
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. 

 التابعة هاوشركات
 

 البيانات المالية المجمعة

 2020أغسطس  31



 

 

 المستقل مراقب الحساباتتقرير 

   المساهمين إلى حضرات السادة 

 .ع.شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك
 

 البيانات المالية المجمعة تدقيق تقرير حول 
 

 الرأي  
ً معاً  تابعة )يشاروشركاتها ال)"الشركة األم"(  لشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.لقد دققنا البيانات المالية المجمعة  إليها

والدخل الشامل  األرباح أو الخسائروبيانات  2020أغسطس  31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

معة، بما في مجالمالية ال والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات

  ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما ، في رأينا

ية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير تهللسنة المن وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة 2020أغسطس  31في 

 المالية. 
 

 ساس الرأي  أ
ي قسم لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا ف

ً معةمجالمالية ال مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات"  لميثاق األخالقيات المهنية". ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا
الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وقد  )بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية( للمحاسبين المهنيين

لي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق دواق المجلس القمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لميث

 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
 

 التأكيد على أمر 
بنظام البناء والتشغيل والتحويل  ودبتجديد العق حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين عدم التأكد المتعلق 10نلفت االنتباه إلى إيضاح 

(BOT .)فيما يتعلق بهذا األمر. غير معدلرأينا  إن 
 

 تدقيق الرئيسيةأمور ال
الحالية.  للسنةإن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة 

فيما  .ه األمورإبداء رأي منفصل حول هذ تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون ي سياقهذه األمور فوتم عرض 

 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.ويلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية 
 

بما في ذلك  ،"تدقيق البيانات المالية المجمعةمراقب الحسابات عن  لياتمسؤو"سم في ق في تقريرناالمبينة لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا 

األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر األخطاء  بهذهيتعلق ما 

  تنفيذها لمعالجةلتي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تدقيق اعمال الئج اجراءات أجمعة. إن نتاالمادية في البيانات المالية الم

  .المرفقة ور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعةاألم
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 المستقل الحسابات بمراق تقرير 

   اهمين إلى حضرات السادة المس

 )تتمة( ك.ع.ابضة ش.م.ليمية القموعة التعشركة المج
 

 تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(  تقرير حول
 

 )تتمة( تدقيق الرئيسيةأمور ال
 

 خسائر االئتمان المتوقعة للرسوم الدراسية واألرصدة المدينة األخرى
والتي قامت  ويتيك دينار 279,780لغ مبب صدة مدينة أخرىأرو دراسية، لدى المجموعة إجمالي رسوم 2020أغسطس  31كما في 

 إجمالي % من13يمثل نسبة  بمادينار كويتي  37,149المجموعة بتسجيل مخصص عن خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بها بمبلغ 

 األرصدة المدينة لدى المجموعة. 
 

الخبرة  خصصات تستند إلى بواسطة مصفوفة م رىاألخ المدينة ةرصدواأل لرسوم الدراسية لتحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة 

الرسوم الدراسية السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يعكس العوامل المستقبلية المرتبطة بالمدينين والبيئة االقتصادية. وتم تجميع 

 لسداد. د أيام التأخر في ا استنادا إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وعداألخرى  المدينةصدة واألر

 

االئتمان المتوقعة المسجلة مقابل الرسوم الدراسية واألرصدة المدينة األخرى واألحكام الجوهرية  خسائر قيمةملية تحديد يد علتعق نظراً 

 ، يعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية.المطلوبة في تحديدها
 

 :ما يلي ينهامن بقيقنا العديد من اإلجراءات تدإجراءات  تشمل
 

 بعد قولية االفتراضات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة عن طريق مقارنتها بالبيانات السابقة عمدى مييم بتق قمنا

 ؛بما يعكس ظروف السوق الحالية والمعلومات المستقبلية تعديلها
 

 ؛مدينينير تقادم أرصدة القمنا باختبار أدوات الرقابة المرتبطة بدقة المعلومات الواردة في تقر 
 

 ولكي يتم تقييم مدى مالئمة تقديرات اإلدارة، قمنا بمراجعة أنماط السداد السابقة للعمالء على أساس انتقائي  ،على ذلكة وعال

 مدفوعات الحقاً لنهاية السنة حتى تاريخ استكمال إجراءات تدقيقنا. ةإذا كان قد تم استالم أيتحديد ما وللعينات 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة وتقييم اإلدارة لمخاطر االئتمان ومدى حول ات المجموعة حة إفصاى كفايرنا مدفي اعتبا كما أخذنا

 حول البيانات المالية المجمعة. 17و 6استجابتها لمثل هذه المخاطر ضمن اإليضاحين 
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 المستقل الحسابات بمراق تقرير 

   اهمين إلى حضرات السادة المس

 )تتمة( ضة ش.م.ك.ع.شركة المجموعة التعليمية القاب
 

 تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(  تقرير حول
 

 2020لسنة معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة 
ر السنوي يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقريعن هذه المعلومات األخرى.  ؤولةالمسإن اإلدارة هي 

يانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة لبا ، بخالف2020 لسنة للمجموعة

 الحسابات.مراقب بعد تاريخ تقرير  على باقي أقسام التقرير السنويتوقع الحصول الحسابات، ونمراقب األم، قبل تاريخ تقرير 
 

 مات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  لومعال يغطي الة المجمعة إن رأينا حول البيانات المالي
 

معلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت غير يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على ال فيما

اء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. وإذا ما  ثنأ إليه علمناالبيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل متوافقة بصورة مادية مع 

لنا األخرى والتي حصي قمنا بها على المعلومات استناداً إلى األعمال الت ء مادية في هذه المعلومات األخرىتوصلنا إلى وجود أي أخطا

. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما نايرائع في تقرسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقالح عليها قبل تاريخ تقرير مراقب

 يتعلق بهذا الشأن. 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
ً لل إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة  ية وعن أدواتدولية للتقارير المالمعايير الوفقا

الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو  الرقابة

 الخطأ.
 

ها على أساس مبدأ االستمرارية مع ة على متابعة أعمالإعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموع عند

متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة  اإلفصاح،

 جراء.  مجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلتصفية ال
 

 للمجموعة. المجمعة ن عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية وؤوليتحمل المس
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 المستقل الحسابات بمراق تقرير 

   اهمين إلى حضرات السادة المس

 )تتمة( شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
 

 تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(  تقرير حول
 

 قب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةمسؤوليات مرا
واء كانت ناتجة عن الغش أو ى تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سإن هدفنا هو الحصول عل

الية من التأكيد إال أنه ال يضمن تأكيد معقول يمثل درجة عالخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى 

نشأ األخطاء عن الغش قيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تأن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التد

مين د االقتصادية للمستخأو مجمعة على القرارات  أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية

 ية المجمعة.والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المال

 

 المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي:   ق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطةكجزء من التدقي
 

 بيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات ر األخطاء المادية في التحديد وتقييم مخاط

من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم   تلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكنناالتدقيق المالئمة ل

تج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير اطر عدم اكتشاف ذلك النااكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخ

 رقابة الداخلية. أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز ال
 

 إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي   فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع

 لية لدى المجموعة.  لية أدوات الرقابة الداخحول فعا
 

 ة واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة.  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبي 
 

 ا عليها، أدلة التدقيق التي حصلن خدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلىالتوصل إلى مدى مالئمة است

ا جوهرياً حول قدرة المجموعة على  بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شكً 

عتبار، في وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين االمتابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 

فصاحات.  لحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلتقرير مراقب ا

قرير مراقب الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ ت

 موعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.المستقبلية في توقف المجأو الظروف 
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 المستقل تقرير مراقب الحسابات

   ين إلى حضرات السادة المساهم

 )تتمة( .شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع
 

 عة )تتمة( تدقيق البيانات المالية المجم تقرير حول
 

 )تتمة( ة المجمعةمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالي
 

 البيانات ة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمع

 لصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات ا
 

 ة داخل المجموعة إلبداء رأي حول فية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجاريالحصول على أدلة تدقيق كا

 بداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحملالبيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إ

 عن رأي التدقيق.  فقطالمسؤولية 
 

قيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ن عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدإننا نتواصل مع المسؤولي

 الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.  ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات
 

افة األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا بكا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات نزود أيضً 

على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة، متى العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر 

 اً.  كان ذلك مناسب
 

يق البيانات مة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوك

ئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص المالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الر

م  ر أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدا لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األموبنا م

 ترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية الم
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 المستقل قب الحساباتتقرير مرا

   إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. شركة المجموعة
 

 بات القانونية والرقابية األخرىتقرير حول المتطل

ً أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر  قرير مجلس إدارة محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تفي رأينا أيضا

لنا على كافة المعلومات قد حص جمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأنناالشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية الم

ن أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانوواإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما 

سي للشركة وعقد التأسيس والنظام األسا والتعديالت الالحقة لها، ةت الالحقة له والئحته التنفيذيوالتعديال 2016لسنة  1الشركات رقم 

ً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه عل لسنة  1منا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم األم، وأنه قد أجري الجرد وفقا

د التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم، خالل السنة ، أو لعقوالتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةيالت الالحقة له والتعد 2016

 األم أو مركزها المالي.  على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة  2020أغسطس  31منتهية في ال
 

 2010لسنة  7قانون رقم ألحكام ال مخالفاتليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إ

يراً مادياً على نشاط د يكون له تأثق وجه ىعل 2020 أغسطس 31المنتهية في  السنةئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل شأن هيب

 أو مركزها المالي.  األم الشركة

 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر  

 فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2020نوفمبر  23
 

 الكويت

 

 

 

 



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

 

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
  

7 

 

 المجمع  األرباح أو الخسائربيان 

 2020أغسطس  31في للسنة المنتهية 

 

 إيضاحات 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي
    

 5,533,637 3,445,242  رسوم دراسية 

 17,007     -  بيع بضاعة

  
─────── ─────── 

 5,550,644 3,445,242 4 العمالءإجمالي اإليرادات من العقود مع  

  
─────── ─────── 

 (4,108,025) (3,690,111)  تكاليف دراسية مباشرةً 

 (19,162)     -  تكلفة بضاعة مباعة 

  
─────── ─────── 

 (4,127,187) (3,690,111)  إجمالي تكلفة المبيعات وتقديم الخدمات

  
─────── ─────── 

 1,423,457 (244,869)  الربح  )الخسارة( مجمل  
    

 7,032,473 7,040,969 9 حصة في نتائج شركات زميلة 

 628,345 509,668  إيرادات أخرى 

 (304,212) (252,415)  تكاليف موظفين

 (272,423) (161,238)  إدارية عمومية و توفامصر

 (3,043) (17,449)  مصروفات استهالك 

 (66,675) (37,149) 6 االئتمان المتوقعةمخصص خسائر 

 (195,423)     -  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 

  ─────── ─────── 

 8,242,499 6,837,517  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الربح قبل الضرائب و

    

 (208,258) (150,017)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (35,000) (35,000)  اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 

  ─────── ─────── 

 7,999,241 6,652,500  ربح السنة 

  ─────── ─────── 

    الخاص بـ: 

 7,747,055 6,640,654  مساهمي الشركة األم

 252,186 11,846  الحصص غير المسيطرة 

  ─────── ─────── 

  6,652,500 7,999,241 

  ═══════ ═══════ 
    

 فلس31.58 فلس 27.07 5 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  
═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المجمع

 2020أغسطس  31في للسنة المنتهية 
 

  

2020 
 نار كويتييد

2019 
 دينار كويتي

    

 7,999,241 6,652,500  ربح السنة 

  
─────── ─────── 

    شاملة أخرى  خسائر 

    يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:  خسائر شاملة أخرى قد

 (14) (9)  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

  
─────── ─────── 

 (14) (9)  خسائر شاملة أخرى للسنة  

  ─────── ─────── 

 7,999,227 6,652,491  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

  
═══════ ═══════ 

    الخاص بــ: 

 7,747,043 6,640,645  مساهمي الشركة األم 

 252,184 11,846  الحصص غير المسيطرة 

  
─────── ─────── 

  6,652,491 7,999,227 

  
═══════ ═══════ 





 

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

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2020أغسطس  31للسنة المنتهية في 
 

 

  الخاصة بمساهمي الشركة األم

 

 رأس 
 المال 

 وة الع
 إصدار 

 أسهم

 
 احتياطي 

 إجباري

 احتياطي
 أسهم 
 خزينة

 احتياطي 

 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 دينار كويتي يكويت دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 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( 2019سبتمبر  1في 

 6,652,500 11,846 6,640,654 6,640,654     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة 

 (9)     - (9)     -     - (9)     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى للسنة 

 

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

اإليرادات إجمالي )الخسائر( 

 6,652,491 11,846 6,640,645 6,640,654     - (9)     -     -     -     -     - الشاملة للسنة 

     -     -     - (683,752)     -     -     -     - 683,752     -     - تحويل إلى االحتياطي اإلجباري

توزيعات أرباح إلى مساهمي 

 (14,581,280)     - (14,581,280) (9,977,178)     -     - (1,097,976)     -     - (3,506,126)     - (11الشركة األم )إيضاح 

توزيعات أرباح إلى الحصص غير 

 (318,211) (318,211)     -     -     -     -     -     -     -     -     - المسيطرة

مبالغ مدفوعة إلى الحصص غير 

نتيجة تخفيض رأس المسيطرة 

 (300,325) (300,325)     -     -     -     -     -     -     -     -     - المال في شركات تابعة

 

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

 34,549,463 80,760 34,468,703 5,956,902 (683) (11,496)     -     - 3,993,677     - 24,530,303 2020أغسطس  31في 

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



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

 
 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

 )تتمة( 2020أغسطس  31للسنة المنتهية في 
 

  الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم

 
 احتياطي 

 إجباري
 احتياطي أسهم 

 خزينة
 احتياطي

 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 دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

            

  2018سبتمبر  1كما في 

 39,773,961 905,628 38,868,333 7,235,192 (683) (11,475)     - 1,097,976 2,510,894 3,506,126 24,530,303 )كما سبق تسجيله( 

تطبيق المعيار الدولي للتقارير تأثير 

 (594,802) (68,700) (526,102) (526,102)     -     -     -     -     -     -     -   9المالية 

