
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 (شركة مساهمة سعودية)
 األولية المختصرة القوائم المالية

 (مراجعة)غير 

 المنتهيةأشهر  الثالثة فترةعن 

 م2018 نوفمبر 30في 

 مع تقرير المراجع المستقل

فحص القوائم المالية األوليةعن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 ) شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية المختصرة

 م2018 نوفمبر 30المنتهية في أشهر  الثالثة فترةعن 

 

  

 فهرس صفحة

 

- 

 

 عن فحص القوائم المالية األولية تقرير المراجع المستقل

 

 المختصرة قائمة المركز المالي 1

  

 ة المختصرةالربح أو الخسارقائمة  2

  

 المختصرةقائمة الدخل الشامل  3

  

 المختصرة قائمة التغيرات في حقوق الملكية 4

  

 المختصرة قائمة التدفقات النقدية 5

  

  القوائم المالية األولية المختصرةات حول إيضاح 16 - 6

 



 

 وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام بي كي

جميع الحقوق محفوظةفي شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة ل كي بي ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية.   

 
 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه 

  محاسبون ومراجعون قانونيون
 برج كى بي ام جي

 طريق صالح الدين األيوبي

 92876ص.ب 
 11663الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 تلفون  

فاكس 

 إنترنت
 

 رقم الترخيص

8500 874 11 966+ 

8600 874 11 966+ 

www.kpmg.com/sa 
 

 هـ7/9/1412بتاريخ  323/11/46

 عن  المراجع المستقلتقرير 
 األوليةالمالية فحص القوائم 

الشركة الوطنية للتربية والتعليم يمساهم /إلى السادة   
 )شركة مساهمة سعودية(

المملكة العربية السعودية –الرياض   

 مقدمة

)"الشركة"(  الوطنية للتربية والتعليمشركة لم المرفقة ل2018نوفمبر  30 المختصرةلقد فحصنا القوائم المالية األولية 
 المكونة من:

 م،2018نوفمبر  30قائمة المركز المالي المختصرة كما في •

 م،2018نوفمبر  30المنتهية في أشهرالثالثة  ةفترعن قائمة الربح أو الخسارة المختصرة  •

 م،2018نوفمبر  30المنتهية فيأشهر الثالثة  ةفترعن قائمة الدخل الشامل المختصرة  •

 م،2018نوفمبر  30المنتهية فيأشهر ثالثة الفترة عن المختصرة قائمة التغيرات في حقوق الملكية  •

 م، و2018نوفمبر  30المنتهية فيأشهر ثالثةالفترة المختصرة عن قائمة التدفقات النقدية  •

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة.  •

 (34) رقم إن إالدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي
وائم المالية األولية "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه الق

 المختصرة استناداً إلى فحصنا.

  الفحصنطاق 

المستقل ية األولية الُمنفذ من قبل المراجع ( "فحص المعلومات المال2410لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعيار ارتباطات الفحص )
األولية من توجيه استفسارات بشكل أساسي المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية “ للمنشأة

وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل  ،لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية
سعودية، لكة العربية البشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المم

مراجعة، عملية من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل  تمكننالن وبالتالي 
 لن نُبدي رأي مراجعة.ف عليه،و

 االستنتاج  

 م المرفقة2018نوفمبر  30 واستناداً إلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة
"التقرير  34رقم من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  غير معدة،الوطنية للتربية والتعليم شركة لل

 .المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية
 عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونيون
 
 
 

   

 خليل إبراهيم السديس
 371ترخيص رقم 

 
 هـ1440 ىجمادى األول 3التاريخ: 
 م2019يناير  9الموافق: 



 

1 

  الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 ) شركة مساهمة سعودية(

  المختصرة قائمة المركز المالي

 م2018نوفمبر  30 كما في

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(
 

 إيضاح  م2018نوفمبر  30  م2018أغسطس  31
 

 
    )غير مراجعة(  )مراجعة(

 الموجودات     

 موجودات غير متداولة     

 الت ومعداتآممتلكات و 5  393.682.141  389,610,238

 ملموسةأصول غير    12.061.901  12,130,901

 مجموع الموجودات غير المتداولة   405,744,042  401,741,139

 موجودات متداولة     

 مخزون   813,780  1,911,430

 ذمم مدينة   40.207.026  32,491,848

 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى   18.098.786  15.806.858

 نقد ومافي حكمه   274,621,987  37,280,096

 مجموع الموجودات المتداولة   333.741.579  87.490.232

 مجموع الموجودات   739.485.621  489.231.371

      

 حقوق الملكية والمطلوبات     

 حقوق الملكية     

 رأس المال  9  430,000,000  300,000,000

 عالوة أصدار  9  100.985.697  --

 إحتياطي نظامي   18,228,764  18,228,764

 أرباح مرحلة   31.712.887  24,508,165

 مجموع حقوق الملكية   580.927.348  342,736,929

       

 مطلوبات غير متداولة     

725,543,44  38.782.238  6-7  قروض طويلة االجل 

 منافع الموظفين   44.928.000  44,870,000

1,993,285  1.684.483  6-3  الجزء غير المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة 

 مجموع المطلوبات غير متداولة   85.394.721  010,407,91

 مطلوبات متداولة     

545,684,17  16.444.708  6-7  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 

 إيرادات مقدمة 7  45,193,572  29,954,366

 ذمم دائنة   2.981.478  1,017,866

1,239,837  1.172.682  6-3  الجزء المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   5.464.204  3.641.385

 مخصص الزكاة    1.906.908  1,549,433

 المتداولةمجموع المطلوبات    73.163.552  55.087.432

 مجموع المطلوبات   158.558.273  146.494.442

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات   739.485.621  489.231.371

 

 

 

 

 القوائم المالية األولية المختصرةجزءا ال يتجزأ من هذه  (41) رقم ( الى1) رقم من المرفقة اتيضاحاإل تعتبر
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  والتعليمالشركة الوطنية للتربية 

 () شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( المختصرة ةالربح أو الخسارقائمة 

 م2018نوفمبر  30 أشهر المنتهية فيالثالثة  ةفترعن 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(
 

  إيضاح م2018نوفمبر  30  م2017نوفمبر  30

     

 اإليرادات   49,877,883   51,135,984

 منح وإعانات حكومية   2,653,457   4,331,802

 تكلفة اإليرادات  (31,455,886)  (35,109,700)

 مجمل الربح   21,075,454  20,358,086

     

 مصروفات دعاية وإعالن  )90,173(  (189,299)

 مصروفات عمومية وإدارية  (7,490,031)  (7,255,085)

 خرىأإيرادات   575,585  642,475

 المدينة الذمم قيمة فى اإلنخفاض خسائر 4-2 )631.852(  --

 ربح التشغيل  13.438.983  13,556,177

     

 تكاليف تمويل  )1,606,281(  (1,649,486)

 صافي ربح الفترة قبل الزكاة   11.832.702  11,906,691

     

 الزكاة   )357,475(  (896,269)

 صافي ربح الفترة   11.475.227  11,010,422

     

 ربحية السهم:    

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 13 0,36  0,37

 

 

 

 القوائم المالية األولية المختصرة( جزءا ال يتجزأ من هذه 41( الى رقم )1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل
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 مالشركة الوطنية للتربية والتعلي

 سعودية() شركة مساهمة 

 )غير مراجعة( المختصرة قائمة الدخل الشامل

 م2018نوفمبر  30 أشهر المنتهية فيالثالثة  ةفترعن 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(

 
 

  م2018نوفمبر  30  م2017نوفمبر  30

    

 صافي ربح الفترة 11.475.227  11,010,422

    

 الحقاً إلى الربح أو الخسارةالبنود التي لن يعاد تصنيفها    

 منافع الموظفينمن إعادة قياس  ة( اكتواريخسائرح / )اربأ 955,000  (1,125,000)

 البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً الى الربح والخسارة مجموع 955,000  (1,125,000)

    

 للفترةخسارة( الشامل اآلخر الالدخل / )  مجموع 955,000  (1,125,000)

 الدخل الشامل للفترة مجموع 12.430.227  9,885,422

 

 

 

 

 

 

 القوائم المالية األولية المختصرة( جزءا ال يتجزأ من هذه 41( الى رقم )1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم )
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 للتربية والتعليمالشركة الوطنية 

 ) شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( المختصرة قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م2018نوفمبر  30 أشهر المنتهية في الثالثةفترة عن 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(

 مجموع حقوق الملكية  أرباح مرحلة  احتياطي نظامي  اإلصدارعالوة   رأس المال 

          

 339,091,511  25,750,180  13,341,331  --  300,000,000 )مراجعة( م2017سبتمبر  1الرصيد في 

 11,010,422  11,010,422  --  --  -- صافى ربح الفترة

 (1,125,000)  (1,125,000)  --  --  -- الخسارة الشاملة اآلخرى

 9,885,422  9,885,422  --  --  -- الدخل الشامل للفترة مجموع

 348,976,933  35,635,602  13,341,331  --  300,000,000 م2017نوفمبر  30الرصيد في 

          

 342,736,929  24,508,165  18,228,764  --  300,000,000 )مراجعة( م2018سبتمبر  1الرصيد في 

تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 (2-4إيضاح) 9المالي رقم 
--  --  --  )5.225.505(  )5.225.505( 

 337.511.424  19.282.660  18,228,764  --  300,000,000 م )معدل(2018سبتمبر  1الرصيد في 

 130,000,000  --  --  --  130,000,000 (9 إيضاح) –رأس مال زيادة 

 100,985,697  --  --  100,985,697  -- (9 إيضاح) –عالوة أصدار

 568.497.121  19.282.660  18,228,764  100,985,697  430.000.000  األجمالى

 11.475.227  11.475.227  --  --  -- صافى ربح الفترة

 955,000  955,000  --  --  -- الدخل الشامل اآلخر

 12,430,227  12,430,227  --  --  -- الدخل الشامل للفترة مجموع

 580.927.348  31.712.887  18,228,764  100,985,697  430,000,000 م2018نوفمبر  30الرصيد في 
 

 القوائم المالية األولية المختصرة( جزءا ال يتجزأ من هذه 41( الى رقم )1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم )
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 والتعليمالشركة الوطنية للتربية 

 ) شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( المختصرة قائمة التدفقات النقدية

 م2018نوفمبر  30 أشهر المنتهية في ثالثةالفترة عن 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(
 

  نوفمبر 30

 م2017
 

  نوفمبر 30

 م2018

  

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية    

 صافي ربح الفترة قبل الزكاة  11.832.702  11.906.691

 تعديالت لــ :    

 إهالك وإستهالك   2,989,990  3,522,055

 منافع الموظفين  1.054.995  1.406.000

 إيرادات محققة منح حكومية  (375.957)  (416,885)

 تكاليف تمويلية  1.606.281  1.649.486

 المدينة الذمم قيمة في األنخفاض خسائر  631.852  --

18,067,347  17.739.863   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      

 ذمم مدينة  (13,572,535)  (3,488.196)

 مخزون  1,097,650  276,739

 دفعات مقدمة و ارصدة مدينة اخرى  (2.291.928)  )235.295(

 ذمم دائنة  1.963.612  808,230

 مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى  1.822.819  688.703

 إيرادات مقدمة  15,239,206  37,349,136

 المسدد من منافع الموظفين  (452,995)  (648,000)

 صافي النقد الناتج من االنشطة التشغيلية  21.545.692  52.818.664

     

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ  (6,992,893)  (9.876.714)

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  (6,992,893)  (9.876.714)

     

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلة    

 من زيادة رأس المال المحصل  130,000,000  --

 من عالوة اإلصدار المحصل  100.985.697  --

 المسدد من القروض  (8.196.605)  (6,923,607)

