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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ارة أعضاء مجلس اإلد ةدا سإلى حضرات ال

 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  ةك)"الشر إليهركم"(  )يشار  التابعة  بـمتها  معاً  في  مك  "المجموعة"(  ا  الشامل   ييانبو  2021  سبتمبر  30ا  والدخل  الدخل 

التغيرات في حقوق  بياني  وستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ،  ثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر والن المكيالمرحلي

النقدية   والتدفقات  لفترة    ينالمتعلق   ينالمجمع  ينثف المك  نيمرحليلاالملكية  المنتهية    ستةالبه  ابأشهر  هي  دارة  اإلإن    اريخ.  تلذلك 

"التقرير المالي    34ا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  رضهعو  جمعةالمالية المرحلية المكثفة الم  وماتعلملا  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  ةيليتحلاإلجراءات  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.لبا  علقنبدي 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
 

 خرى األية 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  2021  سبتمبر  30  يف  ةيهالمنت  أشهر  الستة  ، خالل فترةاألم مركزها  أو    الشركة األمنشاط  على    ا

 . المالي
 

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

على وجه قد    2021  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  الستةرة  فتخالل    تعلقة بهمال  يماتلعلتاوق المال  اسوأهيئة  بشأن    2010لسنة  

ً يماد اً تأثيريكون له    المالي. زهاكمر أو األمة نشاط الشرك ىلع ا
 

 
 

 

 

 
   

 عبد الكريم عبدهللا السمدان 

 فئة أ  208سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

   العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2021رنوفمب 14

الكويت 



 ةعبا التاهوشركت ع..م.ك.ش سنانخدمات طب الفم واألل يدانمة اليادع ةكشر
 

 

 

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

  2021 سبتمبر 30فترة المنتهية في لل

  

 في نتهية لمأشهر ا ثالثةال
    سبتمبر 30

 في نتهية لمأشهر ا الستة
   سبتمبر 30

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي اح إيض 
       

 21,476,890  28,902,159   14,014,240  15,384,363   رضىم   ت ا د إيرا 

 4,686,521  5,771,770   2,710,056  3,020,180   صيدليةمبيعات  
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

  18,404,543 16,724,296   34,673,929  26,163,411 

 (17,104,499) (21,235,551)   (10,362,412) (11,591,246)   اإليرادات تكلفة  
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 9,058,912 13,438,378  6,361,884 6,813,297  مجمل الربح 
       

 (4,159,300) (6,998,903)  (2,244,714) (3,169,384)   إدارية مصروفات  

 (630,692) (1,010,000)  (460,000) (720,000)  ان المتوقعة  مخصص خسائر االئتم 

 446,112 553,087  198,820 237,826   أخرى   إيرادات 

ة بالقيمة غير محققة من موجودات مالية مدرج   أرباح 

 269,200 500,827  87,270 277,379  الخسائر أو    باح األرل  ال ادلة من خ ع ال 

 (64,082) (46,287)  (31,081) (21,492)  يف تمويل تكال
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

  سسة الكويت للتقدممؤ  ةصح صصخمقبل  ترةالف ربح

 4,920,150 6,437,102  3,912,179 3,417,626  ة والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنيالعلمي 
       

 (49,202) (44,500)   (31,936) (24,500)   يملالعلتقدم لكويت سسة الؤم حصة

 (134,993) (152,668)   (81,677) (96,500)   ة دعم العمالة الوطنية بيضر

 (53,997) (60,967)   (31,271) (38,500)   الزكاة
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 4,681,958 6,178,967  3,767,295 3,258,126  ة  لفتر اربح 
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

       الخاص بـ: 

 4,681,977 6,180,149  3,769,398 3,258,536   مساهمي الشركة األم

 (19) (1,182)  (2,103) (410)   المسيطرةغير صص  حال
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

  3,258,126 3,767,295  6,178,967 4,681,958 
  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

اهمي  سمباصة خال فةخفاألساسية والمالسهم ربحية 

  س فل   18.73  س فل   24.72  فلس   15.08  س فل   13.03 4 م الشركة األ

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 ق( المجمع )غير مدقالمكثف  المرحليل  ملدخل الشان ابيا

