














 

 

 الشركة الوطنية للتربية والتعليم  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة  قائمة المركز المالي

 م 2220أغسطس   31كما في 

 ( السعودي  بالريال مدرجة المبالغ)

 أغسطس  31

  م2021 
 

 أغسطس  31

  م2022 
 يضاحات إ 

 
 

      

 الموجودات      

 متداولة الموجودات غير ال     

 ومعدات  ممتلكات 6  561,406,913  518,770,289

 غير ملموسة وشهرة  موجودات 7  80,067,438  81,237,086

 حق االستخدام    موجودات 8  126,073,110  66,034,708

 مجموع الموجودات غير المتداولة    767,547,461  666,042,083

 متداولة الموجودات ال     

 مخزون  9  4,157,429  3,618,733

 ذمم مدينة 10  22,705,762  19,373,208

 وأرصدة مدينة أخرى  مقدمة  دفعات 11  39,586,754  34,087,022

 في حكمه  نقد وما 12  169,685,730  137,499,269

 مجموع الموجودات المتداولة    236,135,675  194,578,232

 الموجودات مجموع    1,003,683,136  860,620,315

      

   
  

 والمطلوبات  المساهمينحقوق 

 المساهمين  حقوق

 رأس المال  19  430,000,000  430,000,000

 صدار اإلعالوة  20  100,985,697  100,985,697

 إحتياطي نظامي  21  38,598,251  31,493,599

 رحلة مأرباح    80,963,888  52,519,345

 المساهمين مجموع حقوق    650,547,836  614,998,641

 المطلوبات       

 متداولة المطلوبات غير ال     

16,032,162    10,623,548 
 

 

13 

وقروض   سالميةاإلمرابحات  المن  المتداول غير الجزء

 المالية  وزارة

 موظفينال نافعم 18  49,414,000    53,774,000

62,605,356    120,434,226 
 

 

8 

  بموجبمطلوبات عقود اإليجار المتداول من  غير الجزء

 االستخدام  حق موجودات

 متداولة المجموع المطلوبات غير    180,471,774    132,411,518

 متداولة المطلوبات ال     

18,917,801  11,626,526 
 

 

13 

  وزارة وقروض سالميةاإل مرابحات الالمتداول من  الجزء

 المالية

 العمالء من مقدما   مدفوع 15  131,134,235  76,524,261

 ذمم دائنة   2,194,153  164,990

 إيرادات منح حكومية مؤجلة  14  --    208,725

5,697,592  11,020,341 
 

 

8 

بموجب   مطلوبات عقود اإليجارالمتداول من  الجزء

    حق االستخدام  موجودات

 وأرصدة دائنة أخرى  مستحقة روفاتمص 16  13,148,549  7,677,104

 مخصص الزكاة   17  3,539,722  4,019,683

 مجموع المطلوبات المتداولة   172,663,526  113,210,156

 مجموع المطلوبات    353,135,300  245,621,674

 والمطلوبات  المساهمينمجموع حقوق    1,003,683,136  860,620,315

 

 

 وحدة الم جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (36)  رقم ( الى1)  رقم من المرفقة يضاحاتاإل تعتبر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   الشركة الوطنية للتربية والتعليم 

 ( مساهمة سعوديةشركة )

 الموحدة  ةالربح أو الخسار قائمة 

 م 2022 أغسطس 31المنتهية في    للسنة

 بالريال السعودي( مدرجة  المبالغ)

 أغسطس  31

 م 2021 

 

 

 أغسطس  31

 م 2022 

 

 

 

 يضاحات إ
 

      

 اإليرادات  22  308,530,994  176,087,841

 المنح واإلعانات الحكومية  23  7,154,069   11,104,425

 تكلفة اإليرادات  24  (189,179,192)   (116,782,429)

 مجمل الربح     126,505,871  70,409,837

      

 مصروفات دعاية وإعالن   (4,551,078)   (4,519,910)

 مصروفات عمومية وإدارية  25  (43,789,284)   )34,349,112)

 رد خسائ راإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة 10  825,909  1,500,000

 إيرادات أخرى  26  1,179,838   1,123,750

 الربح التشغيلي    80,171,256  34,164,565

      

 تكاليف تمويلية ، بالصافي 27  (6,224,547)   (5,683,559)

 صافي ربح السنة قبل الزكاة     73,946,709  28,481,006

      

