
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
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 المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلومات

 (ة)غير مدقق
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 مقدمة
المرفق للمجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(   لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

 ً   والدخل الشامل األرباح أو الخسائر اتوبيان 2020 نوفمبر 30المجموعة"( كما في بـ"وشركاتها التابعة )يشار إليها معا

ر المنتهية بذلك التاريخ. إن  أشه الثالثةة لفتر ة المتعلقة بهالمجمع ةالمكثف ةالمرحليالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية و

إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 .المجمعة المكثفةالمرحلية  مراجعتنا لهذه المعلومات المالية إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة ."المرحلي  يلامال ريرالتق" 34
 

  نطاق المراجعة
 مستقلال حساباتمراقب ال"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

الموظفين  إلى رئيسيةة فصالمرحلية في توجيه االستفسارات بتتمثل مراجعة المعلومات المالية المتعلق بمهام المراجعة.  للشركة"

إلى لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل سؤوالم

ً لمعايير التدقيق الدول نطاق منبير حد ك م بكافة ننا على علنا الحصول على تأكيد بأية وعليه، فإنه ال يمكنالتدقيق الذي يتم وفقا

 مور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.األ
 

 التأكيد على أمر 
 عقودالعدم التأكد المتعلق بتجديد  حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يبين 7رقم يضاح اإلنلفت االنتباه إلى 

 فيما يتعلق بهذا األمر. إن نتيجتنا غير معدلة (..B.O.Tالبناء والتشغيل والتحويل ) بنظام
 

 النتيجة
معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  ، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن الاستناداً إلى مراجعتنا

 .34معيار المحاسبة الدولي  دها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لدا إع
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر   إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

لسنة  1رقم  مخالفات لقانون الشركات ةد إلى علمنا وجود أيلم يرحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، ه المحاسبية للشركة األم. وأن

خالل فترة   ،ركة األم، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشوالتعديالت الالحقة لها التنفيذية تهالئحووالتعديالت الالحقة له  2016

 نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على 2020 نوفمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة
 

لسنة   7ألحكام القانون رقم  مخالفاتنبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية 

د يكون ق وجه ىعل 2020 فمبرنو 30أشهر المنتهية في  الثالثةترة ئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل ففي شأن هي 2010

 أو مركزها المالي. األم له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة 
 

 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 لعصيمي وشركاهمبان واالعي
 

 2021يناير  12

  الكويت



 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  تمعلوماتشكل جزءاً من هذه ال 12إلى  1من مرفقة ال إن اإليضاحات
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 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

 2020 نوفمبر 30ة المنتهية في فترلل
 

  

 أشهر المنتهية في الثالثة 
 نوفمبر 30

  
2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح

    

 1,261,634 693,422  رسوم دراسية 

 (981,211) (453,291)  دراسية مباشرةتكاليف 

  
─────── ─────── 

 280,423 240,131  مجمل الربح

  
─────── ─────── 

    

 1,856,952 1,702,700 6 شركات زميلةحصة في نتائج 

 176,872 108,956  إيرادات أخرى 

 (14,095) (13,813)  تكاليف موظفين

 (105,181) ( 101,861)  ة وإداريةمصروفات عمومي

 (7,765) (3,999)  مصروفات استهالك

     - (512)  ان متوقعةمخصص خسائر ائتم

  
─────── ─────── 

 2,187,206 1,931,602   الضرائبربح قبل ال

  
  

 (55,222) (50,052)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

  
─────── ─────── 

 2,131,984 1,881,550  ربح الفترة

  
═══════ ═══════ 

    الخاص بـ:

 2,081,407 1,845,279   الشركة األم يمساهم  

 50,577 36,271  الحصص غير المسيطرة  

  
─────── ─────── 

  
1,881,550 2,131,984 

  
═══════ ═══════ 

      فلس 8.49 فلس 7.52 3 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  
═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  تمعلوماتشكل جزءاً من هذه ال 12إلى  1من مرفقة ال إن اإليضاحات
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 )غير مدقق( المجمع فثالمرحلي المك الشامل بيان الدخل

 2020 نوفمبر 30ة المنتهية في فترلل

 

 