 2021 سبتمبر 30ي ة فللفترة المنتهي

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
    سبتمبر 30

 في نتهية لمأشهر ا الستة
   سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020 

كويتيدينار    دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      

 4,681,958 6,178,967  3,767,295 3,258,126 ربح الفترة  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      :ة أخرىلماش إيرادات

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

دلة  ة العايملقدات مالية مدرجة باالتغيرات في القيمة العادلة لموجو 

 127,973 961,733  45,538 645,306 األخرىالشاملة   اإليراداتل من خال
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 4,809,931 7,140,700  3,812,833 3,903,432 الشاملة للفترة   اإليراداتجمالي إ
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 4,808,670 7,132,265   3,814,480 3,897,389  ممساهمي الشركة األ

 1,261  8,435   (1,647) 6,043  الحصص غير المسيطرة
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 3,903,432 3,812,833  7,140,700 4,809,931 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 ةبعاتها التركوشش.م.ك.ع.  نانألسواالفم  طب دماتلخ دانعيادة المي ةشرك
 

 

 

 مجمعة. مكثفة اللية المرحلية الاالم تمعلومالهذه ا زًءا منكل جتش 12إلى  1لمرفقة من إليضاحات ان اإ
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    ()غير مدقق المجمعالمرحلي المكثف تغيرات في حقوق الملكية لا بيان

 2021 سبتمبر 30ية في المنته  رةتفلل
ية كالمل قوقح    

 
 رأس

 ينة زأسهم خ مال لا

 تياطي  حا
 ري باجإ

ة  قيمي التياطحا
 لة ادلعا

 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  كما دالرصي

 6,178,967 (1,182) 6,180,149 6,180,149      -     -     - الفترةربح 

 961,733 9,617 952,116  952,116     -     -     - للفترة  شاملة أخرى تإيرادا

 

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

 7,140,700     8,435     7,132,265   6,180,149   952,116     -     -     - فترةلة للرادات الشامياإلي لماإج

 (2,500,000)     - (2,500,000) (2,500,000)     -     -     -     - ( 5أرباح )إيضاح توزيعات 

 

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

 50,393,115   34,779   50,358,336  20,531,247  1,148,265  3,697,834  (19,010)  25,000,000  2021 سبتمبر 30ي ف الرصيد كما 

 

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

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

 4,681,958 (19) 4,681,977 4,681,977     -     -     -     -  رةفتال حرب

 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 للالشاماإليرادات  يلماإج

بيع    باحاألر  إلىمحول  ح  رب من  المرحلة 

بالق مدرجة  مالية  منموجودات  العادلة    يمة 

   األخرىاملة  الش اإليراداتخالل 
 

-     

 

-     

 

-     

 

(64) 

 

64 

 

-     

 

-     

 

-     

 (1,750,000) - (1,750,000) (1,750,000)     -     - -     - ( 5أرباح )إيضاح توزيعات 

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

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

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

  

 



 تابعةكتها الوشر ش.م.ك.ع. م واألسنانلفخدمات طب ال ة الميدانداعي شركة
 

 

 

 فة المجمعة. مكثحلية اللمرا ةيالالمت اهذه المعلوم كل جزًءا منتش 12 إلى 1 من رفقةات المإن اإليضاح
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  قق()غير مد المجمع فالمكثالمرحلي  ةقات النقديبيان التدف

 2021 برسبتم  30للفترة المنتهية في 
 سبتمبر  30تهية في المن أشهر لستةا  

 إيضاح  
2021 

 نار كويتييد
2020 

 دينار كويتي 

     التشغيلطة أنش

لعمالة  ا دعم ةضريبو يلمالعم دللتقيت وكسة المؤسحصة  مخصص قبل الفترةربح 
 4,920,150 6,437,102  ةكاوالز لوطنيةا

م دللتق تيوسة الكؤسحصة م صصمخل قب الفترةديالت غير نقدية لمطابقة ربح عت
    ت النقدية:قافدتبصافي ال ةاكوالز ضريبة دعم العمالة الوطنيةو لميعلا

 1,284,209 2,096,797  دات ومع  لكاتممت الكتهاس

 359,269 434,326  الستخدامق اات حجودك موالاسته

 أو من خالل األرباح دلةمدرجة بالقيمة العا ةمن موجودات مالي محقق يرغ ربح
 (269,200) (500,827)  رائخسلا

