
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.

 تها التابعة اوشرك
 

 المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلومات

 (ة)غير مدقق

 2021 فبراير 28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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"(   معلمجلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف ا

المرحليين  والدخل الشامل األرباح أو الخسائر يوبيان، 2021فبراير  28المجموعة"( كما في بـ"وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً 

التغيرات في حقوق الملكية وبياني  ،يخبذلك التار تينالمنتهي لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المكثفين المجمعين المتعلقين به

ر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي  أشه ستةالة ترلف به ينالمتعلق ينالمجمع ينالمكثف ينالمرحليوالتدفقات النقدية 

ً لمعيا  يلامال ريرالتق" 34لمحاسبة الدولي ر االمسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا
 .المجمعة المكثفةالمرحلية  يةمراجعتنا لهذه المعلومات المال إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة ."المرحلي

 

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

 إلى رئيسيةة فصبالمرحلية في توجيه االستفسارات تتمثل مراجعة المعلومات المالية المتعلق بمهام المراجعة.  "للمجموعة

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق سؤوالموظفين الم

ننا نا الحصول على تأكيد بأية وعليه، فإنه ال يمكنالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدول نطاق منبير د كإلى حالمراجعة أقل 

 مور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.م بكافة األعلعلى 
 

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

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

 النتيجة
مات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  معلو، 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   ا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتن

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 للشالالحقة لها والتعديالت التنفيذية تهالئحووالتعديالت الالحقة له  2016

 شاط الشركة األم أو مركزها المالي.ن على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على 2021فبراير  28أشهر المنتهية في  ستةال
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 ةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 )تتمة( تعليمية القابضة ش.م.ك.ع.المجموعة ال
 

 ()تتمة تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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

د يكون ق وجه ىعل 2021فبراير  28أشهر المنتهية في  ستةالترة لقة به خالل فئة أسواق المال والتعليمات المتعفي 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
 

 2021 أبريل 13

  الكويت



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

 

 .المجمعةمرحلية المكثفة الالمالية  تعلوماملتشكل جزءاً من هذه ا 14إلى  1من مرفقة ال إن اإليضاحات
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 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

 2021 فبراير 28ة المنتهية في فترلل
 

  
 أشهر المنتهية في  الستة  أشهر المنتهية في الثالثة 

  

   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020 
   فبراير 28 

2021 
  فبراير 29

2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح

       

 2,522,805 1,707,968  1,261,171 1,014,546  رسوم دراسية 

 (1,911,580) (1,001,743)  (930,369) (548,452)  دراسية مباشرة تكاليف

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 611,225 706,225  330,802 466,094  مجمل الربح

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

  
     

 3,802,120 3,527,920  1,945,168 1,825,220 6 شركات زميلة حصة في نتائج

 342,058 238,570  165,186 129,614  إيرادات أخرى 

 (141,471) (109,486)  (73,074) (49,631)  تكاليف موظفين

 (107,738) (189,011)  (56,859) (132,680)  ة وإداريةمصروفات عمومي

 (13,562) (7,998)  (5,797) (3,999)  مصروفات استهالك

 (12,662) (4,320)  (12,662) (4,320)  ان متوقعةمخصص خسائر ائتم

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

 4,479,970 4,161,900  2,292,764 2,230,298   الضرائبربح قبل ال

  
     

 (113,383) (102,168)  (58,161) (52,116)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 4,366,587 4,059,732  2,234,603 2,178,182  ربح الفترة

  

════════ ════════  ════════ ════════ 

       الخاص بـ:

 4,266,572 3,984,532  2,185,165 2,139,253   الشركة األم يمساهم  

 100,015 75,200  49,438 38,929  الحصص غير المسيطرة  

  

──────── ────────  ──────── ──────── 

  
2,178,182 2,234,603  4,059,732 4,366,587 

  

════════ ════════  ════════ ════════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة 

      فلس 8.91 فلس 8.72 3 الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

      فلس 17.39 فلس 16.24

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 .المجمعةمرحلية المكثفة الالمالية  تعلوماملتشكل جزءاً من هذه ا 14إلى  1من مرفقة ال إن اإليضاحات
 

