعة على 
 

تستجیب غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة بسبب  سواءً  الموحدة، جوھري في القوائم المالیةالتحریف وتقییم مخاطر التحدید  •
ناتج عن الجوھري التحریف الیعد خطر عدم اكتشاف ورأینا. ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ل

أو تجاوز أو إفادات مضللة إغفال ذكر متعمد أو تزویر أو  ألن الغش قد ینطوي على تواطؤنظرا غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، 
 للرقابة الداخلیة.

غرض ب، ولیس المناسبة في ظل الظروف القائمةمراجعة المن أجل تصمیم إجراءات  ،رقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعةللفھم إلى  توصلال •
 فاعلیة الرقابة الداخلیة.في إبداء رأي 

 
 
 
 



 
 
 

  

 المستقل (تتمة)مراجع ال تقریر
 
 

  الخلیج للتدریب والتعلیممساھمي شركة إلى السادة/ 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة - الریاض
 

 (تتمة)الموحدة التقریر عن مراجعة القوائم المالیة 
 

 (تتمة) الموحدةمراجعة القوائم المالیة المراجع عن مسؤولیات 
 

 اإلدارة.أعدتھا التي المتعلقة بھا فصاحات ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واال المستخدمةالسیاسات المحاسبیة مناسبة مدى  تقویم •
 

واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول ، في المحاسبةاالستمراریة ألساس اإلدارة بشأن مدى مناسبة استخدام  التوصل إلى استنتاج •
البقاء كمنشأة مستمرة. على  المجموعةقدرة حول شكوكاً كبیرة قد تثیر أو ظروف بأحداث متعلق دم تأكد جوھري ععلیھا، ما إذا كان ھناك 

، الموحدة فصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیةعلینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى االیتعین وجود عدم تأكد جوھري، خلصنا إلى  وإذا
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ  تستندفصاحات غیر كافیة. ول رأینا إذا كانت تلك االأو علینا أن نقوم بتعدی

 .البقاء كمنشأة مستمرةعن  المجموعة توقفتسبب في مستقبلیة قد أحداثاً أو ظروفاً . ومع ذلك، فإن تقریر المراجع
 

المعامالت تعبر عن الموحدة فصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة ، بما فیھا االالموحدة قوائم المالیةوالھیكل والمحتوى للالعرض العام تقویم  •
 .عرضاً عادالً بطریقة تحقق التي تمثلھا واألحداث 

 

إلبداء رأي  .جموعةالمضمن الحصول على ما یكفي من أدلة المراجعة المناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة  •
وحدنا المسؤولین عن . ونظل واإلشراف علیھا وتنفیذھا المجموعةعملیة مراجعة . ونحن مسؤولون عن توجیھ الموحدة القوائم المالیةحول 

 .رأي المراجعة
 

للمراجعة، بما المھمة والنتائج لھما المخطط المراجعة وتوقیتھا نطاق ونحن نتواصل مع المكلفین بالحوكمة فیما یتعلق بجملة من أمور من بینھا 
 . نقوم باكتشافھا أثناء المراجعةفي الرقابة الداخلیة مھمة في ذلك أي أوجھ قصور 

 

بجمیع العالقات واألمور ونبلغھم أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، بیفید بیاناً مكلفین بالحوكمة ونقدم أیضاً لل
 ونبلغھم أیضاً عند االقتضاء بالتدابیر الوقائیة ذات العالقة. على استقاللنا،أنھا تؤثر بشكل معقول  عتقدألخرى التي قد یُ ا

نحدد تلك األمور التي كانت لھا األھمیة البالغة عند مراجعة القوائم المالیة  فإننا مكلفین بالحوكمة،نتواصل بشأنھا مع الالتي  بین األمورومن 
اللوائح أو األنظمة منع تھذه األمور في تقریرنا ما لم ونقوم بتوضیح الرئیسة للمراجعة. ھي األمور األمور ھذه عد تُ ومن ثم الحالیة، للسنة دة الموح

السلبیة للقیام ألن التبعات اإلبالغ عنھ في تقریرنا أال یتم أن األمر ینبغي  – في ظروف نادرة للغایة –نرى اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما 
  معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالغ. شكلبذلك من المتوقع ب

 

 عن البسام وشركاؤه

 

 إبراھیم أحمد البسام

 )۳۳۷ترخیص رقم ( –محاسب قانوني 

 ھـ۱٤٤۳ رمضان ٦: الریاض

 م۲۰۲۲بریل أ ۷الموافق: 
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 نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها (1

 
 معلومات الشركة 1-1

جمادى   30بتاريخ  1010103367)"الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم كة الخليج للتدريب والتعليم رش  

 م(.1992نوفمبر  24هـ )الموافق 1413األولى 

 يقع مكتب الشركة الرئيسي في منطقة العليا، الرياض.

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

، وقد اصدرت هيئة سوق المال موافقتها على طلب الشركة بزيادة رأس  أصول في مجال التعليم  علىاإلستحواذ  أولوية وذلك لتمكين الشركة من  

ربيع   28م الموافق 2021 نوفمبر  3م، وتمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال في تاريخ 2021  سبتمبر 30المال بتاريخ 

مليون   200مليون سهم بقيمة    20أسهم لكل سهم وعدد أسهم الزيادة    0.44هـ  عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين  بزيادة  1443  األول

 مليون سهم عادي. 65مليون لاير سعودي مقسما  إلى  650لاير ليصبح رأس المال بعد الزيادة  

مة وإنشاء وإدارة المدارس  تقوم الشركة والشركات التابعة لها )معا  "المجموعة"( بتقديم خدمات التدريب في مجال اإللكترونيات والحاسب اآللي وإقا

لي من والكافيتريات وتدريس اللغة اإلنجليزية وإقامة الدورات التدريبية وتشغيل وصيانة وتركيب برامج الحاسب اآللي وكافة متعلقات الحاسب اآل

 تركيب شبكات وبنية تحتية ونظم االتصاالت ومراكز االتصال والدعم الفني.
 

 معلومات المجموعة  1-2

إن نسب    ،يلي بيان بأسماء الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة والتي تقوم بتقديم خدمات التدريب والخدمات المتعلقة بهافيما  

 م:2020ديسمبر  31م و 2021ديسمبر  31الملكية أدناه هي كما في 

 الشركات التابعة 

 

 

 بلد التأسيس 

 نسبة الملكيـة

المباشرة وغير  

 المباشرة 

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

 ⁒57 جمهورية مصر العربية  شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات  

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

 ⁒100 اإلمارات العربية المتحدة  التطبيقية لخدمات الوسائط الرقمية الشركة 

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

 ⁒100 المملكة المتحدة  فون لميتداشركة لينج

 ⁒60 جمهورية مصر العربية  شركة جوبزيال لالستشارات العامة 
 

 اإلعدادأسس  (2
 

 أسس اإلعداد 2-1

المالية   القوائم  إعداد هذه  للمجموعةتم  المعايير   الموحدة  السعودية وغيرها من  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا  

 واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 

 أسس التوحيد  2-2

 (. 1وشركاتها التابعة )المجموعة( كما ورد في إيضاح رقم ) الخليج للتدريب والتعليمتتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية لشركة 

ت تسيطر م. الشركات التابعة هي منشآ 2021  ديسمبر  31تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في  

عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة  

يطر المجموعة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تس

 على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة: 

 ستثمرالـسيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة الم •

 فيها(

 ي الشركة المستثمر فيها، والتعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها ف •

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

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

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

 الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة •
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 )تتمة( أسس اإلعداد (2

 

 )تتمة(أسس التوحيد  2-2

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

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

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

حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة   التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة

 على الشركة التابعة. 

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

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

ادات  المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإلير

 عند التوحيد. والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل 

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

 تابعة، فإنها:

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

 .تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة •

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

 تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم. •

 تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. •

 تعمل على تحقق أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. •

الشـركة األم من البنود المسـجلة سـابقا  في الدخل الشـامل إلى قائمة الربح أو الخسـارة الموحدة أو األرباح المبقاة، متى كان تعيد تصـنيف حصـة   •

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

 

  القياسأسس  2-3
 

 -القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء التالي: تم إعداد هذه 

 بالقيمة العادلة. التي تقاس األدوات المالية المشتقة  - أ

 االستثمارات التي تقاس بالقيمة العادلة.  -ب

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.يتم االعتراف بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية  -ج

م، يجب على المجموعة تطبيق نموذج التكلفة  2016أكتوبر    16كما هو مطلوب من قبل هيئة السوق المالية من خالل تعميمها الصادر بتاريخ  

ولية للتقرير المالي لمدة ثالث سنوات تبدأ لقياس الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة عند اعتماد المعايير الد

 م. 2021ديسمبر  31من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، وقد تم التمديد الحقا  حتى 
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-4

تقريب جميع المبالغ ألقرب لاير ســعودي،  تم   .للشــركة  الوظيفية وعملة العرضالعملة   وهوبالريال الســعودي    الموحدة تم عرض القوائم المالية

 ذكر خالف ذلك.مالم يُ 
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 )تتمة( أسس اإلعداد (2

 
 تعديالت على المعايير والتفسيراتال 2-5

 م2021التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

التعديالت على  

 الوصف  المعايير 

للفترات السنوية  سارية  

 ملخص للتعديالت  ابتداًء من أو بعد تاريخ 

المعيار الدولي للتقرير 

ومعيار   9المالي رقم 

المحاسبة الدولي رقم  

والمعيار الدولي  39

 4للتقرير المالي رقم 

والمعيار الدولي  

للتقرير المالي رقم 

16 

تعديالت على معدل 

 –الفائدة المعياري 

 2المرحلة 

التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط للسماح   م 2021يناير  1 تعدل هذه 

بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم التأكد  

المتأثرة بمعايير أسعار   بنود التحوط أو أدوات التحوط  قبل تعديل 

الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية.  

الدولي تقدم   المعيار  إفصاح جديدة على  أيضا  متطلبات  التعديالت 

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي   7للتقرير المالي رقم  

 .9أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المعيار الدولي للتقرير 

 16المالي رقم 

على المعيار   تعديالت

المالي الدولي للتقرير 

-كوفيد - التأجير16رقم 

امتيازات اإليجار 19

 ذات الصلة 

تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ذات   م 2021إبريل  1 التعديل اإلعفاء من  يمدد هذا 

بـكوفيد   لعقد    19الصلة  األصل  في  المستحقة  للدفعات  تعديل  هو 

م )بدال  من السداد المستحق في  2022يونيو    30إيجار في أو قبل  

 م أو قبله(.2021يو يون  30

معيار المحاسبة  

   37الدولي رقم 

العقود المحملة  

 -بالخسارة 

 تكاليف الوفاء بالعقود 

المتعلقة  م 2022يناير  1 التكاليف  تشمل  العقد  تنفيذ"  "تكلفة  أن  التعديالت  تحدد 

مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف بها  

تها بداية من أول فترة تطبق فيها الشركة ذلك الشركة بجميع التزاما

 التعديل.

المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 

والمعيار الدولي  16

 9للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة  

  41الدولي رقم 

والمعيار الدولي  

 1للتقرير المالي رقم 

التعديالت السنوية على  

المعايير الدولية للتقرير 

- م2018المالي 

 م 2020

: يزيل التعديل توضيح إعادة 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م 2022يناير  1

 التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة. 

: يوضح التعديل أنه عند تطبيق 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

التزام  في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف ب   10اختبار "

بين  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  سوى  المنشأة  تشمل  ال  مالي، 

المنشأة )المقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي 

على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق  

 .فيه المنشأة التعديل ألول مرة

رقم   الدولي  المحاسبة  التعد41معيار  يلغي  معيار  :  مطلب  يل 

رقم   الدولي  النقدية    41المحاسبة  التدفقات  الستبعاد  للمنشآت 

 .للضرائب عند قياس القيمة العادلة

المالي رقم   للتقرير  الدولي  إعفاءا  إضافيا  1المعيار  التعديل  يتيح   :

للشركة التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق  

 لتراكمية. بمحاسبة فروق الترجمة ا

معيار المحاسبة  

 16الدولي رقم 

الممتلكات واآلالت  

العائدات   -والمعدات 

 قبل االستخدام المقصود 

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت   م 2022يناير  1

هذا   يصبح  أن  قبل  المنتجة  البنود  بيع  من  عائدات  أي  والمعدات 

لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيضا   األصل متاحا   

 معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل بشكل صحيح". 

المعيار الدولي 

 3للتقرير المالي رقم 

إطار مفاهيم التقرير 

 المالي

  3تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم   م 2022يناير  1

م بدال  من إطار عام 2018يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  بحيث  

 م. 1989

المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 

17 
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 )تتمة( أسس اإلعداد (2
 
 المعايير والتفسيراتتعديالت على ال 2-5

 م2021التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

 الوصف  التعديالت على المعايير 

سارية للفترات  

السنوية ابتداًء  

 ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ 

معيار المحاسبة الدولي  

 1رقم 

تصنيف المطلوبات  

على أنها متداولة أو  

 متداولةغير 

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن الحق   م 2023يناير  1

في التأجيل يجب أن يكون موجود ا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا 

التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك  

للتحويل هي نفسها أداة  فقط إذا كان متضمنا  المشتقات في التزام قابل  

 حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها. 

معيار المحاسبة الدولي  

وبيان الممارسة   1رقم 

 2رقم 

اإلفصاح عن السياسات  

 المحاسبية 

السياسات   م 2023يناير  1 تحديد  في  المنشآت  مساعدة  مع  التعديل  هذا  يتعامل 

 وائم المالية. المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في الق

معيار المحاسبة الدولي  

 8رقم 

تعديل تعريف التقدير  

 المحاسبي

لمساعدة  م 2023يناير  1 المحاسبية  التقديرات  تعريف  بخصوص  التعديالت  هذه 

والتقديرات   المحاسبية  السياسات  بين  التمييز  على  المنشآت 

 المحاسبية. 

معيار المحاسبة الدولي  

 12رقم 

يتناول هذا التعديل توضيحا  بخصوص محاسبة الضرائب المؤجلة   م 2023يناير  1 ضرائب الدخل 

 على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل. 

تعديل على المعيار الدولي 

 10للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي  

 28رقم 

بيع أو المساهمة في  

األصول بين المستثمر  

ع  والشريك أو المشرو

 المشترك

رقم   ال ينطبق المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت    10تتعامل 

مع المواقف التي يكون فيها بيع    28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

أو مشروع   الزميلة  بين مستثمر وشركته  أو مساهمة في األصول 

مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن المكاسب أو 

 الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة. الخسائر 

 

عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق   للمجموعةتتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفســـيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية 

 في فترة التطبيق األولي. للمجموعةهذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية 
 

 
    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (3

األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق الســـياســـات المحاســـبية وعلى المبالغ المدرجة  ، اســـتخدمت اإلدارة  الموحدة عند إعداد هذه القوائم المالية

للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصـــروفات. تســـتند التقديرات واالفتراضـــات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة 

ــدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجته ــا  إلصـ ــاسـ ا أسـ

 بسهولة من مصادر أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ــبية في الفترة  التي يتم فيها تعديل تتم مراجعة التقديرات واالفتراضــات األســاســية على أســاس مســتمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاس

ــتقبلـية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الف ترات الحالية التـقديرات إذا كان التـعديل يؤثر فقط على تـلك الفترة، أو في فترة المراجـعة والفترات المســ

 والمستقبلية.