 المنتهية في الثالثة أشهر 
 نوفمبر 30

 2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 2,131,984 1,881,550 ةفترربح ال

 

─────── ─────── 

    :شاملة أخرىخسائر 

   في فترات الحقة:  لخسائر ا   او ح  األرباإلى    قد يتم إعادة تصنيفها   خسائر شاملة أخرى 

 (11) (9) جنبيةالناتجة من تحويل عمليات أتحويل ال فروق

 

─────── ─────── 

 (11) (9) للفترةشاملة أخرى  خسائر

 

─────── ─────── 

 2,131,973 1,881,541 ةلفتراإليرادات الشاملة لإجمالي 

 ═══════ ═══════ 

   الخاص بـ:

 2,081,398 1,845,270  مالشركة األ يمساهم

 50,575 36,271 مسيطرةالحصص غير ال

 

─────── ─────── 

 

1,881,541 2,131,973 

 

═══════ ═══════ 

 
 

 

 

 





 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتتشكل جزءاً من هذه ال 12إلى  1لمرفقة من ات اإن اإليضاح
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 نوفمبر 30ة المنتهية في فترلل

 
     م بمساهمي الشركة اال   ة الخاص 

 

 رأس
 المال   

  عالوة 
 سهمأ  إصدار 

احتياطي 
 اجباري 

 اطي تي اح 
 عام

احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية 

احتياطي 
 القيمة العادلة

 أرباح 
  مرحلة 

 اإلجمالي
 الفرعي  

الحصص غير 
 المسيطرة 

مجموع حقوق 
 الملكية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتيك  دينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

           

 34,549,463 80,760 34,468,703 5,956,902 (683) (11,496)     - 3,993,677     - 24,530,303 )مدقق( 2020  سبتمبر  1كما في 

 1,881,550 36,271 1,845,279 1,845,279     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

 (9)     - (9)     -     - (9)     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى للفترة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

شاملة  إجمالي )الخسائر( اإليرادات ال 

 1,881,541 36,271 1,845,270 1,845,279     - (9)     -     -     -     - األخرى للفترة

الحصص غير  يعات أرباح إلى  توز

 (3,676) (3,676)     -     -     -     -     -     -     -     - لمسيطرةا 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 36,427,328 113,355 36,313,973 7,802,181 (683) (11,505)     - 3,993,677     - 24,530,303 2020نوفمبر    30في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 43,096,788 687,450 42,409,338 9,977,178 (683) (11,487) 1,097,976 3,309,925 3,506,126 24,530,303 )مدقق(   2019  سبتمبر  1كما في 

 2,131,984 50,577 2,081,407 2,081,407     -     -     -     -     -     -  فترة ربح ال 

 (11) (2) (9)     -     - (9)     -     -     -     - ة لفتر شاملة أخرى ل  خسائر 

   ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,131,973 50,575 2,081,398 2,081,407     - (9)     -     -     -     - ة تر لف اإليرادات الشاملة ل )الخسائر(  اجمالي  

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 45,228,761 738,025 44,490,736 12,058,585 (683) (11,496) 1,097,976 3,309,925 3,506,126 24,530,303  2019  نوفمبر   30في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 . وشركاتها التابعة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع
 

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتتشكل جزءاً من هذه ال 12إلى  1فقة من إن اإليضاحات المر
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 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 

 2020 نوفمبر 30ة المنتهية في فترلل
 

  

 هر المنتهية في ثة أشالالث
 نوفمبر 30

  
  

  
 نوفمبر  30

2020 
 نوفمبر  30

2019 
 

 دينار كويتي دينار كويتي حإيضا
    

 أنشطة التشغيل
   

 2,190,725 1,931,602    الضرائبقبل ربح ال

    التدفقات النقدية: في بصاالضرائب قبل ربح التعديالت لمطابقة 

 (1,856,952) (1,702,700) 6 زميلةحصة في نتائج شركات 

 تخدامدات حق االسممتلكات ومعدات وموجواستهالك  
 

67,734 7,765 

 خسائر ائتمان متوقعةمخصص 
 

512 -     

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

13,033 30,564 

 طلوبات تأجيرفائدة لم
 

9,628 1,717 

  
─────── ─────── 

  
319,809 373,819 

 عديالت على رأس المال العامل: الت
 

  

