
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. 

 تها التابعة  اوشرك
 

 المجمعة  المرحلية المكثفة المالية  المعلومات

 ( ة)غير مدقق

 2021 نوفمبر 30



 

 

 

 

 
 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلدارة س امجل  اءإلى حضرات السادة أعض

 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 

مع إليها  )يشار  التابعة  في  جموالمبـ"  ا  وشركاتها  كما  الخسائر  اتوبيان،  2021  نوفمبر  30عة"(  أو  الشامل   األرباح    والدخل 

النقدية  و الملكية والتدفقات  التاريخ. إن    أشهر  الثالثةة  ترلف  به  ةتعلقالم  ةالمجمع  ةالمكثف  ةالمرحليالتغيرات في حقوق  المنتهية بذلك 

حاسبة الدولي ملر اية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا  لمعياية المرحلمالمات الإدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلو

 .المجمعة المكثفةالمرحلية  يةلومات المالمراجعتنا لهذه المع إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة ."المرحلي  يلامال ريرالتق" 34
 

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

المراجعة.    "للمجموعة بمهام  المالية  المتعلق  المعلومات  مراجعة  توجيهتتمثل  في   إلى  رئيسيةة  فصباالستفسارات    المرحلية 

الم التحليليةسؤوالموظفين  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  األخرىراءواإلج  لين  نطاق   ات  إن  للمراجعة. 

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

 ق.التدقيمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بم بكافة األعلعلى 
 

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

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

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

 فيما يتعلق بهذا األمر.  إن نتيجتنا غير معدلة (..B.O.T) البناء والتشغيل والتحويل  بنظام
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 ةع تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجم

 مجلس اإلدارة  اءأعضإلى حضرات السادة 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

إلى   واستنادا   ذلك،  إلى  المجمعةمراجعتنإضافة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  الدفاتر  م ا،  في  وارد  هو  ما  مع  تفقة 

لسنة   1رقم    مخالفات لقانون الشركات  ةد إلى علمنا وجود أيلم يرعلمنا واعتقادنا،    صل إليهحسبما وه  األم. وأن  ةالمحاسبية للشرك

خالل فترة   ،ة األمرك، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشالالحقة لها  التتعديوال  التنفيذية  تهالئحووالتعديالت الالحقة له    2016

 ط الشركة األم أو مركزها المالي.اشن له تأثيرا  ماديا  علىقد يكون على وجه  2021 روفمبن 30المنتهية في  أشهر الثالثة
 

ة  نلس  7ألحكام القانون رقم    مخالفاتد إلى علمنا وجود أية  نبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم ير

د يكون ق وجه ىلع 2021 نوفمبر 30المنتهية في  أشهر الثالثةترة الل فبه خة لقئة أسواق المال والتعليمات المتعفي شأن هي 2010

 أو مركزها المالي. األم له تأثيرا  ماديا  على نشاط الشركة 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 2022يناير  12

   ويتالك

 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم



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

 

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

 2021  نوفمبر 30ة المنتهية في فترلل
 

  

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 نوفمبر 30

 
 

  
2021 2020   

 
   دينار كويتي  يتير كودينا ات إيضاح

      

   693,422 1,079,422  رسوم دراسية 

   (453,291) (662,428)  رة دراسية مباش تكاليف

 
 ─────── ───────   

   240,131 416,994  مجمل الربح

 
 ─────── ───────   

 
     

   1,702,700 1,610,724 6 شركات زميلة حصة في نتائج

 خرى رادات أيإ
 

128,640 108,956   

 تكاليف موظفين 
 

(62,556) (13,813)   

 ة وإداريةمصروفات عمومي
 

(49,472) (101,861)   

 هالك مصروفات است
 

(4,429) (3,999)   

 ان متوقعةمخصص خسائر ائتم
 

(70,752) (512)   

  
─────── ───────   

  الضرائبربح قبل ال
 

1,969,149 1,931,602   

  
    

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

(47,931) (50,052)   

  
─────── ───────   

 ة تر ربح الف
 

1,921,218 1,881,550   

  
═══════ ═══════   

 الخاص بـ: 
 

    

  الشركة األم يمساهم  
 

1,869,291 1,845,279   

   36,271 51,927  الحصص غير المسيطرة  

  
─────── ───────   

  
1,921,218 1,881,550   

  
═══════ ═══════   

   فلس 7.52 فلس 12.46 3 الشركة األم لخاصة بمساهمي ربحية السهم األساسية والمخففة ا

  
════════ ════════   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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

 2021  نوفمبر 30ة المنتهية في فترلل

 