 مجموعةلل المحاسبية السياسات تطبيق فيالهامة  األحكام

 تأثيرا  ولها  للمجموعةطبيق الســياســات المحاســبية ت  عملية  في اإلدارة بهاوالتي قامت   أدناه  الموضــحة التقديرات  باســتثناء  الهامة، األحكام يلي فيما

 .الموحدة المالية القوائم في بها المعترف المبالغ على جوهريا  

 تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية
ــوق الحالي للمخاطر المتعلقة بجدولة التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخا ــم تقييم السـ طر الفردية تمثل معدالت الخصـ

 .للمجموعةللموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب معدل الخصم إلى الظروف المحددة 

 التقييم االكتواري لمنافع نهاية الخدمة للموظفين
ــتـخدام طريـقة وـحدة االئتـمان ال متوقـعة.  يتم تـحدـيد تكلـفة مـنافع نـهاـية الـخدـمة للموظفين )"مـكاـفأة الموظفين"( بموـجب برـنامج المـكاـفآت المـحددة ـباســ

الفعلية في المسـتقبل. وتشـمل هذه االفتراضـات تحديد معدل   يشـمل التقييم اإلكتواري إجراء العديد من االفتراضـات التي قد تختلف عن التطورات

تزام الخصــــم، والزيادات المســــتقبلية في الرواتب، ونســــبة الوفيات ومعدل دوران الموظفين. ونظرا  لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل  فإن ال

ية للتغيرات في هذه االفتراضـات. يتم تعدي  اـس ديد الحـس نوي، أو بـشكل متكرر، إذا لزم المنافع المحددة يعتبر ـش ل جميع االفتراضـات على أـساس ـس

 األمر.
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 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (3

 قياس القيمة العادلة وعملية التقييم
مســــؤولة عن تحديد مدخالت وأســــاليب   المجموعةبالقيمة العادلة ألغراض التقرير المالي. إدارة   المجموعةتم قياس بعض موجودات ومطلوبات  

 التقييم المناسبة لقياس القيمة العادلة.

ــتـخدم   ــوق ـبالـقدر المـتاح. في ـحاـلة ـعدم توفر    المجموـعةعـند تـقدير القيـمة الـعادـلة للموجودات أو المطلوـبات، تســ بـياـنات يمكن مالحظتـها في الســ

عن قرب مع المقيمين  المجموعةعلى توظيف مقيمين معتمدين كطرف ثالث إلجراء التقييم. تعمل إدارة    مجموعةمدخالت المستوى األول، تعمل ال

 موذج.الخارجيين المعتمدين لتحديد المدخالت وأساليب التقييم المناسبة في الن 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموـسة في نهاية كل فترة تقرير ـسنوي.    المجموعة، تقدر 4كما هو موـضح في إيـضاح  

ــتخدام المتوقع للموجودات ــتعمال المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة   يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر في االسـ ــتهالك الناتج عن االسـ أو االسـ

 يرات السابقة.المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا  وسيتم تعديل رسوم االستهالك المستقبلية حيث تعتقد اإلدارة باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقد

 مخصص الزكاة
ــيم قامت اإلدارة بتقييم موقف الزكاة مع  ــير المراس ــكل دوري واالتفاقيات. ال يكون تفس ــادرة بش ــريعات الزكاة المحلية والقرارات الص مراعاة تش

ا ويستلزم إكمال التقييم من قبل  ا دائم   .هيئة الزكاة والضريبة والجماركواالتفاقيات التشريعية واضح 

 االنخفاض في قيمة الشهرة

ــترداد. إن القيـمة   يتم اجراء اختـبار انخـفاض القيـمة على الوـحدات الموـلدة للنـقد بمـقارـنة القيـمة اـلدفترـية للوـحدات الموـلدة للنـقد وقيمتـها الـقابـلة لالســ

لتقييم المعقد المـستخدمة القابلة لالـسترداد للوحدة المولدة للنقد هي قيمتها العادلة ناقـصا  تكاليف البيع وقيمتها القابلة لالـستخدام أيهما أكبر. إن عملية ا

ت لتحديد ال تخدام طرق مثل طريقة التدفقات النقدية المخصـومة التي تـس تخدام تتضـمن اـس خدم قيمة العادلة ناقصـا  تكاليف البيع و/أو القيمة القابلة لالـس

المخـصومة  ة افتراـضات لتقديرات التدفقات النقدية. تعتمد القيمة القابلة لالـسترداد بـشكل كبير على معدل الخـصم المـستخدم في نموذج التدفقات النقدي 

 وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

   المهمةالسياسات المحاسبية  (4

 المباني واألثاث والمعدات األخرى 4-1
ــوـبة لجـلب الموجودات إلى ال ــرة منســ موقع يتم اثـبات جميع الموجودات األخرى عـند االثـبات األولي بتكلـفة االقتـناء، بـما في ذـلك أـية تـكاليف مـباشــ

ــتهالك ــا االسـ ــدها إدارة المجموعة، يتم قياس هذه الموجودات الحقا  بالتكلفة ناقصـ المتراكم  والحالة الالزمة لتمكينها من العمل بالطريقة التي تنشـ

 وخسائر االنخفاض في القيمة إن وجدت.

ا القيمة المتبقية المقدرة للمباني واألثاث يتم االعتراف باالســـتهالك على أســـاس القســـط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة بالتكل فة ناقصـــ 

 وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة التي سيتم استهالكها:  .والمعدات األخرى
 
 السنــــوات                                      بيــــــــــان

 50 -  15 مبانــــي

 9 - 4  أثاث ومعدات مكتبية وعدد

 أو مدة عقد اإليجار أيهما أقل  15 مباني مستأجرةتحسينات 

 7  سيارات

 القيمة في اإلنخفاض

روف  يتم مراجـعة القيم اـلدفترـية للممتلـكات والمـعدات بغرض تـحدـيد ـما إذا ـكان هـناك انخـفاض في قيمتـها، وذـلك في وجود أـحداث أو تغيرات في الظ

لالســترداد ة تشــير الى ان القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالســترداد. عند وجود ذلك المؤشــر، وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لمصــل قيمته القابل

تم تحديد الوحدة المولدة للنقد التي يتم قياس االنخفاض ي والتي تمثل القيمة العادلة لمـصل بعد خـصم تكاليف البيع أو قيمته االـستخدامية، أيهما أعلى. 

ة الداخلة من األصـــول او في قيمتها بأنها أصـــغر مجموعة محددة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية مســـتقلة بشـــكل كبير عن التدفقات النقدي 

من قيمته  مجموعات األـصول األخرى. يتم تخفيض القيمة الدفترية لمـصل مباـشرة الى قيمته القابلة لالـسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لمصل أكبر

 المقدرة القابلة لالسترداد.

 موجودات غير ملموسة 4-2
ة  يتم قياس الموجودات غير الملموسـة   المقتناة بشـكل منفصـل عند التسـجيل األولي بالتكلفة. بعد اإلثبات األولي، يتم إثبات الموجودات غير الملموـس

 بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.

م تقييمها لالنخفاض في القيمة كلما كان هناك مؤشــر  يتم إطفاء الموجودات غير الملموســة ذات األعمار المحددة على مدى عمرها االقتصــادي ويت 

ى على أن األصــل غير الملموس قد تنخفض قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لمصــل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد عل

أو النمط المتوقع الســتهالك المنافع االقتصــادية المســتقبلية  األقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم المحاســبة عن التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع

ــبية. يتم  ــاء، ويتم التعامل معها كتغييرات في التقديرات المحاسـ ــب االقتضـ ــل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسـ ــمنة في األصـ المضـ

ة الربح أو الخســارة والمصــروفات في فئة المصــروفات  االعتراف بمصــروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموســة ذات األعمار المحددة في قائم

تم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسـة واألعمار اإلنتاجية ومؤشـرات االنخفاض في ت   المتوافقة مع وظيفة الموجودات غير الملموسـة.

 .القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعديلها مستقبال ، إذا لزم األمر
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 )تتمة( المهمةبية  السياسات المحاس (4
 الشهرة 3- 4

ــتحوذ عليها صــافي القيمة العادلة للموجودات وا ــهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لمعمال المس لمطلوبات  الش

االـستحواذ. يتم توزيع الـشهرة من تاريخ دمج األعمال وااللتزامات المحتملة المعترف بها. عندما تقوم المجموعة بتجميع أعمال يتم اـستخدام طريقة  

هرة ألغرا توى تم فيه مراقبة الـش تفيد من دمج األعمال. تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مـس ض اإلدارة على الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تـس

 الداخلية وال تزيد أبدا  عن قطاع التشغيل.

 اختبار االنخفاض في الشهرة 4-4
ة أقل من تقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشـــهرة ســـنويا  للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشـــهر

ترة الخمس ـسنوات القيمة القابلة لالـسترداد أم ال. يتم تحديد القيمة القابلة لالـسترداد على أـساس المعلومات المـستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لف

ــاس قياس القيمة الحالية للتدفقات الن  ــتقبلية لمدة التالية لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها، ويتم اختبار االنخفاض على أسـ قدية المسـ

 .قديرية المعتمدة من اإلدارةخمس سنوات استنادا  إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقا  ألحدث الموازنات الت 
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ــر أو عندما يتطلب إجراء  ــل قد تنخفض قيمته. في حالة وجود أي مؤشـ ــر أن األصـ تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشـ

لالـسترداد لمصل. القيمة القابلة لالسترداد لمصل هي القيمة العادلة لمصل أو اختبار انخفاض ـسنوي لمـصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة 

 وحدة توليد النقد ناقصا  تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لالستخدام أيهما أعلى.

رة كبيرة عن تلك الموجودات األخرى  يتم تحديد القيمة القابلة لالـسترداد لمـصل الفردي إال إذا كان األـصل ال ينتج تدفقات نقدية داخلة مـستقلة بـصو

ويتم  أو مجموعة الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لمصـــل أو وحدة توليد النقد لقيمتها القابلة لالســـترداد يتم اعتبار األصـــل منخفضـــا

 .تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد

ــتقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باســتخدام معدل الخصــم ما قبل الضــريبة الذي عند تقييم القيمة القابلة لالســتخدام يتم خصــم التدفقات النق دية المس

ــ ــل. يتم األخذ في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصـ ــوق الحالية للقيمة الزمنية لمموال والمخاطر المحددة لمصـ ا  تكاليف يعكس تقييمات السـ

تبعاد معامالت الـسوق األخيرة. في حال نويا  االـس تخدام نموذج التقييم المناـسب. يتم اختبار الـشهرة ـس ة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت فيتم اـس

 لالنخفاض وال يتم عكس أي خسائر انخفاض للشهرة.

كل منفصـل لكل وحدة من ال غيلية والتي يتم اعدادها بـش ابها لالنخفاض على موازنات تفصـيلية وخطط تـش تند المجموعة في احتـس وحدات المولدة تـس

ــاب   ــنوات. يتم احتس ــغيلية بصــورة عامة فترة خمس س للنقد للمجموعة التي تتوزع عليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والخطط التش

 معدل النمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

ــائر انخفاض ا ــل  يتم االعتراف بخسـ ــروفات التي تتفق مع وظيفة األصـ ــارة الموحدة في فئات المصـ ــتمرة في قائمة الربح أو الخسـ لعمليات المسـ

 المنخفض.

سـابقا  لم  بالنسـبة للموجودات باسـتثناء الشـهرة يتم اجراء تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشـر على أن الخسـائر االنخفاض المعترف بها 

نخفضــت. عند وجود مثل هذه المؤشــر تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالســترداد لمصــل أو الوحدة المولدة للنقد. ويتم رد تعد موجودة أو قد ا

يدها بالصافي خسائر االنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لمصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحد

ابقة. يتم االعتراف بهذا الرد في قائمة الربح بع نوات الـس ارة االنخفاض في قيمة األصـل في الـس تهالك في حالة عدم االعتراف بخـس أو د خصـم االـس

 .الخسارة الموحدة

 النقد وما في حكمه 6- 4

  المكشـوف على  السـحب أيضـا    ويشـمل.  وجدت إن  أقل،البنوك والودائع البنكية والتي تسـتحق بعد ثالثة أشـهر أو  فييشـمل النقد وما في حكمه النقد 

ا تشكل التي  البنوك من  .موجبة أرصدة إلى مكشوفة أرصدة من تتقلب أن المرجح ومن للمجموعة النقد إدارة من يتجزأ ال جزء 

 احتياطات حقوق الملكية 4-7

 تـسجيل يتم. والـسابقة  الحالية للفترة المبقاة األرباح جميع  المبقاة  األرباح تـشمل.  إـصدارها  تم التي لمـسهم)االـسمية(    االـسمية القيمة المال  رأس يمثل

 .الملكية حقوق ضمن منفصل بشكل مجموعةال مالكي مع المعامالت جميع
 

 اإلحتياطي النظامي 4-8

٪ من ـصافي ربح الـسنة إلى االحتياطي النظامي حتى 10الـشركات في المملكة العربية الـسعودية، يتم تحويل  طبقا  للنظام األـساـسي للـشركة ولقانون 

ــتخدامه لزيادة رأس المال بعد 30يصــل االحتياطي إلى  ــاهمين. ومع ذلك، يمكن اس ٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المس

 .الحصول على موافقة المساهمين
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التزام في تاريخ التقرير )قانوني أو اـستداللي( نتيجة لحدث ـسابق، ومن المحتمل أن تكون   مجموعةيتم االعتراف بالمخـصـصات عندما يكون لدى ال

 ملزمة بنقل المنافع االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق. مجموعةال

ــوـية االلتزام الـحالي في ـتاريخ التقرير، مع األـخذ في االعتـبار المـخاطر   ــل تـقدير للمـقاـبل المطلوب لتســ ــص هو أفضــ المبلغ المعترف ـبه كمخصــ

تخدام التدفقات النقدية المقدرة لتســوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة والشــكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصــص باســ

 الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا (.

