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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ارة أعضاء مجلس اإلد ةإلى حضرات الساد

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

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

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

ً بـ"المجموعة"(ركاألم"( وش)"الشركة    والدخل الشامل  الدخل يوبيان 2020 سبتمبر 30ا في مك تها التابعة )يشار إليها معا

التغيرات في حقوق شهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني أتة شهر والسأ الثالثةن المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي المرحليي

هي  إن إدارة الشركة . بذلك التاريخ ةيلمنتهشهر اأالمكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة الستة ليين المرح والتدفقات النقدية الملكية

"التقرير المالي   34ا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رضهعو جمعةالمسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة الم
 جمعة.المرحلية المكثفة الم ة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجحلي"المر

 

  نطاق المراجعة

 المستقل مراقب الحساباتمن قبل  ةذفنالم المرحلية"مراجعة المعلومات المالية  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

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

  اقولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطؤفين المسظالمو

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

 التي يمكن تحديدها في التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. ةعلى علم بكافة األمور الهام
 

 النتيجة
لم يتم   أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقةى علمنا ما يستوجب االعتقاد بم يرد إله لنإف، نااستنادا إلى مراجعت

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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

 لقانون الشركات رقم  مادية علمنا وجود أية مخالفات األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى المحاسبية للشركة

، للنظام األساسي للشركة األموس لعقد التأسيأو  ت الالحقة لها،اليدعلتوا والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020 سبتمبر 30 يأشهر المنتهية ف ستةال خالل فترة مركزها  أو  الشركة األمنشاط على  ا

 . المالي
 

ألحكام القانون  مادية يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ملقادنا فإنه حسبما وصل إليه علمنا واعتو مراجعتنا،خالل أنه نبين أيضاً 

على   2020 ربتمبس 30المنتهية في  أشهر الستةرة فتخالل  تعلقة بهمال يماتلوالتعق المال اسوأ هيئة بشأن  2010لسنة  7رقم 

ً يماد اً تأثيروجه قد يكون له    مركزها المالي.أو  األمنشاط الشركة  ى لع ا

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207رقم سجل مراقبي الحسابات 

 غ ونيو تنسرإ

   مهالعيبان والعصيمي وشركا
 

 2020 برنوفم 12

الكويت



 عةبا التاهوشركت ع.ش.م.ك. سنانخدمات طب الفم واألل يدانمة العيادكة شر
 

 

 

 مكثفة المجمعة. ة الهذه المعلومات المالية المرحلي ا منل جزءً كتش 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

2 

 

 قق(المرحلي المكثف المجمع )غير مدبيان الدخل 

  2020 سبتمبر 30فترة المنتهية في لل

  

 نتهية فيأشهر الم ثالثةال
    سبتمبر 30

 نتهية فيأشهر الم الستة
   سبتمبر 30

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي احإيض 

       

 22,913,189 21,476,890  11,501,216 14,014,240  رضىالم   إيرادات 

 3,932,399 4,686,521  2,012,593 2,710,056  مبيعات الصيدلية 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

  16,724,296 13,513,809  26,163,411 26,845,588 

 (17,223,601) (17,104,499)  (8,368,367) (10,362,412)   اإليرادات تكلفة  
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 9,621,987 9,058,912  5,145,442 6,361,884  مجمل الربح 

       

 (5,519,204) (4,159,300)  (3,373,883) (2,244,714)   إدارية مصروفات  

 (775,371) (630,692)  (460,000) (460,000)  ان المتوقعة  مخصص خسائر االئتم 

 374,687 446,112  195,963 198,820   أخرى   إيرادات 

غير محققة من موجودات مالية مدرجة )خسائر(   أرباح 

 2,559 269,200  (77,808) 87,270  الخسائر أو    األرباح بالقيمة العادلة من خالل  

 (33,228) (64,082)  (16,173) (31,081)  يف تمويل تكال
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 سسة الكويت للتقدممؤ ةصح صصخمقبل  ترةالف ربح

 3,671,430 4,920,150  1,413,541 3,912,179  ة والزكاةوضريبة دعم العمالة الوطنيالعلمي 

       

 (41,467) (49,202)  (18,499) (31,936)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (130,086) (134,993)  (50,000) (81,677)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (50,259) (53,997)  (24,300) (31,271)  الزكاة
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 3,449,618 4,681,958  1,320,742 3,767,295  ة لفتراربح 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       الخاص بـ:

 3,449,323 4,681,977  1,321,546 3,769,398  مساهمي الشركة األم

 295 (19)  (804) (2,103)  الحصص غير المسيطرة
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  3,767,295 1,320,742  4,681,958 3,449,618 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

اهمي  سمباصة خال فةخفاألساسية والمالسهم ربحية 

 فلس   13.80  س فل   18.73  فلس   5.29 س فل   15.08 4 م الشركة األ

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عةبا التاهوشركت ع.ش.م.ك. سنانخدمات طب الفم واألل يدانمة العيادكة شر
 

 

 

 مكثفة المجمعة. ة الهذه المعلومات المالية المرحلي ا منل جزءً كتش 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(بيان الدخل الشامل  

 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
    سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في ستةال
   سبتمبر 30

 2020 2019  2020 2019 

كويتيدينار   كويتيدينار   دينار كويتي  يتيدينار كو   

      

