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 الحسابات مراجع تقریر

المساھمین  /السادة
 تربیة والتعلیمالشركة الوطنیة لل

 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة 
 المملكة العربیـة السعودیة -الریـاض 

 -مقفلة شركة مساھمة سعودیة - الوطنیة للتربیة والتعلیمشركة للقد راجعنا القوائم المالیة المرفقة ل
 لتدفقات النقدیةوالدخل اوقوائم  م۲۰۱٦طس ساغ ۳۱ة المركز المالي كما في والتي تشمل قائم ("الشركة")

) ۲۹(إلى ) ۱المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة من ( للسنة ساھمینوالتغیرات في حقوق الم
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. المعتبرة

 مسئولیة اإلدارة حول القوائم المالیة
دل وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة بشكل عا

 ،لشركةالنظام األساسي لو الشركات) من نظام ۱۲٦علیھا في المملكة العربیة السعودیة ووفقاً لنص المادة (
إلعداد قوائم مالیة خالیة من األخطاء  ضروریاً نظام الرقابة الداخلیة الذي تعتبره اإلدارة  وكذلك عن

ن غش أو خطأ. كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات واإلیضاحات التي الجوھریة، سواًء كانت ناشئة ع
 طلبناھا للقیام بمراجعة ھذه القوائم المالیة. 

 مسئولیة مراجع الحسابات
إن مسئولیتنا ھي إبداء رأي على ھذه القوائم المالیة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا. تمت 

المراجعة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة وتتطلب تلك المعاییر التزامنا مراجعتنا وفقاً لمعاییر 
بمتطلبات أخالقیات المھنة وتخطیط وتنفیذ أعمال المراجعة للحصول على درجـة معقولة من التأكد بأن 

 القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوھریة.

صول على أدلة مؤیدة للمبالغ واإلیضاحات الواردة في القوائم تشتمل المراجعة على القیام بإجراءات للح
المالیة. تعتمد اإلجراءات التي یتم اختیارھا على تقدیرنا بما في ذلك تقییمنا لمخاطر وجود أخطاء جوھریة 

كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قیامنا بتقییم ھذه المخاطر نأخذ في االعتبار  سواءً في القوائم المالیة 
بغرض تصمیم إجراءات مراجعة  للشركةام الرقابة الداخلیة الخاص بإعداد وعرض قوائم مالیة عادلة نظ

. كما تتضمن للشركةمالئمة للظروف المتاحة، ولكن لیس بھدف إبداء الرأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة 
دیرات المحاسبیة التي أعمال المراجعة تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التق

 استخدمتھا اإلدارة، باإلضافة إلى تقییم العرض العام للقوائم المالیة. 

 نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة بحیث یمكن االعتماد علیھا كأساس إلبداء رأینا.

في شبكة مكاتب األعضاءغیر شریك  مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، وعضو ، شركة مھنیةمحاسبون ومراجعون قانونیون وشركاهكى بي ام جي الفوزان   
المستقلین لـ كى بي ام جي العامیة التعاونیة ("كي بي إم جي العالمیة")، وھي منشأة سویسریة



 الرأي

وفي رأینا، أن القوائم المالیة ككل: 

شركة  -  الوطنیة للتربیة والتعلیم شركةتظھر بعدل من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي لل .۱
لسنة ل ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة  م۲۰۱٦طس سأغ ۳۱كما في  - مساھمة سعودیة مقفلة

المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة 
 المالئمة لظروف الشركة.

لشركة فیما یتعلق بإعداد وعرض القوائم ل والنظام األساسيالشركات  تتفق مع متطلبات نظام .۲
 المالیة.

 شركاهبي. ام. جي. الفوزان و .عن/ كى
 نومحاسبون ومراجعون قانونی       

 خلیل ابراھیم السدیس
 ۳۷۱ترخیص رقم 

 ھـ۱٤۳۸ ربیع األول ۲۲  :التاریخ
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۲۱: الموافق
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 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة شركة مساھمة سعودیة( 

 قائمة المركز المالي
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱في  كما

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 
 

 م٥۲۰۱  ۲۰۱٦م إیضاح 
 (معدلة)

       الموجودات
       المتداولة  موجوداتال

 ٦٦،٦۷۳،٦۲۲   ۲۲٫٥۷۱٫٦۲۲  لبنوكا ىلد نقد
 ۱٤،٦۷۲،٦۲۰   ۲۸٫۳٤٤٫۰۲٥ )٤( ذمم مدینة، صافي

 ۱۲،۸۱۲،۱۳۰   ۱۲٫۸۹۷٫۳٤٤ )٥( خريأمدینة  أرصدةدفعات مقدمة و
 ۱،۸۰۹،٤٦۱  ۱٫۸۰۹٫٤٦۱ )٦( مستحق من أطراف ذات عالقة

 ۹٥،۹٦۷،۸۳۳   ٦٥٫٦۲۲٫٤٥۲   المتداولة موجوداتمجموع ال
       ولةغیر متدا موجودات

 ۲۷۹،٥۸۹،۹٥٤   ۲۷۰٫۹۷۸٫٥۹٦ )۷( ، صافيثابتة أصول
 ۲۷،۰۹۳،۰۷۳  ۹۱٫٦۹۳٫٤٦٤ )۸( مشروعات تحت التنفیذ

 ۲۲،۳٦٤،٤٤٥   ۲۲٫۳٦٤٫٤٤٥ )۹( شھرة
 ۳۲۹،۰٤۷،٤۷۲   ۳۸٥٫۰۳٦٫٥۰٥   الغیر متداولة موجوداتمجموع ال
 ٤۲٥،۰۱٥،۳۰٥   ٤٥۰٫٦٥۸٫۹٥۷   موجوداتمجموع ال

        

       المساھمینمطلوبات وحقوق ال
      مطلوبات متداولة 

 ۲٫۷٦٤٫۹۷۱   ۲٫۹۸٤٫۰۹۱ )۱۰(  الجزء المتداول من قروض طویلة األجل
 ۲٫۲۳٥٫۰۲۹  ۲٫۰۱٥٫۹۰۹ )۱۱( "منح حكومیة"  الجزء المتداول من اإلیرادات المؤجلة

 ٥٥۰٫۳٤۱  ۲۰۱٫٦۲۸  ذمم دائنة
 ٥٦،۱٥۰،۳٦۹   ۲۷٫۰٤۳٫۲۲۰ )۱۲( یرادات مقدمةإ

 ۱،۷٥٥،۲۲۳   ۲٫۳٥۷٫۲٥۹ )۱۳( مخصص الزكاة 
 ٥٫۲۷۸٫۹٥۹  ۱٫۰۲۱٫۲۰٤ )۱٤( مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ٦۸،۷۳٤،۸۹۲   ۳٥٫٦۲۳٫۳۱۱   مجموع المطلوبات المتداولة
       المطلوبات غیر المتداولة

 ۱۸٫۷۰۱٫۳۷۷  ٥۱٫۳۲٥٫۰۹٦ )۱۰( الجزء الغیر متداول من قروض طویلة األجل
 ۱۰٫۲۹٤٫٦۲۳  ۸٫۲۷۸٫۷۱٤ )۱۱( الجزء الغیر متداول من اإلیرادات المؤجلة "منح حكومیة"

 ۲٦٫۷٦۹٫٥۹۰   ۳۲٫٤٥۷٫۹۲۹ )۱٥(  مخصص مكافأة ترك الخدمة
 ٥٥٫۷٦٥٫٥۹۰  ۹۲٫۰٦۱٫۷۳۹  المتداولةغیر  مجموع المطلوبات
 ۱۲٤٫٥۰۰٫٤۸۲   ۱۲۷٫٦۸٥٫۰٥۰   مجموع المطلوبات

       ساھمینالمق حقو        
)۱٦( رأس المال  ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

)۱۷( حتیاطي نظاميإ  ٦٫٦٥۰٫۷۷۹   ٤٦،٤٥۳،٥۲٦ 
)۱۸( أرباح مبقاة  ۱٦٫۳۲۳٫۱۲۸  ٥٤٫۰٦۱٫۲۹۷ 

 ۳۰۰٫٥۱٤٫۸۲۳  ۳۲۲٫۹۷۳٫۹۰۷  المساھمین حقوقمجموع 
 ٤۲٥٫۰۱٥٫۳۰٥   ٤٥۰٫٦٥۸٫۹٥۷   مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

 

  .القوائم المالیة ال یتجزأ من ھذه جزءاً  )۲۹(رقم ) إلى ۱اإلیضاحات المرفقة من رقم ( عتبرت
 :من قبل من قبل مجلس اإلدارة وتم توقیعھا نیابة عنھم المالیةتم إعتماد ھذه القوائم 
 خالد محمد الخضیر  الشاعر عبدالناصر

 والعضو المنتدب التنفیذيرئیس ال  المدیر المالي
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 ة الوطنیة للتربیة والتعلیمالشرك
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة

 قائمة الدخل
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱ المنتھیة فى للسنة

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 
 

  یضاحإ 
 م٦۲۰۱

 م٥۲۰۱  
 (معدلة)

 

  
       

  ۲۰۷٫۷٦۱٫۰۹۷  )۱۹( إیرادات النشاط
 ۱۹۸،٥٦۹،٤٤٥   

 )۲۰( حكومیة إعاناتمنح و
 ۳٫۳۱٥٫۷۰۳   ۳٫۰۳۷٫٤۲۰   

   (۱۱۲,٦٦٦,۱۹۳)   )۱۱٤٫٤۳۳٫٤٤۸(  )۲۱(   اإلیراداتتكلفة 

  مجمل الربح
 ۹٦٫٦٤۳٫۳٥۲   ۸۸,۹٤۰,٦۷۲   

   (۱۸،۱۹۳،٤۲٤)   )۲٦٫٤٤۸٫۳٥۲(  )۲۲( مصروفات عمومیة و إداریة

  دعایة وإعالنمصروفات 
 )۲۰۸٫٦۳۷(   (٤،۷٥٦،۳٦٤)   

