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  الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مساهمة سعودية( )شركة

  المختصرةالموحدة  قائمة المركز المالي

 م2021مايو  31 كما في

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(
 

 م2020 اغسطس 31

 )مراجعة(
 

 م2021مايو  31

 )غير مراجعة(
 إيضاح 

 

 

      

 موجوداتال     
 متداولةالموجودات غير ال     

 الت ومعداتآممتلكات و 5  518,923,855  517,131,174
 وشهرة أصول غير ملموسة   81,684,139  81,929,262
 حق استخدام موجودات 6  67,654,887  72,462,593

 مجموع الموجودات غير المتداولة   668,262,881  671,523,029

 متداولةالموجودات ال     
 مخزون   2,727,190  2,894,867

 ذمم مدينة   21.888.824  36,305,494
 أخرىدفعات مقدمة وأرصدة مدينة    21,133,722  18,747,356

 نقد ومافي حكمه   117,026,627  107,519,296

 مجموع الموجودات المتداولة   162.776.363  165,467,013

 مجموع الموجودات   831.039.244  836,990,042

      

 حقوق الملكية والمطلوبات     

 حقوق الملكية     
 رأس المال 10  430,000,000  430,000,000
 صدارإعالوة    100,985,697  100,985,697

 إحتياطي نظامي   29,047,848  29,047,848
 أرباح مرحلة   47,798,673  64,820,186

 مجموع حقوق الملكية   607,832,218  624,853,731

       

 متداولةالمطلوبات غير ال     

24,910,187  18,413,175  7-7  
 اإلسالمية وقروض مرابحاتالجزء غير المتداول من ال

 وزارة المالية
 منافع الموظفين   54,763,141  52,778,000

195,856  45,447  7-3  الجزء غير المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة 

68,302,946  68,928,436  6 
مطلوبات عقود اإليجار بموجب  الجزء غير المتداول من

 حق استخدام الموجودات

 متداولةالمطلوبات غير ال مجموع   142,150,199  146,186,989

 متداولةالمطلوبات ال     

13,253,334  21,295,588  7-7  
 اإلسالمية وقروض مرابحاتالجزء المتداول من ال

 وزارة المالية
 مدفوع مقدماً من ذمم مدينة 8  43.391.096  28,563,097

4,389,277  4,693,854  6 
مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق  منالجزء المتداول 

 استخدام الموجودات
 ذمم دائنة   309,424  1,534,525

602,665  330,938  7-3  الجزء المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة 
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   8,546,642  12,759,432

 مخصص الزكاة    2,489,285  4,846,992

 مطلوبات المتداولةالمجموع    81.056.827  65,949,322

 مطلوباتالمجموع    223.207.026  212,136,311

 مطلوباتالمجموع حقوق الملكية و   831.039.244  836,990,042

 

 .القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءا ال يتجزأ من هذه  (18) رقم ( الى1) رقم من المرفقة اتيضاحاإل تعتبر



 

3 

  الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 (مساهمة سعودية )شركة

 )غير مراجعة( المختصرةالموحدة  ةالربح أو الخسارقائمة 

 م2021مايو  31 فيأشهر المنتهية  التسعةعن فترة الثالثة و

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(
 

    في المنتهية أشهر الثالثةلفترة    المنتهية في أشهر التسعةلفترة 

  إيضاح م2021مايو  31  م2020مايو  31  م2021مايو  31  م2020مايو  31

         

 اإليرادات  45,404,872  55.726.540  130,366,583  160.670.746

 منح وإعانات حكومية  3,442,427  1.479.566  9,529,226  5.118.808

 تكلفة اإليرادات  (30,330,889)   (32.769.134)  (90,956,360)   (96.910.477)

 مجمل الربح   18,516,410  24.436.972  48,939,449  68.879.077

         

 مصروفات دعاية وإعالن  )207,966(   (254.401)  (1,204,910)  (917.733)

(23.961.302)  (24,715,009)  (7.808.840)   )7,340,593(  
مصروفات عمومية 

 وإدارية

 إيرادات أخرى  143,987  20.995  1,129,332  978.458

ي قيمة ف اإلنخفاضخسائر  --   (2.141.025)  --  (3.243.481)

 المدينة الذمم

 يربح التشغيلال  11,111,838  14.253.701  24,148,862  41.735.019

         

 ، بالصافييةتكاليف تمويل 14 )1,133,641(   (1.479.408)  (4,157,473)  (2.341.400)

ربح الفترة قبل صافي   9,978,197  12.774.293  19,991,389  39.393.619

 الزكاة 

         

 الزكاة   )832,500(   (647.297)  (2,493,100)  (2.184.875)

 ربح الفترة صافي   9,145,697  12.126.996  17,498,289  37.208.744

         

 ربحية السهم:        

0.87  410,  0.28  0,21 15 
 ربحية السهم األساسية

 والمخفضة

 

 

 

 .القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة( جزءا ال يتجزأ من هذه 18( الى رقم )1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل
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 مالشركة الوطنية للتربية والتعلي

 مساهمة سعودية( )شركة

 )غير مراجعة( المختصرة الموحدة الشاملقائمة الدخل 

 م2021مايو  31في أشهر المنتهية  التسعةعن فترة الثالثة و

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(

 
 

   في المنتهية أشهر الثالثةلفترة    المنتهية في أشهر التسعةلفترة 

  م2021مايو  31  م2020مايو  31  م2021مايو  31  م2020مايو  31

        

 ربح الفترةصافي  9,145,697  12.126.996  17,498,289  37.208.744

 الدخل الشامل اآلخر       

       

