
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. 

 تها التابعة  اوشرك
 

 المجمعة  المرحلية المكثفة المالية  المعلومات

 ( ة)غير مدقق

 2022 فبراير 28



 

 

 

 

 
 

 ةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع 

 إلدارة س ال جم اءسادة أعضرات الإلى حض

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

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

المرحليين   والدخل الشامل  األرباح أو الخسائر  ي وبيان،  2022  فبراير  28عة"( كما في  جموالم"ـب  ا  )يشار إليها معالتابعة  وشركاتها  

التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات ستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني  المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة وال

المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن    أشهر  الستةة  ترلف  هب  ينتعلقالم  ينالمجمع  ينفمكثال  ينالمرحليالنقدية  

إن    ."المرحلي  يلامال  ريرالتق"  34حاسبة الدولي  ملر اية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا  لمعياية المرحلمالالمات  داد هذه المعلوإع

 .المجمعة المكثفةالمرحلية  يةلالومات الممراجعتنا لهذه المع مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة
 

  نطاق المراجعة
للمعيار   وفقا   بمراجعتنا  قمنا  قبل  علومات  المة  جعرا"م  2410الدولي  لقد  من  المنفذة  المرحلية  ا المالية   مستقل ال  اتباحسلمراقب 

المراجعة.    "للمجموعة بمهام  الماليةالمتعلق  المعلومات  مراجعة  توجيه  تتمثل  في   إلى  رئيسيةة  فصبت  اراالستفسا  المرحلية 

الم اإلجرسؤوالموظفين  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  التحليليةلين  األخرىراءجواإل  اءات  نطاق   ات  إن  للمراجعة. 

ننا  يد بأنا الحصول على تأكنية وعليه، فإنه ال يمك التدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدول  نطاق  منر  يبد كإلى حالمراجعة أقل  

 ق.قيالتد رأيا  يتعلق ب مور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبديم بكافة األعلى لع
 

 التأكيد على أمر 
االنتباه   يبينحو  7  رقم يضاح  اإلإلى  نلفت  الذي  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  ب  ل  المتعلق  التأكد   عقودالتجديد  عدم 

 فيما يتعلق بهذا األمر.  إن نتيجتنا غير معدلة (..B.O.T) التحويل تشغيل ولاالبناء و بنظام
 

 النتيجة
الفإ،  اراجعتناستنادا  إلى م المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم لومعنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن  المالية المرحلية  مات 

 .34ولي  سبة الداحمعيار المي المادية، وفقا  لدها، من جميع النواحدا إع
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 عة لتابا اوشركاته التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.المجموعة 
 

 

 .المجمعةثفة كمرحلية المالالمالية  تعلوماملتشكل جزءا  من هذه ا 13إلى  1من  مرفقةال إن اإليضاحات
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 (مدقق )غير المجمعي المكثف رحلالم ح أو الخسائرربااألبيان 

 2022 فبراير 28ة المنتهية في فترلل
 

  

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
  فبراير 28

 ي  أشهر المنتهية ف الستة
 ربرايف 28

  
2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي  يتير كودينا  دينار كويتي  يتير كودينا ات إيضاح

       

 1,707,968 2,183,201  1,014,546 1,103,779  رسوم دراسية 

 (1,001,743) (1,455,650)  (548,452) (793,222)  رة دراسية مباش ليفتكا

 
 ────── ──────  ────── ────── 

 706,225 727,551  466,094 310,557  مجمل الربح

 
 ────── ──────  ────── ────── 

 
      

 3,527,920 3,162,302   1,825,220 1,551,578 6 شركات زميلة حصة في نتائج

 خرى رادات أيإ
 

139,600 129,614   268,240 238,570 

 تكاليف موظفين 
 

       (64,847) (49,631)   (127,403) (109,486) 

 تكاليف تمويل 
 

(92,565) -      (92,565) -    

 ة وإداريةعمومي مصروفات
 

(70,197) (132,680)   (119,669) (189,011) 

 هالك مصروفات است
 

         (4,428) (3,999)   (8,857) (7,998) 

 ان متوقعةمخصص خسائر ائتم
 

(8,183) (4,320)   (78,935) (4,320) 

  
────── ──────  ────── ────── 

  الضرائبربح قبل ال
 

1,761,515 2,230,298  3,730,664 4,161,900 

  
     

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

(43,058) (52,116)  (90,989) (102,168) 

  
────── ──────  ────── ────── 

 ة تر ربح الف
 

1,718,457 2,178,182  3,639,675 4,059,732 

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

 الخاص بـ: 
 

     

  الشركة األم يمساهم  
 

1,679,285 2,139,253  3,548,576 3,984,532 

 75,200 91,099  38,929 39,172  الحصص غير المسيطرة  

  
────── ──────  ────── ────── 

  
    1,718,457 2,178,182  3,639,675 4,059,732 

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

لخاصة ففة األساسية والمخربحية السهم ا

 فلس 16.24 فلس 36.75  فلس 8.72 فلس 39.51 3 الشركة األم بمساهمي 

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عة لتابا اوشركاته التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.المجموعة 
 

