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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ارة أعضاء مجلس اإلد ةدإلى حضرات السا 

 فم واالسنان ش.م.ك.ع. لا عيادة الميدان لخدمات طبشركة 
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 مقدمة
المرفق   المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  لخدمات  لشركة  لقد  الميدان  واألسنانعيادة  الفم  ش.م.ك.ع.    طب 

وشألا  )"الشركة إليهركم"(  )يشار  التابعة  بـمتها  معاً  في  مك  "المجموعة"(  ا  الشامل   الدخل  اتوبيان  2021يونيو    30ا    والدخل 

هي دارة  اإلإن  .  بذلك التاريخ  ةي لمنتها  أشهر  الثالثةلفترة    ةالمجمع  ةالمكثف  ةليحرالم  والتدفقات النقدية  الملكيةالتغيرات في حقوق  و

"التقرير المالي    34ا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  رضهعو  جمعةالمالية المرحلية المكثفة الم  وماتلمعلا  ذهعن إعداد ه  المسؤولة
 . جمعةالمرحلية المكثفة الم ة مراجعتنا لهذه المعلومات الماليةجيت. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نحلي"المر

 

  نطاق المراجعة
لل وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  الدولي  لقد  المالية  "  2410معيار  المعلومات  قبل    ةذفنالم  المرحليةمراجعة  الحساباتمن   المستقل   مراقب 

ال  "للمجموعة المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  إلى لامالمتعلق  رئيسية  بصفة  االستفسارات  توجيه  في  المرحلية  ية 

المسظالمو وتطبيقؤفين  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  ال  ولين  ل واإلج  ةتحليلياإلجراءات  األخرى  نطراءات  إن    اقلمراجعة. 

التدقيق الذي اجعرملا التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال    ة أقل بشكل كبير من نطاق  لمعايير  ننا الحصول على تأكيد بأننا  كمييتم وفقاً 

 تدقيق.لعلق بانبدي رأياً يتالتي يمكن تحديدها في التدقيق، وبالتالي فإننا ال  ةعلى علم بكافة األمور الهام
 

 النتيجة
لم يتم   ةقفأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرى علمنا ما يستوجب االعتقاد ب م يرد إله لنإف، نااستنادا إلى مراجعت

 .34المحاسبة الدولي   رإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيا
 

 األخرى ية والرقابية تقرير حول المتطلبات القانون 

مراجع إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  اإف  ا،تنإضافة  المرحلين  المالية  الدفاتر  ة  لمعلومات  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة 

ً أي نفيد  األم. و  ةكرالمحاسبية للش لقانون الشركات    علمنا وجود أية مخالفات  أنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى  ضا

له  تعدلوا  2016لسنة    1رقم   الالحقة  التنفيذيةيالت  لها،اليدعلت وا  والئحته  الالحقة  التأسيأو    ت  للشركة وس  لعقد  للنظام األساسي 

ً مادي  اً على وجه قد يكون له تأثير  2021يونيو    30  يف  ةيالمنته   أشهر  الثالثة  ، خالل فترةاألم مركزها أو    الشركة األمنشاط  على    ا

 . المالي
 

أيضاً   إليه علمنا واعتو  ،انعتمراجخالل  أنه  نبين  أية مخالفات  مل  ،قادناحسبما وصل  إلى علمنا وجود  القانون رقم    يرد   7ألحكام 

المال  اسوأهيئة  بشأن    2010لسنة   على وجه قد   2021يونيو    30المنتهية في    أشهر  الثالثةرة  فتخالل    تعلقة بهم ال  يماتلعلتاوق 

ً يماد اً تأثيريكون له    المالي. زهاكمرأو  األمة نشاط الشرك ىلع ا

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 عبد الكريم عبدهللا السمدان 

 فئة أ  208سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

   العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2021أغسطس  12

الكويت 



 عةبا التاهوشركت ع..م.ك.ش سنانخدمات طب الفم واألل يدانمة العياد ةكشر
 

 

 

 مكثفة المجمعة. ة الليالمعلومات المالية المرحه هذ ا منل جزءً كتش 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 قق( المرحلي المكثف المجمع )غير مدبيان الدخل 

  2021يونيو  30فترة المنتهية في لل

  

 نتهية في لمأشهر ا ثالثةال
     ويوني 30

  2021 2020   
   دينار كويتي  دينار كويتي اح إيض 
      

   7,462,650 13,517,796  رضىم   إيرادات 

   1,976,465 2,751,590  صيدليةمبيعات  

  

────────── ────────── 
 

 

  16,269,386 9,439,115   

   (6,742,087) (9,644,305)   اإليرادات تكلفة  
  ────────── ──────────   

   2,697,028 6,625,081  مجمل الربح 
      

   (1,914,586) (3,829,519)   إدارية مصروفات  

   (170,692) (290,000)  ان المتوقعة  مخصص خسائر االئتم 

   247,292 315,261   أخرى   إيرادات 

   181,930 223,448  الخسائر أو    باح األر ل  الادلة من خ ة بالقيمة الع غير محققة من موجودات مالية مدرج   أرباح 

   (33,001) (24,795)  يف تمويل تكال
  ────────── ──────────   

ة وضريبة دعم العمالة الوطنيالعلمي  سسة الكويت للتقدممؤ  ةصح صصخمقبل  ترةالف ربح

   1,007,971 3,019,476  والزكاة 
      

   (17,266) (20,000)  يملالعلتقدم كويت لسسة الؤم حصة

   (53,316) (56,168)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

   (22,726) (22,467)  الزكاة
  ────────── ──────────   

   914,663 2,920,841  ة  لفتر اربح 
  ═════════ ═════════   

      الخاص بـ: 

   912,579 2,921,613  مساهمي الشركة األم

   2,084 (772)  المسيطرةغير صص  حال
  ────────── ──────────   
  2,920,841 914,663   

  ══════════ ══════════   

   فلس   3.65  س فل   11.69 4 م اهمي الشركة األسمباصة خال فةخفاألساسية والمالسهم ربحية 

  ═══════ ═══════   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عةبا التاهوشركت ع..م.ك.ش سنانخدمات طب الفم واألل يدانمة العياد ةكشر
 

 

 

 مكثفة المجمعة. ة الليالمعلومات المالية المرحه هذ ا منل جزءً كتش 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ق( المجمع )غير مدقالمكثف  المرحليل  لدخل الشامن ابيا