 ية في  نتهالم الثالثة أشهر

 نوفمبر 30
 

 

 2021 2020   
   دينار كويتي  دينار كويتي 

     

   1,881,550 1,921,218 ة فتر لا ربح

 

─────── ───────   

       :شاملة أخرى  خسائر

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

   (9)      -   أجنبية ويل عملياتتح من بيةتحويل عمالت أجن  فروق

 

─────── ───────   

   (9)      - للفترة شاملة أخرى   ئرخسا

 

─────── ───────   

   1,881,541 1,921,218 ة لفتراإليرادات الشاملة لإجمالي 

 ═══════ ═══════   

     الخاص بـ: 

   1,845,270 1,869,291   مركة األلشا يمساهم

   36,271 51,927  مسيطرةالحصص غير ال

 

─────── ───────   

 

1,921,218 1,881,541   

 

═══════ ═══════   

 
 

 

 

 



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

 

 .المجمعةثفة كمرحلية المالالمالية  تعلوماملتشكل جزءا  من هذه ا 13إلى  1من مرفقة ال إن اإليضاحات
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 )غير مدقق(مع المجلمكثف المرحلي االمالي  المركزبيان 

 2021 نوفمبر 30في كما  

 
 

 
  نوفمبر 30

2021 

 (ة)مدقق
أغسطس  31

2021 

 
  نوفمبر 30

2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي ات إيضاح

     

 الموجودات
    

 ة ير متداولغت موجودا
    

 3 3 3   ت اومعد ممتلكات

 30,923,606 29,904,872 31,515,596  6 زميلةات ركشفي  استثمار

 820,423 651,011 582,846   ستخدام موجودات حق اال

 
 ─────── ─────── ─────── 

 
 32,098,445 30,555,886 31,744,032 

 
 ─────── ─────── ─────── 

     لة موجودات متداو

 1,239,831 733,023 1,711,734  ينون ومدفوعات مقدما   دم

 1,157,725 300,000 300,000 4 تة باث ودائع

 7,144,808 3,656,907 3,626,185 5 والنقد المعادل نقد ال

 
 ─────── ─────── ─────── 

 
 5,637,919 4,689,930 9,542,364 

 
 ─────── ─────── ─────── 

 41,286,396 35,245,816 37,736,364  جوداتلي الموماإج

 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

     وق الملكية والمطلوبات قح

     حقوق الملكية  

 24,530,303 15,000,000 15,000,000  رأس المال 

 3,993,677 4,693,555 4,693,555  ي إجباريياطاحت

 (11,505)     -     -  جنبية أعمالت احتياطي تحويل 

 (683)     -     -  ي القيمة العادلة ياطتحا

 7,802,181 11,198,424 1,877,715   مرحلةأرباح 
  ─────── ─────── ─────── 

 36,313,973 30,891,979 21,571,270  ة األم كالشرمي ساهبم ةحقوق الملكية الخاص

 113,355 207,040 265,243  طرةمسيالحصص غير لا
 

 ─────── ─────── ─────── 

 36,427,328 31,099,019 21,836,513  إجمالي حقوق الملكية 
 

 ─────── ─────── ─────── 

     مطلوبات  ال

     مطلوبات غير متداولة 

 1,171,504 963,536 987,934  فينللموظ خدمةال مكافأة نهاية

 731,545 213,087 147,086   جير ات تأمطلوب
 

 ─────── ─────── ─────── 

 
 1,135,020 1,176,623 1,903,049 

 
 ─────── ─────── ─────── 

     بات متداولةلومط

 2,847,424 2,503,305 14,297,962 9.2 دائنون ومصروفات مستحقة

 108,595 466,869 466,869   ر يجتأبات  مطلو
 

 ─────── ─────── ─────── 

 
 14,764,831 2,970,174 2,956,019 

 
 ─────── ─────── ─────── 

 4,859,068 4,146,797 15,899,851  إجمالي المطلوبات 
 

 ─────── ─────── ─────── 

 41,286,396 35,245,816 37,736,364  حقوق الملكية والمطلوبات مجموع
 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   عوسيالعسأنس 

  جلس اإلدارة س مرئي



 

 ع. وشركاتها التابعة ابضة ش.م.ك.ة القالمجموعة التعليمي 
 

 

 .المجمعةالمكثفة لية مرحالمالية ال معلوماتجزءا  من هذه ال تشكل 13إلى  1لمرفقة من ات احإن اإليضا
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 ق(قد ر م)غيالمجمع المكثف حلي رمالية حقوق الملك غيرات فيبيان الت
 2021  نوفمبر 30في ة المنتهية  فترلل
 