 

 .المجمعةثفة كمرحلية المالالمالية  تعلوماملتشكل جزءا  من هذه ا 13إلى  1من  مرفقةال إن اإليضاحات
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 قق(مد ر)غي معمجلا فثالمرحلي المك ملاشلا بيان الدخل

 2022 فبراير 28ة المنتهية في فترلل

 

 ية في  نتهملا الثالثة أشهر

 فبراير 28
 ية في  نتهالم أشهر الستة 

 فبراير 28

 2022 2021  2022 2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 4,059,732 3,639,675  2,178,182 1,718,457 ة فتر لا ربح

 

────── ──────  ────── ────── 

       :شاملة أخرى إيرادات

ح األربا إلى    قد يتم إعادة تصنيفها   شاملة أخرى   ت إيرادا 
      في فترات الحقة:   لخسائر ا   او 

  ويل عملياتتح من بيةتحويل عمالت أجن فروقصافي 

      -      -  9      -  أجنبية

 

────── ──────  ────── ────── 

      -      -   9      - للفترة أخرى  ةلشام إيرادات

 

────── ──────  ────── ────── 

 4,059,732 3,639,675  2,178,191 1,718,457 ة لفتراإليرادات الشاملة لإجمالي 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 3,984,532 3,548,576  2,139,262 1,679,285  مركة األلشا يمساهم

 75,200 91,099  38,929 39,172 مسيطرةالحصص غير لا

 

────── ──────  ────── ────── 

 

1,718,457 2,178,191  3,639,675 4,059,732 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 

 

 

 



عةلتاب ا ا وشركاتھالتعلیمیة القابضة ش.م.ك.ع.المجموعة 


.المجمعةثفة كمرحلیة المالالمالیة تعلوما ملتشكل جزءًا من ھذه ا13إلى 1من مرفقة الإن اإلیضاحات


5

(غیر مدقق)مع المج لمكثف المرحلي االمالي  المركزبیان  

2022فبرایر28في 

فبرایر28
2022

) ة(مدقق
أغسطس  31

2021
فبرایر 28

2021
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتيات إیضاح 

ات الموجود
ة یر متداولغت موجودا
333ت  اومعدممتلكات

630,420,91429,904,87231,111,200زمیلةات ركشفي استثمار

514,682651,011687,876ستخدامدات حق االجومو
─────────────────────

30,935,59930,555,88631,799,079

─────────────────────
لة  دات متداو جومو
2,932,070733,0232,630,117ینون ومدفوعات مقدماً  دم

4100,000300,000100,000تةبا ثودائع

56,218,6623,656,9079,346,536والنقد المعادل نقد ال

─────────────────────
9,250,7324,689,93012,076,653

─────────────────────
40,186,33135,245,81643,875,732جودات لي الموماجإ

═════════════════════
وق الملكیة والمطلوبات قح

حقوق الملكیة
2,100,00015,000,00024,530,303رأس المال 

4,693,5554,693,5553,993,677ي إجباري یاطاحت

(11,496)--جنبیةأعمالت احتیاطي تحویل

3,557,00011,198,4249,205,525مرحلةأرباح 
─────────────────────

10,350,55530,891,97937,718,009م األة كالشرمي ساھبمةحقوق الملكیة الخاص 

283,057207,040166,152طرة مسیالحصص غیر لا
─────────────────────

10,633,61231,099,01937,884,161إجمالي حقوق الملكیة 
─────────────────────

مطلوبات  ال
مطلوبات غیر متداولة 

--1021,681,000دائنو مرابحة 

927,365963,5361,079,743فین للموظخدمةالةمكافأة نھای

113,485213,087686,752جیر ات تأ مطلوب
─────────────────────
22,721,8501,176,6231,766,495
─────────────────────

بات متداولة لومط
--102,409,000رابحة دائنو م

3,987,4842,503,3054,197,887دائنون ومصروفات مستحقة 

434,385466,86927,189ر یج تأ بات مطلو
─────────────────────

6,830,8692,970,1744,225,076
─────────────────────

29,552,7194,146,7975,991,571إجمالي المطلوبات 
─────────────────────

40,186,33135,245,81643,875,732مطلوبات حقوق الملكیة وال مجموع
═════════════════════

عوسيعسلا أنس 
ة جلس اإلدارس مرئی



 

 تها التابعة كاع. وشرك.ابضة ش.م.ة القعليمي لمجموعة التا
 

 

 .المجمعةالمكثفة لية مرحالمالية ال معلوماتجزءا  من هذه ال تشكل 13إلى  1لمرفقة من ا اتحإن اإليضا
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 ق(قد ر م)غيالمجمع المكثف حلي رمالية حقوق الملك غيرات فيبيان الت
 2022 فبراير 28في ة المنتهية  فترلل
 