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

الرصيد االفتتاحي المعاد إدراجه  

للمعيار الدولي للتقارير المالية طبقا 

9 24,530,303 3,506,126 2,510,894 1,097,976 -     (11,475) (683) 6,709,090 38,342,231 836,928 39,179,159 

 7,999,241 252,186 7,747,055 7,747,055     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة 

 (14) (2) (12)     -     - (12)     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى للسنة 

 

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

إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة 

 7,999,227 252,184 7,747,043 7,747,055     - (12)     -     -     -     -     - للسنة 

     -     -     -     -     -     - 1,097,976 (1,097,976)     -     -     - تحويل إلى االحتياطي العام 

     -     -     - (799,031)     -     -     -     - 799,031     -     - تحويل إلى االحتياطي اإلجباري

غير   صحيازة جزئية للحص

 (2,525) (2,143) (382) (382)     -     -     -     -     -     -     - المسيطرة

 توزيعات أرباح إلى مساهمي

 (3,679,554)     - (3,679,554) (3,679,554)     -     -     -     -     -     -     - (11الشركة األم )إيضاح 

مبالغ مدفوعة إلى الحصص غير 

المسيطرة نتيجة تخفيض رأس المال 

 (399,519) (399,519)     -     -     -     -     -     -     -     -     - في شركات تابعة

 

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

 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 2019أغسطس  31في 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع 
 2020أغسطس  31للسنة المنتهية في 

 

 
 إيضاحات

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

     التشغيلأنشطة 

 8,242,499 6,837,517  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الضرائب ربح قبل ال
    

ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بصافي  الضرائب ربح قبل مطابقة التعديالت ل
 التدفقات النقدية: 

   

 (7,032,473) (7,040,969) 9 حصة في نتائج شركات زميلة 

 112,564 272,393  ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام استهالك 

 66,675 37,149 6 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 195,423     -  الحركة تقادم وبطيء مخصص مخزون م

 144,422 143,307 12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     - 48,904 2.3 فوائد لمطلوبات تأجير

  
─────── ─────── 

  
298,301 1,729,110 

 التعديالت على رأس المال العامل: 
   

 مدينون ومدفوعات مقدماً  
 

795,575 1,661,215 

 مخزون
 

(524) 40,018 

 دائنون ومصروفات مستحقة  
 

149,996 121,523 

  
─────── ─────── 

 التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
 

1,243,348 3,551,866 

 (159,526) (44,821) 12 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

     - (208,258)  مدفوعة  بضرائ

  ─────── ─────── 

 3,392,340 990,269  النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  تدفقات صافي ال

  
─────── ─────── 

    

 أنشطة االستثمار  
   

 4,717,563 8,237,521 9 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 (1,962,500) 1,400,000  صافي الحركة في ودائع ثابتة

     - 6,303,954 9 لةمتحصالت من تخفيض رأس المال في شركات زمي

 (2,525)     -  حيازة جزئية للحصص غير المسيطرة 

 

 ─────── ─────── 

 2,752,538 15,941,475  التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار صافي 

  ─────── ─────── 
    

    أنشطة التمويل 

 (3,669,498) (14,306,759)  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم  

مبالغ مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة نتيجة تخفيض رأس المال في 

 (399,519) (300,325)  شركات تابعة

     - (318,211)  توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة 

     - (298,377) 2.3 تأجيرالمطلوبات سداد جزء اصل مبلغ من 

  ─────── ─────── 

 (4,069,017) (15,223,672)  نقدية المستخدمة في أنشطة التمويل دفقات الصافي الت

  
─────── ─────── 

 2,075,861 1,708,072  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل 

 3,377,444 5,453,305  في بداية السنة والنقد المعادل النقد 

  ─────── ─────── 

 5,453,305 7,161,377 8 طسأغس 31النقد والنقد المعادل في 

  
═══════ ═══════ 

 فيما يلي المعامالت غير النقدية المستبعدة من بيان التدفقات النقدية المجمع:  
   

     - 1,159,098 2.3 16تعديل انتقالي لمطلوبات التأجير نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

للتقارير ام نتيجة تطبيق المعيار الدولي تعديل انتقالي لموجودات حق االستخد

     - (1,159,098) 2.3 16المالية 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020أغسطس  31كما في وللسنة المنتهية في 
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  حول الشركةمعلومات  1
 

 وشركاتها التابعة  "(األم  "الشركة)  ع.ش.م.ك.القابضة  التعليمية  لمجموعة  شركة ال  البيانات المالية المجمعةتم التصريح بإصدار  
ً لقرار مجلس  2020أغسطس  31 تهية فيللسنة المن( "المجموعة" بـيشار إليها معا )    في  الصادر األم إدارة الشركةوفقا

الجمعية   خالل اجتماع  بعد إصدارها  البيانات المالية المجمعة  تعديل هذه  صالحيةالشركة األم    مساهميلدى    .2020نوفمبر    23
 .العمومية السنوية

  

ية من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمع 2019أغسطس  31هية في تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنت
 .2019ديسمبر  24المنعقد بتاريخ العمومية السنوية 

 

تم تسجيلها ويقع مقرها في دولة الكويت ويتم تداول أسهمها علناً في بورصة الكويت. إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية  
، الصفاة 27215، شارع أحمد الجابر، ص.ب. 2، الطابق 2، بناية 1الشرق، قطعة ويقع المكتب المسجل للشركة األم في 

 ، دولة الكويت. 13133
 

 تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم وفقاً للنظام األساسي فيما يلي: 
 

 جنبية و أمسؤولية كويتية أمحدودة الركات  و حصص في شأسهم أتملك  و  ،جنبيةأمحلية أو  شركات مساهمة  في  سهم  تملك أ
 األم أسهم.التي تمتلك فيها الشركة الشركات  دارةإوفي تأسيس مشاركة و الأ

 في   األمال تقل نسبة مشاركة الشركة أ ، شريطةسهم وكفالتها لدى الغيرأ الشركة األم إقراض الشركات التي تملك فيها
 .%20رأسمال الشركة المقترضة عن 

 و الكويت أسواء في داخل تجارية العالمات الو أختراع االبراءات  أوعية حقوق الملكية الصنا وتأجير واستغالل ملكت
 .خارجها

  للشركة األم للوفاء بأنشطتها وفقا للقانون المعمول به.والعقارات الالزمة  الموجوداتتملك 
 متخصصة. تدار من قبل شركات محافظ  يستغالل الفوائض المالية فا 
 

 الفتوى والرقابة الشرعية بالمجموعة.    هيئةالشريعة اإلسالمية السمحة المعتمدة من    ألحكاماً  تقوم الشركة األم بتنفيذ أنشطتها وفق
 

 والسياسات المحاسبية الهامة  أساس اإلعداد 2
 

 أساس اإلعداد  2.1
 ية. المحاسبة الدولن مجلس معايير  ع تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة  

 

 .ة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد البيانات المالية المجمعي
 

 العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو 
 

تم لقد أعيد تصنيف بعض المعلومات المقارنة وتعرض البيانات المالية المجمعة المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة. 
المعلومات إعادة عرضها كي تتوافق مع التصنيف المتبع في الفترة الحالية. والغرض من إعادة التصنيف هو تحسين جودة 

 المعروضة. 
 

 أساس التجميع 2.2
 

تتحقق السيطرة  .2020أغسطس  31ة كما في تتكون البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابع
المستثمر فيها ويكون أو يكون لديها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر 

لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.  وعلى وجه التحديد، تسيطر 
 جموعة على الشركة المستثمر بها فقط عندما يكون لديها:الم

 

 التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة   الحاليةسيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق ال
 للشركة المستثمر فيها(

 ويهاالتعرض للمخاطر أو الحقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر ف ،  
 فيها للتأثير على عائداتها على الشركة المستثمر  سيطرتهااستخدام على  قدرة ال 
 

بصورة عامة، هناك افتراض بأن السيطرة تنشأ عن أغلبية حقوق التصويت. لدعم هذا االفتراض وعندما تحتفظ المجموعة 
المجموعة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة    أو حقوق مماثلة في شركة مستثمر فيها، تراعيحقوق التصويت  أغلبية  من    أقلب

 مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:عند تقييم 
 

  اآلخرين في الشركة المستثمر فيهامالكي حقوق التصويت الترتيب التعاقدي المبرم مع 
  الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى 
 إلضافة إلى حقوق التصويت المحتملةحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة با 
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 )تتمة(  اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأساس  2
 

 )تتمة( أساس التجميع 2.2

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر عندما تشير الحقائق والظروف إلى حدوث تغيرات في عامل واحد 

في تاريخ حصول المجموعة على السيطرة   التابعةليها السيطرة. يبدأ تجميع الشركة أو أكثر من العوامل الثالثة التي تقوم ع

الموجودات والمطلوبات  إدراجلسيطرة على الشركة التابعة. يتم االمجموعة عندما تفقد على الشركة التابعة ويتوقف التجميع 

اعتبارا  البيانات المالية المجمعةخالل السنة في  هابيعواإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة التي يتم حيازتها أو 

 جموعة على الشركة التابعة.من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة الم
 

تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير  

إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. يتم عند الضرورة إجراء تعديالت على البيانات المسيطرة حتى و

بعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات المالية للشركة التا

يرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإل

 بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.
 

 المحاسبة عن التغير في حصة ملكية الشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.يتم 
 

ات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد الموجودات ذ

ي أرباح أو خسائر ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر. د األخرى لحقوق الملكية بينما يتم تسجيل أوالحصص غير المسيطرة والبنو

 يتم تحقق أي استثمار محتفظ به وفقا للقيمة العادلة. 
 

 :ما يلي تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة
  

 التابعة الشركةم اس 

 بلد 
 حصة الملكية % األنشطة الرئيسية التأسيس

   2020 2019 

مباشرة  المحتفظ بها بصورة       

 %88.4 %88.4 خدمات تعليمية الكويت شركة آفاق للخدمات التربوية ش.م.ك. )مقفلة( )"أفاق"( 

 %75.0 %75.0 خدمات تعليمية لبنان مدينة المعرفة شمال ش.م.ل. *

 %62.1 %62.1 خدمات تعليمية الكويت قرية المعرفة التعليمية ش.م.ك. )مقفلة(  كةشر

 %96.0 %96.0 قابضة  الكويت التنمية القابضة ش.م.ك. )مقفلة(*شركة 

 %99.0 %99.0 استشارات الكويت شركة سما الدولية لالستشارات اإلدارية ذ.م.م.* 

 %99.0 %99.0 تسويق يتكوال *  شركة سما الكويت الدولية للتسويق ذ.م.م.

     

     من خالل شركة آفاق بصورة غير مباشرة شركات محتفظ بها 

شركة كويت الب للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. )"كويت 

 %100.0 %100.0 التجارة العامة الكويت الب"(*

 %99.0 %99.0 خدمات تعليمية البحرين مجموعة الخدمات التعليمية البحرين*

 الكويت العلوم المرحة المحدودة*  كةشر
خدمات ترفيهية 

 %99.0 %99.0 لألطفال
 

وانتهى سريان السجل التجاري الخاص بها ولم يتم تجديده كما في تاريخ التصريح بإصدار هذه هذه الشركات التابعة خاملة  * 

 البيانات المالية المجمعة. 
 

  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.3
 

 وتفسيرات جديدة ومعدلة معايير 

. 2019يناير    1التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    المعايير والتعديالت  ألول مرة بتطبيق بعض  المجموعةقامت  

 تطبيق هذه المعايير المحاسبية الجديدة. الناتجة عنفيما يلي طبيعة وتأثير التغيرات 
 

إال أنه ليس لها تأثير على البيانات  2019سبتمبر  1اًرا من تفسيرات األخرى ألول مرة اعتبتسري العديد من التعديالت وال

المالية المجمعة للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة ولكن لم تسر 

 بعد. 
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 سات المحاسبية الهامة )تتمة( أساس اإلعداد والسيا 2
 

  )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.3
 

 )تتمة(معايير جديدة ومعدلة وتفسيرات 
 

 عقود التأجير"" 16 المعيار الدولي للتقارير المالية

دولية ، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير العقود التأجير  17محل معيار المحاسبة الدولي    16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية  

-عقود التأجير التشغيلي 15-، وتفسير لجنة التفسيرات الدائمةتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير 4للتقارير المالية 
. يحدد المعيار الدولي  تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل قانوني لعقد التأجير  27-لتفسيرات الدائمةوتفسير لجنة الحوافز  ا

فصاح عن عقود التأجير ويتطلب من المستأجرين تسجيل معظم مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإل 16 للتقارير المالية

 العقود ضمن نموذج موازنة فردي.
 

ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة الحالية وفقا   16ر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية إن طريقة محاسبة المؤج

. يستمر المؤجرون في تصنيف عقود التأجير إما كعقود تأجير تشغيلي أو عقود تأجير تمويلي باستخدام 17دولي  لمعيار المحاسبة ال

ليس له أي تأثير على   16. بالتالي فإن المعيار الدولي للتقارير المالية 17الدولي تلك الواردة في معيار المحاسبة مبادئ مماثلة ل

 لمؤجر.عقود التأجير حيث تكون المجموعة هي ا 
 

في تاريخ التطبيق المبدئي باستخدام طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي    16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  

تم االعتراف بكل من مطلوبات التأجير وموجودات وبالتالي لم يتم إعادة إدراج المعلومات المقارنة.  ،  2019  سبتمبر  1اعتباًرا من  

االفتتاحية.  ة وبالتالي لم يتم تسجيل أي تأثير على األرباح المرحلةخدام وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات التأجير المستقبليحق االست

بعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يتمثل في أو يحتوي على عقد    اختارت المجموعة استخدام المبررات العملية االنتقالية التي تسمح

على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود  فقط بتطبيق المعيار  . بدالً من ذلك، قامت المجموعة2019 سبتمبر 1تأجير في 

 في تاريخ التطبيق المبدئي. 4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  17جير تطبق معيار المحاسبة الدولي تأ

شهًرا أو أقل وال  12د التأجير التي تبلغ مدتها لتطبيق استخدام إعفاءات االعتراف لعقواختارت المجموعة أيًضا في تاريخ بدء ا

تتضمن خيار الشراء )"عقود تأجير قصيرة األجل"(، ولعقود التأجير التي يندرج فيها األصل األساسي منخفض القيمة 

 )"الموجودات منخفضة القيمة"(. 
 