 630,692 1,010,000  ةع ق متوالئتمان اال خصص خسائرم

 (66,197) (8,400)  يجارا زياامترادات ناتجة من يإ

 64,082 46,287  ويل متكاليف ت 

 278,417 267,400  وظفين خدمة للم الاية هافأة نمك مخصص

  

────────── ────────── 

  9,782,685 7,201,422 

    ل:  امالع مالال رأس لىديالت ععتال

 224,620 (521,565)   زونخم

 (2,925,086) (1,241,326)      دًماقم ت فوعاومد ينوندم

 (610,376) 113,769   طراف ذات عالقة من أ حقمست مبلغ

 501,525 1,783,217   ت مستحقةفامصرووون دائن

 1,229,756 349,563   إلى أطراف ذات عالقة  مستحق غمبل

  

────────── ────────── 

 5,621,861 10,266,343  العملياتة من الناتج تدفقات النقديةلا

 (663,379) (125,008)   عة وفمد نيظفمومة للالخد ةيهاأة ن فاكم

  

────────── ────────── 

 4,958,482 10,141,335  التشغيل  ةناتجة من أنشطلية اقدالنات فقالتد صافي

  

────────── ────────── 

    تثمار ساال طةأنش

 (377,133) (506,802)  ممتلكات ومعدات اءشر

     - (193,818)   او الخسائر  األرباح  لالخ من لعادلةقيمة الجة بارمد مالية تاودموج اءشر

 (580,154) (494,050)   املة األخرى الش اداترياإلل  الخ من لعادلةقيمة الجة بارمد مالية تاودموج اءشر

لة  شامادات الاإلير ادلة من خاللعلبالقيمة ا ةية مدرجمال توداوج م يعب من الت متحص
 6,673     -  األخرى

 5,045,043   ةمحفظترداد نقد من سا

 (2,000,000) 6,500,000 7  األجل ودائع محددة

  

────────── ────────── 

 2,094,429 5,305,330  ثمار شطة االستنأ الناتجة منة قديالنت دفقاتال صافي

  

────────── ────────── 

    شطة التمويلنأ
 (341,101) (485,103)   ر جيتأوبات طلم دادس

 (1,478,944) (2,500,000)  5   فوعة دتوزيعات أرباح م

  

────────── ────────── 

 (1,820,045) (3,011,783)   لويلتملمستخدمة في أنشطة ا ا قات النقديةالتدفصافي 

  

────────── ────────── 
    

 5,232,866 12,461,562      لدامعفي النقد والنقد ال  ادةزي الصافي 

 10,058,392 13,304,755    الفترةية داب في لمعادالنقد والنقد ال

  

────────── ────────── 

 15,291,258 25,766,317 7   الفترةية ا هفي نلمعادل النقد االنقد و
  

══════════ ══════════ 



 

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

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

 2021 بتمبرس 30
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      كةشرل الوحمات ومعل 1
  

ايادشركة عإن   الفمت طدماخلان  لميدة  فتم  تية  ة كوية مساهمك"( هي شرماأل  ةشركلا)"  .عواألسنان ش.م.ك.  ب  ي  تأسيسها 

الشر  .1992نوفمبر    2  خياربتكويت  الدولة   نشاط  رئيسي    ةكيتمثل  بشكل  خدماألم  تقديم  الرفي  االصحي  عايةات  ب كتملة. 

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

إدراي أتم  اسهج  الماالكويت  في سوق  األم    ة ركلشم  إن  لألوراق  لهي شركة  األم    ةكرالشلية.  للخة  كرشلتابعة   دمات المتحدة 

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

 . "(م الكبرىألاكة )"الشر م.ك. )مقفلة(.ش
 

م ، فقد ت. وبالتالي2021يويول  12تاريخ  ب  2021س  مار  31ة المنتهية في  وية للشركة األم للسنعية العمومية السناد الجمتم انعق

 .ألما شركةالي همقبل مسان م 2021مارس  31في  نتهيةللسنة المالمجمعة  المالية اناتيبالاعتماد 
 

رار وفقاً لق  2021  سبتمبر  30المنتهية في    لفترةل  للمجموعة  عةجمالم  كثفةلما  رحليةالم  ةليمالا   لوماتمعال  يح بإصدارلتصرتم ا