   مالشركة اال بمساهمي    ة صالخا 

 

 سأ ر 
 المال   

 تياطي ح ا 
 اجباري 

 احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية 

 طي احتيا
 ادلةالقيمة الع 

 أرباح 
  مرحلة 

 ياإلجمال 
 الفرعي  

ر حصص غي ل ا 
 ة ريط المس

 مجموع 
 حقوق الملكية

 نار كويتيي د  ر كويتينا دي  دينار كويتي دينار كويتي ويتيك  دينار  دينار كويتي دينار كويتي كويتيار  ن دي  
         

 31,099,019 207,040 30,891,979 11,198,424     -     - 4,693,555 15,000,000 )مدقق( 2021  سبتمبر  1كما في 

 3,639,675 91,099 3,548,576 3,548,576     -     -     -     - ةلفترربح ا 

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

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

 3,639,675 91,099 3,548,576 3,548,576     -     -     -     - ةترللف شاملة  ال رادات  ي إلا لي  ما إج 

 (12,900,000)     - (12,900,000)     -     -     -     - (12,900,000) (9.1تخفيض رأس المال )إيضاح  

 (23,260) (23,260)     -     -     -     -     -     - إلى الحصص غير المسيطرة  اح ب ر ات أ ع ي توز

  (11,190,000)     -  (11,190,000)  (11,190,000)     -     -     -     - (9.2) إيضاح  م  ركة األ مي الش لمساه  رباح ات أ ع ي توز

 8,178 8,178     -     -     -     -     -     - طرةسيلم ا ر الحصص غي   صافي الحركة في 

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

 10,633,612 283,057 10,350,555 3,557,000     -     - 4,693,555 2,100,000 2022 فبراير  28  ي ف 

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

         

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

 4,059,732 75,200 3,984,532 3,984,532     -     -     -     -  رة ت ف ربح ال 

     -     -     -     -     -     -     -     - ة لفترشاملة أخرى ل   إيرادات 

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

 4,059,732 75,200 3,984,532 3,984,532     -     -     -     - ة رت ف ل الشاملة ل رادات  ي اإللي  اجما 

 (735,909)     - (735,909) (735,909)     -     -     -     - (9.2) إيضاح  م  ركة األ مي الش لمساه  رباح ات أ ع ي توز

 10,192 10,192     -     -     -     -     -     - طرةسيلم ر ا الحصص غي صافي الحركة في  

 683     - 683     - 683     -     -     - خرىتعديالت أ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

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



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

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة ة المالي تمعلوماال ن هذهءا  متشكل جز 13 ىإل 1فقة من اإليضاحات المر إن
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 قق()غير مد المجمعف المرحلي المكث بيان التدفقات النقدية

 2022 فبراير 28المنتهية في  ةفترلل

  
 ة في المنتهي أشهر  ةستال

  
  

  

   فبراير 28

2022 
  فبراير 28

2021 

 
 كويتي  رانيد دينار كويتي ح إيضا

    

 غيلأنشطة التش
   

 4,161,900 3,730,664    الضرائبقبل  ربحال

    

    النقدية:  فقاتالتدفي ابصالضرائب قبل ربح التعديالت لمطابقة 

 (3,527,920) (3,162,302) 6 زميلة حصة في نتائج شركات

 200,281 136,329  تخدامدات حق االسوموج ومعدات و كات  ممتلك استهال

 4,320 78,935  وقعةت مخسائر ائتمان مخصص 

 33,358 70,203  ظفين اية الخدمة للمومخصص مكافأة نه

 21,505 17,620  يرت تأج طلوبافائدة لم

     - 92,565  تكاليف تمويل 
  ─────── ─────── 

 
 964,014 893,444 

    ال العامل: رأس الم ت علىاليدعالت

ا دفوعمدينون وم  (1,899,713) (2,277,982)  ات مقدم 

 524      -   ونزمخ 

 999,234 1,112,161  مستحقة دائنون ومصروفات 
  ─────── ─────── 

 (6,511) (201,807)  التشغيلطة أنش المستخدمة فيالتدفقات النقدية 

 (165,384) (106,374)  عة دفووظفين ممة للالخدم افأة نهايةكم

 (113,383)      -  ة ئب مدفوعضرا
  ─────── ─────── 

 (285,278) (308,181)  لأنشطة التشغي المستخدمة في ديةدفقات النقالت صافي

  ─────── ─────── 
    

    أنشطة االستثمار 

 1,050,000 200,000  ابتةئع ثصافي الحركة في ودا

 1,637,626 2,646,260 6 لمة من شركات زميلةستت أرباح ميعا توز
  ─────── ─────── 

 2,687,626 2,846,260  رأنشطة االستثما الناتجة منية صافي التدفقات النقد

  ─────── ─────── 
    

    أنشطة التمويل 

      - 24,090,000  متحصالت من دائني مرابحة 

      - (12,783,983)  ال س المتخفيض رأ   وع بموجبمبلغ مدف

      - (11,109,375)  ألم ركة اشالي مساهم إلىعة وباح مدفيعات أرتوز

      - (23,260)  لحصص غير المسيطرةا إلىعة وباح مدفيعات أرتوز

 (217,189) (149,706)  أجيرت التلغ من مطلوبابمالأصل سداد جزء 
  ─────── ─────── 

 (217,189) 23,676  نشطة التمويلأ (ة فيتخدمالمس)الناتجة من  قديةدفقات النالت صافي
  ─────── ─────── 