 مدينون ومدفوعات مقدًما
 

(505,619) (916,832) 

  ونمخز 
 

524 (4,148) 

 دائنون ومصروفات مستحقة 
 

367,751 764,434 

  
─────── ─────── 

 أنشطة التشغيلمن  التدفقات النقدية الناتجة
 

182,465 217,273 

 الخدمة للموظفين مدفوعة مكافأة نهاية 
 

(53,298) (13,117) 

 ئب مدفوعة ضرا
 

(55,222) (6,323) 

  
─────── ─────── 

 أنشطة التشغيل دية الناتجة منصافي التدفقات النق
 

73,945 197,833 

  
─────── ─────── 

 أنشطة االستثمار 
 

  

 صافي الحركة في ودائع ثابتة
 

(7,725) 2,450,000 

  
─────── ─────── 

 رأنشطة االستثماالناتجة من  (المستخدمة في)ية صافي التدفقات النقد
 

(7,725) 2,450,000 

  
─────── ─────── 

 أنشطة التمويل 
 

  

 الحصص غير المسيطرة باح مدفوعة إلىيعات أرتوز
 

(3,676) -     

 سداد جزء أصل المبلغ من مطلوبات التأجير
 

(79,113) 4,994 

  
─────── ─────── 

 نشطة التمويلأ ( الناتجة منالمستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
 

(82,789) 4,994 

  
─────── ─────── 

    

 والنقد المعادلفي النقد الزيادة  )النقص(صافي 
 

(16,569) 2,652,827 

 بداية الفترةفي  والنقد المعادلالنقد 
 

7,161,377 5,453,305 

  
─────── ─────── 

 نهاية الفترةفي  والنقد المعادل النقد
 

7,144,808 8,106,132 

 
 

═══════ ═══════ 

 المكثف ن بيان التدفقات النقدية المرحليستبعدة منقدية م رغيبنود 
 :المجمع

 

  

نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير  جيرلمطلوبات التأتعديل انتقالي 
   16الية الم

 
-      142,434 

نتيجة تطبيق المعيار الدولي  لموجودات حق االستخدامتعديل انتقالي 
  16للتقارير المالية 

 
-      (142,434) 

 توزيعات من شركات زميلة 
 

-      2,789,856 

 



 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة( المجمعةالمرحلية المكثفة ة الماليات إيضاحات حول البيان

 2020 نوفمبر 30كما في وللفترة المنتهية في 
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  حول الشركةمعلومات  1
 

)"الشركة األم"( القابضة ش.م.ك.ع.  تعليميةللمجموعة ال ةالمجمعالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتتم التصريح بإصدار ال

 ً ً لقرار أعضاء  2020نوفمبر  30في  هيةأشهر المنت ةثثالاللفترة المجموعة"( بـ "وشركاتها التابعة )يشار إليها معا وفقا

 .2021يناير  12ريخ ر بتاالصادالشركة األم مجلس إدارة 
 

 15بموجب قانون الشركات التجارية رقم  1992 سبتمبر 21 اريختبتم تسجيلها  كويتيةمساهمة شركة هي إن الشركة األم 

تقع الشركة األم في حولي، شارع  .لكويتلني في بورصة اا بشكل عهمهأس يتم تداولو، لهوالتعديالت الالحقة  1960لسنة 

ولة  ، د13133، الصفاة 27215 .بمسجل هو صبراج، برج ب، الطابق الثامن، وعنوانها البريدي الالعثمان، مجمع األ

 .الكويت
 

هي  األم الكبرى شركة ال"(. برىك)"الشركة األم ال ع.الشركة األم هي شركة تابعة لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.

 . الكويت بورصةكويتية يتم إدراج أسهمها في مساهمة شركة 
 

لتعليمي. تتم جميع األنشطة وفقًا لقطاع االستثمار في اتقديم الخدمات التعليمية وامجال تعمل المجموعة بشكل أساسي في 

 . لشريعة اإلسالميةحكام األ
 

  أساس اإلعداد 2
 

ً ل 2020نوفمبر  30أشهر المنتهية في  ةثالثل فترة اللمجمعة ثقة اية المكرحلالم المالية  معلوماتتم إعداد ال معيار وفقا

 . "(34لي بة الدوعيار المحاس"م) "المالية المرحلية التقارير"  34المحاسبة الدولي 
 

ت المالية  ياناالب العداد ة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبةجمعالم ةفكثال تتضمن المعلومات المالية المرحلية الم

أغسطس  31لسنة المنتهية في لة السنوية للمجموعة جمعالبيانات المالية المب ليها مقترنةاالطالع عالسنوية، ويجب  جمعةالم

2019. 
 