   ٦٥٫۹۹۰٫۸۸٤   ٦۹٫۹۸٦٫۳٦۳   یلربح التشغ

   )۲٫٥۰۹٫٤۳٥(   )۳٫۳٦۲٫۸٤٥(   مصاریف تمویلیة

   ۱٫۸۲۱٫۳۲٦   ۲٫۲٤۱٫٥۳٤  )۲۳( إیرادات أخرى

   ٦٥,۳۰۲,۷۷٥   ٦۸٫۸٦٥٫۰٥۲   الربح قبل الزكاة صافي

   (۱،۷٥٥،۲۲۳)   (۲٫۳٥۷٫۲٥۹)  )۱۳( مخصص الزكاة 

  سنةصافي ربح ال
 ٦٦٫٥۰۷٫۷۹۳   ٦۳, ۷٥٤ ,٥٥۲   

         ربحیة السھم من:

   ۲٫۲۰   ۲٫۳۳  )۲٤( ربح التشغیل

   ۰٫۰٦   ۰٫۰۷  )۲٤( إیرادات أخرى

   ۲٫۱۲   ۲٫۲۲  )۲٤( صافي الربح

المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
   ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  )۲٤( خالل السنة

               

 .القوائم المالیة ال یتجزأ من ھذهجزءاً  )۲۹(م ) إلى رق۱م (اإلیضاحات المرفقة من رق تعتبر
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 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة

 ةالنقدی اتقائمة التدفق
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱فى  للسنة المنتھیة

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ  
    

 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م  
 (معدلة)

 ٦۳٫٥٤۷٫٥٥۲  ٦٦٫٥۰۷٫۷۹۳ السنة صافي ربح
من األنشطة  صافي النقد الناتج مع ربحلمطابقة صافي ال یاتتسو

    :التشغیلیة

 ٤۰۷٫۸۲۲  ۲٫۰۲۲٫۲٥۰ مشكوك في تحصیلھا دیونمخصص 
 ۱۳٫۲۸۷٫٥۳۲  ۱۲٫۹۹۱٫٤٤۹ ثابتة أصول اھالك

 ۱،۷٥٥،۲۲۳  ۲٫۳٥۷٫۲٥۹ مخصص زكاة
 ٤٫۸۷۸٫٥۷۲  ٦٫۸۲٤٫۱۹۰   مةمخصص مكافأة ترك الخد

 ۲٫٥۰۹٫٤۳٥  ۳٫۳٦۲٫۸٤٥ مصاریف تمویلیة
 )۲٫٥۰۹٫٤۳٥(  )۲٫۲۳٥٫۰۲۹( منح حكومیة محققة إیرادات

    غیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیةالت
 )۱٫۷۹٤٫۸۸۳(  )۱٥٫٦۹۳٫٦٥٥( ذمم مدینة

 ۱٫۹۰٦٫٤۲٤  )۸٥٫۲۱٤( أخرىمدینة دفعات مقدمة وأرصدة 
 ۹٫۱۷۷٫۱٤٤  )۲۹٫۱۰۷٫۱٤۹( ت مقدمةایرادا

 )٥۲۷٫۷٥۳(  )۳٤۸٫۷۱۳( ذمم دائنة
 )۱٫۸۳۲٫۲۰۱(  -- أطراف ذات عالقة

 ٤۲٥٫۸٦۳  )٤٫۲٥۷٫۷٥٥( مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 )۱٫٤۱٥٫۳۷۰(  )۱٫۷٥٥٫۲۲۳( الزكاة المدفوعة

 )۱٫۱۸٦٫۳۹٦(  )۱٫۱۳٥٫۸٥۱( نھایة الخدمة مكافأة المدفوع من مخصص 
 ۸۸٫٦۲۹٫٥۲۹  ۳۹٫٤٤۷٫۱۹۷ التشغیلیة األنشطةمن النقد الناتج  يصاف

    
    التدفقات النقدیة من االنشطة االستثماریة

 )۹٫٦٦٥٫٦۷۲(  )٤٫۳۸۰٫۰۹۱( ثابتة أصول شراءمدفوعات ل
 )۲۷٫۰۹۳٫۰۷۳(  )٦٤٫٦۰۰٫۳۹۱( مدفوعات لمشروعات تحت التنفیذ

 )۳٦٫۷٥۸٫۷٤٥(  )٦۸٫۹۸۰٫٤۸۲(  ستثماریةاال النقد المستخدم في األنشطة يصاف
    

    التمویلیة األنشطةالتدفقات النقدیة من 
 --  ۳٤٫٤۷۹٫۹۹٤ المحصل من قروض طویلة األجل

 )٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  )٥٫۰۰۰٫۰۰۰( المسدد من قروض طویلة األجل
 )۳۷٫۹۱۹٫٤۰۲(  )٤٤٫۰٤۸٫۷۰۹( توزیعات أرباح نقدیة

 )٤۲٫۹۱۹٫٤۰۲(  )۱٤٫٥٦۸٫۷۱٥( التمویلیة شطةالنقد المستخدم في األن يصاف
 ۸٫۹٥۱٫۳۸۲  )٤٤٫۱۰۲٫۰۰۰( صافي (النقص) / الزیادة في النقد وما في حكمھ

 ٥۷٫۷۲۲٫۲٤۰  ٦٦٫٦۷۳٫٦۲۲ النقد وما في حكمھ في بدایة السنة
 ٦٦٫٦۷۳٫٦۲۲  ۲۲٫٥۷۱٫٦۲۲ السنةنھایة  يفوما في حكمھ  النقد

 المعامالت غیر النقدیة:
 ام نشأت المعامالت غیر النقدیة الھامة التالیة:خالل الع

   

 --  ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ زیادة رأس المال من خالل األرباح المرحلة واالحتیاطي النظامي
 ٤٫۱۲۳٫۰٦٥  -- نھایة الخدمةتسویة سنوات سابقة لمخصص مكافأة 

 .لقوائم المالیةا ال یتجزأ من ھذهجزءاً  )۲۹( رقم إلى) ۱اإلیضاحات المرفقة من رقم ( تعتبر
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 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة

 مساھمینالتغیرات في حقوق القائمة 
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱فى  للسنة المنتھیة

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 
 

 

 
 .القوائم المالیة ال یتجزأ من ھذه) جزءاً ۲۹) إلى رقم (۱م (اإلیضاحات المرفقة من رق تعتبر

          حتیاطي إ      
 اإلجمالي    ةاح مبقـاأرب   نظامي     رأس المال   إیضاح  
         

 ۲۷۷٫۹٦۷٫۳۱۷  ۳۷٫۹۷۲٫۷۸۸  ۳۹٫۹۹٤٫٥۲۹  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  (قبل التعدیل) م۲۰۱٤ سبتمبر ۱ يالرصید ف
 )۳٫۰۸۰٫٦٤٤(  )۳٫۰۸۰٫٦٤٤(  --  -- )۲٦( تسویات سنوات سابقة

 ۲۷٤٫۸۸٦٫٦۷۳  ۳٤٫۸۹۲٫۱٤٤  ۳۹٫۹۹٤٫٥۲۹  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   (بعد التعدیل) م۲۰۱٤ سبتمبر ۱ يالرصید ف
 ٦٤٫٥۸۹٫۹۷۳  ٦٤٫٥۸۹٫۹۷۳  --  --  ) قبل التعدیل ربح السنة (صافى          

 )۱٫۰٤۲٫٤۲۱(  )۱٫۰٤۲٫٤۲۱(  --  -- )۲٦( تسویات سنوات سابقة
 ٦۳٫٥٤۷٫٥٥۲  ٦۳٫٥٤۷٫٥٥۲  --  --  ) بعد التعدیل ( ربح السنةصافى 

 --  (٦,٤٥۸،۹۹۷)  ٦،٤٥۸،۹۹۷  --  المحول لإلحتیاطي النظامي

 (۳۷،۹۱۹،٤۰۲)  (۳۷،۹۱۹،٤۰۲)  --  --  توزیعات أرباح
         

 ۳۰۰٫٥۱٤٫۸۲۳  ٥٤٫۰٦۱٫۲۹۷  ٤٦،٤٥۳،٥۲٦  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )۲٦( (بعد التعدیل) م۲۰۱٥أغسطس  ۳۱ي الرصید ف
)  (٤٦،٤٥۳،٥۲٦)  ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )۱٦( زیادة رأس المال          ٤۷٤٫٥٤٦٫٥۳ )  -- 

۷۹۳٫٥۰۷٫٦٦  --  --  سنةربح الصافى    ۷۹۳٫٥۰۷٫٦٦  
 --  )٦٫٦٥۰٫۷۷۹(  ٦٫٦٥۰٫۷۷۹  --  المحول لإلحتیاطي النظامي

 )٤٤٫۰٤۸٫۷۰۹(  )٤٤٫۰٤۸٫۷۰۹(  --  -- )۱۸( توزیعات أرباح

 ۳۲۲٫۹۷۳٫۹۰۷  ۱٦٫۳۲۳٫۱۲۸  ٦٫٦٥۰٫۷۷۹  ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱ي الرصید ف
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 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة
 المالیةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱فى للسنة المنتھیة 
 

  التنظیم والنشاط .۱
رق�م  يبموجب الس�جل التج�ار مسجلة مقفلة دیةشركة مساھمة سعو " الشركة" ھيالشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم

 م. ۲۰۰۲یولیو  ۱٤ھـ الموافق ۱٤۲۳ ياألول يجماد ٤الریاض بتاریخ  في مدینةصادر ال ۱۰۱۰۱۷۸۸٥۱

 - ةی��الجامعالمرحل��ة قب��ل  م��ا -الم��دارس الخاص��ة ب��التعلیم الع��ام  دارةإتمل��ك وانش��اء ویتمث��ل نش��اط الش��ركة ف��ي 
م�ن  وتم�ارس الش�ركة نش�اطھا الریاض�یة لط�الب الم�دارس. يوالن�واد یھيالترفو يالمجال الریاض يستثمار فواإل

 خالل فروعھا المبینة أدناة:

   محرم ۱۲بتاریخ  ۱۰۱۰۲۰٥۸۸٥فرع مدارس التربیة النموذجیة/حي الریان  بموجب سجل تجاري رقم 
 .م۲۰۰٥فبرایر  ۲۱ الموافق ھـ۱٤۲٦

ذو الحج�ة  ۲٤ بت�اریخ ۱۰۱۰۲۲٦۹۹۳ب س�جل تج�اري رق�م فرع مدارس التربیة النموذجیة/حي الروابي  بموج�
 .م۲۰۰۷ینایر  ۱٤ الموافقھـ  ۱٤۲۷

ربی�ع اآلخ�ر  ٤ بت�اریخ ۱۰۱۰۲۸٤۳۲۸فرع مدارس التربیة النموذجی�ة/حي النزھ�ة  بموج�ب س�جل تج�اري رق�م 
 .م۲۰۱۰مارس  ۲۰ الموافق ھـ ۱٤۳۱

 

 یقع المقر الرئیسي للشركة في مدینة الریاض        
 ۱۱٥۳۱الریاض  – ٤۱۹۸۰ص.ب        
 المملكة العربیة السعودیة      

 
 أسس اإلعداد .۲

 المعاییر المحاسبیة المطبقة     

تم إعداد القوائم المالیة المرفقة وفقاً للمع�اییر المحاس�بیة المتع�ارف علیھ�ا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة الص�ادرة 
 عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 لقیاسأسس ا

المرفق��ة عل��ى أس��اس التكلف��ة التاریخی��ة، وباس��تخدام مب��دأ االس��تحقاق المحاس��بي ومفھ��وم  ت��م اع��داد الق��وائم المالی��ة
 االستمراریة.