 2,185,159 2,561,755    والنقد المعادل لنقدا في الزيادةصافي 

 7,161,377 3,656,907  ةالفترة  ايبدفي  والنقد المعادلالنقد 

  ─────── ─────── 

 9,346,536 6,218,662 5 نهاية الفترة  يف   لمعادلد اوالنق النقد

  ═══════ ═══════ 



 بعة لتاركاتها اعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشالمجموعة الت
 

 مدققة( ر)غي المجمعةالمرحلية المكثفة ة اليالم المعلوماتإيضاحات حول 

 2022 فبراير 28في هية  تفترة المنكما في ولل
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  كةشرحول المعلومات  1
 

( األم"  ةرك)"الشالقابضة ش.م.ك.ع.    ميةتعليللمجموعة ال  ةمعالمجالمرحلية المكثفة  ية  مالال  معلوماتدار الريح بإصتم التص

اكوشر إل)يشالتابعة  اتها  مر  "عا   يها  لقا  قفو  2022  فبراير   28في    هيةالمنت  رشهأ   الستةة  ترلفالمجموعة"(  بـ  أعضاء   رار 

 . 2022 أبريل 13ريخ ر بتادالصا الشركة األم دارة مجلس إ
 

 15رقم  ة  يرشركات التجاالن  وبموجب قان  1992  سبتمبر  21  يخارتبتم تسجيلها    يةكويت مساهمة  شركة  هي  األم    إن الشركة

شارع األم في حولي،    لشركةاع  تق .لكويتورصة الني في با بشكل عههمسأ  اولتد  يتمو،  لهت الالحقة  والتعديال  1960لسنة  

الطاب  براج، برجع األالعثمان، مجم الثامن، وعنوانب،  الهق  البريدي  الصفاة  27215  .بمسجل هو صا  ولة  ، د13133، 

 يت. الكو
 

هي  برى  األم الكشركة  ال.  "(ىبركم ال)"الشركة األ  ع..م.ك.وكيماويات شرتبيان للبركة بوش بعة لشركة تاي  ه  الشركة األم 

   .يتالكو بورصةهمها في كويتية يتم إدراج أس ةممساهشركة 
 

 .  لتعليميااع لقطالستثمار في اا تقديم الخدمات التعليمية و مجالبشكل أساسي في مجموعة تعمل ال
 

 للمجموعة ةالمحاسبي في السياسات والتغيرات دإلعداأساس ا 2
 

 أساس اإلعداد 2.1

معيار المحاسبة  لقا  وف  2022  فبراير  28ة في  المنتهي  أشهر  الستةة  رفتلجمعة  ملاثقة  ية المكرحلالمالمالية    اتممعلوعداد التم إ

 . "ليالمرح  المالي ريرالتق"  34 الدولي
 

المعل تتضمن  المال  اومات  المعجمعالم  ةفكثمال  لمرحليةالية  جميع  واإلة  المطلوبفلومات  المالية  ايانالب  العداد  ةصاحات  ت 

أغسطس    31لسنة المنتهية في  لسنوية للمجموعة  ة الجمعانات المالية المبيلاب  قترنةا مليهعاالطالع  ب  السنوية، ويج  جمعةلما

2021. 
 

 األم. للشركة  العملة الرئيسيةوهو  يتيلكوبالدينار ا عةالمجم المعلومات المالية المرحلية المكثفةتم عرض 
 

 ة بل المجموعمطبقة من ق عديالت الفسيرات والتالمعايير الجديدة والت  2.2

ت إعداد البيانامماثلة لتلك المتبعة في  مرحلية المكثفة المجمعة  لالمعلومات المالية اإن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد 

لنويالسالمجمعة  الية  الم للمجموعة  في  ة  المنتهية  الجدبا،  2021  أغسطس  31لسنة  المعايير  تطبيق  تسستثناء  التي  ري  يدة 

ا  ماتالمعلو  تلفترا المالمالية  المجمعةلمرحلية  في  كثفة  تبدأ  تقم2021اير  ين  1  التي  لم  المبكر ألي    .  بالتطبيق  المجموعة 

 د. كن لم يسر بعلصدر ومعيار أو تفسير أو تعديل 
 

التعدي  العديد  تسري مرةمن  ألول  تأثي 2021  سنةمن    عتبارا  اموعة  مجلل  الت  لها  ليس  ولكن  المعل،  على  المر  الية ومات 