4 
 

 )غير مدقق( معالمج فثالمرحلي المك ملشالا بيان الدخل

 2021 فبراير 28ة المنتهية في فترلل

 
 أشهر المنتهية في  الستة  المنتهية في  الثالثة أشهر 

 

   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020 
   فبراير 28 

2021 
  فبراير 29

2020 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

      

 4,366,587 4,059,732  2,234,603 2,178,182 ةفترلا ربح

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

       :شاملة أخرى (خسائر) إيرادات

 قد يتم إعادة تصنيفها   شاملة أخرى   ( خسائرإيرادات ) 
      في فترات الحقة:  لخسائر ا   او ح  األربا إلى  

 تالناتجة من تحويل عملياتحويل ال فروقصافي 

 (11)      -       - 9 جنبيةأ

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 (11)      -       - 9 للفترةشاملة أخرى  (ئرخسا) إيرادات

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 4,366,576 4,059,732  2,234,603 2,178,191 ةلفتراإليرادات الشاملة لإجمالي 

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

      الخاص بـ:

 4,266,563 3,984,532  2,185,165 2,139,262  مالشركة األ يمساهم

 100,013 75,200  49,438 38,929 مسيطرةالحصص غير ال

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 

2,178,191 2,234,603  4,059,732 4,366,576 

 

════════ ════════  ════════ ════════ 

 
 

 

 

 





 

 ة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة المجموعة التعليمي 
 

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتتشكل جزءاً من هذه ال 14إلى  1لمرفقة من ات احإن اإليضا
 

 6 
 

 )غير مدقق(المجمع المكثف حلي رالمبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2021 فبراير 28في ة المنتهية فترلل
   م بمساهمي الشركة اال   ة الخاص 

 

 رأس
 المال   

  عالوة 
 سهمأ  إصدار 

 احتياطي 
 اجباري 

 اطي تي ح ا 
 عام

 احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية 

 احتياطي 
 القيمة العادلة

 أرباح 
  مرحلة 

 اإلجمالي
 الفرعي  

الحصص غير 
 ة رالمسيط 

 مجموع 
 حقوق الملكية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتيك  دينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي 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 

 4,059,732 75,200 3,984,532 3,984,532  -       -        -       -       -       -      ربح الفترة

  -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      شاملة أخرى للفترة  إيرادات 

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

شاملة  ال   )الخسائر( اإليرادات  إجمالي  
 4,059,732 75,200 3,984,532 3,984,532  -       -       -       -       -       -      ةللفتر 

م لمساهمي الشركة األ   يعات أرباح توز
 (735,909)  -      (735,909) (735,909)  -       -       -       -       -       -      (9) إيضاح  

الحصص غير صافي الحركة في  
 10,192 10,192  -       -       -       -       -       -       -       -      طرةسيلم ا 

 683  -      683  -      683  -       -       -       -       -      تعديالت أخرى

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

 37,884,161 166,152 37,718,009 9,205,525  -      (11,496) - 3,993,677 - 24,530,303 2021 فبراير  28في  

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

           

   مبمساهمي الشركة اال   ة الخاص 

 

 رأس
 المال   

  عالوة 
 سهمأ  إصدار 

 احتياطي 
 اجباري 

 ي ط اتي ح ا 
 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 تييو ك  دينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي 

           

 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 

 4,366,587 100,015 4,266,572 4,266,572     -     -     -     -     -     -  فترة ربح ال 

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

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

اإليرادات الشاملة  )الخسائر(  اجمالي  
 4,366,576 100,013 4,266,563 4,266,572     - (9)     -     -     -     - ة تر ف ل ل 

م لمساهمي الشركة األ   رباح يعات أ توز
 (14,581,280)     - (14,581,280) (9,977,178)     -     - (1,097,976)     - (3,506,126)     - (9) إيضاح  

الحصص غير    إلى   يعات أرباح توز
 (192,573) (192,573)     -     -     -     -     -     -     -     - لمسيطرةا 

 (300,301) (300,301)     -     -     -     -     -     -     -     - تابعةفي شركة  مال   س رأ     خفض 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 32,389,210 294,589 32,094,621 4,266,572 (683) (11,496)     - 3,309,925     - 24,530,303  2020  فبراير   29في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 التابعة . وشركاتها .م.ك.عش المجموعة التعليمية القابضة
 