ث، يتم االعتراف بالذمم المدينة كأـصل  عندما يكون من المتوقع اـسترداد بعض أو كل المنافع االقتـصادية المطلوبة لتـسوية المخـصص من طرف ثال

 .إذا كان من المؤكد تقريبا  أن السداد سيتم استالمه ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق

 العقود المجحفة 4-10

  المجموعةن لدى يتم االعتراف بااللتزامات الحالية الناشـئة بموجب العقود المجحفة وقياسـها كمخصـصـات. تعتبر العقود المجحفة قائمة عندما يكو

 .عقد تتعدى بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات بموجب عقد المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه

 العقود المجحفة 4-11

ـــية  األـحداث عن المحتمـلة  الـطارـئة  االلتزاـمات  جميع ــيتم والتي  الـماضــ   األـحداث  من أكثر أو  ـحدث  وقوع ـعدم أو  ـحدوث  خالل  من  فقط ـتأكـيدـها  ســ

 إثباتها يتم لم ولكن الماضــية األحداث عن الناشــئة المتداولة  المطلوبات  جميع  أو بالكامل  مجموعةال  عليها  تســيطر ال التي المؤكدة غير  المســتقبلية

 :التالية لمسباب

.االلتزام لتسوية مطلوب ا االقتصادية  للمنافع المالزمة الخارجية الموارد تدفق  يكون أن احتمال هناك ليس( 1  
  مجموعةلل  الموحدة المالية القوائم  في  عنها  واإلفـصاح مالي مركز  كل  تاريخ  في جميع ا  تقييمها  يجب  موثوق، بـشكل االلتزام  مبلغ  قياس  يمكن  ال( 2

 .المحتملة االلتزامات ضمن

 القروض 12- 4

ــم  بعد  العادلة بالقيمة  مبدئي ا بالقروض  االعتراف  يتم   فرق  بأي االعتراف  يتم.  المطفأة بالتكلفة  الحق ا  القروض تقاس.  المتكبدة  المعاملة تكاليف  خصـ

 .الفعلية الفائدة طريقة باستخدام القروض فترة مدى على الخسارة أو الربح في االسترداد ومبلغ( المعاملة تكاليف من)صافية  المتحصالت  بين

ــات  إزالة  تتم ــنيف يتم. صــالحيته انتهاء أو إلغاؤه أو العقد  في المحدد  االلتزام  من  الذمة إبراء عند  الموحدة المالي المركز  قائمة من  االفتراض  تص

 .شهرا   12 من أقل المتبقي االستحقاق تاريخ يكون عندما متداول كالتزام القروض

 مزايا الموظفين 13- 4

 االجل  قصيرة التزامات

النقدية   المنافع غير  بما في ذلك  باألجور والرواتب،  المتعلقة  بااللتزامات  تعليم   واإلجازاتيتم االعتراف  السفر، وبدل  تذاكر  المتراكمة، وبدل 

ة فيما يتعلق  األطفال، وبدل األثاث المتوقع تسويته بالكامل في غضون أثني عشر شهرا  بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصل

 .مطلوباتبخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية ال

 الموظفين  خدمة نهاية مكافأة

الحالية اللتزام المزايا المحددة إن االلتزام أو األصل المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطة مزايا نهاية الخدمة المحددة هي القيمة  

 .المتوقعة االئتمان وحدة في نهاية فتـرة التقرير. يتم احتساب التزام المنفعة المحددة بواسطة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة 

عار الفائدة لسندات الشركات عالية  يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المستحقات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أس

 الجودة التي يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزام ذات الصلة. 

 يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:

 تكلفة الخدمة 

 مباشرة.   الخسارة أو الربحقائمة  في تكاليف الخدمات تشمل الخدمة الحالية ويتم االعتراف بالخدمة السابقة  

أو الخسارة   الربحيتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة  

 . كتكاليف خدمة سابقة

 تكلفة الفائدة 

اب يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على الرصيد الصافي اللتزام المنفعة المحددة. يتم تضمين هذه التكلفة في حس

 . الخسارة أو الربح استحقاقات الموظفين في قائمة 

 إعادة قياس المكاسب أو الخسائر 

في الفترة التي تحدث فيها في   اإلكتواريةلقياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات  يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة ا

 قائمة الدخل الشامل. 

 الزكاة وضريبة الدخل 4-14
السعودية )"الهيئة"(. ويتم يتم احتساب مخصص الزكاة وفق ا لمنظمة الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية  

يتم معال فيها.  تعمل  التي  البلدان  في  الضريبية  المالية طبقا  لمنظمة  القوائم  للشركات األجنبية على  الدخل  الضريبة على  جة احتساب مخصص 

 التسويات الناتجة عن الربط الزكوي والضريبة النهائية خالل السنة المالية التي يتم فيها إصدار الربوط. 
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لمطبق  مثل مصروف ضريبة الدخل أو اإلئتمان للفترة ، الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية وفقا  لمعدل ضريبة الدخل ا

 لمنسوبة للفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة. لكل نطاق معدل من قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة ا

لتي يم حساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل فعلي بنهاية فترة التقرير في البلدان ا

خا دخال   فيها  وتحقق  للشركة  الزميلة  والشركات  التابعة  الشركات  فيها  المتخذة  تعمل  للحاالت  دوري  تقييم  بإجراء  اإلدارة  تقوم  للضريبة.  ضعا  

بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة للحاالت التي تكون فيها لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل. وترصد المخصصات الالزمة على أساس  

 . المتوقع دفعها إلى سلطات تحصيل الضرائب المبالغ

 المعامالت بالعمالت األجنبيةتحويل  4-14
ري ا إلظهار تم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة المالية وتسجل بالريال السعودي على أساس أسعار تحويل ثابتة والتي يتم تحديدها دو

دات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالعمالت  متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار األجلة إذا كانت المعامالت مغطاة. يتم تحويل الموجو

الشراء   األجنبية بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحدة وتسجل بالريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بذلك التاريخ أو بأسعار

  ويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، كلما كان ذلك مالئما .األجلة إذا كانت المعامالت مغطاة. يتم تحميل أو إضافة أي فروقات ناتجة عن التح

ويل  يتم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ترجمة الموجودات والمطلوبات لهذه الشركات التابعة إلى الريال السعودي على أساس أسعار التح

لربح أو الخسارة الموحدة الخاصة بهذه الشركات على أساس المتوسط المرجح السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم ترجمة قائمة ا

التعديالت    ألسعارالتحويل للسنة. يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية ما عدا األرباح المبقاة على أسعار التحويل السائدة في تاريخ نشأة كل عنصر. أما

 . ق الملكية يتم تسجيلها من خالل الدخل الشامل األخر كبند منفصل من حقوق الملكيةترجمة العمالت الناتجة المتعلقة بهذه العناصر لحقو  على

 المالية األدوات 16- 4

 المالية  الموجودات 16-1- 4

 المالية   الموجودات تصنيف 16-1-1- 4

أنه  المبدئي،عند االعتراف   المالية على  الدخل الشامل    المطفأة، بالتكلفة    مقاسه   ايتم تصنيف الموجودات  العادلة من خالل  القيمة    أو   اآلخر القيمة 

  والقيمةالمالية المدرجة بالتكلفة المطفأة    بالموجودات كما في تاريخ التقرير تحتفظ فقط    مجموعةفإن ال  ذلك،و الخسارة. ومع  أ العادلة من خالل الربح  

 الخسارة.  أوالعادلة من خالل الربح 

 بالتكلفة المطفأة الموجودات المالية  ( أ

 و الخسارة: أيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 التدفقات النقدية التعاقدية  و  تحصيل• تحتفظ الموجودات في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات ل 

واألرباح على المبلغ   األساسي   المبلغعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات  •الشروط الت 

 األصلي المستحق 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ( ب

 أدوات حقوق الملكية 

بشكل غير قابل للنقض تقديم التغييرات    مجموعةللمتاجرة، قد تختار ال  اغير محتفظ به  ملكية  حقوقفي    لالستثمارالمبدئي، بالنسبة    اإلعترافعند  

 على أساس االستثمار لالستثمار. االختيارالالحقة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم هذا 

الخسارة  أو الربح خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات( ت  

)على سبيل المثال حقوق الملكية المحتفظ بها   الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مقاسة  أنها  على  األخرى  المالية  الموجودات  جميع  تصنف

 اآلخر(.  للمتاجرة وسندات الدين غير المصنفة على أنها غير مصنفة بالتكلفة المطفأة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

بخالف ذلك بالمتطلبات الواجب قياسها   يفيتعيين أصل مالي بشكل غير قابل للنقض    مجموعةباإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يجوز لل

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير   أو   المطفأة  بالقيمة

 من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك. 

 ألدوات المالية المشتقة ا

لعقد المشتق ويتم إعادة قياسه الحق ا بالقيمة العادلة في قائمة المركز األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام  ايتم احتساب  

 المالي مع االعتراف بتكاليف المعاملة في قائمة الربح أو الخسارة.  

العادلة كموجودات تكون فيها القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات تكون القيمة العادلة سالبة فيها. يتم  ألدوات المالية المشتقة بقيمتها  ايتم إدراج جميع  

 الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير حسب االقتضاء. 
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 الالحق  القياس

بدائل شرعية لمدوات المالية المشتقة كمطلوبات تقاس  وبتصنيف مطلوباتها المالية، بخالف الضمانات المالية والتعهدات االئتمانية،    مجموعة تقوم ال

يتم احتساب التكلفة المستنفذة بعد األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على األموال والتكاليف التي تشكل جزءا ال يتجزأ من   .بالتكلفة المستنفذة

 .العائد الفعلي للمطلوبات المالية

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية  16-1-2- 4

 : عندما المالي األصل من جزء أو المالي باألصل االعتراف إلغاء يتم

 أو  األصل، من النقدية التدفقات استالم في الحق انتهى -

  جوهري   تأخير  دون  بالكامل  المستلمة  النقدية  التدفقات  بدفع  التزاما    تحملت  أو  األصل  من  النقدية  التدفقات  تلقي  في  حقها  بتحويل  مجموعةال  قامت -

 : وإما "مرور":  ترتيب بموجب ثالث طرف إلى

 أو  كبير، بشكل األصول ومزايا مخاطر جميع  بتحويل مجموعةال قامت (أ

 المالي األصل على بالسيطرة تحتفظ وال  األصل ومنافع مخاطر  بكافة االحتفاظ أو بتحويل مجموعةال فيها تقوم ال (ب 

 المالية  الموجودات قيمة انخفاض 16-1-3- 4

 . المطفأة  بالتكلفة المدرجة المالية بموجوداتها والمرتبطة الحياة مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر بتقييم استشرافي أساس على مجموعةال تقوم

  مدى   على  المتوقعة   بالخسائر   االعتراف  يتطلب  والذي  ،9  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  به  يسمح   الذي  النحو  على   المبسط  النهج  مجموعة ال  تطبق

 .المدينة بالذمم األولي االعتراف من العمر

 العمر،   مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لتقدير  المدينة  الذمم  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  حساب   في  مخصص  مصفوفة  مجموعةال  تستخدم

 في  األخذ  مع  المخصصات  مصفوفة  تطوير  تم.  استحقاقها  موعد  فات  التي  التعاقدية  التقادم  مجموعات  على  معينة  مخصصات  معدالت  تطبيق  مع

 المستقبلية النتيجة لتعكس تعديلها وتم مجموعةلل التاريخية القوائم من اشتقاقها تم والتي السداد في التعثر حالة  في والخسارة  التعثر احتمالية االعتبار

 . الكلي االقتصاد عوامل تتضمن والتي المتوقعة

 . المتوقعة االئتمان خسائر  حساب في  مؤقتة  مصفوفة مجموعةال وتستخدم  المخاطر منخفضة األخرى األدوات تعتبر

 :عندما فقط   المالي األصل شطب يتم

 و  استحقاقه، موعد فات - أ

 للتعافي  معقول توقع يوجد ال - ب 

 االستردادات،  إجراء   عند.  المستحقة  المدينة  الذمم   استرداد  لمحاولة  اإلنفاذ  أنشطة   في  االنخراط   مجموعة ال  تواصل  المالية،  األصول   شطب   حالة  في

 . الخسارة أو الربح قائمة  في بها االعتراف يتم الشطب، بعد

 المالية  المطلوبات 16-2- 4

 األولي االعتراف  16-2-1- 4

  المباشرة  التكاليف  ناقصا    المستلم  للمقابل  العادلة   القيمة   فإن  والتسهيالت،  القروض  حالة   وفي  العادلة  بالقيمة  مبدئيا    المالية  بالمطلوبات   االعتراف  يتم

 . للمعاملة المنسوبة

 الالحق  القياس 16-2-2- 4

 في والخسائر باألرباح االعتراف يتم. الفعلي  الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة  بالتكلفة الحقا   المالية  المطلوبات قياس  يتم ،األولي االعتراف بعد

 . اإلطفاء عملية خالل من وكذلك  بالمطلوبات االعتراف إلغاء عند الخسارة أو الربح قائمة

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 16-2-3- 4

 حالي  مالي  التزام  استبدال  يتم  عندما.  صالحيته  انتهاء  أو  إلغاؤه  أو  االلتزام  بموجب  االلتزام  من  اإلعفاء  يتم  عندما  المالي  بااللتزام  االعتراف  إلغاء  يتم

  معه  التعامل  يتم  التعديل  أو  التبادل  هذا  مثل  فإن  جوهري،  بشكل  قائم  التزام  شروط   تعديل  يتم  أو  كبير  حد  إلى  مختلفة  بشروط  الُمقرض  نفس  من  بآخر

 . الخسارة أو الربح قائمة في  الصلة ذات الدفترية القيم في  بالفرق االعتراف ويتم جديد، بالتزام واالعتراف األصلي لاللتزام استبعاد أنه على

 المالية  االدوات مقاصة 16-3- 4

 قانونا    النفاذ  واجب  حق  هناك  يكون  عندما  المالي  المركز  قائمة  في  المبلغ  صافي  تسجيل  ويتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات  بين  المقاصة  إجراء  يتم

  واجب  الحق  يكون  أال  يجب.  واحد  وقت  في  االلتزام  وتسوية  األصل  تحقيق  أو  صافي  أساس  على  للتسوية  نية  وهناك   بها  المعترف  المبالغ  لمقاصة

  مجموعة ال  إفالس  أو   اإلعسار  أو  التقصير  حالة  وفي  العادي   العمل  سياق  في  للتنفيذ  قابال    يكون  أن  ويجب  المستقبلية  األحداث  على  متوقفا    قانونيا    النفاذ

 . المقابل الطرف أو
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 المالية  لألدوات  العادلة للقيمةالهرمي   التسلسل  16-4- 4

 : تقييمها في  المستخدمة المدخالت على بناء   التالي، الهرمي التسلسل في المالية ألدواتها  العادلة القيمة مجموعة ال تصنف

 األول  المستوى

  مشتقات   األمثلة  تشمل.  المالي  المركز  قائمة   تاريخ  في  المدرج  اإلغالق  سعر  إلى  النشطة  األسواق  في  المدرجة  المالية  لمدوات  العادلة  القيمة  تستند

 . الدين وسندات الملكية حقوق  في االستثمارات مثل  األخرى  المالية والموجودات المتداولة السلع