 األنشطة التمويلية (المستخدم في) /الناتج من  صافي النقد  222.789.092  (6,923,607)

 صافي التغير في النقد وما في حكمه  237.341.891  36,018.343

 نقد وما في حكمه أول الفترة  37.280.096  29,545,850

 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة  274.621.987  65,564.193

 

 

 

 القوائم المالية األولية المختصرة( جزءا ال يتجزأ من هذه 14( الى رقم )1المرفقة من رقم )يضاحات تعتبر اإل

 

 

 

     المعامالت غير النقدية خالل الفترة

 (1.125.000)  955.000  من إعادة قياس منافع الموظفين ةر( اكتواريئح / )خسااربأ



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 ) شركة مساهمة سعودية( 

  )غير مراجعة(يضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة إ

 م2018 نوفمبر 30
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 التنظيم والنشاط .1

سجل التجاري رقم  سعودية مسجلة بموجب ال شركة مساهمة  شركة" هي  شركة الوطنية للتربية والتعليم "ال  1010178851ال

 م.2002يوليو  14هـ الموافق 1423جمادى األولى  4الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

ما قبل المدرسة )رياض األطفال(، التعليم اإلبتدائي للطلبة، التعليم اإلبتدائي للطالبات، التعليم في مرحلة يتمثل نشاط الشركة في 

التعليم الثانوي للطلبة، التعليم الثانوي للطالبات، التعليم المتوسطططل للطلبة، التعليم المتوسطططل للطالبات، تعليم الرياضطططات، يشطططمل 

. وتمارس الشطططططركة نشطططططاطها من خالل الكريكت( -كرة اليد -رة الطاولةك -كرة السطططططلة -كرة القاعدة -كرة الطائرة -)كرة القدم

 فروعها المبينة أدناة:

هـطططططط الموافق  1426محرم  12بتاريخ  1010205885حي الريان بموجب سجل تجاري رقم  / التربية النموذجيةفرع مدارس 

 م.2005فبراير  21

هـ  1427ذو الحجة  24بتاريخ  1010226993وابي بموجب سططططططجل تجاري رقم حي الر /فرع مدارس التربية النموذجية 

 .م2007يناير  14الموافق 

ية النموذجية جل تجاري رقم  / فرع مدارس الترب تاريخ  1010284328حي النزهة بموجب سطططططط هـ  1431ربيع اآلخر  4ب

 م .2010مارس  20الموافق 

ية النموذجيةفرع مدارس  جل تجاري رقم  / الترب تاريخ  1010466961حي قرطبة بموجب سطططططط هـ  1438ربيع اآلخر  5ب

 .م2017يناير  4الموافق 

م( تـططططم ادراج وبـططططدء التـططططداول بفسهم الشركة في السوق المالي 2018نوفمبر  18هـطططط ) الموافق 1440ربيع األول  10بتاريخ 

مليون لاير سططعودي مقسططمة الى  430( ، وقد بلغ رأس مال الشططركة بعد عملية االكتتاب 4291)السططعودي )تداول( تحت الرمز 

 تهاقيم بلغتضططافة الى عالوة إصططدار باإل لاير سططعودي للسططهم 10مليون سططهم بقيمة إسططمية  13مليون سططهم وذلك بدصططدار  43

 .(9)إيضاح  سعودي لاير مليون 100.98

 الرئيسي للشركة في مدينة الرياضيقع المقر 

 11531الرياض  - 41980ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 أسس اإلعداد .2

 المعايير المحاسبية المطبقة

التقارير المالية األولية المعتمد في المملكة  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصططططططرة وفقاً لمعيار المحاسططططططبة الدولي 

 العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات اآلخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سنة المنتهيةية األولية المختصرة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية يجب قراءة هذه القوائم المال  .م2018 أغسطس 31كما في  لل

ات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية موال تتضططططططمن هذه القوائم المالية كافة المعلو

السططياسططات المحاسططبية واإليضططاحات التفسططيرية المحددة لتفسططير األحداا والمعامالت الهامة لفهم للتقارير المالية ولكن تم إدراج 

 السابقة. سنةللة منذ القوائم المالية شركالتغيرات في المركز المالي واألداء المالي لل

 أسس القياس

 بالتكلفة التاريخية ما لم يذكر خالف ذلك وبدستخدام أساس مفهوم اإلستمرارية. القوائم المالية األولية المختصرةتم إعداد هذه 

 عملة العرض والنشاط

 بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للشركة. القوائم المالية األولية المختصرةتم عرض هذه 

 ولكن غير سارية المفعول بعدوالتعديالت الصادرة  الجديدة المعايير .3

 ( عقود االيجار16الدولي للتقرير المالي رقم )المعيار 

نموذجاً محاسبة إيجاري واحد في المركز المالي للمستفجرين. يقوم المستفجر باإلعتراف  16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

بفصول حق االستخدام التي تمثل حقه في استخدام األصل المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل إلتزاماته بدجراء مدفوعات اإليجار. 

عقود اإليجار قصططططيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضططططة. تظل محاسططططبة المؤجر مما لة هناك اسططططتثناءات إختيارية ل

للمعيار الحالي، أي أن المؤجرين يستمرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجارات تمويلية أو تشغيلية.  
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 )يتبع( المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد .3

الخاص  17محل اإلرشطططادات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسطططبة الدولي  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

 وتفسطططير إيجارلتحديد ما إذا كان الترتيب يتضطططمن عقد  4بعقود اإليجار، تفسطططير لجنة تفسطططيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

تقييم  ويتم-27التفسططيرات الدولية السططابقة  لجنة وتفسططيرالحوافز  –عقود اإليجار التمويلية  15دولية السططابقة لجنة التفسططيرات ال

 جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.