   مبمساهمي الشركة اال   ة الخاص 

 

 رأس
 المال   

 احتياطي 
 اجباري 

 احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية 

 طي احتيا
 ادلةالقيمة الع 

 أرباح 
  مرحلة 

 ياإلجمال 
 الفرعي  

حصص غير ل ا 
 ة ريط المس

 مجموع 
 حقوق الملكية

 دينار كويتي دينار كويتي 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  

 1,921,218 51,927 1,869,291 1,869,291    -    -    -    - ةلفترربح ا 

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

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

   1,921,218   51,927  1,869,291  1,869,291    -    -    -    - ةللفترشاملة  ال رادات  ي إلا لي  ما إج 

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

  6,276  6,276    -    -    -    -    -    - طرةسيلم ر ا الحصص غي صافي الحركة في  

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

 21,836,513 265,243 21,571,270 1,877,715     - 4,693,555 15,000,000 2021  نوفمبر   30  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 

 1,881,550 36,271 1,845,279 1,845,279     -     -     -     -  رة ت ف ربح ال 

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

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

 1,881,541 36,271 1,845,270 1,845,279     - (9)     -     - ة ر ت ف ل الشاملة ل ( اإليرادات  ئر لخساا ) اجمالي  

 (3,676) (3,676)     -     -     -     -     -     - لمسيطرةالحصص غير ا   إلى   يعات أرباح توز

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

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

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



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

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتال ن هذهتشكل جزءا  م 13ى إل 1فقة من إن اإليضاحات المر
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 قق()غير مد المجمعف المرحلي المكث بيان التدفقات النقدية

 2021  نوفمبر 30المنتهية في  ةفترلل

  
 المنتهية في   أشهر الثالثة 

  
  

  

  نوفمبر 30

2021 
  نوفمبر 30

2020 

 
 كويتي  رانيد دينار كويتي ح إيضا

    

 أنشطة التشغيل
   

 1,931,602 1,969,149    الضرائبقبل  ربحال

    النقدية:  فقاتالتدفي ابصالضرائب قبل ربح التعديالت لمطابقة 

 (1,702,700) (1,610,724) 6 زميلةحصة في نتائج شركات 

 67,734 68,165  تخدامدات حق االسوموجومعدات و كات  ممتلاستهالك  

 512 70,752  وقعةت مخسائر ائتمان مخصص 

 13,033 34,458  ظفيناية الخدمة للمومخصص مكافأة نه 

 9,628 9,084  يرت تأج طلوبافائدة لم
  ─────── ─────── 

 
 540,884 319,809 

    يالت على رأس المال العامل: دعالت

ا دفوعمدينون وم  (505,619) (1,049,463)  ات مقدم 

 524      -   ونمخز 

 367,751 586,874  دائنون ومصروفات مستحقة 
  ─────── ─────── 

 182,465 78,295  التشغيلطة أنشالناتجة من التدفقات النقدية 

 (53,298) (10,060)  عة وظفين مدفومالخدمة لل مكافأة نهاية

 (55,222)      -  ة ئب مدفوعضرا
  ─────── ─────── 

 73,945 68,235  أنشطة التشغيل الناتجة من  دية صافي التدفقات النق
  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 

 (7,725)      -  ئع ثابتةصافي الحركة في ودا
  ─────── ─────── 

 (7,725)      -  رأنشطة االستثما المستخدمة فيية صافي التدفقات النقد
  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 

      - (7,715)  ألم مساهمي الشركة ا إلىعة وباح مدفيعات أرتوز

      - (16,157)  ال رأس م ضخف وجبمب  ينإلى مساهم مدفوع  لغمب

 (3,676)      -  سيطرة المير الحصص غ إلىعة وح مدفابيعات أرتوز

 (79,113) (75,085)  أجيرت التلغ من مطلوبا بمأصل سداد جزء 
  ─────── ─────── 

 (82,789) (98,957)  نشطة التمويلأ المستخدمة فيقدية صافي التدفقات الن
  ─────── ─────── 

    

 (16,569) (30,722)    والنقد المعادل لنقدا في النقصصافي 

 7,161,377 3,656,907  ةالفتربداية  في  والنقد المعادلالنقد 

  ─────── ─────── 

 7,144,808 3,626,185  نهاية الفترة في   لمعادلوالنقد ا النقد

  ═══════ ═══════ 



بعةلتاركاتھا ا علیمیة القابضة ش.م.ك.ع. وشالمجموعة الت


مدققة)ر(غیالمجمعةالمرحلیة المكثفة ة المالیالمعلوماتإیضاحات حول 
2021نوفمبر30ھیة في  تفترة المنكما في ولل
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شركةحول المعلومات 1