 :2019يناير  1كما في  16قاير المالية ا يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتفيم
 دينار كويتي  

  الموجودات

 1,159,098 موجودات حق االستخدام

 ═══════ 

  المطلوبات

 1,159,098 مطلوبات تأجير

 ═══════ 

 

 .2019 سبتمبر 1كما في  %5المقدر بنسبة قامت المجموعة بخصم مدفوعات التأجير بواسطة معدل االقتراض المتزايد 
 

 :2020أغسطس  31فيما يلي التأثير على بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في 
 2020 

 دينار كويتي 
  

 270,941 االستخداممصروفات استهالك موجودات حق 

 48,904 مطلوبات تأجيرفوائد على 

 ─────── 

 319,845 إجمالي المبلغ المسجل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

 ═══════ 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
 

  )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.3
 

 )تتمة(معايير جديدة ومعدلة وتفسيرات 
 

 )تتمة( عقود التأجير"" 16 المعيار الدولي للتقارير المالية

 

 خالل السنة لدى المجموعة: االستخدام ومطلوبات التأجير والحركات فيما يلي القيمة الدفترية لموجودات حق
 

               

موجودات حق 
 االستخدام

 مطلوبات 

 التأجير

 دينار كويتي دينار كويتي 

 1,159,098 1,159,098 2019سبتمبر  1كما في 

     - (270,941) مصروفات استهالك 

 48,904     - تراكم فائدة 

 (298,377)     - مدفوعات

 ─────── ─────── 

 909,625 888,157 2020أغسطس  31كما في 

 ═══════ ═══════ 

 

ــنيف كل عقد من عقود تأجيرها في تاريخ  16قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   ــتأجر( بتصـ ، قامت المجموعة )كمسـ

ــغيلي، لم ــغيلي. في حالة عقد التأجير التشـ ــتأجر وتم تســـجيل مدفوعات التأجير   البدء كعقد تأجير تشـ ــملة العقار المسـ يتم رسـ

على أسـاس القسـط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. وتم تسـجيل أي إيجار  األرباح أو الخسـائر  ضـمنكمصـروفات إيجار 

 مدفوع مقدماً وإيجار مستحق ضمن المدفوعات مقدًما والمصروفات المستحقة على التوالي. 
 

، قامت المجموعة بتطبيق طريقة االعتراف والقياس الفردية لكافة عقود التأجير 16ر المالية  ر الدولي للتقاريعند تطبيق المعيا

 – "عقود التأجير 2.5.8باـستثناء عقود التأجير قـصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفـضة القيمة. راجع اإليـضاح رقم 

. يقدم المعيار متطلبات انتقالية  2019 ـسبتمبر 1اعتبارا من  المطبقة بيةالـسياـسات المحاسـ   على لالطالع" المجموعة كمـستأجر

 ومبررات عملية محددة تم تطبيقها من قبل المجموعة. 
 

  عقود التأجير المصنفة سابقا كعقود تأجير تمويلي 

 ، لم يكن لدى المجموعة أي عقود تأجير مصنفة كعقود تأجير تمويلي.  2019 سبتمبر 1كما في 
 

 لمصنفة سابقا كعقود تأجير تشغيلي تأجير اعقود ال 

ــغيلي   ــنيفها كعقود تأجير تشـ ــبق تصـ ــتخدام ومطلوبات التأجير لعقود التأجير التي سـ ــجلت المجموعة موجودات حق االسـ سـ

على  د تأجير الموجودات منخفـضة القيمة. تم تـسجيل موجودات حق االـستخدام بناءً باـستثناء عقود التأجير قـصيرة األجل وعقو

مقابل أي مدفوعات تأجير ســواء مدفوعة مســبقا أو مســتحقة مخصــومة باســتخدام   بعد تعديلهمطلوبات التأجير غ يســاوي مبل

 معدل االقتراض المتزايد في التطبيق المبدئي.  
 

 والتي قامت بموجبها بما يلي:كما قامت المجموعة بتطبيق المبررات العملية المتاحة 
 

 ثلة بصورة معقولةقود التأجير ذات الخصائص المتمااستخدام معدل خصم فردي لمحفظة ع 

 تاريخ التطبيق المبدئي  االعتماد على تقييم ما إذا كانت عقود التأجير ذات شروط مجحفة وذلك مباشرةً قبل 

 تاريخ  شهراً من 12طبيق إعفاءات عقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير ذات مدة عقد تأجير تنتهي خالل ت

 المبدئي  التطبيق

 طبيق المبدئياستبعاد التكاليف المبدئية المباشرة من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ الت 

  التأجير في حالة اشتمال العقد على خيارات بمد أجل أو إنهاء عقد التأجير.استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد 
 

 :2019سبتمبر  1استناداً إلى ما سبق، وكما في 
 

  ضمن بيان المركز في بند منفصل دينار كويتي وعرضها  1,159,098تم االعتراف بموجودات حق االستخدام بمبلغ

 المالي المجمع.

 ضمن بيان المركز المالي  في بند منفصل دينار كويتي وعرضها  1,159,098ر بمبلغ تم االعتراف بمطلوبات التأجي

 المجمع.
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 ة الهامة )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبي 2
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4
 

.  المجمعة للمجموعة   الماليةفيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات  

 لك ممكناً. المجموعة تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات عند سريانها متى كان ذ تعتزم
 

 : تعريف األعمال3للتقارير المالية تعديالت على المعيار الدولي 

تعديالت على تعريف األعمال الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير   2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 

حيازتها ة من األنشطة أو الموجودات التي تم دمج األعمال بهدف مساعدة المنشأة في تحديد ما إذا كانت أية مجموع 3المالية 

تمثل أعماالً أم ال. وهذه التعديالت توضح الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألعمال كما أنها تستبعد التقييم لما إذا كان لدى  

اعدة المنشآت في المشاركين في السوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة وتشتمل التعديالت أيضاً على إرشادات لمس

العملية المشتراة تمثل أعماالً جوهرية كما أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفات الموضوعة لألعمال تقييم ما إذا كانت 

والمخرجات. إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا اختياريا لمدى تركز القيمة العادلة. كما صاحبت هذه التعديالت أمثلة 

 توضيحية جديدة.
 

تقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى الواقعة في أو بعد تاريخ أول تطبيق، ليس لهذه نظراً ألن التعديالت تسري بأثر مس

 التعديالت أي تأثير على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيقها.
 

 لجوهرية: تعريف المعلومات ا8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
، عرض البيانات المالية 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2018الدولية في أكتوبر أصدر مجلس معايير المحاسبة 

لكي يتفق تعريف مصطلح  السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء 8ومعيار المحاسبة الدولي 

بعض جوانب التعريف. ويشير التعريف الجديد إلى أن "المعلومات" تعتبر   وتتضحيير "المعلومات الجوهرية" في جميع المعا

جوهرية إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناًء على تلك 

من هذه البيانات المالية وهو عرض معلومات مالية لية من قبل المستخدمين الرئيسيين لها في إطار الغرض العام البيانات الما

 ة التي قامت بإعدادها.حول المنشأ
 

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف المعلومات الجوهرية تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
 

 و غير متداولةتصنيف المطلوبات كمتداولة أ :1على معيار المحاسبة الدولي  تعديالت
  1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69تعديالت على الفقرات رقم  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 

 التعديالت ما يلي:لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح 
 

 ما المقصود بحق تأجيل التسوية 

 ات الماليةيل في نهاية فترة البيانال بد أن يتحقق حق التأج  

 لن يتأثر ذلك التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل 

 ك في حالة أال يؤثر يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذل

 االلتزام على تصنيفها.
 

ويجب تطبيقها بأثر رجعي. تعمل  2023يناير  1أ في أو بعد انات المالية السنوية التي تبدتسري التعديالت على فترات البي

 حالياً على تقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية. المجموعة
 

 3للتقارير المالية تعديالت على المعيار الدولي  –إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 
إشارة  –دمج األعمال  3يالت على المعيار الدولي للتقارير المالية تعد 2020الدولية في مايو  أصدر مجلس معايير المحاسبة

والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض البيانات مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي. 

أن يطرأ   دون 2018يمي للتقارير المالية الصادر في مارس بإشارة مرجعية إلى اإلطار المفاه 1989في سنة  المالية الصادر

 .أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقة به
 

إصدار  لتجنب    3بالمعيار الدولي للتقارير المالية  الواردة    كما أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية إعفاًء من مبادئ االعتراف

محتملة التي تندرج ضمن اني للتطبيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات الاألرباح أو الخسائر المحتملة خالل "اليوم الث

الضرائب، في حالة تكبدها  21أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  37نطاق معيار المحاسبة الدولي 

شادات الحالية الواردة ضمن المعيار لوقت، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلروفي نفس ا بصورة منفصلة.

المتعلقة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض   3المالية  الدولي للتقارير

 البيانات المالية.
 

  وتنطبق بأثر مستقبلي. 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المجمعة ليةتسري التعديالت على فترات البيانات الما
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 )تتمة(معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 

الممتلكات والمنشآت والمعدات:   16لي  تعديالت على معيار المحاسبة الدو  2020يو  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في ما

المنشآت من أن تقوم بخصم أي متحصالت من بيع بنود الممتلكات والمنشآت   المتحصالت قبل االستخدام المقصود، والتي تمنع

حالة الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة    والمعدات من تكلفة بيع أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك في

ذلك، تسجل المنشأة المتحصالت من بيع  الضرورية ألن يكون جاهزا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. بدالً من

 مثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أو الخسائر.
 

وال بد من تطبيقه بأثر رجعي  2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد المجمعة ة يسري التعديل على فترات البيانات المالي

والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية أقرب فترة معروضة في حالة قيام المنشأة بتطبيق على بنود الممتلكات والمنشآت  

 التعديل ألول مرة.
 

 .المجموعة  ي علىليس من المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير جوهر
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تكاليف الوفاء بالعقد  –العقود المجحفة 
لتحديد أي من التكاليف تحتاج   37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    2020مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  أصدر  

 ط مجحفة أو محققاً للخسائر.المنشأة إلدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد ذي شرو
 

تعلق بشكل مباشر بأحد العقود المرتبطة بتقديم يطبق التعديل "طريقة التكلفة المتعلقة بشكل مباشر". تتضمن التكاليف التي ت

ية بضاعة أو خدمات كال من التكاليف المتزايدة وتوزيع التكاليف المتعلقة مباشرةً بأنشطة العقد. ال تتعلق المصروفات العموم

 لعقد.واإلدارية بشكل مباشر بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها بشكل صريح على الطرف المقابل بموجب ا
 

هذه   المجموعة. ستطبق 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المجمعة تسري التعديالت على فترات البيانات المالية

السنوية التي تقوم  المجمعة لبيانات الماليةبعد بالوفاء بكافة التزاماتها في بداية فترة االتعديالت على العقود والتي لم تقم فيها 

 بتطبيق التعديالت ألول مرة. المجموعةفيها 
 

المعايير قيام الشركة التابعة بتطبيق  – تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة 1المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ألول مرةة للتقارير المالي الدولية

من عملية إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية، أصدر مجلس معايير  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 

لتعديل . يسمح اتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  1المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية  

بقياس فروق  1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية  16اإلفصاحات رقم بتختار تطبيق الفقرة المتعلقة لشركة التابعة التي ل

تحويل العمالت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة من قبل الشركة األم استناداً إلى تاريخ انتقال الشركة األم إلى 

يسري هذا التعديل أيضاً على الشركة الزميلة أو شركة المحاصة التي تختار تطبيق ر الدولي للتقارير المالية. استخدام المعيا

 . 1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية  16اإلفصاحات رقم بالفقرة المتعلقة 
 

ال  بيق المبكر.مع السماح بالتط 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المجمعة يسري التعديل على فترات البيانات المالية

 .ينطبق هذا المعيار على المجموعة
 

%" في حالة إلغاء االعتراف 10الرسوم ضمن اختبار "نسبة  –األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 بالمطلوبات المالية

المعايير الدولية للتقارير المالية، أصدر مجلس معايير  من عملية إعداد 2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 

. يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة 9الية سبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالمحا

ة عن شروط االلتزام  ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهري

رض مشتملةً على الرسوم المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما بين المقترض والمق

المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن األخر. تطبق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية المعدلة  

 دلة في أو بعد فترة البيانات المالية السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.أو المتبا
 

مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد المجمعة ى فترات البيانات المالية يسري التعديل عل

رة البيانات المالية السنوية التي تقوم فيها المعدلة أو المتبادلة في أو بعد فتالتعديالت على المطلوبات المالية  المجموعةستطبق 

 المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.
 

 . المجموعةليس من المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على 
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 ة()تتممعايير صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4
 

 الضرائب ضمن قياسات القيمة العادلة – الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي 

من عملية إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية، أصدر مجلس معايير  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 

 22ات المفروضة سابقاً بالفقرة رقم عديل المتطلب. يستبعد التالزراعة 41المحاسبة الدولي تعديالً على معيار المحاسبة الدولي 

بشأن قيام المنشآت باستبعاد التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة   41من معيار المحاسبة الدولي 

 . 41للموجودات المندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 

 1ي أو بعد  نات المالية السنوية األولى بدءا فاسات القيمة العادلة في أو بعد فترة البياتطبق المنشأة التعديل بأثر مستقبلي على قي

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير 
 

 . المجموعةال ينطبق هذا المعيار على 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.5
 

 عمال والشهرة دمج األ 2.5.1

المقابل المحول، ويقاس كلفة الحيازة وفقاً لمجموع ام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تيتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخد

بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، تختار 

ة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المجموعة قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيم

كة المشتراة. يتم تسجيل التكاليف المتعلقة بالحيازة كمصروفات عند تكبدها وتدرج في المصروفات العمومية المحددة للشر

 واإلدارية.
 