 3,449,618 4,681,958  1,320,742 3,767,295 ربح الفترة 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
      :شاملة أخرى إيرادات

المكثف  ل المرحليبيان الدختصنيفها الحقاً إلى  إعادةبنود لن يتم 
      المجمع:

دلة  ة العايملقدات مالية مدرجة باالتغيرات في القيمة العادلة لموجو 

 13,340 127,973  13,198 45,538   :األخرىالشاملة   اإليراداتل من خال

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 3,462,958 4,809,931  1,333,940 3,812,833 الشاملة للفترة  اإليراداتجمالي إ

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
      الخاص بـ:

 3,462,530 4,808,670  1,334,612 3,814,480 ممساهمي الشركة األ

 428 1,261  (672) (1,647) الحصص غير المسيطرة

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 3,812,833 1,333,940  4,809,931 3,462,958 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 ةبعتها التاركوشش.م.ك.ع.  نانألسوادمات طب الفم لخ عيادة الميدانة شرك
 

 

 

 مكثفة المجمعة. المالية المرحلية ال تمعلومالهذه ا كل جزًءا منتش 12إلى  1لمرفقة من إليضاحات اإن ا
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    ()غير مدقق المجمعالمرحلي المكثف تغيرات في حقوق الملكية لابيان 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  رةتفلل
الملكية قحقو    

 
 رأس

 ينةزأسهم خ ماللا

 تياطي حا
 باريجإ

تياطي القيمة حا
 لةلعادا

 احأرب

 حلةرم
 جماليإلا

 الفرعي

ر ص غيالحص
 المجموع  المسيطرة

 كويتيدينار  يدينار كويت يدينار كويت ويتيكدينار  يدينار كويت كويتيار دين يتكويار نيد دينار كويتي 
         

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

 4,681,958 (19) 4,681,977 4,681,977     -     -     -     - الفترةربح 

 127,973 1,280 126,693     - 126,693     -     -     - للفترة  شاملة أخرى تإيرادا

 

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

 4,809,931 1,261 4,808,670 4,681,977 126,693     -     -     - فترةلة للاإليرادات الشامي لماإج

 (1,750,000)     - (1,750,000) (1,750,000)     -     -     -     - ( 5اح )إيض أرباحتوزيعات 

جة بيع نتي المرحلة  األرباحربح محول الى 

رجة بالقيمة العادلة من  موجودات مالية مد

 الشاملة األخرى  اإليراداتل خال
 

-     
 

-     
 

-     
 

(64) 
 

64 
 

-     
 

-     
 

-     

 

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

 42,303,332 24,981 42,278,351 14,577,633 (141,511) 2,861,239 (19,010) 25,000,000 2020 سبتمبر 30ي الرصيد كما ف 

 

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

 34,805,841 30,891 34,774,950 7,663,791 (43,831) 2,174,000 (19,010) 25,000,000   2019أبريل  1كما في 

 3,449,618 295 3,449,323 3,449,323     -     -     -     - فترة ال حرب

 13,340 133 13,207     - 13,207     -     -     - للفترة  شاملة أخرى تإيرادا

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

 3,462,958 428 3,462,530 3,449,323 13,207     -     -     - فترةلة للاإليرادات الشامي لماإج

 (1,750,000)     - (1,750,000) (1,750,000)     -     -     -     - ( 5 إيضاح) أرباحتوزيعات 

 يعمن ب مرحلةال باحراأل ىلإة محول رةخسا

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

   األخرىالشاملة   اإليراداتخالل 
 

-     
 

-     
 

-     534 (534) 
 

-     
 

-     
 

-     

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

  2019 سبتمبر 30الرصيد كما في 

   

 

25,000,000 (19,010) 2,174,000 (30,090) 9,362,580 36,487,480 31,319 36,518,799 

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

 



 كتها التابعةوشر ش.م.ك.ع. م واألسنانخدمات طب الفل ة الميداندعيا شركة
 

 

 

 فة المجمعة. مكثحلية الية المرالمالت هذه المعلوما كل جزًءا منتش 12 إلى 1رفقة من إن اإليضاحات الم
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  قق()غير مد المجمع المكثفالمرحلي  ةقات النقديبيان التدف

 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 سبتمبر 30تهية في هر المنأش ستةال  

 اتإيضاح 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي

     التشغيلأنشطة 

 لوطنيةلعمالة اا دعم ةضريبو لميالعم دللتقحصة مؤسسة الكويت قبل  الفترةربح 
 3,671,430 4,920,150  ةكاوالز

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

 1,466,638 1,284,209  لكات ومعداتممت استهالك
 175,535 359,269  الستخدامات حق ااستهالك موجود

أو  من خالل األرباح دلةمدرجة بالقيمة العامن موجودات مالية  محقق يرغ ربح
 (2,559) (269,200)  الخسائر

 775,371 630,692  ةعقمتوالئتمان اال خصص خسائرم
     - (66,197)  يجارالا امتيازإيرادات ناتجة من 

 33,228 64,082  تكاليف تمويل
 322,666 278,417  وظفينخدمة للم الاية همخصص مكافأة ن

  

────────── ────────── 
  7,201,422 6,442,309 

    ل:  امالع مالال رأس التعديالت على

 (605,071) 224,620  زونخم
 (1,391,308) (2,925,086)    فوعات مقدًماومدمدينون 

 149,302 (610,376)  طراف ذات عالقة من أ حقالمست المبلغ
 1,748,471 501,525  ت مستحقةفامصروودائنون 
 (773,341) 1,229,756  إلى أطراف ذات عالقة  المستحقالمبلغ 