)  األم"ة ("الشركالقابضة ش.م.ك.ع.  میةتعلیللمجموعة الةمعالمج المرحلیة المكثفة  یة  المالمعلوماتدار الریح بإصتم التص

مر إل(یشا لتابعة  اتھا اكوشر أعضاء لق اً وفق 2021نوفمبر30في  ھیةالمنتأشھرالثالثةلفترة  المجموعة")  بـ "عاً  یھا  رار 
.2022ینایر 12ریخ ر بتاالصادالشركة األم دارة مجلس إ

15رقم  ة  یرشركات التجاالن  بموجب قانو1992سبتمبر21یخارت بتم تسجیلھا  یةكویتمساھمة  شركة  ھي  األم  إن الشركة  

شارع  األم في حولي،  لشركة اتقع  . لكویتلني في بورصة اا بشكل عھمھس أیتم تداولو،  لھت الالحقة  والتعدیال1960لسنة  
مجم وعنوانھب، الطاببراج، برجع األالعثمان،  ص ا البریدي الق الثامن،  ھو  د13133، الصفاة  27215.ب مسجل  ولة  ، 

األم.الكویت تا ي  ھالشركة  لشركة  بوشبعة  للبركة  شرت بیان  الع..م.ك.وكیماویات  األم  األم  شركة  ال").  ىبرك("الشركة 
.  یتالكوبورصةھمھا في كویتیة یتم إدراج أسةمساھم ھي شركة  الكبرى 

. لتعلیميااع لقط الستثمار في ااتقدیم الخدمات التعلیمیة ومجال بشكل أساسي في مجموعة تعمل ال

للمجموعة ةالمحاسبیفي السیاسات والتغیرات إلعدادأساس ا2

أساس اإلعداد2.1
ال إعداد  المكرحلالمالمالیة  اتمعلومتم  ایة  في  المنتھیأشھرالثالثةة  رفتللمجمعة  ثقة  معیار لقاً وف2021روفمبن30ة 

."لي المرح الماليریرالتق"34المحاسبة الدولي

المعل تتضمن  المال  اومات  المعجمعالمةفكثالملمرحلیةالیة  جمیع  واإلة  المطلوبفلومات  المالیة ا یانالبالعدادةصاحات  ت 
أغسطس  31لسنة المنتھیة في  لة السنویة للمجموعة  جمعانات المالیة الم بیلا بقترنة ا ملیھاالطالع عالسنویة، ویجب  جمعةالم

2021 .

األم. رض للشركة وعملة العالعملة الرئیسیةلكویتي وھو بالدینار اعةالمجمالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفةتم عرض 

مطبقة من قبل المجموعة المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت ال2.2
ت مرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البیانا لإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد المعلومات المالیة ا

تسري با ،  20241أغسطس31لسنة المنتھیة في  السنویة للمجموعة لالمجمعة  الیة  الم ستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة التي 
المجمعةالمالیة المرحلیة المماتالمعلولفترات بالتطبیق المبكر ألي معیار أو . لم تقم2021ینایر  1في  كثفة  المجموعة 

د.  كن لم یسر بعلتفسیر أو تعدیل صدر و

الیة ، ولكن لیس لھا تأثیر على المعلومات الم2021سنةمن  عتباراً موعة امج للالت ألول مرةیتم تطبیق العدید من التعدی
المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.  

لمعدالت   المعیاري  تعدیال2المرحلة  -الفائدةاإلصالح  المالیة  :  للتقاریر  الدولي  المعیار  على  الم9ت  ومعیار  حاسبة ، 
16المالیة والمعیار الدولي للتقاریر 4للتقاریر المالیة والمعیار الدولي 7، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 39الدولي 

المعلومات   على  بالتأثیرات  تتعلق  والتي  مؤقتة  إعفاءات  التعدیالت  المكثتقدم  معدل  المالیة  استبدال  یتم  عندما  المجمعة  فة 
ت المبررات العملیة التالیة:  تتضمن التعدیال.خالي تقریباً من المخاطرفائدةبمعدل بین البنوكفیما (اإلیبور) المعروض 

یست عملي  أو  مبرر  تعاقدیة  تغیرات  لعملیة  لزم  مباشرة  بصورة  مطلوبة  تكون  التي  النقدیة  التدفقات  على  تغیرات 
حركة في سعر الفائدة السوقیة.ا یعادل الة، بمح، والتي یتم معاملتھا كتغیرات في سعر الفائدة المتغیر اإلصال

و السماح  فترة  في  معدلتغییرات  إصالح  متطلبات  بموجب  إجراؤھا  یتعین  التصنیف التي  لتحوط  وتحوط اإلیبور  ات 
الوثائق دون توقف عالقة التحوط. 