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتن هذه التشكل جزءاً م 14إلى  1فقة من إن اإليضاحات المر
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 قق()غير مد المجمعالمرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 

 2021 فبراير 28ة المنتهية في فترلل
 

  
 هر المنتهية في أش الستة

  
  

  

   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي اتحإيضا

    

 أنشطة التشغيل
   

 4,479,970 4,161,900    الضرائبقبل ربح ال

    النقدية:  فقاتالتدفي بصاالضرائب قبل ربح التعديالت لمطابقة 

 (3,802,120) (3,527,920) 6 زميلةحصة في نتائج شركات 

 13,562 200,281  تخدامدات حق االسووموج ممتلكات ومعداتاستهالك  

 12,662 4,320  خسائر ائتمان متوقعةمخصص 

 70,707 33,358  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 2,941 21,505  طلوبات تأجيرفائدة لم

 
 ──────── ──────── 

 
 893,443 777,722 

    يالت على رأس المال العامل: دعالت

 (2,680,592) (1,899,713)  ات مقدًمامدينون ومدفوع

 (4,756) 524   ونمخز 

 746,768 989,042  دائنون ومصروفات مستحقة 

 

 ──────── ──────── 

 (1,160,858) (16,704)  أنشطة التشغيل المستخدمة فيالتدفقات النقدية 

 (36,756) (165,384)  عة وظفين مدفومالخدمة للمكافأة نهاية 

 (21,362) (113,383)  ة ئب مدفوعضرا

 
 ──────── ──────── 

 (1,218,976) (295,471)  أنشطة التشغيل المستخدمة فيدية صافي التدفقات النق

 
 ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار 

 2,450,000 1,050,000  صافي الحركة في ودائع ثابتة

 12,608,265 1,637,626 6 أرباح مستلمة من شركات زميلةت يعازتو

 -      10,192  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

 
 ──────── ──────── 

 15,058,265 2,697,818  رأنشطة االستثماالناتجة من ية صافي التدفقات النقد

 
 ──────── ──────── 

    أنشطة التمويل 

 (14,108,102) -       ألم مساهمي الشركة ا إلىعة وباح مدفيعات أرتوز

 (14,940) (217,189)  مبلغ من مطلوبات التأجيرأصل سداد جزء 

 
 ──────── ──────── 

 (14,123,042) (217,189)  نشطة التمويلأ المستخدمة فيقدية صافي التدفقات الن

 
 ──────── ──────── 

 
   

 (283,753) 2,185,159  صيرة األجلائع ق والود والنقد المعادل في النقد )النقص(الزيادة صافي 

 5,453,305 7,161,377  بداية الفترة في  والودائع قصيرة األجل والنقد المعادلالنقد 

 

 ──────── ──────── 

 5,169,552 9,346,536 5 نهاية الفترةفي  والودائع قصيرة األجل لمعادلوالنقد ا النقد

  ════════ ════════ 

 المكثف ن بيان التدفقات النقدية المرحليستبعدة ممنقدية  رغي بنود
 :المجمع

 
  

نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير  جيرلمطلوبات التأتعديل انتقالي 
   16الية الم

 
     - 125,036 

نتيجة تطبيق المعيار الدولي  لموجودات حق االستخدامتعديل انتقالي 
  16للتقارير المالية 

 
     - (125,036) 

 



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

 مدققة(ر )غي المجمعةالمرحلية المكثفة ة الماليات إيضاحات حول البيان

 2021فبراير  28فترة المنتهية في كما في ولل
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  حول الشركةمعلومات  1
 

( ة األم")"الشركالقابضة ش.م.ك.ع.  ميةتعليللمجموعة ال ةالمجمعالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتتم التصريح بإصدار ال

 ً ً وفق 2021 فبراير 28في  هيةأشهر المنت ستةاللفترة المجموعة"( بـ "وشركاتها التابعة )يشار إليها معا رار أعضاء  لقا

 .2021 أبريل 13ريخ ر بتاالصادالشركة األم دارة مجلس إ
 

 15رية رقم ن الشركات التجابموجب قانو 1992 سبتمبر 21 يخارتبتم تسجيلها  كويتيةمساهمة شركة هي إن الشركة األم 