ت التي تطبق المعيار م. مع السططماح بالتطبيق المبكر للمنشطط 2019يناير  1يسططري المعيار للفترات السططنوية التي تبدأ في أو بعد 

. 16اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل التاريخ األولي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15الدولي للتقرير المالي 

 على قوائمها المالية. 16في تقييم األ ر المحتمل لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  الشركةبدأت 

 السياسات المحاسبيةملخص ألهم  .4

السططططططياسططططططات المحاسططططططبية المطبقة عند هذه القوائم المالية األولية هى وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة 

نفس  وهيالعربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

ما لسياسات المطبقة للقوائم المالية للشركة والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية كا

 م2018 يناير 1أعتباراً من  عالةوالف الجديدة المعايير تطبيق عدافيما  ،م2018 أغسطططططططس 31المنتهية في  السططططططنة الماليةفي 

 .دناهأوالواردة 

 

 األعتراف باإليرادات -1

 باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية: 15تحقق الشركة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

ويحدد يُعّرف العقد بفنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ  : تحديد العقد مع العميل.1الخطوة 

 المعايير لكل عقد التي يجب الوفاء بها.

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

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير نقل السلع  : تحديد سعر المعاملة3الخطوة 

 خدمات التي ُوعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف  الثة.أو ال

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الشركة بتوزيع سعر  : تخصيص سعر المعاملة4الخطوة 

المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول 

 ليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.ع

تحقق الشركة اإليرادات عندما )أو كلما( أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع  : األعتراف باإليرادات5الخطوة 

 أو الخدمات التي ُوعد بها العميل بموجب العقد.

 الخدمات التعليمية

باإليرادات عند تفدية الخدمات التعليمية للطالب المسجلين بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج بالصافي  يتم اإلعتراف

 بعد الخصومات واالعفاءات. كما تتحقق االيرادات األخرى عند تقديم الخدمات ذات العالقة.

القوائم المالية األولية  فى المثبتة اإليرادات على 15تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  عند ال يوجد أي اختالف جوهري

 للشركة.المختصرة 

 األدوات المالية -2

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية

المطففة، أو بالقيمة العادلة من خالل  عند اال بات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة

استثمارات في أدوات  –استثمارات في أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –الدخل الشامل اآلخر 

 حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

المطففة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة 

 .الخسارة

 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و -

تنشف بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقل مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  -

القائم.
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 المحاسبية )يتبع(ملخص ألهم السياسات  .4

 )يتبع( األدوات المالية -2

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم 

 تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق  -

 مالية، و

تنشف بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقل مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  -

 القائم.

أن تختار  للشركةحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق عند اال بات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم اال

بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل 

 استثمار على حدة.

خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً لما تم  إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطففة أو بالقيمة العادلة من

 بيانه أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند 

بالتكلفة ة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس اإل بات األولي، يحق للشرك

المطففة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت 

 بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشف بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.

تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة(  يتم القياس األولي للموجودات المالية )ما لم

ها بالقيمة العادلة، بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، زائداً تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائ

 بشكل مباشر.

 ياس الالحق للموجودات المالية.يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على الق

الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إ بات صطططططافي المكاسطططططب والخسطططططائر، 

 وتشمل أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

 المالية بالتكلفة المطفأةالموجودات 

 

ية. يتم  ئدة الفعل فا قة ال خدام طري باسططططططت فة المطففة  بالتكل هذه الموجودات  ياس الالحق ل يتم الق

تخفيض التكلفططة المطفططفة بخسطططططططائر االنخفططاض في القيمططة.يتم إ بططات إيرادات الفططائططدة وأربططاح 

وخسططائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضططمن الربح أو الخسططارة. يتم إ بات 

 أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.أي ربح 

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ها  ئدة التي يتم احتسطططططططاب فا عادلة. إن إيرادات ال مة ال بالقي هذه الموجودات  ياس الالحق ل يتم الق

جنبية واالنخفاض باسطططتخدام طريقة الفائدة الفعلية، وكذلك أرباح وخسطططائر تحويل العمالت األ

في القيمة يتم إ باتها ضطططمن الربح أو الخسطططارة. يتم إ بات صطططافي األرباح والخسطططائر األخرى 

ضططمن الدخل الشططامل اآلخر. وعند التوقف عن اإل بات، فدن األرباح والخسططائر المتراكمة في 

 الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات حقوق 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

كديرادات  عات األرباح  بات توزي لة. يتم إ  عاد مة ال بالقي هذه الموجودات  ياس الالحق ل يتم الق

ضططمن الربح أو الخسططارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشططكل واضططح اسططترداد جزء من تكلفة 

إ بات األرباح والخسطططائر األخرى ضطططمن الدخل الشطططامل اآلخر وال يتم إعادة االسطططتثمار. يتم 

 تصنيفها أبدًا إلى الربح أو الخسارة.

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 تتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطففة من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.

الخسطائر على أسطاس الخسطائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية: وهي الخسطائر االئتمانية يتم قياس مخصطصطات 

 التي تنتج من جميع أحداا التعثّر المحتمل عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

 على مدى عمر األداة المالية. تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصططل مالي قد زادت بشططكل كبير منذ اإل بات األولي وعند تقدير الخسططائر االئتمانية 

 رر.   المتوقعة، فدن الشركة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مب

ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة للشركة والتقييم االئتماني المستنير، بما في 

ذلك معلومات النظرة المستقبلية.      
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 )يتبع( المالية األدوات -2

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصططل مالي قد زادت بشططكل كبير منذ اإل بات األولي وعند تقدير الخسططائر االئتمانية 

 تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.    الشركةالمتوقعة، فدن 

والتقييم االئتماني المستنير، بما في  للشركةويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة 

 ذلك معلومات النظرة المستقبلية.      