 2021يونيو  30ي ة فللفترة المنتهي

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
     يونيو 30

 2021 2020   

كويتيدينار      دينار كويتي  

     

   914,663 2,920,841 ربح الفترة  
 ─────── ───────   

     :شاملة أخرى إيرادات

     المكثف المجمع: ل المرحليبيان الدخإلى الحقاً   تصنيفها ةإعادن يتم د لبنو

   82,435 316,427 األخرىالشاملة   اإليراداتل دلة من خالة العايملقدات مالية مدرجة باالتغيرات في القيمة العادلة لموجو 
 ─────── ───────   
   997,098 3,237,268 الشاملة للفترة   اإليراداتجمالي إ

 ═══════ ═══════   
     الخاص بـ: 

   994,190 3,234,876 ممساهمي الشركة األ

   2,908 2,392 الحصص غير المسيطرة
 ─────── ───────   
 3,237,268 997,098   

 ═══════ ═══════   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 ةبعتها التاركوشش.م.ك.ع.  نانألسواطب الفم  دماتلخ دانعيادة المية شرك
 

 

 

 مكثفة المجمعة. لية المرحلية الاالم تمعلومالهذه ا زًءا منكل جتش 12إلى  1لمرفقة من إليضاحات اإن ا
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    ()غير مدقق المجمعالمرحلي المكثف تغيرات في حقوق الملكية لا بيان

 2021يونيو  30ية في المنته  رةتفلل
ية كالمل قوقح    

 
 رأس

 ينة زأسهم خ مال لا

 تياطي  حا
 ري باجإ

تياطي القيمة  حا
 لة لعادا

 حاأرب

 حلةرم
 جمالي إلا

 الفرعي

ر ص غيالحص 
 المجموع   المسيطرة 

 كويتي ر دينا ي دينار كويت ي دينار كويت ويتي كدينار  ي دينار كويت كويتي ار نيد ي تكويار نيد دينار كويتي  
         

 45,752,415 26,344 45,726,071 16,851,098 196,149 3,697,834 (19,010) 25,000,000 2021ريل بأ 1في  د كماالرصي

 2,920,841 (772) 2,921,613 2,921,613    -    -    -    - الفترةربح 

 316,427 3,164 313,263    - 313,263    -    -    - للفترة  شاملة أخرى تإيرادا

 

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

 3,237,268 2,392 3,234,876 2,921,613 313,263    -    -    - فترةلة للرادات الشامياإلي لماإج

 

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

 48,989,683 28,736 48,960,947 19,772,711 509,412 3,697,834 (19,010) 25,000,000 2021 ونييو  30ي الرصيد كما ف 

 

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

 39,243,401 23,720 39,219,681 11,645,592 (268,140) 2,861,239 (19,010) 25,000,000   2020أبريل  1كما في 

 914,663 2,084 912,579 912,579     -     -     -     -  رةفتال حرب

 82,435 824 81,611     - 81,611     -     -     - للفترة  شاملة أخرى تإيرادا

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

 997,098 2,908 994,190 912,579 81,611     -     -     - فترةلة للالشاماإليرادات  يلماإج
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 40,240,499 26,628 40,213,871 12,558,171 (186,529) 2,861,239 (19,010) 25,000,000   2020 يونيو 30الرصيد كما في 

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

 



 كتها التابعةوشر ش.م.ك.ع. م واألسنانلفخدمات طب ال ة الميدانداعي شركة
 

 

 

 فة المجمعة. مكثحلية الالمر ةيالمالت هذه المعلوما كل جزًءا منتش 12 إلى 1من  رفقةات المإن اإليضاح
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  قق()غير مد المجمع فالمكثالمرحلي  ةقات النقديبيان التدف

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
 يونيو  30تهية في المن أشهر الثالثة  

 ات إيضاح  
2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 

     التشغيلطة أنش

 لوطنيةلعمالة اا دعم ةضريبو يلمالعم دللتقيت وك سة المؤسحصة قبل  الفترةربح 
 1,007,971 3,019,476  ةكاوالز

  لميعلام دللتق تيسة الكوحصة مؤسقبل  الفترةديالت غير نقدية لمطابقة ربح عت
    ت النقدية:قافدتبصافي ال ةاكوالز ضريبة دعم العمالة الوطنيةو

 635,590 521,425  دات ومع  لكاتممت الكتهاس

 179,634 178,303  الستخدامق اات حجودك موالاسته
أو  من خالل األرباح دلةمدرجة بالقيمة العا ةمن موجودات مالي محقق يرغ ربح

 (181,930) (223,448)  الخسائر

 170,692 290,000  ةع ق متوالئتمان اال خصص خسائرم
 (66,197) (4,200)  يجارا زياامترادات ناتجة من يإ

 33,001 24,795  ويل متكاليف ت 
 135,407 127,815  وظفين خدمة للم الاية هافأة نمك مخصص

  

────────── ────────── 

  3,934,166 1,914,168 
    ل:  امالع مالال رأس التعديالت على

 32,116 (442,318)  زونخم

 (1,572,146) 2,442,089     دًماقم ت فوعاومدينون دم

 14,764 28,192  طراف ذات عالقة من أ حقمست مبلغ

 697,206 1,342,354  ت مستحقةفامصرووون دائن

 508,629 1,115,065  إلى أطراف ذات عالقة  مستحق غمبل

  

────────── ────────── 

 1,594,737 8,419,548  العملياتة من الناتج تدفقات النقديةلا
 (35,590) (32,928)  عة وفمد نيظفمومة للالخد ةيهاأة ن فاكم

  

────────── ────────── 

 1,559,147 8,386,620  التشغيل  ةناتجة من أنشطلية اقدالنات فقالتد صافي

  

────────── ────────── 

    تثمار ساال طةأنش

 (199,638) (20,137)  ممتلكات ومعدات اءشر
 (327,038) (33,101)  املة األخرى الش اداترياإلل  الخ من لعادلةقيمة الجة بارمد مالية تاودموج اءشر

ادات الشاملة  اإلير ادلة من خاللعلبالقيمة ا ةية مدرجمال توداوج م يعب متحصالت من 
     - (236,389)  األخرى

 5,097,378     -  ةمحفظاسترداد نقد من 
     - 6,000,000 7  األجل ودائع محددة

  

────────── ────────── 

 4,570,702 5,710,373  ثمار شطة االستنأ الناتجة منة قديالنت دفقاتال صافي

  