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى 

 الربح أو الخسارة

(632.963)   )119,802(  1.038.907   1,266,128 

من إعادة قياس  ةاكتواري( )خسائر /ح اربأ

 مكافأه نهاية الخدمة للموظفين

(632.963)   (119,802)   1.038.907   1,266,128 

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً  مجموع

 الى الربح والخسارة

        

(632.963)   (119,802)   1.038.907   1,266,128 

الشامل اآلخر ( )الخسارة / الدخل مجموع

 للفترة

 الدخل الشامل للفترة مجموع 10,411,825  13.165.903  17,378,487  36.575.781

 

 

 

 

 

 

 .القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةال يتجزأ من هذه  ( جزءاً 18لى رقم )إ( 1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل
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 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مساهمة سعودية( )شركة

 )غير مراجعة( المختصرةالموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م2021مايو  31المنتهية في  أشهر التسعةعن فترة 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(

 مجموع حقوق الملكية  أرباح مرحلة  حتياطي نظاميإ  عالوة اإلصدار  رأس المال 

          

 605,538,607  51,284,897  23,268,013  100,985,697  430,000,000 م )مراجعة(2019سبتمبر  1في كما الرصيد 

 37.208.744  37.208.744  --  --  -- ربح الفترةصافي 

 (632.963)  (632.963)  --  --  -- ىاآلخر ةالشاملالخسارة 

 36.575.781  36.575.781  --  --  -- الدخل الشامل للفترة مجموع

 (34,400,000)  (34,400,000)  --  --  -- (16)إيضاح  – توزيعات أرباح

 607.714.388  53.460.678  23,268,013  100,985,697  430,000,000 )غير مراجعة( م2020مايو  31في كما الرصيد 

          

          

 624,853,731  64,820,186  29,047,848  100,985,697  430.000.000 م )مراجعة(2020سبتمبر  1في كما الرصيد 

 17,498,289  17,498,289  --  --  -- ربح الفترةصافي 

  (119,802)  )119,802(  --  --  -- ىاآلخر ةالشاملالخسارة 

 17,378,487  17,378,487  --  --  -- الدخل الشامل للفترة مجموع

 (34,400,000)  (34,400,000)  --  --  -- (16)إيضاح – توزيعات أرباح

 607,832,218  47,798,673  29,047,848  100,985,697  430.000.000 )غير مراجعة( م2021مايو  31في كما الرصيد 

 

 .القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةال يتجزأ من هذه  جزءاً  (18)رقم لى إ( 1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل
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 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مساهمة سعودية( )شركة

 )غير مراجعة( المختصرة الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 م2120 مايو 31أشهر المنتهية في  التسعةعن فترة 

 بالريال السعودي()المبالغ مدرجة 
   م2021مايو  31  م2020مايو  31

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية    

 ربح الفترة قبل الزكاةصافي   19,991,389  39.393.619

 لــ:تعديالت     

 وإطفاءإهالك وإستهالك    11,879,162  7,857,602

 منافع الموظفين  4,203,407  3.392.415

 إيرادات محققة منح حكومية  (422,136)  (752.377)

 عوائد الودائع اإلسالمية قصيرة األجل  (297,888)  (2.066.136)

 أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات  --  (125.714)

 تكاليف تمويلية  4,455,361  4.407.536

  األخرى المدينة الذمم مخصص رد  (3,450)  --

 المدينة الذمم قيمة في نخفاضاإل خسائر  --  3.243.481

55.350.426  39,805,845   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      

 ذمم مدينة  14.416,670  (25.208.621)

 مخزون  167,677  34.240

 خرىأرصدة مدينة أدفعات مقدمة و  (918,570)  896.637

 ذمم دائنة  (1,225,101)  (973.258)

 رصدة دائنة أخرىأمصروفات مستحقة و  (4,646,019)  6.799.745

 مدفوع مقدماً من ذمم مدينة  14.827.999  (6.382.022)

 المسدد من منافع الموظفين  (4,780,068)  (3.475.783)

 المسدد من الزكاة  (4,879,506)  (1.755.661)

 من االنشطة التشغيليةتدفقات النقدية الناتجة صافي ال  52,768,927  25.285.703

     

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ وآالت إضافات ممتلكات  (7,302,457)  (64.792.137)

 ومعداتوآالت ممتلكات  استبعاداتمتحصالت من   --  125.714

 من عوائد مرابحات إسالمية قصيرة اآلجل متحصالت  297,888  2.066.136

 لشراء استثماراتصافي المدفوعات   (857,027)  (63.684.818)

 في األنشطة االستثماريةة المستخدمتدفقات النقدية صافي ال  (7,861,596)   (126.285.105)

     

 ةيالتدفقات النقدية من األنشطة التمويل    

 مطلوبات عقود اإليجار المسدد من  (1,000,000)  --

 وزارة المالية اإلسالمية وقروض مرابحاتالالمسدد من   --  (14.792.152)

 توزيعات األرباح المدفوعة  (34,400,000)  (34.400.000)

 األنشطة التمويليةتدفقات النقدية المستخدمة في صافي ال  (35,400,000)   (49.192.152)

 صافي التغير في النقد وما في حكمه  9,507,331   (150.191.554)

 نقد وما في حكمه أول الفترة  107,519,296  240.045.569

 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة  117,026,627  89.854.015
 

 

 

 

 

 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةال يتجزأ من هذه  ( جزءاً 18لى رقم )إ( 1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل

     المعامالت غير النقدية خالل الفترة

 (632.963)  (119,802)  من إعادة قياس منافع الموظفين ةاكتواريخسائر 

 54.714  43,948  العوائد المرسملة على مشروعات تحت التنفيذ

 10.735.542  43,023,448  المحول من المشاريع تحت التنفيذ
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