 عملة العرض والنشاط 

 .عملة النشاط للشركة الذي یمثل السعودي باللایر لمالیةیتم عرض ھذه القوائم ا
 

 استخدام الحكم والتقدیرات

 من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبی�ق السیاس�اتوائم المالیة ب اعداد القیتطل
وعلى المب�الغ المدرج�ة للموج�ودات والمطلوب�ات واالی�رادات والمص�روفات. ق�د تختل�ف النت�ائج الفعلی�ة  المحاسبیة

 عن ھذه التقدیرات.

ل��ى أس��اس مس��تمر. التع��دیالت الت��ي تترت��ب عنھ��ا مراجع��ة ت��تم مراجع��ة التق��دیرات واالفتراض��ات المتعلق��ة بھ��ا ع
 التقدیرات المحاسبیة یتم إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت.

 
 



٦ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱فى للسنة المنتھیة 

 أسس اإلعداد (یتبع) .۲

 (یتبع) استخدام الحكم والتقدیرات

فیما یلي معلومات حول المجاالت الھام�ة للتق�دیرات وح�االت ع�دم التأك�د واألحك�ام الھام�ة عن�د تطبی�ق السیاس�ات 
 المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة:

 ة الذمم المدینةاالنخفاض في قیم

ی�تم تك�وین مخص��ص لالنخف�اض ف��ي قیم�ة ال�ذمم المدین��ة التجاری�ة عن��دما یك�ون ھن�اك دلی��ل موض�وعي عل��ى أن 
الشركة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة لالتفاقیة. إن التأخر في السداد 

ض ف�ي قیم�ة ال�ذمم رات عل�ى وج�ود دلی�ل موض�وعي لالنخف�اواالنقطاع عن اكمال العملیة الدراسیة تعتب�ر مؤش�
. بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أساس فردي. وبالنسبة للمب�الغ غی�ر الفردی�ة الھام�ة، المدینة

ولكنھ��ا مت��أخرة، فی��تم تقییمھ��ا بش��كل جم��اعي، وی��تم إثب��ات مخص��ص باألخ��ذ باالعتب��ار ط��ول الم��دة الزمنی��ة وفق��اً 
 عدالت االسترداد السابقة.لم

 اإلنخفاض في قیمة الشھرة

االختب�ار  ویس�تند منھ�ا. المبلغ القاب�ل لالس�ترداد من خالل تحدید االنخفاض في قیمة الشھرة سنویاً  الشركةتختبر 
، والمس��تمدة م��ن النقدی��ة المس��تقبلیة الت��ي ت��ؤثر بش��كل مباش��ر عل��ى قی��اس الش��ھرة اإلدارة للت��دفقات توقع��ات عل��ى
 انخفاض القیمة. اختبار في وقت االقتصادیةظروف اإلدارة لل تقدیرات أفضل تمثل ضات معقولةافترا

 
 السیاسات المحاسبیة .۳

 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في القوائم المالیة.  

 النقد وما في حكمھ )أ
 

في الصندوق والنقد في الحسابات الجاریة لدى البنوك واالستثمارات یتكون النقد وما في حكمھ من النقد 
تاریخ اإلیداع  منذاألخرى قصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت) 

 والمتاحة للشركة دون أي قیود.

  الذمم المدینة )ب
 

مة القابلة للتحقق بعد خصم المخصصات بالدیون المشكوك تظھر الذمم المدینة "ذمم أولیاء األمور" بصافي القی
في تحصیلھا. ویتم تكوین مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى عدم 
مقدرة الشركة على تحصیل المبالغ المستحقة. ویتم شطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا مقابل المخصصات 

ل المخصصات على قائمة الدخل، وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدینة والتي تم المتعلقة بھا. ویتم تحمی
 شطبھا سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل.

 ثابتة أصول )ج
 

بالتكلفة بعد خصم اإلھالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القیمة. تتضمن  األصول الثابتةیتم قیاس 
لتمویل تناء األصل. یتم رسملة تكالیف التمویل للقروض التي استخدمت مباشرة التكلفة النفقات المباشرة الق

 وإعدادھا لالستخدامات المحدد لھا.  األصولخالل الفترة الزمنیة الالزمة الستكمال تلك  إنشاء األصول

. ویتم ألصول الثابتةایتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة الكامنة في بند 
 قید جمیع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تكبدھا.
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) .۳

 أصول ثابتة (یتبع) )ج
 

اإلھالك على قائمة الدخل واحتسابھ بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل یتم تحمیل 
 التي سیتم إھالكھا: صولاللالمقدرة  ھالكاإل نسب. وفیما یلي األصول الثابتةبند من 

 لنسبةا                                                  األصل         
 ٪۳      مباني         
 ٪۱٥ - ٪۱۰    أثاث ومفروشات         

 ٪۲٥ - ٪۱۰    معدات مكتبیة         
 ٪۲۰     سیارات  

 ٪۱۰                                         تحسینات مباني

 الشھرة )د
لقابل�ة تتمثل الشھرة في الفرق بین تكلفة األعمال المشتراة وحصة الشركة في صافي القیمة العادل�ة للموج�ودات ا

للتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعم�ال المش�تراة بت�اریخ الش�راء. وی�تم مراجع�ة تل�ك الش�ھرة 
لالنخف��اض ف��ي قیمتھ��ا س��نویاً او عن��د وج��ود أح��داث أو تغی��رات ف��ي الظ��روف تش��یر إل��ى أن القیم��ة الدفتری��ة ق��د 

 ض في قیمة الشھرة.تعرضت لالنخفاض في قیمتھا. وال یتم عكس خسائر االنخفا

 المالیة غیر الموجودات قیمة في االنخفاضھـ) 
فیم��ا إذا ك��ان ھن��اك أي خس��ائر نتیج��ة االنخف��اض ف��ي قیمتھ��ا كلم��ا كان��ت  م مراجع��ة الموج��ودات غی��ر المالی��ةی��ت

رة األحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابل�ة لالس�ترداد. وی�تم إثب�ات خس�ا
االنخف��اض ف��ي القیم��ة (إن وج��دت) بالقیم��ة الت��ي تتج��اوز فیھ��ا القیم��ة الدفتری��ة لألص��ل قیمتھ��ا القابل��ة لالس��ترداد.  
القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة المتبقیة لالستخدام أیھم�ا أعل�ى. 

ث یوج��د ت��دفقات نقدی��ة مس��تقلة قابل��ة للتحدی��د. ی��تم مراجع��ة حی�� ی��تم تجمی��ع الموج��ودات إل��ى أدن��ى مس��توى لھ��ا
الموجودات غیر المالیة بخالف الموجودات المالی�ة وتل�ك الت�ي تعرض�ت لالنخف�اض ف�ي قیمتھ�ا وذل�ك الحتمالی�ة 
عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل قائمة مركز مالي. وعندما یتم الحقاً عكس خسارة االنخف�اض ف�ي القیم�ة، 

القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النق�د إل�ى التق�دیر المع�دل لقیمتھ�ا القابل�ة لالس�ترداد، ولك�ن القیم�ة  یتم زیادة
الدفتریة التي تمت زیادتھا یجب أن ال تتجاوز القیمة الدفتریة الت�ي ك�ان م�ن الممك�ن تحدی�دھا، والت�ي فیم�ا ل�و ت�م 

جودات أو وحدة تولید النقد في السنوات الس�ابقة. وی�تم تحدیدھا لم یتم تسجیل أي خسارة لالنخفاض في قیمة المو
  .إثبات عكس خسارة االنخفاض في القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة الدخل

 إیرادات مقدمة  )و
 كإیرادات مقدمة. دراسیة الحقة لتاریخ القوائم المالیة عن فتراتالمحصلة  الرسوم الدراسیةیتم تسجیل 

 مستحقاتالذمم الدائنة التجاریة وال  )ز
یتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار ف�واتیر 

 بھا من قبل المورد أم ال.

 القروض  )ح
یتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خص�م تك�الیف المعامل�ة المتكب�دة، كم�ا ی�تم تأجی�ل العم�والت اإلداری�ة  

ة مق�دما وعرض�ھا مخص��ومة م�ن مبل�غ الق��رض األص�لي. ی�تم إطف�اء تل��ك العم�والت، والت�ي التختل��ف المخص�وم
مع��دل الفائ��دة جوھری��ا ع��ن مع��دل الفائ��دة عل��ى الق��روض الس��ائدة ف��ي الس��وق، عل��ى م��دى عم��ر الق��رض بطریق��ة 

لمرحل�ة الت�ي . ویتم رسملة تكالیف االقت�راض العائ�دة مباش�رة إلنش�اء موج�ودات مؤھل�ة حت�ى تص�ل إل�ى االفعلي
یكتمل عندھا بشكل جوھري جمیع األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤھلة لالستخدام المحدد لھ�ا، وبخ�الف 

 .التكالیف على قائمة الدخلذلك، یتم تحمیل ھذه 
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 المخصصات  )ط
یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاق�دي یمك�ن  

 تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام.