 الثاني  المستوى

. مالحظتها  يمكن  التي  السوق   بيانات  باستخدام  التقييم  تقنيات  باستخدام   نشط  سوق  في  تداولها  يتم  ال   التي  المالية  لمدوات   العادلة   القيمة  تحديد  يتم

 أسعار  أو   العائد  ومنحنيات  الفائدة،  ألسعار  السوق   معايير  على  بناء    القياسية  التقييم  ونماذج  المخصومة،  النقدية  التدفقات  هذه  التقييم  أساليب  تتضمن

 . للمقارنة قابلة  تجارية معامالت واستخدام مماثلة، ألدوات المتعاملين وأسعار األجنبي، الصرف

 الثالث  المستوى

 يمكن  التي  السوق  بيانات  إلى  تستند  ال  مدخالت   باستخدام  بالمنشأة  الخاصة   التقييمات  أساس  على  قياسها  يتم  التي  المالية  لمدوات  العادلة  القيمة

 (. للرصد قابلة غير)مدخالت  مالحظتها

 الفعالة  الفائدة طريقة 16-5- 4

التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية وتخصيص إيرادات ومصروفات الفوائد على مدى الفترة طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب 

المدفو النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم  بالضبط المقبوضات  الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم  عة أو ذات الصلة. معدل 

ا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى( من خالل العمر المتوقع ألداة   المستلمة التي تشكل جزء 

 .الدين، أو، عند االقتضاء، فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي
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 كالمستأجر   ( أ

 مقابل  إيجار  والتزامبحق استخدام األصول    مجموعةبتقييم ما إذا كان العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تعترف ال  المجموعة  تقوم

 رأشه  12  إيجار  بمدة  إيجار   كعقود)المعرفة   األجل  قصيرة  اإليجار   عقود  باستثناء.  المستأجرهو    فيها  يكون  التي  اإليجار  ترتيبات  بجميع  يتعلق  فيما

(.  والهواتف  المكاتب  أثاث  من  الصغيرة  واألشياء  الشخصية  الكمبيوتر  وأجهزة  اللوحية  األجهزة)مثل    القيمة  منخفضة  األصول  إيجار  وعقود(  أقل   أو

 يكن   لم  ما  اإليجار  عقد  مدة  مدى  على  الثابت  القسط   أساس  على  تشغيل   كمصروفات  اإليجار  بمدفوعات  مجموعةال  تعترف  هذه،  اإليجار  لعقود  بالنسبة

 .المؤجرة األصول من االقتصادية المنافع استهالك فيه يتم الذي الزمني للنمط تمثيال   أكثر آخر منتظم أساس هناك

 عقد  في  المتضمن  السعر  باستخدام  مخصومة  البدء،  تاريخ   في  دفعها  يتم  لم  التي  اإليجار  لدفعات  الحالية  بالقيمة  مبدئي ا  اإليجار  عقد  التزام  قياس  يتم

 . المتزايد االقتراض معدل  المجموعة تستخدم بسهولة، تحديده يمكن ال المعدل هذا كان إذا. اإليجار

 : على  اإليجار التزام قياس في  المدرجة اإليجار دفعات  تشمل

 القبض   مستحقة إيجار حوافز أي   ناقصا  (، الجوهرية الثابتة الدفعات ذلك في)بما  الثابتة اإليجار  دفعات •

 البدء   تاريخ في  السعر أو المؤشر باستخدام مبدئيا   قياسها يتم معدل، أو مؤشر على  تعتمد التي المتغيرة اإليجار  دفعات •

 .المتبقية  القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من يدفع أن المتوقع المبلغ •

 و  الخيارات  ممارسة من معقول بشكل متأكد ا المستأجر كان إذا الشراء، خيارات  ممارسة سعر •

 .اإليجار عقد إنهاء خيار ممارسة تعكس اإليجار مدة كانت  إذا اإليجار، عقد إنهاء غرامات دفع •

  لتعكس   الدفترية   القيمة  زيادة   طريق  عن  الحق ا   اإليجار   عقد   التزام  قياس   يتم.  المالي  المركز   قائمة  في  منفصل  كبند  اإليجار  عقد   التزام  عرض  يتم

 . المدفوعة اإليجار دفعات  لتعكس الدفترية القيمة تخفيض طريق وعن( الفعلية  الفائدة طريقة)باستخدام  اإليجار التزام على الفائدة

 : عندما( الصلة ذياألصول  استخدام حق  على مماثل بتعديل)وتقوم   اإليجار التزام قياس مجموعةال تعيد

 إعادة  يتم  الحالة   هذه  وفي  الشراء،  خيار  ممارسة  تقييم  في  تغيير  إلى  أدى  الظروف  في  هام  تغير  أو  حدث  هناك  كان  أو   اإليجار  عقد  مدة  تغيرت •

 . المعدل الخصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار دفعات بخصم اإليجار التزام قياس

 إعادة   يتم  الحاالت  هذه  وفي  مضمونة،  متبقية  قيمة  ظل  في  المتوقع  السداد  في   تغيير  أو  معدل  أو  مؤشر  في  التغيرات  بسبب  اإليجار  مدفوعات  تتغير •

 سعر   في  تغيير   عن  ناتج  اإليجار  مدفوعات  تتغير  لم )ما    متغير  غير  خصم  معدل  باستخدام  المعدلة  اإليجار  مدفوعات  بخصم  اإليجار  التزام  قياس

 (. معدل  خصم  معدل استخدام يتم الحالة هذه وفي المتغير، الفائدة

 عقد  مدة  على  بناء    اإليجار   التزام  قياس إعادة  يتم  الحالة  هذه  وفي  منفصل،  إيجار   كعقد  اإليجار  عقد  تعديل  احتساب  يتم  وال  اإليجار  عقد  تعديل  يتم •

 .التعديل تاريخ السارية في  المعدل الخصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات خصم طريق عن المعدل اإليجار

 .بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضة مجموعةلم تقم ال

 إيجار  حوافز   أي   ناقصا    البدء،   يوم  قبل  أو   في   تتم  التي   اإليجار  دفعات  المقابل،  اإليجار   اللتزام   األولي   القياس  علىاألصول    استخدام   حق   يتضمن

 التزاما    مجموعةال  تتكبد  عندما.  القيمة  انخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصا    بالتكلفة  قياسها  الحقا    يتم.  أولية  مباشرة  تكاليف  وأي  مستلمة

 اإليجار،  عقد  وأحكام  شروط  تتطلبها  التي  الحالة  إلى  األساسي  األصل  إعادة  أو  فيه  يوجد   الذي  الموقع  استعادة  أو  مؤجر،  أصل  وإزالة  تفكيك  بتكاليف

  تضمين   يتم  ،حق استخدام األصولب   التكاليف  فيه  تتعلق  الذي   المدى   إلى.  37  الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب   وقياسه   بالمخصص   االعتراف  يتم

 .المخزون إلنتاج التكاليف هذه تكبد يتم لم ما الصلة، ذيحق استخدام األصل  في التكاليف
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 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية   (4
 اإليجار  عقود  17- 4

 مستأجر ك  ( أ

  األصل  ملكية  ينقل  اإليجار  عقد  كان  إذا حق استخدام األصل.ل  اإلنتاجي  والعمر  األقصر  اإليجار  فترة  مدى  علىحق استخدام األصول   استهالك   يتم

 مدار  على   الصلة  ذاتحق استخدام األصول    استهالك  يتم  الشراء،  خيار  ممارسة   تتوقع   مجموعةال  أن حق استخدام األصل    تكلفة   تعكس   أو  األساسي

 .اإليجار عقد بدء تاريخ في االستهالك يبدأ. األساسي لمصل اإلنتاجي العمر

 .المالي المركز قائمة  في منفصل كبندحق استخدام األصول  عرض يتم

 في  انخفاض  خسارة  أي  وتحسب  ال  أم  قيمته   انخفضت  قدحق استخدام األصول    أحد  كان  إذا  ما  لتحديد  36  الدولي  المحاسبة  معيار  مجموعةال  تطبق

 ". والمعدات واآلالت"الممتلكات   سياسة في  موضح هو كما محددة القيمة

  ذات   بالدفعات  االعتراف  يتم.  األصل  استخدام  وحق  اإليجار  التزام  قياس  في  تضمينها  يتم  ال  معدل  أو  مؤشر  على  تعتمد  ال  التي  المتغيرة  اإليجارات

  الدخل   قائمة  في"  أخرى "مصروفات    بند في  تضمينها  ويتم  الدفعات  تلك  إلى  أدت  التي  الحالة  أو  الحدث  فيها  يحدث  التي  الفترة  في  كمصروف  الصلة

 . الشامل

للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدال  من ذلك يقوم بالمحاسبة عن أي    16المالي رقم    للتقريرعملية، يسمح المعيار الدولي    وكوسيلة

 عقد   عنصر  علىهذه الوسيلة العملية. بالنسبة للعقود التي تحتوي    مجموعةترتيب واحد. لم تستخدم العقد إيجار ومكونات غير إيجارية مرتبطة به ك

  أساس  على  إيجار عنصر لكل العقد في المقابل  بتخصيص مجموعةال تقوم اإليجارية، غير أو اإلضافية اإليجار  مكونات من أكثر أو وواحد اإليجار

 . اإليجارية غير للمكونات المستقل اإلجمالي والسعر اإليجار لعنصر المستقل النسبي السعر من

 كمؤجر  ( ب

 جميع  كبير  حد  إلى  اإليجار  عقد  شروط  تنقل  عندما .  تشغيلية  أو  تمويلية  إيجار  كعقود  لها  مؤجرا    مجموعةال  تكون  التي  اإليجار  عقود  تصنيف  يتم

 .تشغيلية  إيجار لعقود األخرى اإليجار عقود جميع تصنيف يتم. تمويلي إيجار عقد أنه على العقد تصنيف يتم المستأجر، إلى الملكية ومزايا  مخاطر

 من   اإليجار  عقد  تصنيف  يتم.  منفصلين  كعقدين  الباطن  من  اإليجار  وعقد  الرئيسي  اإليجار  عقد  تحسب   فإنها  وسيطا ، مؤجرا    مجموعةال  تكون  عندما

 .األساسي إيجار عقد من الناشئاألصل  استخدام  حق  إلى بالرجوع تشغيلي أو تمويلي إيجار عقد أنه على الباطن

 األولية  التكاليف  إضافة  يتم.  الصلة  ذات  اإليجار  فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  التشغيلية  اإليجار  عقود  من  اإليجار  بإيرادات  االعتراف  يتم

  مدى   على  الثابت  القسط  أساس  على  بها  االعتراف   ويتم  المؤجر   لمصل  الدفترية  القيمة   إلى  تشغيلي  إيجار   عقد  وترتيب  التفاوض   في  المتكبدة  المباشرة

 . اإليجار فترة

 يتم.  اإليجار  عقود  في  مجموعةال  استثمار  صافي  بقيمة  مدينة  كذمم  التمويلي  اإليجار  عقود  بموجب  المستأجرين  من  المستحقة  بالمبالغ  االعتراف  يتم

  بعقود  يتعلق  فيما  القائم  مجموعة ال  استثمار  صافي  على  الدوري  العائد  معدل  ثابت ا  يعكس  بحيث  المحاسبية  للفترات  التمويلي  التأجير  دخل  تخصيص

 .اإليجار

 الدولي للمعيار وفق ا القيمة انخفاض متطلبات ويطبق المضمونة غير المقدرة المتبقية القيمة بمراجعة بانتظام مجموعةال تقوم األولي، االعتراف بعد

 . اإليجار عقدمن  المستحق على المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص االعتراف مع ،9 رقم المالي للتقرير

  القيمة  منخفضة  المالية  الموجودات  باستثناء  اإليجار،  عقدمن    للمستحق  الدفترية  القيمة  إجمالي  إلى  بالرجوع  التمويلي  اإليجار  دخل  احتساب  يتم

 (. الخسارة  مخصص خصم بعد)أي  المطفأة تكلفتها إلى بالرجوع عليها الفوائد دخل  احتساب يتم التي االئتمانية

 العقد   بموجب   المقابل   لتخصيص  15  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  مجموعةال  تطبق  اإليجار،  وغير  اإليجار  مكونات   من  كال    العقد  يتضمن  عندما

 . مكون لكل

 

 التمويل تكلفة  18- 4

  األصل  وإعداد  إلكمال  الالزمة  الزمنية  الفترة  خالل  المؤهلة  األصول  إنتاج  أو   إنشاء   أو  اقتناء  إلى  مباشرة   المنسوبة  االقتراض   تكاليف  رسملة  تتم

"مصاريف    أنها  على  تسجيلها  ويتم  فيها  تكبدها  يتم  التي  الفترة  في  كمصروف  األخرى  التمويل  تكاليف  تحميل  يتم.  البيع  أو  المقصود  لالستخدام

 . األموال باقتراض يتعلق فيما مجموعةال تتكبدها التي األخرى والتكاليف الفوائد من التمويل تكاليف تتكون". تمويلية

 االعتراف باإليرادات  19- 4

السياق الطبيعي ألنشطة المجموعة مع األخذ بعين االعتبار  تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من تقديم الخدمات في  

 شروط الدفع المحددة تعاقديا . يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات. 

موعة وعندما تتحقق  يتم إثبات االيراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى المج

 معايير محددة لكل من أنشطة المجموعة كما هو موضح أدناه.
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 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية   (4
 االعتراف باإليرادات  19- 4

 ( باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية: 15تعترف المجموعة باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا  والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير لكل عقد التي  يعرف  

 يجب الوفاء بها.
 : تحديد العقد مع العميل. 1الخطوة 

 : تحديد التزامات األداء. 2الخطوة  التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل. 

عاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في نظير نقل السلع أو الخدمات التي  سعر الم

 وعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. 
 : تحديد سعر المعاملة. 3الخطوة 

المعاملة على كل التزام    بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتوزيع سعر

أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات 

 األداء. 

 : تخصيص سعر المعاملة.4الخطوة  

التي وعد  تحقق المجموعة اإليرادات عندما )أو كلما( أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات  

 بها العميل بموجب العقد. 
 : االعتراف باإليرادات. 5الخطوة 

 .اإليرادات بشكل أساسي من تقديم الدورات التدريبية والرسوم المدرسية ومراكز خدمة االتصال والمشاريع التعليمية المتعلقة بالجامعات تنشأ

 . تتحقق اإليرادات األخرى عند تقديم الخدمة ذات الصلة

 واإلدارية   العمومية والمصروفات والتوزيعية  البيعية  مصروفات 20- 4

.  المبيعات  تكلفة  من  جزءا    التحديد  وجه  على  تشكل  ال  التي  المباشرة  وغير  المباشرة  التكاليف  واإلدارية  والعمومية  والتوزيعية  يةالبيع  مصاريف   تشمل

بالدعم   مجموعة. تعترف الثابت  أساس  على  اللزوم،  عند  واإلدارية،  والعمومية  والتوزيعية  البيعية  والمصروفات  المبيعات  تكلفة  بين  التخصيص  يتم

 على أساس االستحقاق.  يةوالتوزيع يةمصاريف البيعالالتسويقي من البائعين في 

 التقارير القطاعية  21- 4

 القطاع التشغيلي 

والمصروفات  القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك اإليرادات  

خاذ  المتعلقة بمعامالت مع اي من قطاعات المجموعة االخرى. يتم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية الت 

 القرار حتى يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات المالية المتاحة بشكل منفصل. 

القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية بنودا  عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على تتضمن نتائج  

 المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة.  / أساس مناسب. مصروفات المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات

)سمارت  االتصال مراكز – مشاريع إدارية وتدريبية – الجامعات – التدريبقطاعات تشغيلية ) خمسةالمملكة العربية السعودية  لدي المجموعة في

(. وبناء على ذلك، تم 8) (. بلغ كل قطاع الحدود الكمية المشار إليها في معيار التقارير القطاعية المعيار الدولي للتقرير المالي رقمالمدارس  -   (لينك

 اإلفصاح عن تقارير عن القطاعات التشغيلية في القوائم المالية الموحدة المرفقة. 

 القطاع الجغرافي 

ت التي تعمل في أنشطة مربحة في بيئة اقتصادية معينة خاضعة لمخاطر وعوائد آالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنش

 قتصادية أخرى. مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات ا

 السهم  ربحية 22- 4

ة )إن وجدت( للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي الربح أو الخسارة ض ربحية السهم األساسية والمخف  مجموعة ال  تعرض

لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، معدلة بعدد   المرجحعلى المتوسط    مجموعةبتقسيم الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية لل

المخف السهم  ربحية  تعديل  يتم  عام.  الصادرة خالل  أو  المعاد شراؤها  العادية  العادية ب ة  ض األسهم  األسهم  حملة  إلى  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح 

 . إصدارها المحتمل من التي العادية األسهم جميع تأثير مع السنة خالل القائمة األسهم لعدد المرجحوالمتوسط  مجموعةلل

 توزيعات األرباح  23- 4

 . مجموعةال مساهمي قبل من اعتمادها فيها يتم التي الفترة في المالية القوائم في األرباح توزيعات تسجيل يتم

 . كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة األوليةتوزيعات األرباح  إثبات يتم
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 موجودات غير ملموسة، صافي  (5

 

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

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

 لتقدير التدفق النقدي وفقا  ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة. 
 

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

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

  ديسمبر   31 

  م 2021

  ديسمبر 31

  م 2020

   يناير 01

 م 2020

      

  –مجموعة األرض السريعة )فاست لين كونسالتنسي منطقة حرة  

 ذ.م.م.( 

5,583,436  5,583,436  5,583,436 

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

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

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

 25,639,990  25,639,990  25,639,990 

 وبرامج   حقوق امتياز ( ب

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

 

  

 ديسمبر   31

2021 

ديسمبر   31

2020 

 يناير  1

2020 

     

 25,639,990 25,639,990 25,639,990  شهرة )أ(  

 6,024,473  6,306,780    6,227,538  حقوق امتياز وبرامج )ب(  

  31,867,528 31,946,770 31,664,463 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 يناير  1

2020 

     التكلفة: 

 11,847,181  13,830,386  14,736,421     الرصيد في بداية السنة 

 1,983,205  906,035  466,103           إضافات  

 13,830,386  14,736,421  15,202,524      نهاية السنة الرصيد في 

     

     االطفاء المتراكم: 

 7,014,171  7,805,913  8,429,641        الرصيد في بداية السنة 

 791,742  623,728  545,345  إضافات 

 7,805,913  8,429,641  8,974,986  الرصيد في نهاية السنة 

 6,024,473  6,306,780  6,227,538  الدفترية صافي القيمة 
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     ممتلكات ومعدات، صافي (6

  (. 15رهن بعض من قطع األراضي لصالح بنوك محلية مقابل قروض طويلة األجل )إيضاح  * تم
 تم توزيع مصروف االستهالك للسنة على النحو التالي : 

 

 

 

 

 

 

 2021  2020  2019 

أثاث ومعدات مكتبية   مباني   * أراضي 

 وادوات
تحسينات مباني   

 مستأجرة
أعمال إنشائية تحت   سيارات 

 التنفيذ 
 المجموع 

 المجموع   المجموع  
              التكلفة: 

    
الرصيد في بداية 

  986,216,674     681,861,332   723,953,143      168,999,769      12,770,590    210,613,044     205,066,127      60,901,304     65,602,309  السنة 

  -    -      -                          (20,530,623)      (7,099,984)    23,386,848       (19,609,186)       22,508,440     1,344,505    إعادة التصنيف 

  59,974,256          42,344,886   47,887,820         30,177,543         256,894          10,587,230        6,866,153         -  - إضافات

  -    -      -                          (147,541,414)        -        -        -     147,541,414  - تحويل  

 (364,329,598)   (253,075)   (1,410,738)           -    (969,373)           -    (441,365)               -    - إستبعادات  

الرصيد في نهاية 

  681,861,332         723,953,143   770,430,225      31,105,275         4,958,127      244,587,122     191,881,729     230,951,158   66,946,814  السنة
                  

                  االستهالك المتراكم :
الرصيد في بداية 

  244,669,114   244,997,194   264,602,867     -   11,727,411    87,290,867        134,030,188      31,554,401    - السنة 

  -    -   -  -  (8,554,943)    24,789,568       (9,638,012)        (6,596,613)  - إعادة التصنيف 

   22,674,531   19,858,748   29,928,903       -   98,648            10,307,053        14,032,460       5,490,742      - إستهالك السنة 

 (22,346,451)     (253,075)          (17,490)             -        -    (17,490)                  -    - إستبعادات 

الرصيد في نهاية 

  244,997,194         264,602,867   294,514,280     -   3,271,116      122,387,488     138,407,146      30,448,530    - السنة 
                  

صافي القيمة 

                  الدفترية: 
ديسمبر  31في 

      475,915,945      31,105,275         1,687,011      122,199,634     53,474,583        200,502,628   66,946,814  م2021

ديسمبر  31في 

    459,350,276      168,999,769        1,043,179      123,322,177      71,035,939   29,346,903     65,602,309  م2020

  436,864,138       154,851,461        710,216          109,000,164      80,550,999         26,148,989     65,602,309 م 2020يناير  1في 

 

 ديسمبر  31

2021 

 ديسمبر 31

2020 

   

 13,718,554 26,526,455 (21اإليرادات )إيضاح تكاليف 

 6,140,194 3,402,448 (22مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 29,928,903 19,858,748 
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 دوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أفي ر  إستثما (7
 

 
حصة الشركة البالغة    م2021ديسمبر    31في    الدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل  ستثمارات في  يمثل رصيد اإل .أ

شركة مسجلة في والية ديالوير في الواليات المتحدة  وهي  شركة إن دبليو إتش دبليو هولدنجز إنك،  حقوق ملكية  في  سهم(    5,000)  14.7٪

  م.2020و م2021ديسمبر  31تم استالم أرباح خالل السنة المنتهية في لم ي  ،األمريكية
 

 
قياس، كمدخالت بخالف األسعار المعروضة والتي يمكن التم تحديد القيمة العادلة بناء  على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في  

 الملحوظة. ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبيانات السوق موجودات أو المطلوبات مالحظتها لل
 

شركة إن دبليو إتش  في  سهم  مل، والذي تم إعداده فقط لتحديد القيمة العادلة  2021ديسمبر    31قامت المجموعة باستخدام أحدث تقييم كما في  

 األقلية الغير قابلة للتسويق.  حقوق، على أساس دبليو
 

بشراء   .ب  المجموعة  الراجي ريت.   26.4قامت  في صندوق  في    مليون وحدة  المنتهية  السنة  االرباح خالل  استالم     م 2021ديسمبر    31تم 

 . (23)إيضاح 

 
عدلة(  تم تحديد القيمة العادلة بناء  على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة، كمدخالت مدرجة بأسعار )غير م

 . لموجودات أو المطلوبات المتشابهةفي األسواق النشطة ل

 

  ، غير المستحقةالمتبقة واإليجار  عقود    مقابل ماتبقى من مدفوعات  محجوزة    الوحدات المملوكة من قبل شركة الخليج في صندوق الراجحي ريت  

 اإليجار   دم. ضمان لدفع اإليجار عن كامل الفترة المتبقية من عقو06/01/2020( سنوات تبدأ من 3هي ) الحجزومدة 

 والتي يمتلكها شركة الخليج هي المستأجر الرئيسي لروضة براعم رواد الخليج العالمية بالرياض ومدارس رواد الخليج العالمية بالدمام,  حيث ان  

 م .2019ديسمبر  24سنة تبدا من  15ر اصندوق الراجحي ريت , ومدة عقد اإليج
 

   التغير في القيمة العادلة .ج

 
  

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 يناير  1

2020 
     

 14,004,000 15,688,499 17,023,499  )أ(   إستثمار في أدوات حقوق ملكية

 255,067,412 256,123,592 288,337,074    صندوق )ب( إستثمار في 

 269,071,412 271,812,091 305,360,573  ديسمبر  31كما في 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر   31

2020 

 يناير  1

2020 
     

 18,930,188 14,004,000  15,688,499      يناير  1كما في 

 (4,926,188) 1,684,499  1,335,000  التغير في القيمة العادلة 

 14,004,000 15,688,499       17,023,499  ديسمبر  31كما في 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 يناير  1

2020 
     

 232,359,547 255,067,412  256,123,592   إضافات  

  22,707,865 1,056,180  32,213,482      التغير في القيمة العادلة 

 255,067,412 256,123,592  288,337,074   ديسمبر  31كما في 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 
    

  17,952,820        20,693,499        يناير  1كما في 

  2,740,679           33,548,482        مكاسب غير محققة 

  20,693,499        54,241,981        ديسمبر  31كما في 
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 نقد وما في حكمه  (8

 
 تجارية  ذمم مدينة (9

 
 

مليون لاير سعودي( مطلوب من جهات    240:  2020ديسمبر    31)  سعودي  مليون لاير  266يتضمن رصيد الذمم المدينة التجارية أرصدة بمبلغ  

: 2020ديسمبر    31م )2021  ديسمبر  31مليون لاير سعودي مستحقة ألكثر من سنة كما في    151منها أرصدة بمبلغ    ،حكومية وشبه حكومية

مجموعة فإنه من المتوقع كما أنه وفي تقدير إدارة ال  ،أن تحصيل تلك المبالغ سيتم بالكامل  تعتقد إدارة المجموعة.  مليون لاير سعودي(  103

 ال تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات مقابل هذه الذمم.  .تحصيل الذمم التي لم يجنب لها مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بالكامل

ر  اعمألم الخسارة المتوقعة  لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تستخد  9مبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي  النهج  القامت المجموعة بتطبيق  

 جميع الذمم المدينة التجارية.
 

ستند معدالت لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء  على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام االستحقاق، ت 

على التوالي وخسائر   م2021يناير    1أو    م2021ديسمبر    31أشهر قبل    3الخسارة المتوقعة على أساس تحصيل اإليرادات على مدى فترة  

 الئتمان التاريخية المقابلة التي حدثت خالل هذه الفترة. ا
 

ى تسوية  يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء عل

 الذمم المدينة.

 كما يلي:  الذمم المدينة تحليل أعمارإن 

 

 كما يلي:  الذمم المدينةالحركة على مخصص إنخفاض في قيمة ن إ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 يناير   1

2020 

     

 164,206,395 16,474,377 124,172,971  البنوكأرصدة لدى 

 9,188,976 5,652,495 1,932,892  نقد في الصندوق 

  126,105,863 22,126,872 173,395,371 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 يناير  1

2020 

     

 333,825,372 401,820,843 419,415,101  ذمم مدينة تجارية

 (41,076,299) (62,589,778) ( 57,040,488)  ذمم مدينة تجارية مخصص إنخفاض في قيمة 

 292,749,073 339,231,065 362,374,613  المجموع 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر   31

2020 

 يناير  1

2020 

 130,943,655 155,279,567 157,977,186  يوم 30- 1

  28,897,397   35,116,033   37,237,832   يوم 90- 31

  42,928,822   52,166,980   55,319,039   يوم 365- 91

  131,055,498  159,258,263 168,881,044  اكثر من سنة 

  
419,415,101 401,820,843 333,825,372 

  

  ديسمبر31

2021 

   ديسمبر31

2020 

       يناير 1

2020 

 20,529,207 41,076,299 62,589,778  الرصيد في بداية السنة 

 21,239,987 21,639,395 -  المكون خالل السنة 

 - - (5,116,750)  المخصص رد 

 (692,895) (125,916) (32,490)  الشطب خالل العام 

 41,076,299 62,589,778 57,440,538  الرصيد نهاية السنة  
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 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة اخرى  ( 10

 
توقيع اتفاقية البيع والشراء فيما يخص االستحواذ على نسبة  ب قامت المجموعة    م(2021أغسطس    30هـ )الموافق  1443محرم    22بتاريخ     *

بالمملكة العربية   1010899899سجل تجارى رقم  "  "شركة ذات مسؤولية محدودة   ( من حصص ملكية شركة مدارس الرقي األهلية60٪)

   م.2022يناير  1يون كدفعة من قيمة االستحواذ، وقامت المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر بها في مل 31. تم سداد السعودية
 
 * 
 

 مخزون   ( 11

 .التدريببية ة التي توزع خالل الدوراتدراسي الكتب والمناهج العلى المخزون يشمل 
 

 

 كما يلي:  الذمم المدينةإن الحركة على مخصص إنخفاض في قيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر   31

2020 

 يناير  1

2020 

 54,276,862 32,757,445 53,065,777  ا  مصاريف مدفوعة مقدم

 - - 31,180,313  * شراء استثمارات ل دفعة مقدمة 

 - 10,012,795 7,393,259  توزيعات أرباح مستحقة  

 4,081,527 3,078,679 2,159,828  ذمم الموظفين

 1,776,108 748,440 557,212  تأمينات مستردة

 11,964,216 63,145 99,372  دفعات مقدمة لموردين

 - 1,300,020 371,562  الضريبة 

شركة إن دبليو إتش     - دفعات مقدمة الى شركات زميلة  

  دبليو هولدنجز إنك
2,829,205 - - 

 9,639,157 13,672,018 14,597,320  ذمم مدينة اخرى  

  112,253,848 61,632,542 81,737,870 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر   31

2020 

 يناير  1

2020 

 14,376,994 12,109,205 10,441,180  مخزون 

 (774,209) (432,976)         (800,494)   المخزون بطيء الحركة  مخصص

 13,602,785 11,676,229  9,640,686  المجموع 

 2020يناير 1 2020يسمبر 31 2021يسمبر 31  

 774,209 774,209 432,976  بداية السنة الرصيد في 

 - - 367,518  المكون خالل السنة 

 - (341,233) -  رد المخصص 

 774,209 432,976 800,494    الرصيد نهاية السنة  
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 أطراف ذات العالقةمعامالت وأرصدة   ( 12

أعضاء   المساهمين،  هم  المجموعة  في  العالقة  ذات  المالك األطراف  فيها  يكونون  التي  والشركات  للمجموعة،  العليا  اإلدارة  اإلدارة،  مجلس 

 الرئيسيين. 
 

