
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 

 

 المجمعة المرحلية المكثفة البيانات المالية 

 (ة)غير مدقق

 2020 مايو 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

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

المرحليين   والدخل الشامل األرباح أو الخسائر يوبيان ،2020 مايو 31المجموعة"( كما في بـ"وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً 

التغيرات في حقوق الملكية  بيانيوك التاريخ، أشهر المنتهيتين بذل والتسعةالمكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر 

أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن   التسعةلفترة ين المجمع ينالمكثف ينالمرحليوالتدفقات النقدية 

إن   ."المالي المرحلي  التقرير" 34إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 .المجمعة مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة
 

  نطاق المراجعة
 المستقل مراقب الحسابات بلالمرحلية المنفذة من ق"مراجعة المعلومات المالية  2410 قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي قدل

إلى  رئيسية. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة هام المراجعةالمتعلق بم "عةجموللم

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

الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا  قيقلتدا نطاق منإلى حد كبير أقل المراجعة 

 على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.
 

 التأكيد على أمر 
 عقودالكثفة المجمعة الذي يبين عدم التأكد المتعلق بتجديد حول المعلومات المالية المرحلية الم 6رقم يضاح اإلاالنتباه إلى  نلفت

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

 النتيجة
معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  قاد بأن ال، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتاستناداً إلى مراجعتنا

 .34حي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  إعدادها، من جميع النوا
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر   فة المجمعةإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكث

لسنة  1رقم  مخالفات لقانون الشركات ةلم يرد إلى علمنا وجود أينا واعتقادنا، المحاسبية للشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علم

خالل فترة   ،ركة األمألساسي للش، أو لعقد التأسيس وللنظام اوالتعديالت الالحقة لها التنفيذية تهالئحووالتعديالت الالحقة له  2016

 أثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.على وجه قد يكون له ت 2020 مايو 31أشهر المنتهية في  التسعة
 

 لسنة 7لفات ألحكام القانون رقم امخحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، 

على وجه قد يكون له   2020 مايو 31ي أشهر المنتهية ف التسعةخالل فترة  والتعليمات المتعلقة به المال قبشأن هيئة أسوا 0201

  المالي. اأو مركزه الشركة األم تأثيراً مادياً على نشاط
 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 يمي وشركاهميبان والعصالع
 

  2020 نوفمبر 23

  الكويت



 ا التابعة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاته
 

 

 .المجمعةرحلية المكثفة لماالمالية  وماتمعلتشكل جزءاً من هذه ال 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

2 
 

 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

 2020 مايو 31ة المنتهية في فترلل

 
 أشهر المنتهية في  التسعة  الثالثة أشهر المنتهية في   

 مايو  31 مايو 31  مايو  31 مايو 31  

  2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 
       

 4,161,726 2,598,529  1,385,141 75,724  رسوم دراسية 

 5,886,779 6,004,994  2,204,797 2,202,874 5  ج شركات زميلةحصة في نتائ

 350,576 407,189  93,500 65,131  إيرادات أخرى 

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

 10,399,081 9,010,712  3,683,438 2,343,729  إجمالي اإليرادات 

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

       

 (3,100,398) (2,758,082)  (1,116,570) (846,502)  باشرةكاليف دراسية مت

 (304,040) (168,808)  (97,971) 68,771  مصروفات عمومية وإدارية

 (112,458) (185,074)  (455) (171,512)  استهالك وإطفاء

رسوم  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ل

 (476,404) (608,284)      - (595,622)  دراسية مستحقة

 (168,575)     -  (29,353)     -  مخصص مخزون متقادم وبطئ الحركة

     - (35,607)      - (32,666)  تكاليف تمويل

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

 (4,161,875) (3,755,855)  (1,244,349) (1,577,591)  إجمالي المصروفات

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

       

 6,237,206 5,254,857  2,439,089 766,138  الضرائبربح قبل ال

       

     - (488)  1,161 929  مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 (8,679)     -  (2,907) 7,332  الزكاة 

 (98,187) (150,017)  (83,758) (36,634)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

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

 6,130,340 5,104,352  2,353,585 737,765  ربح الفترة

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

       الخاص بـ:

 6,047,492 5,160,621  2,310,161 894,049   الشركة األم يمساهم 

 82,848 (56,269)  43,424 (156,284)  الحصص غير المسيطرة 

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

  737,765 2,353,585  5,104,352 6,130,340 

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

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة 

 فلس 24.7 فلس 21.0  فلس 9.4 فلس 3.6 3 بمساهمي الشركة األم 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا التابعة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاته
 

 

 .المجمعةرحلية المكثفة لماالمالية  وماتمعلتشكل جزءاً من هذه ال 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المجمع فالمرحلي المكث الشامل بيان الدخل

 2020 مايو 31ة المنتهية في فترلل

 
 أشهر المنتهية في  التسعة  الثالثة أشهر المنتهية في  

 مايو  31 مايو 31  مايو  31 مايو 31 

 2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  كويتيدينار  دينار كويتي 

      

 6,130,340 5,104,352  2,353,585 737,765 ةفترربح ال

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

      شاملة أخرىخسائر 

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

تجة من تحويل عمليات ناجنبية أ عمالت تحويل فروق

 (14) (11)      -     - ةأجنبي

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 (14) (11)      -     - للفترةشاملة أخرى  خسائر

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 6,130,326 5,104,341  2,353,585 737,765 ةلفترإجمالي اإليرادات الشاملة ل

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

      الخاص بـ:

 6,047,480 5,160,612  2,310,161 894,049  مساهمي الشركة األم 

 82,846 (56,271)  43,424 (156,284) مسيطرةالحصص غير ال 

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 

737,765 2,353,585  5,104,341 6,130,326 

 

════════ ════════  ════════ ════════ 

 
 

 

 

 





 ها التابعة .م.ك.ع. وشركاتالمجموعة التعليمية القابضة ش
 

 