 ھایة الخدمة للموظفینمكافأة ن )ي
م�ل حوفقاً لنظ�ام العم�ل والعم�ال بالمملك�ة العربی�ة الس�عودیة ویللموظفین مكافأة نھایة الخدمة  قید استحقاقیتم 

المق�ررة الت�ي یس�تحقھا الموظ�ف ف�ي  الحالی�ة م على أساس المزای�التزااال اھذ احتسابویتم . على قائمة الدخل
 .ز الماليتاریخ قائمة المركبحالة تركھ العمل 

 الزكاة  )ك
بالمملك��ة العربی��ة  وال��دخل لزك��اةالھیئ��ة العام��ة لإثب��ات مخص��ص الزك��اة ف��ي الق��وائم المالی��ة وفق��اً ألنظم��ة  ی��تم

"). ویتم تحمیل الزكاة على قائمة الدخل. ویتم إثبات مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وج�دت، ھیئةالسعودیة ("ال
 في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة. ھیئةقبل ال والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من

 تحقق اإلیرادات  )ل

 تتحقق اإلیرادات عن استیفاء الشروط التالیة:
 .للشركةقتصادیة إوجود احتمالیة بتدفق منافع  •
 یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا. •
 مكانیة قیاسھا بشكل موثوق.إقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ وامكانیة تحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المست •

ی�تم قی�اس اإلی��رادات بالقیم�ة العادل�ة للمقاب��ل المس�تلم أو لش�روط ال��دفع المح�ددة تعاق�دیاً. ویج��ب ك�ذلك اس��تیفاء 
 معاییر التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإلیرادات.

 الخدمات التعلیمیة
بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج  المسجلینالتعلیمیة للطالب الخدمات  تأدیةتتحقق اإلیرادات عند 

 بالصافي بعد خصم الخصومات واإلعفاءات. كما تتحقق اإلیرادات األخرى عند تأدیة الخدمات ذات العالقة.
 المنح الحكومیة

ندما تتعلق المنحة یتم إثبات المنح الحكومیة عندما یكون ھناك تأكید معقول باستالمھا من الجھة المعنیة. وع
بعنصر تكلفة معین، یتم إدراج المنحة كدخل بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنھا 

التي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتبوب  الحكومیة المنحتدرج ھذا و المنحة.
 .ضمن اإلیراد ات المؤجلة

 المصروفات  )م
. ا إداراة التسویقھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود الشركة التي تقوم بھ الدعایة واالعالنت مصروفا

التمویل، كمصروفات  مصروفاتویتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبیعات و
العمومیة  والمصروفات یراداتعمومیة وإداریة. ویتم إجراء توزیع للمصروفات المشتركة بین تكلفة اإل

 واإلداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت.

 التقاریر القطاعیة  )ن
قطاع األعمال ھو مجموعة من األصول والعملیات المرتبطة بتقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر 

 وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

 توزیعات أرباح )س
یتم تسجیل  ا اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة.الفترة التي یتم فیھفي  ات األرباح المرحلیةیتم تسجیل توزیع
 التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل المساھمین. ةالفترفي  النھائیةتوزیعات األرباح 

 



۹ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 
 
 السیاسات المحاسبیة (یتبع) .۳

 ربحیة السھم  )ع
وصافي ربح السنة على أساس المتوسط  واإلیرادات األخرى یتم تحدید ربحیة السھم لكل من ربح التشغیل

  بأثر إصدار أسھم مجانیة.كما یراعى تعدیل المتوسط المرجح  خالل السنة المرجح لعدد األسھم القائمة

 االحتیاطي النظامي   )ف
من صافي دخلھا السنوي إلى االحتیاطي النظامي حتى  ٪۱۰تحویل ما نسبتھ  یتم وفقاً للنظام األساسي للشركة

 .على المساھمین من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع ٪٥۰یصل ھذا االحتیاطي 

 اإلیجارات التشغلیة   )ص
بطریقة القسط الثابت على مدى  التشغیلي في قائمة الدخل المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجاریتم اثبات 

فترة عقد االیجار. ویتم اثبات حوافز عقد االیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإلیجار 
 على مدى فترة عقد االیجار.

 ذمم مدینة، صافي .٤
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م 
    

 ۱٦,٥٦۲,٥٤۲  ۳۲٫۲٥٦٫۱۹۷ أولیاء األمورذمم 
 (۱,۸۸۹,۹۲۲)  )۳٫۹۱۲٫۱۷۲( مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا

 ۲۸٫۳٤٤٫۰۲٥  ۱٤,٦۷۲,٦۲۰ 
 

 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا خالل العام:وفیما یلي الحركة على  
 

 م٦۱۲۰
 

     م٥۲۰۱
 ۱٫٤۸۲٫۱۰۰  ۱٫۸۸۹٫۹۲۲  سبتمبر ۱الرصید كما في 
 ٤۰۷٫۸۲۲  ۲٫۰۲۲٫۲٥۰ لعام المكون خالل ا

 ۱٫۸۸۹٫۹۲۲  ۳٫۹۱۲٫۱۷۲ أغسطس ۳۱الرصید كما في 
 

 دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى .٥
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 

 ٦٫٥٥٦٫۱۳۳  ۹٫۱۳٦٫٦۹٦ دفعات مقدمة للموردین
 ٥٫۲٥۹٫۷٦٤  ۲٫۲٥٥٫۷٦۷ مصروفات مدفوعة مقدما

 ۹۳۷٫۲۳۷  ۱٫٤٤٦٫۰٦۱ ذمم وعھد موظفین
 ٥۸٫۹۹٦  ٥۸٫۸۲۰ أخرى

 ۱۲٫۸۹۷٫۳٤٤  ۱۲٫۸۱۲٫۱۳۰ 
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 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم

 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 
 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 

  مستحق من أطراف ذات عالقة .٦
 

سیاق معامالت الشركة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغیر ووفقاً للشروط  ف ذات العالقة فيعامالت مع األطراتتم الم
. وفیما الشركات المملوكة لھمو العالقة في بعض المساھمین التجاریة المعتادة وتعتمد من اإلدارة وتتمثل األطراف ذات

 :أغسطس ۳۱المنتھیة في  ھا خالل السنةعنیلي بیان بأھم المعامالت والرصید الناتج 
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م 

    مستحق من أطراف ذات عالقة
    

 ۱٫۸۰۹٫٤٦۱  ۱٫۸۰۹٫٤٦۱ شركة أجا للتجارة والمقاوالت
 

 و )المساھم الرئیسي(رئیس مجلس اإلدارة كالً من  ا للتجارة والمقاوالت في أنتتمثل طبیعة العالقة مع شركة آج -
، وتتولى الشركة المقاوالت الخاصة بمشروعي بناء مدارس في الشركة المذكورةمساھمون  الشركةبالعضو المنتدب 

). ویمثل الرصید ۸إیضاح رقم ( جیة / حي الریانس التربیة النموذالتربیة النموذجیة / حي قرطبة و توسعات مدار
الشركة بعد المستخلص  ھذا ولم تتسلم المستحق من أطراف ذات عالقة في الجزء المتبقي من الدفعة المقدمة للمشاریع
وال یوجد معامالت خالل السنة  ھذا .النھائي للمشروع والذي سیتم تسویة الدفعات المقدمة لدى استالم الشركة لھ

 .م۲۰۱٥م، ۲۰۱٦ أغسطس ۳۱ المنتھیة في
 بمدینة الترجيحي ب ملیون لایر سعودي ۱۹٫۷٥بلغت قیمتھا  قامت الشركة خالل العام الحالي بشراء قطعة أرض -

للشركة  ء مدارس جدیدةبالشركة ورئیس مجلس اإلدارة) وذلك لبنارئیسي محمد الخضیر (مساھم  /الدمام من المكرم 
ا.علیھ
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 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 

 سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)باللایر ال مدرجة (المبالغ 

 ، صافيثابتة اصول .۷
 م۲۰۱٥  م۲۰۱٦ 

 *مباني *أراضي 
أثاث   

 سیارات   معدات مكتبیة ومفروشات
تحسینات علي 

 المجموع مباني
 

 المجموع
          

          التكلفة
 ۳٦۰٫٤۹۲٫۹۸۹  ۳۷۰٫۱٥۸٫٦٦۱ ۳٫۱٦۳٫۹۸٥ ۷٫۲٤٤٫۲۰٤ ٤٤٫۰٥٦٫۲٦۱ ۲٦٫۳۳۸٫٦٤۰ ۲۰۱٫٥۸۷٫۱۲۱ ۸۷٫۷٦۸٫٤٥۰ سبتمبر ۱ فيالرصید 
 ۹٫٦٦٥٫٦۷۲  ٤٫۸۸۰٫۰۸٦ ٤۲۲٫۲۸۳ -- ۳٫۲۸۹٫۱۱٥ ۱٫۱٦۸٫٦۸۸ -- -- إضافات
 --  )٤۹۹٫۹۹٥( -- -- )۲٥٫۰۰۰( )٤۷٤٫۹۹٥( -- --  تسویات
 ۳۷۰٫۱٥۸٫٦٦۱  ۳۷٤٫٥۳۸٫۷٥۲ ۳٫٥۸٦٫۲٦۸ ۷٫۲٤٤٫۲۰٤ ٤۷٫۳۲۰٫۳۷٦ ۲۷٫۰۳۲٫۳۳۳ ۲۰۱٫٥۸۷٫۱۲۱ ۸۷٫۷٦۸٫٤٥۰ أغسطس ۳۱في  الرصید
          

          ھالك المتراكماإل
 ۷۷٫۲۸۱٫۱۷٥  ۹۰٫٥٦۸٫۷۰۷ ۱۳۰٫۹۲۸ ۷٫۰۲٥٫۱٤٤ ۲۷٫۹۲٦٫۳۹۲ ۱٦٫٦۹۷٫٤٦٥ ۳۸٫۷۸۸٫۷۷۸ -- سبتمبر ۱ فيالرصید 

