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  الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مساهمة سعودية(  )شركة

  المختصرةالموحدة  قائمة المركز المالي

 م 2021نوفمبر   30 كما في

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
 

 إيضاح  م 2021 نوفمبر 30  م 2021أغسطس  31
 

 
    )غير مراجعة(   )مراجعة( 

 موجوداتال     

 متداولةالموجودات غير ال     

 الت ومعدات آممتلكات و 4    528,232,910  518,770,289

 وشهرة ملموسةأصول غير      80,804,095  81,237,086

 حق استخدام موجودات 5    136,438,968  66,034,708

 مجموع الموجودات غير المتداولة     745,475,973  666,042,083

 متداولةالموجودات ال     

 مخزون     3,123,997  3,618,733

 مدينةذمم      30,570,036  19,373,208

 وأرصدة مدينة أخرىدفعات مقدمة    30,971,622  34,087,022

 نقد ومافي حكمه      134,096,588  137,499,269

 مجموع الموجودات المتداولة   198,762,243  194,578,232

 مجموع الموجودات   944,238,216  860,620,315

      

 حقوق الملكية والمطلوبات      

 حقوق الملكية      

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

 صدار إعالوة    100,985,697  100,985,697

 إحتياطي نظامي      31,493,599  31,493,599

 أرباح مرحلة     68,705,128  52,519,345

 مجموع حقوق الملكية     631,184,424  614,998,641

       

 متداولةالمطلوبات غير ال     

16,032,162    16,171,328    6-7  
  اإلسالمية وقروض مرابحاتالمتداول من الالجزء غير 

 وزارة المالية 

 منافع الموظفين      52,282,842    53,774,000

62,605,356    123,324,367    5 
مطلوبات عقود اإليجار بموجب    الجزء غير المتداول من

 حق استخدام الموجودات

 متداولةالمطلوبات غير ال مجموع     191,778,537    132,411,518

 متداولة المطلوبات ال     

18,917,801  14,000,211    6-7  
  اإلسالمية وقروض مرابحاتالجزء المتداول من ال

 وزارة المالية 

 مدفوع مقدماً من ذمم مدينة  7    78,958,404  76,524,261

 ذمم دائنة     1,953,064  164,990

208,725  126,315    6-3  الجزء المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة 

5,697,592  10,776,768    5 
مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق   منالجزء المتداول 

 استخدام الموجودات 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى    10,483,310  7,677,104

 مخصص الزكاة      4,977,183  4,019,683

 مطلوبات المتداولةالمجموع    121,275,255  113,210,156

 مطلوبات المجموع    313,053,792  245,621,674

 مطلوباتالمجموع حقوق الملكية و   944,238,216  860,620,315

 

 . المختصرةالقوائم المالية األولية الموحدة جزءا ال يتجزأ من هذه  (16) رقم ( الى1) رقم من المرفقة اتيضاحاإل تعتبر
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  الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 ( مساهمة سعودية )شركة

 )غير مراجعة(  المختصرةالموحدة  ةالربح أو الخسارقائمة 

 م2021  نوفمبر 30  فيالثالثة أشهر المنتهية   ةعن فتر

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
 

 

  إيضاح م 2021نوفمبر  30  م 2020نوفمبر  30

     

 اإليرادات    73,284,949  42,114,938

 منح وإعانات حكومية     1,092,418  2,337,263

 تكلفة اإليرادات    (43,997,764)  ( 30,541,643)

 مجمل الربح    30,379,603  13,910,558

     

 مصروفات دعاية وإعالن    (237,141)  ( 515,008)

 عمومية وإداريةمصروفات    (9,730,593)  (8,106,537)

935,345  173,525  
 إيرادات أخرى  

 ي ربح التشغيلال   20,585,394  6,224,358

     

 ية، بالصافيتكاليف تمويل 13  (1,524,599)  (1,611,202)

 الفترة قبل الزكاة   صافي ربح   19,060,795  4,613,156

     

 الزكاة    (957,500)  ( 825,000)

 ربح الفترة  صافي    18,103,295  3,788,156

     

 ربحية السهم:     

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 14 0.42  0.09

 

 

 

 . القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة( جزءا ال يتجزأ من هذه 16( الى رقم )1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل
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 موالتعليالشركة الوطنية للتربية  

 مساهمة سعودية(  )شركة

 )غير مراجعة(  المختصرة الموحدة قائمة الدخل الشامل

 م2021نوفمبر   30في  الثالثة أشهر المنتهية   ةعن فتر

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 

 
 

  م 2021نوفمبر  30  م 2020 رنوفمب 30

    

 ربح الفترة صافي   18,103,295  3,788,156

 الشامل اآلخر  دخلال   

 البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة    

)1,270,169(  (1,917,512)  

من إعادة قياس مكافأه نهاية الخدمة   ةاكتواري خسائر

 للموظفين

)1,270,169(  (1,917,512)  

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً الى الربح   مجموع

 والخسارة 

    