────────── ────────── 

    شطة التمويلنأ

 (50,377) (209,434)  تأجير مطلوبات  اددس

  

────────── ────────── 

 (50,377) (209,434)   لويلمستخدمة في أنشطة التما قات النقديةالتدفصافي 

  

────────── ────────── 
    

 6,079,472 13,887,559     لدامعفي النقد والنقد ال  ادةزي الصافي 
 10,058,392 13,304,755   الفترةية داب في لمعادالنقد والنقد ال

  

────────── ────────── 

 16,137,864 27,192,314 7   الفترةية ا هفي نلمعادل النقد االنقد و

  

══════════ ══════════ 



 

 عةالتابتها وشرك. ش.م.ك.ع ب الفم واألسناندمات طخل دانيدة الماعية كرش
 

 لمجمعة )غير مدققة(المرحلية المكثفة ا يةالمعلومات المالحات حول ضاإي

 2021يونيو  30
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      كةشرل الوحمات ومعل 1
  

ايادشركة عإن   الفم  خلان  لميدة  فتم  تية  ة كوية مساهمك"( هي شرماأل  ةشركلا)"  .عواألسنان ش.م.ك.دمات طب  ي  تأسيسها 

الشر  .1992نوفمبر    2  خبتاريكويت  الدولة   نشاط  رئيسي    ةكيتمثل  بشكل  الراألم  خدمات  تقديم  االصحي  عايةفي  ب لمكتة. 

 . يتالكو 15457دسمان  606 بم هو ص.ألكة ارالمسجل للش سيئيالر
 

أسهي إدراج  اتم  الماالكويت  في سوق  األم    ركة لشم  إن  لألوراق  لهي شركة  األم    ةكرالشلية.  للخدمات ة  كرشلتابعة   المتحدة 

  صحية لة للرعاية احدمتلا  كةلشر  تابعةركة  شهي    الوسطىكة األم  الشرإن  .  "(ىالوسط  ألما  ركةقفلة( )"الش. )م .م.كش  لطبيةا

 م الكبرى"(.ألاكة )"الشر (م.ك. )مقفلة(.شلقابضة ا
 

م ، فقد ت. وبالتالي2021يوليو  12تاريخ  ب  2021س  مار  31ة المنتهية في  وية للشركة األم للسنتم انعقاد الجمعية العمومية السن

 .ألمشركة اهمي القبل مسان م 2021مارس  31في  للسنة المنتهيةالمجمعة  المالية اناتيبالاعتماد 
 

ا المالم  ةليمالا  لوماتمعال  يح بإصدارلتصرتم  لق  2021يونيو    30المنتهية في    لفترةل   للمجموعة  عة المجم  كثفةرحلية  رار وفقاً 

  .2021أغسطس  12 ريخات بالصادر اإلدارة مجلس أعضاء 
 

 داد عإلاأساس  2
 

 أساس اإلعداد

إعدا المعلتم  المد  الدولثفة  المك  يةحلرملاة  يالومات  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  للمجموعة  رقالمجمعة  المالي   34م  ي  "التقرير 
 .  المرحلي"

 

 . مالللشركة ا الرئيسية ةعملال أيضا ثلي يمالدينار الكويتي الذلمكثفة المجمعة بامالية المرحلية المات معلورض التم ع
 

المر  تالمعلوما  إن المكثفة  المالية  اكاف  منضتت  ال  عةممجالحلية  المطلوبة  معلوماتلة   ية اللما  اناتالبي  عدادإل  واإلفصاحات 

الم  الكاملة للتقارير  للمعايير الدولية  المالية  بنة  راالطالع عليها مقتويجب  الية  وفقاً  نة  وعة للسة للمجمالسنوي  المجمعةالبيانات 

إدراجنه  أ  اإلدارة  ىتر.  2021مارس    31  يف  تهيةالمن ال  تم  ت لا  تديالعتجميع  لعررض  برت عتي  الماالمعلومض  ورية  لية ات 

المجمعة المكثفة  المرحلية  إن  .  عادلة  رةبصو   المرحلية  للفترة  التشغيل  تعبر  نتائج  للسنة المتوقعة    النتائجعن  بالضرورة  ال 

 . 2022مارس  31المنتهية في 
 

 أساس التجميع 

وشركاألة  كرللش  ةيللماا ت  البياناة  مجمعلا  المكثفة  يةحلمرال  ةاليملا  المعلوماتن  ضمتت فيها    شركة)ال  التابعةا  تهم  المستثمر 

  حقوق  هان ليكوأو    طرلمخاوعة  المجم. تنشأ السيطرة عندما تتعرض  2021يونيو    30ي  ف  ماك  ركة األم(الش  ةلسيطرخاضعة  ال

م  غيرةتمات  ائدعي  ف المستثمر  يف  هاشاركت من  ويكوف  الشركة  لديها  اليهن  الا  على  تلتأقدرة  على    خالل   مندات  ئالعا  كثير 

ال  لمجموعةوبصورة محددة، تسيطر ا  لمستثمر فيها.اكة  رلشى اعل  تهاسيطر دما يكون لدى  فيها فقط عنة المستثمر  كرشعلى 

 ة: المجموع
 

 اقوحلا  أي)ها  فير  ستثمالم  شركةالعلى  رة  سيطال التاليحلق  الحالا  نحهتم  ية  توج  ةيالقدرة  اعلى  الصلة  أليه  ذات  نشطة 

 ا( هيف تثمرسة المكخاصة بالشرال

 ؛ و اهيثمر فمستال ها في الشركةائدات متغيرة من مشاركتفي ع قحقوأو  طرخامتعرض لال 

 تها.اد ئعلى عاثير التأ يففيها  مستثمرليطرتها على الشركة استخدام سعلى ا القدرة 
 

ة  جموع الم  ظتفتحا  موعند  ضذا االفتراه  مى السيطرة. لدعإلؤدي  لتصويت تا  ، هناك افتراض بأن غالبية حقوقةعام  ةوربص

والظروف   عائوقالجميع    اعتبارهافي    خذ المجموعةتأ،  حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيهاأو    يتحقوق التصو  ل من أغلبيةقأب

 : ذلك ة المستثمر فيها بما فيكرلشعلى ا اهتيطر مدى س تقييم عندصلة ذات ال
 

 ا فيه ثمرتمسل ا ة كشرال يفاآلخرين  اتملي األصواحمع  ئمالقااقدي لتعا الترتيب 

 بات التعاقدية األخرى من الترتيالناتجة  قوقالح 

 لة.تممحتصويت العة وحقوق الموالتصويت لدى المج حقوق 
 



 