 ۱۳٫۲۸۷٫٥۳۲  ۱۳٫۱٤۳٫۳۲٤ ۳٥۰٫٤۰٥ ۱۳۸٫۳٦۲ ٤٫٤۳۳٫۰٦۲ ۲٫۱۷۳٫۸۸۱ ٦٫۰٤۷٫٦۱٤ -- ھالك العامإ
 --  )۱٥۱٫۸۷٥( -- -- )٦٫۱٥۱( )۱٤٥٫۷۲٤( -- -- تسویات
  ۹۰٫٥٦۸٫۷۰۷  ۱۰۳٫٥٦۰٫۱٥٦ ٤۸۱٫۳۳۳ ۷٫۱٦۳٫٥۰٦ ۳۲٫۳٥۳٫۳۰۳ ۱۸٫۷۲٥٫٦۲۲ ٤٤٫۸۳٦٫۳۹۲ -- أغسطس ۳۱في  الرصید

          في صافي القیمة الدفتریة
   ۲۷۰٫۹۷۸٫٥۹٦ ۳٫۱۰٤٫۹۳٥ ۸۰٫٦۹۸ ۱٤٫۹٦۷٫۰۷۳ ۸٫۳۰٦٫۷۱۱ ۱٥٦٫۷٥۰٫۷۲۹ ۸۷٫۷٦۸٫٤٥۰ م۲۰۱٦ أغسطس ۳۱
٤٥۰٫۷٦۸٫۸۷ م۲۰۱٥ أغسطس ۳۱  ۳٤۳٫۷۹۸٫۱٦۲  ۹٫٦٤۱٫۱۷٥ ۱٦٫۱۲۹٫۸٦۹ ۰٦۰٫۲۱۹  ۰٥۷٫۰۳۳٫۳    ۲۷۹٫٥۸۹٫۹٥٤ 

النموذجیة / حي  مدارس التربیة وأرض لایر سعودي ۱۹٫٦۸۱٫۷٥۰تكلفتھا  تبلغ التي مدارس التربیة النموذجیة / حي الروابيتتمثل في أرض  األراضي أراضي مرھونة لصالح وزارة المالیة یتضمن بند *
 مدارس التربیة النموذجیة / حي الروابيفرع یتمثل في مبنى  لصالح وزارة المالیة مبنى مرھونبند المباني  ضمن. كما یتم۲۰۱٦أغسطس  ۳۱كما في  لایر سعودي ۱٦٫٦٥۸٫٥۰۰ تكلفتھا التي تبلغ النزھة
أغسطس  ۳۱كما في سعودي لایر  ٦۷٫۸٦۱٫٥۲۰الدفتریة مبلغ  صافي قیمتھ بلغتالذي النزھة بیة النموذجیة / حي مدارس الترمبنى فرع و  سعوديلایر  ٥۳٫۷۰۷٫۷۲۱مبلغ  الدفتریة صافي قیمتھ بلغتالذي 

 .)۲-۱۰و  ۱-۱۰(إیضاح  وزارة المالیة يضماناً لقرض م۲۰۱٦



۱۲ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)  
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱فى یة للسنة المنتھ
 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 

 مشروعات تحت التنفیذ .۸
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 

    
 --  ۲۷٫۰۹۳٫۰۷۳ سبتمبر ۱رصید 

 ۲۷٫۰۹۳٫۰۷۳  ٦٤٫٦۰۰٫۳۹۱ إضافات خالل السنة
 ۲۷٫۰۹۳٫۰۷۳  ۹۱٫٦۹۳٫٤٦٤ أغسطس ۳۱الرصید في 

 یما یلي:ف تحت التنفیذ مشروعات تتمثل
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 

    
 ۲٤٫۸٦٦٫۸۳۹  ۲٤٫۹۳٥٫۷٦۷ )۱-۸قرطبة    (حي مشروع مدارس 
 ۲٫۲۲٦٫۲۳٤  ۲٫٤۲۰٫۱۹۷ )۲-۸الریان    (حي مشروع مدارس 
 --  ٤٤٫٥۸۷٫٥۰۰ )۳-۸القیروان  (حي مشروع مدارس 
 --  ۱۹٫۷٥۰٫۰۰۰ )٤-۸(   الترجيحي مشروع مدارس 

 ۲۷٫۰۹۳٫۰۷۳  ۹۱٫٦۹۳٫٤٦٤ أغسطس ۳۱الرصید في 

 

(طرف ذو  شركة آجا للتجارة والمقاوالتل قرطبة والذي تم اسنادهحي إنشاء مدارس جدیدة في في مشروع یتمثل ال ۸-۱ 
أعمال المقاوالت  قیمةلایر سعودي و ۱۳٫۷٥٤٫۰۷٥حیث بلغت قیمة أرض المشروع ) ٦إیضاح  -عالقة 

 لایر سعودي. ۱۱٫۱۸۱٫٦۹۲

شركة آجا ل والذي تم اسناده بمدارس حي الریاننشاء فصول جدیدة إللتوسعات  ال مقاوالتفي أعمیتمثل المشروع  ۸-۲
 .)٦إیضاح  - (طرف ذو عالقة للتجارة والمقاوالت

لایر سعودي مرھونة  ٤٤٫٥۸۷٫٥۰۰وان بلغت قیمتھا بحي القیر لبناء مدارس أرضقیمة  في المشروع تمثلی ۸-۳
ن علي أوذلك  األرض باسم احدى الشركات التابعة للبنك المقرض ھذه جیلعن طریق تسبنوك المحلیة لصالح أحد ال

 ).۳-۱۰م إیضاح (۲۰۲۲ مارس ۸الشركة بعد سداد القسط األخیر بتاریخ األرض باسم  ملكیةیتم نقل 

م تملیون لایر سعودي  ۱۹٫۷٥ بحي الترجي بمدینة الدمام بلغت قیمتھا یتمثل المشروع في قیمة أرض لبناء مدارس ٤-۸
 .)٦إیضاح (ورئیس مجلس اإلدارة) بالشركة رئیسي المكرم / محمد الخضیر (مساھم شراءھا من 
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 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)  
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 
 كر خالف ذلك)باللایر السعودي ما لم یذ مدرجة (المبالغ 

 الشھرة .۹

 تم توزیع الشھرة على وحدات تولید النقد كما یلي:

   م۲۰۱٦  م۲۰۱٥
     

 )۱-۹ریان (الحي  – التربیة النموذجیةمدارس   ۱۱٫۰۰٦٫٦۱۱  ۱۱٫۰۰٦٫٦۱۱

 –  )سابقاً  مدارس الحضارة( التربیة النموذجیةمدارس   ۱۱٫۳٥۷٫۸۳٤  ۱۱٫۳٥۷٫۸۳٤
 )۲-۹( الروابيحي 

۲۲٫۳٦٤٫٤٤٥  ۲۲٫۳٦٤٫٤٤٥   

 م فیما یلي:۲۰۱٦أغسطس  ۳۱ رصید الشھرة فيیتمثل 

م ۲۰۰۲مایو  ۱٤ٕاعادة تقییم اٴصول مدارس التربیة النموذجیة بحي الریان في  عن الناتجة ھرةصافي رصید الش  ۹-۱ 
 رأس زیادة يف ھمالوطنیة للتربیة والتعلیم مقابل حصص الشركة ھميالتي مثلت الحصص العینیة المقدمة من مسا

 باالضافة إلى المساھمات النقدیة المقدمةالنظامي للشركة إلى شركة مساھمة في ذلك الوقت وتحویل الشكل  المال
لایر سعودي، تم  ۱۳٫۹۸٥٫۰۷٤ مبلغ التاریخ ذلك في ھرةوقد بلغت قیمة الش في ذلك الوقت لزیادة رأس المال

 الشھرة رصید بلغ وقد ھرة،خاصة بمعالجة الشال المحاسبیة اسةالسی تتغیر اٴن قبل سابقة سنوات خالل ھااستنفاذ
من  ٪۳٫٤۱، وتمثل ما نسبتھ لایر سعودي ۱۱٫۰۰٦٫٦۱۱م مبلغ ۲۰۱٦اٴغسطس  ۳۱ في ذلك عن الناتجة

 .)٪۳٫٦٦: م۲۰۱٥اٴغسطس  ۳۱( م۲۰۱٦اٴغسطس  ۳۱ فياجمالي حقوق المساھمین كما 
 

 ۱۲) ف�ي س�ابقاً  (م�دارس الحض�ارةس التربی�ة النموذجی�ة / ح�ي الرواب�ي م�دارلالشھرة الناتجة عن شراء الش�ركة    ۹-۲
 لایر سعودي. ۱۱٫۳٥۷٫۸۳٤م والمحددة بمبلغ ۲۰۰٦أكتوبر 

 اختبار االنخفاض في الشھرة:
تقوم إدارة الشركة بإجراء اختبار للشھرة سنویاً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قیمتھا ولتحدید ما إذا كانت 

ة للشھرة أقل من القیمة القابلة لالسترداد أم ال. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس القیمة الدفتری
المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالیة لتاریخ القوائم المالیة والتدفقات 

مة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لمدة خمس النقدیة المتعلقة بھا، ویتم اختبار االنخفاض على أساس قیاس القی
سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعیة لتقدیر التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقدیریة المعتمدة 

 من اإلدارة.
ات السابقة وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقدیریة على أساس األداء المالي والتشغیلي والسوقي في السنو

 وتوقعاتھا لتطورات السوق في المستقبل. وفیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة في حساب القیمة الحالیة:
 ٪۱۷٫۷۳سعر الخصم  -
 ٪۱معدل النمو  -

 

 

 

 

 

 



۱٤ 
 

 
 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم   
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة  

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱فى  یةللسنة المنتھ

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ  

 قروض  .۱۰

 تتمثل القروض ألجل فیما یلي:
 

م الموافق ۲۰۰۹مارس  ۱لتمویل إنشاء مجمع تعلیمي في تاریخ  ٤۲بموجب عقد قرض رقم  قرض وزارة المالیة ۱۰-۱
 لایر ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰لمالیة في الحصول على قرض بمبلغ ھـ، حیثم تم اإلتفاق مع وزارة ا۱٤۳۰ربیع األول  ٤

على سابقاً) لتمویل مشروع مدارس التربیة النموذجیة / حي الروابي (مدارس الحضارة األھلیة بالریاض  سعودي
أن یتم السداد على عشرة أقساط سنویة متساویة القیمة یبدأ بسداد القسط االول بعد مرور أربع سنوات من تاریخ ھذا 