 .المجمعةرحلية المكثفة المالمالية  معلوماتتشكل جزءاً من هذه ال 12ى إل 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 مايو 31ة المنتهية في فترلل
  الخاص بمساهمي الشركة االم   

 

 رأس 
 المال    

  عالوة 
 ي ر ا ب احتياطي اج  م سه أ   إصدار 

 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 نار كويتيي د  يدينار كويت  يدينار كويت  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك  

            

 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    1كما في  

 5,104,352 (56,269) 5,160,621 5,160,621     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

 (11) (2) (9)     -     - (9)     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى للفترة

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

إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة 

 5,104,341 (56,271) 5,160,612 5,160,621     - (9)     -     -     -     -     - للفترة

توزيعات أرباح لمساهمي الشركة األم 

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

توزيعات أرباح إلى الحصص غير 

 (192,573) (192,573)     -     -     -     -     -     -     -     -     - المسيطرة 

 (300,301) (300,301)     -     -     -     -     -     -     -     -     - مال شركة تابعةتخفيض رأس 

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

 33,126,975 138,305 32,988,670 5,160,621 (683) (11,496)     -     - 3,309,925     - 24,530,303 2020  مايو   31في  

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

)كما سبق   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 )مدقق(تسجيله(  

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

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

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

معاد إدراجه طبقاً الفتتاحي االرصيد ال

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

 6,130,340 82,848 6,047,492 6,047,492     -     -     -     -     -     -     -  لفترة ربح ا 

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

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

اجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة 

 6,130,326 82,846 6,047,480 6,047,492     - (12)     -     -     -     -     - للفترة 

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

 (2,525) (2,143) (382) (382)     -     -     -     -     -     -     - يطرة الجزئي لحصص غير مس  اء شرل ا 

لمساهمي الشركة األم  أرباح   توزيعات 

 (3,679,554)     - (3,679,554) (3,679,554)     -     -     -     -     -     -     -  ( 9)إيضاح  

 (448,184) (448,184)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ةتخفيض رأسمال شركة تابع

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

 41,179,222 469,447 40,709,775 9,076,646 (683) (11,487) 1,097,976     - 2,510,894 3,506,126 24,530,303  2019  مايو   31في  

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



 تابعة الك.ع. وشركاتها التعليمية القابضة ش.م. المجموعة
 

 

 .المجمعةكثفة لمرحلية الماالمالية  وماتمعلتشكل جزءاً من هذه ال 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

6 
 

 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 

 2020 مايو 31ة المنتهية في فترلل

 
 أشهر المنتهية في  التسعة 

 
   مايو 31  مايو 31 

 
 2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح

    

 شغيلأنشطة الت
   

 6,237,206 5,254,857  قبل الضريبة ربح ال

    بصافي التدفقات النقدية: قبل الضريبة ربح التعديالت لمطابقة 

 (5,886,779) (6,004,994) 5 زميلةحصة في نتائج شركات  

 112,458 185,074  وإطفاء استهالك 

 168,575      -    مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 

 476,404 608,284  رسوم دراسية مستحقةل ئتمان متوقعةمخصص خسائر ا

      -   35,607  تكاليف تمويل

 104,530 109,317  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  

──────── ──────── 

  
188,145 1,212,394 

 مال العامل: ال تعديالت على رأسال
 

  

 مدينون ومدفوعات مقدًما
 

(1,236,502) (265,358) 

  زونخم 
 

(557) 66,866 

 دائنون ومصروفات مستحقة 
 

(413,340) 1,347,332 

  

──────── ──────── 

 أنشطة التشغيلالناتجة من )المستخدمة في( التدفقات النقدية 
 

(1,462,254) 2,361,234 

 موظفين مدفوعة لل نهاية الخدمة مكافأة
 

(42,526) (149,149) 

  

──────── ──────── 

 أنشطة التشغيل الناتجة من)المستخدمة في( النقدية  صافي التدفقات
 

(1,504,780) 2,212,085 

  

──────── ──────── 

 أنشطة االستثمار 
 

  

 ألجل صافي الحركة في ودائع 
 

2,450,000 (1,962,500) 

 4,717,563 6,304,311 5 لةن شركات زمية ماح مستلمتوزيعات أرب

      -   6,303,954 5 متحصالت من تخفيض رأسمال شركات زميلة

 الشراء الجزئي لحصص غير مسيطرة 
 

  -      (2,525) 

  

──────── ──────── 

 رأنشطة االستثماالناتجة من صافي التدفقات النقدية 
 

15,058,265 2,752,538 

  

──────── ──────── 

   التمويلة أنشط
 

  

 م  مي الشركة األتوزيعات أرباح مدفوعة لمساه
 

(14,108,102) (3,423,340) 

  

──────── ──────── 

 التمويلأنشطة   مستخدمة فيلاصافي التدفقات النقدية 
 

(14,108,102) (3,423,340) 

  

──────── ──────── 

  

  

 لجقصيرة األوالودائع في النقد الزيادة  )النقص(صافي 
 

(554,617) 1,541,283 

 بداية الفترة في األجلودائع قصيرة النقد وال
 

5,453,305 3,377,444 

  

──────── ──────── 

 نهاية الفترةفي  األجل ودائع قصيرةالنقد وال
 

4,898,688 4,918,727 

  

════════ ════════ 

 ثفالمك مرحليبنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية ال
 :المجمع

 
  

تطبيق المعيار الدولي   تحقة نتيجةروفات المستعديل انتقالي للدائنين والمص
      -   1,159,098 2.2 ئنين والمصروفات المستحقة(الدامقابل  ويتهتم تس) 16للتقارير المالية 

تعديل انتقالي للممتلكات والمعدات نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
      -   (1,159,098) 2.2 الممتلكات والمعدات( إضافات إلىمقابل  يتهتم تسو) 16لمالية ا

مقابل  اتم تسويتهتوزيعات أرباح مستحقة للحصص غير المسيطرة )
 والمصروفات المستحقة(  الدائنين 