است من  للشركات  مؤقت  إعفاء  یتقدیم  عندما  بصورة منفصلة  تحدیدھا  یتم  تصیفاء المتطلبات التي  األداةتم  التي نیف 
بند المخاطر. تحمل معدل فائدة خالي تقریباً من المخاطر كتحوط ل

التعدیالتإن   لھا ھذه  یكن  للمجموعة.لم  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  على  تأثیر  المجموعةوتعتزم  أي 
عول.   المفبررات العملیة في الفترات المستقبلیة عندما تصبح ساریةاستخدام الم
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 لمخففةواة ألساسياالسهم ربحية  3
 

السهم  ربحيمبالغ    سابتاحيتم   باألساسة  بمسالفا  ربحقسمة  ية  الخاص  الشركترة  األم  همي  العادية  ة  األسهم    ى عل من حملة 

ألسهم اهمي  . ويتم احتساب ربحية األسهم المخففة بقسمة ربح مسافترةخالل ال  القائمة  العادية  سهملمرجح لعدد األسط اوالمت

للالع لعلما  على   ماألشركة  ادية  المرجح  العادد توسط  األسهم  زائديد  الفترة  خالل  القائمة  المرجح    اة  األسالمتوسط  هم لعدد 

إصد سيتم  التي  لتحالعادية  كايوارها  األفل  المخفة  العادية  المحتملة  سهم  عا  إلىفة  وجود  أدية.  أسهم  عدم  االعتبار  في  خذا 

 . اثلةمتم خففةية والماألساس ية األسهمحن ربأدوات مخففة قائمة، فإ
 

 

   يهر المنتهية فشأالثالثة 
   نوفمبر 30

 2021 2020   
     

   1,845,279 1,869,291 ار كويتي( )دينم الخاص بمساهمي الشركة األفترة ربح ال

 ═══════ ═══════   

   245,303,030 150,000,000 خالل الفترةألسهم القائمة ا المتوسط المرجح لعدد

 ═══════ ═══════   

   فلس 7.52 فلس 12.46 ففة والمخ ألساسيةربحية السهم ا

 ═══════ ═══════   
 

ت  أي معامالت  إجراء  يتم  المرلم  المالية  المعلومات  تاريخ  بين  أسهم عادية  المكثفلحتضمن  اية  المجمعة وتاريخ  لتصريح ة 

  المخففة.واسية بحية السهم األسردراج إ ما قد يتطلب إعادةممجمعة فة اللمكثالية ية المرحعلومات المالإصدار المب
 

 ودائع ثابتة 4
 

الودا إيداع  اليتم  متبا ئع  لفترات  تثابتة  للمجمو  ثالثةعن    زيدينة  الفورية  المتطلبات  حسب  واحدة  سنة  عن  وتقل  عة  أشهر 
متوسطفائدة    وتحقق (  %1.25:  2020  نوفمبر  30و%  1.5ى  لإ  %1.15:  2021أغسطس    31)  %1.2  نسبةب   بمعدل 

   نويا .س
 

الر  نوفمبر  30ار كويتي ودين  92,620:  2021أغسطس    31)كويتي    ردينا  92,620بمبلغ    تجزةوديعة محد  صييتضمن 
لالستخدام    92,620:  2020 متاحة  غير  وهي  كويتي(  اليودينار  العمليات  للمجموعة  في  نسبة   فائدة  وتحققمية  بمتوسط 
 سنويا .  (%1.75: 2020 نوفمبر 30% و1.75: 2021 سأغسط 31) 1.75%

 

   لمعادلوالنقد انقد ال 5
  )مدققة(   

 
 نوفمبر 30

 2021 
 أغسطس 31

2021 
 نوفمبر 30
 2020 

 دينار كويتي   ر كويتي  دينا نار كويتي دي 
    

 1,044,808 906,907 1,026,185  في الصندوق دنقو لدى البنوك نقد

 6,100,000 2,750,000 2,600,000  ث أشهر أو أقللثالاستحقاق  ت فترةذا لاألجقصيرة  ع ودائ

 ─────── ─────── ─────── 

 7,144,808 3,656,907 3,626,185 د المعادل والنقالنقد 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

لفترات  يتم   االجل  قصيرة  الودائع  يو إيداع  بين  تتراوح  واحد  متباينة  بأش  وثالثةم  متطل  ناءاهر  النقد  بعلى  الفورية ات 
%(  3ى  % إل2:  2020  نوفمبر   30و   %1.5:  2021أغسطس    31% )1.2سبة  توسط بنل م دة بمعدئفا  للمجموعة، وتحقق

 سنويا.  
 