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

االئتمانية. يتم قياس الخسططططائر االئتمانية بفنها القيمة الحالية إن الخسططططائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسططططائر 

 الشططططططركةوفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  للشططططططركة)أي الفرق بين التدفقات النقدية المسططططططتحقة  قيمةلكافة النقص في ال

 مالي.استالمها(. يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل ال

 خسائر االئتمانية المتوقعة.ال ديربالنسبة للذمم المدينة، تقوم الشركة بتطبيق األسلوب المبسل لتق
 الموجودات المالية المنخفضة قيمتها

بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطففة وأوراق الدين المدرجة  الشططططططركةتقوم 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة. يتم تقييم األصل المالي على أنه منخفض القيمة عند وقوع حدا 

 قات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.أو أكثر يكون له تف ير ضار على التدف

 عرض االنخفاض في القيمة

 القيمة الدفترية للموجودات. منيتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية 

 قائمة الربح أو الخسارة.بند مستقل ضمن المرتبطة بالذمم التجارية المدينة حال وجودها في تعرض خسائر األنخفاض 
 

على القوائم المالية األولية المختصططططططرة لفترة الثال ة أشططططططهر  9الدولي للتقرير المالي الجدول التالى أ ر تطبيق المعيار  يلخص

 م 2018نوفمبر  30المنتهية فى 

 :المختصرة الملكية حقوق في التغيرات قائمة:  أوالً 

 تطبيق أ ر قبل المبالغ 

 للتقرير الدولي المعيار

 9 المالي

 تطططططططططبططططيططططق أ ططططر 

 الطططدولي المعيطططار

 9 المالي للتقرير

 تطبيق أ ر بعد المبالغ 

 الطططدولطططي الطططمطططعطططيطططار

 9 المالي للتقرير

 األفتتاحي لألرباح  الرصيد

 م2018سبتمبر  1المرحلة في 
24,508,165  (5.225.505)  19.282.660 

 

 ً  :المختصرة المالي المركز قائمة:   انيا

 ً  المختصرة: الخسارة أو الربح قائمة:   الثا

 تطبيق أ ر قبل المبالغ 

 للتقرير الدولي المعيار

 9 المالي

 تطططططططططبططططيططططق أ ططططر 

 الطططدولي المعيطططار

 9 المالي للتقرير

 تطبيق أ ر بعد المبالغ 

 الطططدولطططي الطططمطططعطططيطططار

 9 المالي للتقرير

 631.852  631.852  -- المدينة الذمم قيمة فى اإلنخفاض خسائر

 11.475.227  (631.852)  12.107.079 الفترةصافي ربح 

 األصدار عالوة -3

 المساهمينخصم مصاريف االكتتاب  بعد ،بتاريخ األصدار للسهم االسمية والقيمة السهماألصدار الفرق بين قيمة  عالوة يتمثل

. المساهمين علي كفرباح توزيعها يجوز وال المعلنة األصدار بنشرة موضح هو كما

بل المبالغ   تطبيق أ ر ق

للتقرير  الدولي المعيار

 9المالي 

تطططططططبطططيطططق  أ طططر 

المعيطططار الطططدولي 

 9المالي  للتقرير

 تطبيق أ ر بعد المبالغ 

 الطططدولطططي الطططمطططعطططيطططار

 9للتقرير المالي 

 40.207.026  (5.857.357)  46.064.383 المدينة الذمم

 31.712.887  (5.857.357)  37.570.244 المرحلة األرباح
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 ومعدات آالتو ممتلكات .5

  )*( أراضي 

 وتحسينات مباني

  ومفروشات أ اا  مملوكة مباني على

 وأجهزة معدات

  سيارات  آلي حاسب

 تحت مشروعات

 اإلجمالي  )**( التنفيذ

              التكلفة

 495,808,430  121,957,117  7,279,204  46,326,017  27,304,253  205.173.389  87,768,450 م2017 سبتمبر 1 في كما

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

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

 520,233,529  110,673,926  7,279,204  49,423,661  28,574,302  222.973.661  101,308,775 م2018 أغسطس 31 في كما

 6.992.893  6.645.920  --  131.828  78.430  136.715  -- الفترة خالل اضافات

 527.226.422  117.319.846  7.279.204  49.555.489  28.652.732  223.110.376  101.308.775 م2018 نوفمبر 30 في كما

              المتراكم اإلهالك

 116,963,262  --  7,248,243  36,276,637  20,920,652  52.517.730  -- م2017 سبتمبر 1 في كما

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

 130,623,291  --  7,256,929  40,566,408  23,199,608  59.600.346  -- م2018 أغسطس 31 في كما

 2.920.990  --  1.750  643.159  534.236  1.741.845  -- للفترة المحمل

 133.544.281  --  7.258.679  41.209.567  23.733.844  61.342.191  -- م2018 نوفمبر 30في  كما

              الدفترية القيمة صافي

 393.682.141  117.319.846  20.525  8.345.922  4.918.888  161.768.185  101.308.775 م2018 نوفمبر 30 في كما

 389,610,238  110,673,926  22,275  8,857,253  5,374,694  163.373.315  101,308,775 م2018 أغسطس 31 في كما

 الت التربية الن وذجية / ح  النزهة   دارس ليو  لاير سممدودو وأرض  19.681.750تبلغ تكلفتهح  الت  الرواب  ح /  الن وذجية التربية  دارسف  أرض  تت ثل ال حلية وزارة لصممحل   رهونة أراضمم  األراضمم  بند يتضمم  )*( 
التربية الن وذجية / ح  الرواب  الذو بلغ صممحف  مي تة الدفترية   دارسم. ك ح يتضمم   بند ال بحن   بنم  رهو  لصممحل  وزارة ال حلية يت ثل ف   بنم فر  2018 نوف بر 30لاير سممدودو ك ح ف    ليو  16.658.500تبلغ تكلفتهح 

 (.2-6و  1-6وزارة ال حلية )إيضحح  م ض حنحً لقرض 2018 نوف بر 30ك ح ف   سدودولاير  49.033.291 بلغ 

 8 بتحريخ األخير القسط سداد بددالره   فك يتم أ  علم وذلك ال حلية البنوك أحد لصحل   رهونة سدودو لاير ٤٤.٥٨٧.٥٠٠بلغت مي تهح  القيروا  بح   دارس لبنحء أرض مي ة ف  رئيس  بشكلالقيروا    دارس  شرو  يت ثل)**( 