 
192,573   -      

مال في ال تخفيض رأس نتيجةالحصص غير المسيطرة  إلىمبالغ مستحقة 
 ين والمصروفات المستحقة(  ائنالدمقابل  تم تسويتها) تابعةكات شر

 
300,301   -      



 تابعة جموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها الالم
 

 ققة()غير مد المجمعةالمكثفة المرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 2020 مايو 31ترة المنتهية في لفكما في ول
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  ل الشركةوحمعلومات  1
 

للمجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(  ةجمعالمالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتتم التصريح بإصدار ال

جلس  وفقاً لقرار أعضاء م 2020 مايو 31 في أشهر المنتهية التسعةلفترة جموعة"( ملبـ "اوشركاتها التابعة )يشار إليها معاً 

 .2020 نوفمبر 23الصادر بتاريخ م الشركة األإدارة 
 

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

لي، شارع تقع الشركة األم في حو .ي في بورصة الكويتيتم تداول أسهمها بشكل علنو، لهحقة والتعديالت الال 1960لسنة 

، دولة  13133، الصفاة 27215 .ببراج، برج ب، الطابق الثامن، وعنوانها البريدي المسجل هو صمان، مجمع األالعث

 .الكويت
 

هي  الكبرى  ماألشركة ال"(. كبرى)"الشركة األم ال .عالشركة األم هي شركة تابعة لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.

 . الكويت رصةوبج أسهمها في كويتية يتم إدرامساهمة شركة 
 

ي. تتم جميع األنشطة وفقًا الستثمار في القطاع التعليمتقديم الخدمات التعليمية وامجال تعمل المجموعة بشكل أساسي في 

 . لشريعة اإلسالميةحكام األ
 

كة األم ل مساهمي الشرمن قب 2019أغسطس  31للسنة المنتهية في  عةللمجموالسنوية  جمعةلمانات المالية اتم اعتماد البي

 .2019ديسمبر  24 بتاريخالمنعقد  ةالسنوي وميةالعماجتماع الجمعية  في
 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة أساس اإلعداد 2
 

 أساس اإلعداد 2.1

اسبة المح معيارلوفقاً  2020 مايو 31أشهر المنتهية في  التسعةة ترلفلمجمعة المرحلية المكثقة االمالية  معلوماتتم إعداد ال

 ."(34دولي )"معيار المحاسبة ال "ليرير المالي المرح التق"  34الدولي 
 

البيانات المالية   دالعداة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة جمعالم ةفكثية المال تتضمن المعلومات المالية المرحل

أغسطس  31نة المنتهية في لسلسنوية للمجموعة الة جمعالبيانات المالية المب االطالع عليها مقترنةويجب  السنوية، جمعةالم

2019. 
 

 المجموعة المطبقة من قبل تعديالت التفسيرات والوجديدة المعايير ال 2.2

مماثلة لتلك المستخدمة في  عة المجمة فالمرحلية المكثالمالية ومات المعلالمحاسبية المستخدمة في إعداد هذه  السياساتإن 

تطبيق المعايير الجديدة باستثناء  2019أغسطس  31للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية عة ممجالالبيانات المالية إعداد 

و تفسيرات أو تعديالت أخرى  وعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أم. لم تقم المج2019سبتمبر  1تسري اعتباًرا من التي 

 كن لم تسر بعد.ول صادرة
 

طبيعة وتأثير هذه التغييرات  اإلفصاح عنيتم . يرجتأالعقود  16قارير المالية للت مرة المعيار الدوليول تطبق المجموعة أل

 .  34الدولي  ةمعيار المحاسبات لبتطوفقًا لم أدناه
 

، لكن ليس لها تأثير على 2019 مبرسبت 1ألخرى ألول مرة اعتباًرا من العديد من التعديالت والتفسيرات ايتم تطبيق 

 للمجموعة.  ةكثفلمية االمرحلالمعلومات المالية 
 

 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية  

يرات المعايير ، وتفسير لجنة تفسعقود التأجير 17عيار المحاسبة الدولي محل م 16قارير المالية يحل المعيار الدولي للت

عقود التأجير   15-نة التفسيرات الدائمةر لج، وتفسيتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير 4 ليةولية للتقارير الماالد
. يحدد م جوهر المعامالت التي تتضمن شكل قانوني لعقد التأجيرييتق 27-وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة الحوافز-التشغيلي

والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير ويتطلب من  االعترافادئ مب 16للتقارير المالية المعيار الدولي 

 ن المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة فردي.ستأجريالم
 

جوهرية عن طريقة المحاسبة الحالية  ال تختلف بصورة  16ولي للتقارير المالية إن طريقة محاسبة المؤجر وفقا للمعيار الد

ئ مماثلة لتلك  ادمبن في تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام ويستمر المؤجر . حيث17فقا لمعيار المحاسبة الدولي و

جير التشغيلي والتمويلي. بالتالي والتمييز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأ 17في معيار المحاسبة الدولي  ةالموضح

 ث تكون المجموعة هي المؤجر.ليس له أي تأثير على عقود التأجير حي 16فإن المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 اسات المحاسبية للمجموعة )تتمة( في السي والتغيرات أساس اإلعداد 2
 

 المجموعة )تتمة(  المطبقة من قبلتعديالت التفسيرات والوجديدة المعايير ال 2.2
 

 (ة)تتم عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

تم  يالي لم ، وبالتالتطبيق المعدل بأثر رجعيطريقة باستخدام  16المالية لي للتقارير المعيار الدو بتطبيقالمجموعة  قامت

 التأجير ية لمدفوعات ة الحالبالقيمستخدام االحق موجودات و التأجير مطلوباتالمعلومات المقارنة. تم تسجيل  إدراج إعادة 

اختارت المجموعة استخدام المبررات  ألرباح المرحلة. لالرصيد االفتتاحي  سجيل أي تأثير علىتالمستقبلية، وبالتالي لم يتم 