 للفترة ىاآلخر الشاملة الخسارة مجموع  (1,917,512)  )1,270,169(

 الدخل الشامل للفترة  مجموع  16,185,783  2,517,987

 

 

 

 

 

 

 . القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةال يتجزأ من هذه  ( جزءاً 16لى رقم )إ( 1رقم )يضاحات المرفقة من تعتبر اإل
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 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مساهمة سعودية(  )شركة

 مراجعة( )غير  المختصرةالموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م2021نوفمبر   30المنتهية في   أشهرثالثة العن فترة 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 

 مجموع حقوق الملكية  أرباح مرحلة  حتياطي نظاميإ  عالوة اإلصدار  رأس المال 

          

 624,853,731  64,820,186  29,047,848  100,985,697  430,000,000  )مراجعة( م2020سبتمبر   1الرصيد في 

 3,788,156  3,788,156  --  --  --  صافى ربح الفترة

 )1,270,169(  )1,270,169(  --  --  --  الخسارة الشاملة األخرى 

 2,517,987  2,517,987  --  --  --  الدخل الشامل للفترة  مجموع

 627,371,718  67,338,173  29,047,848  100,985,697  430,000,000 م 2020نوفمبر   30الرصيد في 

          

 614,998,641    52,519,345    31,493,599  100,985,697  430,000,000 م )مراجعة(2021سبتمبر   1في  كماالرصيد 

  18,103,295   18,103,295  --   --   --  ربح الفترة صافي

  (1,917,512)   (1,917,512)  --   --   --  ى اآلخر  ةالشامل خسارةال

  16,185,783   16,185,783  --   --   --  الدخل الشامل للفترة  مجموع

  631,184,424   68,705,128  31,493,599  100,985,697  430,000,000 م2021 نوفمبر  30في  كماالرصيد 

 

. القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةال يتجزأ من هذه  ( جزءاً 16رقم )لى إ( 1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل
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 الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( المختصرة الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 م2021نوفمبر   30أشهر المنتهية في  ثالثة عن فترة ال

 بالريال السعودي( )المبالغ مدرجة 

   م2021نوفمبر   30  م 2020 نوفمبر 30

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية     

 ربح الفترة قبل الزكاة صافي    19,060,795  4,613,156

 لــ: تعديالت     

 اهالك وإستهالك وإطفاء     6,290,810  3,939,312

 الموظفينمنافع     1,334,659  1,532,710

 إيرادات محققة منح حكومية     ( 82,410)   (214,280)

 اإلسالمية قصيرة األجل  مرابحاتعوائد     ( 137,669)   (96,174)

 تكاليف تمويلية    1,662,268  1,707,376

 األخرى  المدينة رصدةاأل  قيمة في األنخفاضرد مخصص    --   (3,450)

11,478,650  28,128,453   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية       

 مدينةذمم   ( 11,196,828)   (6,180,622)

 مخزون     494,736  (103,519)

 مدينة اخرى  وأرصدةدفعات مقدمة   3,115,400  (5,932,095)

 ذمم دائنة    1,788,074  145,724

 رصدة دائنة أخرى أمصروفات مستحقة و  2,806,206  710,985

 مدفوع مقدماً من ذمم مدينة    2,434,143  3,746,417

 من منافع الموظفين دفوعالم    (5,098,329)  (1,051,225)

 المدفوع من الزكاة   --  (1,148,216)

 فقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  دالتصافي     22,471,855  1,666,099

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 معدات ومشروعات تحت التنفيذو وآالتإضافات ممتلكات     (11,862,205)  (4,828,337)

 متحصالت من عوائد مرابحات إسالمية قصيرة اآلجل     137,669  96,174

   األنشطة االستثمارية في  مستخدمةفقات النقدية الدالتصافي     (11,724,536)  (4,732,163)

 تمويلية التدفقات النقدية من األنشطة ال     

 المالية  وزارة وقروض اإلسالمية المرابحات من المسدد  ( 5,000,000)  -- 

   االيجار عقود من المسدد  ( 9,150,000)  --

 لتمويلية  فقات النقدية المستخدمة في األنشطة ا دلتصافي ا   ( 14,150,000)   -- 

     

 صافي التغير في النقد وما في حكمه     (3,402,681)  (3,066,064)

 نقد وما في حكمه أول الفترة    137,499,269  107,519,296

 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة     134,096,588  104,453,232
 

 

 

 . القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةال يتجزأ من هذه  ( جزءاً 16لى رقم )إ( 1يضاحات المرفقة من رقم )تعتبر اإل

     النقدية خالل الفترة المعامالت غير 

 (1,270,169)    (1,917,512)  من إعادة قياس منافع الموظفين ةاكتواري خسائر 

 18,462    15,559  العوائد المرسملة على مشروعات تحت التنفيذ

 43,023,448  104,302,640  المحول من المشاريع تحت التنفيذ

 --  73,846,936  حق استخدام موجودات 

 --  73,846,936  مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات 
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