 عةالتابتها وشرك. ش.م.ك.ع ب الفم واألسناندمات طخل دانيدة الماعية كرش
 

 لمجمعة )غير مدققة(المرحلية المكثفة ا يةالمعلومات المالحات حول ضاإي
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 )تتمة(اإلعداد أساس  2
 

 )تتمة( عيالتجم أساس  

ف  والظرومات  ولعمال  كانت إذا    هار في ملمستثشركة االعلى    ا طرتهسيدى  م مقييت  ماليةمعلومات  كل تاريخ  في    ةلمجموعد ايتع

إلىتشي تغيرا  ر  ووجود  عامل  في  العم  ثر كأأو    احدت  الالشر  يع جمتدأ  يب  .طرةلسيل  الثالثةوامل  ن  عندمتكة  تحصل ابعة  ا 

. ويتم  عةتابلا   ةشركا على الرتهسيط  المجموعةفقد  تندما  سيطرة عتتوقف هذه الة التابعة وكرى الشمجموعة على السيطرة علال

التابفات المتعلقة  لمصروات واواإليراد  تابومطللت واوجودالماج ا رإد التبالشركة  في    ةالفترل  خالها  بيعأو    زتهايام حي تعة 

حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة    لسيطرةة على امجموعصول المن تاريخ ح  ةالمجمعلمكثفة  لية االمرح  ليةالما  تالمعلوما

 .التابعة ركةشاللى ع
 

الإعيتم   انبياداد  المعلوماتلتابعة لنفس  ة اكللشر  اليةلمات  ا  المالية  فترة  ق  علتت  .تسقةم باستخدام سياسات محاسبية مألللشركة 
ير المسيطرة والحصص غة  للمجموع  ركة األمالش  يمساهملة األخرى برادات الشامن بنود اإليند مالخسائر وكل بأو    األرباح

أحت إن  إ ذل  ىدى  المالية البى  علتعديالت  اء  إجررورة  ضال  دعنيتم  و  لمسيطرة.ا  يرغ  صصحلا  يف  عجز  درصيلى  ك   يانات 
تل  ابعةالت  كةللشر السكي  معالمحاسبيات  ياستماشى  المحاسالسياسا   ة  لبت  المجمية  ويتم  الستبوعة.  كافة  ات موجودعاد 

ما  يف  تماللمعااعلقة بلمتا  ةقدي النت  قافدالتت ومصروفاالو  اتيرادواإل  لملكيةقوق امجموعة وحالشركات    نفيما بي  وباتلمطلوا
 لكامل عند التجميع.  با وعةعضاء المجمبين أ

 

 شركة المي  غير مباشر لمساهأو    بشكل مباشر  سوبةالمنة غير  ابعالتتمثل الحصص غير المسيطرة حقوق الملكية في الشركة  
يتم عاأل المسيطرة  ةالمنسوب  اإليراداتفي  االملكية وصرض حقوق  م.  الحصص غير  بيانفمكل  بش  إلى  في  ز  كرالم  اتنصل 

 .ةالمجمع ةالمكثف ةحقوق الملكية المرحليفي  يراتالتغوالدخل الشامل والدخل والمالي 
 

 ية.ملك وققلة حكمعاميطرة، عدم فقد السة تابعة، مع لشركة الملكيصة ي حف التغير ة عنبلمحاسيتم ا
 

فق على  دتإذا  السيطرة  تسفة،  ابعت  ةشرك  المجموعة  )بما  الموجودا  عدتبإنها  الصلة  ذات  والفت  الشهرة(،  ذلك  مطلوبات، ي 
غير  وا وبنود  يطرةالمسلحصص  ا،  حاأل  ةلملكيحقوق  في  أرباح   تسجيليتم    ينخرى؛   الدخل بيان  في    جةناتسائر  خ أو    أي 

 دلة. لعاة ابالقيم تفظ بهمحثمار ستا أي تسجيل يتم. وجمعالم المكثف المرحلي
  

 ية: لتالعة اركة التابالمالية للشركة األم والشانات يالب المجمعة فةالمكثرحلية المالية الم لوماتالمعتتضمن 
 

 يسية ئرالة األنشط  الفعلية لكية مال ة ص ح سيس التأ د بل اسم الشركة 

  
 يونيو  30

2021 

 (ة)مدقق
 مارس   31

2021 
  يونيو 30

2020  

 م.م.ت ذ.والعقارا األسهم بيتال لبيع وشراء كا ميدانشركة ال
 
 كويت ال

 
99% 

 
99% 99% 

 سهم ألافي  ةرتاجالم
 تعقاراوال

 

 اسبية الهامةسات المحالسيا         3
 

نات  اد البيافي إعد  بعةالمت  معة مماثلة لتلكمجللية المرحلية المكثفة افي إعداد المعلومات الما  المطبقةة  إن السياسات المحاسبي
 .2021 مارس 31في ية المنتهللسنة جموعة للمالسنوية المجمعة لية لماا
 

منيدالعتسري   األ  د  والتفسيرات  في  مألول  خرى  التعديالت  الم2021رة  على  تأثير  أي  لها  ليس  ولكن  ال،   مالية علومات 
 .  للمجموعة لمجمعةالمرحلية المكثفة ا

 

 ولكن لم تسر بعد. تعديالت أخرى صدرت أو  تيراتفس أو  معايير ألير  كبيق المب المجموعة بالتط قمتلم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عةالتابتها وشرك. ش.م.ك.ع ب الفم واألسناندمات طخل دانيدة الماعية كرش
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 والمخففةاألساسية السهم ة يربح         4
 

الالخاص بم  رةالفتاألساسية بقسمة ربح    مالسه  ةيربح تحتسب   المتو  ألم كة اشرساهمي  المرعلى  العادية عدد األجح لسط    سهم 
على   الشركة األماص بمساهمي  الخ  الفترة  ربحة  مخففة بقسمالسهم ال  يةربححتسب  ت.  ناقصاً أسهم الخزينة  فترةالمة خالل  ئلقاا