والتي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود تأجير تطبق معيار على العقود فقط مح بتطبيق المعيار التي تسالعملية االنتقالية 

ق المبدئي. اختارت بيتطفي تاريخ بدء ال 4لتقارير المالية لوتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  17لمحاسبة الدولي ا

شهًرا أو أقل وال  12تراف لعقود التأجير التي تبلغ مدتها ات االعالمجموعة أيًضا في تاريخ بدء التطبيق استخدام إعفاء

منخفض القيمة  يرة األجل"(، ولعقود التأجير التي يندرج فيها األصل األساستتضمن خيار الشراء )"عقود تأجير قصي

 مة"(.قيال)"الموجودات منخفضة 
 

 (:(نقصال)زيادة /ال) 2019 تمبرسب  1في كما  16فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 
 دينار كويتي

 
 

  الموجودات

 1,159,098 دات(ممتلكات ومع)مدرجة ضمن موجودات حق االستخدام 

 
════════ 

 
 

   مطلوباتال

 1,159,098 مستحقة(المصروفات الو نالدائني)مدرجة ضمن  مطلوبات التأجير

 
════════ 

 

 16الية لتقارير المار الدولي لتطبيق المعي تأثير طبيعة (أ

، قامت 16للتقارير المالية  والمعدات. قبل تطبيق المعيار الدولي الممتلكاتلدى المجموعة عقود تأجير لعدة بنود من 

قد تأجير تشغيلي. في تاريخ البدء إما كعقد تأجير تمويلي أو عتصنيف كل عقد من عقود تأجيرها أجر( بت)كمس المجموعة

في حالة تحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة المرتبطة بملكية البند المستأجر إلى  لعقد كعقد تأجير تمويلييتم تصنيف ا

ً للقيمة العادلة  د التأجير وفقة عقود التأجير التمويلي في بداية عقلإال يتم تصنيفه كعقد تأجير تشغيلي. تم رسمالمجموعة و ا

من مدفوعات التأجير، أيهما أقل. وتم توزيع مدفوعات التأجير  مة الحالية للحد األدنىالمستأجر في تاريخ البدء أو القي للعقار

لعقار  قد التأجير التشغيلي، لم يتم رسملة اعويل( وتخفيض التزام عقد التأجير. في حالة بين الفائدة )المسجلة كتكاليف تم

سط الثابت على مدى  و الخسائر على أساس القضمن األرباح أ تأجيرر وتم تسجيل مدفوعات التأجير كمصروفات المستأج

ً أو إيجار مستحق ضمن  ً والدائنين ينين ومدالفترة عقد التأجير. وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مقدما المدفوعات مقدما

 .  على التوالي لمستحقةوفات اروالمص
 

بالنسبة لكافة  ة للقياس واالعترافديفر، قامت المجموعة بتطبيق طريقة 16المعيار الدولي للتقارير المالية  بيقتط عند

المعيار الدولي للتقارير  يتضمنالموجودات منخفضة القيمة.  جيرتأ عقود باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقودال

 قامت المجموعة بتطبيقها. ةمحددة ومبررات عملي انتقالمتطلبات  16المالية 
 

 سابًقا يتمويلر يجتأعقود ك مصنفة ريجعقود تأ 
 عقد تأجير مصنف كعقد تأجير تمويلي.لم يكن لدى المجموعة أي ، 2019بتمبر س 1كما في 

 

 كعقود تأجير تشغيلي سابًقا المحاسبة عنهاتم  ريجعقود تأ 

 التي تم تصنيفها سابقًا على أنها عقودلتأجير لتلك العقود حق االستخدام ومطلوبات ا موجوداتجيل سقامت المجموعة بت

جودات منخفضة القيمة. تم تسجيل موجودات حق ة األجل وعقود تأجير الموتأجير قصيرعقود الاء باستثن تأجير تشغيلي،

 ومسجلةومستحقة  مقدًمامدفوعة ذات صلة  تأجيرات دفوعمأي مقابل ، المعدل لتأجيرا مطلوبات يعادلمبلغ  لقاءاالستخدام 

 معدل باستخدام  ا، مخصومً تبقيةلمدفوعات التأجير الملحالية استنادًا إلى القيمة ا تسجيل مطلوبات التأجيرتم . سابقًا

 . التطبيق المبدئي في تاريخ التزايدياالقتراض 
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 لمجموعة )تتمة( لوالتغيرات في السياسات المحاسبية  أساس اإلعداد 2
 

 المجموعة )تتمة(  المطبقة من قبلتعديالت التفسيرات والوة جديدالمعايير ال 2.2
 

 )تتمة( د التأجيرعقو 16ية المعيار الدولي للتقارير المال
 الجديدةملخص السياسات المحاسبية ب( 

تاريخ  من اعتباراوالمطبقة  16تقارير المالية تطبيق المعيار الدولي لل نتيجةفيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة 

 :التطبيق المبدئي
 

  حق االستخدامموجودات  

يتم صل األساسي لالستخدام(. تاريخ توفر األ أي) يرتأجريخ بدء عقد التا في موجودات حق االستخدامالمجموعة  سجلت

ألي إعادة   ويتم تعديلها ، انخفاض القيمةوخسائر متراكم  استهالكأي  ناقًصا المطفأةحق االستخدام بالتكلفة موجودات قياس 

المباشرة   ، والتكاليفةسجلالم رتأجيمطلوبات ال بلغحق االستخدام م موجوداتتكلفة  تضمن. تمطلوبات التأجيرقياس ل

مة. ما لم تكن حوافز تأجير مستل أي ناقًصاالتي تمت في أو قبل تاريخ البدء،  تأجيرومدفوعات ال عقد التأجير،ل المتكبدة

 موجودات استهالك، يتم تأجيرن الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد المعقول مبشكل  متأكدةالمجموعة 