  

────────── ────────── 

 5,570,362 5,621,861  العملياتالناتجة من  تدفقات النقديةلا
 (118,227) (663,379)  فوعة ين مدمة للموظفالخد يةهاأة نفاكم

  

────────── ────────── 

 5,452,135 4,958,482  التشغيل ناتجة من أنشطة لية اقدالنات فقالتد صافي
  

────────── ────────── 

    تثمار ساال طةأنش

 (791,410) (377,133)  ممتلكات ومعدات اءشر
     - (580,154)  ادات الشاملة األخرى اإليرلعادلة من خالل  قيمة اجة بالرمالية مد تاودموج اءشر

ادات اإلير ادلة من خاللبالقيمة الع ةية مدرجمال توداوجم يعبمتحصالت من 
 9,028 6,673  الشاملة األخرى 

 6,044,731 5,045,043  حفظة ن المنقد ماد رداست
أو  ألرباحمن خالل الية مدرجة بالقيمة العادلة ات ماموجودمتحصالت من 

 (1,893,895)     -  ئرالخسا
     - (2,000,000) 7  األجل  ودائع محددة

  

────────── ────────── 

 3,368,454 2,094,429  ثمارشطة االستنأ الناتجة منالنقدية ت دفقاتصافي ال
  

────────── ────────── 

    شطة التمويلنأ

 (197,428) (341,101)  مطلوبات التأجير ادسد
 (1,588,489) (1,478,944) 5   مدفوعة أرباحتوزيعات 

  

────────── ────────── 

 (1,785,917) (1,820,045)  ل ويلمستخدمة في أنشطة التمصافي التدفقات النقدية ا
  

────────── ────────── 

 7,034,672 5,232,866   ادل في النقد والنقد المع ادةزيالصافي 
 5,733,274 10,058,392   الفترةية داب في كما لمعادالنقد والنقد ال

 

 ────────── ────────── 

 12,767,946 15,291,258 7  الفترةية في نهاالنقد والنقد المعادل 
 

 ══════════ ══════════ 



 

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

 لمجمعة )غير مدققة(المرحلية المكثفة ا المعلومات الماليةإيضاحات حول 

  2020 سبتمبر 30
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      كةشرل الوحمات ومعل 1
  

تم تسجيلها ة كويتية ة مساهمك"( هي شرماأل ةشركلا)" .عواألسنان ش.م.ك.دمات طب الفم خلميدان لة ايادشركة عإن 

في تقديم خدمات الرعاية الصحية.  األم بشكل رئيسي  يتمثل نشاط الشركة 1992نوفمبر  2 بتاريخكويت الدولة ي وتأسيسها ف

 .الكويت 15457دسمان  606 بم هو ص.ألكة ارالمسجل للش سيئيالرالمكتب 
 

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

  صحية لة للرعاية احدمتلا لشركة هي شركة تابعةالوسطى كة األم الشرإن . "(ىالوسط ألمركة ا.م.ك. )مقفلة( )"الشش لطبيةا

 ألم الكبرى"(.كة ا)"الشر (م.ك. )مقفلة(.شلقابضة ا
 

. وبالتالي، فقد 2020أغسطس  13تاريخ ب 2020مارس  31وية للشركة األم للسنة المنتهية في تم انعقاد الجمعية العمومية السن

 .ألمشركة اهمي القبل مسامن  2020مارس  31للسنة المنتهية في المجمعة  المالية اناتالبيم اعتماد ت
 

رار وفقاً لق 2020 سبتمبر 30المنتهية في  لفترةل للمجموعة عةالمجم كثفةرحلية المالم ليةالما لوماتمعال يح بإصدارلتصرتم ا

  .2020 نوفمبر 12 تاريخبالصادر اإلدارة مجلس أعضاء 
 

 داد عاإلأساس  2
 

 امبيان االلتز

ً لمعيار المحاسبة الدولالمكثفة  يةحلرمة اليومات المالد المعلتم إعدا "التقرير المالي  34م ي رقالمجمعة للمجموعة وفقا
 .  المرحلي"

 

 . الرئيسية للشركة االم العملة أيضا ثلي يمالدينار الكويتي الذلمكثفة المجمعة بمالية المرحلية االمات معلورض التم ع
 

لمالية المعلومات ا عدادإل واإلفصاحات المطلوبة معلوماتكافة ال منضتت العة مالمجحلية المكثفة المالية المر تالمعلوما إن

 وعة للسنة المنتهيةة للمجمالسنوي المجمعةالبيانات المالية بنة االطالع عليها مقترويجب الية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الم

لية المرحلية ات الماالمعلومض ورية لعررض برتعتي تلتعديالت اجميع ال تم إدراجنه أ، اإلدارة تري. 2020مارس  31 في

  31للسنة المنتهية في المتوقعة  النتائجعن بالضرورة ال تعبر . نتائج التشغيل للفترة المرحلية بصورة عادلة المكثفة المجمعة

 .2021مارس 
 

 أساس التجميع 

)الشركة المستثمر فيها  التابعةا تهم وشركاألة كرللش ةيت المالالبياناة مجمعلاالمرحلية المكثفة  ةاليملا المعلوماتن ضمتت