   .2021 نوفمبر 14 خريات بر الصاداإلدارة مجلس أعضاء 
 

 داد عإلاأساس  2
 

 أساس اإلعداد

إعدا التم  الممعلد  الدولللمج  مجمعةلا  ثفةالمك  يةحلرملاة  يالومات  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  رقموعة  لمالي ا  "التقرير  34م  ي 
 .  حلي"المر

 

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

المر  تالمعلوما  إن اكاف  منضتت  ال  عةممجالكثفة  الم  حليةالمالية  المطلوبة  لوماتعملة   ية اللما  اناتالبي  عدادإل  واإلفصاحات 

ً وفق  كاملةلا الم  ا للتقارير  الدولية  المالية  بنة  راالطالع عليها مقتويجب  الية  للمعايير  نة  وعة للسة للمجمويالسن  المجمعةالبيانات 

إدرنه  أ  اإلدارة  ىتر.  2021مارس    31  يف  تهيةالمن ال  اجتم  ت لا  تالديعتجميع  لعررورض  برت عتي  الماالمعلوم  ضية  لية ات 

المجمعة المكثفة  المرحلية    نإ  .عادلة  رةو بص  المرحلية  للفترة  التشغيل  تعبر  نتائج  للسنة المتوقعة    النتائجعن  بالضرورة  ال 

 . 2022ارس م 31المنتهية في 
 

 أساس التجميع 

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

تتعرض  2021  سبتمبر  30ي  ف  ماك  (ماألركة  الش  ةرلسيطخاضعة  ال عندما  السيطرة  تنشأ  ليكوأو    طرلمخاوعة  المجم .   ها ن 

  ل الخ  منت  دائالعا  كتل  ثير علىتأى القدرة علا اليهن لديها ويكوف  الشركة المستثمر  يف  هاشاركتمن م  غيرةتمات  دائعي  ف  حقوق

ال  عةلمجمويطر اوبصورة محددة، تس   لمستثمر فيها.اكة  رلشى اعل  تهاسيطر دما يكون لدى  فيها فقط عنة المستثمر  كرشعلى 

 ة: المجموع
 

 اقوحلا  يأ)ها  فير  ستثمالم  شركةالعلى  رة  سيطال التاليحلق  الحالا  نحهتم  ية  توج  ةيالقدرة  اعلى  الأليه  ذات  صلة  نشطة 

 ا( هيف مرتثسة المكلشرخاصة باال

 ؛ و اهيثمر فمستال الشركةفي ها ائدات متغيرة من مشاركتفي ع قحقوأو  طرخامض لتعرال 

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

  ة جموع الم  ظتفتحا  موعند  ضتراذا االفه  ملدعى السيطرة.  إلؤدي  لتصويت تا  ، هناك افتراض بأن غالبية حقوقةعام  ةوربص

أغلبيةقأب من  التصو  ل  للأو    يتحقوق  مماثلة  المستحقوق  المجموعةتأ،  فيهار  ثمشركة   الحقائق جميع    اعتبارهافي    خذ 

 :ذلك ة المستثمر فيها بما فيكرلشاعلى  اهتيطرمدى س  تقييم عندصلة  والظروف ذات ال
 

 ا فيه رمث تمسل ا ة كشرال يفن اآلخري اتألصوملي ااحمع  ئمالقااقدي لتعا الترتيب 

 بات التعاقدية األخرى من الترتيالناتجة  قوقالح 

 لة.تممحتصويت العة وحقوق المولمجى الدت التصوي وققح 
 



 

 عةالتابتها وشرك. ش.م.ك.ع ب الفم واألسناندمات طخل انديدة الماعية كرش
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 )تتمة(اإلعداد أساس  2
 

 )تتمة( عيالتجم أساس  

 كانت إذا    اهر فيملمستثاشركة  العلى    اطرتهسيدى  م  مقييتمرحلية مكثفة مجمعة    ماليةمعلومات  كل تاريخ  في    ةجموعملد ايتع

ابعة تكة الالشر  يعجمتدأ  يب  .طرة لسيل  الثالثةوامل  ن العم  ثركأأو   دحات في عامل ووجود تغيرا  ر إلىف تشيوالظرومات  ولعمال