ولكن ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية  2020سيرات ألول مرة في عام العديد من التعديالت والتف ريتس

 للمجموعة. ثفة المجمعةكالم
 

 لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعد.
 

 لمخففةواة ألساسياالسهم ربحية  3
 

ى  عل من حملة األسهم العادية الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم  ربحقسمة األساسية بربحية السهم مبالغ احتساب يتم 
. ويتم احتساب ربحية األسهم المخففة بقسمة ربح مساهمي األسهم خالل الفترة القائمة العادية سهملمرجح لعدد األالمتوسط ا
توسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم لما على  ماألشركة العادية لل

خذا في االعتبار عدم وجود  أأسهم عادية.  إلىسهم العادية المخففة المحتملة ويل كافة األالعادية التي سيتم إصدارها لتح
 .اثلةمتم خففةية والماألساس أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية األسهم

 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة 
 نوفمبر 30

 2020 2019 
   

 2,081,407 1,845,279 )دينار كويتي(الخاص بمساهمي الشركة األم ربح الفترة 

 ═══════ ═══════ 

 245,303,030 245,303,030 ألسهم القائمة المتوسط المرجح لعدد ا

 ═══════ ═══════ 

 فلس  8.49 فلس  7.52 ففة والمخ ألساسيةربحية السهم ا

 ═══════ ═══════ 
 

ة المجمعة وتاريخ التصريح حلية المكثفلم يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية المر
  والمخففة.اسية بحية السهم األسردراج إما قد يتطلب إعادة معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بإصدار الم
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 ودائع ثابتة 4
 

زيد عن ثالثة أشهر وتقل عن سنة واحدة حسب المتطلبات الفورية للمجموعة  ينة تيتم إيداع الودائع الثابتة لفترات متبا
  %( سنوياً.3% إلى 2: 2019نوفمبر  30و% 3.2إلى  %1.25: 2020أغسطس  31% )1.2وتكتسب فائدة بنسبة 

 

 نوفمبر 30دينار كويتي و 92,620: 2020أغسطس  31)كويتي  ردينا 92,620بمبلغ  وديعة محتجزةد صييتضمن الر
في العمليات اليومية للمجموعة وتكتسب فائدة بمتوسط نسبة دينار كويتي( وهي غير متاحة لالستخدام  92,620: 2019
 سنوياً. %(3.125: 2019نوفمبر  30% و1.75: 2020أغسطس  31) 1.75%

 

  والنقد المعادلنقد ال 5
 

  )مدققة(   

 
 نوفمبر 30

 2020 
 أغسطس 31

2020 
 نوفمبر 30

 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي دي 
    

 1,096,132 961,377 1,044,808 في الصندوق دنقو لدى البنوك نقد

 7,010,000 6,200,000 6,100,000 لثالث أشهر أو أقلذات فترة استحقاق  قصيرة األجل ودائع 

 ─────── ─────── ─────── 

 8,106,132 7,161,377 7,144,808 والنقد المعادلالنقد 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

الفورية للمجموعة،  أشهر بناءا على متطلبات النقد  3إيداع الودائع قصيرة االجل لفترات متباينة تتراوح بين يوم واحد ويتم 
 %( سنويا. 3-2: 2019نوفمبر  30%، و3-2: 2020أغسطس  31% )3-2توسط بنسبة ل مفائدة بمعد وتحقق

 
 زميلةكات استثمار في شر 6

 
  )مدققة(  

 

 نوفمبر 30
 2020 

 أغسطس 31
2020 

 نوفمبر 30
 2019 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
   

 36,721,412 36,721,412 29,220,906 ي فتتاحاالرصيد ال

 1,856,952 7,040,969 1,702,700 نتائجالفي   ةحص

     - (6,303,954)     - لمالتخفيض رأس ا

 (2,789,856) (8,237,521)     - مستلمة أرباحوزيعات ت

 
─────── ─────── ─────── 

 
30,923,606 29,220,906 35,788,508 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