. تخضع أيهما أقصر تأجيرومدة اللها مقدر النتاجي اإل عمرال مدىلى أساس القسط الثابت ع ترف بها علىحق االستخدام المع

الممتلكات والمعدات في بيان  ضمندام يتم إدراج موجودات حق االستخ. انخفاض القيمةحق االستخدام إلى  موجودات

 .المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
 

 ربات التأجيمطلو  

 سدادها  التي يتعين تأجيرسة بالقيمة الحالية لمدفوعات الالمقا موجودات التأجيرعة المجمو سجلت ،تأجيرال في تاريخ بدء عقد

حوافز   ناقًصاعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة( مدفو تأجير. تتضمن مدفوعات التأجيردة عقد العلى مدى م

بموجب ضمانات  سدادهاوالمبالغ المتوقع  سعر،مؤشر أو  ند إلىستالمتغيرة التي ت تأجيروعات الالمستحقة ومدف تأجيرال

ومدفوعات  مؤكد بشكلالمجموعة تتخذه خيار الشراء الذي  اتخاذأيًضا سعر  تأجيرل. تتضمن مدفوعات اتخريديةالقيمة ال

مدفوعات  تسجيل. يتم خيار اإلنهاءلالمجموعة  اتخاذ ستعك تأجيركانت مدة عقد ال في حالة، تأجيرعقد المدة غرامات إنهاء 

تسبب في الشرط الذي يفيها الحدث أو  قعأو سعر كمصروف في الفترة التي ي مؤشر ستند إلىت المتغيرة التي ال تأجيرال

 .  السداد وقوع
 

  في حالة تأجيري تاريخ بدء الف المتزايد االقتراضمعدل ، تستخدم المجموعة تأجيرالساب القيمة الحالية لمدفوعات احت عند

لتعكس  تأجيرمطلوبات ال زيادة مبلغ يتم ،البدءبسهولة. بعد تاريخ  تأجيرلفي عقد ا المتضمنالفائدة سعر  م إمكانية تحديدعد

إعادة قياس القيمة الدفترية  ذلك يتم. باإلضافة إلى المسددةتأجير مدفوعات الة قيم ويتم تخفيضها مقابلتراكم الفائدة 

أو في التقييم  منةضتالم ةالثابت تأجيري مدفوعات الأو ف تأجيرفي مدة ال تعديل أو تغيير في حالة وجود تأجيرالطلوبات لم

في بيان المركز المالي   ةستحقصروفات الملموا الدائنةاألرصدة في  تأجيرال مطلوباتدراج يتم إ .صل األساسيلشراء األ

 .المرحلي المكثف المجمع
 

  ةلقيممنخفضة ا وعقود تأجير الموجوداتقصيرة األجل عقود التأجير 

لكات والمعدات قصيرة األجل للممت تأجيرعلى عقود ال ة األجلقصير أجيرتإعفاء االعتراف بعقود التطبق المجموعة 

بق أيًضا طتشراء(. كما الخيار  تضمنشهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال ت 12التي تبلغ مدتها  تأجيرعقود ال أي)الخاصة بها 

تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج المعدات المكتبية التي  رتأجيالقيمة على عقود منخفضة  موجوداتإعفاء االعتراف بال

منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط   تموجوداقصيرة األجل وعقود تأجير ال تأجيرد العقول تأجيروعات المدف

 .تأجيرالثابت على مدى فترة ال
 

 ارات التجديدمع خيالتأجير ة عقود تحديد مد عند الجوهرية التي يتم اتخاذها األحكام 

زيادة خيار تتضمن إلى جانب أي فترات  تأجيرلعقد الالقابلة لإللغاء  على أنها المدة غير تأجيرعة مدة عقد التحدد المجمو

 . يقهتطبفي حالة عدم التأكد من  تأجيرء عقد الخيار إنها شملهاأو أي فترات ي في حالة التأكد من اتخاذه، تأجيرعقد ال فترة
 

الث وخمس افية تتراوح بين ثلفترات إض موجوداتاليار تمديد استئجار د التأجير لدى المجموعة ختتضمن بعض عقو

أخذ ت اأنه يعني. وهذا بشكل معقول أم ال خيار التجديد اتخاذقييم ما إذا كان من المؤكد م في تاحكسنوات. تطبق المجموعة األ

م تعيد المجموعة تقيي ،البدء. بعد تاريخ اقتصاديا لممارسة التجديدصلة التي تخلق حافزا بعين االعتبار جميع العوامل ذات ال

)أو   اتخاذتحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على  يقع أو تغيير في الظروف وهريجحدث  في حالة وجود  تأجيرمدة عقد ال

تجديد كجزء من مدة عقد  فترة ال بإدراججموعة قامت الم .العمل(ر في استراتيجية تغيالمثل ( خيار التجديد )اتخاذعدم 

صيرة غير فترة ق تأجيرلعقود ال خصصي. في عملياتها داتلموجوهمية هذه األ نظرا المكائناآلالت ولعقود تأجير  تأجيرال

ا على اإلنتاج إذا لم يكن البديل متاحً  يجوهرقابلة لإللغاء )أي من ثالث إلى خمس سنوات( وسيكون هناك تأثير سلبي 

  ة.بسهول
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 سات المحاسبية للمجموعة )تتمة( والتغيرات في السيا عدادأساس اإل 2
 

 )تتمة( المجموعة  المطبقة من قبلتعديالت الفسيرات وتالوجديدة الايير معال 2.2
 

 )تتمة( عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

   ةالمجمع ةالمكثف يةالمرحل ةالمالي اتالمعلومفي  مبالغ تم تسجيلهاج( 

 كما يلي: ترة مبينة أدناهوحركاتها خالل الفللمجموعة  وبات التأجيرمطلحق االستخدام و وجوداتمالقيم الدفترية لإن 
 

 

 موجودات
 ستخدامحق  اال 

 مطلوبات
 التأجير 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

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

     - (184,757) مصروفات استهالك

 35,607     - تكاليف تمويلتراكم 

 (203,972)     - مدفوعات
 ───────── ───────── 

 990,733 974,341 2020 مايو 31في 
 ════════ ════════ 

 