  تمت الموافقة علي شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة. تدخل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في السياق 

تسديد هذه األرصدة في السياق اإلعتيادي لمعمال. شروط و سياسات التسعير لهذه المعامالت  اإلعتيادي ألعمال المجموعة. ومن المتوقع أن يتم  

 تتم وفقا لشروط التعامل العادل مع الغير.
 

 المجموعة: في الجهات ذات العالقة المعامالت واألرصدة مع فيما يلي بيان ب 
 

 ذات العالقة: األطراف المعامالت مع

 طبيعة المعامالت  الجهة ذات العالقة 

 ديسمبر    31

2021    

 ديسمبر   31

2020    

 يناير  1

2020 

 شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة 
 900,000 900,000 900,000 إيجارات كمستأجر 

 1,366,000 1,366,000 1,366,000 إيجارات كمؤجر 

     مكافآت اإلدارة العليا 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
 900,000 900,000 1,200,000 مكافآت 

 111,375 135,000 175,500 عالوات 

     منافع موظفين قصيرة األجل: 

 12,390,196 9,515,796 10,502,696 رواتب ومكافآت  رواتب متضمنة مكافآت 

     مزايا وعالوات ما بعد التوظيف: 

 8,430,952 9,545,697 10,258,749 مكافأة نهاية الخدمة  مستحقات نهاية الخدمة 

 

 2020يناير 1 2020ديسمبر 31 2021ديسمبر   31 أرصدة األطراف ذات العالقة:  

 مستحق من أطراف ذات عالقة  .أ

 1,430,809 - 1,477,846 شركات مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة 

 1,477,846 - 1,430,809 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة . ب

 2,658 240,041 - اإلدارة شركات مملوكة من أعضاء مجلس 

  - 240,041 2,658 
 

 

 .عموالت ويتم تسديدها نقد احمل ال ت  السنة، كما أن األرصدةنهاية كما في األرصدة المستحقة ال يوجد تأمينات مقابل 
 

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

شهر من تاريخ اعتماد قوائم الشركة التابعة، المجموعة ملتزمة بعدم طلب الوفاء الرصيد المستحق لدى الشركة التابعة لحين تحسن    12لمدة  

 الموارد المالية للشركة التابعة. 

 

طراف  األالمبالغ المستحقة من  قيمة    ل أي خسائر انخفاض فيي تسجقم المجموعة ب ت لم  عالقة.  األطراف ذات الأرصدة  ال توجد ضمانات من أو إلى  

يتم تقييم انخفاض القيمة كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للمنشأة ذات الصلة  و  ،م2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    ذات عالقة 

 .والسوق الذي تشارك فيه
 

 
 توزيعات أرباح   ( 13

 0.25مليون لاير سعودي بقيمة  11,250قررت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح بمبلغ  م2021مايو  25هـ الموافق 1442شوال  13في 

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

 

 رأس المال  ( 14

لاير   10مليون سهم( قيمة كل سهم  45: م2020ديسمبر  31) م2021 ديسمبر 31مليون سهم كما في  65ة من شرك يتكون رأس مال ال

 سعودي. 
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 ألجل قروض  ( 15

التعليمية خالل الفترة، يتم تحميل القروض بعمولة تعادل معدل االقراض  حصلت المجموعة على قروض طويلة األجل وقصيرة األجل من عدة بنوك محلية وذلك لتمويل مشاريع المجموعة وبناء المبانى الخاصة بالمنشئات  

سندات ألمر، ورهن بعض قطع أراضي المجموعة لصالح البنوك. تتضمن اإلتفاقيات تعهدات والتي، من بين أمور أخرى، تتطلب من المجموعة    الداخلى بين البنوك السعودية )سايبور(. إن كافة القروض مضمونة بموجب

مليون لاير سعودي مصنفة علي انها متداولة     42ترتيبات بقيمة  م، لم تكن المجموعة ملتزمة ببعض التعهدات الخاصة باتفاقيات التمويل، وبالتالي تم تصنيف ال2021  ديسمبر  31االحتفاظ بنسب مالية معينة. كما في  

 ومعروضة تحت بند قروض قصيرة األجل في قائمة المركز المالي األولية الموحدة في نفس التاريخ. 
  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

(سعودي لاير 1,813,000م: 2020 يناير 1 و سعودي لاير 5,640,888م : 2020 ديسمبر 31)  سعودي لاير 1,377,298 بقيمة تمويل فوائد تتضمن االجل  طويلة القروض

        

 بنك الرياض 

البنك العربي 

 الوطني 

البنك السعودي  

 بنك الراجحي  البريطاني 

البنك األهلي  

 التجاري

السعودي  البنك 

 المجموع  بنك الجزيرة  بنك االنماء  الفرنسي 

ديسمبر  31

2021 
 

 
    

  
 

 204,251,325 25,238,807 - 65,512,518 - - 14,500,000  99,000,000 - قصيرة األجل 

          طويلة األجل: 

 35,360,452 - - - - - - - 35,360,452 متداول  

 141,441,807 - - - - - - -  141,441,807 غير متداول 

 381,053,584 25,238,807 - 65,512,518 - - 14,500,000  99,000,000  176,802,259 المجموع 

ديسمبر  31

2020 
 

 
    

  
 

  261,013,840  8,000,000  52,000,000  28,613,840 15,000,000 20,000,000  27,000,000 104,000,000 6,400,000 قصيرة األجل 

          األجل: طويلة 

 - - - - - - - - - متداول 

  161,156,800 - -  21,156,800 - - - 140,000,000 - غير متداول 

  422,170,640  8,000,000  52,000,000  49,770,640 15,000,000 20,000,000  27,000,000 244,000,000 140,000,000 المجموع 

          2020 يناير 1

 324,993,901 - 35,000,000 31,993,901 20,000,000 20,000,000 8,000,000 70,000,000 140,000,000 األجل قصيرة  

          طويلة األجل: 

 24,584,414 - - - - 7,441,557 - 17,142,857 - متداول 

 98,544,584 - - - - 12,830,298 - 85,714,286 - غير متداول 

 448,122,899 - 35,000,000 31,993,901 20,000,000 40,271,855 8,000,000 172,857,143 140,000,000 المجموع 

 2020 يناير 1 2020 ديسمبر 31 2021 ديسمبر 31 
    قصير األجل  الجزء 

 24,584,414 - 35,360,452 قروض طويلة االجل  

    األجل طويل الجزء

 98,544,584 161,156,800 141,441,807 قروض طويلة االجل  

  176,802,259 161,156,800 123,128,998 
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 يجار إمطلوبات و ،موجوداتحق استخدام  ( 16
 

 يوضح الجدول التالي رصيد حق إستخدام األصول باإلضافة إلى اإلستهالك المحمل كالتالي: 

   2020 يناير 1 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر   31 
    

    التكلفة

 161,624,037 431,487,788 466,213,960 الرصيد في بداية السنة 

 269,863,751 34,726,171 57,717,315 اإلضافات خالل السنة 

 431,487,788 504,979,259 523,931,275 الرصيد في نهاية السنة 

    اإلستهالكات 

 - 16,024,333 52,000,738 الرصيد في بداية السنة 

 16,024,333 35,976,405 37,299,063 اإلضافات خالل السنة 

 16,024,333 52,000,738 89,299,800 الرصيد في نهاية السنة 

 415,463,455 414,213,221 434,631,475 صافي القيمة الدفترية 

 

 مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات   
 2020يناير  1 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر   31 

  150,083,583 461,438,417 466,033,512 الرصيد في بداية السنة 

  348,252,630 34,726,171 57,698,577 اإلضافات خالل السنة 

  7,954,253 35,013,411 36,074,131 الفوائد لمحملة خالل العام 

 (44,852,049) (65,144,487) (62,721,914) مدفوعات اإليجار خالل السنة 

  461,438,417 466,033,512 497,084,306 السنة الرصيد في نهاية 
 

 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي: 

 2020 يناير 1 2020 ديسمبر 31 2021ديسمبر   31 
    

 438,366,496 442,731,836 472,230,091 إلتزامات تأجير غير متداولة  

 23,071,921 23,301,676 24,854,215 إلتزامات تأجير متداولة  

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام  

  461,438,417 466,033,512 497,084,306 الموجودات 
 

  .( وفقا لعقود االيجار٪10و   ٪6 :2020يناير  1،  ٪10و ٪6: 2020ديسمبر  31) ٪10و  ٪6تم استخدام معدالت خصم 
 
 

 2020 يناير 1 2020 ديسمبر 31 2021ديسمبر   31 
    

  23,071,921   23,301,676   24,854,215  أقل من سنة 
  110,745,220   111,848,043   119,300,233  سنوات  5 – 1
  327,621,276   330,883,794   352,929,857  سنوات 5أكثر من 

 497,084,306 466,033,512 461,438,417  
  

 ، وقد تم تصنيفها كما يلي:2020و 2021بلغت تكاليف التمويل من التزامات التأجير المعترف بها خالل السنتين المنتهيتين في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020ديسمبر   31 2021ديسمبر   31 

 35,013,411 36,074,131 ( 24تكاليف تمويل )إيضاح         
  35,976,405 37,299,063 ( 22االستهالك ) إيضاح         
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 )تتمة(   يجارإمطلوبات و ،موجوداتحق استخدام  ( 16

 

 ، وتتكون هذه الموجودات مما يلي: تمثل االلتزامات الناتجة عن اقتناء موجودات من خالل عقود إيجار تمويلي
 
عملية بيع مبنى إداري بحي الغدير    م2015  ديسمبر  15ستئجار، حيث أتمت المجموعة بتاريخ  إمبنى مستأجر من خالل عملية بيع وإعادة   - أ

توفير السيولة    جلأمن    مليون لاير سعودي، وذلك  75مليون لاير سعودي، لشركة منافع القابضة بقيمة    58.9  ه، والبالغ تكلفت ضبمدينة الريا

. هذا م2034سنة تنتهي في سنة    20استئجار المبنى لمدة    قامت المجموعة بإعادةالالزمة لتمويل توسعات المجموعة في المشاريع التعليمية، و

  لتقارير المالية، وفقا لمتطلبات المعايير الدولية ل  مليون لاير سعودي،  16وقد تم تأجيل االعتراف بالمكاسب من بيع المبنى، والبالغة حوالي  

  .المعاد استئجاره الذي تم تصنيفه كإيجار تمويليويتم إثباتها في الفترات الالحقة بما يتناسب مع استهالك المبنى 

 ربحفي قائمة ال  مليون لاير سعودي(.  48.7)بقيمة حالية بمبلغ  تم فصل قيمة إيجار األرض للمبنى وتصنيفه كإيجار تشغيلي    2016خالل عام  

  803,748:  م2020ديسمبر    31)  لاير سعودي كمكاسب من بيع المبنى  803,748بمبلغ  قامت المجموعة باالعتراف  و   ،الموحدة  ة سارأو الخ 

 لاير سعودي(. 
 

محمد عبدالعزيز الراجحي    مجموعةبتوقيع عقد مع    ،م2016أغسطس    25مبنى مدارس مستأجرة في الدمام، حيث قامت المجموعة بتاريخ   - ب 

  . ( مليون لاير سعودي 17.8)بقيمة حالية بمبلغ  سنة 20وأوالده لالستثمار، الستئجار مبنى مدارس اإلشراق لمدة 
   صندوقمع بيع واعادة استئجار بتوقيع عقد    ،م2019 ديسمبر 23حيث قامت المجموعة بتاريخ  والرياض، مدارس مستأجرة في الدمام ثالثة - ت 

 سنة.  15لمدة  الدمام ومدارس المغرزات ومدارس الصحافة، الستئجار مبنى مدارس يالستثماراالراجحي 

 

 خدمة الموظفين  نهاية مزايا ( 17

  .السعوديةوفقا  لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية  خدمة الموظفين مكافأة نهاية تدير المجموعة برنامج

 :كتواريةاإلفتراضات االمبنية على ال لسنةل خدمة الموظفين مكافأة نهاية مخصص علىالحركة إن 

 
 

 االفتراضات االكتوارية    

 
 الحساسيةتحليل 

 

تند تحليالت الحـساـسية أعاله إلى التغير في أحد االفتراـضات في حين أن جميع االفتراـضات األخرى تبقى ثابتة. من الناحية العملية، فإ     ن هذا تـس

غير وارد الحدوث فقد تكون بعض التغيرات في بعض االفتراضـــات ترتبط مع بعضـــها البعض. عند احتســـاب حســـاســـية مزايا نهاية الخدمة  

ين الفتراض اكتواري جوهري، فإنه يتم تطبيق نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المزايا المحدد للموظفين محـسوبة على أـساس طريقة  للموظف

 ة.ي الموحدتكلفة الوحدة االئتمانية المقدرة في نهاية فترة التقرير( عند احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المثبتة في قائمة المركز المال

 

 
 
 

 

 ديسمبر   31 

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 يناير  1

2020 

 53,965,487 56,013,132 60,808,916  الرصيد في بداية السنة 
 15,897,132 10,395,834 9,751,801  تكلفة خدمة الحالية 

 -  2,433,000 2,268,000  الفائدة على التزامات المزايا المحددة 
 (20,165,487) (13,665,079) (20,037,003)  المدفوعات خالل العام 

 6,316,000 5,632,029 16,760,851  إعادة قياس عن المنافع المحددة 

 56,013,132 60,808,916 69,552,565  السنة الرصيد في نهاية 

  

 ديسمبر   31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 يناير  1
2020 

     االفتراضات المالية 
 ٪4.40 ٪4.00 %3  معدل الخصم 

 ٪1.25 ٪0.25 %0.25  معدل زيادة الراتب 
     

     االفتراضات الديموغرافية 
 ٪40 ٪40 %45  معدل دوران الموظفين

  

 ديسمبر   31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 يناير  1
2020 

 (50,031,000) (53,516,000) (52,952,000)  ⁒ 1معدل الخصم +
 (56,605,000) (60,339,000) (58,735,000)  ⁒ 1- معدل الخصم  

 (56,684,000) (60,445,000)  (58,888,000)  ⁒ 1معدل زيادة الراتب +
 (49,913,000) (53,373,000) (52,778,000)  ⁒ 1- معدل زيادة الراتب  

 (53,357,000) (57,195,000) (56,509,000)  ⁒ 1معدل دوران الموظفين +
 (52,767,000) (56,126,000) (54,719,000)  ⁒ 1- معدل دوران الموظفين 
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 ومطلوبات متداولة أخرى تجارية ذمم دائنة ( 18