ض تحديد التصنيف المناسب وفقاً عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغر

ويتضمن هذا فصل المشتقات المجمعة صادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. للشروط التعاقدية والظروف االقت 

 في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
 

ازة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً في الشركة  عند تحقيق دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة العادلة بتاريخ الحي

 .ويتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة ضمن األرباح أو الخسائرالمشتراة بالقيمة العادلة 
 

إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. إن المقابل المحتمل  إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم

. يقاس المقابل المحتمل ملكية ال يتم إعادة قياسه وتتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكيةالمصنف كحقوق 

بالقيمة   األدوات المالية 9الية المصنف كأصل أو التزام متمثل في أداة مالية ويندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير الم

. ويقاس 9ولي للتقارير المالية  في بيان األرباح أو الخسائر المجمع طبقاً للمعيار الد  العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة

في تاريخ كل بيانات وفقاً للقيمة العادلة  9المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ألرباح أو الخسائر.مالية مجمعة ويتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن ا
 

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )التي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ المحقق للحصص غير المسيطرة وأي حصص 

سابقة محتفظ بها عن صافي الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة(. إذا كانت القيمة العادلة لصافي  

إجمالي المقابل المحول، تعيد المجموعة تقييم ما إذا قد قامت بتحديد كافة الموجودات التي  ي تم حيازتها يتجاوز الموجودات الت

تم حيازتها والمطلوبات المقدرة بدقة كما تراجع اإلجراءات المتبعة بقياس المبالغ المحققة في تاريخ الحيازة. وإذا انتهى التقييم 

ي تم حيازتها عن إجمالي المقابل المحول، يسجل الربح ضمن األرباح أو لصافي الموجودات الت أيضا إلى زيادة القيمة العادلة

 الخسائر. 
 

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، 

كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج النقد التي من  تاريخ الحيازة، إلى  يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال، من 

المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى تلك  

 الوحدات. 
 

الوحدة، يتم إدراج الشهرة عملية بداخل تلك عندما يتم توزيع الشهرة على إحدى وحدات إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من ال

 المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة

 دة إنتاج النقد.المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وح
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 استثمار في شركات زميلة  2.5.2

إن الشركة الزميلة هي منشأة يكون للمجموعة تأثير ملموس عليها. إن التأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في قرارات  

 سياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، دون ممارسة السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات. ال
 

يتم المحاسبة   لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.  الضروريةأثير الملموس مماثلة تلك  إن االعتبارات المستخدمة في تحديد الت

 ريقة حقوق الملكية.يلة باستخدام طفي شركتها الزمالشركة عن استثمار 
 

ً لطريقة حقوق الملكية، يدرج االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة  لالستثمار لتسجيل الدفترية وفقا

الشركة  التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم إدراج الشهرة المتعلقة ب

 بغرض تحديد االنخفاض في القيمة.بشكل منفصل لالستثمار وال يتم اختبارها الدفترية الزميلة في القيمة 

من نتائج عمليات الشركة الزميلة. عندما يكون هناك تغير مسجل المجموعة يعكس بيان األرباح أو الخسائر المجمع حصة 

اإليرادات الشاملة األخرى ت المستثمر فيها، يتم عرضه كجزء من مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركا

بتسجيل المجموعة عندما يكون هناك تغير مسجل مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقوم  ،للمجموعة. إضافة إلى ذلك

استبعاد األرباح والخسائر حصتها في أي تغيرات وتفصح عنها متى أمكن ذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. يتم  

 والشركة الزميلة بما يتناسب مع حصة المجموعة في الشركة الزميلة. المجموعة قة الناتجة من المعامالت بين غير المحق
 

تدرج حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة في مقدمة بيان األرباح أو الخسائر المجمع خارج الربح التشغيلي. 

 المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.أو الخسارة بعد الضرائب والحصص غير ويمثل الربح 
 

يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة البيانات المالية المجمعة للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء التعديالت 

 عة.لتتماشى السياسات المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجمو
 

في قيمة استثمار خسائر االنخفاض بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل 

المجموعة في شركتها الزميلة. تحدد المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن  

فإذا ما وجد ذلك الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة  يمته.االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت ق

بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثم بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها 

 مع. المج الدفترية، ومن ثم االعتراف بالخسارة في بيان األرباح أو الخسائر
 

بقياس وتسجيل أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إدراج  المجموعةعند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم 

للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من الدفترية أي فرق بين القيمة 

 أو الخسائر. رباحالبيع في األ
 

 قياس القيمة العادلة  2.5.3

منظمة بين المشاركين في السوق في  ة القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامل

 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة الى افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في:  
 

  السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 

  لبيع األصل أو نقل االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.  مالئمةفي السوق األكثر 
 

 من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. المجموعةيجب أن تتمكن 
 

تي من المحتمل أن يستخدمها المشاركون في السوق عند  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات ال

 االقتصادية المثلى.   مصلحتهمق االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيتسعير األصل أو 
 

االمثل يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام  

 لألصل، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له. 
 

أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر من بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى  ةالمجموعتستخدم 

 من استخدام المدخالت غير الملحوظة.استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد 
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ضمن الجدول    المجمعة  يةتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المال

 والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل: أقل مستوى من المدخالت الهرمي للقيمة العادلة، والمبين الحقًا، استناداً إلى 
 

  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المطابقة؛: 1المستوى 

   بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل مباشر يكون  : أساليب تقييم  2المستوى

 أو غير مباشر؛ و

  يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا. تقييم ال: أساليب 3المستوى 
 

ما إذا كانت  المجموعةعلى أساس متكرر، تحدد  المجمعة ماليةات البالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيان

التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت 

 . مجمعة مالية بياناتالجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 
 

بتحديد فئات للموجودات والمطلوبات استنادًا إلى طبيعة وسمات األصل أو  المجموعةة العادلة، قامت القيملغرض إفصاحات 

العادلة   لقياساتتم إدراج تحليل  االلتزام والمخاطر المرتبطة به ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 .18سها ضمن اإليضاح لألدوات المالية وتفاصيل إضافية عن كيفية قيا
 

  من العقود مع العمالء اإليرادات 2.5.4

تدرج اإليرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بالقيمة التي تعكس المقابل 

نتهت المجموعة إلى أنها تعمل كشركة ي الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات. واالذي تتوقع المجموعة أحقيتها ف

ها في جميع ترتيبات إيراداتها نظراً ألنها تسيطر بشكل نموذجي على البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها أساسية تعمل عن نفس

 إلى العميل.
 

 يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية أيضاً قبل االعتراف باإليرادات. 
 

 بيع بضاعة
 دات من بيع البضاعة عند انتقال السيطرة على األصل إلى العميل ويكون ذلك عادةً عند تسليم البضاعة. اف باإليرايتم االعتر

 

ي العقد والتي تمثل التزامات أداء منفصلة ينبغي توزيع جزء تأخذ المجموعة في اعتبارها ما إذا وجدت أي تعهدات أخرى ف

والء العمالء(. ولتحديد سعر معاملة بيع البضاعة، تأخذ المجموعة في اعتبارها   من سعر المعاملة عليها )مثل الضمانات ونقاط

 ى العميل )إن وجد(.  وجود بنود تمويل جوهرية والمقابل غير النقدي والمقابل المستحق إلتأثير المقابل المتغير و
 

 تقديم الخدمات التعليمية )الرسوم الدراسية( 
المتماثلة بصورة جوهرية ولها نفس نمط التحويل   يتكون من مجموعة من الخدمات المميزةتمثل هذه الخدمات التزام أداء فردي  

على مدى فترة العقد. وحيث إنه يتم تحويل الميزة من الخدمات إلى العميل بصورة متساوية على مدى فترة الخدمة، يتم تسجيل 

ويتم استالمها  وقت المنقضي. يستحق سداد هذه الرسوموية على مدى الفترة استناداً إلى الهذه الرسوم كإيرادات بصورة متسا

 بصورة دورية مقدماً. 
 

 الضرائب 2.5.5

 الزكاة
 .2007لعام  58% من ربح الشركة األم وفقاً لقرار وزارة المالية رقم  1يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 

 

 العلميمؤسسة الكويت للتقدم حصة 
ً للحساب ال 1تقدم العلمي بنسبة تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت لل معدل استناداً إلى قرار أعضاء مجلس  % وفقا

إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ن ربح السنة عند تحديد الحصة. والتحويل إلى االحتياطي االجباري م
 

 الة الوطنية  ضريبة دعم العم
  2006لعام  24وقرار وزير المالية رقم  2000لعام  19تحتسب الشركة األم ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 

لزميلة والتابعة وتوزيعات % من الربح الخاضع للضريبة للسنة. وفقاً للقانون، يتم خصم اإليرادات من الشركات ا 2.5بنسبة 

 الوطنية من ربح السنة.  الشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالةاألرباح النقدية من 

 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020أغسطس  31كما في وللسنة المنتهية في 
 

 

22 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
 

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 العمالت األجنبية  2.5.6
كل منشأة في  العملة الرئيسية للشركة األم. تحددبالدينار الكويتي الذي يمثل أيضاً للمجموعة تعرض البيانات المالية المجمعة 

 المجموعة العملة الرئيسية الخاصة بها وتقاس البنود المدرجة ضمن البيانات المالية لكل منشأة بتلك العملة الرئيسية 
 

 المعامالت واألرصدة  (أ
صرف الفورية لعمالتها الرئيسية بتاريخ لمعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل شركات المجموعة وفقًا ألسعار ال تُسجل ا

 تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة.
 

 تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف الفورية للعملة الرئيسيةإعادة يتم 
 بتاريخ البيانات المالية المجمعة. 

 

باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من  ،سائريل البنود النقدية ضمن األرباح أو الختُسجل الفروق الناتجة من تسوية أو تحو
حتى يتم استبعاد صافي  اإليرادات الشاملة األخرىالتحوط لصافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في 

 .األرباح أو الخسائر  إلى المتراكماالستثمار، وفي ذلك الوقت، يتم إعادة تصنيف المبلغ 
 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت 
اريخ تحديد المبدئية. بينما يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في ت

دلة. تتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتوافق مع تسجيل القيمة العا
ن فروق تحويل البنود التي تُسجل أرباح أو خسائر قيمتها أاألرباح أو الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند )أي 

لشاملة األخرى أو األرباح أو الخسائر يتم أيضا تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو العادلة في اإليرادات ا
 الخسائر على التوالي(. 

 

عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبدئي ألصل أو مصروف أو إيرادات ذات صلة )أو جزء  
إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بمقابل مسدد مقدماً، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم منها( في حالة  

ل أو االلتزام غير النقدي الذي نشأ عن مبلغ المقابل المسدد مقدما. في حالة وجود عدة ة باالعتراف المبدئي لألصفيه المجموع
 لمجموعة تاريخ المعاملة لكل مبلغ مسدد أو مستلم من المقابل المسدد مقدما. مبالغ مسددة أو مستلمة مقدما، تحدد ا

 

 كات المجموعةشر (ب
األجنبية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ   عند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات
ر لهذه الشركات بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. البيانات المالية المجمعة، وتحول بيانات األرباح أو الخسائ

ملة األخرى. عند بيع عملية تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإليرادات الشا فروقتدرج 
 أو الخسائر.أجنبية، يعاد تصنيف بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بهذه العملية األجنبية إلى األرباح 

 

القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات  علىتتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة عملية أجنبية وأي تعديالت 
الناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العمالت األجنبية في 

 المالية المجمعة.تاريخ البيانات 
 

 ممتلكات ومعدات  2.5.7
صافي بعد االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بال

او الخسائر تسجل كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في األرباح  هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات.  
 عند تكبدها. 

 

 القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:ال يتم استهالك األرض. يحتسب االستهالك على أساس  
 

  سنة  20 مباني 
  سنوات 5 أثاث وتركيبات ومعدات 
  سنوات 5 سيارات 
 

 ً )أي في تاريخ حصول المستلم يتم إلغاء االعتراف به عند البيع  إن بند الممتلكات والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا
أو عند عدم توقع مزايا اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء  على السيطرة(

ان األرباح أو الخسائر المجمع  بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل( في بياالعتراف باألصل )المحتسبة بالفرق  
 صل. عند إلغاء االعتراف باأل

 

يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر 
 ً  . مستقبلي، متى كان ذلك مناسبا
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5
 

 المجموعة كمستأجر  -عقود التأجير 2.5.8
 

  2019سبتمبر  1السياسة المطبقة اعتبارا  من 
عقد تأجير، أي إذا كان العقد ينص على حق السيطرة تقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على  

 م األصل المحدد لفترة من الوقت لقاء مقابل نقدي.على استخدا
 

تطبق المجموعة طريقة فردية لالعتراف والقياس بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير  

االستخدام التي    وعة بتسجيل مطلوبات التأجير عن مدفوعات التأجير وموجودات حققامت المجمالموجودات منخفضة القيمة.  