سنوًيا % 5تحديده بنسبة  الذي يتم  المتزايدالمستقبلية باستخدام معدل االقتراض  تأجيرقامت المجموعة بخصم التزامات ال

 . فة المجمعةالمرحلية المكث ليةالما المعلوماتكما في تاريخ 
 

 ية والمخففةم األساسربحية السه 3
 

على  من حملة األسهم العادية الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم  ربحقسمة األساسية بربحية السهم مبالغ احتساب يتم 

اهمي األسهم مخففة بقسمة ربح مس. ويتم احتساب ربحية األسهم الالقائمة خالل الفترة يةالعاد المتوسط المرجح لعدد األسهم

دا المتوسط المرجح لعدد األسهم لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائى المتوسط المرجح عل األم العادية للشركة

خذا في االعتبار عدم وجود  أأسهم عادية.  إلىمحتملة العادية التي سيتم إصدارها لتحويل كافة األسهم العادية المخففة ال

 تماثلة.م السهم األساسية والمخففةإن ربحية وات مخففة قائمة، فأد
 

  أشهر المنتهية في التسعة  أشهر المنتهية في  الثالثة 

 مايو  31 مايو 31  مايو  31 مايو 31 

 2020 2019  2020 2019 
      

)دينار الشركة األم الخاص بمساهمي ربح الفترة 
 6,047,492 5,160,612  2,310,161 894,049 كويتي(

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

 245,303,030 245,303,030  245,303,030 245,303,030 توسط المرجح لعدد األسهم القائمة الم

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

      

 فلس  24.7 فلس   21.0  فلس  9.4 فلس  3.6 ربحية السهم األساسية والمخففة 
 ═══════════ ═══════════  ═══════════ ═══════════ 

 

عادية بين تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتاريخ التصريح  لم يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم 
 لمخففة. ربحية السهم األساسية وادراج إما قد يتطلب إعادة ممالية المرحلية المكثفة المجمعة بإصدار المعلومات ال

 
  األجل قصيرةئع وداالنقد وال 4
 

  مدققة( )  

 
 مايو 31

 2020 
 أغسطس 31

2019 
 مايو  31

 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 4,918,727 1,549,483 1,348,688 نقدو أرصدة لدى البنوك

     - 3,903,822 3,550,000 لثالث أشهر أو أقل ذات فترة استحقاق  قصيرة األجل ودائع
 ───────── ───────── ───────── 

 4,918,727 5,453,305 4,898,688 جلإجمالي النقد والودائع قصيرة األ
 ════════ ════════ ════════ 

 

مجموعة، رية للأشهر بناءا على متطلبات النقد الفو 3لفترات متباينة تتراوح بين يوم واحد و يتم إيداع الودائع قصيرة االجل
  سنويا.  %(3-2: 2019 مايو 31%، و3-2: 2019أغسطس  31) %3-2متوسط بنسبة  وتحقق فائدة بمعدل
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 زميلةاستثمار في شركات  5
  )مدققة(   

 

 مايو 31
 2020 

 أغسطس 31
2019 

 مايو  31
 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

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

 5,886,779 7,032,473 6,004,994 النتائج  حصة في

 -      -      (6,303,954) المالتخفيض رأس 

 (4,717,563) (4,717,563) (6,304,311) مستلمة أرباح توزيعات
 ────────── ────────── ────────── 

 30,118,141 36,721,412 35,575,718 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  ويلوالتحوالتشغيل  بناءال امبنظعقود  6
 

التي مثلت ترتيبات لدى المجموعة والممتلكات والمعدات غير الملموسة  داتموجوانخفضت قيمة ال ،في السنوات السابقة

مبرمة  تحويلوالتشغيل وال بناءال بنظام بموجب عقوداالمتياز بما في ذلك الحق في استخدام األراضي، لمدرستين تعمالن 

 . على تمديد فترة االمتياز لو تقدمت المجموعة بطلب للحصو 2009انونيًا عام ق ريانهاس ىلية والتي انتهمع وزارة الما
 

مالية فيما الحصول على التجديد من وزارة ال تأكد جوهري بشأنأن هناك بانخفضت قيمة هذه األرصدة حيث تعتقد اإلدارة 

نظًرا و ،ومع ذلك .إلى حد كبير امؤكدً غير كان أمًرا غ سترداد هذه المبالوأن اتحويل والتشغيل وال بناءال بنظام قودعاليتعلق ب

وزارة التعليم على أساس سنوي، تعتقد اإلدارة أن المدارس   منشركة األم على تجديد تراخيص تشغيل المدارس ال قدرةل

 .قريبتقبل الستواصل العمل في المس
 

 عالقةالطراف ذات األ إفصاحات 7
 

يا للمجموعة رة العلوموظفي اإلداهمين وأعضاء مجلس اإلدارة المساو زميلة ت الالشركات عالقة من تتكون األطراف ذا

 يتم الموافقة على سياسات. أو تأثيًرا ملموًسا والشركات التي يسيطرون عليها أو التي يمارسون عليها سيطرة مشتركة

 .  األم تسعير وشروط تلك المعامالت من قبل إدارة الشركة
 

 مكافأةالف بخ المجمع حلي المكثفالمر خسائرالاألرباح أو بيان مدرجة في أطراف ذات عالقة هناك معامالت مع  لم تكن

 .  أدناه افصح عنهكما هو م علياموظفي اإلدارة ال
 

 :األطراف ذات العالقة  دىلالقائمة  األرصدةمجمل قيمة المعامالت والجدول التالي وضح ي
 

  )مدقق( 2020 مايو 31 

 زميلةكات شر 
خرى أطراف أ

 اإلجمالي ذات عالقة

س سطأغ 31
2019 

 اإلجمالي

   مايو 31
2019   

 اإلجمالي
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين 
      

من أطراف ذات عالقة   ةلغ مستحقامب

 5,613   43,113 48,079 47,158 921 مدينون ومدفوعات مقدًما( ضمن ة)مدرج
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