 
 

 مخصص الزكاة  ( 19

 الزكوي  الموقف ( أ

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

 م. 2022أبريل   30هـ الموافق 1443رمضان  29الهيئة سارية المفعول حتى 

م بمبلغ زكاة مستحق 2018م إلى  2015من  م من الهيئة يتعلق بربوط زكوية لمعوام  2020ديسمبر    22استلمت المجموعة خطابات بتاريخ  

استئناف ا خالل    25,084,981يبلغ   الهيئة وقدمت  تقييم  المجموعة على  توافق  ان من   وتعتقد  ،م2021عام  لاير سعودي. لم  المجموعة  إدارة 

 . المبلغمخصص بذلك  بتكوينالمتوقع كسب االعتراض ولذا لم تقم 
 

بمبلغ زكاة مستحق يبلغ   م2020إلى    م2019من الهيئة يتعلق بربوط زكوية لمعوام من    م2021  اكتوبر  21استلمت المجموعة خطابات بتاريخ  

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

  اللجنة  الى  اللجوء   مرحلة  تسبقم  2020  الىم  2019  من  األعوام  على  االعتراض الخبير ان    إدارة المجموعة بمستشار زكوي ويعتقد   ستعانتا

   .التزامات محتملة أيمليون تقريبا مقابل  9االدارة بتكوين مخصص بقيمة  قامتاالبتدائية ومن ثم 

 

 ديسمبر على النحو التالي :   31الزكاة خالل السنة المنتهية في   كانت حركة  ( ب

 
 

 تكلفة االيرادات   ( 20

 مصاريف بيع وتسويق  ( 21

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 يناير  1

2020 

 56,849,732 51,208,797 44,964,638  مصاريف مستحقة      

 23,397,048 19,843,807 26,604,925  وأوراق دفع  ذمم دائنة تجارية    

 5,882,944 242,835 5,315,117  دفعات مقدمة من عمالء    

 26,255,837 4,773,582 6,701,608  ضريبة القيمة المضافة     

 -  3,747,480 25,188,969  ايراد مؤجل      

 7,238,693 3,274,342 6,012,150  أخرى     

  114,787,407 83,090,843 119,624,254 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 يناير  1

2020 

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

  2,675,299 1,983,513 11,483,259  المحمل خالل السنة 

 (2,798,525) (3,116,682) (2,208,382)  المدفوع خالل السنة 

  2,607,860 1,474,691 10,749,568  الرصيد في نهاية السنة 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

    

 553,225,244 545,598,794  تكاليف موظفين
 20,773,726 42,625,025  مواد مباشرة 

 13,718,554 26,526,455  (6استهالك موجودات ثابتة ) إيضاح 
 35,637,139 36,619,475  ( 16، 5استهالك حق استخدام موجودات )إيضاح 

 39,865,316 55,910,799  اخرى 

  707,280,548 663,219,979 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

    

 18,717,502 17,909,697  تكاليف موظفين

  860,557 2,182,133  مطبوعات ونشر 

  9,425,462 5,745,461  إعالنات

  25,837,291 29,003,521 
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 مصاريف عمومية وإدارية  ( 22

 
 يرادات اخرى، صافي إ ( 23

 
 تكاليف تمويل   ( 24

 أدوات مالية مشتقة مدرجة بالقيمة العاجلة من خالل الربح والخسارة  ( 25

 

 واالرتباطات الرأسمالية  محتملة لتزاماتإ ( 26
 

 التزامات محتملة  (أ

بنكية   - العادية، ضمانات  أعمالها  دورة  نيابة عنها وخالل  المجموعة،  تتعامل معها  التي  البنوك  لاير    مليون  108.7  قيمتها  بلغتأصدرت 

 مليون لاير سعودي(.  88,3: م2020ديسمبر  31)  م2021ديسمبر  31كما في  سعودي

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

شهر من تاريخ اعتماد قوائم الشركة التابعة، المجموعة ملتزمة بعدم طلب الوفاء الرصيد المستحق لدى الشركة التابعة لحين تحسن  12لمدة 

 ة للشركة التابعة. الموارد المالي 

 ارتباطات الرأسمالية  (ب 

ديسمبر   31)    م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    134.8بلغت قيمتها  االرتباطات الرأسمالية بواسطة الشركة التي لم تستحق بعد  

 مليون لاير سعودي(.  90: م2020

 

 ربحية السهم   ( 27
 

ية  يتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من الربح بقسمة ربح  السنة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد

إن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية    سهم(.  45,000,000م:  2020سهم )  65,000,000القائمة في نهاية السنة والبالغة  

 أنه ليس لدى المجموعة أي أدوات مخفضة.  حيث

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 54,064,718 50,215,642  تكاليف موظفين

 1,998,288 2,451,339  إيجارات 

 6,140,194 3,402,448  إستهالك

 2,414,217 3,150,277  أتعاب مهنية واستشارات 

 900,000 1,287,000  اإلدارة مكافأة أعضاء مجلس 

 367,677 3,162,844  أخرى 

  63,669,550 65,885,094 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020   

    

 13,054,540 14,786,517  توزيعات الراجحي ريت   

 9,361,384 12,887,815  إيراد إيجار

 803,748 803,748  ومعدات من بيع ممتلكات مؤجلة مكاسب 

 - 1,603,140  أرباح بيع ممتلكات ومعدات

 - 798,452  اخرى 

  30,879,672 23,219,672 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

 )معدلة(  2020

 35,013,411 36,074,131  ( 16الفوائد على التزامات حق استخدام موجودات )إيضاح 
 14,637,269 15,559,937  (15)إيضاح  القروضتكاليف تمويل 

  51,634,068 49,650,680 

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

2020   

 يناير  1

2020   

 - - 3,112,228  مبادلة معدل الربح

  

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر  31

 )معدلة(  2020

 (21,028,145) 20,687,921  ربح السنة

 45,000,000 48,178,082  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 (0.47) 0.43  ربحية السهم 
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 المعلومات القطاعية  ( 28

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

 مع طرق إعداد التقارير الداخلية. 

 

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

 معقولة. 

 

 تتكون المجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: 

 التدريب  - 1

   الحاسب اآللي ( أ

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

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

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

   اللغة ( ب

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

ق  شهر. تعتمد هذه البرامج على منهجية أنظمة شركة دايراكت إنجليش العالمية للغة اإلنجليزية والتي تمتلك المجموعة حقوق امتيازها بالشر

 األوسط. 

 

   الجامعات  - 2

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

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

 للجامعات.  الشركة بإدارة هذه الموارد البشرية

  

 وتدريبية  إدارية مشاريع - 3

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

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

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

 

   مراكز االتصال - 4

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

 

   المدارس -5

 بنات( داخل المملكة العربية السعودية.  /التعليمية الخاصة )بنينيمثل هذا القطاع إنشاء وإدارة المدارس    



 شركة الخليج للتدريب والتعليم  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

   م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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      )تتمة( ةالمعلومات القطاعي ( 29

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جغرافية تتم فيها نشاطات المجموعة.   يتركز نشاط المجموعة، بشكل رئيسي، في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإنه من غير العملي اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بكل منطقة
 
 

 المجموع  المدارس  الجامعات  لينك  سمارت  التدريب   المشاريع  إدارة م 2021ديسمبر   31

  787,328,745   128,162,378   92,325,887  376,253,378   122,609,960   67,977,142  ت إيرادا

  55,835,153   33,284,646   168,098   10,132,274   5,849,913   6,400,222  استهالكات واطفاءات 

 (18,724,136)  (4,542,927)  (1,188,955)   1,680,817  (2,515,692)  (12,157,378)  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

  1,646,390,084   815,108,439   59,753,389   363,941,904   199,759,549   207,826,803  إجمالي الموجودات 

  1,050,302,427   657,717,206   54,533,722   53,466,192   166,756,969   117,828,338  إجمالي المطلوبات 

  42,344,886   19,702,240   320,581   14,957,627   5,146,885   2,217,555  مصاريف رأسمالية 

       )معدلة( م 2020ديسمبر   31

  844,217,281   118,690,363   77,612,517   383,183,752   162,942,718   101,787,931  إيرادات 

  67,227,966   32,077,987   191,097   17,725,773   11,572,661   5,660,448  استهالكات واطفاءات 

  34,698,777   2,398,622   2,578,492   7,773,093   8,568,012   13,380,558  الربح  قبل الزكاة وضريبة الدخل 

  1,907,060,648   1,032,879,395  36,579,577   397,071,588   179,253,227   261,276,861  إجمالي الموجودات 

  1,088,080,059   450,157,911   10,380,394   235,037,999   28,837,533   363,666,221  إجمالي المطلوبات 

  47,887,820   32,916,652   245,412   7,472,821   3,390,558   3,862,377  مصاريف رأسمالية 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

   م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 تسويات وإعادة تبويب ارقام المقارنة  ( 30
 

 لعرض أفضل.   عند الضرورة المقارنة أرقام بعضتم إعادة تصنيف   30-1

وقامت  اكتشفت إدارة المجموعة حق استخدام موجودات و التزامات تأجير لعقد ايجار غير مدرجة،  2021  ديسمبر  31المنتهية في    السنةخالل    30-2

والتزامات  مما ترتب عليه قيام إدارة المجموعة بتعديل حق استخدام الموجودات  .حق استخدام موجودات و التزامات تأجير  بإعادة احتساب  

 .م 2020م و 2019ديسمبر  31التأجير للسنوات 
 

، مما ترتب عليه قيام إدارة الشهرة المسجلة اعلى من القيمة الدقتريةاكتشفت إدارة المجموعة    2021  ديسمبر  31خالل الفترة المنتهية في    30-3

 .م 2020م و 2019ديسمبر  31للسنوات   الشهرةالمجموعة بتعديل 

 

 : 2020ناير  ي 1على قائمة المركز المالي كما في   وإعادة التبويب  أثر التعديل 30-4

 
المبالغ المسجلة     

 سابقا  

 أثر التعديل  2020يناير  1

أثر إعادة  

 التبويب

الرصيد بعد  

 التعديل 

 الوصف  2020يناير  1

 حق استخدام موجودات 
     

298,061,214   

    

117,402,241  
- 

     

أثر التعديل نتيجة إعادة     415,463,455

احتساب عقود االيجار  

لمتطلبات المعيار وفقا 

الدولي العداد التقارير  

 16المالية رقم 

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

 طويلة اآلجل   - استخدام الموجودات 
    

359,175,461  

    

(79,191,035) 
- 

    

279,984,426  

الجزء المتداول من مطلوبات عقود  

االيجار بموجب حق استخدام  

 الموجودات 

(16,552,771)   (6,519,150) -  (23,071,921) 

أثر التعديل نتيجة    31,664,463    (2,371,935) (6,681,602)    40,718,000    موجودات غير ملموسة، صافي 

اكتشفت إدارة المجموعة  

الشهرة المسجلة اعلى  

من القيمة الدقترية، مما  

ترتب عليه قيام إدارة  

المجموعة بتعديل  

 الشهرة . 

 (5,915,236) -  5,181,957     (11,097,193) حقوق الملكية غير المسيطرة 

  292,749,073 8,572,091 (1,993,487)  286,170,469 ذمم مدينة، صافي 

  173,395,371 (8,572,091) -  181,967,462 نقد وما في حكمه 

إعادة تبويب لبعض  

 ارقام المقارنة 

  7,665,000       7,665,000 -  - إكتواري احتياطي 

مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات  

 متداولة اخرى 
 79,365,935   - 2,371,935 81,737,870 

 (87,826,628) (7,665,000) (28,198,924) (51,962,704) أرباح مبقاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

   م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 

 - 32 - 

 

 

 )تتمة(  المقارنةتسويات وإعادة تبويب ارقام  ( 30

 : 2020  ديسمبر 31على قائمة المركز المالي كما في   وإعادة التبويب  أثر التعديل 30-5

 

المبالغ المسجلة     

 سابقا  

ديسمبر  31

 أثر إعادة التبويب أثر التعديل  2020

 الرصيد بعد التعديل 

ديسمبر  31

 الوصف  2020

أثر التعديل نتيجة    414,213,221   -  125,873,922  288,339,299 حق استخدام موجودات 

إعادة احتساب عقود  

االيجار وفقا  

لمتطلبات المعيار 

الدولي العداد  

التقارير المالية رقم  

16 

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق  

 طويلة اآلجل  -استخدام الموجودات 
(322,627,742) (120,104,094) -   (442,731,836) 

المتداول من مطلوبات عقود الجزء 

 االيجار بموجب حق استخدام الموجودات
(17,453,535) (5,848,141) -   (23,301,676) 

أثر التعديل نتيجة    31,946,770 (2,371,935) (6,681,602)  41,000,307 موجودات غير ملموسة، صافي 

اكتشفت إدارة  

المجموعة الشهرة  

المسجلة اعلى من  

الدقترية، مما القيمة 

ترتب عليه قيام  

إدارة المجموعة  

 بتعديل الشهرة . 

  5,181,957 (8,053,718) حقوق الملكية غير المسيطرة 
                                       

-   
(2,871,761) 

  339,231,065  6,130,823 (1,993,487)  335,093,729 ذمم مدينة، صافي 

 (55,548,483) (13,297,029)  2,465,193 (44,716,647) أرباح مبقاة 

 (83,043,571)   -  1,106,252 (84,149,823) احتياطي نظامي 

نتيجة ألثر  

التعديالت على 

القوائم المالية للسنة 

 31المنتهية في 

م 2020ديسمبر 

نتج صافى خسارة، 

قامت الشركة بإلغاء  

االحتياطي النظامي  

 م 2020المكون في 

مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات 

 متداولة أخرى 
52,226,972  -   9,405,570  61,632,542  

إعادة تبويب لبعض  

 ارقام المقارنة 

  11,676,229  537,411   -  11,138,818 مخزون، صافي 

ذمم دائنة  ومصروفات مستحقة  

 ومطلوبات متداولة أخرى 
(74,866,539) -   (8,224,304) (83,090,843) 

  22,126,872 (6,145,003)   -  28,271,875 نقد وما في حكمه

  13,297,029  13,297,029   -   - احتياطي إكتواري 

 (4,829,434)  667,438   - (5,496,872) بنوك سحب على المكشوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

   م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 تسويات وإعادة تبويب ارقام المقارنة )تتمة(  ( 30

 : 2020ديسمبر   31أثر التعديل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في   6-   30

 

المبالغ المسجلة     

 سابقا 

 أثر إعادة التبويب أثر التعديل 

 الرصيد بعد التعديل 

 الوصف 

ديسمبر  31

2020 

ديسمبر  31

2020 

 تكلفة اإليرادات 
         

(683,728,338) 

        

(6,925,854) 

        

27,434,213  
(663,219,979) 

أثر التعديل نتيجة  

إعادة احتساب  

عقود االيجار وفقا  

لمتطلبات المعيار 

الدولي العداد  

التقارير المالية  

 16رقم 

 تكاليف تمويل 
           

(14,637,269) 

        

(7,579,198) 

      

(27,434,213) 

         

(49,650,680) 

 مخصص إنخفاض في قيمة الذمم المدينة
             

(4,248,162) 

      

(17,265,317) 
 -    

        

(21,513,479) 

اثر التعديل نتيجة  

للتطبيق غير  

صحيح للمعيار  

الدولى العداد  

التقارير المالية  

خالل سنة  16رقم 

، مما أدى 2020

بالخطأ الى خفض  

مخصص انخفاض  

قيمة الذمم المدينة  

التجارية بقيمة  

مليون لاير   17.3

 سعودي.