 ۱۰من القرض بمبلغ  أربعة أقساط. وقد تم سداد )۱۱(إیضاح  والیترتب على ھذا القرض أیة فوائد تمویلیة دالعق
ھذا  لایر سعودي. ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰م مبلغ ۲۰۱٦أغسطس  ۳۱ سعودي وبلغ رصید القرض في تاریخ لایرملیون 

ام علیھا من بناء لصالح القرض مضمون بصك رھن وتملك عقار المتضمن رھن أرض المشروع وما أقیم أو سیق
 .   )۷إیضاح ( وزارة المالیة

م الموافق ۲۰۱۰ینایر  ٥لتمویل إنشاء مجمع تعلیمي في تاریخ  ٤۹بموجب عقد قرض رقم  قرض وزارة المالیة ۱۰-۲
سعودي لایر  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰ھـ، حیثم تم اإلتفاق مع وزارة المالیة في الحصول على قرض بمبلغ ۱٤۳۱محرم  ۱۹

دفعات بلغت وتم إستالم  سابقاً) األھلیة بالریاضالنزھة ( مدارس التربیة النموذجیة / حي النزھة وعلتمویل مشر
لایر سعودي على أن یتم السداد على عشرة أقساط سنویة متساویة القیمة یبدأ بسداد القسط  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰قیمتھا 

وقد . )۱۱(إیضاح  لقرض أیة فوائد تمویلیةوالیترتب على ھذا ا االول بعد مرور أربع سنوات من تاریخ ھذا العقد
م ۲۰۱٦ أغسطس ۳۱لغ رصید القرض في تاریخ وبملیون یال سعودي  ۷٫٥من القرض بمبلغ  ثالثة أقساطتم سداد 

ھذا القرض مضمون بصك رھن وتملك عقار المتضمن رھن أرض المشروع .لایر سعودي ۱۷٫٥۰۰٫۰۰۰مبلغ 
 .)۷إیضاح ( لصالح وزارة المالیة

 :خالل السنة لقروض الممنوحة من وزارة المالیةحركة ا یلي بیان وفیما
  ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م 

 ۳۸٫۹۹٦٫۰۰۰  ۳۳٫۹۹٦٫۰۰۰ في بدایة السنة الرصید
 --  ۳٫٥۰٤٫۰۰۰ المتحصالت خالل السنة

 )٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  )٥٫۰۰۰٫۰۰۰( المسدد خالل السنة
 ۳۳٫۹۹٦٫۰۰۰  ۳۲٫٥۰۰٫۰۰۰ في نھایة السنة الرصید

    
الممنوحة من وزارة للقروض  الحالیة القیمة بیان ما یليوفی

  المالیة:
 

 
 ۳۳٫۹۹٦٫۰۰۰  ۳۲٫٥۰۰٫۰۰۰ إجمالي القروض في نھایة السنة

    یخصم: مصروفات تمویلیة مؤجلة
 )۱٥٫۰۳۹٫۰۸۷(  )۱۲٫٥۲۹٫٦٥۲( الرصید في بدایة السنة

 ۲٫٥۰۹٫٤۳٥  ۲٫۲۳٥٫۰۲۹ عن السنة مؤجلة مصاریف تمویلیةاستھالك 
 )۱۲٫٥۲۹٫٦٥۲(  )۱۰٫۲۹٤٫٦۲۳( الرصید في نھایة السنة

    
 ۲۱٫٤٦٦٫۳٤۸  ۲۲٫۲۰٥٫۳۷۷ لقروض في نھایة السنةل القیمة الحالیة

م الموافق ۲۰۱٦مارس  ۷رض بمنطقة القیروان بالریاض في تاریخ أقرض من احد البنوك المحلیة لتمویل شراء  ۱۰-۳
فوائد  یتضمنلایر سعودي  ٤۰٫٦۹۷٫۹٦۷علي قرض بمبلغ  ولالحصھـ، حیث تم ۱٤۳۷جمادى االولي  ۲۷

على  علي ان یتم سداد القرض وانلبناء مدارس بحي القیرشراء قطعة أرض للایر سعودي  ۹٫۷۲۱٫۹۷۳قیمتھا 
 ۱۰القسط األول في  لایر سعودي یبدأ سداد ٤٫۰٦۹٫۷۹۷متساویة القیمة قیمة كل قسط  سنویةنصف عشرة أقساط 

إحدى تسجیل األرض باسم وقد تم الحصول على القرض بموجب رھن تلك األرض عن طریق م، ۲۰۱۷سبتمبر 
مارس  ۸بتاریخ  علي ان یتم نقل الملكیة الي الشركة بعد سداد القسط األخیرالشركات التابعة للبنك المذكور، 

 .)۳-۸إیضاح ( م۲۰۲۲
 



۱٥ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة  

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 
 

  قروض (یتبع) .۱۰
 

  ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م 
 --  ٤۰٫٦۹۷٫۹٦۷ خالل السنة الممنوحالقرض إجمالي 

    یخصم: مصروفات تمویلیة مؤجلة
 --  )۹٫۷۲۱٫۹۷۳( إضافات خالل السنة

 --  ۱٫۱۲۷٫۸۱٦ عن السنة مصاریف تمویلیة
 --  )۸٫٥۹٤٫۱٥۷( الرصید في نھایة السنة

    
 --  ۳۲٫۱۰۳٫۸۱۰ ض في نھایة السنةالقیمة الحالیة للقر

 

 السنة: حركة القروض خالل إجمالي بیان فیما یلي
  ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م 

 ۳۸٫۹۹٦٫۰۰۰  ۳۳٫۹۹٦٫۰۰۰ الرصید في بدایة السنة
 --  ٤٤٫۲۰۱٫۹٦۷ ت خالل السنةالمتحصال

 )٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  )٥٫۰۰۰٫۰۰۰( المسدد خالل السنة
 ۳۳٫۹۹٦٫۰۰۰  ۷۳٫۱۹۷٫۹٦۷ الرصید في نھایة السنة

    :للقروضالحالیة بیان القیمة  وفیما یلي
 ۳۳٫۹۹٦٫۰۰۰  ۷۳٫۱۹۷٫۹٦۷ إجمالي القروض في نھایة السنة

    یخصم: مصروفات تمویلیة مؤجلة
 )۱٥٫۰۳۹٫۰۸۷(  )۱۲٫٥۲۹٫٦٥۲( بدایة السنةالرصید في 

 --  )۹٫۷۲۱٫۹۷۳( إضافات خالل السنة
 ۲٫٥۰۹٫٤۳٥  ۳٫۳٦۲٫۸٤٥ مصاریف تمویلیة عن السنة

 )۱۲٫٥۲۹٫٦٥۲(  )۱۸٫۸۸۸٫۷۸۰( الرصید في نھایة السنة
    

 ۲۱٫٤٦٦٫۳٤۸  ٥٤٫۳۰۹٫۱۸۷ لقروض في نھایة السنةلالقیمة الحالیة 
 

 بالقوائم المالیة كما یلي:تم عرض القروض وقد 
  

 

 
 ۲٫۷٦٤٫۹۷۱  ۲٫۹۸٤٫۰۹۱ الجزء المتداول من القروض

 ۱۸٫۷۰۱٫۳۷۷  ٥۱٫۳۲٥٫۰۹٦ متداول من القروضغیر  الجزء
 

 "منح حكومیة" إیرادات مؤجلة .۱۱

منح  في قیمة فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالیة للشركة والتي تم منح حكومیة مؤجلة إیراداتتتمثل 
 .)۲-۱۰ ۱-۱۰(إیضاح  إعفاء من سداد تلك الفوائد لشركةا

  ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م 
 ۱٥٫۰۳۹٫۰۸۷  ۱۲٫٥۲۹٫٦٥۲ الرصید في بدایة السنة

 )۲٫٥۰۹٫٤۳٥(  )۲٫۲۳٥٫۰۲۹( )۲۰(إیضاح  السنة عن منح حكومیة إیرادات
 ۱۲٫٥۲۹٫٦٥۲  ۱۰٫۲۹٤٫٦۲۳ الرصید في نھایة السنة

 )۲٫۲۳٥٫۰۲۹(  )۲٫۰۱٥٫۹۰۹( منح حكومیة مؤجلة إیراداتیخصم: الجزء المتداول من 
 ۸٫۲۷۸٫۷۱٤  ۱۰٫۲۹٤٫٦۲۳ 

 إیرادات مقدمة .۱۲

 م.۲۰۱۷م/۲۰۱٦تتمثل اإلیرادات المقدمة في رسوم دراسیة محصلة مقدماً عن السنة الدراسیة 
 



۱٦ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱ة المنتھیة فى للسن

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 

 مخصص الزكاة  .۱۳

 الموقف الزكوي    أ) (
وحصلت على الربط  م۲۰۰٦أغسطس  ۳۱لزكاة والدخل حتي الھیئة العامة لأنھت الشركة موقفھا الزكوي مع 

 ۳۱م حتى ۲۰۰۷أغسطس  ۳۱یة عن السنوات من الزكو . قامت الشركة بتقدیم اقراراتھاھیئةالنھائي من ال
  وجب تلك اإلقرارات.وسداد الزكاة المستحقة بمم ۲۰۱٥أغسطس 

م على أساس وعاء الزكاة والذي كانت تفاصیلھ ۲۰۱٦ اغسطس ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في  تم احتساب الزكاة   (ب)
 األساسیة كما یلي:

 

 م۲۰۱٥  م۲۰۱٦  
 (معدلة)