 مصروف الزكاة   17  (2,900,187)  (4,023,498)

      

 صافي ربح السنة    71,046,522  24,457,508

      

 ربحية السهم:      

 ربحية السهم األساسية والمخفضة  28  1.65  0.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة الم ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية63( الى رقم )1يضاحات المرفقة من رقم ) تعتبر اإل

 

 



 

 

 م الشركة الوطنية للتربية والتعلي

 ( مساهمة سعوديةشركة )

 الموحدة  قائمة الدخل الشامل

 م 2022 أغسطس 31المنتهية في    للسنة

 مدرجة بالريال السعودي(  المبالغ)

 

  يضاحات إ  م 2022أغسطس  31  م 2021أغسطس  31

      

 ربح السنة  صافي   71,046,522  24,457,508

      

 بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة      

      

87,402  
 

(1,097,327) 
 

  الموظفين منافع)خسائر( / أرباح إكتوارية من إعادة قياس  18

 
 

 
 

  

87,402  
 

(1,097,327) 
 

 
  وأ يعاد تصنيفها الحقاً الى الربح  لنالبنود التي   مجموع

   الخسارة

 )الخسارة الشاملة( / الدخل الشامل للسنة   مجموع   (1,097,327)   87,402

24,544,910  69,949,195 
 سنة الدخل الشامل لل مجموع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الم63( الى رقم )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشركة الوطنية للتربية والتعليم 

 ( سعوديةمساهمة شركة )

 الموحدة  المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 م 2022 أغسطس 31المنتهية في    للسنة

 مدرجة بالريال السعودي(  المبالغ)

 المساهمين مجموع حقوق   رحلة م أرباح   حتياطي نظامي إ  عالوة اإلصدار   رأس المال  

 م  2020سبتمبر    1في  كما الرصيد 
430,000,000 

 
100,985,697 

 
29,047,848   

 
64,820,186   

 
624,853,731 

 --  ربح السنة  صافي
 

 -- 
 

 -- 
 

24,457,508 
 

24,457,508 

 --  الشامل اآلخر  دخلال
 

 -- 
 

 -- 
 

87,402   
 

87,402  

 --  للسنة الدخل الشامل   مجموع
 

 -- 
 

 -- 
 

24,544,910 
 

24,544,910 

 --  النظامي حتياطيإلا إلىالمحول 
 

 -- 
 

2,445,751 
 

(2,445,751 ) 
 

 -- 

 --  ( 34)إيضاح  –رباح األتوزيعات 
 

 -- 
 

 -- 
 

(34,400,000)  
 

(34,400,000) 

 430,000,000 م 2120أغسطس  31في  كما الرصيد 
 

100,985,697 
 

31,493,599 
 

52,519,345 
 

614,998,641 

  
 

       

 430,000,000 م  2021سبتمبر    1في  كما الرصيد 
 

100,985,697  31,493,599  52,519,345  614,998,641 

 -- ربح السنة  صافي
 

--  --  71,046,522  71,046,522 

 -- ى اآلخر ةالشامل الخسارة
 

--  --  (1,097,327 )  (1,097,327 ) 

 69,949,195  69,949,195  --  --  -- الدخل الشامل للسنة  مجموع

 --  ( 7,104,652)  7,104,652  --  -- النظامي حتياطيإلا إلىالمحول 

 ( 34,400,000)  ( 34,400,000)  --  --  -- ( 34)إيضاح  –رباح األتوزيعات 

 430,000,000 م2022أغسطس   31في  كما الرصيد 
 

100,985,697  38,598,251  80,963,888  650,547,836 

 

 

 

 الموحدة  ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية63( الى رقم )1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ) 

 

 

 

  



 

 

 لشركة الوطنية للتربية والتعليم ا

 ( مساهمة سعودية )شركة

 الموحدة  قائمة التدفقات النقدية

 م 2022 أغسطس 31المنتهية في    للسنة

 مدرجة بالريال السعودي(  المبالغ)

 

   م 2022أغسطس  31  م 2021أغسطس  31

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية     

 ربح السنة قبل الزكاة  صافي  73,946,709  28,481,006

 تعديالت لــ:     

 اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة رد خسائر  ( 825,909)   ( 1,500,000)