 (.4-6) إيضححم 2022  حرس

لاير سدودو  رهونة لصحل  أحد البنوك ال حلية ع  طريق تسجيل هذه األرض بحسم  18.185.377 حليةإج  بقي ة الخبر ب دينة القصر ب خطط أرض مطدت  شراء مي ة ف  رئيس  بشكل خطط القصر بحلخبر   شرو  يت ثل)**( 

(.5-6م إيضحح )2023  حيو 18أ  يتم نقل  لكية األرض بحسم الشركة بدد سداد القسط األخير بتحريخ  علماحدى الشركحت التحبدة للبنك ال قرض وذلك 
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 وإيرادات منح حكومية مؤجلة القروض .6

 القروض ألجل فيما يلي:تتمثل 

 قروض وزارة المالية

ربيع األول  4م الموافق 2009مارس  1لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ  42قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم    6-1

ربية لاير لتمويل مشروع مدارس الت 25.000.000هـ، حيث تم اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 1430

النموذجية / حي الروابي )مدارس الحضارة األهلية بالرياض سابقاً( على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية متساوية القيمة 

 يبدأ بسداد القسل االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية. وقد تم سداد

مليون  7.5مبلغ  م2018نوفمبر  30 مليون لاير سعودي وبلغ رصيد القرض في تاريخ 17.5بمبلغ  أقساط من القرض سبعة

اء سعودي. هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض المشروع وما أقيم أو سيقام عليها من بنلاير 

 .   لصالح وزارة المالية

محرم  19م الموافق 2010يناير  5لتمويل إنشاء مجمع تعليمي في تاريخ  49قرض وزارة المالية بموجب عقد قرض رقم   6-2

لاير لتمويل مشروع مدارس التربية  25.000.000هـ، حيثم تم اإلتفاق مع وزارة المالية في الحصول على قرض بمبلغ 1431

لاير سعودي على أن يتم السداد على عشرة أقساط سنوية  25.000.000قيمتها النموذجية / حي النزهة وتم إستالم دفعات بلغت 

متساوية القيمة يبدأ بسداد القسل االول بعد مرور أربع سنوات من تاريخ هذا العقد واليترتب على هذا القرض أية فوائد تمويلية. 

م مبلغ 2018نوفمبر  30 القرض في تاريخمليون يال سعودي وبلغ رصيد  12.5قساط من القرض بمبلغ خمسة أوقد تم سداد 

 .شروع لصالح وزارة الماليةمليون لاير سعودي.هذا القرض مضمون بصك رهن وتملك عقار المتضمن رهن أرض الم 12.5

 السنة: /وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل الفترة 

 م2018أغسطس  31  م2018نوفمبر  30 

 27.500.000  22,500,000 السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 --  -- السنة/ المتحصالت خالل الفترة 

 (5.000.000)  (2,500,000) السنة /المسدد خالل الفترة 

 22.500.000  20,000,000 السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

    

  الممنوحة من وزارة المالية: وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض

 22.500.000  20,000,000 السنة /إجمالي القروض في نهاية الفترة 

    يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

 (4.736.948)  (3,233,122) السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 1.503.826  375,957 السنة /مصاريف تمويلية عن الفترة 

 (3.233.122)  (2,857,165) السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

    

 19.266.878  17,142,835 السنة /قيمة القروض في نهاية الفترة 

بالفرق بين القيمة الحالية للقروض الحكومية وقيمتها اإلسمية الممنوحة من وزارة المالية تم إ بات إيرادات مؤجلة "منح حكومية"   6-3

 (.2-6و  1-6للشركة )إيضاح 

 م2018أغسطس  31  30 نوفمبر 2018م 

 4,736,948  3,233,122 السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 (1,503,826)  (375,957) اضافات خالل الفترة / السنة

 2,857,165  3,233,122 

    

 1,239,837  1.172.682 الجزء المتداول من ايرادات منح حكومية مؤجلة

 1,993,285  1.684.483 الجزء الغير متداول من ايرادات منح حكومية  مؤجلة
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 )يتبع( مؤجلة حكومية منح وإيراداتالقروض  .6

 قروض البنوك التجارية

جمادى  27م الموافق 2016مارس  7احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمنطقة القيروان بالرياض في تاريخ قرض من   6-4

لاير  9.721.973لاير سعودي يتضمن فوائد قيمتها  40.697.967هـ، حيث تم الحصول علي قرض بمبلغ 1437االولي 

 4.069.797نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل قسل  علي ان يتم سداد القرض على عشرة أقساط ٪7.5بمعدل فائدة  سعودي

وقد تم الحصول على القرض بموجب رهن تلك األرض باسم إحدى م. 2017سبتمبر  10لاير سعودي يبدأ سداد القسل األول في 

 م.2022مارس  8بعد سداد القسل األخير بتاريخ  الرهن فك تمعلي ان يالشركات التابعة للبنك المذكور، 

هـ، حيث 1438شعبان  21 م الموافق2017مايو  18قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض بمدينة الخبر في تاريخ    6-5

 ٪8.25بمعدل فائدة  لاير سعودي 4.341.174لاير سعودي يتضمن فوائد قيمتها  16.975.695تم الحصول علي قرض بمبلغ 

سداد القرض على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل قسل  لشراء قطعتي أرض لبناء مدارس بالخبر علي ان يتم

م، وقد تم الحصول على القرض بموجب رهن تلك 2018نوفمبر  18لاير سعودي يبدأ سداد القسل األول في  1.626.808

ية الي الشركة بعد سداد األراضي عن طريق تسجيل األراضي باسم إحدى الشركات التابعة للبنك المذكور، علي ان يتم نقل الملك