 زميلةكات في شراستثمار  6
 

  ( )مدققة 

 

 نوفمبر 30
 2021 

 أغسطس 31
2021 

 نوفمبر 30
 2020 

 
 تي  يدينار كو   دينار كويتي تي دينار كوي

 
   

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

 1,702,700 6,103,965 1,610,724 نتائجالي  ف ةحص

     - (3,782,373)     - لمال رأس ا ضخف

     - (1,637,626)     - ةمستلم أرباحوزيعات ت

 
─────── ─────── ─────── 

 
31,515,596 29,904,872 30,923,606 

 
═══════ ═══════ ═══════ 
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   تحويللوا والتشغيل ءبناال بنظام عقود 7
 

التي مثلت ترتيبات  وجموعة  ى الملدالمعدات  و  والممتلكاتغير الملموسة    موجوداتيمة الانخفضت ق   ،السنوات السابقةفي  

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

 .  فترة االمتيازلللحصول على تمديد تقدمت المجموعة بطلب و 2009قانوني ا عام  نهاسريا ىهانتووزارة المالية 
 

لية فيما الما  ن وزارةالحصول على التجديد م  تأكد جوهري بشأنأن هناك  باإلدارة    ترىث  األرصدة حي   هذه  خفضت قيمةنا

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

اإلدارة أن المدارس ستواصل    ترىعلى أساس سنوي،    وزارة التعليمع  المدارس متجديد تراخيص تشغيل    الشركة األم على

 .قريبتقبل الالعمل في المس
 

 عالقة ات طراف ذاأل حاتإفصا 8
 

عالقة  ذاطراف  ألا  مثلي وأع سالمو  زميلةالالشركات  ت  اإلدارضاهمين  مجلس  ل ة  اء  العليا  اإلدارة  لمجموعة  وموظفي 

أوالشركا عليها  يسيطرون  التي  ات  يمو  سيط لتي  عليها  مشتركةارسون  ملموس ا  رة  ا  تأثير  سياسات .  أو  على  الموافقة  يتم 

 .  ماأل الشركة عامالت من قبل إدارةلمتلك اوشروط  تسعير
 

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

  (ة)مدقق 2021 برنوفم 30 

 

 ت شركا
   المساهمون زميلة

أطراف أخرى  
 اإلجمالي  ذات عالقة 

أغسطس  31
2021 

 ي جمالاإل

  نوفمبر 30
2020   

 جمالي اإل

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

       

المكثف  المرحلي الدخلبيان 

       المجمع 

 37,500 150,000 37,500     -     - 37,500 رى أخإيرادات 

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

الي المرحلي المركز المبيان 

       لمكثف المجمع ا

من أطراف   ةمستحق رصدةأ

  ضمن  ةدرجذات عالقة )م

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

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

إلى أطراف   ةمستحق دةأرص

  ضمن  ةذات عالقة )مدرج

 تحقةفات مسن ومصرويدائن

  توزيعات أرباح وتتضمن

 11,706,367     - ( مستحقة وتوزيعات

         

548,556  12,254,923 1,148,498 480,199 

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

 

 ة ق مع أطراف ذات عال ود المعامالتشروط وبن

 ترةالفية  نهاالقائمة في    ةاألرصد إن    وط معتمدة من قبل اإلدارة.رش  ىاستنادا إلعالقة    ذات  عامالت مع أطرافيتم تنفيذ الم

رصدة مدينة أو  ألي أقديم أو استالم أي ضمانات  لم يتم ت  داد ثابت.سموعد  ا  وليس له  ئدةغير مكفولة بضمان وال تحمل فا

 .  عالقة طراف ذاتاألدائنة لدى 
 

فتر في  المنتهي  أشهر  الثالثةة  خالل  لم  2021  نوفمبر  30ة  ا،  لديهااإلدالموظفي    كافأةمي  أ  بدفع  ألما  لشركةتقم  العليا  ، رة 

 .يةهم اإلدارت خدما بلآت مقاالمكافبرى لكاالشركة األم حيث تتحمل 
 

العموميةلجمعا  في  الشركة األم  مساهمو  وافق   ،2021  نوفمبر   29    في ال  السنوية  ية    2021طس  أغس  31في    منتهيةللسنة 