 المجمعة للمجموعة.   ية المكثفةالمرحل
 

لمع المعياري  المالية  تعديال  :2لمرحلة  ا  -  الفائدةدالت  اإلصالح  للتقارير  الدولي  المعيار  على  الم9ت  ومعيار   حاسبة، 
  16لية الما  للتقاريريار الدولي والمع 4للتقارير المالية والمعيار الدولي  7لدولي للتقارير المالية ، والمعيار ا39الدولي 

 

فة المجمعة عندما يتم استبدال المكث  المرحلية   الماليةت  رات على المعلوماتعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيتقدم ال

المعروض   )اإليبور(  البنوكفيما  معدل  المخاطر  فائدةبمعدل    بين  تقريبا  من  التعديال    .خالي  العمتتضمن  المبررات  لية ت 

 :  التالية
 

 يست عملي  تلزمبرر  ت م  أو  غيرات  التعاقدية  النقدية  التدفقات  على  بصتغيرات  مطلوبة  تكون  لعملية ي  مباشرة  ورة 

 حركة في سعر الفائدة السوقية. ا يعادل الة، بمح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيراإلصال

 بال بمتغييرات  السماح  إجراؤها  يتعين  متطلباتالتي  معدل  وجب  الت  بوراإلي  إصالح  الوثائق  صنيف لتحوط  وتحوط  ات 

 ط.دون توقف عالقة التحو

 إعفاء م استتقديم  للشركات من  ي ؤقت  يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما  التي  المتطلبات  األداةتم تصيفاء  التي    نيف 

 بند المخاطر. تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط ل
 

لها  التعديالت  هذهإن   يكن  تأ  لم  المعل  ثير أي  للمعلى  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية   مجموعةالوتعتزم    جموعة.ومات 

 عول.  المف بررات العملية في الفترات المستقبلية عندما تصبح ساريةاستخدام الم



 بعة لتاركاتها اعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشالمجموعة الت
 

 مدققة( ر)غي المجمعةالمرحلية المكثفة ة اليالم المعلوماتإيضاحات حول 

 2022 فبراير 28في هية  تفترة المنكما في ولل
 

 

9 
 

 لمخففةواة ألساسياالسهم ربحية  3
 

السهم  ربحيمبالغ    سابتاحيتم   باألساسة  األم  كالشرهمي  الخاص بمسا  ترةلفا  ربح  قسمةية  العادية    منة  األسهم    ى عل حملة 
ألسهم اهمي  . ويتم احتساب ربحية األسهم المخففة بقسمة ربح مسافترةخالل ال  القائمة  يةالعاد  سهمعدد األلمرجح لسط اوالمت
للالع لعلما  على   ماألشركة  ادية  المرجح  العادد توسط  األسهم  الفترةيد  خالل  القائمة  المرجح  المت  ازائد  ة  هم ساأل  لعددوسط 

إصدالعادي سيتم  التي  لتحة  كايوارها  األفل  الة  المخفسهم  العادية  عا  إلىمحتملة  فة  وجود  أدية.  أسهم  عدم  االعتبار  في  خذا 
 . اثلةمتم خففةية والماألساس ية األسهمحن ربأدوات مخففة قائمة، فإ

 

 

   يهر المنتهية فشأالثالثة 
  فبراير 28

   يف هر المنتهيةشأ  الستة
 فبراير 28

 
2022 2021 

 
2022 2021 

      

م الشركة األ الخاص بمساهمي فترةربح ال
 3,984,532 3,548,576  2,139,253 1,679,285 ار كويتي( ن)دي

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

خالل ألسهم القائمة ا المتوسط المرجح لعدد
 245,303,030 96,546,961  245,303,030 42,500,000 الفترة

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

 فلس  8.72 فلس  39.51 ة ففوالمخ ساسيةألربحية السهم ا
 

 فلس  16.24 فلس  36.75

 
═══════ ═══════ 

 
═══════ ═══════ 

 

ت  أي معامالت  إجراء  يتم  المرلم  المالية  المعلومات  تاريخ  بين  أسهم عادية  المكثفلحتضمن  اة  ية  ريح لتصالمجمعة وتاريخ 
  المخففة.واسية بحية السهم األسردراج إ إعادةقد يتطلب  ماممجمعة فة اللمكثالية ية المرحعلومات المالالم إصدارب
 

 ودائع ثابتة 4
 

الودا إيداع  اليتم  متبا ثائع  لفترات  تبتة  الفورية  ثالثةعن    زيدينة  المتطلبات  حسب  واحدة  سنة  عن  وتقل  عة  للمجمو  أشهر 
  نويا .( س%1.2: 2021 فبراير 28و% 1.5ى لإ %1.15: 2021أغسطس  31) %1.2 نسبة ب  وسطبمعدل مت فائدة   تحققو
 