   األخرى المدينة األرصدة في اإلنخفاض مصروف /( رد مخصص )  ( 578,731)   700,000

   وإطفاء واستهالك إهالك  26,666,749  15,870,530

 ايجار  خصم  - -  ( 943,889)

 موظفينلا منافع  4,843,000   4,920,500

 يةتمويلتكاليف   6,793,862   6,105,134

 اآلجل  قصيرة  إسالمية مرابحات عوائد  ( 569,315)  (421,575)

 محققة  إيرادات منح حكومية  ( 208,725)  (589,796)

52,621,910  110,067,640   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      

 ذمم مدينة  ( 2,506,645)   18,432,286

 مخزون   ( 538,696)    ( 723,866) 

 وأرصدة مدينة أخرى  مقدمة  دفعات  ( 4,921,001)   (14,575,320) 

 ذمم دائنة  2,029,163  (1,369,535) 

 وأرصدة دائنة أخرى  مستحقة مصروفات  2,143,445   ( 5,515,557) 

 مدفوع مقدما  من العمالء  54,609,974    47,961,164

 الناتج من االنشطة التشغيلية   النقد  160,883,880  96,831,082

 المدفوعة   الزكاة  ( 3,380,148)   (4,879,506) 

   المدفوعةمنافع الموظفين   ( 8,689,327)    ( 6,947,098) 

 من االنشطة التشغيلية  ةالناتج ية النقد التدفقاتصافي   148,814,405  85,004,478

   
 

 

 االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 

 تحت التنفيذ اريعوالمشومعدات   ممتلكات لشراء مدفوعات  ( 53,620,437)  (9,066,283)

 ملموسة  غير أصول  لشراء مدفوعات  ( 646,900)  --

 تابعة  شركة  على ستحواذلل  اتالمدفوع صافي  - -   (857,027)

 اآلجل  قصيرة إسالمية  مرابحات عوائد من متحصالت  569,315   421,575

 في األنشطة االستثمارية   ةالمستخدم ية النقد التدفقاتصافي   ( 53,698,022)  (9,501,735)

   
 

 

 ة يالتدفقات النقدية من األنشطة التمويل

 المسدد من المرابحات اإلسالمية وقروض وزارة المالية   ( 13,429,922)  (5,116,659)

 المدفوعة  األرباح توزيعات  ( 34,400,000)  (34,400,000)

 اإليجار  عقود مطلوباتمن  المسدد  ( 15,100,000)  ( 6,006,111)

 في األنشطة التمويلية   ةالنقدية المستخدم التدفقاتصافي   ( 62,929,922)  (45,522,770)

 صافي التغير في النقد وما في حكمه   32,186,461  29,979,973

   السنة بداية نقد وما في حكمه   137,499,269   107,519,296

 السنة  نهايةنقد وما في حكمه في   169,685,730  137,499,269

 المعامالت غير النقدية      

 تحت التنفيذ اريعالمشالمرسملة على  العوائد  57,854   50,692

 لموظفينا نافعأرباح إكتوارية من إعادة قياس م)خسائر( /   ( 1,097,327)   87,402

 الى الممتلكات والمعدات   تحت التنفيذ اريعالمش من المحول  104,302,640  43,023,448(

 االستخدام   حق موجودات  73,846,936  --

 مطلوبات عقود اإليجار بموجب موجودات حق االستخدام   73,846,936  --

 دائنة أخرى المحول الى مصروفات مستحقة وأرصدة   ( 3,328,000)  --

           

 

 

ة الموحد جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 36( الى رقم )1يضاحات المرفقة من رقم ) تعتبر اإل







































  الشركة الوطنية للتربية والتعليم
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموحدةيضاحات حول القوائم المالية إ
  م٢٠٢٢  أغسطس ٣١ في المنتهية للسنة
  ) السعودي بالريال مدرجة المبالغ(

 

٢٩ 
 

  رصدة مدينة أخرىأو مقدمة دفعات .١١

  
 أغسطس ٣١

  م٢٠٢٢
  

 أغسطس  ٣١
  م ٢٠٢١

   ١٧٬٧١٨٬٣١٣   ٢٠٬٢٧٦٬٦٦٤  دفعات مقدمة للموردين 
ً  مصروفات    ٩٬٧٣١٬٧٠٥   ٧٬٦٤٥٬٣٦٨  مدفوعة مقدما