ي  م العادية الت ألسهد العد  المرجح  زائداً المتوسط  ناقصا أسهم الخزينة  ترةالفل خالسهم العادية القائمة  لعدد األ  رجحط المالمتوس
تحو  إصدارهاسيتم   افكا  يلعند  األسهم  المخففة  ة  المحتملة  أسهملعادية  فيكعادية.    إلى  لدى ،  2021يونيو    30  ما  يكن   لم 

 متماثلة.ة السهم المخففة بحيية السهم األساسية ور، فإن ربحلذلك .مةئة محتملة قاأي أسهم مخفف المجموعة
 

هي كما   ترةالفلقائمة خالل  ألسهم اارجح لعدد  مالسط  ة استنادًا إلى المتوسياألساالسهم    ربحيةاب  حتسعلومات الالزمة اللما   إن
 يلي:

 

 نتهية  أشهر الم ةالثالث 
  يونيو 30في 

 

 2021   2020  
    

  912,579 2,921,613 دينار كويتي( ) الشركة األم ص بمساهميالخا ترةالفربح 

 

─────────── ───────────  

  249,984,669 249,984,669 ة(اء أسهم الخزينتثنسبا) الفترةخالل  ة القائمةاألسهم العادي رجح لعددالمتوسط الم

 

─────────── ───────────  
    3.65   11.69 لس()ف ة والمخففةيالسهم األساس ربحية

 

═══════════ ═══════════  

  معلنة ال األرباح توزيعاتماع الجمعية العمومية السنوي وتاج 5
 

  دعقنمي الشركة األم المومية السنوية لمساهة العماع الجمعيجتم في االحقاً لفترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة،  

المساهمون،  2021  وليوي  12بتاريخ   توزيع  وافق  بمبلغ    أرباح  على  للسهم    10نقدية  بإجمالي   فلس(  7:  2020)فلس 

في    ينمساهمين المسجلكويتي( لل  دينار  1,750,000:  2020)   2021مارس    31هية في  لمنتا  تي للسنةوي كدينار    2,500,000

المو المالئم  افقةتاريخ  الم  الرقابية  في  تنعكس  الماليوسوف  المرحلية  علومات  فترة  ة  في  المجمعة  المالية  المكثفة  المعلومات 

 . القادمة  المرحلية المكثفة المجمعة
 

في    األرباح توزيعات    ت كان كما  )دينار كو   7,646بمبلغ    2021يونيو    30المستحقة  ار دين  7,646:  2021ارس  م  31يتي 

لمركز  قة" في بيان المصروفات المستحوا الدائنينتحت بند " لها جيتم تس، و يتي(كو دينار 11,643: 2020 يونيو 30وكويتي، 

    ف المجمع.المرحلي المكثالمالي 
 

 عالقة ذات مالت مع أطراف امع 6
 

وأعضاء    الزميلةالشركات  ن ويسيئيلرن ايمساهمال  ذات عالقة؛ أي  التي تتم مع أطراف  معامالتلا  لكت  عامالتالمتمثل هذه  

ااإلدا  يفة وموظاردمجلس اإل الالقة مطراف األخرى ذات ع، واألوعةجمللملعليا  رة  التي والشركات  ى  الكبرشركة األم  ثل 

 الموافقة  يتم مشتركة عليها.سيطرة  أو    ر ملموسرسة تأثياى مملقدرة علام  لهأو    فيها  يسيينالرئالمالكين  طراف  األ   ءهؤال  يكون

 . ةمجموعال إدارة بلقالمعامالت من  هذهسياسات تسعير وشروط  لىع
 

 ا يلي:كم هي عالمجم مرحلي المكثفال الدخل بيانالمدرجة في قة ت عالف ذاالت مع أطراإن المعام

 

 أشهر المنتهية  الثالثة
 يونيو 30 في

 

 ألم  الشركة ا
 برى الك

ت ركاش
خاضعة  

سيطرة  لل
 2020 2021 مشتركة ال

 ار كويتي دين دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 3,717 7,500 7,500   - ىمرض   إيرادات 
 

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

 1,028,501 619,975 619,975   - *ادات  ر لفة اإلي تك 
 

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

 945,933 774,611 750,786 23,825 **إدارية مصروفات  
 

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

 600 1,800 1,800 - ىأخر   ادات إير 
 

 

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

، والذي يمثل االستشارات الفنية دينار كويتي(  437,500:  2020دينار كويتي )  428,500درج في تكلفة اإليرادات مبلغ  م*  

 سيطرة مشتركة. ل الخاضعان كة األم والكيوالمالية واإلدارية والقانونية المقدمة بين الشر
 

، والذي يمثل رسوم  تي(دينار كوي  862,500:  2020دينار كويتي )  750,786اإلدارية مبلغ    المصروفات  ضمندرج  م**  

 اإلشراف والصيانة للخدمات المقدمة بين الشركة األم واألطراف األخرى ذات الصلة. 



 

 

 عةتها التابوشرك ش.م.ك.ع. واألسنان مالفب دمات طخل عيادة الميدانة ركش
 

 دققة(لمجمعة )غير مالمرحلية المكثفة ا ليةامات المولالمع لات حوإيضاح

 2021يونيو  30
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 )تتمة(  عالقةامالت مع أطراف ذات مع 6
 

 

 :ليكما يي ه جمعالم مرحلي المكثفال ان المركز الماليبي ضمنقة المدرجة عالف ذات طرا أ دىل ن األرصدة إ
 

 ألم الكبرى لشركة اا ون المساهم 

 كة الشر
 الوسطى  األم

 ركاتش

 خاضعة  

 مشتركةالسيطرة لل
 يويون   30

2021 

 قة(مدق ) 
 مارس   31

2021 

 يونيو  30
2020 

 دينار كويتي   ي دينار كويت يكويت دينار تي كوي ناردي كويتي  دينار دينار كويتي  دينار كويتي  
         

 637,691 773,808 883,402 736,258  - 147,144  - * الخسائرأو    باح األرمة العادلة من خالل  ة بالقيج ية مدرال جودات م مو 

 

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

 1,153,416 1,791,680 2,342,515 2,339,335 3,180  -  - *ة األخرى شامل دات ال قيمة العادلة من خالل اإليرا ال جة ب ة مدردات مالي جو مو 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 7,630,976 10,213,177 10,184,985 3,526,339 6,598,855 59,791  -   ** قة ذات عال  أطراف   من  مستحق مبلغ 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 6,475,481 9,226,245 10,341,310 10,341,310    -    -    - ** قة  أطراف ذات عال   ى إل   مستحق لغ مب 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 11,643 7,646 13,630    -    -    - 13,630 تحقةسم مصروفات ون و دائن 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 .  عالقةمن قبل طرف ذي  تهرإدا خرى يتمملة األالشا اتاإليراد خالل  نمالعادلة  سائر وبالقيمةالخأو  ألرباحاة من خالل  يمة العادلالق ب كمدرج في أسهم المصنف ثمارإن االست*
 