الر ودين  92,620:  2021أغسطس    31) كويتي    ردينا  92,620بمبلغ    تجزة وديعة محد  صييتضمن    فبراير   28ار كويتي 
لالستخدام    92,620:  2021 متاحة  غير  وهي  كويتي(  العملياتدينار  للمجموعة  اليو  في  نسبة   فائدة  تحققومية  بمتوسط 
 سنويا .  (%1.75 :2021 رايرفب 28% و1.75: 2021 سأغسط 31) 1.75%

 

   لمعادلوالنقد انقد ال 5
 

  )مدققة(  

 

 فبراير  28
 2022 

 أغسطس 31
2021 

 فبراير 28
 2021 

 
 دينار كويتي   ر كويتي  دينا نار كويتي دي

    

 846,536 906,907 1,148,662   الصندوق في دنقو نوكلدى الب نقد

 8,500,000 2,750,000 5,070,000   ث أشهر أو أقلاللثاستحقاق  رةت فتذا لاألجقصيرة  ع ودائ
 ─────── ─────── ─────── 

 9,346,536 3,656,907 6,218,662 عادل د الموالنقالنقد 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

الودايتم   االإيداع  قصيرة  لفترات  ئع  بينتتمتباينة  جل  واحد  يو   راوح  بأش  وثالثةم  متطل  ناء  هر  النقد  بعلى  لفورية اات 
بمعدئفا  للمجموعة، وتحقق مدة  بنل  :  2021  فبراير  28و   %1.75:  2021أغسطس    31)%  1.9إلى  %  1.1سبة  توسط 

 %( سنويا.  3ى % إل2
 

 زميلةكات في شراستثمار  6
 

  ( )مدققة 

 

 فبراير  28
 2022 

 غسطسأ 31
2021 

 فبراير 28
 2021 

 
 تي  يدينار كو   دينار كويتي تي ينار كويد

 
   

 29,220,906 29,220,906 29,904,872 ي فتتاحاالصيد رال

 3,527,920 6,103,965 3,162,302 نتائجالي  ف ةحص

     - (3,782,373)     - لمالا رأس فيضتخ

 (1,637,626) (1,637,626) (2,646,260) ةمستلم أرباح وزيعاتت

 
─────── ─────── ─────── 

 
30,420,914 29,904,872 31,111,200 

 
═══════ ═══════ ═══════ 



 بعة لتاركاتها اعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشالمجموعة الت
 

 مدققة( ر)غي المجمعةالمرحلية المكثفة ة اليالم المعلوماتإيضاحات حول 
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   تحويللوا والتشغيل ءبناال بنظام عقود 7
 

ات  التي مثلت ترتيبوجموعة  ى الملدالمعدات  و  والممتلكاتوسة  غير الملم  موجوداتيمة الخفضت ق ان  ،السنوات السابقةفي  

مع  مبرمة   يلتحووال  لتشغيوال  بناء ال  بنظامد  بموجب عقو  تعمل  تينمدرسضي،  ألرااستخدام ا  بما في ذلك الحق في  االمتياز

 .  االمتيازفترة لللحصول على تمديد بطلب  تقدمت المجموعةو 2009قانوني ا عام  نهاسريا ىهانتووزارة المالية 
 

لية فيما الما  ن وزارةيد معلى التجد  الحصول  د جوهري بشأنتأكأن هناك  باإلدارة    ترىث  األرصدة حي   هذه  خفضت قيمةنا

ا  أكان  وأن استرداد هذه المبالغ  ل  تحويالو  شغيلوالت  بناء ال تعلق بعقودي   ة لقدرا  نظر  و   ،ومع ذلك .بير إلى حد ك   اؤكد  مير  غمر 

  ة أن المدارس ستواصلاإلدار  ترى  على أساس سنوي،  وزارة التعليمع  المدارس متراخيص تشغيل    تجديد  الشركة األم على

 .قريبتقبل الالمسالعمل في 
 

 عالقة ات طراف ذاأل حاتإفصا 8
 

عالقة  ذاطراف  ألا  مثلي وأع سالمو  زميلةالالشركات  ت  اإلدارضاهمين  مجلس  الة  اء  اإلدارة  ل وموظفي  لمجموعة  عليا 

يوالشركا التي  أت  عليها  اسيطرون  يمو  سيط لتي  عليها  مشتركةارسون  تأ  رة  ملموس  أو  ا  عل.  اثير  الموافقة  سياسات يتم  ى 

 .  ماأل الشركة عامالت من قبل إدارةلمتلك اوشروط  سعيرت
 

 :عالقة طراف ذات مع األالقائمة األرصدة و تمجمل قيمة المعامالول التالي الجدوضح ي
 

  (ة)مدقق 2022 فبراير 28 

 

 ت شركا
   المساهمون زميلة

أطراف أخرى  
 اإلجمالي  ذات عالقة 

أغسطس  31
2021 

 ي جمالاإل

  فبراير 28
2021   

 جمالي اإل

 
 ي دينار كويت يتي كودينار  تيير كودينا دينار كويتي  ار كويتي دين ي تكوي دينار

       