 صافي ربح السنة قبل الزكاة        
 

 ٦۸٫۸٦٥٫۰٥۲  ٦٥٫۳۰۲٫۷۷٥ 
 ۳٫۸۳٦٫۱٥۱  ۲٥٫٤۲٥٫۳۰۸  العام ربح صافي على تسویات

 صافي ربح السنة المعدل        
 

 ٦۹٫۱۳۸٫۹۲٦  ۹٤٫۲۹۰٫۳٦۰ (أ)
 رأس المال المدفوع        

 
 ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 ۳۹٫۹۹٤٫٥۲۹  ٤٦٫٤٥۳٫٥۲٦  اإلحتیاطي النظامي        
 ۳۷٫۹۷۲٫۷۸۷  ٥۳٫٥٤٦٫٤۷٤  أرباح مبقاة في بدایة السنة         
 ۲۰٫۲۹۲٫٤۷٤  ۲۱٫۷۸۹٫۳۱۷  مخصصات مدورة        
 )۲۷۹٫٥۸۹٫۹٥٤(  )۲۷۰٫۹۷۸٫٥۹٦(  ثابتة موجودات            
 )۲۲٫۳٦٤٫٤٤٥(  )۲۲٫۳٦٤٫٤٤٥(  غیر ملموسة موجودات            
 ۳۳٫۹۹٦٫۰۰۰  ۷۳٫۱۹۷٫۹٦۷  القروض            
 )۲۷٫۰۹۳٫۰۷۳(  )۹۱٫٦۹۳٫٤٦٤(  مشروعات تحت التنفیذ           
 )۳۷٫۹۱۹٫٤۰۲(  )٤٤٫۰٤۸٫۷۰۹(  أرباح مدفوعة خالل العام           

 ۳٤٫٤۲۷٫۸٤۲  ٦۰٫۱۹۲٫٤۳۰ (ب) المجموع
 ٦۹٫۱۳۸٫۹۲٦  ۹٤٫۲۹۰٫۳٦۰  وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أیھما أكبر        
 ٪۲٫٥الزكاة بنسبة         

 
 
 
 
 
 

 

 ۲٫۳٥۷٫۲٥۹  ۱٫۷۲۸٫٤۷۳ 
  

 فیما یلي: اغسطس ۳۱تتمثل حركة مخصص الزكاة للسنة المنتھیة في     (ج)
 

 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱  
 ۱٫٤۱٥٫۳۷۰  ۱٫۷٥٥٫۲۲۳  الرصید في بدایة السنة        
 ۱٫۷٥٥٫۲۲۳  ۲٫۳٥۷٫۲٥۹  المكون خالل السنة        
 )۱٫٤۱٥٫۳۷۰(  )۱٫۷٥٥٫۲۲۳(  ل السنةالمسدد خال        
 الرصید في نھایة السنة        

 
 
 
 
 

 ۲٫۳٥۷٫۲٥۹  ۱٫۷٥٥٫۲۲۳ 
 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى .۱٤
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 

 ٤٫۸۷۷٫٤۳۸  ۹٤۸٫۸۲۳ مصروفات مستحقة
 ۹٫۱۰۰  ۲۱٫۱۰۰ تامینات لدى الغیر

 ۳۹۲،٤۲۱  ٥۱،۲۸۱ أخرى
 ۱٫۰۲۱٫۲۰٥٫  ٤۲۷۸٫۹٥۹ 



۱۷ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم   
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة  

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 

 مخصص مكافأة ترك الخدمة .۱٥
 م۲۰۱٥  م۲۰۱٦  

 (معدلة)
 ۲۳٫۰۷۷٫٤۱٤  ۲٦٫۷٦۹٫٥۹۰  )۲٦(إیضاح  الرصید في بدایة السنة

 ٤٫۸۷۸٫٥۷۲  ٦٫۸۲٤٫۱۹۰  المكون خالل السنة
 )۱٫۱۸٦٫۳۹٦(  )۱٫۱۳٥٫۸٥۱(  المسدد خالل السنة

 الرصید في نھایة السنة
 
 
 
 
 

 ۳۲٫٤٥۷٫۹۲۹  ۲٦٫۷٦۹٫٥۹۰ 

 رأس المال .۱٦

س أزیادة ر ادیةھـ قررت الجمعیة العامة غیر الع۱٤۳۷جمادى األولى  ٥م الموافق ۲۰۱٦ فبرایر ۱٤بتاریخ 
التي  لایر سعوديملیون  ٤٦٫٥عن طریق تحویل مبلغ لایر سعودي  ملیون ۱۰۰ھا بزیادة قدرمال الشركة 

 لایر سعودي منملیون  ٥۳٫٥ومبلغ  م۲۰۱٥أغسطس  ۳۱القائم في  االحتیاطي النظاميتمثل كامل رصید 
علي مقسماً ملیون لایر سعودي  ۳۰۰ س مال الشركةأصبح ریوبذلك  في ذات التاریخ األرباح المبقاة رصید

ملیون  ۲۰على  مقسماً لایر سعودي ملیون  ۲۰۰م: ۲۰۱٥( .لایر سعودي ۱۰سھم قیمة كل سھم ملیون  ۳۰
 لایر سعودي). ۱۰سھم قیمة كل سھم 

 االحتیاطي النظامي .۱۷
ي النظامي حتى من صافي دخلھا السنوي إلى االحتیاط ٪۱۰تحویل ما نسبتھ یتم  للشركة وفقاً للنظام األساسي
 من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع على المساھمین. ٪٥۰یصل ھذا االحتیاطي 

 توزیعات أرباح .۱۸
 ملیون لایر سعودي ٤٤بلغت  مرحلیةتوزیعات أرباح  م۲۰۱٦مایو  ۱۲قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاریخ 

على أن یتم العرض على الجمعیة العامة  م۲۰۱٦س أغسط ۳۱من تحت حساب أرباح العام المالي المنتھي في 
  للمناقشة واالعتماد.

 

 یرادات النشاطإ .۱۹
 أغسطس ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱  

 ۱۹۳.۰۷۳.۱۰٥  ۲۰۱٫۹۳۱٫۲۰۷ رسوم دراسیة
 ۳٫۰٦۹٫٤۲۳  ۲٫۹۸۳٫۲٥۰ رسوم نقل الطالب والطالبات

 ۲.٤۲٦.۹۱۷  ۲٫۸٤٦٫٦٤۰ إیرادات النادي الریاضي
 ۲۰۷٫۷٦۱٫۰۹۷  ۱۹۸٫٥٦۹٫٤٤٥ 

 منح وإعانات حكومیة .۲۰
 أغسطس ۳۱للسنة المنتھیة في  

 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱  
 ۲٫٥۰۹٫٤۳٥  ۲٫۲۳٥٫۰۲۹ )۱۱(إیضاح مؤجلة إیرادات منح حكومیة 

 ٥۲۷٫۹۸٥  ۱٫۰۸۰٫٦۷٤ إیرادات إعانات تعلیمیة حكومیة 
 ۳٫۳۱٥٫۷۰۳  ۳٫۰۳۷٫٤۲۰ 

 



۱۸ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة  

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 

 تكلفة اإلیرادات .۲۱
 للسنة المنتھیة في ۳۱ أغسطس 

 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 
 (معدلة)

 ۸۱٫۳٤۷٫۹٦۱  ۸۳٫٤۲۳٫٦۷٤ رواتب واجور ومزایا موظفین
 ۱۲٫٤۲٤٫٤۳۳  ۱۰٫٦۲۸٫٥۸٦ اصول ثابتة إھالك

 ٤٫٦٥۰٫۹٤٦  ٦٫۳۰٤٫۱۸۳ مطبوعات وادوات ومواد مستھلكة
 ۳٫٦٥۲٫۹۹۱  ٤٫٥٥۳٫٦۸۲ تأمین طبي

 ۱٫۸۸۹٫۹۳٦  ۱٫٦۷۰٫٦٦٤ ضیافة أستقبال وانشطة
 ۲٫۹۱۲٫۳٦٤  ۱٫۹۸۲٫٦٥۲ مصروفات وقود وصیانة
 ۲٫۰۰۳٫۷۳٦  ۲٫۰٤٦٫۱۱۳ كھرباء ومیاة وإتصاالت

 ۲٫۰۷۷٫٥۹۷  ۱٫۷۱٤٫٤۳۷ مصروفات حكومیة
 ۱٫۷۰٦٫۲۲۹  ۲٫۱۰۹٫٤٥۷ أخرى

 ۱۱٤٫٤۳۳٫٤٤۸  ۱۱۲٫٦٦٦٫۱۹۳ 

 مصروفات عمومیة وإداریة .۲۲
 للسنة المنتھیة في ۳۱ أغسطس 

 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱  
 ۱۲٫۳۲٤٫۲۸٦  ۱٦٫٦۱۷٫۲۷۹ رواتب واجور ومزایا موظفین

 ۸٦۳٫۱۰۲  ۲٫۳٦۲٫۸٦۳ ثابتة أصولإھالك 
 ٤۰۷٫۸۲۲  ۲٫۰۲۲٫۲٥۰ مشكوك في تحصیلھادیون 

 ۱٫۰٥۱٫۸۲۰  ۹۸٤٫۰٦۲ عموالت بنكیة
 ۱٫٦۳۱٫۲۷۹  ۱٫۱۰۰٫۹٥٥ مصروفات تدریب واستشارات

 ٤۷۲٫٦٤٤  ۹۷٦٫٤٦۱ مصروفات وقود وصیانة
 ۲٥٤٫۳۹۸  ۳۲٥٫٤٤٥ كھرباء ومیاة وإتصاالت

 ۲۰۳٫۱٦۰  ٦٦٥٫۸۸٤ مطبوعات وادوات ومواد مستھلكة
 ۳۹۰٫۳۲۳  ٥۲٤٫٤۰٤ مصروفات حكومیة

 ۱۳٥٫۷۰۹  ۳۸۳٫۳٥۸ تأمین طبي
 ۱۳٤٫۱۸٤  ۱۲٤٫٥۳٦ ضیافة استقبال وانشطة

 ۳۲٤٫٦۹۷  ۳٦۰٫۸٥٥ أخرى
 ۲٦٫٤٤۸٫۳٥۲  ۱۸٫۱۹۳٫٤۲٤ 

 اإلیرادات االخرى .۲۳
  

 للسنة المنتھیة في ۳۱ أغسطس

 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱  
 ۱٫٦۱۲٫۹٥۰  ۱٫۸٤٤٫۱۹۸ إیجار منافذ بیع وجبات غذائیة

 ۲۰۸٫۳۷٦  ۳۹۷٫۳۳٦ تنوعة أخرىإیرادات م
 ۲٫۲٤۱٫٥۳٤  ۱٫۸۲۱٫۳۲٦ 



۱۹ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم   
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة  

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ  

  ربحیة السھم .۲٤
 ۳۱ربحیة السھم من صافي ربح السنة وربح التشغیل واالیرادات األخرى عن السنة المنتھیة في تم احتساب 