 .تمثل حق استخدام الموجودات األساسية
 

  موجودات حق االستخدام  (1
تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجير )أي تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام(. يتم قياس 

القيمة، ويتم تعديلها مقابل أي إعادة قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض 

ات حق االستخدام مبلغ مطلوبات التأجير المسجل، والتكاليف المبدئية المباشرة لمطلوبات التأجير. تتضمن تكلفة موجود

 يتم عرض موجودات حقالمتكبدة، ومدفوعات التأجير التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقًصا أي حوافز تأجير مستلمة. 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة تلكات ومعدات" في بيان المركز المالي المجمع ويتم استهالكها االستخدام ضمن "مم

 سنة(. 20)أي  التأجير واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات أيهما أقصر
 

كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء،  في حالة نقل ملكية األصل المؤجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد التأجير أو إذا

 العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.يتم احتساب االستهالك باستخدام 
 

تتعرض موجودات حق االستخدام أيًضا لالنخفاض في القيمة. راجع أدناه السياسة المحاسبية "انخفاض قيمة الموجودات غير  

 المالية" 
 

 ( مطلوبات التأجير2

لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها  ة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية تأجير، تسجل المجموعفي تاريخ بدء عقد ال

على مدى مدة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها( ناقًصا أي  

تستند إلى مؤشر أو سعر، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات  حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير المتغيرة التي

القيمة التخريدية. تتضمن مدفوعات التأجير أيًضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد ممارسته من قبل المجموعة بصورة  

ة لخيار اإلنهاء. يتم معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموع

ستند إلى مؤشر أو سعر كمصروفات )ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون( في الفترة تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال ت

 .  التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يستدعي حدوث السداد
 

قتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة عدم  عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير، تستخدم المجموعة معدل اال

إمكانية تحديد معدل الربح المتضمن في عقد التأجير بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير لتعكس تراكم 

ة الدفترية لمطلوبات التأجير الفائدة وتخفيضها مقابل قيمة مدفوعات التأجير المسددة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيم

تغير في مدة التأجير أو في مدفوعات التأجير )مثل التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة من  في حالة وجود تعديل أو

 .  حدوث التغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد مدفوعات التأجير( أو في تقييم خيار ما لشراء األصل األساسي
 

 عقود تأجير الموجودات منخفضة القيمةقصيرة األجل وعقود التأجير  (3

طبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير التي تبلغ ت

يتم إدراج مدفوعات شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء( وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة.    12مدتها  

جل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى التأجير لعقود التأجير قصيرة األ

 .فترة التأجير
 

 2019سبتمبر  1السياسة المطبقة قبل 
ما إذا كان   ب في تاريخ بداية العقد:يستند تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتمثل في أو ينطوي على عقد تأجير إلى طبيعة الترتي

استيفاء الترتيب يعتمد على استخدام أصل معين أو موجودات محددة أو أن الترتيب ينص على حق استخدام األصل، حتى في  

 حالة عدم تحديد الحق صراحةً في الترتيب.
 

مدى مدة  ى أساس القسط الثابت علىتم االعتراف بمدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروف في األرباح أو الخسائر عل

 التأجير.
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 الموجودات غير الملموسة 2.5.9
الموجودات غير  ن تكلفة يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم حيازتها بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. إ

الملموسة التي يتم حيازتها في دمج األعمال هي قيمتها العادلة كما في تاريخ الحيازة. وبعد االعتراف المبدئي يتم إدراج 
 الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

 

 موجودات غير الملموسة كمحددة.لليتم تقدير األعمار اإلنتاجية 
 

تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية ويتم تقييمها لغرض 
تحديد أي انخفاض في القيمة في حالة وجود مؤشر على أن األصل غير الملموس قد انخفضت قيمته. يتم مراجعة فترة وطريقة 

فاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل سنة مالية على األقل. ويتم المحاسبة عن التغيرات في طاإل
العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل من خالل تغيير فترة أو 

م، وتعتبر كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يسجل مصروف اإلطفاء للموجودات غير ئطريقة اإلطفاء، حسبما هو مال
الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ضمن فئة المصروفات المتوافقة مع وظيفة 

 األصل غير الملموس.
 

خ الحصول على السيطرة( او في حالة عدم توقع أي مزايا اقتصادية  يريتم استبعاد األصل غير الملموس عند البيع )أي في تا
مستقبلية من استخدامه او بيعه. وتدرج أي أرباح او خسائر ناتجة من استبعاد األصل )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت 

 ( في بيان األرباح او الخسائر المجمع.  لألصلالبيه والقيمة الدفترية 
 

 ة اإلطفاء المطبقة على الموجودات غير الملموسة لدى المجموعة: ترفيما يلي ملخص ف
 

 

 األعمار اإلنتاجية

 سنة 15-10 حقوق استغالل األراضي 

 سنة 20 حقوق استغالل العقارات 

 سنوات 5 حقوق النشر والطبع 

 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية  2.5.10
 

 الموجودات المالية ( 1
 

 عتراف المبدئي والقياس اال
يتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي كموجودات مقاسة الحقًا وفقاً للتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.اإليرادات الشاملة األخرى أو 
 

اف المبدئي إلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي وإلى نموذج يستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتر
المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري أو تلك التي قامت  الرسوم الدراسيةأعمال المجموعة المستخدم إلدارتها. باستثناء 

وفقا لقيمته العادلة زائدا تكاليف المعاملة في حالة  لها، تقيس المجموعة مبدئياً األصل المالي المجموعة بتطبيق المبرر العملي 
التي ال تتضمن بند  المدينةاألصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. وبالنسبة للرسوم الدراسية 

 المعاملة.مبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقاً لسعر تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق ال
 

لغرض تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يجب أن يؤدي 
التقييم باختبار مدفوعات إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على أصل المبلغ القائم. يشار إلى هذا 

ئدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال أصل المبلغ والفا
ً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بغض النظر عن نموذج  تندرج ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط وفقا

  ل.األعما
 

إدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة المجموعة لموجوداتها المالية من أجل إنتاج يشير نموذج أعمال المجموعة المتعلق ب
تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع 

المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال يهدف  ما. يتم االحتفاظ بالموجودات الماليةالموجودات المالية أو كليه
إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في حين يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة 

 التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.  ألخرى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيلبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة ا
 

إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموماً وفقاً للوائح أو 
ي تلتزم فيه تسجيلها في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذاألعراف السائدة في األسواق )المتاجرة بالطريقة االعتيادية( يتم 

  المجموعة بشراء أو بيع األصل.
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 )تتمة(الموجودات المالية ( 1
 القياس الالحق

 الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:ألغراض القياس 
 

 )موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين 

  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة موجودات مالية مدرجة بالقيمة

 )أدوات الدين( 

   العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة موجودات مالية مصنفة بالقيمة

 عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(

 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودات 
 

موجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي األكثر لم تقم المجموعة بتصنيف أي موجودات مالية كمدرجة بالقيمة العادلة، وال

 ارتباطاً بالمجموعة. 
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 
يتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وتتعرض لالنخفاض في 

 اح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. القيمة. تسجل األرب
 

االخرين واالرصدة المدينة المستحقة من  المدينينالرسوم الدراسية المدينة وى المجموعة )نظًرا ألن الموجودات المالية لد

 وفي هذه الشروط، يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة.( تستاطراف ذات عالقة والنقد والودائع قصيرة األجل
 

 إلغاء االعتراف

المجمع للمجموعة( بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من ال يتم االعتراف )أي االستبعاد من بيان المركز المالي  

 مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك( عندما:
 

 ستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو تنتهي الحقوق في ا 

  التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة  تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل

 بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر

فقدت والمزايا الهامة لألصل أو )ب( ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها  

 . السيطرة على األصل
 

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما أو تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"، 

وعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو تقوم المجم

بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، تستمر المجموعة في تسجيل األصل المحول  االحتفاظ

َ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. يتم قياس بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل. وفي تل ك الحالة، تقوم المجموعة أيضا

 عكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس ي
 

حد األقصى  يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو ال

 للمقابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل.  
 

 انخفاض القيمة 

العادلة من خالل األرباح أو  لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة تسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية  إلى الفرق بين التدفقات النقدية  خسائر االئتمان المتوقعة الخسائر. تستند

ة المتوقعة  التي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بنسبة تقريبية لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. سوف تشمل التدفقات النقدي

ي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من الشروط التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية األخرى الت

 .التعاقدية
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 )تتمة( انخفاض القيمة 

يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تحدث فيها زيادة كبيرة 

االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل خسائر االئتمان الناتجة عن  في مخاطر االئتمان منذ 

بالنسبة لحاالت التعرض  شهًرا(.  12على مدى  شهًرا التالية )خسائر االئتمان المتوقعة 12ة أحداث التعثر المحتملة خالل مد

مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يجب احتساب مخصص خسائر لمخاطر االئتمان التي حدثت فيها زيادة كبيرة في 

النظر عن توقيت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بصرف 

 على مدى عمر األداة(. 
 

طة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال ، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسالمدينة بالنسبة للرسوم الدراسية

ئر استنادا إلى خسائر االئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وبدال من ذلك تسجل مخصص خسا

لى خبرتها السابقة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إ

 بخسائر االئتمان، وتعديلها مقابل العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
 

. ومع ذلك، قد  سنة واحدةصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة تعامل المجموعة األ

في بعض الحاالت، عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى عدم احتمالية  تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر  

قبل األخذ في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها لدى المجموعة. يتم  استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل

 د التدفقات النقدية التعاقدية. شطب األصل المالي عندما ال يكون من المتوقع بصورة معقولة استردا
 

 المطلوبات المالية( 2
 

 االعتراف المبدئي والقياس 
دئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف المب

وفق المالئم. راجع السياسة المحاسبية   ،تحوط فعالةوقروض وسلف أو دائنين او مشتقات مصنفة كأدوات تحوط في معاملة 

 . 9المعيار الدولي للتقارير المالية    ات التأجير حيث ال يندرج ذلك ضمن نطاقبلعقود التأجير لالعتراف المبدئي والقياس لمطلو
 

بالصافي بعد التكاليف المتعلقة  والدائنينيتم تسجيل كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف 

 مباشرة بالمعاملة. 
 

 الى اطراف ذات عالقة.   ةواألرصدة المستحقتتضمن المطلوبات المالية للمجموعة الدائنين والمصروفات المستحقة 
 

 القياس الالحق

 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين: 
 

  المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 بما في ذلك القروض والسلف( المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة( . 
 

، والمطلوبات موعة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرلم تقم المج

 .المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تعتبر األكثر ارتباطا بالمجموعة
 

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
الى  واألرصدة المستحقة طبق بصورة عامة على الدائنين والمصروفات المستحقةإن هذه هي الفئة األكثر صلة بالمجموعة وتُ 

 . طرف ذي عالقة
 

 الدائنون والمصروفات المستحقة  
خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد أو  بضاعة او  عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء  المطلوبات  يتم قيد  

 لم تصدر. 
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( أساس اإلعداد  2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5
 

 )تتمة( االعتراف المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية  2.5.10
 

 )تتمة( المطلوبات المالية( 2
 

 إلغاء االعتراف 
طلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عند استبدال التزام  ال يتم االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالم

المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل كبير، يتم معاملة مالي حالي بآخر من نفس 

لقيمة الدفترية ذات الصلة  هذا التبديل أو التعديل كإلغاء االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. يدرج الفرق في ا

 في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
 

 مقاصة األدوات المالية  ( 3
تتم المقاصة فقط بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع إذا كان هناك  

لتحقيق الموجودات وتسوية  ي المجموعة السداد على أساس صافي المبلغحق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المحققة وتنو

 . لمطلوبات في آن واحدا
 

 جل النقد والودائع قصيرة األ 2.5.11

والودائع قصيرة   والنقد في الصندوق يتكون النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك

مة من النقد وتتعرض لمخاطر اشهر او اقل والتي يسهل تحويلها الى مبالغ معلو 3ذات فترة استحقاق االجل عالية السيولة 

 جوهرية للتغيرات في القيمة. 
 

المبينة أعاله بالصافي بعد  لجألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد والودائع قصيرة األ

 والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد بالمجموعة.  القائمة لدى البنوك  الحسابات المكشوفة
 

 مخزون 2.5.12

يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. إن التكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة في الوصول بكل  

 المتوسط المرجح.  موقعه وحالته الحالية. تتحدد التكلفة على أساسمنتج إلى 
 

 يستند صافي القيمة الممكن تحقيقها إلى سعر البيع المقدر ناقصاً أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها لإلتمام والبيع.
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  2.5.13

ؤشر على أن أصل ما قد تنخفض مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي متقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات 

قيمته. إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير 

مة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً تكاليف المبلغ الممكن استرداده لألصل. إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القي

لبيع أو القيمة أثناء االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديده لكل أصل فردي ما لم يكن األصل منتًجا لتدفقات نقدية واردة مستقلة ا

ة الدفترية ألصل ما أو وحدة  بشكل كبير عن تلك الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تتجاوز القيم

 استرداده، يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده.  إنتاج النقد المبلغ الممكن
 

عند تحديد القيمة أثناء االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل  

عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً  مخاطر المحددة لألصل.عكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والالضرائب ي

تكاليف البيع، يتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار. في حالة عدم توفر هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. 

ات المتداولة علنًا أو مؤشرات القيمة  ييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة للشركإن هذه العمليات المحاسبية يتم تأ

 العادلة المتاحة األخرى. 
 

يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة إلى أحدث الموازنات والحسابات التقديرية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل  

هذه الموازنات والحسابات المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تشمل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى 

التقديرية فترة خمس سنوات بصفة عامة. يتم احتساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد 

 السنة الخامسة. 
 

وافق مع ضمن فئة المصروفات التي تت يان األرباح أو الخسائر المجمعفي بللعمليات المستمرة تُسجل خسائر انخفاض القيمة 

 .وظيفة األصل منخفض القيمة
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لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على أن   معةمج بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل بيانات مالية

خسائر انخفاض القيمة المسجلة لم تعد موجودة أو انخفضت. فإذا ما وجد هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن 

راضات فتاسترداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد. ويتم رد خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في اال

المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ تسجيل آخر خسائر انخفاض في القيمة. إن الرد محدود بحيث أال تتجاوز 

القيمة الدفترية لألصل مبلغه الممكن استرداده وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كانت سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك في 

ما لم  المجمع ائر االنخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة. يُسجل الرد في بيان األرباح أو الخسائرخس حالة عدم تسجيل

 يكن األصل مدرًجا بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة يتم معاملة الرد كزيادة في إعادة التقييم.
 

 أسهم الخزينة 2.5.14

تم إعادة حيازتها )أسهم خزينة( بالتكلفة وتخصم من حقوق الملكية. ال يتم تدرج أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة التي  

إدراج أي أرباح أو خسائر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية 

في احتياطي أسهم الخزينة حسب مقدار  والمقابل، إذا أعيد إصدارهاالدفترية بين القيمة الخاصة بالمجموعة. يدرج أي فرق 

الرصيد الدائن في ذلك الحساب. وتحمل أي زيادة في الخسائر على األرباح المرحلة ثم إلى االحتياطي العام واالحتياطي 

وزيعات م المنحة يزيد عدد أسهم الخزينة وفقاً لنسبة التاإلجباري. ال يتم توزيع أي أرباح نقدية على هذه األسهم. إن إصدار أسه

 ويخفض متوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.  
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة مقابل غير متداولة 2.5.15

تداولة.  مع استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المج

 يكون األصل متداوالً عندما:
 

 يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية، أو 

 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة، أو 

  فترة البيانات المالية المجمعة، أويكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهراً بعد 

 د أو نقد معادل ما لم يكن مقيدا من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل  يكون في صورة نق

 بعد فترة البيانات المالية المجمعة.
 

 تقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 
 

 االلتزام متداوالً عندما: يكون
 

  في دورة التشغيل العادية، أويكون من المتوقع سداده 

 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة، أو 

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة البيانات المالية المجمعة، أو 

  عشر شهراً على األقل بعد فترة البيانات المالية المجمعةال يوجد حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني. 
 

 تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كغير متداولة. 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 2.5.16

مدة الخدمة  تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفيها. يستند استحقاق هذه المكافأة إلى الراتب النهائي وإلى طول 

نى. إن التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة للموظفين ويخضع إلتمام فترة خدمة معينة كحد أد

 على مدى فترة الخدمة. 
 

العامة للتأمينات االجتماعية  الهيئةبالنسبة للموظفين الكويتيين، تقوم المجموعة أيضا بتقديم مساهمات إلى باإلضافة إلى ذلك و

 موعة محددة بهذه المساهمات والتي تُسجل كمصروفات عند استحقاقها.وتحتسب كنسبة من رواتب الموظفين. إن التزامات المج
 

 مخصصات 2.5.17

ن تقيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )قانوني أو استداللي( حالي ناتج عن حدث وقع من قبل، ويكون م

لتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام المحتمل ظهور حاجة إلى تدفق صادر لموارد متضمنة لمزايا اقتصادية لتسوية هذا اال

بصورة موثوق منها. عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو المخصص بالكامل، بموجب عقد تأمين على 

صل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكدًا بالفعل. يتم عرض المصروفات  سبيل المثال، يُسجل االسترداد كأصل منف

   .بالصافي بعد أي استرداد في بيان األرباح أو الخسائر المجمعة بأي مخصص المتعلق
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ل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقاً لما إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، يتم خصم المخصصات باستخدام معد

  عند استخدام الخصم، تتحقق الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. هو مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام.
 

 معلومات القطاعات 2.5.18

إيرادات وتكبد تكاليف. إن قطاعات  إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب 

التشغيل المحددة من قبل إدارة المجموعة لتوزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تجميع قطاعات التشغيل التي لها نفس السمات 

 تجات والخدمات وفئة العمالء وتسجيلها كقطاعات يجب إعداد تقارير حولها.االقتصادية والمن
 

 ت المحتملةالمطلوبات والموجودا 2.5.19

ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر  

 اقتصادية أمًرا مستبعداً.لموارد متضمنة لمزايا 
 

عنها عندما يكون التدفق الوارد لمزايا ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاح 

 اقتصادية أمًرا محتمالً.
 

 أحداث وقعت بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة 2.5.20

إذا تلقت المجموعة معلومات بعد فترة البيانات المالية المجمعة ولكن قبل تاريخ التصريح بإصدارها حول ظروف وقعت في 

جمعة، ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المعلومات تؤثر على المبالغ المسجلة في البيانات نهاية فترة البيانات المالية الم

قوم المجموعة بتعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة بحيث تعكس أي أحداث المالية المجمعة للمجموعة. وست

افة إلى تحديث اإلفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف في ضوء  تؤدي إلى تعديالت بعد فترة البيانات المالية المجمعة، باإلض

عد فترة البيانات المالية المجمعة، لن تقوم المجموعة المعلومات الجديدة. في حالة وقوع أي أحداث ال تؤدي إلى تعديالت ب

الحدث الذي ال يؤدي إلى  بتغيير المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة لديها، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة

 تعديالت وتقدير تأثيره المالي أو بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقييم متى كان ذلك ممكناَ. 
 

 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ألحكاما 3
 

ر على المبالغ المسجلة  إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤث

لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد 

أن يؤدي إلى نتائج تتطلب إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات أو من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن 

 في فترات مستقبلية.  المطلوبات المتأثرة
 

 األحكام  3.1

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي كان لها التأثير األكثر جوهرية على 

 ة في البيانات المالية المجمعة: المبالغ المسجل
 

 تصنيف الموجودات المالية 
ية استناداً إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المال

 أصل المبلغ القائم.إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على 
 

ا من  المجموعة كمستأجر –تحديد مدة عقود التأجير التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء    1)السياسة المطبقة اعتبار 
 (2019سبتمبر 

المؤكد تتضمن عقود التأجير الخاصة بالمجموعة خيارات التمديد واإلنهاء. وتطبق المجموعة أحكام في تقييم ما إذا كان من 

حافزاً اقتصادياً   بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد التأجير. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق

لممارسة إما خيار التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بداية التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو 

الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد  تغير جوهري في

 أو اإلنهاء.
 

رجت المجموعة فترة التجديد كجزء من مدة عقد تأجير الموجودات ذات فترة قصيرة غير قابلة لإللغاء )أي من ثالث إلى أد

الموجودات في عملياتها وسيكون هناك تأثير سلبي جوهري على العمليات في حالة عدم توافر  خمس سنوات( نظرا ألهمية هذه  

 البديل بسهولة.
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 )تتمة( الفتراضات المحاسبية الهامةوالتقديرات وا األحكام 3
 

 التقديرات واالفتراضات  3.2
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ البيانات 

مة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المجمعة والتي ترتبط بمخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تعديل مادي على القي
ستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية خالل السنة المالية الالحقة. ت

وف المجمعة. ومع ذلك قد تختلف الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب التغيرات في السوق أو الظر
 فتراضات عند حدوثها. الناتجة خارج نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في اال

 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للرسوم الدراسية المدينة 
تستخدم  تقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة.

خفاض القيمة استنادا إلى تاريخ المجموعة السابق لمجموعة أحكاما لوضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت الحتساب انا
 وظروف السوق الحالية والتقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة.

 

ال تقوم اب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، بالنسبة للرسوم الدراسية المدينة، تطبق المجموعة الطريقة المبسطة الحتس
بتتبع التغييرات في مخاطر االئتمان، وبدال من ذلك تسجل مخصص الخسائر وفقا لخسائر االئتمان المتوقعة على  المجموع 

يخية في  فة مخصصات تستند الى الخبرة التاروعمر األداة في تاريخ البيانات المالية المجمعة. احتسبت المجموعة مصف ىمد
 ة المحددة للمدينين والبيئة االقتصادية. وقد تختلف النتائج عن هذه التقديرات. خسائر االئتمان المعدلة مقابل العوامل المستقبلي

 

 بخالف الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات االعمار اإلنتاجية غير المحددةانخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
ودات غير الملموسة األخرى ذات العمر بخالف الشهرة والموجانخفاض قيمة الموجودات غير المالية  تقوم المجموعة بتقييم
في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة من خالل تقييم الشروط الخاصة بالمجموعة واألصل المحدد الذي قد  اإلنتاجي غير المحدد 

القيمة تم تحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل. يتضمن هذا يؤدي إلى انخفاض القيمة. في حالة وجود انخفاض في القيمة، ي
 العادلة ناقًصا تكاليف البيع أو حسابات القيمة أثناء االستخدام، والتي تتضمن عددًا من التقديرات واالفتراضات الرئيسية.

 

 انخفاض قيمة المخزون
يتم تقييم مستوى المخصص أخذا في االعتبار  .  حكاميتطلب احتساب مخصص انخفاض قيمة المخزون درجة من التقديرات واأل

 الخبرة الحديثة في المبيعات وتقادم المخزون والعوامل األخرى اتي تؤثر على تقادم المخزون. 
 

 (2019سبتمبر  1تقدير معدل االقتراض المتزايد )السياسة المطبقة اعتبارا  من  –عقود التأجير 
 المتضمن في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايدلفائدة اال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل 

الذي يتعين على المجموعة سداده القتراض األموال  الفائدة معدل االقتراض المتزايد هو معدل  لقياس مطلوبات التأجير. إن
يئة اقتصادية مماثلة، على ان يتم االقتراض ماثلة لألصل المرتبط بحق االستخدام في بالالزمة للحصول على أصل ذي قيمة م

معدل االقتراض المتزايد ما "يتعين على المجموعة" سداده، والذي يتطلب تقديًرا  لذلك يعكس لمدة مماثلة مقابل ضمان مماثل.
ر معدل أحكام عقد التأجير. تقوم المجموعة بتقديعند عدم توفر أسعار ملحوظة أو عندما تحتاج الي تعديل لتعكس شروط و

في السوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض  الفائدةاالقتراض المتزايد باستخدام مدخالت ملحوظة )مثل معدالت 
 التقديرات الخاصة بالمنشأة.

 

 من العقود مع العمالء  اإليرادات  4
 

 معلومات توزيع اإليرادات 
 فيما يلي توزيع إيرادات المجموعة: 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 نوع البضاعة أو الخدمات:
  

 5,533,637 3,445,242 خدمات تعليمية( – تقديم الخدمات )رسوم دراسية  

 17,007     - بيع بضاعة 

 
─────── ─────── 

 
3,445,242 5,550,644 

 
═══════ ═══════ 

   األسواق الجغرافية: 

 5,550,644 3,445,242 الكويت 
 ═══════ ═══════ 

   توقيت االعتراف باإليرادات:

 5,533,637 3,445,242 خدمات مقدمة على مدار الوقت 

 17,007     - بضاعة مقدمة في فترة زمنية معينة 

 
─────── ─────── 

 
3,445,242 5,550,644 

 
═══════ ═══════ 
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 السهم ربحية  5
 

العاديين للشركة األم على المتوسط المرجح   نبالمساهميلسنة الخاص يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمة ربح ا
العاديين   نبالمساهميلعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم احتساب ربحية السهم المخففة عن طريقة قسمة الربح الخاص  

ألسهم العادية التي  المتوسط المرجح لعدد اللشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً 
سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. نظًرا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن  

 ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. 
  2020 2019 
   

 7,747,055 6,640,654 ويتي(ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار ك

 
═══════ ═══════ 

 245,303,030 245,303,030 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )أسهم(

 
═══════ ═══════ 

 فلس 31.58 فلس 27.07 )فلس( ربحية السهم األساسية والمخففة

 
═══════ ═══════ 

 

دية محتملة بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريخ التصريح بهذه عا لم يتم إجراء أي معامالت تشمل أسهم عادية أو أسهم 
 البيانات المالية المجمعة مما قد يتطلب إعادة إدراج ربحية السهم.

 

 مدينون ومدفوعات مقدما    6

 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي
   

 4,208,092 279,780 رسوم دراسية ومدينون آخرون

 (3,302,403) (37,149) سائر االئتمان المتوقعةناقصاً: مخصص خ

 ─────── ─────── 

 905,689 242,631 ، بالصافي  رسوم دراسية ومدينون آخرون

 618,646 484,881 مدفوعات مقدًما

 43,113 7,212 (14من أطراف ذات عالقة )إيضاح  أرصدة مستحقة

 ─────── ─────── 

 734,724 1,567,448 

 ═══════ ═══════ 
 

 إن صافي القيمة الدفترية للمدينين يعادل قيمتها العادلة تقريبًا بصورة معقولة.
 

اإلفصاحات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان والتحليل المتعلق بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة  17.1يتضمن إيضاح 
خرى ضمن األرصدة المدينة موجودات منخفضة المجموعة. ال تتضمن الفئات األللرسوم الدراسية والمدينين اآلخرين لدى 

 القيمة.
 

إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من األرصدة  
 المدينة المذكورة أعاله.

 

 لدراسية والمدينين اآلخرين:خسائر االئتمان المتوقعة للرسوم االحركة في مخصص يعرض الجدول التالي 
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

 

  

 2,658,683 3,302,403 سبتمبر 1في 

تعديالت رصيد الخسائر االفتتاحي استنادًا إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
 594,802     -   9عمر األداة المحتسب طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

─────── ─────── 

 3,253,485 3,302,403 المخصص االفتتاحي النخفاض قيمة الرسوم الدراسية والمدينين اآلخرين

 66,675 37,149 المسجل في األرباح أو الخسائر  خسائر االئتمان المتوقعة مخصص

 (17,757) (3,302,403) * شطب

 

─────── ─────── 

 3,302,403 37,149 أغسطس  31في 

 

═══════ ═══════ 
 

يتم شطب المدينين في حالة عدم وجود توقع معقول السترداد التدفقات النقدية التعاقدية. تتضمن المؤشرات على عدم وجود   * 
توقع معقول لالسترداد عدة عوامل من بينها عدم قدرة المدين على االلتزام بخطة السداد مع المجموعة وعدم االلتزام بسداد  

 سنوات.  3لمدة أكثر من  المدفوعات التعاقدية
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 ودائع ثابتة 7
 

على المتطلبات الفورية للمجموعة، وتحقق فائدة  اشهر واقل من سنة بناءً  3يتم إيداع الودائع الثابتة لفترات متباينة أكثر من 

 %( سنويا. 3.38% الى 3.13: 2019% )3.2% الى 1.25بمعدل يتراوح بين 
 

متاحة لالستخدام   غير دينار كويتي( وهي 92,620: 2019دينار كويتي ) 92,620لغ تضمن هذا الرصيد وديعة محتجزة بمبي

 %( سنويا.3.125: 2019% )1.75بنسبة بمتوسط بمعدل في العمليات اليومية للمجموعة وتدر فائدة 
 

 النقد والنقد المعادل 8
 

 
2020 

 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 1,549,483 961,377 نقد لدى البنوك وفي الصندوق 

 3,903,822 6,200,000 ودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل

 ─────── ─────── 

 5,453,305 7,161,377 النقد والنقد المعادل 

 

═══════ ═══════ 

 

ئد وفقاُ النقدية الفورية للمجموعة وتحقق فوالمتطلبات ا حسباشهر  3متباينة اقل من  يتم إيداع الودائع قصيرة االجل لفترات

 لمعدالت الودائع قصيرة االجل ذات الصلة.  
 