 يكون لها أو  طرلمخاوعة المجم. تنشأ السيطرة عندما تتعرض 2020 سبتمبر 30ي ما فك ركة األم(الش ةلسيطرخاضعة ال

  خالل  مندات ئثير على تلك العاتأقدرة على اليها ويكون لديها الالشركة المستثمر ف يف هاشاركتمن م غيرةتمات ائدحقوق في ع

ة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى  شركعلى ال لمجموعةوبصورة محددة، تسيطر ا لمستثمر فيها.كة ارلشى اعل تهاسيطر

 ة: المجموع
 

 نشطة ذات الصلة  على توجيه األ القدرة الحاليةا نحهتم ية التاليحلق اقوحلا أي)ر فيها شركة المستثمعلى الرة سيطال

 ا(هيف تثمرسخاصة بالشركة المال

 ؛ واهثمر فيمستال ها في الشركةائدات متغيرة من مشاركتفي ع حقوقأو  طرخامتعرض لال 

 داتها.التأثير على عائفي فيها  مستثمرليطرتها على الشركة االقدرة على استخدام س 
 

ة  جموع الم ظتفتحا مذا االفتراض وعنده لتصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم، هناك افتراض بأن غالبية حقوق اةعام ةوربص

والظروف  عائوقالجميع  اعتبارهاخذ المجموعة في ، تأحقوق مماثلة للشركة المستثمر فيهاأو  ل من أغلبية حقوق التصويتقأب

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

 افيه ثمرتمسل ا ة كشرال يفاآلخرين  اتملي األصواحمع اقدي القائم لتعالترتيب ا 

 الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى  قوقالح 

 لة.تممحعة وحقوق التصويت الالتصويت لدى المجمو حقوق 
 

ف والظرومات ولعالمكانت إذا  هار فيمعلى الشركة المستث اطرتهسيدى م مقييت ماليةمعلومات كل تاريخ في  ةلمجموعد اتعي

ا تحصل ابعة عندمالشركة الت يعجميبدأ ت .طرةلسيل ستةلوامل ان العم ثركأأو  وجود تغيرات في عامل واحد ر إلىتشي

التابعة. ويتم  ةشركا على الرتهسيط المجموعةفقد تندما سيطرة عركة التابعة وتتوقف هذه المجموعة على السيطرة على الشال

في   الفترةل خالها بيعأو  زتهايام حي تعة التفات المتعلقة بالشركة التابلمصروات واواإليراد تاوبت والمطلوجودالماج ا رإد

حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة  من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة ةالمجمعلمكثفة لية االمرح ليةالما المعلومات

 .التابعة ركةشاللى ع
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 )تتمة(اإلعداد أساس  2
 

 )تتمة(أساس التجميع   
أو  ق األرباحعلتت .تسقةألم باستخدام سياسات محاسبية مللشركة ا لفترة الماليةلتابعة لنفس اللشركة ا اليةلمات انيتم إعداد البيا

ى إن ير المسيطرة حتوالحصص غللمجموعة ركة األم ي الشمساهملة األخرى برادات الشامن بنود اإليالخسائر وكل بند م
 للشركة  يانات الماليةالبى علتعديالت اء إجررورة ضالد عنيتم وصص غير المسيطرة. حل ا يعجز ف درصيلى ك إذل ىدأ

لمطلوبات فيما ات واموجودعاد كافة ال ستبية للمجموعة. ويتم االسياسات المحاسب ة معالمحاسبيات ياستماشى السكي تل ابعةالت
عضاء  ما بين أيت فماللمعااة المتعلقة بالنقديت قادفالتت ومصروفا الو  اتيرادواإل لملكيةقوق امجموعة وحشركات ال بين

 لكامل عند التجميع. با وعةالمجم
 

شركة مي الغير مباشر لمساهأو  المنسوبة بشكل مباشرالتابعة غير تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق الملكية في الشركة 
ركز الم نبشكل منفصل في بيا إلى الحصص غير المسيطرة ةالمنسوب اإليراداتفي ااألم. يتم عرض حقوق الملكية وص

يرات ان التغوبيان الدخل المرحلي المكثف المجمع وبيان الدخل الشامل المرحلي المكثف وبي معالمجلمرحلي المكثف المالي ا
 في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع.

 

 وق ملكية.عدم فقد السيطرة، كمعاملة حقة تابعة، مع لشركة الملكيصة ي حالتغير ف ة عنبلمحاسيتم ا
 

الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة(، والمطلوبات،  عدتبإنها تسفة، ابعت ةشرك المجموعة السيطرة على دتإذا فق
 الدخل بيان في  جةناتسائر خأو  أي أرباح تسجيليتم  ينخرى؛ في حاأل ةلملكيحقوق االمسيطرة، وبنود لحصص غير وا

 دلة. لعاة ابالقيم تفظ بهمحأي استثمار  تسجيل. ويتم المجمع المكثف المرحلي
  

 عة التالية: البيانات المالية للشركة األم والشركة التاب المجمعة فةالمكثالمالية المرحلية  لوماتالمعتتضمن 
 