شارع األم في حولي،  لشركةاتقع  .لكويتلني في بورصة اا بشكل عهمهسأ 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"(. ىبرك)"الشركة األم ال ع.بعة لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.هي شركة تا الشركة األم

 . الكويت بورصةهمها في كويتية يتم إدراج أس ةمساهمشركة 
 

ة وفقًا لتعليمي. تتم جميع األنشطااع لقطالستثمار في اتقديم الخدمات التعليمية وامجال تعمل المجموعة بشكل أساسي في 

 . لشريعة اإلسالميةحكام األ
 

  أساس اإلعداد 2
 

معيار المحاسبة وفقاً ل 2021 فبراير 28ة في أشهر المنتهي ستةلة ارفتللمجمعة ثقة اية المكرحلالمالمالية  معلوماتتم إعداد ال

 . "المرحلي المالي ريرالتق"  34الدولي 
 

ت المالية  ياناالب العداد ةة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبجمعالم ةفكثلمرحلية المومات المالية اال تتضمن المعل

أغسطس  31لسنة المنتهية في لة السنوية للمجموعة جمعانات المالية المبيلاب قترنةا مليهاالطالع عالسنوية، ويجب  جمعةالم

2020. 
 

 1التي تبدأ في  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةلفترات ل مرة سيرات ألوعديالت والتفمن الت العديد ريتس

 للمجموعة. مجمعةلثفة اكولكن ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية الم 2020 سبتمبر
 

 جموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعد.م الملم تق
 

 لمخففةواة ألساسياالسهم ربحية  3
 

  ى عل من حملة األسهم العادية الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم  ربحقسمة ية باألساسربحية السهم مبالغ  ساباحتيتم 

. ويتم احتساب ربحية األسهم المخففة بقسمة ربح مساهمي األسهم خالل الفترة القائمة العادية سهملمرجح لعدد األسط اوالمت

ا المتوسط المرجح لعدد األسهم ة القائمة خالل الفترة زائدد األسهم العاديتوسط المرجح لعد لما على  ماألشركة العادية لل

خذا في االعتبار عدم وجود  أأسهم عادية.  إلىفة المحتملة سهم العادية المخفة األفل كايوالعادية التي سيتم إصدارها لتح

 .اثلةمتم خففةية والماألساس أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية األسهم
 

 أشهر المنتهية في  الستة   هر المنتهية فيشأالثالثة  

 

   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020  
   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020 
      

م الخاص بمساهمي الشركة األربح الفترة 

 4,266,572 3,984,532  2,185,165 2,139,253 )دينار كويتي(
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

خالل ألسهم القائمة المتوسط المرجح لعدد ا

 245,303,030 245,303,030  245,303,030 245,303,030 الفترة
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

      فلس 17.39 فلس 16.24       فلس 8.91 فلس 8.72 ففة والمخ ألساسيةربحية السهم ا

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

ة المجمعة وتاريخ التصريح ية المكثفلحلم يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية المر

  والمخففة.اسية بحية السهم األسردراج إما قد يتطلب إعادة مفة المجمعة ية المرحلية المكثعلومات المالإصدار المب
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ودائع ثابتة 4

أشھر وتقل عن سنة واحدة حسب المتطلبات الفوریة للمجموعة ستةزید عن ینة تیتم إیداع الودائع الثابتة لفترات متبا 
%) سنویاً.3% إلى 2: 2020فبرایر29% 3.2إلى %1.25: 2020أغسطس 31(%1.2وتكتسب فائدة بنسبة 

فبرایر29دینار كویتي و92,620: 2020أغسطس 31(كویتي ردینا 92,620بمبلغ ودیعة محتجزةد صییتضمن الر
بمتوسط نسبة  فائدةوتحققفي العملیات الیومیة للمجموعة دینار كویتي) وھي غیر متاحة لالستخدام 92,620: 2020

سنویاً. %)3.125: 2020ایرفبر29% و1.75: 2020أغسطس 31(1.2%

والنقد المعادلنقد  ال5

(مدققة)  
فبرایر 28

2021
أغسطس 31

2020
فبرایر 29

2020
دینار كویتي  دینار كویتي  نار كویتي دی

846,536961,3771,169,552في الصندوقدنقولدى البنوكنقد
8,500,0006,200,0004,000,000ث أشھر أو أقللثالت فترة استحقاق ذاقصیرة األجلع  ودائ