 ۳۰م: ۲۰۱٥ملیون سھم ( ۳۰م بالقسمة علي المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة والبالغة ۲۰۱٦أغسطس 
 .مالزیادة رأس ال قارنة بأثر إصدار أسھمة المكما تم تعدیل عدد األسھم عن سنملیون سھم) 

 التقاریر القطاعیة .۲٥
 تتعلق أنشطة الشركة بقطاعات األعمال الرئیسیة التالیة: )أ

 الریانمدارس 
 مدارس الروابي
 مدارس النزھة

وللسنوات المنتھیة في ذلك التاریخ والتي  أغسطس ۳۱المعلومات المالیة التي تم اختیارھا كما في  )ب
 تم تلخیصھا حسب قطاع األعمال، ھي كما یلي:

 

 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة في  كما في و
 الریانمدارس   الروابيمدارس   النزھةمدارس   المركز الرئیسي  المجموع

 إیرادات النشاط ۸۳٫٥٦٥٫۲٥٥  ۷٥٫٤۰٦٫۸۷۹  ٤۸٫۷۸۸٫۹٦۳  --  ۲۰۷٫۷٦۱٫۰۹۷ 

 إعانات حكومیةومنح  ٥۰۳٫۱٦۳  ۱٫٤۳٥٫۲٤۷  ۱٫۳۷۷٫۲۹۳  --  ۳٫۳۱٥٫۷۰۳

 تكلفة اإلیرادات )٤۲٫۰۰٤٫۹٤۹(  )٤٥٫۳۷۸٫۹۸٥(  )۲۷٫۰٤۹٫٥۱٤(  --  )۱۱٤٫٤۳۳٫٤٤۸(

 مجمل الربح ٤۲٫۰٦۳٫٤٦۹  ۳۱٫٤٦۳٫۱٤۱  ۲۳٫۱۱٦٫۷٤۲  --  ۹٦٫٦٤۳٫۳٥۲

 إجمالي الموجودات ۱۱۷٫۰۹٦٫۳٦۱  ۱۰٥٫۱۱٥٫۷۹۷  ۱۰۲٫٦۲٦٫۸٥۱  ۱۲٥٫۸۱۹٫۹٤۸  ٤٥۰٫٦٥۸٫۹٥۷

 إجمالي المطلوبات ۲۳٫۹۳۷٫۲۲٤  ۱٦٫۷٤٥٫۱۳۷  ۱۱٫٦٥۹٫٤٦۹  ۷٥٫۳٤۳٫۲۲۰  ۱۲۷٫٦۸٥٫۰٥۰
 

 م۲۰۱٥أغسطس  ۳۱كما في و للسنة المنتھیة في 
 الریانمدارس   الروابيمدارس   النزھةمدارس   المركز الرئیسي  المجموع

 إیرادات النشاط ۸٥٫٤۲۲٫۰۷۰  ۷٦٫۱٤۸٫۷٥٥  ۳٦٫۹۹۸٫٦۲۰  --  ۱۹۸٫٥٦۹٫٤٤٥ 

 انات حكومیةمنح وإع ۲٥۸٫٦٥۸  ۱٫٤۱۰٫٦٤۲  ۱٫۳٦۸٫۱۲۰  --  ۳٫۰۳۷٫٤۲۰

 تكلفة اإلیرادات )٤٦٫۲۰٥٫۳۱۲(  )٤٤٫٦۱۲٫٤٤۹(  )۲۱٫۸٤۸٫٤۳۲(  --  )۱۱۲٫٦٦٦٫۱۹۳(

 مجمل الربح ۳۹٫٤۷٥٫٤۱٦  ۳۲٫۹٤٦٫۹٤۸  ۱٦٫٥۱۸٫۳۰۸  --  ٦۷۲,۸۸,۹٤۰

 إجمالي الموجودات ۱۱٤٫۹۸۹٫۷٦۷  ۱۰٤٫۰۰۷٫٥۹۷  ۱۰٤٫۹٥٦٫٦۱٤  ۱۰۱٫۰٦۱٫۳۲۷  ٤۲٥٫۰۱٥٫۳۰٥

 إجمالي المطلوبات ۳۹٫۷۱٥٫۹۷٤  ۲۹٫۰٦٤٫۱٦۹  ۱٦٫۹۱۲٫۹۱۷  ۳۸٫۸۰۷٫٤۲۲  ۱۲٤٫٥۰۰٫٤۸۲
 

 
 
 
 



۲۰ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )مقفلة (شركة مساھمة سعودیة  

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 

 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) مدرجة (المبالغ 

 ةتسویات سنوات سابق .۲٦

مخصص مكافأة ترك  حتساباصحة تتعلق ب سابقة واتتخص سن یة الجاریة أن ھناك تسویاتبین خالل السنة المالت
وعن  كما في فقد تم تعدیل أرقام المقارنة وعلیھنتیجة ألخطاء في تواریخ التحاق بعض الموظفین بالشركة  الخدمة

 كما یلي: م۲۰۱٥ أغسطس ۳۱السنة المنتھیة في 
 بعد التعدیل  التسویات  قبل التعدیل ئمة المركز المالياألثر على قا

 في مكافأة ترك الخدمة مخصص 
 )۲٦٫۷٦۹٫٥۹۰(  )٤٫۱۲۳٫۰٦٥(  )۲۲٫٦٤٦٫٥۲٥( )۱٥(إیضاح  م۲۰۱٥أغسطس  ۳۱

      األثر على قائمة الدخل

 ۱۱۲٫٦٦٦٫۱۹۳  ۱٫۰٤۲٫٤۲۱  ۱۱۱٫٦۲۳٫۷۷۲ )۲۱(إیضاح   تكلفة اإلیرادات

أغسطس  ۳۱المنتھیة في صافي ربح السنة 
 ٦۳٫٥٤۷٫٥٥۲  )۱٫۰٤۲٫٤۲۱(  ٦٤٫٥۸۹٫۹۷۳ م۲۰۱٥

 األثر على قائمة التغیرات في في 
 ةحقوق الملكی

     

 ۳٤٫۸۹۲٫۱٤٤  )۳٫۰۸۰٫٦٤٤(  ۳۷٫۹۷۲٫۷۸۸ م۲۰۱٤أغسطس  ۳۱األرباح المبقاة في 

 ٥٤٫۰٦۱٫۲۹۷  )٤٫۱۲۳٫۰٦٥(  ٥۸٫۱۸٤٫۳٦۲ م۲۰۱٥أغسطس  ۳۱األرباح المبقاة في 

 إعادة تبویب أرقام المقارنة .۲۷
عرض لتتماشى مع م ۲۰۱٥أغسطس  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في بعض أرقام المقارنة  تم إعادة تبویب 
 للقوائم المالیة وفیما یلي بیان بالبنود التي تم إعادة تبویبھا: سنة الحالیةال

 إعادة التبویب قبل  األثر على قائمة المركز المالي
 
 التبویبإعادة  بعد 

 ۲٫۷٦٤٫۹۷۱  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰  الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

 ۲٫۲۳٥٫۰۲۹  -- "منح حكومیة"  الجزء المتداول من اإلیرادات المؤجلة

 ۱۸٫۷۰۱٫۳۷۷  ۲۸٫۹۹٦٫۰۰۰ الجزء الغیر متداول من قروض طویلة األجل

 ۱۰٫۲۹٤٫٦۲۳  -- الجزء الغیر متداول من اإلیرادات المؤجلة "منح حكومیة"
 

 األدوات المالیة .۲۸
  .بقائمة المركز المالي النقد وما في حكمھ والذمم المدینة وأرصدة القروض مدرجة  تتضمن األدوات المالیة

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة  مخاطر االئتمان
 ما في حكمھ لدى بنوك محلیةكیز جوھري لمخاطر االئتمان. ویتم إیداع النقد وللطرف اآلخر. لیس لدى الشركة تر

یة من ذمم أولیاء والحسابات المدینة األخرى بصورة رئیس ع. وتستحق الذمم المدینةذات تصنیف ائتماني مرتف
  وأطراف ذات عالقة وتظھر بقیمتھا القابلة للتحصیل التقدیریة. األمور

ي تذبذب القیمة المالیة لألصول وااللتزامات المالیة بالعمالت األجنبیة، ونظراً ألن جمیع تتمثل فمخاطر العمالت 
تتم باللایر السعودي فإن مخاطر العمالت وأسعار الصرف التي تتعرض لھا الشركة  للشركةالمعامالت الجوھریة 

 محدودة جداً.
 



۲۱ 
 

 الشركة الوطنیة للتربیة والتعلیم
 )ةمقفل (شركة مساھمة سعودیة  

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱٦أغسطس  ۳۱للسنة المنتھیة فى 

 (یتبع) األدوات المالیة .۲۸
 

على مدیونیة الشركة والتي تتمثل في أرصدة القروض  العموالتتتمثل في تغیر أسعار ة عمولمخاطر سعر ال
صول على أفضل الشروط والتسھیالت االئتمانیة وللحد من ھذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل على الح

ة السائدة بالسوق المصرفي عمولوم بمراجعة أسعار الفي السوق للتسھیالت االئتمانیة، كما أنھا تقالمتاحة 
 ة.عمولطر قد تترتب عن تغیر أسعار البصورة دوریة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من أي مخا

فیر األموال للوفاء بالتزاماتھا المتعلقة باألدوات التي تواجھھا الشركة في تو تمثل المخاطرمخاطر السیولة 
المالیة. تحدث مخاطر السیولة عند عدم التمكن من بیع أصل مالي بسرعة بمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. تدار 

  مخاطر السیولة وذلك بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأیة التزامات مستقبلیة.

القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة ھي  ادلةالقیمة الع
منتظمة بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. وحیث یتم إعداد القوائم المالیة المرفقة على أساس التكلفة 

عادلة. وبرأي اإلدارة أن القیم العادلة لموجودات التاریخیة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیم الدفتریة والقیم ال
 ال تختلف بصورة كبیرة عن قیمتھا الدفتریة. المالیة ومطلوبات الشركة

 إعتماد القوائم المالیة .۲۹

  .م۲۰۱٦ دیسمبر ۱۲ ھـ الموافق۱٤۳۸ربیع األول  ۲۲ تم اعتماد القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ
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