 استثمار في شركات زميلة 9
 

 إن التفاصيل حول الشركات الزميلة للمجموعة هي كما يلي:
 القيمة الدفترية    

 بلد التأسيس 
األنشطة 
 2019 2020 حصة الملكية % الرئيسية

   

 دينار كويتي كويتي دينار 2019 2020

   

    

شركة إياس للتعليم األكاديمي 

 21,809,627 13,507,201 %42.03 %42.03 التعليم الكويت والتقني ش.م.ك. )مقفلة( 

شركة سما للخدمات التعليمية 

 14,911,785 15,713,705 %41.62 %41.62 التعليم الكويت ش.م.ك. )مقفلة( 

     ─────── ─────── 

     29,220,906 36,721,412 

     ═══════ ═══════ 
 

 تتمثل الشركات الزميلة في شركات خاصة غير مدرجة في أي أسواق مالية عامة. 
 

دينار  4,599,897: 2019دينار كويتي ) 4,599,897تتضمن القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة شهرة بمبلغ 

 كويتي(.
 

  المطابقة بالقيمة الدفترية:
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 34,406,502 36,721,412 الرصيد االفتتاحي

 7,032,473 7,040,969 حصة في النتائج 

      -    (6,303,954) تخفيض رأس المال

 (4,717,563) (8,237,521) توزيعات أرباح مستلمة 

 
─────── ─────── 

 36,721,412 29,220,906 أغسطس  31الرصيد الختامي كما في 

 
═══════ ═══════ 
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 استثمار في شركات زميلة )تتمة( 9
 

 2020أغسطس  31يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية حول استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة كما في 

 :2019أغسطس  31و
 

2020 

إياس للتعليم 
 األكاديمي والتقني

 دينار كويتي 

سما للخدمات 
 التعليمية 

 دينار كويتي
 اإلجمالي

 دينار كويتي

    :ملخص بيان المركز المالي

 36,344,201 24,837,139 11,507,062 موجودات غير متداولة 

 34,903,842 17,059,594 17,844,248 موجودات متداولة 

 (7,198,312) (1,896,862) (5,301,450) مطلوبات غير متداولة 

 (4,378,058) (1,745,907) (2,632,151) مطلوبات متداولة 

 
─────── ─────── ─────── 

 59,671,673 38,253,964 21,417,708 حقوق الملكية 

 
   

  41.62 42.03 نسبة ملكية المجموعة %

 
   

 24,923,163 15,921,300 9,001,863 حصة المجموعة في حقوق الملكية 

 4,599,897     - 4,599,897 الشهرة 

 (302,154) (207,595) (94,559) ديالت أخرى*تع

 
─────── ─────── ─────── 

 
13,507,201 15,713,705 29,220,906 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 ملخص بيان األرباح او الخسائر: 
   

 40,943,396 19,108,286 21,835,110 اإليرادات 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 16,836,431 8,629,923 8,206,508 نتائج السنة 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 7,040,969 3,591,774 3,449,195 حصة المجموعة في نتائج السنة  

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 
   

2019 

أياس للتعليم 
األكاديمي والتقني 

 دينار كويتي 

سما للخدمات 
 التعليمية 

 دينار كويتي
 اإلجمالي

 دينار كويتي

    : المركز المالي ملخص بيان

 34,318,478 21,739,504 12,578,974 موجودات غير متداولة 

 57,163,198 19,160,109 38,003,089 موجودات متداولة 

 (5,631,995) (644,386) (4,987,609) مطلوبات غير متداولة 

 (8,351,203) (3,928,029) (4,423,174) مطلوبات متداولة 

 
─────── ─────── ─────── 

 77,498,478 36,327,198 41,171,280 حقوق الملكية 
    

  41.62 42.03 نسبة ملكية المجموعة %
    

 32,423,669 15,119,380 17,304,289 حصة المجموعة في حقوق الملكية 

 4,599,897     - 4,599,897 الشهرة 

 (302,154) (207,595) (94,559) تعديالت أخرى*

 
─────── ─────── ─────── 

 
21,809,627 14,911,785 721,41236, 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    ملخص بيان األرباح أو الخسائر: 

 41,317,386 18,374,563 22,942,823 اإليرادات 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 16,814,167 8,419,899 8,394,268 نتائج السنة 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 ,032,4737 3,504,362 3,528,111 لمجموعة في نتائج السنة  حصة ا

 
═══════ ═══════ ═══════ 
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 استثمار في شركات زميلة )تتمة( 9
 

 

دينار كويتي ومبلغ   94,559لشركة إياس للتعليم األكاديمي والتقني وشركة سما للخدمات التعليمية مبلغ  الدفترية  تتضمن القيمة   * 

دينار كويتي(  207,595دينار كويتي و 94,559: 2019) 2020أغسطس  31ي على التوالي كما في دينار كويت 207,595

مقابل حصة الشركة في الشركات   2010أغسطس  31ة في تمت خالل السنة المنتهي معاملة تنازليةمن ما يمثل استبعاد ربح 

 الزميلة ذات الصلة. 
 

 بناء وتشغيل وتحويل العقود 10
 

قة، قامت المجموعة بخفض قيمة الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات التي تمثل ترتيبات االمتياز في السنوات الساب

مع وزارة المالية  حق استغالل أرض لمدرستين يتم تشغيلهما بموجب عقود البناء والتشغيل والتحويل المبرمة بما في ذلك

 تقدمت المجموعة بطلب مد فترة االمتياز.والتي ، 2009التي قد انتهت بصفة قانونية خالل سنة و
 

تأكد جوهري بشأن الحصول على التجديد من وزارة المالية فيما يتعلق انخفضت قيمة هذه األرصدة حيث ترى اإلدارة أن هناك  

األخذ في   على الرغم من ذلك، ومعبعقود البناء والتشغيل والتحويل هذه وأن استرداد هذه المبالغ كان غير مؤكد إلى حد كبير.  

تجديد تراخيص تشغيل المدارس من وزارة التربية والتعليم على أساس سنوي، ترى اإلدارة  االعتبار قدرة الشركة األم على

 إمكانية االستمرار في تشغيل المدارس في المستقبل القريب. 
 

 حقوق الملكية  11
 

 رأس المال  11.1

    

2020 
 دينار كويتي

 2019 
 دينار كويتي

فلس  100ومدفوع بالكامل نقداً بقيمة سهم مصرح به ومصدر  245,303,030عدد 

 24,530,303 24,530,303 للسهم
 

══════════ ══════════ 

 

بتخفيض رأس المال المصرح به والمصدر   2020نوفمبر  23أوصى مجلس إدارة الشركة األم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 9,530,303دينار كويتي وتوزيع مبلغ التخفيض بقيمة  15,000,000ر كويتي إلى دينا 24,530,303والمدفوع للشركة من 

خالل يتهم في الشركة. تخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين ملك صدينار كويتي إلى المساهمين بشكل نسبي حسب حص

 الجمعية العمومية السنوية والحصول على الموافقات الرقابية. 
 

     االحتياطي اإلجباري 11.2

% بحد أدنى من ربح السنة 10وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يتم تحويل نسبة ال تقل عن  

الخاص بمساهمي الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي 

السنوية للشركة األم أن تقرر وقف هذا التحويل عندما يتجاوز االحتياطي اإلجباري نسبة مية اإلجباري. يجوز للجمعية العمو

 % من رأس المال المصدر.  50
 

% من رأس المال المدفوع في السنوات  5ال يجوز استخدام االحتياطي إال في مبادلة الخسائر أو توزيع أرباح بنسبة تصل إلى 

ت هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة زيعاالتي ال يسمح فيها الربح بسداد تو

 % من رأس المال المصدر.  50من االحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز االحتياطي نسبة 
  

 ومقترحة  مؤداهتوزيعات  11.3

البيانات المالية  على  2019ديسمبر  24في اجتماعها المنعقدة بتاريخ لمساهمي الشركة األم  وافقت الجمعية العمومية السنوية

فلس للسهم  59أرباح نقدية بقيمة ، وتوصية أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيع 2019اغسطس  31المجمعة للسنة المنتهية في 

 3,679,554فلس للسهم بإجمالي مبلغ  15: 2018)بذلك التاريخ دينار كويتي للسنة المنتهية  14,581,280بإجمالي مبلغ 

 31يتم سدادها من خالل االستخدام الكامل لالحتياطي العام وعالوة إصدار األسهم واألرباح المرحلة كما في ( ودينار كويتي

 :2018دينار كويتي على التوالي )  9,977,178دينار كويتي و  3,506,126دينار كويتي و  1,097,976بمبلغ    2019أغسطس  

 مدفوعة من األرباح المرحلة(.  
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 12
 

 فيما يلي الحركات في المخصص المسجل في بيان المركز المالي المجمع:
 

 
2020 

 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 1,152,010 1,113,283 كما في بداية السنة 

 144,422 143,307 المحمل للسنة، بالصافي 

 (159,526) (44,821) مدفوعات 

 (23,623)      -   تحويالت
 ─────── ─────── 

 1,113,283 1,211,769 أغسطس 31كما في 
 ═══════ ═══════ 

 

 دائنون ومصروفات مستحقة 13

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 283,619 290,846 تجاريوندائنون 

 319,423 561,466 مصروفات مستحقة

 227,514 204,376 يرادات غير مكتسبةإ

 51,560 53,133 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مستحقة 

 261,016 187,468 زكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية مستحقة 

 43,452 317,973 توزيعات أرباح وتوزيعات مستحقة 

 878,830 946,610 أرصدة مستحقة الى اطراف ذات عالقة  

 18,135 163,563 ئنون آخرون دا
 ─────── ─────── 

 2,484,834 2,083,549 
 ═══════ ═══════ 
 

 دائنون ومصروفات مستحقة 13
 

 شروط وبنود المطلوبات المالية المبينة أعاله: 
 

  يوما.  60الدائنون التجاريون ال تحمل فائدة ويتم تسويتها عادة خالل 

  اشهر في المتوسط 6ويتم سدادها على فترة الدائنون االخرون ال تحمل فائدة 

 14رقم  بالنسبة للشروط والبنود المتعلقة بالمستحق الى اطراف ذات عالقة، راجع االيضاح  . 
 

 .  17.2للتعرف على عمليات إدارة مخاطر السيولة بالمجموعة، راجع االيضاح رقم 

 
 إفصاحات األطراف ذات عالقة     14

 

لشركات الزميلة والمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات يمثل األطراف ذات عالقة ا

ملموساً. يتم الموافقة على سياسات وشروط تسعير هذه  تأثيراالتي يسيطرون عليها او يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو 

 المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.
 

أغسطس    31في    تينالمنتهي  تينالتي تم ابرامها مع اطراف ذات عالقة خالل السن  تالمعامالمبالغ    إجماليعرض الجدول التالي  ي

 :  كما في ذلك التاريخ باإلضافة الى األرصدة لدى اطراف ذات عالقة 2019و  2020
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 )تتمة(  إفصاحات األطراف ذات عالقة 14
 

 ة في بيان المركز المالي المجمع:واألرصدة لدى أطراف ذات عالقة المدرجفيما يلي المعامالت 
 

 2020 2019 

 

 شركات 
 المساهمون زميلة

 أطراف أخرى
   لمجموعا   المجموع ذات عالقة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      بيان األرباح أو الخسائر المجمع

 150,000 150,000     -     - 150,000 إيرادات أخرى

      

      بيان المركز المالي المجمع 

ــتحقــة ــدة مســ  من أطراف ذات عالقــة  أرصـــ

 43,113 7,212 7,212     -     - (6)إيضاح  

إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح   أرصدة مستحقة

13) -     741,357 205,253 946,610 878,830 

 توزيعات أرباح وتوزيعات مستحقة 

 43,452 317,973     - 317,973     - (13)إيضاح 
 

 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

يتم إجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب شــروط معتمدة من اإلدارة. إن األرصــدة القائمة في نهاية الســنة غير 

ضــمانات ألي أرصــدة مدينة أو دائنة لم يتم تقديم أو اســتالم أي   فائدة وليس لها موعد ســداد محدد.مكفولة بضــمان وال تحمل 

، لم تسـجل المجموعة أي 2020أغسـطس   31مسـتحقة القبض أو السـداد إلى أي طرف ذي عالقة. بالنسـبة للسـنة المنتهية في  

 : ال شيء(.2019أطراف ذات عالقة )مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من 
 

 رة العليا المعامالت مع موظفي اإلدا

 يتكون موظفو اإلدارة العليا من أعضاء اإلدارة ممن لديهم السلطة والمسئولية لتخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
 

 فيما يلي مجمل المعامالت واالرصدة القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا:
 

 

 للسنة المنتهية في  ت قيمة المعامال 
 أغسطس   31مة كما في  األرصدة القائ   أغسطس   31

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
  دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

      

     -     -  53,774     - رواتب ومزايا قصيرة األجل 
 

 .ىموظفي اإلدارة العليا للمجموعة من قبل الشركة األم الكبر مكافأة، تم الحالية خالل السنة
 

عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ألتوزيع مكافأة ب 2020نوفمبر  23الشركة االم في اجتماعه المتعقد بتاريخ  أوصى مجلس إدارة

في اجتماع الجمعية   ن. تخضع هذه التوصية الى موافقة المساهمي2020أغسطس    31دينار كويتي للسنة المنتهية في    35,000

عضاء مجلس ألبتوزيع مكافأة    2019نوفمبر    3  خعه المنعقد بتاريأوصى مجلس إدارة الشركة االم في اجتماالعمومية السنوية.  

. تم الموافقة على هذه التوصية من قبل المساهمين 2019أغسطس  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  35,000اإلدارة بمبلغ 

 . 2019ديسمبر  24معية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ في اجتماع الج

 
 لوبات المحتملة المطااللتزامات و 15

  

 . 2019و 2020أغسطس  31ليس لدى المجموعة أي التزامات رأسمالية كما في 
 

: 2019دينار كويتي )  122,450بمبلغ  ناتجة في سياق العمل المعتاد  ضمانات بنكية  بلدى الشركة االم مطلوبات محتملة تتعلق  

 ات جوهرية. دينار كويتي( وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوب 159,450
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 معلومات القطاعات  16
  

 ألغراض اإلدارة، تنتظم المجموعة إلى ثالث قطاعات تشغيل يجب إعداد التقارير حولها:
 

  .خدمات تعليمية: تمثل الرسوم الدراسية الناتجة من تقديم خدمات تعليمية 

  .استثمارات: تمثل االستثمار في شركات زميلة في القطاع التعليمي 

 خرى غير موزعةأمبالغ ثل أخرى: تم  . 
 