 يسيةئة الراألنشط  الفعلية لكية مالة صح سيسالتأد بل اسم الشركة 

  
 سبتمبر  30

2020 

 ()مدقق
 مارس   31

2020 
  سبتمبر 30

2019  

 م.م.ت ذ.والعقارا األسهم بيتال لبيع وشراءكا ميدانشركة ال
 

 الكويت
 

99% 
 

99% 99% 

 سهم ألافي رة تاجالم
 تعقاراوال

 

 سات المحاسبية الهامةالسيا         3
 

نات في إعداد البيا بعةالمتمعة مماثلة لتلك مجللية المرحلية المكثفة افي إعداد المعلومات الما المطبقةة إن السياسات المحاسبي
 .2020 مارس 31ية في المنتهللسنة جموعة للملية السنوية المجمعة لماا
 

 علومات المالية ، ولكن ليس لها أي تأثير على الم2020رة في مألول التعديالت والتفسيرات األخرى  د منالعديتسري 
 .  للمجموعة لمجمعةالمرحلية المكثفة ا

 

 ولكن لم تسر بعد. تعديالت أخرى صدرت أو  تيراتفسأو  معايير أليالمجموعة بالتطبيق المبكر  قمتلم 
 

 السهم األساسية والمخففةربحية          4
 

  سهم العادية عدد األسط المرجح لعلى المتو شركة األم ساهمي الالخاص بم الفترةاألساسية بقسمة ربح  مالسه ةيربحتحتسب 
على  الشركة األماص بمساهمي الخ الفترة ربحمخففة بقسمة السهم ال يةربححتسب ت. ناقصاً أسهم الخزينة فترةاللقائمة خالل ا

م العادية التي  ألسهلعدد االمرجح  زائداً المتوسط ناقصا أسهم الخزينة ترةالفل خالرجح لعدد األسهم العادية القائمة المتوسط الم
  لم يكن لدى  2020 سبتمبر 30 ما فيكعادية.  إلى أسهملعادية المحتملة المخففة فة األسهم اكا يلعند تحو إصدارهاسيتم 

 متماثلة.ة السهم المخففة بحي، فإن ربحية السهم األساسية ورلذلك .مةأي أسهم مخففة محتملة قائ المجموعة
 

هي كما  ترةالفلقائمة خالل ألسهم ااالمرجح لعدد سط ة استنادًا إلى المتواألساسيالسهم  ربحيةعلومات الالزمة الحتساب لمإن ا 
 يلي:

 

 

 أشهر المنتهية  ةالثالث
 مبرسبت 30في 

 أشهر المنتهية  ستةال
 سبتمبر 30في 

 2020   2019 2020   2019 

)دينار  الخاص بمساهمي الشركة األم الفترةربح 
 3,449,323 4,681,977 1,321,546 3,769,398 كويتي(

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
ة القائمة خالل  رجح لعدد األسهم العاديالمتوسط الم

 249,984,669 249,984,669 249,984,669 249,984,669 ة(اء أسهم الخزينتثنسبا) الفترة
 

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

 سفل 13.80 فلس 18.73 فلس 5.29 فلس 15.08 لس()فة والمخففة السهم األساسيربحية 

 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 توزيعات أرباح  5
 

على توزيع  ، وافق المساهمون2020أغسطس  13بتاريخ  عقدناع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم المجتمفي ا

 2020مارس  31لمنتهية في ا دينار كويتي للسنة 1,750,000بإجمالي  فلس( 7: 2019)فلس للسهم  7نقدية بمبلغ  أرباح

 انوني. في تاريخ الموافقة الق ينكويتي( للمساهمين المسجل دينار 1,750,000: 2019)
 

  11,643: 2020ارس م 31دينار كويتي ) 271,056بمبلغ  2020سبتمبر  30المستحقة كما في  األرباحتوزيعات بلغت 

قة" في تحت بند "المدينين والمصروفات المستح جيلهاتم تس، ودينار كويتي( 161,511: 2019سبتمبر  30وار كويتي، دين

 المرحلي المكثف المجمع. بيان المركز المالي 
 

 عالقة مالت مع أطراف ذات امع 6
 

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

والشركات التي ى الكبرثل الشركة األم القة مطراف األخرى ذات ع، واألللمجموعةلعليا اإلدارة ا يفارة وموظمجلس اإلد

 الموافقة يتم سيطرة مشتركة عليها.أو  ر ملموسرسة تأثياى مملقدرة علام لهأو  فيها يسيينالمالكين الرئطراف األ ءهؤاليكون 

مع وهرية مالت واألرصدة الجيما يلي تفاصيل المعاف .مجموعةال بل إدارةالمعامالت من ق هذهسياسات تسعير وشروط  لىع

 أطراف ذات عالقة: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عةتها التابوشرك ش.م.ك.ع. واألسنانم ب الفدمات طخل عيادة الميدانة ركش
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 )تتمة(  عالقةامالت مع أطراف ذات مع 6
 

 ا يلي:كم هي عالمجم المرحلي المكثف الدخل بيانقة المدرجة في ت عالإن المعامالت مع أطراف ذا
 

       

    
 أشهر المنتهية الثالثة
 برمسبت 30 في

 أشهر المنتهية ستةال
 مبرسبت 30 في

 

 ألم الشركة ا
 الكبرى

كة األم الشر
 يوسطال

خاضعة ت ركاش
 2019 2020 2019 2020 مشتركةالسيطرة لل

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 35,543 27,173 18,184 23,456 27,173     -     - مرضى  إيرادات 
 