─────────────────────
9,346,5367,161,3775,169,552والنقد المعادل النقد  

═════════════════════

للمجموعة، الفوریة بات النقد ھر بناءا على متطلأش 3م واحد وإیداع الودائع قصیرة االجل لفترات متباینة تتراوح بین یویتم 
%) سنویا.  3- 2: 2020فبرایر29%، 3- 2: 2020أغسطس 31% (3- 2توسط بنسبة ل مفائدة بمعدوتحقق

زمیلة كات استثمار في شر6
(مدققة)  

فبرایر 28
2021

أغسطس 31
2020

فبرایر 29
2020

تي  دینار كویدینار كویتي دینار كویتي 

29,220,90636,721,41236,721,412يفتتاحاالرصید ال
3,527,9207,040,9693,802,120نتائجالفي ةحص

-(6,303,954)-لمالتخفیض رأس ا
(12,608,265)(8,237,521)(1,637,626)مستلمةأرباحوزیعات ت

─────────────────────
31,111,20029,220,90627,915,267
═════════════════════

تحویلل واوالتشغیلبناءالبنظامعقود7

التي مثلت ترتیبات وجموعة ى الملدالمعدات والممتلكات وغیر الملموسة موجودات انخفضت قیمة ال،في السنوات السابقة
مع  مبرمة یلتحووالوالتشغیل بناءالبنظامد بموجب عقوتعملتینمدرساالمتیاز بما في ذلك الحق في استخدام األراضي، 

. فترة االمتیازلتقدمت المجموعة بطلب للحصول على تمدید و2009قانونًیا عام نھا سریا ىانتھووزارة المالیة 

المالیة فیما الحصول على التجدید من وزارةتأكد جوھري بشأنأن ھناك باإلدارة ترىاألرصدة حیث ھذهنخفضت قیمةا
لقدرةنظًرا و،ومع ذلك.إلى حد كبیراؤكدًمیر غكان أمًرا وأن استرداد ھذه المبالغ ل تحویالوالتشغیل وبناءالتعلق بعقودی

اإلدارة أن المدارس ستواصل ترىوزارة التعلیم على أساس سنوي، ع تجدید تراخیص تشغیل المدارس مالشركة األم على
.قریبالعمل في المستقبل ال

عالقة ات طراف ذاألحات إفصا8

وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة  اء مجلس اإلدارة ضالمساھمین وأعوزمیلةالالشركات ذات عالقة طراف األیمثل
یتم الموافقة على سیاسات  . أو تأثیًرا ملموًسا ارسون علیھا سیطرة مشتركةلتي یمت التي یسیطرون علیھا أو اوالشركا 

.  األمالشركةعامالت من قبل إدارةتلك المتسعیر وشروط 
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(تتمة) عالقةطراف ذات األصاحات إف8

:عالقةمع األطراف ذات القائمة األرصدة مجمل قیمة المعامالت وول التالي الجدوضح ی

) ة(مدقق2021فبرایر28

زمیلة شركات  

المساھمون 
أطراف أخرى  

اإلجماليذات عالقة 

أغسطس  31
2020

جمالي اإل

فبرایر 29
2020

جمالي اإل
ي دینار كویتیتي دینار كودینار كویتيدینار كویتي ار كویتي دیني تكویدینار

المكثف  المرحلي الدخل بیان 
المجمع

75,000150,00075,000--75,000أخرىإیرادات 
════════════════════════════════════

الي المرحلي  بیان المركز الم 
لمكثف المجمعا
من أطراف ةمستحقرصدةأ

ضمن ةذات عالقة (مدرج 
9219217,2123,457--ن ومدفوعات مقدًما) یمدین

════════════════════════════════════
إلى أطراف ةمستحقدةأرص

ضمن ةذات عالقة (مدرج 
735,9094,236740,145946,6101,321,882-تحقة)ن ومصروفات مسیدائن

════════════════════════════════════

توزیعات أرباح وتوزیعات 
رجة ضمن  مستحقة (مد
1,201,332317,973770,420-1,201,332-ستحقة)وفات مدائنین ومصر