 ٣٬٩٦٨٬٠٠٨   ٧٬٩٨٩٬٩١٣  المضافة القيمة ضريبة
    ٢٬٨١٦٬٧٦٩    ٣٬٠٠٣٬٩٠٦  ذمم وعهد موظفين

 ١٬٠٨٥٬٢٨١   ١٬١٢٠٬٩٠١  أخرى  
  ٣٥٬٣٢٠٬٠٧٦    ٤٠٬٠٣٦٬٧٥٢  

  ) ١٬٢٣٣٬٠٥٤(    )٤٤٩٬٩٩٨(  األخرى  األرصدة المدينةالدفعات المقدمة و  في: اإلنخفاض يخصم
  ٣٤٬٠٨٧٬٠٢٢   ٣٩٬٥٨٦٬٧٥٤ 

  خالل السنة: واألرصدة المدينة األخرى  المقدمة الدفعاتاإلنخفاض في قيمة فيما يلي الحركة على 

  
 أغسطس ٣١

  م٢٠٢٢
  

 أغسطس  ٣١
  م ٢٠٢١

    ٧٧٧٬٨١٨    ١٬٢٣٣٬٠٥٤   السنة بدايةالرصيد في 
    )٢٤٤٬٧٦٤(    )٢٠٤٬٣٢٥(  السنة خالل المستخدم

  ٧٠٠٬٠٠٠    )٥٧٨٬٧٣١( خالل السنة المحمل)/ رد مخصص(
 ١٬٢٣٣٬٠٥٤   ٤٤٩٬٩٩٨  السنة نهاية في الرصيد

 
  نقد وما في حكمه  .١٢

  
 أغسطس ٣١

  م٢٠٢٢
  

 أغسطس  ٣١
  م ٢٠٢١

      
  ٥٢٬٤٩٩٬٢٦٩    ٦٤٬٦٨٥٬٧٣٠  حسابات جارية لدى البنوك

    ٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ودائع قصيرة اآلجل
  ١٣٧٬٤٩٩٬٢٦٩   ١٦٩٬٦٨٥٬٧٣٠ 

  
 تاريخ استحقاق اقل من ثالثة أشهر. ب ٪٢٫٢٥تحمل الودائع قصيرة األجل معدل عائد ثابت 

 المالية وزارة قروضو اإلسالمية المرابحات .١٣
  فيما يلي:  المالية وزارة قروضو اإلسالمية مرابحاتتتمثل ال

  
  بدون فوائد تمويلية  وزارة المالية قروض

  
هـ،  ١٤٣٠ل  ربيع األو  ٤م الموافق  ٢٠٠٩مارس    ١لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ    ٤٢رقم    قرضوزارة المالية بموجب عقد    قرض  ١-١٣

جية / حي  لایر لتمويل مشروع مدارس التربية النموذ  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلغ    قرضحيث تم اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على  
سداد القسط االول  بالسداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة يبدأ  الروابي (مدارس الحضارة األهلية بالرياض سابقاً) على أن يتم  
قسط األخير في  تم سداد ال  وقد).  ١٤وائد تمويلية (إيضاح  فأية    القرضبعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا  

 ما و   المشروع  أرض  رهن  المتضمن  عقار  وتملك  رهن  بصك  مضمون  القرض  هذا.  م٢٠٢٢أغسطس    ٣١المالية المنتهية بتاريخ    السنة
  . القرض قيمة كامل سداد نتيجة الرهن فك وتم ،  بناء من عليه أقيم

هـ،  ١٤٣١محرم    ١٩م الموافق  ٢٠١٠يناير    ٥لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ    ٤٩رقم    قرضوزارة المالية بموجب عقد    قرض  ٢-١٣
جية / حي  لایر لتمويل مشروع مدارس التربية النموذ  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلغ    قرضحيث تم اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على  

لقيمة يبدأ بسداد  اأن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية  لایر سعودي على    ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠النزهة وتم إستالم دفعات بلغت قيمتها  
د تم سداد القسط وق  .)١٤وائد تمويلية (إيضاح  فأية    القرضالقسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا  

بتاريخ    السنةاألخير في   المنتهية  مضمون ٢٠٢٢  أغسطس  ٣١المالية  القرض  . هذا  أ  م  المتضمن رهن  عقار  وتملك  رض  بصك رهن 
  . الرهن فك إجراءات إنهاء بصدد الشركة ومازالت ، المشروع وما أقيم عليه من بناء
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