إلى أطراف ذات عالقة   ةقلغ مستحامب

 (288,078) (878,830) (1,286,862) (1,286,862)     - دائنون ومصروفات مستحقة( ضمن ةمدرج)
 

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

 أطراف ذات عالقة  شروط وبنود المعامالت مع

غير  الفترةنهاية االصدة القائمة في إن  وط معتمدة من قبل اإلدارة.شر استنادا إلىعالقة  ذات يتم تنفيذ المعامالت مع أطراف

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

مخصص لخسائر االئتمان  مجموعة أيسجل ال، لم ت2020 مايو 31لفترة المنتهية في ة لوبالنسب. ذي عالقةلدى الطرف 

 . : ال شيء(2019 مايو 31) من أطراف ذات عالقة المستحقةعلقة بالمبالغ المتوقعة المت
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 )تتمة( عالقةالات طراف ذإفصاحات األ 7
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال  المنتهية في  الثالثة أشهر مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

 يو ما 31 ايوم 31  مايو  31 مايو 31 

 2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي ويتيدينار ك 

      

 41,917     -  20,958     - موظفين أخرى للرواتب ومزايا 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

، حيث اإلدرة العليا لديهالموظفي  مكافأةأي  بدفع  األم قم الشركةت، لم 2020 مايو 31ر المنتهية في أشه التسعةل فترة خال

 .المكافآت مقابل خدماتهم اإلداريةالشركة األم الكبرى  تتحمل
 

 35,000دارة بمبلغ عضاء مجلس اإلألمكافأة  توزيعب 2019نوفمبر  2عه المنعقد بتاريخ مجلس اإلدارة في اجتما أوصى

ة السنوية في اجتماع الجمعية العمومي هذه التوصيةعلى  قةافتمت المو. 2019س أغسط 31دينار كويتي للسنة المنتهية في 

 . 2019ديسمبر  24المنعقد بتاريخ 
 

 ةومطلوبات محتملرأسمالية التزامات   8
 

 دينار كويتي  159,450: 2019أغسطس  31) دينار كويتي 159,450بمبلغ  تضامنية تكفاالقدمت الشركة األم 

 .عنها أي التزامات جوهرية نتجيال يتوقع أن ( ودينار كويتي 121,450: 2019 مايو 31و
 

   توزيعات أرباح        9
 

 أرباح نقدية بقيمة  سداد 2019ديسمبر  24 بتاريخ لمنعقدا افي اجتماعهللمساهمين  السنويةة وميالجمعية العم تمدتاع

فلس للسهم   15: 2018) 2019أغسطس  31هية في دينار كويتي للسنة المنت  14,581,280مبلغبإجمالي س للسهم فل 59

واألرباح من خالل استخدام االحتياطي العام وعالوة إصدار األسهم  سدادهايتم  دينار كويتي( 3,679,554 بإجمالي مبلغ 

 9,977,178دينار كويتي، و 3,506,126دينار كويتي، و 1,097,976بمبلغ  2019أغسطس  31المرحلة بالكامل كما في 

 . : تم سدادها من األرباح المرحلة( 2018) يار كويتي على التوالدين
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية قياس  10
 

لية والمطلوبات ف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية. فيما يتعلق بالموجودات الماإن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختل

استنادا إلى  ي أو تتعرض إلعادة التسعير الفورشهًرا(،  12من  لقاق قصيرة األجل )أقلمالية السائلة أو التي لها فترات استحا

 ادلة.  فمن المفترض أن قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العحركات في السوق، ال
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  معلومات القطاع 11
  

 معلومات القطاعات الرئيسية
 ارير عنها:عمال قابلة لرفع التقنظيم المجموعة إلى ثالثة قطاعات أ ض اإلدارة، يتم تألغرا

 

  :الرسوم الدراسية المستحقة من الخدمات التعليمية المقدمة. هذا القطاع مثليالخدمات التعليمية 

  :ي. ميتعلاالستثمار في الشركات الزميلة العاملة في القطاع ال لقطاعهذا ا مثلياالستثمارات 

 مبالغ أخرى غير موزعة القطاعهذا  مثلي: أخرى . 
 

 د وتقييم األداء.يع الموارعمال لديها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزلوحدات األشغيل تراقب اإلدارة نتائج الت
 

 .دا إلى نتائج القطاع. ليس لدى المجموعة أية معامالت فيما بين القطاعاتيتم تقييم أداء القطاع استنا
 

 ي: على التوال  2019و 2020 مايو 31أشهر المنتهية في  التسعةمجموعة لفترة دى الل لاإليرادات واألرباح لقطاعات التشغيحول  معلوماتالتالية الجداول عرض ت
 

 اإلجمالي  أخرى  استثمارات  تعليميةخدمات  

 يو ما 31 مايو 31  مايو  31 مايو 31  مايو  31 مايو 31  مايو  31 مايو 31 

 2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 

 ويتيدينار ك دينار كويتي  كويتي دينار دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  ويتيدينار ك دينار كويتي 

 
           

 10,399,081 9,010,712  350,576 407,189  5,886,779 6,004,994  4,161,726 2,598,529 إيرادات القطاع

 6,237,206 5,254,857  333,139 407,189  5,886,779 6,004,994  17,288 (1,157,326) رائب الربح قبل الض
            

      -    (488)          الكويت للتقدم العلميمؤسسة حصة 

 (8,679)      -             الزكاة

 (98,187) (150,017)          يبة دعم العمالة الوطنية ضر

          ────────── ────────── 

 6,130,340 5,104,352          ربح الفترة

          ════════ ════════ 

            أخرى: احاتإفص

 112,458 185,074       -         -          -         -     112,458 185,074 استهالكروفات مص