 .الطلب  عند الدفع/لقبضا يستحقال يحمل فائدة و ت عالقةاإلى أطراف ذ /المستحق من إن المبلغ** 
 

ة بنكية باسم األطراف ذات العالقة الذين أكدوا كتابيًا أنهم يحتفظون بأرصدنار كويتي(  دي  46,632:  2021مارس    31دينار كويتي )  81,998يتضمن النقد وما في حكمه أرصدة لدى البنوك بمبلغ  

 (.7)إيضاح نيابة عن المجموعة
 

بمبالغ مستحقة يتي( يتعلق  دينار كو   1,991,564:  2021مارس    31دينار كويتي )  1,991,564، سجلت المجموعة مخصًصا للخسارة االئتمانية المتوقعة بمبلغ    2021يونيو    30للفترة المنتهية في  

 من أطراف ذات عالقة. 
 



 

 عةابلتتها اوشركش.م.ك.ع.  ب الفم واألسناندمات طخل ادة الميدانعية ركش
 

 ققة(لمجمعة )غير مدة افثكمة الالمرحلي المعلومات الماليةحول  يضاحاتإ

 2021يونيو  30
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 )تتمة(  عالقةامالت مع أطراف ذات مع 6
 

 هي كما يلي: الفترةخالل يا العلاإلدارة  مجلسء إن مكافأة أعضا
 

 يونيو  30لمنتهية في ا أشهر الثالثة 

 2021 2020 

 ار كويتيدين كويتي  دينار  
   

 41,790 32,190 لرواتب ومزايا قصيرة األج 

 3,482 2,682 موظفين ل خدمة ل نهاية ال أة  اف مك 
 

────────── ────────── 

 34,872 45,272 
 

══════════ ══════════ 

 

 النقد والنقد المعادل   7

 
 يونيو  30

2021 

 )مدققة(
 مارس   31

2021 

 يونيو  30
2020 

 دينار كويتي   كويتي دينار  يتيدينار كو 
    

 47,192 51,168 99,383 ندوق صنقد في ال

 2,444,967 2,122,029 4,560,047  ى البنوكأرصدة لد 

 14,645,705 18,131,558 23,532,884 قصيرة األجل ودائع
 ────────── ────────── ────────── 

كثف لمرحلي الممركز المالي االل وفقا لبيان نقد والنقد المعادال

 17,137,864 20,304,755 28,192,314 مجمع لا

  ةثالثمن   أكثر حقاقاستذات فترة ألجل محددة اائع اقصاً: الودن

 (1,000,000) (7,000,000) (1,000,000) هرأش
 ────────── ────────── ────────── 

مرحلي المكثف ال التدفقات النقديةيان قا لبالنقد والنقد المعادل وف

 16,137,864 13,304,755 27,192,314 المجمع 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

ح  راوبنسبة تت  ي فعل  فائدةدل  ر وتحمل معهأش  وتسعةواحد    شهرما بين    راوحفترات متباينة تتجل لقصيرة األتم إيداع الودائع  ي

 ياً. سنو  %3.30% إلى 2 بين ام
 

قة  اف ذات العالدينار كويتي( باسم األطر  46,632:  2021مارس    31دينار كويتي )  81,998بمبلغ    لدي البنوك  األرصدةإن  

 نيابة عن المجموعة لبنوكالدي الذين أكدوا كتابيًا أنهم يحتفظون باألرصدة 
 

 هم الخزينة أس        8

 

 يونيو  30
2021 

 تيوي ينار كد 

 ققة(مد ) 
 مارس    31

2021 

 كويتي  نار دي 

  يونيو   30
2020 

 دينار كويتي
    

 15,331 15,331 15,331 نة عدد أسهم الخزي

 %0.01 %0.01 %0.01 لالما رأس  نسبة  

 18,704 19,010 18,704 كويتي  را دين   –  القيمة السوقية 

 1.22 1.24 1.22 لس ف  -سعر السوق ح ل رج ط الم وس ت الم 
 

مدار ى ختياري علزيع من االحتياطي االللتو متاحغير غ مبلمرهونة( ك ال)غير نة ء أسهم الخزيافئ لتكلفة شراكم  لغمب ديدتحم ت

 ينة.أسهم الخز حيازةفترة 
 

 مطلوبات محتملة         9
 

  : 2020  يونيو  30و  نار كويتيدي   69,740  : 2021ارس  م  31ويتي )ك  ر دينا  69,740  بلغمحتملة بم مطلوبات    ةعوالمجم  لدى

   . ةجوهريمطلوبات ا هن ينشأ عنيتوقع أالعادي وال ال ن سياق األعمضمناتجة نكية ب ق بكفالةيتعل  فيما( دينار كويتي 69,740
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 عات طاقال معلومات  10
 

اإلدألغ تراض  تم  أع  في  المجموعة  أسيسارة،  اماوحدات  إل  الخبوططة  األنش  ىلستنادًا  المقدميعة  ولدى  دمات   عة المجموة 
ليس  ماحولهالتقارير    عدادإب  يج  انقطاع جوهرية  موعةالمجلدى  .  بيفيم  معامالت  معل  القطاعات.  نا  عرض  ومات  تم 
اللتادم ألغراض  فسه المستخاعات على األساس نالقط الق  ن قبل المسئولداخلية مقارير   . ةت التشغيليراراالرئيسي عن اتخاذ 
 ا:حولهمر التقاريإعداد  يجبن لذاالقطاعان لي ايلفيما 

 

 داتايلعا
العيادات   تخدمتقدم  بصحات  واألسنان  تعلق  الفم  التشوخدة  واالستشاراتخيمات  بالعيادات  والعالج    الطبية  ص 

 . نانس أللق بعالج اة فيما يتعالخارجي
  

 فى المستش
المستش بفتقدم  المتعلقة  الخدمات  الصالرعايوالطبي    لتشخيصاى  وااليحة  العة  والجراحستشارات  ات الجية 