 مصاريف عمومية وإدارية 
           

(50,885,094) 
 -  

      

(15,000,000) 

         

(65,885,094) 
إعادة تبويب  

لبعض ارقام  

 مصاريف بيع وتسويق  المقارنة 
           

(44,003,521) 
 -  

        

15,000,000  

         

(29,003,521) 

 

 م. 2020ديسمبر  31تم تعديل ربحية السهم األساسي نتيجة أثر التعديالت على قائمة األرباح والخسائر للسنة المنتهية في   7- 30

 
 

 وإدارة المخاطر   األدوات المالية ( 31
 

دائنة، إيرادات مستلمة تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية بالمجموعة قروض، مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات، ذمم  

الذمم  للمجموعة من  الرئيسية  المالية  الموجودات  تتكون  إلى طرف ذو عالقة.  مقدما ، مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى، مستحق 

ة الرئيسية المدينة، مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات متداولة أخري، النقد وما في حكمه، مستحق من طرف ذو عالقة. إن المخاطر المالي 

ان الناشئة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية( ومخاطر االئتم

 ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر. 

 

 مخاطر السوق 31-1

ومخاطر    هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبية ومعدالت الفوائد   

مخاطر  مما يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض ل  سعر السهم لالستثمارات

  السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي 

 تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها.

 لالستثمارات   مخاطر سعر السهم 31-1-1

حساسة لمخاطر األسعار الناشئة عن عدم اليقين بشأن القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق  إن استثمارات المجموعات المدرجة وغير المدرجة  

 سهم. المالية. يوضح الجدول التالي تفاصيل التعرض ألسهم األسهم وتأثيرها على حقوق الملكية ، إلى جانب النسبة المئوية للتغير في أسعار األ

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الخليج للتدريب والتعليم  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

   م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ المدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 

 - 34 - 

 

 )تتمة(  األدوات المالية وإدارة المخاطر ( 31
 

 مخاطر أسعار الفائد  31-1-2 
 

تدفقاتها مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة و

التي تحمل   الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها  بنكية النقدية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار  تتمثل بشكل رئيسي في تسهيالت  بفائدة والتي 

الفائدة وقروض. تقوم اإلدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار  

 جموعة غير جوهرية. وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للم

ولي للتقرير إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للمجموعة والمدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الد

دة في السوق. وبالتالي، فإن المجموعة غير ( حيث ال تتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائ 7المالي رقم )

 معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة. 

 إن تعرض المجموعة لمخاطر التغييرات في أسعار الفائدة هو كما يلي:    

 م 2020 ديسمبر 31 م 2021 ديسمبر   31  

 405,843,275 342,975,606 قروض بأسعار فائدة متغيرة

 21.156.800 42,080,455  فائدة ثابت قروض بسعر  

 

 يتم إبرام جميع اتفاقيات التسهيالت االئتمانية الحالية مع البنوك المحلية وهي متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 

 تحليل الحساسية 

لمحتملة في أسعار الفائدة ، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة ، وال يوجد تأثير مباشر على حقوق ملكية  وا يوضح الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات المعقولة  

 المجموعة. 

م 2021ديسمبر   31  م 2020 ديسمبر 31    

 

زيادة بنسبة  

نقطة  100   

نقص بنسبة  

نقطة  100   

زيادة بنسبة  

نقطة 100   

    بنسبة  نقص 

نقطة 100  

 (42,700,008)  42,700,008  (38,505,606)  38,505,606 قروض بأسعار فائدة متغيرة

 (42,700,008)  42,700,008  (38,505,606)  38,505,606 التغيرات في التدفق النقدي 

 
 

 األجنبية  العمالت  مخاطر 31-1-3

قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، تنشأ مخاطر العمالت األجنبية عندما تكون  مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب  

عرضة لمخاطر العمالت  المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي، تعتقد إدارة المجموعة بأنها غير م 

ى خبرتها  ية نظرا  ألن جميع تعامالت المجموعة بالريال السعودي. تراقب اإلدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن كثب وبشكل مستمر، وبناء  عل األجنب 

ة نسبيا  في المدي  وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدود 

 المتوسط. 

 

تمارس المجموعة عملها على نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من التعرض لعمالت مختلفة. لدى المجموعة أيضا  إستثمارات  

تذبذبات أسعار تحويل العملة بين الريال في شركات تابعة وزميلة  والتي تتعرض صافي موجوداتهم لمخاطر العمالت. تتمثل تلك المخاطر حاليا  في  

يتم قيد أثر تذبذب أسعار التحويل بين الريال السعودي    السعودي وكل من الدرهم اإلماراتي، الجنية اإلسترليني، الجنيه المصري والدوالر األمريكي.

 وائم المالية الموحدة. والدرهم اإلماراتي والجنيه اإلسترليني والمصري في بند منفصل في حقوق المساهمين في الق
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 مخاطر االئتمان  31-2

هري  هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى المجموعة تركيز جو  

األخرى  لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة  

مخاطر  بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية. لدى المجموعة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها ل

 االئتمان. تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد االقصى لمخاطر االئتمان 

 

 المدينة التجارية الذمم 

 اإلجمالي  اكثر من عام  يوم  365الى   91 يوم  90الى   31 الحالي  م 2021 ديسمبر   31

 419,415,101 168,881,044 55,319,039 37,237,832 157,977,186 الدفترية  القيمة

 57,040,488 39,653,075 2,979,027 3,872,333 10,536,053 المتوقعة  االئتمان خسائر

 

 اإلجمالي  اكثر من عام  يوم  365الى   91 يوم  90الى   31 الحالي  م 2020 ديسمبر 31

 401,820,843 159,258,263 52,166,980 35,116,033 155,279,567 الدفترية  القيمة

 62,589,778 48,401,895 4,173,358 2,458,122 7,556,403 المتوقعة  االئتمان خسائر

 

 اإلجمالي  اكثر من عام  يوم  365الى   91 يوم  90الى   31 الحالي  م 2020 يناير 1

 333,825,372 131,055,498 42,928,822 28,897,397 130,943,655 الدفترية  القيمة

 41,076,299 29,400,923 3,434,306 2,022,818 6,218,253 المتوقعة  االئتمان خسائر
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 السيولة مخاطر  31-3

ر هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاط

ة لمدى كفاية السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظم

سيولة كافية  السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للمجموعة. يتمثل النهج الذي تتبعه المجموعة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها  

 ضرار بسمعة المجموعة. للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإل

المالي يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للمجموعة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناء  على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز  

 التعاقدية غير المخصومة. الموحدة وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية 

 

 م 2021 ديسمبر   31
  5  من أكثر  سنوات   5 – 1  سنة   من أقل  الدفترية  القيمة 

 سنوات 

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

 استخدام الموجودات 
 

497,084,305   24,854,215   119,300,233   352,929,857  

  85,349,399    91,452,860   204,251,325   381,053,584  قروض 

  -    -    4,002,477   4,002,477  بنوك سحب على المكشوف 

مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات 

 ومعدات  
 

10,850,602   803,748   3,214,992   6,831,862  

ذمم دائنة  ومصروفات مستحقة  

 ومطلوبات متداولة أخرى 
 

114,787,407   

     

114,787,407    -    -  
  

1,007,778,375   348,699,172   213,968,085   445,111,118  

 

 

 سنوات  5  من أكثر  سنوات   5 – 1  سنة   من أقل  الدفترية  القيمة  م 2020 ديسمبر 31

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

 استخدام الموجودات 
 466,033,513    23,301,676   111,848,043   330,883,794  

  58,676,782   102,480,018  261,013,840   422,170,640  قروض 

   -     -     4,829,435   4,829,435  بنوك سحب على المكشوف 

  7,635,610       3,214,992   803,748   11,654,350  مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات  

ذمم دائنة  ومصروفات مستحقة  

 ومطلوبات متداولة أخرى 
 83,090,843   83,090,843    -    -  

  -    -    240,041   240,041  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  988,018,822   373,279,583   217,543,053   397,196,186  

 

 

 م 2020 يناير 1
 

  سنوات   5 – 1  سنة   من أقل  الدفترية  القيمة

  5  من أكثر

 سنوات 

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

 استخدام الموجودات 
    466,033,513     23,301,676   111,848,043   330,883,794  

  -    98,544,584    349,578,315   448,122,899     قروض 

  -     -     3,561,090      3,561,090       بنوك سحب على المكشوف 

  8,439,358       3,214,992      803,748          12,458,098   مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات  

ذمم دائنة  ومصروفات مستحقة  

 ومطلوبات متداولة أخرى 
  119,624,254   119,624,254    -    -  

  -    -    2,658              2,658  عالقة مستحق إلى أطراف ذات 
  1,049,802,512   496,871,741   213,607,619   339,323,152  
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 )تتمة(   مخاطر السيولة 31-3

ي إن سياسة المجموعة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبل

المجموعة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا لمعمال. تراقب  

 النقد وما في حكمه. 

 فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة في نهاية السنة: 

 

 

 القيمة العادلة   ( 32
 

قياس القيمة القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس. يستند  

 األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما: العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع 

 •  من خالل السوق الرئيسية لمصل أو االلتزام، أو 

 •  من خالل السوق األكثر منفعة لمصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.

العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن يتم قياس القيمة  

 أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. 

صادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة  يأخذ قياس القيمة العادلة لمصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقت 

 منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 

الملحوظة  تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات  

 العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد. ذات 

ق الهيكل  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة في نطا

 دنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل: الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استنادا  إلى معطيات المستوى األ

 •  المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات. 

 مة العادلة. •  المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقياس القي 

 •  المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة.  

ت  ستويابالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا جرى تحويالت ما بين الم

ل( في نهاية في التسلسل الهرمي أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى المستوى األدنى من المعطيات الجوهرية لقياس القيمة العادلة كك 

 كل فترة من فترات إعداد القوائم المالية الموحدة. 

هي القيمة التقريبية لقيمتها العادلة. المطلوبات المالية تم قياسها على اساس    القيمة الدفترية للموجودات المالية التي ال يمكن قياسها بالقيمة العادلة

 التكلفة المطفأة والتي تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة. 

أدوات مالية   ،خربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل المقيديتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمار  

. إن القيم الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة  مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 تقارب قيمتها العادلة. 

 

 

 

م 2021ديسمبر    31  م 0202  ديسمبر  31   م 2020يناير   1    

 451,683,989  427,000,075  180,804,736 قروض 

: يطرح       

حكمه  في وماالنقد   (126,105,863)  (22,126,872)   (173,395,371) 

 278,288,618  404,873,203  54,698,873 صافي الدين 

إجمالي حقوق الملكية العائدة 

  628,923,387   593,215,896   815,462,723  لمساهمي الشركة 

نسبة صافي الدين إلى حقوق 

 ٪44  ٪68  %7 الملكية
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 )تتمة( القيمة العادلة    (32

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

ريب معقول للقيمة  معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي تق

 العادلة. 

 

 المستوى الثالث  المجموع 

المستوى  

 م2021ديسمبر  31 المستوى األول  الثاني 

 موجودات مالية    

305,360,573 17,023,499  - 288,337,074 

في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل   استثمار

 الدخل الشامل اآلخر   

 -  - 3,112,228  - 

أدوات مالية مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة 

 

 م )معدلة(2020ديسمبر   31 المستوى األول  المستوى الثاني المستوى الثالث  المجموع 

 موجودات مالية     

271,812,091 15,688,499 - 256,123,592 

إستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر   

- - - - 

أدوات مالية مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 

 

 )معدلة(م  2020  يناير 1 المستوى األول  المستوى الثاني المستوى الثالث  المجموع 

 موجودات مالية     

إستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل   255,067,412 - 14,004,000 269,071,412

 الدخل الشامل اآلخر   

- - - - 

أدوات مالية مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 

 

الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد  يتناوليتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية المذكورة أعاله بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. 

 القيم العادلة لهذه األصول المالية والمطلوبات المالية: 

 

 ألصول المالية / المطلوبات المالية ا

تقنيات التقييم  

 والمدخالت الرئيسية 

المدخالت الهامة  

 غير قابلة للرصد ال

غير قابلة  العالقة وحساسية المدخالت 

 للرصد بالقيمة العادلة 

 ال ينطبق ال ينطبق بيانات السوق  صندوق الراجحي ريت 

 ال ينطبق ال ينطبق مستقل  خبيرتقييم  شركة إن دبليو إتش دبليو هولدنجز إنك
 
 
 

 األولوية حملة حقوق تعويض  ( 33

( اكتتاب  الجديدة  األسهم  في  واالكتتاب  االكتتاب  حق  تداول  عن  عدد 17،849،800نتج  إجمالي  من  الجديدة  المطروحة  األسهم  في  سهم   )

٪ ، وتم طرح  89.25ونسبة التغطية من اإلجمالي. وبلغت األسهم الجديدة المطروحة    178،498،000( سهم بقيمة لاير سعودي  20،000،000)

لكل سهم   17.12سعر بيع األسهم المباعة لاير سعودي  ( سهم في المزاد ، ومتوسط  2،150،200هم التي لم يتم االكتتاب فيها والبالغة )باقي األس

، وبذلك يصبح صافي مبلغ التعويض العائد   36،814،760، والمبلغ اإلجمالي للسهم. بلغت حصيلة بيع األسهم غير المكتتب بها لاير سعودي  

. تم االتفاق مع البنك العربي الوطني على توزيع حصيلة بيع حق االكتتاب على المساهمين  15،312،760اإلصدار لاير سعودي    ألصحاب حق

 . 4،022،803. وبلغت تكاليف الطرح واالكتتاب في أسهم حق اإلصدار لاير سعودي 2021ديسمبر  8وتم توزيعها بتاريخ  
 

 أحداث الحقة  ( 34

ا إضافي ا أو تعديال  في هذه أحداث الحقة هامة من ال توجد   المالية الموحدة. القوائمذ نهاية السنة قد تتطلب إفصاح 
 

 الموحدة  المالية عتماد القوائم إ ( 35

 (.م2022مارس  31)الموافق  هـ هـ1443شعبان  28وافق مجلس اإلدارة على البيانات المالية الموحدة بتاريخ 
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