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

 1,065,476 1,749,523 554,637 721,022 1,749,523     -     - ادات تكلفة اإلير 
 

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

 1,775,000 1,902,039 1,325,000 956,106 1,802,921 9,000 90,118 إدارية مصروفات  
 

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

 3,600 2,400 1,800 1,800 2,400     -     - ىادات أخر إير 
 

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

 

 :ليكما يهي  جمعالم مرحلي المكثفال ان المركز الماليبي ضمنقة المدرجة ف ذات عالطرا أ دىل إن األرصدة 
 

 لشركة األم الكبرىا ونالمساهم 

 كة الشر
 الوسطى األم

 ركاتش

 خاضعة 

 مشتركةالسيطرة لل
 سبتمبر  30

2020 

 قة()مدق 
 مارس   31

2020 

 سبتمبر  30
2019 

 دينار كويتي  يدينار كويت يدينار كويت تيكوي ناردي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
         

 552,400 590,053 623,817 586,816     - 37,001     - الخسائرأو    باح األرمة العادلة من خالل  ة بالقيج ية مدرجودات مال مو 

 

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

شاملة  دات ال القيمة العادلة من خالل اإليرا جة ب دات مالية مدرجو مو 

 455,737 762,392 1,395,157 1,391,275 3,882     -     - األخرى
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 5,225,052 7,645,740 8,006,116 2,085,403 5,892,164 28,549     - قة  ذات عال   أطراف   من   المبلغ المستحق 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,152,866 5,966,852 7,196,608 7,196,608     -     -     - قة  إلى أطراف ذات عال   لغ المستحق المب 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 895,833 11,643 354,388 83,332     -     - 271,056 تحقةسم مصروفات ون و دائن 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 عالقة.  إدارتها من قبل طرف ذي  خرى يتمملة األالشا اتاإليرادن خالل مالخسائر وبالقيمة العادلة أو  ألرباحاة من خالل القيمة العادلب ثمارات في أسهم المصنفة كمدرجةإن االست



عةابتھا التوشركش.م.ك.ع. ب الفم واألسناندمات طخلعیادة المیدانة ركش
  

ققة) لمجمعة (غیر مدة اكثفة المالمرحلیالمعلومات المالیةحول إیضاحات
2020سبتمبر30

  

11

(تتمة) عالقة امالت مع أطراف ذات مع6

دارة العلیا موظفي اإلمكافأة 
ھي كما یلي:الفترةخالل یا العلاإلدارة مجلسإن مكافأة أعضاء 

سبتمبر 30أشھر المنتھیة في ستةال
20202019
دینار كویتي كویتي دینار 

83,58081,780ل رواتب ومزایا قصیرة األج 
6,9656,814موظفین  ل خدمة لنھایة الافأة مك

────────────────────

90,54588,594
════════════════════

النقد والنقد المعادل  7

بر سبتم30
2020

(مدققة) 
مارس 31

2020
سبتمبر 30

2019
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي

62,90532,397312,887ندوق صنقد في ال
2,863,9073,119,1151,671,605ى البنوكأرصدة لد

15,364,4467,906,88010,783,454قصیرة األجلودائع
──────────────────────────────

المركز المالي المرحلي المكثف ل وفقا لبیان النقد والنقد المعاد
18,291,25811,058,39212,767,946المجمع 

ةثالثأكثر من استحقاقذات فترة ألجل محددة اناقصاً: الودائع 
-(1,000,000)(3,000,000)أشھر

──────────────────────────────

المرحلي المكثف التدفقات النقدیةیان النقد والنقد المعادل وفقا لب
15,291,25810,058,39212,767,946المجمع 

══════════════════════════════

ا ح مراوبنسبة تتيفعلفائدةدل ھر وتحمل معأشستة وواحد شھربین ما راوحجل لفترات متباینة تتتم إیداع الودائع قصیرة األی
یاً. سنو%3.30% إلى 2بین

أسھم الخزینة  8

سبتمبر 30
2020

تي ینار كوید

ققة) (مد
مارس  31

2020
نار كویتي دی

سبتمبر 30
2019

دینار كویتي 

15,33115,33115,331عدد أسھم الخزینة 
%0.01%0.01%0.01المال رأس نسبة 

18,70418,70419,010كویتي ر ا دین–القیمة السوقیة 
1.221.221.24لس ف- سعر السوق ح ل رج وسط المت الم

زیع من االحتیاطي االختیاري على مدار للتومتاحغیر غ مبل(غیر مرھونة) كء أسھم الخزینة مكافئ لتكلفة شرامبلغدیدتح تم 
أسھم الخزینة.حیازةفترة 

مطلوبات محتملة  9

:2019سبتمبر30ودینار كویتي2020:69,740ارس م31كویتي (ردینا 69,740بلغ محتملة بممطلوبات ةعوالمجملدى
. ةجوھریمطلوبات یتوقع أن ینشأ عنھا العادي وال ال ن سیاق األعمضمناتجة نكیة بیتعلق بكفالةفیما ) دینار كویتي69,740
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 عاتقطامات المعلو   10
 

 المجموعة يعة الخدمات المقدمة ولدى بوططة ى األنشلستنادًا إل اماوحدات أع في المجموعة أسيسارة، تم تراض اإلدألغ
تم عرض معلومات  القطاعات. نا بيفيم معامالت جوهرية موعةالمج. ليس لدى ماحولهالتقارير  عدادب إيج انقطاع