 م.2023مايو  18القسل األخير بتاريخ 

 15تسطططهيل من احد البنوك المحلية لتمويل مجمع مدارس بحي القيروان بمدينة الرياض ومجمع مدارس بمدينة الخبر في تاريخ   6-6

هـطططططط وقد تم الموافقة على اتفاقية التسهيل من قبل الجمعية العمومية فى إجتماعها 1438ذو القعدة  23م الموافق 2017أغسطس 

مليون لاير سعودي لمدة  150، حيث تم الحصول علي تسهيل بسقف ـططططططه1439ربيع  اني  21م الموافق 2018يناير  8بتاريخ 

لتسهيل على أقساط نصف سنوية، وقد تم الحصول على علي ان يتم سداد ا ٪2سنوات يتضمن فوائد بمعدل فائدة سايبور +  7

التسطهيل بموجب رهن على العقارات موضطوع التسطهيل باإلضطافة إلى سطند ألمر بمبلغ الحد األقصطى أو بالقائم منه وكفالة غرم 

فوائد ، يتضططططمن لاير سططططعودي 1,269,585وقد تم اسططططتخدام ما قيمته  هذاوأداء من رئيس مجلس اإلدارة والعضططططو المنتدب، 

  .م2019يناير  13لاير سعودي يبدأ سداد القسل األول في  360,495قيمتها 

 السنة: /وفيما يلي بيان حركة قروض البنوك التجارية خالل الفترة 

 م2018أغسطس  31  م2018نوفمبر  30 

    

 57.673.662  50,096,036 السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 1,269,585  -- السنة /المتحصالت خالل الفترة 

 (8.847.211)  (5,696,605) السنة /المسدد خالل الفترة 

 50,096,036  44,399,431 السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

    

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من البنوك 

 المحلية:
 31 أغسطس 2018م  30 نوفمبر 2018م

 50,096,036  44,399,431 السنة  /إجمالي القروض في نهاية الفترة 

    يخصم: مصروفات تمويلية مؤجلة

 (10,070,402)  (7,134,644) السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 (360,495)  -- السنة /إضافات خالل الفترة 

 3,296,253  819,324 السنة /مصاريف تمويلية عن الفترة 

 (7,134,644)  (6,315,320) السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

    

 42,961,392  38,084,111 السنة /قيمة القروض في نهاية الفترة 
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 )يتبع( مؤجلة حكومية منح وإيراداتالقروض  .6

 السنة:الفترة / فيما يلي بيان إجمالي حركة القروض خالل   6-7

 م2018أغسطس  31  م2018نوفمبر  30 

 85,173,662  72,596,036 السنة /الرصيد في أول الفترة 

 1,269,585  -- السنة /المسحوبات خالل الفترة 

 (13,847,211)  (8,196,605) السنة /المسدد خالل الفترة 

 72,596,036  64,399,431 السنة /الرصيد في أخر الفترة 

    مصروفات تمويلية مؤجلة يخصم:

 (14,807,350)  (10,367,766) السنة /الرصيد في أول الفترة 

 (360,495)  -- السنة /المكون خالل الفترة 

  4,800,079  1,195,281 السنة /تكاليف التمويل خالل الفترة 

 (10,367,766)  (9,172,485) السنة /الرصيد في أخر الفترة 

 62,228,270  55,226,946 السنة /قيمة القروض في أخر الفترة 

    

 17,684,545  16.444.708 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 44,543,725  38.782.238 المتداول من القروض طويلة األجلغير الجزء 

 إيرادات مقدمة .7

 للفترة المتبقية من السنة الدراسية الحالية. عن خدمات تعليميةفي رسوم دراسية محصلة مقدما قدمة تتمثل اإليرادات الم

 الموجودات والمطلوبات المالية .8

 الموجودات المالية 8-1

 م2018أغسطس  31  م2018نوفمبر  30 

    :الموجودات المالية بالتكلفة المطففة

 32,491,848  40.207.026  مدينةذمم 

 37,280,096  274.621.987 النقد ومافي حكمه

 69,771,944  314.829.013 إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 المطلوبات المالية  8-2

 م2018أغسطس  31  م2018نوفمبر  30 

    :مطلوبات مالية بالتكلفة المطففة

 62,228,270  55,226,946 قروض

 1,017,866  2.981.478 ذمم دائنة

 63,246,136  58.208.424 إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

    

 18,702,411  19.426.186 الجزء المتداول من المطلوبات المالية

 44,543,725  38.782.238 الماليةالجزء غير المتداول من المطلوبات 

 63,246,136  58.208.424   إجمالي المطلوبات المالية

 .ةيالدفتر متهايق عن ايجوهر تختلف ال المطففة بالتکلفة المقاسة ةيالمال والمطلوبات للموجودات العادلة ميإن الق
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 المال رأس .9

م( تـططططم ادراج وبـططططدء التـططططداول بفسهم الشركة في السوق المالي 2018نوفمبر  18هـطططط ) الموافق 1440ربيع األول  10بتاريخ 

 مليون لاير سططططططعودي 430 العام ( ، وقد بلغ رأس مال الشططططططركة بعد عملية االكتتاب4291السططططططعودي )تداول( تحت الرمز )

مليون سهم بقيمة  13وذلك بدصدار  مليون سهم( 30م: 2017) مليون سهم 43مقسمة الى  (سعودي لايرمليون  300م: 2017)

 لاير مليون 117 صداراأل عالوةبلغت  قدولاير سعودي  19بتاريخ األصدار  لسهماقيمة  وكانت ،لاير سعودي للسهم 10إسمية 

عالوة األصطططدار ليكون رصطططيد  منمليون لاير سطططعودي  16 حواليبقيمة  العام طرحال مصطططاريف قيمة تخفيض وتم سطططعودي،

 . سعودي لاير مليون 100.98م مبلغ 2018نوفمبر  30عالوة األصدار في 

 االرتباطات .10

 31 أغسطس 2018م  30 نوفمبر 2018م 

 214,111  720.528 االلتزامات التعاقدية للموردين  

 81,556,489  75.114.356 التنفيذمشروعات تحت  –االرتباطات الرأسمالية 

 75.834.884  81,770,600 

 األطراف ذات العالقة .11

وتتم هذه التعامالت وفقاً لشروط متفق عليها ومعتمدة من تعاملت الشركة مع األطراف ذات العالقة في سياق النشاط المعتاد. 