  ة شركا على الرتهسيط المجموعةفقد تندما  سيطرة عالهذه  تتوقفة التابعة وكرى الشمجموعة على السيطرة علا تحصل العندم

ل خال  اهبيع أو    زتهايام حي تعة التتاببالشركة الفات المتعلقة  لمصروات واواإليراد  تابومطللت واوجوداملاج ارإد  يتم. وعةتابلا

حتى تاريخ توقف سيطرة   ةلسيطرة على ا مجموعصول المن تاريخ ح  ةالمجمعلمكثفة  لية االمرح  ليةالما  تالمعلومافي    ةالفتر

 .التابعة ركةشاللى  عالمجموعة 
 

م باستخدام سياسات  ألا  للشركة  ةعمكثفة المجمالمرحلية ال  المالية  المعلوماتفترة  لتابعة لنفس  ة اكللشر  اليةملات انبياال  دادإعيتم  
م  األرباحعلتت   .ةتسقمحاسبية  بأو    ق  وكل  مالخسائر  اإليند  بنود  الشامن  برادات  األخرى  األمالش  يمساهملة  ة موع للمج  ركة 

غ حتوالحصص  المسيطرة  أير  إن  إ لذ  ىدى  اء إجررورة  ضال  دعنيتم  و  سيطرة.ملا  يرغ  صصحلا  يف  عجز   درصيلى  ك 
االبى  علتعديالت   تل  ابعةالت  كةللشر  لماليةيانات  السكي  معالمحاسبيات  ياستماشى  المحاسالسياسا  ة  لبت  ويتم  لمجمية  وعة. 

 ة ي قدالنت  اقفدالتت ومصروفاالو  اتيرادواإل  لملكيةقوق امجموعة وحالات  شرك  نفيما بي  وباتلمطلواات  موجودعاد كافة الستبا
   التجميع. لكامل عندبا وعةعضاء المجمما بين أيف تمال لمعااعلقة بتملا
 

 شركة المي  غير مباشر لمساهأو    بشكل مباشر  سوبةالمنة غير  ابعالتلملكية في الشركة  تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق ا
يتم عاأل بيا  لصنفم  كلبش  طرةالمسي  الحصص غير  لىإ  ةالمنسوب  اإليراداتفي  االملكية وصوق  رض حقم.  ز  كرالم  اتنفي 

 .ةعالمجم ةالمكثف ةحقوق الملكية المرحليفي  اتريالتغولشامل الدخل اوالدخل والمالي 
 

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

فق على  دتإذا  السيطرة  )بما    تجوداالمو  عدبتتس  هاإنفة،  ابعت  ةشرك  المجموعة  الصلة  والفذات  الشهرة(،  ذلك  ت، مطلوباي 
غيوا وبنود  يطرةالمسر  لحصص  ا،  في  األ  ةلملكيحقوق  أرباح   تسجيليتم    ينحخرى؛   الدخل بيان  في    جةناتسائر  خ أو    أي 

 دلة. لعاة ابالقيم تفظ بهمحار مثستا أي تسجيل يتم. وجمعالم المكثف المرحلي
  

 ية: لتالعة اابركة التوالش المالية للشركة األمانات يالب المجمعة فةكثالمة رحليالم اليةلما لوماتالمع تتضمن
 

 يسية ئرالة األنشط  نسبة الملكية  سيس التأ د بل اسم الشركة 

  
 سبتمبر  30

2021 

 (ة)مدقق
 مارس   31

2021 
  سبتمبر 30

2020  

 م.م.ت ذ.اراوالعق األسهم بيتال لبيع وشراء كا ميدانشركة ال
 
 ت كويال

 
99% 

 
99% 99% 

 سهم ألافي  ةرتاجالم
 تعقاراوال

 

 اسبية الهامةحسات المالسيا         3
 

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

منيدالعتسري   األ  د  والتفسيرات  في  مألول  خرى  التعديالت  ال2021رة  على  تأثير  أي  لها  ليس  ولكن  الم،   مالية علومات 
 .  للمجموعة لمجمعةالمرحلية المكثفة ا

 