  تحويللوا والتشغيل بناءال بنظام عقود 7
 

التي مثلت ترتيبات وجموعة ى الملدالمعدات والممتلكات وغير الملموسة  موجوداتانخفضت قيمة ال ،في السنوات السابقة

مبرمة  تحويلوالتشغيل وال بناءالبنظام د االمتياز بما في ذلك الحق في استخدام األراضي، لمدرستين تعمالن بموجب عقو

 . فترة االمتيازلتقدمت المجموعة بطلب للحصول على تمديد و 2009قانونيًا عام  نهاسريا ىانتهومع وزارة المالية 
 

الحصول على التجديد من وزارة المالية فيما  تأكد جوهري بشأنأن هناك باإلدارة  ترىاألرصدة حيث  هذه نخفضت قيمةا

 لقدرةنظًرا و ،ومع ذلك .إلى حد كبير اؤكدً مير غكان أمًرا وأن استرداد هذه المبالغ تحويل والتشغيل وال بناءال تعلق بعقودي

اإلدارة أن المدارس ستواصل   ترىوزارة التعليم على أساس سنوي، ع تجديد تراخيص تشغيل المدارس م الشركة األم على

 .قريبالعمل في المستقبل ال
 

 عالقةطراف ذات األ حاتإفصا 8
 

وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة  اء مجلس اإلدارة ضالمساهمين وأع و زميلةالالشركات األطراف ذات عالقة  يمثل

يتم الموافقة على سياسات . أو تأثيًرا ملموًسا ارسون عليها سيطرة مشتركةلتي يمت التي يسيطرون عليها أو اوالشركا

 .  األم عامالت من قبل إدارة الشركةتسعير وشروط تلك الم
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 )تتمة(  عالقةطراف ذات األإفصاحات  8
 

 :عالقة مع األطراف ذات القائمة األرصدة مجمل قيمة المعامالت وول التالي الجدوضح ي
 

   (ة)مدقق 2020نوفمبر  30 

 
 زميلةشركات 

 المساهمون
أطراف أخرى 

 اإلجمالي ذات عالقة

أغسطس  31
2019 

 اإلجمالي

نوفمبر  30
2019   

 اإلجمالي

 
 يدينار كويت يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يكويت دينار

       

المكثف  المرحلي الدخلبيان 

  المجمع 

 

    

 37,500 150,000 37,500     -     - 37,500 أخرى إيرادات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

الي المرحلي بيان المركز الم

       المكثف المجمع 

من أطراف   ةمستحق أرصدة

  ضمن  ةذات عالقة )مدرج

 2,793,313 7,212 921 921     -     - ن ومدفوعات مقدًما(يمدين

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

إلى أطراف   ةمستحق دةأرص

  ضمن  ةذات عالقة )مدرج

 (581,409) 946,610 (4,236) (4,236)     -     - ن ومصروفات مستحقة(يدائن

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
      

توزيعات أرباح وتوزيعات 

رجة ضمن مستحقة )مد

     - 317,973 ( 475,963)      - (475,963)     - ستحقة(وفات مدائنين ومصر

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 ود المعامالت مع أطراف ذات عالقة شروط وبن

 ترةالفية نهاالقائمة في  ةاألرصد إن  وط معتمدة من قبل اإلدارة.شر استنادا إلىعالقة  ذات عامالت مع أطرافيتم تنفيذ الم

قديم أو استالم أي ضمانات ألي أرصدة مدينة أو  وليس لها موعد سداد ثابت. لم يتم ت غير مكفولة بضمان وال تحمل فائدة

مخصص لخسائر  مجموعة أيسجل ال، لم ت2020 نوفمبر 30لمنتهية في لفترة اوبالنسبة ل. عالقة طراف ذاتاألدائنة لدى 

 . (دينار كويتي : ال شيء2019 نوفمبر 30) من أطراف ذات عالقة  مستحقةالالغ علقة بالمباالئتمان المتوقعة المت
 

، رة العليا لديهااإلدالموظفي  مكافأةأي  بدفع األم تقم الشركة، لم 2020نوفمبر  30ة الثالثة أشهر المنتهية في خالل فتر