 .  خارجيةتشفيات والعيادات البالمسضى المركافة التخصصات لكل من  يف اتجوالعال
  

 كة للشر  الية وسنداتيع عقارات وأسهم وأوراق موب مال لشراءخ رأسض رأس المال  
 

األداء.  موارد وتقييم  ول تخصيص الت حالقراراذ  اتخا  لغرضمنفصلة    بصورة لوحدات أعمالها    ليالتشغ  ئجنتاة  اإلدار  تراقب
التشغيلأو    باحرألقطاعات على أساس  أداء ا  مم تقييتوي   لمعلوماتاي  ف  يلالتشغخسائر  أو    أرباحع  م  ويقاس بما يتفق  خسائر 

  .ةلمجمعا ة المكثفةالمرحلي المالية
 

  فة موجوداتيت. كما أن كاالكو  ي دولةة فة رئيسيرم بصوت باألنشطة التي ت  المجموعة  ات ونتائجدإيرافة  افيًا، ترتبط كاجغر
 ويت.ع في دولة الكتق المجموعة تاومطلوب

 

 . خرىدات أوإيرا صيدليةومبيعات ال ت المرضىن إيرادات القطاعات إيرادا تتضم
 

 وع المجم  المال رأس  مستشفى ال  عيادات ال 

 يتير كونادي تييدينار كو كويتيدينار  كويتي دينار 2021يونيو   30في   المنتهية   أشهر   الثالثة 
     

 16,269,386 - 14,391,699 1,877,687 رادات  يإ
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 3,019,476 (77,240) 2,783,749 312,967 اتنتائج القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 699,728 - 510,230 189,498 استهالك
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 وع المجم أس المال ر ستشفى مال  العيادات  

 تي ر كويدينا دينار كويتي  دينار كويتي  ي دينار كويت 2020  يونيو  30في    المنتهية   أشهر   الثالثة 
     

 9,439,115 - 9,215,190 223,925 إيرادات  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,007,971 208,448 1,279,532 (480,009) اتالقطاع   ائج نت 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 815,224 - 631,559 183,665 استهالك
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 وع المجم المال أس ر المستشفى   يادات لعا 

 ر كويتي دينا تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  2021يونيو    30كما في 
     

 77,211,524 16,885,242 52,173,561 8,152,721  اتموجودال
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 28,221,841 675,433 20,606,761 6,939,647 المطلوبات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     (ة)مدقق  2021مارس   31ي  كما ف 

 71,512,154 12,317,652 51,290,082 7,904,420 الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 25,759,739 37,000 18,454,217 7,268,522 لوباتط الم 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2020  و يوني 30ي  كما ف 

 64,047,681 11,108,967 45,900,329 7,038,385 الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 23,807,182 37,900 16,531,040 7,238,242 باتطلو الم 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ةالماليت دوالألعادلة لقيمة الا      11
 

 الهرمي للقيمة العادلة:  الجدولب مستوى سلة حجلة بالقيمة العاد لمالية المسيل األدوات احللي تلتايوضح الجدول ا 
 

  جمالي اإل 3ستوى  مال   2وى  ت س الم   1لمستوى  ا    
 دينار كويتي نار كويتيي د  ر كويتيا ن دي  تيي ر كو دينا  

     2021يونيو    30

الل من خ   ة العادلة م جودات مالية مدرجة بالقيمو 
 2,421,407 خسائرال   أو   باح األر 

 
89,010 

 
147,145 2,657,562 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

الل ادلة من خ لعلقيمة ا با   مدرجة ات مالية  جود مو 
 - 2,272,313 خرىأل ة ا مل االش   يرادات اإل 

 
77,250 2,349,563 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

     2021س  مار  31

ل ال من خ   ادلة ة العة بالقيم ج ية مدرل موجودات ما 
 1,796,747 76,537 - 1,720,210 رائ الخس أو    األرباح 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 
دلة من خالل لعا مة ا يلقبا ة  ج درم الية  موجودات م 

 2,401,013 144,315 60,473 2,196,225 ىخر يرادات الشاملة األ إل ا 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2020  يونيو   30

الل من خ   دلة ا ة العم يقل ات مالية مدرجة با ود موج 
 2,021,645 الخسائرأو    األرباح 

 
104,571 

 
56,139 2,182,355 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

الل لعادلة من خ مدرجة بالقيمة ا   موجودات مالية 
 1,326,447 خرىادات الشاملة األ ير اإل 

 
- 

 
35,839 1,362,286 

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

 لية. االح الفترة ت الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالليامستويالت بين وي تحأ ءراجيتم إلم 
 

 : 3 من المستوىضمة العادلة لة بالقيالمسجوجودات المالية لملامي والختاالفتتاحي  الرصيدلي مطابقة التا لجدوليوضح ا
 

 

 حي االفتتا صيدلرا

 (رائسالخح )األربا
ان  بي لة فيالمسج

ت  دااإليرا /دخل ال
 ألخرىا ملةاشلا

 
يات  صافي المشتر

 (المبيعات)
 الختامي  الرصيد ات تسويوال

 كويتي ينارد دينار كويتي نار كويتيدي يدينار كويت 2021يونيو   30
   

 
 

ل  من خاللة دالعالقيمة مدرجة با موجودات مالية
 (1,733) 144,315 الخسائرأو  حربااأل

 

4,563 147,145 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  ة بالقيمة العادلة من خاللجودات مالية مدرجمو
 (4,009) 76,537 رى األخ الشاملةاإليرادات 

 

4,722 77,250 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2021مارس  31
     

ل  خالمن العادلة ة جة بالقيمدرموجودات مالية م
 76,537 14,254 28,539 33,744 سائرالخأو  احرباأل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

ن خالل  يمة العادلة ملقمدرجة با ليةماموجودات 
 144,315 1,525 91,754 51,036 ى  الشاملة األخرإليرادات ا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     2020 يونيو 30

ل  عادلة من خالبالقيمة ال جةمدر يةلمادات موجو
 5,103 51,036   األخرى املةالش اإليرادات

 

-     56,139 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

ل  عادلة من خالجة بالقيمة المدر ليةماات موجود
 2,095 33,744 األخرى  الشاملة اإليرادات

 

-     35,839 

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

الا  ندتست ً   عادلةلقيم  علنا المتداولة  المعلنة  إلى  لألسهم  السوق  نشط  في  أسعار  تعد  نبدو  تماثلةالم  للموجودات  سوق    . يالتأية 
 .  ادلةالع للقيمة من الجدول الهرمي 1المستوى  ضمن يمة العادلة لهذه االستثماراتالق موعةالمج تصنف