      -    35,607       -         -          -         -          -    35,607 لتكلفة تموي 

 5,886,779 6,004,994       -         -     5,886,779 6,004,994       -         -    حصة في نتائج شركات زميلة 
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 )تتمة(معلومات القطاعات   11
 

 على التوالي:  2019 مايو 31و 2019أغسطس  31و 2020 مايو 31مجموعة كما في دى الل تشغيلقطاعات الالموجودات والمطلوبات ل الجدول التالي معلومات حوليعرض 
 

 اإلجمالي  أخرى  استثمارات  خدمات تعليمية 

 

 مايو 31
2020 

 (ة)مدقق
 أغسطس   31

2019 
 مايو  31

2019  
 مايو 31

2020 

 (ة)مدقق
 أغسطس   31

2019 
 مايو  31

2019  
 مايو 31

2020 

 (ة)مدقق
 أغسطس   31

2019 
 ايوم  31

2019  
 مايو 31

2020 

 (ة)مدقق
 أغسطس   31

2019 
 مايو  31

2019 

 دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي  كويتي دينار دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

                

 46,105,257 46,293,620 38,288,531      -     - 557  35,575,718 39,271,412 30,118,141  10,529,539 7,022,208 8,169,833 ت قطاعاالموجودات 

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

 4,926,035 3,196,832 5,161,556      -     -     -      -     -     -      4,926,035 3,196,832 5,161,556 قطاعاتالبات  مطلو

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

                

                :معلومات أخرى

استثمار في شركات  

 35,575,718 36,721,412 30,118,141      -         -     -  35,575,718 36,721,412 30,118,141      -     -     - زميلة 

 
═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 
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 19-دفيكو فيروس رثيأت 12
 

نظرا باعتباره وباًء  (19-كورونا )كوفيدتفشي فيروس عن ة صحة العالمي، أعلنت منظمة ال2020خالل شهر مارس 

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

دود وإصدار  ك إغالق الحفيروس، بما في ذلال رالحتواء انتشا الكويت. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات

  .ميع أنحاء البالدفي جل اإرشادات للتباعد االجتماعي وفرض عمليات اإلغالق وحظر التجو
 

 تعليمية حتى عقد الفصول الدراسية حيث تم إغالق كافة المؤسسات الالمحتمل في  التعطلت المجموعة بتقييم قام

ً لتعليمات الحكومة 2020أغسطس  4 ً ، أصدرت الإضافة إلى ذلك .طبقا  2020يوليو  29بتاريخ حكومة إعالناً رسميا

-2019للسنة الدراسية  2020فبراير  26بإلغاء الرسوم الدراسية المستحقة بعد صة الخا  العربية بشأن قيام المدارس

بنسبة سوم الدراسية لرالب من المرحلة التمهيدية إلى الصف الحادي عشر. وهو ما أدى إلى انخفاض إيرادات اللط 2020

لسابقة. إضافة إلى ذلك، تم مطالبة  من السنة ا س الفترة مقارنة بنف 2020مايو  31% لفترة التسعة أشهر المنتهية في 38

حتى يسمح للطالب بالعودة إلى   2021-2020دراسية % على الرسوم الدراسية للسنة ال25سبة صم بنالمدارس بتقديم خ

ءات الستئناف عملياتها من خالل تقديم الفصول الدراسية عبر اإلنترنت خذت اإلدارة إجراات ،ومن جانبها .المدارس

حتى أكتوبر  الخريفي الدراسي الفصلكما قامت المجموعة بتأجيل بدء راسة. تعطل الدلحد من تأثير م اتللطالب وبالتالي 

2020 . 
 

 ولقدخسائر االئتمان المتوقعة. مة لتحديد لمستخدفتراضات اخالت واالبعض المد تعديلالمجموعة ألمر من جب اواستو

خسائر االئتمان في تقدير  تخدمة من قبل المجموعةتقبلية المسئيسية بتعديل التقديرات المسبصورة رالتعديالت  رتبطتا

ديد مدى  وق بها وبالتالي سيتم تحوثنات المبياحة في ظل توفر المزيد من التقييم تأثير الجائ مجموعةالالمتوقعة. ستواصل 

 الحقة. الفة المجمعة فترات المعلومات المالية المرحلية المكث فيان المتوقعة راء أي تعديل على خسائراالئتمإجضرورة 
 

فإن  ج النهائية لهذا الوضع، وبالتالي، وال يمكن تقدير النتائمستمرة  19-الناتجة من تفشي فيروس كوفيدالتأثيرات  ال تزال

المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتث والظروف التي نشأت بعد تاريخ داحوعة نتيجة األالتأثير الكامل على المجم

أثير ت وسيتم إدراجالمجمعة. المرحلية المكثفة ية المال المعلوماتفي تاريخ التصريح بهذه معقولة  قياسه بصورةال يمكن 

تي تؤثر على المبالغ المسجلة  الاضات المجموعة ضمن تقديرات وافترعند تحديده على المجموعة  19-كوفيدفيروس 

 والمصروفات والموجودات والمطلوبات.  لإليرادات
 

ً لمدتقييجموعة مأجرت ال افة المعلومات لية وكالقتصادية الحاستمرارية في ضوء الظروف اتطبيق مبدأ االية إمكانى ما

أس المال  ورقبلي طي األداء المستتغلتوقعات والتي اليقين. تم إعداد ادم المتاحة حول المخاطر المستقبلية وأوجه ع

ي توضح أنه لدى  ات في الوقت الحالعد ولكن التوقعلتصافي ا 19-كوفيدقد يستمر تأثير فيروس  .ى المجموعةلد ولةالسيو

 من باراً أو تغيير اعت تأثر أي قائمة دون زال حالة االستمرارية تال تواجدها التشغيلي وة لمواصل فيةكاالمجموعة موارد 

مبدأ على أساس ب مناسالشكل الكثفة المجمعة بالية المرحلية المالم تم إعداد المعلومات. نتيجة لذلك، 2019مايو 
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