 ارد وتقييم األداء. تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لوحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المو
 

 يتم تقييم أداء القطاع استنادا ًإلى نتائج القطاع. ليس لدى المجموعة أي معامالت بين القطاعات. 
 

 المجموع أخرى استثمارات خدمات تعليمية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     2020أغسطس   31السنة المنتهية في 

 10,995,879 509,668 7,040,969 3,445,242 القطاعاتإيرادات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

)الخسارة( الربح قبل الضرائب ومكافأة 

 6,837,517 114,268 7,040,969 (317,720) أعضاء مجلس اإلدارة

 
    

 ضريبة دعم العمالة الوطنية
   

(150,017) 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
   

(35,000) 

    
─────── 

 ربح السنة
   

6,652,500 

    
═══════ 

 39,155,691     - 30,370,906 8,784,785 موجودات القطاعات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 4,606,228     -     - 4,606,228 طلوبات القطاعاتم

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     إفصاحات أخرى

 29,220,906     - 29,220,906     - استثمار في شركات زميلة

 7,040,969     - 7,040,969     - حصة في نتائج شركات زميلة

 (306,294)     -     - (306,294) استهالكمصروف 

 (603,053)     -     - (603,053) المسجل كمصروف المخزونتكلفة 

     

 المجموع أخرى استثمارات خدمات تعليمية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     2019أغسطس  31السنة المنتهية في 

 13,211,462 645,352 7,032,473 5,533,637 إيرادات القطاعات 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 

583,836 

 

7,032,473 

 

626,190 

 

8,242,499 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
   

(208,258) 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
   

(35,000) 

    
─────── 

 ربح السنة 
   

7,999,241 

    
═══════ 

 46,293,620     - 39,271,412 7,022,208 ات القطاعاتموجود

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3,196,832     -     - 3,196,832 مطلوبات القطاعات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 إفصاحات أخرى 
    

 36,721,412     - 36,721,412     - استثمار في شركات زميلة

 7,032,473     - 7,032,473     - ج شركات زميلةحصة في نتائ

 (112,564)     -     - (112,564) استهالك مصروف 

 (730,764)     -     - (730,764) تكلفة المخزون المسجل كمصروف
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 الماليةأهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات  17
 

المخاطر طريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقاً لحدود تكمن المخاطر في أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تُدار ب

واألدوات الرقابية األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح 

 المجموعة.ويتحمل كل فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به داخل 
 

للمجموعة من الدائنين والمصروفات المستحقة ومطلوبات التأجير. لدى المجموعة المدينون تتكون المطلوبات المالية الرئيسية  

 والنقد والنقد المعادل والودائع الثابتة التي تتحقق مباشرة من عملياتها.
 

. وتتولى مل إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجية المخاطرتتولى إدارة الشركة األم المسؤولية الكاملة عن وضع المنهج الشا 

 اإلدارة مراجعة واعتماد سياسات إدارة كل نوع من هذه المخاطر الموضحة بإيجاز أدناه:
 

 مخاطر االئتمان  17.1

يل مما إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم تمكن طرف مقابل من الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عم

 خسارة مالية. ىيؤدي إل

 

أنشطتها التمويلية وتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية وبصورة رئيسية المدينين وانشطة االستثمار 

 بما في ذلك الودائع الثابتة والودائع قصيرة االجل لدى البنوك والمؤسسات المالية. 
 

ة المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات ئتمان في تاريخ البيانات الماليإن الحد األقصى من التعرض لمخاطر اال

 المالية كما يلي:
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 948,802 249,843 )باستثناء المدفوعات مقدماً(  الرسوم الدراسية المستحقة والمدينين االخرين 

 5,446,382 7,071,488 الصندوق()باستثناء النقد في  النقد والودائع قصيرة األجل  

 2,550,000 1,150,000 ودائع ثابتة

 ─────── ─────── 

 8,471,331 8,945,184 

 ═══════ ═══════ 
 

 ثابتة والنقد والودائع قصيرة االجلالودائع ال

ة حيث إن األطراف المقابلة تتمثل في مؤسسات إن مخاطر االئتمان الناتجة من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية محدود

إضافة إلى ذلك، فإن  مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية. 

بل بنك الكويت لبنوك المحلية )بما في ذلك حسابات االدخار والحسابات الجارية( مضمونة من قالمبالغ األساسية للودائع لدى ا

بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت والذي أصبح سارياً  2008لسنة  30المركزي طبقا للقانون رقم 

 .2008نوفمبر  3بتاريخ 
 

شهرا وتعكس االستحقاقات قصيرة األجل  12على مدى قد والودائع قصيرة االجل الودائع الثابتة والنتم قياس انخفاض قيمة 

ترتبط بمخاطر ائتمان منخفضة استناداً إلى التصنيفات والنقد والودائع قصيرة االجل أن  المجموعةحاالت التعرض. ترى ل

 االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة.
 

 المستحقةالرسوم الدراسية 
لقياس خسائر االئتمان باستخدام مصفوفة مخصصات مجمعة يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل بيانات مالية 

بصورة عامة، يتم شطب أرصدة الرسوم الدراسية المستحقة في حالة التأخر في السداد لمدة تزيد عن سنة واحدة  المتوقعة. 

يمثل القيمة المجمعة  ى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية  وهي ليست خاضعة ألنشطة تعزيز. إن الحد األقص

بأي ضمان على سبيل التأمين. المبينة  المجموعة . ال تحتفظأعالهفئة من فئات الموجودات المالية المفصح عنها الدفترية لكل 

 للمجموعةة الرسوم الدراسية المستحقة أغسطس على أرصد 31أدناه هي المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان كما في 

 باستخدام مصفوفة المخصصات: 
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 )تتمة( الماليةرة مخاطر األدوات أهداف وسياسات إدا 17
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  17.1
 

 المستحقة )تتمة(الرسوم الدراسية 

 عدد أيام التأخر في السداد 

 اإلجمالي 2020أغسطس  31

 90أقل من 
 يوما  

90 -  120   
 يوما  

120-  360   
 يوما  

  360أكثر من 
 يوما  

 دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      

 %14.95 %2.14 %0 %0 %13.28 معدل خسائر االئتمان المتوقعة

اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية المقدرة 

 243,233 36,547     -     - 279,780 عند التعثر

 36,367 782     -     - 37,149 خسائر االئتمان المتوقعة

      

  عدد أيام التأخر في السداد 

 اإلجمالي 2019أغسطس  331

  90أقل من 
 يوماً 

90 -  120   
 يوماً 

120-  360   
 يوماً 

   360أكثر من 
 يوماً 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 %88.7 %53.6 %14.3 %0 %78.48 معدل خسائر االئتمان المتوقعة

رة اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية المقد

 3,438,986 431,402 139,695 198,009 4,208,092 عند التعثر

 3,051,234 231,169 20,000     -  3,302,403 خسائر االئتمان المتوقعة

 

 أغسطس:  31 التعرض لمخاطر االئتمان وفقا للمنطقة الجغرافية فيفيما يلي 
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   المناطق الجغرافية

 8,945,184 8,471,331 ويتالك

 ═══════ ═══════ 
 

 أغسطس:  31 فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان وفقا لنوع الطرف المقابل في
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   قطاعات األعمال 

 7,996,382 8,221,488 البنوك والمؤسسات المالية

 649,298 164,726 عمالء حكوميين

 335,504 85,117 فراد واالالشركات 

 ─────── ─────── 

 8,471,331 8,945,184 

 ═══════ ═══════ 
 

 من أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة 
البيانات المالية المجمعة، فإن أغلب تعرض المجموعة لمخاطر تعثر األطراف المقابلة يعتبر منخفًضا وال يتضمن كما في تاريخ  

 تالي، توصلت اإلدارة إلى أن خسائر االنخفاض في القيمة ليسب جوهرية.أي مبالغ متأخرة السداد. وبال
 

 مخاطر السيولة 17.2

لصعوبة في توفير األموال لتلبية االلتزامات المرتبطة باألدوات المالية.  إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة

تأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بالمطلوبات عند تدير المجموعة مخاطر السيولة من خالل المراقبة بصورة منتظمة لل

 استحقاقها.
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 )تتمة( الماليةأهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات  17
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 17.2

ير يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية لدى المجموعة استناداً إلى التزامات سداد المدفوعات التعاقدية غ

 المخصومة: 
 

 

 
 عند الطلب

 أقل من
 أشهر   3

 12إلى  3
 شهًرا

  12أكثر من 
 المجموع شهرًا 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

2020       

 1,263,016 975,639 187,280 100,097     - مطلوبات التأجير 

 دائنون ومصروفات مستحقة 

 2,280,458     - 675,671 340,204 1,264,583 دات غير المكتسبة()باستثناء اإليرا

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

 
1,264,583 440,301 862,951 975,639 3,543,474 

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

 
     

 
 عند الطلب

 أقل من
 أشهر   3

 12إلى  3
 شهًرا

  12أكثر من 
 المجموع شهرًا 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي

2019      

 دائنون ومصروفات مستحقة

 1,856,035     - 657,782 319,423 878,830 باستثناء اإليرادات غير المكتسبة()

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

 إدارة رأس المال  18
 

الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي   إن هدف المجموعة

 تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون. 
 

ظة على  تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحاف

المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو رد رأس المال إلى المساهمين   هيكل رأس

  31في  السنوات المنتهيةأو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء أي تغيرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل 

 .2019و 2020أغسطس 
 

الملكية الخاصة بسماهمي الشركة األم باستثناء االحتياطي اإلجباري ويقدر ذلك بمبلغ  س المال من حقوقيتكون رأ

 دينار كويتي(.  39,099,413: 2019) 2020اغسطس  31دينار كويتي كما في  30,475,026
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية قياسات  19
 

سوية التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  له بيع أصل أو تإن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم مقاب

دون أي نية أو  تتابع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية القياس. يقوم تعريف القيمة العادلة على االفتراض بأن المجموعة 

 معامالت بشروط مجحفة.  إجراء حاجة إلى التصفية أو تقليص نطاق أعمالها إلى حد كبير أو 
 

 في تاريخ البيانات المالية المجمعة. تقريبًا قيمتها الدفترية  عادلإن القيمة العادلة المقدرة للموجودات المالية ت
 

ة عن قيمتها الدفترية. بالنسبة للموجودات المالية  جوهريإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة 

و ذات فترة استحقاق قصيرة األجل )أقل من اثني عشر شهراً(، تشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيمة والمطلوبات المالية السائلة أ

لدفترية تقريباً وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. بالنسبة للمبالغ ا تهاالعادلة تعادل قيم

ها تواريخ سداد محددة وتستحق القبض )السداد( عند الطلب، تشير تقديرات المستحقة من )إلى( أطراف ذات عالقة والتي ليس ل

 االسمية. اإلدارة إلى أن القيمة العادلة ال تقل عن قيمتها
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 19-تأثير تفشي كوفيد 20
 

ه اعترافاً بانتشار ا"( يعتبر وباءً 19-، صرحت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس 

السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة الكويت. 

وقد اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك إغالق الحدود ونشر اإلرشادات  

 ل في جميع أنحاء الدول.اإلغالق وحظر التجواعي وفرض عمليات ابالتباعد االجتم
 

، قررت الحكومة تعليق كافة المدارس والجامعات في دولة الكويت بشكل مؤقت كجزء من التدابير 2020 في أواخر فبراير

للمرحلة الثانوية   2020أغسطس    4تمديد فترة التعليق حتى    الحكومة، قررت  2020مارس    19. في  19الوطنية لموجهة كوفيد  

. من جهة أخرى، أصدر وزير التربية والتعليم العالي 2020أكتوبر  4في  11 – 1(، بينما تستأنف الدراسة للمراحل 12)

قررة عن العام % من الرسوم الدراسية الم25أعاد تنظيم الرسوم الدراسية بتخفيض نسبة  2020يوليو  29قرارا وزاريا في 

ولكافة المدارس الخاصة عن الفترة من بداية  2020فبراير   26ية اعتبارا من للمدارس العربية واألهل 2019/2020الدراسي 

نتيجة لذلك، انخفضت نتائج التشغيل لدى  وإلى حين السماح للطالب بالعودة الى المدارس. 2020/2021العام الدراسي 

 لثاني والثالث من السنة المالية. هدت انخفاضاً جوهرياً في الرسوم الدراسية خالل الربعين االمجموعة بصورة ملحوظة كما ش
 

واستوجب األمر من المجموعة تعديل بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. وارتبطت 

المستخدمة من قبل المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة. التعديالت بصورة رئيسية بتعديل التقديرات المستقبلية 

ل المجموعة تقييم تأثير الجائحة في ظل توفر المزيد من البيانات الموثوق بها وبالتالي سيتم تحديد مدى ضرورة إجراء ستواص

 أي تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات البيانات المالية المجمعة الالحقة. 
 

نهائية لهذا الحدث، وبالتالي ال يمكن تحديد التأثير مازالت متداعية وال يمكن معرفة النتائج ال 19-كوفيد فيروس ن تأثيراتإ

بشكل معقول في تاريخ المجمعة ة بالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ البيانات المالية جموعالكلي على الم

ه عند تحديد  ة فور وعند معرفتجموععلى الم 19-كوفيد فيروس . سيتم إدراج تأثيرجمعةالم التصريح بهذه البيانات المالية

 ة التي تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات.جموعتقديرات وافتراضات الم
 

االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة أجرت المجموعة تقييماً لمدى إمكانية تطبيق مبدأ االستمرارية في ضوء الظروف  

قن. تم إعداد التوقعات والتي تغطي األداء المستقبلي ورأس المال والسيولة لدى  تيه عدم الحول المخاطر المستقبلية وأوج

وعة موارد أنه لدى المجمتشير التوقعات في الوقت الحالي، إال أن في التصاعد  19-كوفيدالمجموعة. قد يستمر تأثير فيروس 

. نتيجة 2020أغسطس مة دون أي تأثر أو تغيير اعتباراً من كافية لمواصلة تواجدها التشغيلي وال تزال حالة االستمرارية قائ

 المالية المجمعة بالشكل المناسب على أساس مبدأ االستمرارية. البيانات، تم إعداد لذلك

 