. ةت التشغيليراراالرئيسي عن اتخاذ الق ن قبل المسئولداخلية مقارير الالتفسه المستخدم ألغراض القطاعات على األساس ن
 ا:حولهمالتقارير إعداد  يجبن لذاالقطاعان لي ايلفيما 

 

 داتلعياا
بالعيادات الطبية والعالج  ص واالستشاراتخيمات التشوخدة الفم واألسنان ات تتعلق بصحخدمتقدم العيادات 

 . نانألسة فيما يتعلق بعالج االخارجي
  

 فىالمستش
ة واالستشارات العالجية والجراحات  يحة الصالرعايوالطبي  لتشخيصاى الخدمات المتعلقة بفتقدم المستش

 .  خارجيةتشفيات والعيادات البالمسالمرضى كافة التخصصات لكل من في  جاتوالعال
 كة مال لشراء وبيع عقارات وأسهم وأوراق مالية وسندات للشرخ رأسض رأس المال  

 

ت حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.  القراراذ اتخا لغرضمنفصلة  بصورة لوحدات أعمالها  ليالتشغ ئجنتاة اإلدار تراقب
 المعلوماتفي  يلخسائر التشغأو  أرباحع م ويقاس بما يتفق خسائر التشغيلأو  باحرألقطاعات على أساس أداء ا م تقييمويت

  .ةالمجمع المرحلية المكثفة المالية
 

الكويت. كما أن كافة موجودات  ة في دولةة رئيسيرم بصوتباألنشطة التي ت المجموعة ات ونتائجدإيرافة افيًا، ترتبط كاجغر
 ويت.ع في دولة الكتق المجموعة تومطلوبا

 

 ومبيعات الصيدلية.  ت المرضىن إيرادات القطاعات إيرادا تتضم
 

 وعالمجم رأس المال المستشفى  العيادات 

 ر كويتينادي دينار كويتي كويتيدينار  كويتي دينار 2020  سبتمبر   30في    المنتهية ر  ه أش   ة ست ال 
     

 26,163,411 - 24,424,857 1,738,554 رادات  يإ
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 4,920,150 (1,879) 5,291,609 (369,580) اتنتائج القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,643,478 - 1,268,987 374,491 استهالك
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 وعالمجم أس المالر ستشفىمال  العيادات 

 ر كويتيدينا دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت 2019  سبتمبر  30في    المنتهية أشهر    ستة ال 
     

 26,845,588 - 22,676,842 4,168,746 إيرادات  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 3,671,430 29,532 3,285,121 356,777 اتالقطاع   ائج نت 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,642,173 - 1,339,043 303,130 استهالك
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 وعالمجم أس المالر المستشفى  العيادات 

 ر كويتيدينا تيدينار كوي دينار كويتي دينار كويتي 2020  تمبر ب س   30كما في 
     

 66,307,478 10,742,528 48,127,561 7,437,389  موجوداتال
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 24,004,146 83,250 16,694,187 7,226,709 المطلوبات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     )مدقق( 2020مارس   31ي  كما ف 
 61,735,196 10,313,684 43,228,966 8,192,546 الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 22,491,795 36,500 14,635,181 7,820,114 المطلوبات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2019  سبتمبر   30كما في  
 55,191,661 4,563,169 43,249,331 7,379,161 الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 18,672,862 - 12,684,356 5,988,506 طلوباتالم 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ةالماليت دوالألعادلة لقيمة الا      11
 

 ب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: سلة حلي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العاد يوضح الجدول التا
 

  اإلجمالي  3ستوى  الم    2توى  سالم    1لمستوى  ا    
 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيا دين تييدينار كو  

     2020  سبتمبر   30
الل من خ   ة العادلة م جودات مالية مدرجة بالقيمو 

 2,321,960 37,001 156,906 2,128,053 الخسائرأو    األرباح 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

ادلة من خالل لعبالقيمة ا   مدرجة ات مالية  جود مو 
 - 1,619,205 خرىة األ مل ايرادات الش اإل 

 
35,062 1,654,267 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

     2020س  مار  31
الل من خ   ة العادلة ية مدرجة بالقيم موجودات مال 

 7,097,803 51,036 5,201,948 1,844,819 رائ الخس أو    األرباح 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 
لعادلة من خالل مة ا يبالقة  ج مدرموجودات مالية  

 952,813 33,744 - 919,069 خرىيرادات الشاملة األ إل ا 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2019  سبتمبر   30
الل من خ   دلة ا ة العم يقل ودات مالية مدرجة با موج 

 2,780,429 - 18,969 2,761,460 الخسائرأو    األرباح 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

لعادلة من خالل مدرجة بالقيمة ا موجودات مالية  
 455,735 40,049 - 415,686 ادات الشاملة األخرىير اإل 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 لية. الحا ت الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترةيامستويالت بين وي تحأ ءراجيتم إلم 
 

 : 3 مة العادلة ضمن المستوىالمسجلة بالقيوجودات المالية لملامي االفتتاحي والخت الرصيدالتالي مطابقة  يوضح الجدول
 

 

 حياالفتتا صيدلرا

 (رالخسائح )األربا
ان بي المسجلة في

ت دااإليرا /دخل ال
 ألخرىاملة اشلا

 
يات صافي المشتر

 (المبيعات)
 الختامي الرصيد اتتسويوال

 كويتي دينار دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي 2020 برسبتم 30
   