 .آت مقابل خدماتهم اإلداريةالمكافالشركة األم الكبرى حيث تتحمل 
 

 35,000دارة بمبلغ عضاء مجلس اإلألمكافأة  توزيعب 2020نوفمبر  23دارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ لس اإلمج أوصى

في اجتماع الجمعية العمومية  عليها افقةلموتخضع هذه التوصية ل. 2020أغسطس  31دينار كويتي للسنة المنتهية في 

 . السنوية
 

 ومطلوبات محتملةرأسمالية التزامات  9
 

 نار كويتي دي 122,450: 2020أغسطس  31دينار كويتي ) 122,450بمبلغ  تضامنية تكفاالاألم  ةالشركقدمت 

 .هريةعنها أي التزامات جو نتجيدينار كويتي( وال يتوقع أن  159,450: 2019نوفمبر  30و
 

 ةقياس القيمة العادلة لألدوات المالي  10
 

لموجودات المالية والمطلوبات المالية  بالنسبة ل مادية عن قيمتها الدفترية. بصورة ف إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختل

استنادا إلى  ي الفورإلعادة التسعير  تخضعأو شهًرا(،  12من  ل قاق قصيرة األجل )أقائلة أو التي لها فترات استحالس

 . ريباتق ادلةقيمتها الع تعادلفمن المفترض أن قيمتها الدفترية حركات في السوق، ال
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 معلومات القطاعات       11
 

 معلومات القطاعات األساسية 
 :هايتم اعداد تقارير بشأنتم تنظيم المجموعة ضمن ثالث قطاعات أعمال  ،ألغراض اإلدارة

 

  :من تقديم الخدمات التعليمية.الناتجة سوم الدراسية تمثل الرالخدمات التعليمية 

  :ة في القطاع التعليمي.ميللزركات امثل االستثمار في الشتاالستثمارات 

 مبالغ أخرى غير موزعةمثل ت: أخرى . 
 

 . م األداءبشأن تخصيص الموارد وتقيينتائج التشغيل لوحدات أعمالها بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات تراقب اإلدارة 
 

  . اعاتة أي معامالت بين القط. ليس لدى المجموعهلى نتائجاستنادًا إتم تقييم أداء القطاع ي
 

 على التوالي:  2019و 2020نوفمبر  30شهر المنتهية في األ الثالثةمجموعة لفترة الدى اإليرادات واألرباح لقطاعات التشغيل لحول  معلوماتالجداول التالية عرض ت
 

 اإلجمالي أخرى استثمارات تعليمية خدمات 

 وفمبرن 30 نوفمبر 30 نوفمبر 30 نوفمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتي دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

         

 3,295,458 2,505,078 176,872 108,956 1,856,952 1,702,700 1,261,634 693,422 ات قطاعالات إيراد

 2,187,206 1,931,602 176,872 (5,708) 1,856,952 1,702,700 157,595 234,610 الضرائب ل الربح قب
             

 (55,222) (50,052)       عم العمالة الوطنية ضريبة د

       ─────── ─────── 

 2,131,984 1,881,550       ربح الفترة

       ═══════ ═══════ 

 49,409,048 41,286,396    -    - 7,496,173 32,081,331 41,912,875 9,205,065 القطاعات داتموجو

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 4,180,287 2,956,019    -    -    -    - 4,180,287 2,956,019 ات القطاعاتمطلوب

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
         

         أخرى: إفصاحات

 35,788,508 30,923,606     -     - 35,788,508 30,923,606     -     - استثمار في شركات زميلة

 1,856,952 1,702,700     -     - 1,856,952 1,702,700     -     - حصة في نتائج شركات زميلة 

 (7,766) (67,734)     -     -     -     - (7,766) (67,734) صروفات استهالكم 

 (215,799) (125,639)     -     -     -     - (215,799) (125,639) تكلفة مخزون مسجل كمصروفات
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 )غير مدققة( المجمعةالمرحلية المكثفة إيضاحات حول البيانات المالية 
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  19-تأثير فيروس كوفيد 12
 

 نظرا باعتباره وباًء  (19-ورونا )كوفيدكس تفشي فيروعن ة ، أعلنت منظمة الصحة العالمي2020خالل شهر مارس 