 .  دينار كويتي 35,000 أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ كافأةم على
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 لمساهمين  أرباحتوزيعات   9
 

 مال  الخفض رأس  9.1

الجمعيةتما جإلوفق ا   العاديةيغ  ميةو العم  ع  ا2021  نوفمبر  29  بتاريخالمنعقدة    ر  الشركة  مساهمو  وافق  علىأل،    خفض  م 

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

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

 . 2021 ديسمبر 15 بتاريختم تحديث النظام األساسي و، ريرأس المال في السجل التجا فضخب

 

 توزيعات أرباح نقدية  9.2

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

 هذه األرباح   لم يتم سداد  .2021أغسطس    31هية في  دينار كويتي للسنة المنت   11,190,000  مبلغ  يإجمالبفلس للسهم  

ا  بعدالنقدية   تاريخ  في  المجمعةكما  المكثفة  المرحلية  المالية  وبالتاليلمعلومات  إ  ،  ضمندراتم  نون "دائ  جها 

 . المركز المالي المرحلي المكثف المجمع " في بيانومصروفات مستحقة

 

 ا الجمعية  المنعقدة    السنوية  لعموميةوافقت  نقدية    توزيععلى    2021يناير    21  بتاريخللمساهمين  فلس   3  مةقي بأرباح 

 .2020أغسطس  31هية في دينار كويتي للسنة المنت 735,909 مبلغ للسهم بإجمالي
 

 



 

 لتابعة ضة ش.م.ك.ع. وشركاتها اتعليمية القابعة الالمجمو
 

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

 2021 نوفمبر 30في ما في وللفترة المنتهية  ك
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 طاعات  لقا تمامعلو     10
 

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

 

 من تقديم الخدمات التعليميةة الناتجسوم الدراسية تمثل الرخدمات التعليمية: ال . 

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

 الغ أخرى غير موزعةمبمثل ت: ىأخر . 
 

 . م األداءصيص الموارد وتقييبشأن تخالقرارات  أعمالها بشكل منفصل بغرض اتخاذالتشغيل لوحدات نتائج اقب اإلدارة تر
 

  . اعاتة أي معامالت بين القطليس لدى المجموع. هلى نتائجاستناد ا إالقطاع تم تقييم أداء ي
 

 التوالي:  على  2020 نوفمبر 30و 2021 نوفمبر 30شهر المنتهية في األ ةالثالثعة لفترة مجموالدى التشغيل لرادات واألرباح لقطاعات اإليحول   تمعلوما يةالتالاول دالجعرض ت
 

 اإلجمالي   خرىأ  استثمارات   تعليمية  خدمات 

 

  نوفمبر 30

2021 
  نوفمبر 30

2020  

  نوفمبر 30

2021 
  نوفمبر 30

2020  

  نوفمبر 30

2021 
  نوفمبر 30

2020  

  نوفمبر 30

2021 
  نوفمبر 30

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

            

 2,505,078 2,818,786  108,956 128,640  1,702,700 1,610,724  693,422 1,079,422 ات عقطاالات إيراد

 1,931,602 1,969,149  (5,708) 26,225  1,702,700 1,610,724  234,610 332,200 رائبالضل قب( ة)الخسارالربح 
            

 (50,052) (47,931)          عم العمالة الوطنية ضريبة د

          ─────── ─────── 

 1,881,550 1,921,218          ربح الفترة 

          ═══════ ═══════ 

 41,286,396 37,736,364     -     -  32,081,331 31,815,596  9,205,065 5,920,768 القطاعات  داتموجو

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

 4,859,068 15,899,851  480,199 12,254,923     -     -     4,378,869 3,644,928 ات القطاعات مطلوب

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

            أخرى:  إفصاحات

 30,923,606 31,515,596      -     -  30,923,606 31,515,596      -     - ات زميلةفي شرك راستثما

 1,702,700 1,610,724      -     -  1,702,700 1,610,724      -     - لة مي في نتائج شركات ز  حصة 

 (67,734) (68,165)      -     -      -     -  (67,734) (68,165) استهالك  صروف م 

 (125,639)     -      -     -      -     -  (125,639)     - معترف به كمصروف   مخزون  تكلفة 

  



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

 ققة()غير مد المجمعةفة المرحلية المكث ماليةال تالمعلوماحول إيضاحات 

 2021 فمبرنو 30ية في فترة المنتهولل فيكما  
  

 