════════════════════════════════════

ة  قمع أطراف ذات عالود المعامالت شروط وبن 
ترةالفیة نھا القائمة في ةاألرصدإن وط معتمدة من قبل اإلدارة.شراستنادا إلىعالقة ذاتعامالت مع أطرافیتم تنفیذ الم

ألي أرصدة مدینة أو  قدیم أو استالم أي ضمانات ولیس لھا موعد سداد ثابت. لم یتم تغیر مكفولة بضمان وال تحمل فائدة
مخصص لخسائر مجموعة أي سجل ال، لم ت2021فبرایر28لمنتھیة في لفترة ابالنسبة لو. عالقةطراف ذات األدائنة لدى 

.  )دینار كویتي12,662: 2020فبرایر29(من أطراف ذات عالقةمستحقةالالغ علقة بالمباالئتمان المتوقعة المت

، حیث رة العلیا لدیھا اإلدالموظفي كافأةمي أبدفع األملشركةتقم ا، لم 2021فبرایر28ة في أشھر المنتھیستةة الخالل فتر
.آت مقابل خدماتھم اإلداریةالمكافالشركة األم الكبرى تتحمل 

2020طس أغس31في للسنة المنتھیةالسنویة الجمعیة العمومیةفيالشركة األممساھمووافق،2021فبرایر21في
.  دینار كویتي35,000أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغكافأةمعلى

أرباح توزیعات 9

فلس للسھم  3بقیمةأرباح نقدیة توزیععلى 2021ینایر 21بتاریخللمساھمین المنعقدة السنویةوافقت الجمعیة العمومیة
المعلومات  ق السداد كما في تاریخ ح والتي تست2020أغسطس 31ھیة في دینار كویتي للسنة المنت735،909مبلغبإجمالي

. دائنین ومصروفات مستحقةمدرجة ضمن ھي و لمكثفة المجمعةالمالیة المرحلیة ا

فلس59بقیمةأرباح نقدیة توزیععلى 2019دیسمبر 24بتاریخللمساھمین المنعقدة السنویةوافقت الجمعیة العمومیة
من خالل والتي سوف یتم سدادھا ، 2019أغسطس 31لسنة المنتھیة في دینار كویتي ل14،581،280مبلغ للسھم بإجمالي

بمبلغ  2019أغسطس 31كما في المرحلةاألسھم واألرباح عالوة إصداروالحتیاطي العاملالكاملاالستخدام
دینار كویتي على التوالي.9،977،178دینار كویتي و 3،506،126دینار كویتي و 1،097،976
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 مات القطاعات  معلو     10
 

 معلومات القطاعات األساسية 
 :هاقارير بشأنيتم اعداد تتم تنظيم المجموعة ضمن ثالث قطاعات أعمال  ،ض اإلدارةألغرا

 

 من تقديم الخدمات التعليمية.الناتجة سوم الدراسية تمثل الرخدمات التعليمية: ال 

  :التعليمي. ة في القطاعميللزركات امثل االستثمار في الشتاالستثمارات 

 مبالغ أخرى غير موزعةمثل ت: أخرى . 
 

 . م األداءصيص الموارد وتقييبشأن تخالقرارات  نتائج التشغيل لوحدات أعمالها بشكل منفصل بغرض اتخاذاقب اإلدارة تر
 

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

 التوالي:  على  2020فبراير  29و 2021 رفبراي 28شهر المنتهية في األ ستةالمجموعة لفترة الدى التشغيل لاإليرادات واألرباح لقطاعات حول  معلوماتالتالية الجداول عرض ت
 

 اإلجمالي  أخرى  استثمارات  تعليمية خدمات 

 

   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020  

   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020  

   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020  

   فبراير 28

2021 
  فبراير 29

2020 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي كويتي دينار  دينار كويتي تيدينار كوي  دينار كويتي دينار كويتي 

            

 6,666,983 5,474,458  342,058 238,570  3,802,120 3,527,920  2,522,805 1,707,968 ات عقطاالات إيراد

 4,479,970 4,161,900  342,058 (59,575)  3,802,120 3,527,920  335,792 693,555 الضرائبل قب)الخسارة( الربح 

            

 (113,383) (102,168)          عم العمالة الوطنية ضريبة د

          ────────── ────────── 

 4,366,587 4,059,732          ربح الفترة

          ════════ ════════ 

 37,537,882 43,875,732    -        -       32,197,225 31,211,200  5,340,657 12,664,532 القطاعات داتموجو