 
 

ل  من خالالعادلة لقيمة موجودات مالية مدرجة با
 37,001      - (14,035) 51,036 الخسائرأو  حربااأل
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  ة بالقيمة العادلة من خاللجودات مالية مدرجمو
 35,062      - 1,318 33,744 رى األخ اإليرادات الشاملة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2020مارس  31
     

ل  خالمن العادلة جة بالقيمة درموجودات مالية م
 51,036 260,300 (209,264)      - سائرالخأو  احرباأل
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

يمة العادلة من خالل  لية مدرجة بالقماموجودات 
 33,744 6,500 3,315 23,929 الشاملة األخرى  اإليرادات 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2019 سبتمبر 30
ل  عادلة من خالجة بالقيمة المدر ليةماموجودات 
 40,049      - 16,120 23,929   األخرى الشاملة اإليرادات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

  ضاعفات ملسعر إلى ايقة بطر الهرمي  جدول المن  3المستوى من ضألسهم غير المسعرة المصنفة لالعادلة  ةتحديد القيمتم 
المستخدمة في  لسوق ا ربحية تاعفاضي السعر إلى مللتغيرات ف لة حساسةالعاد ةالقيمإن . ثلةركات الممالشلسوق لا ربحية

 ة.معجالمالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتتأثير جوهري على  يأنتج ي مل  لتحليل،اهذا  تنادًا إلىاسييم. التق
 

ة جوهريصورة الدفترية ب ف القيمةفأة، ال تختلالمط لفةألخرى المدرجة بالتكت المالية اباوالمطلوية المالبالنسبة للموجودات 
يعاد تسعيرها على الفور  أو  ترة استحقاق قصيرة األجلات ذات فوالمطلوبوجودات ظم هذه الملة حيث إن معدا العاهقيمت نع

 السوق.بأسعار الفائدة في حركة الاستنادا إلى 
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 19-وس كوفيدتأثير فير      12
 

ظم ا في عدد الحاالت في معارتفاعً  وشهد 2020 سنةبداية النتشار مع بدأ في ا، الذي (19-كوفيد)نا جائحة فيروس كوروإن 

له تأثير  ومن المتوقع أن يكون يةاالقتصاد واألنشطةا على معظم األعمال يً سلبقد أثر ، الكويتدولة لك ، بما في ذدول العالم

ر ظعض الشركات وحاإلغالق لب بؤ بفترة، يصعب التنلفيروساا لهذقتصادي. في ظل عدم وجود عالج النمو االير على كب

الكويت ومعظم دول العالم. بالنظر إلى  دولة لحكومية في ا ئي وتعليق الرحالت الجوية التي أوصت بها الجهاتزول الججالت

بلية قلى التطورات المستعد كما تعتمات التجارية واالقتصادية ه التأثيرمدة هذويستمر عدم التيقن من حجم ، ةالمستمر اتلتقلبا

إجراءات  ومدى وفعالية ، . وتشمل هذه التطورات معدل انتقال فيروس كورونايالحال تالوق يقياسها بدقة فتي ال يمكن ال

، ال يمكن تقييم قًا لذلك. وفالعالمي  صاد، والوتيرة اإلجمالية لحركة االقت، والطلب، والحركة في أسعار المنتجاتحتواءاال

، في هذا السياقهذه المعلومات المالية.  إصدار ختاري ىبشكل موثوق حتت المجموعة لى عملياع جاريوالت قتصادياال التأثير

 فيتؤخذ تغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر يجب أن أو  كانت أية تعديالت ما إذا العتبارامجموعة في ذت الأخ

ات ضالفتراا عدادإصلت المجموعة ، واعليه اً وبناء. ةالمكثفة المجمعية رحلفي المعلومات المالية الم لر وتسجاالعتبا

المعلومات المالية لتشغيلية والتدفقات النقدية لفترات كجزء من النتائج ا المستجداتت التطوير والتأثيرات ووسيناريوها

 المجمعة.المكثفة المالية المرحلية ات تعديالت جوهرية على المعلومي إلى تؤدأثير جوهري والمستقبلية التي قد يكون لها ت

 ي:لا يكم يسية هيفتراضات الرئاال
 

 قيمة الموجودات غير المالية  انخفاض
داتها على ممتلكاتها ومع ؤثرتوالتي عوامل عدم التيقن الجوهرية أو  مةالقيمؤشرات انخفاض في اعتبارها لمجموعة اأخذت 

 .(19-ا )كوفيدس كورونولفيرد تأثير مادي يوجإلى أنه ال ت انتهو ،حق االستخدام داتوموجو
 

 عة واالنخفاض في قيمة الموجودات المالية قالمتو نئتماالالخسائر ا
خسائر  من المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد 19-كوفيدالت عدم اليقين الناجمة عن حاتطلبت 

 والت نمدمثل مع ذات الصلة ليةالمستقبات المعلوم المجموعة بتحديث تمقا .2020 سبتمبر 30كما في المتوقعة  االئتمان

لمجموعة بشكل مناسب مخصص ، سجلت اتعمل فيه المجموعة. نتيجة لذلك الذي للدولةالناتج المحلي اإلجمالي المتوقعة 

 .2020 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  ستةالمتوقعة لفترة ال االئتمانلخسائر 