 13 
 

 مطلوبات محتملةوة رأسماليالتزامات  11
 

كو  159,450بمبلغ    تضامنية  تكفاالم  األ  ةكالشردمت  ق )دينار  كويتي  يد  159,450  :2021أغسطس    31يتي   نار 

  .هريةها أي التزامات جوعن نتجييتوقع أن  دينار كويتي( وال122,450: 2020 نوفمبر 30و
 

  ةعادلة لألدوات الماليقيمة القياس ال  12
 

العادلة    رةتشير تقديرات اإلدا القيمة  أن  الماليةإلى  المالية  للموجودات  قيمتهتعا  والمطلوبات  الدفتدل   أن  رية تقريبا  حيثا 

إن    .الفائدةمعدالت  السوق في    حركاتإلى  ها على الفور استنادا  ت استحقاق قصير األجل أو يعاد تسعيردوات ذاهذه األ

 . ال تقل عن قيمتها االسمية طلب سمة لها لتيا ةللموجودات المالية والمطلوبات المالي  القيمة العادلة
 

   19-وفيدك تفشي أثيرت 13
 

ج  ال كوفيد  تزال  االنتشار  19-ائحة  في  تعطيل   مستمرة  في  تسبب  مما  العالم  مستوى  على  جغرافية  مناطق  عدة  عبر 

البيئة االقتصادية  األنشطة التجارية واال المية. وقامت السلطات  عال قتصادية وأدى ذلك إلى حاالت عدم تيقن جوهرية في 

 الجائحة.ن العواقب السلبية الناتجة عن تلك للحد م ير مكثفةالحكومية في جميع أنحاء العالم باتخاذ تداب
 

فبراير أواخر  تعليق  ررت  ق،  2020 في  الكويت بشكل  المدارس والحكومة  دولة  في  اء ممؤقت كجزالجامعات  ير دابلتن 

ة  لللمرح  2020س  أغسط 4 تىح حكومة تمديد فترة التعليق  ال ، قررت2020س  رما  19. في  19-جهة كوفيداة لموالوطني

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

المرحلة    من  لقوميةاوبية  رلعارس ا بالمدراسية للطالب  الرسوم الد  ءلغابإ  2020  يوليو  29عليم العالي قرارا وزاريا في  والت

المرح حتى  بعدو  11لة  التمهيدية  الدراسيللعا  2020ير  فبرا  26  المستحقة  ن 2019/2020 م  من 25سبة  وتخفيض   %

ب  للطال  السماحو  تلك القيود  رفع  وإلى حين  الخاصةللمدارس   2020/2021 اسية عن العام الدرالمقرر  ةالرسوم الدراسي

   .الى المدارسعودة بال
 

 الرسوم  تحديد  تم  بهذي بموجوال  2020مايو    7في    الصادر  2020لسنة    61  رقم  زاريالو  راألم  بموجب،  لى ذلكعة  الوع

الدراسية)"  2020/2021و  2019/2020  اتلسنول   الدراسية تأهيل وإ  بتعليم  معنية  خاصةمدرسة    لكل  "(السنوات   عادة 

ة العامة لشئون ذوي  لهيئل    دةيتعليمات جد  ربيةالت  رةوزا  أصدرت   ،اعاقتهم  طبيعة  حسب  جات الخاصةالطالب ذوي االحتيا

   .للسنوات األكاديمية دراسيةرسوم الال تنظيم بإعادة اإلعاقة
 

للسنة المنتهية    للمجموعةوية  السن  المجمعة  البيانات الماليةعلى    19-جائحة كوفيد    نتيجة  ما سبق   إلفصاح عن تأثيراتتم ا

اإليضاح.    2021أغسطس    31في   هذا  ذلكرالب  في  من  الفترة  ،غم  خالل  المدارس  الدراسية    الفصول  باستئناف  قامت 

مما     ،نة األكاديمية السابقةللس  وم الدراسيةالرس  من  %25بنسبة    التخفيض  ، تم وقفوبالتالي  .  2022-2021سنة  ل  لفعليةا

 . للفترة الحالية النتائج التشغيلية في زيادة ساهم
 

لة أثير حا يزال تتزال القيمة الدفترية للموجودات حساسة للتقلبات في األسواق.  وال  والومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة  

البي من  كبيرة  بدرجة  التيقن  وعدم  تقديريا   أمرا   االقتصادية  تستمر  ئة  سوف  مركزها    المجموعةبالتالي  تقييم  إعادة  في 

 والتأثير المتعلق به على أساس منتظم.
 

 
 

 

 