 بعد. م تسر ولكن لتعديالت أخرى صدرت أو  تيراتفس أو  معايير ألير  كبيق المب المجموعة بالتط قمتلم 
 

   19-فيدفيروس كومتعلقة بال رإليجا ا تيازاتما: 16ية للتقارير الماللي لدور اياعلملى ات عيالعدت

 ارتعديل على المعي -  19-وس كوفيدعلقة بفيرالمت  اإليجارامتيازات    2020مايو    28الدولية في    اسبةلمحر اأصدر مجلس معايي
لللا الت  16ية  اللما  تقاريردولي  المتطب من  جرين  أللمست  ءً إعفاالت  ديالتع  تمنح  .جيرأعقود  إرشادات  للتوالد  ر عيايق  قارير لي 

.  19-يدكوف جائحةكنتيجة مباشرة لتفشي   الناشئة اإليجارامتيازات  يعكس ر بما عديل عقد التأجيسبة عن تأن المحابش 16ية لمالا

لكونه المسقد يختا  ،اليً رًرا عممب  انظًرا  إ  دم تقييمجر عأتر  امتذا كاما  الممنوح من   19-دكوفي  روسبفي  لقلمتعا  يجاراإلياز  ن 

اللالعقد    تعديالل  يمث  مؤجرال يقوم  ال.  أم  تغيير  بتيار  االخ   بهذا  يقومالذي  مستأجر  تأجير  أي  مدفوعااحتساب  التأجير  في  ت 

ر يلتقارللي  ويار الدللمع  وفقًاأي تغيير    حدوثا  بهب  ي يحتسلت يقة ارطلا  بنفس 19-لق بكوفيدالمتعاإليجار  امتياز    الناتجة عن

  .لتأجيرلعقد ا عديالير ت ا لم يمثل التغيإذ ، 16ية الالم
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 لمخففةوااألساسية السهم ة يربح         4
 

الالخاص بم  رةالفتاألساسية بقسمة ربح    مالسه  ةيربح تحتسب   المتو  ألم كة اشرساهمي  المرعلى  العادية عدد األجح لسط    سهم 
على   مالشركة األي  اص بمساهمالخ  الفترة  ربحة  مخففة بقسمالسهم ال  يةربححتسب  ت.  ينةلخزا ناقصاً أسهم    فترةالمة خالل  ئلقاا

ي  م العادية الت ألسهد العد  المرجح  زائداً المتوسط  ناقصا أسهم الخزينة  ترةالفل خالم العادية القائمة  سهلعدد األ  رجحط المالمتوس
افكا  يلعند تحو  إصدارهاسيتم   األسهم  العادية  المحتملة  لدى،  2021  سبتمبر  30  ما فيكعادية.    أسهم  إلىفة  مخفلة  يكن   لم 

 متماثلة.ة السهم المخففة بحيية السهم األساسية ور، فإن ربحلذلك .مةئة محتملة قاي أسهم مخففأ ةالمجموع
 

هي كما   ترةلفال  لقائمة خالم األسهارجح لعدد  مالسط  ة استنادًا إلى المتوسياألساالسهم    ربحيةاب  حتسعلومات الالزمة اللما   إن
 يلي:

 

 نتهية  أشهر الم ةالثالث 
  سبتمبر 30في 

 نتهية أشهر الم ةالست
  سبتمبر 30في 

 2021   2020 2021   2020 
     

 4,681,977 6,180,149 3,769,398 3,258,536 دينار كويتي( ) الشركة األم ص بمساهميالخا ترةالفربح 
 

─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
  رةالفتخالل  ة القائمةاألسهم العادي رجح لعددالمتوسط الم

 249,984,669 249,984,669 249,984,669 249,984,669 ة( يناء أسهم الخزتثنسبا)
 

─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
   18.73   24.72   15.08   13.03 لس()ف ة والمخففةيلسهم األساسا ربحية

 

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

  معلنة ال رباحاأل توزيعاتو ةماع الجمعية العمومية السنوي تاج 5
 

ا العم اع الجمعيجتمفي  الم ومية السنوية لمساهة   على توزيع  وافق المساهمون،  2021  وليوي   12بتاريخ    دعقنمي الشركة األم 