المكثف  المرحلي الدخلبيان 

       المجمع 

 75,000 150,000 75,000      -      - 75,000 رى أخات إيراد

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

 الي المرحليمركز المالبيان 

       مجمع لمكثف الا

من أطراف   ةمستحق رصدةأ

  ضمن  ةدرجعالقة )مذات 

 921 3,333 95 95      -      - ا( م  دن ومدفوعات مقيمدين

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

إلى أطراف   ةحقمست دةأرص

  ضمن  ةذات عالقة )مدرج

 تحقةفات مسن ومصرويدائن

  رباحتوزيعات أ نوتتضم

 740,145 1,148,498 1,276,910      - 1,276,910      - ( ةمستحق وتوزيعات

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

 

 ة ق مع أطراف ذات عال ود المعامالتشروط وبن

 ترةالفة  ينهائمة في  القا  ةاألرصد إن    وط معتمدة من قبل اإلدارة.رش  ىاستنادا إلعالقة    ذات  مالت مع أطرافعاميتم تنفيذ ال

رصدة مدينة أو  ألي أقديم أو استالم أي ضمانات  لم يتم ت  داد ثابت.سموعد  ا  هوليس ل  ئدةتحمل فا  بضمان وال  غير مكفولة

ا.  عالقة  طراف ذاتاألدائنة لدى   للفترة  لم تسجل المجموعة أي مخصص لخسائر 2022فبراير    28لمنتهية في  بالنسبة   ،

 ء(.: ال شي2021) عالقةراف ذات الغ المستحقة على األطلقة بالمبالاالئتمان المتوقعة المتع
 

حيث   ،رة العليا لديهااإلدالموظفي    كافأةمي  أ  بدفع  ألما  لشركةتقم ا، لم  2022  فبراير  28ة في  المنتهي  أشهر  الستةة  فترخالل  

 .يةهم اإلدارت خدما بلآت مقاالمكافبرى لكاالشركة األم تتحمل 
 

  على  2021طس أغس 31في   منتهيةال للسنة السنوية وميةية العمجمعلا في الشركة األم ومساهم  وافق ،2021 نوفمبر 29 في

 .  دينار كويتي 35,000 أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ كافأةم

 



 بعة لتاركاتها اعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشالمجموعة الت
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 لمساهمين  أرباحتوزيعات   9
 

 مال الرأس   تخفيض 9.1

الجمعيةتما جإلوفق ا   العاديةيغ  ميةو العم  ع  و2021  مبرنوف  29  بتاريخالمنعقدة    ر  ا،  الشركة  مساهمو  علىألافق    ضخف  م 

من   2,100,000إلى مبلغ    دينار كويتي  15,000,000  مبلغ  للشركة األم من  والمدفوعح به والمصدر  رأس المال المصر

ت كويتيدي  12,900,000مبلغ     وزيعخالل  لمساهمين  لا  على  نقدا    نار  الشرك  ماهمتهسم  نسبةوفقا   تم  في  األم.   التأشيرة 

 .2021 سمبردي 15 اريخبت ريفي السجل التجارأس المال  فضخب
 

 وزيعات أرباح نقدية ت 9.2

 74.6  مةقي بأرباح نقدية    توزيع على    2021  نوفمبر  29  بتاريخللمساهمين المنعقدة    السنوية  لعموميةوافقت الجمعية ا  

  .2021أغسطس  31هية في دينار كويتي للسنة المنت 11,190,000 مبلغ يإجمالبفلس للسهم 

   اوافقت المنعقدة  للمس  سنويةال  لعموميةالجمعية  نقدية    توزيععلى    2021يناير    21  اريخبتاهمين  فلس   3  مةقي بأرباح 

 .2020أغسطس  31هية في دينار كويتي للسنة المنت 735,909 مبلغ ليللسهم بإجما

 

 بحةدائنو مرا  10
 

  ( )مدققة 
 

 فبراير  28
 2022 

 أغسطس 31
2021 

 فبراير 28
 2021 

 

 تي  يدينار كو   دينار كويتي تي كوي دينار
 

   

      -      - 26,525,594 مرابحة دائنو 

      -      - (2,435,594)  مستحق : ربح مؤجل ناقصا  
 

─────── ─────── ─────── 
 

24,090,000 -      -      
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

   

      -      - 2,409,000 الجزء المتداول 

      -      - 21,681,000 المتداولغير  الجزء  
 

─────── ─────── ─────── 
 

24,090,000 -      -      
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

المرابحة الدائنة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل المؤسسات المالية اإلسالمية المحلية بالدينار الكويتي    أرصدةتمثل  

مدفوعات   ذلك  في  بما  للمجموعة  العامة  التمويل  متطلبات  تمويل  بمعدلرباحاأللغرض  فو1.25  بنسبة  ربح  ،  ق معدل  ٪ 