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

 5,148,672 5,991,571    -        -         -        -       5,148,672 5,991,571 ات القطاعاتمطلوب

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

            

            أخرى: معلومات

 27,915,267 31,111,200    -        -       27,915,267 31,111,200    -        -      في شركات زميلة اتاستثمار

 3,802,120 3,527,920    -        -       3,802,120 3,527,920    -        -      ميلة في نتائج شركات ز  حصة 

 13,562 200,281    -        -         -        -       13,562 200,281 صروفات استهالكم 

  



 عة لقابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابالتعليمية اجموعة مال
 

 )غير مدققة( المجمعةالمرحلية المكثفة مالية إيضاحات حول البيانات ال

 2021فبراير  28ية في فترة المنتهولل كما في
  

 

 12 
 

 ومطلوبات محتملةرأسمالية التزامات  11
 

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

 .هريةها أي التزامات جوعن نتجييتوقع أن  دينار كويتي( وال 159,450: 2020 فبراير 29و
 

 ةقيمة العادلة لألدوات الماليقياس ال  12
 

لموجودات المالية والمطلوبات بالنسبة لعن قيمتها الدفترية. مادية ة بصورف إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختل

استنادا ي الفورإلعادة التسعير  عتخضأو شهًرا(،  12من  لقاق قصيرة األجل )أقائلة أو التي لها فترات استحالمالية الس

 . ريباتق ادلةقيمتها الع تعادلفمن المفترض أن قيمتها الدفترية حركات في السوق، ال إلى
 

  19-وفيدكأثير ت 13
 

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

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

دود وإصدار  الفيروس، بما في ذلك إغالق الح رالحتواء انتشا عالم خطواتميع أنحاء الج في ذت الحكوماتالكويت. اتخ

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

دابير لتن امؤقت كجزء مالجامعات 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 كوفيداة لموالوطني

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

من المرحلة  والقوميةارس العربية بالمدراسية للطالب الرسوم الد لغاءبإ 2020يوليو  29عليم العالي قرارا وزاريا في والت

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

الى  عودة للطالب بال 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 أ ستةتأثيره على فترة الانعكس و ما وه 2020-2019 السنة الماليةمن رابع والالثالث  ينل الربعالدراسية خال

 .2021 فبراير 28المنتهية في 
 

مدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. بعض ال تعديلالمجموعة  نمر مواستوجب األ

دير خسائر االئتمان تقلمجموعة في ا لمن قب ةالمستقبلية المستخدم ة بتعديل التقديراتبصورة رئيسي تبطت التعديالتوار

ا وبالتالي سيتم تحديد مدى  من البيانات الموثوق به لمزيدي ظل توفر ائحة فتقييم تأثير الجا المجموعةصل المتوقعة. ستوا

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

ير التأثي ال يمكن تحديد ، وبالتال ذا الحدثالنهائية لهوال يمكن معرفة النتائج  متداعيةت زال 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 مبالغالر على ي تؤثضات المجموعة التافتراديرات ويد تقتحد

 والمطلوبات.
 

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

أس المال  ورقبلي اء المستاألد وقعات والتي تغطيتم إعداد التقين. اليدم 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 راً تغيير اعتبا أو ثرتأ أي قائمة دون زال حالة االستمرارية ت الو ليتواجدها التشغية لمواصل فيةكاالمجموعة موارد 

 مرارية.تمبدأ االسعلى أساس ب مناسال الشكلب المجمعة البيانات الماليةتم إعداد يجة لذلك، . نت2020 أغسطس
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يناير  21 بتاريخغير العادية المنعقدة  العموميةة ووفقًا للجمعي المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةلتاريخ  اً الحق

 مبلغ للشركة األم منرأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع  خفضم على ، وافق مساهمو الشركة األ 2021

دينار كويتي على   9,530,303مبلغ   دينار كويتي من خالل توزيع 15،000،000 مبلغ دينار كويتي إلى 24،530،303

ري ، وتم تحديث النظام  رأس المال في السجل التجا  فضخب التأشيرمساهمتهم في الشركة األم. تم  نسبةوفقاً للمساهمين ا

 .2021مارس  21 بتاريخاألساسي 

 
 

 

 