 

  لألصل   صافي قيمة  أحدث  استناداً إلى   من الجدول الهرمي  2ى  ضمن المستو  لمصنفةا  المدارةللمحافظ    يتم تحديد القيمة العادلة
 .  المحفظةمن قبل مدير  مهتقدي تم
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 )تتمة( ةلماليات دواأللعادلة لقيمة الا      11
 

 سهم غير مسعرة أاالستثمارات في 
ستثمارات ال  اال  ههذعلى    مالتالمعا  واق نشطة. إن متداولة في أسغير  صة  خاأسهم في شركات  ى المجموعة استثمارات في لد

القيمتحدث بصفة منتظمة. تستخدم المجموعة   العادلة لهذه المراكز وطريقة تقييم مضاعف السوق لتقدير  يتم تعديلها مقابل ة 
التسويق.   تأثير ضعف  فيها مثل  المستثمر  بالشركة  تتعلق  التي حددت  ا  فالخصم لضعويمثل  عوامل محددة  المبالغ  لتسويق 

 عند تسعير االستثمارات.  السوق  ي االعتبار من قبل المشاركين فيها فيتم أخذنه سأموعة المج
 

 الملحوظة للتقييم  غير   عرض المدخالت الجوهرية
 

 آليات التقييم  
 المدخالت الجوهرية 

 النطاق   غير الملحوظة  
 لمدخالت  حساسية ا

 الى القيمة العادلة  
     

م لضعف  * الخص لسوق اعف اضطريقة م غير المسعرة   األسهم
 التسويق  

%65 
إلى   ؤدي)النقص( في الخصم سيإن الزيادة 

 دلة االنقص )الزيادة( في القيمة الع
   
    

 

وق عند  السن في  من قبل المشاركي  ها في االعتبارالمبالغ التي حددت المجموعة أنها سيتم أخذل الخصم لضعف التسويق  * يمث
   عير االستثمارات.تس

 

ة جوهريسورة  صالدفترية ب  ف القيمةفأة، ال تختللمطا  لفةلتكألخرى المدرجة بات المالية اباوالمطلوية  مالالللموجودات    بالنسبة
تسعيرها على الفور    يعادأو    صيرة األجلقاق قترة استحات ذات فطلوبوالموجودات  ظم هذه المث إن معلة حيدعاا الهقيمت  نع

 السوق. بأسعار الفائدة في حركة الاستنادا إلى 
  

 19-وس كوفيدتأثير فير      12
 

ظم دد الحاالت في معا في ععً ارتفا  وشهد  2020  سنةبداية  النتشار مع  بدأ في ا، الذي  (19-فيدوك) نا  رو جائحة فيروس كوإن  

  تأثير  اله نومن المتوقع أن يكو يةاالقتصاد واألنشطةلى معظم األعمال ا عيً سلب  ت قد أثر، لكويتادولة لك ، بما في ذمدول العال

التنروسي لفاا  هذلقتصادي. في ظل عدم وجود عالج  النمو االعلى  ير  كب الشركات وحلباإلغالق    بؤ بفترة، يصعب  ر  ظعض 

دول العالم. بالنظر إلى    الكويت ومعظمولة  دية في  لحكوما  بها الجهات  ليق الرحالت الجوية التي أوصتئي وتعزالجول  جالت

بلية قالتطورات المست  لىعد  تمكما تعات التجارية واالقتصادية  ه التأثيرهذ  مدةوم  لتيقن من حجيستمر عدم ا،  ةالمستمر  اتلتقلبا

يمكال ال  فن  تي  بدقة  وتشميحالال  تالوق  يقياسها  ف.  انتقال  معدل  التطورات  هذه  كورونال  إجراءات    وفعاليةومدى  ،  يروس 

المنتجاتءحتوااال أسعار  في  والحركة  والطلب،  اإلجمال،  والوتيرة  اال،  لحركة  وفالعالمي   صادقتية  لذلك.  تقييم  قًا  يمكن  ال   ،

عملياع  جاريوالت  اديصقتاال  رالتأثي المجموعلى  موثوق  ة  ت  ال  إصدار  ختاري  ىحته  ببشكل  المالية.  هذه  هذا  معلومات  في 

ب أن  المخاطر يج  تغييرات في األحكام والتقديرات وإدارةأو    تعديالت  انت أيك  ما إذا  تبارالعاعة في  مجموذت ال، أخاقالسي

ات ضفترا الا  عدادإصلت المجموعة  وا  ،عليه  وبناءً .  ةالمكثفة المجمع  يةرحللمفي المعلومات المالية ا  لر وتسجاالعتبا  فيذ  تؤخ

التطوناريوهاوسي النتائكجزء    المستجداتووالتأثيرات    ات رت  امن  واج  لفترات  لتشغيلية  النقدية  المالية لتدفقات  المعلومات 

ال قد يكون  المستقبلية  إلى  تؤدر جوهري وأثي لها تتي  المعلي  المرحلية  مالات  ومتعديالت جوهرية على   .المجمعةالمكثفة  الية 

 ي:ل ا يكم يسية هيفتراضات الرئاال
 

 لية قيمة الموجودات غير الما خفاضان
ها  داتا ومعلى ممتلكاتهع  ؤثرتوالتي  عوامل عدم التيقن الجوهرية  أو    مةالقي نخفاض  مؤشرات ابارها  في اعتعة  لمجمواأخذت  

 . 19-كوفيدس ولفيرأثير مادي تد يوج إلى أنه الت انته و ،حق االستخدام داتوموجو
 

 الية نخفاض في قيمة الموجودات المالعة واقالمتو نئتماالسائر اخ
 ائر خس  تحديدالمجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة ل  من  19-كوفيدالناجمة عن    ينالت عدم اليقحاتطلبت  

تج  النا  والت نم دمثل مع  الصلةذات    ليةالمستقبات  المعلوم  المجموعة بتحديث  تم قا  .2021يونيو    30كما في  المتوقعة    االئتمان

المتوقعة   فيه  يتال  لدولة لالمحلي اإلجمالي  لذلكموالمج  اتعمل  لخسائر  مجموعة بشكل مناسب مخصص  ل، سجلت اعة. نتيجة 

 . 2021يونيو  30في المنتهية  رهأش الثالثةالمتوقعة لفترة  االئتمان