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

 م2018أغسطس  31  م2018نوفمبر  30  طبيعة المعاملة 

 9,131,796  998.022  عقود مقاوالت شركة شقيقة –شركة أجا للتجارة والمقاوالت 

 

 شركة شقيقة –شركة ريفان 

 

إستئجار عمالة 

واإلشراف على 

المشاريع تحت 

 التنفيذ

 1,927,978  3,407,918 

 شركة شقيقة –لالستثمار العقاري شركة عاج 
 

إستئجار شقق 

 ومستودع

 --  75,000 

 

 تعويضات االدارة العليا

 م2017 نوفمبر 30  م2018 نوفمبر 30 

 919.950  925.033 رواتب والمزايا االخرى 

 م2018أغسطس  31  م2018نوفمبر  30 

المستحق من أطراف ذات عالقة )ضمن بند دفعات مقدمة أرصدة 

 وأرصدة مدينة أخرى(

   

 181,656  181,656 شركة أجا للتجارة والمقاوالت

 181,656  181,656 

المستحق الى أطراف ذات عالقة )ضمن بند مصروفات أرصدة 

 مستحقة وأرصدة دائنة أخرى(

   

 120,000  104,002 شركة عاج لالستثمار العقاري

 662,589  613,954 شركة ريفان

 717.956  782,589 



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 ) شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(يضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة إ

 م2018 نوفمبر 30

  )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(
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 التقارير القطاعية .12

 .القرارات التشغيلية بالشركة هى التى يتم رفعها بانتظام إلى صانعىمبينة أدناه  للشركةإن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية تعمل الشركة فى تملك وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام. 

 تتعلق أنشطة الشركة بقطاعات األعمال الرئيسية التالية: -

 مدارس الريان •

 مدارس الروابي •

 مدارس النزهة •

 مدارس قرطبة •

 م2018نوفمبر  30 المنتهية في أشهر ثالثةالفترة كما في وعن 

  مدارس الريان  الروابيمدارس   مدارس النزهة  )*( مدارس قرطبة  أخرى  المجموع

 إيرادات النشاط 17,996,288  16,998,892  14,193,322  689,381  --  49,877,883

 منح وإعانات حكومية 625,000  861,923  1,074,034  92,500  --  2,653,457
 اإليراداتتكلفة  (10.768.863)  (11.366.215)  (8.561.709)  (759.099)  --  (31.455.886)

 مجمل الربح  7.852.425  6.494.600  6.705.647  22.782  --  21.075.454

            
 معداتالت وأممتلكات و 85,355,028  71,579,193  85,220,109  33,699,975  117.827.836  393.682.141

  إهالك 665,016  786,702  1,050,538  366.038  52.696  2,920,990

 م7201 نوفمبر 03أشهر المنتهية في  ثال ةالفترة كما في وعن 
 )*(قرطبة مدارس   أخرى  المجموع

)*( 
  مدارس الريان  مدارس الروابي  مدارس النزهة 

 إيرادات النشاط 18,985,283  17,679,332     14,145,343  326,026  --  51.135.984 

 منح وإعانات حكومية 1.256.583  1.477.052  1.556.000  42.167  --  4.331.802

 تكلفة اإليرادات (12.079.518)  (12.745.389)  (8.802.256)  (1.482.537)  --  (35.109.700)
 / )الخسارة( مجمل الربح 8.162.348  6.410.995  6.899.087  (1.114.344)  --  20.358.086

            
  معداتأالت وممتلكات و 87,341,381  74,936,857  91,341,240  34,733,512  96.915.837  385.268.827

 إهالك  720.366  872.562  1.492.414  290.109  77.604  3.453.055

 . كما أن كافة أنشطة الشركة تقع داخل مدينة الرياض.المختلفة أصول وإلتزامات الشركة وفقاً للقطاعات باقى تخصيصونظراً لطبيعة نشاط الشركة وأسلوب إدارتها فدنه من غير العملي 

 .م2017خالل عام  مراحل التشغيل األوليةمدارس قرطبة  بدأت)*( 



 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 ) شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(يضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة إ

 م2018 نوفمبر 30

  )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(

 16 

 )يتبع( –التقارير القطاعية  .12

 مطابقة المعلومات حول التقارير القطاعية مع صافي ربح الشركة

 م2017نوفمبر  30  م2018نوفمبر  30 

    

 20.358.086  21.075.454 اتمجمل الربح من القطاع

    :المبلغ غير الموزع

 (189.299)  (90.173) وإعالنمصروفات دعاية 

 (7.255.085)  (7.490.031) مصروفات عمومية وإدارية

 642.475  575.585 إيرادات أخرى

 --  (631.852) المدينة الذمم قيمة فى اإلنخفاض خسائر

 (1.649.486)  (1.606.281) تمويل تكاليف

 (8.451.395)  (9.242.752) إجمالي المبلغ غير الموزع

 11.906.691  11.832.702 الربح قبل الزكاة

 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة .13

الدحئدة إلم حح ل  األسهم الدحدية للشركة علم ال توسط ال رج   فترةلل الربحيةالسهم األسحسية بتقسيم  ربحيةتم احتسحب 
السمهم األسمحسمية حين أني ليس لدى  ربحيةالسمهم ال خفضمة ه  نفسمهح  ربحية. إ  الفترةلددد األسمهم الدحدية القحئ ة خلل 

 الشركة أو أدوات  خفضة.
 م2017نوفمبر  30  م2018نوفمبر  30  

 11.010.422  11.475.227  فترةال رب 
 30.000.000  31.857.143  ال توسط ال رج  لددد األسهم

  0.36  0.37 

 عتماد القوائم الماليةا .14
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