سنوات وتم منحها    5غير مضمونة ولها فترة استحقاق    المرابحة الدائنة  وأرصدةبنك الكويت المركزي.  المعلن من  صم  خال

 .الكبرىبناء  على ضمان مشترك مقدم من الشركة األم والشركة األم 
 

الفترة التزامات  تخلف عن ال، كما أنها لم تبها  قروض الخاصةال  ، لم تقم المجموعة بخرق أي من تعهداتخالل  وفاء بأي 

 ا.أخرى بموجب اتفاقيات القروض الخاصة به



 

 لتابعة م.ك.ع. وشركاتها اش.ضة القابتعليمية عة الالمجمو
 

 دققة()غير م ةالمجمعالمرحلية المكثفة ية المال المعلوماتحات حول ضايإ

 2022 فبراير 28في ما في وللفترة المنتهية  ك
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 طاعات  لقا تمامعلو     11
 

 القطاعات األساسية ات معلوم
 : هاقارير بشأنيتم اعداد تثالث قطاعات أعمال م المجموعة ضمن تم تنظي ،ض اإلدارةألغرا

 

 ت التعليميةالخدماديم من تقة الناتجراسية سوم الدالر مثلتخدمات التعليمية: ال . 

  :مي. ليتعلا قطاعلة في ا ميللزركات امثل االستثمار في الشت االستثمارات 

 الغ أخرى غير موزعةمب مثلت: ىأخر . 
 

 . داءاأل مصيص الموارد وتقييبشأن تخالقرارات  أعمالها بشكل منفصل بغرض اتخاذالتشغيل لوحدات نتائج اقب اإلدارة تر
 

  . اعاتة أي معامالت بين القطليس لدى المجموع. هلى نتائجاد ا إاستنالقطاع تقييم أداء  تمي
 

 التوالي:  على 2021 فبراير 28و 2022 فبراير 28شهر المنتهية في األ الستةعة لفترة مجموالدى التشغيل لرادات واألرباح لقطاعات إلياحول   تمعلوما يةالتالاول دالجعرض ت
 

 إلجمالي ا  خرىأ  استثمارات   تعليمية  ماتخد  

 

   فبراير 28

2022 
  فبراير 28

2021  
   فبراير 28

2022 
  فبراير 28

2021  
   فبراير 28

2022 
  فبراير 28

2021  
   فبراير 28

2022 
  فبراير 28

2021 

 كويتي دينار  ويتير كدينا  دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  تيدينار كوي  دينار كويتي  دينار كويتي 
            

 5,474,458 5,613,743  238,570 268,240  3,527,920 3,162,302  1,707,968 2,183,201      ات عقطالاات إيراد

 4,161,900 3,730,664  (59,575) (17,748)  3,527,920 3,162,302  693,555 586,110 رائبالضل قب( ة)الخسارلربح ا
            

 (102,168) (90,989)          لة الوطنية عم العماة دريبض

          ────────── ────────── 

 4,059,732 3,639,675          ربح الفترة 

          ════════ ════════ 

 43,875,732 40,186,331       -      -  31,211,200 30,520,914  12,664,532 9,665,417 القطاعات  داتموجو

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

 5,991,571 29,552,719       -      -       -      -  5,991,571 29,552,719 ات القطاعات مطلوب

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

            

            أخرى:  معلومات

 31,111,200 30,420,914       -      -  31,111,200 30,420,914       -      - ات زميلةكفي شر اترمااستث

 3,527,920 3,162,302       -      -  3,527,920 3,162,302       -      - لة مي في نتائج شركات ز  حصة 

 200,281 136,329       -      -       -      -  200,281 136,329 استهالك  صروف م 

  



 عة وشركاتها التاب .علقابضة ش.م.ك.التعليمية اجموعة مال
 

 ققة()غير مد المجمعةة فثلية المكالمرح ماليةال تلوماالمعحول ات إيضاح

 2022 فبراير 28ية في فترة المنتهولل فيكما  
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 ملةمطلوبات محتوة رأسماليالتزامات  12
 

كو  159,450بمبلغ    تضامنية  تكفاالم  ألا  ةكالشرمت  دق )دينار  كويتي يد  159,450  : 2021  أغسطس  31يتي   نار 

  .هريةات جوأي التزامها عن نتجييتوقع أن   دينار كويتي( وال 122,450: 2021 فبراير 28و
 

  ةعادلة لألدوات الماليقيمة القياس ال  13
 

هذه    أن  رية تقريبا  حيثا الدفتدل قيمتهتعا  ةبات الماليوالمطلو  دات الماليةللموجوادلة  مة العإلى أن القي   رةتشير تقديرات اإلدا

إن القيمة    .الفائدةمعدالت  في    السوق  كات حرإلى  ها على الفور استنادا  ت استحقاق قصير األجل أو يعاد تسعيردوات ذااأل

 . ن قيمتها االسميةال تقل ع لبتستحق عند الط لتيا ةللموجودات المالية والمطلوبات المالي  العادلة
 

 

 