بما في ذلك دولة   أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي هذا التفشيوقد أثر  .مع أنحاء العالجمي فيانتشاره لسرعة 

دود وإصدار  الفيروس، بما في ذلك إغالق الح رالحتواء انتشا ذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطواتالكويت. اتخ

  .الدميع أنحاء البفي جل االق وحظر التجوت للتباعد االجتماعي وفرض عمليات اإلغاداإرش
 

مؤقت كجزء من التدابير الجامعات في دولة الكويت بشكل المدارس والحكومة تعليق قررت ، 2020 في أواخر فبراير

ة للمرحل 2020أغسطس  4 تىحالحكومة تمديد فترة التعليق  ، قررت2020مارس  19. في 19-جهة كوفيداالوطنية لمو

ربية أخرى، أصدر وزير الت. من جهة 2020أكتوبر  4في  11 – 1، بينما تستأنف الدراسة للمراحل ( 12الثانوية )

من المرحلة  والقوميةارس العربية بالمدألغى الرسوم الدراسية للطالب  2020يوليو  29عليم العالي قرارا وزاريا في والت

% من 25وتخفيض نسبة  2019/2020 م الدراسيللعا 2020ير فبرا 26والمستحقة بعد  11لة التمهيدية حتى المرح

للطالب بالعودة الى   وإلى حين السماح الخاصةللمدارس  2020/2021 اسيالمقررة عن العام الدر  ة الرسوم الدراسي

اً في الرسوم فاضاً جوهريانخما شهدت كج التشغيل لدى المجموعة بصورة ملحوظة ، انخفضت نتائلذلكنتيجة . المدارس

شهر  ثالثة أتأثيره على فترة الانعكس وهو ما  2020-2019 السنة الماليةمن رابع والالثالث  ينل الربعالدراسية خال

 .(2021-2020)الربع األول من عام  2020نوفمبر  30المنتهية في 
 

مدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. بعض ال تعديلالمجموعة  مر منواستوجب األ

تقدير خسائر االئتمان لمجموعة في ا لمن قب ةالمستقبلية المستخدم ة بتعديل التقديراتبصورة رئيسي تبطت التعديالتوار

ا وبالتالي سيتم تحديد مدى  لمزيد من البيانات الموثوق بهي ظل توفر اتقييم تأثير الجائحة ف المجموعةصل المتوقعة. ستوا

 المالية المجمعة الالحقة.  اتالبيانن المتوقعة في فترات االئتما ضرورة إجراء أي تعديل على خسائر
 

، وبالتالي ال يمكن تحديد التأثير النهائية لهذا الحدثوال يمكن معرفة النتائج  متداعيةزالت  ما 19-دوفيك جائحة إن تأثيرات

بشكل معقول في  مجمعةال يانات الماليةالبهذه نشأت بعد تاريخ روف التي ألحداث والظانتيجة الكلي على المجموعة 

 عند -ور وعند معرفته ف - لى المجموعةع 19-فيدسيتم إدراج تأثير كو .عةالمجم البيانات الماليةتاريخ التصريح بهذه 

 والموجودات إليرادات والمصروفات ل المسجلة مبالغالافتراضات المجموعة التي تؤثر على ديرات وتحديد تق

 والمطلوبات.
 

ً تقييجموعة مأجرت ال افة المعلومات لية وكالقتصادية الحاستمرارية في ضوء الظروف اتطبيق مبدأ االية إمكانى  لمدما

أس المال  ورقبلي تم إعداد التوقعات والتي تغطي األداء المستاليقين. دم حة حول المخاطر المستقبلية وأوجه عمتاال

ي توضح أنه لدى  ات في الوقت الحالولكن التوقع عدلتصافي ا 19-كوفيد جائحةقد يستمر تأثير  .ى المجموعةلد ولةالسيو

 من تغيير اعتباراً  أو تأثر أي قائمة دون زال حالة االستمرارية ت الو تواجدها التشغيلية لمواصل فيةكاالمجموعة موارد 

 مرارية.تمبدأ االسعلى أساس ب مناسال الشكلب المجمعة البيانات الماليةتم إعداد . نتيجة لذلك، 2020 أغسطس

 
 

 

 
 

 