  2021مارس    31هية في  لمنتا  ي للسنةتويكدينار    2,500,000بإجمالي    فلس(  7:  2020)  هم لسلس لف  10ة بمبلغ  نقدي  أرباح

 .كويتي( دينار 1,750,000: 2020)
 

ار  دين  7,646:  2021ارس  م  31يتي )دينار كو  26,680بمبلغ    2021  سبتمبر  30المستحقة كما في    األرباحتوزيعات    تكان

ويتي(كو  ردينا  271,056:  2020  سبتمبر  30وكويتي،   تس ،  "  الهجيتم  بند  المستحوا  الدائنينتحت  بيان لمصروفات  في  قة" 

     ف المجمع.مكثالالمرحلي  لمركز المالي ا
 

 قة عالذات طراف األمع مالت امع 6
 

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

الالقة مطراف األخرى ذات ع، واألوعةجمللملعليا  ا  رةاإلدا  يفة وموظارداإلمجلس   التي ركات  لشواى  الكبرشركة األم  ثل 

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

 . ةمجموعال إدارة بلقمن المعامالت   ههذسياسات تسعير وشروط  لىع
 

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

 

   
 أشهر المنتهية في  الستة 

 بتمبرس 30

 

 ألم  الشركة ا
 برى الك

خاضعة  ت ركاش
سيطرة  لل
 2020 2021  مشتركة ال

 تي كوي اردين يتيكو دينار  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 27,173 31,318  14,212   - ىمرض   إيرادات 
 

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

 1,749,523 1,464,153  1,464,153   - *ادات  ر لفة اإلي تك 
 

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

 1,902,039 1,679,950  1,609,000 70,950 **إدارية مصروفات  
 

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

 2,400 3,600  3,600   - ىأخر   ادات إير 
 

 

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

 

فنية الستشارات المثل ا، والذي يدينار كويتي(  875,000:  2020دينار كويتي )  875,000درج في تكلفة اإليرادات مبلغ  م*  

 مشتركة.السيطرة لل ةالخاضع والشركةاألم  كةبين الشردارية والقانونية المقدمة والمالية واإل
 

مبلغ    المصروفات  ضمندرج  م  ** )  1,500,000اإلدارية  كويتي  كوي   1,800,000:  2020دينار  يمثل تي(دينار  والذي   ،

 األخرى ذات الصلة.  واألطراف ألمرسوم اإلشراف والصيانة للخدمات المقدمة بين الشركة ا

 



 

 

 عةتها التابوشرك ش.م.ك.ع. سنانواأل مفالب ط دماتخل عيادة الميدانة ركش
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 ()تتمة عالقة طراف ذات األامالت مع مع 6
 

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

 ألم الكبرى لشركة اا ون المساهم 

 كة الشر
 الوسطى  األم

 ركاتش

 خاضعة  

 مشتركةالسيطرة لل
 برسبتم   30

2021 

 قة(مدق ) 
 مارس   31

2021 

 سبتمبر  30
2020 

 دينار كويتي   ي ويتدينار ك يكويت دينار تي كوي ناردي ويتي ك دينار دينار كويتي  دينار كويتي  
         

 623,817 773,808 687,904 650,903    - 37,001    - الخسائرأو    باح األرمة العادلة من خالل  ة بالقيج ية مدرال جودات م مو 

 

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

ة  شامل دات ال ة من خالل اإليرا قيمة العادل ال جة ب ة مدردات مالي جو و م 

 1,395,157 1,791,680 1,659,519 1,637,269 3,240 19,010    - األخرى
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 8,006,116 10,213,177 10,099,408 3,551,261 6,488,356 59,791    - قة ذات عال  أطراف   من  مستحق بلغ م 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 7,196,608 9,226,245 9,575,808 9,575,808    -    -    - قة أطراف ذات عال   ى إل   مستحق لغ مب 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 354,388 7,646 26,680    -    -    - 26,680 تحقةسم مصروفات ون و دائن 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 .  عالقةمن قبل طرف ذي  تهرإدا خرى يتمملة األالشا اتراداإليخالل  نمالعادلة  ئر وبالقيمةساالخ أو ألرباحا ة من خالليمة العادلالقب كمدرج مصنفال األسهمفي  ثمارتاالس إن 
 

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

 راف ذات باسم األط(  دينار كويتي  57,285:  2020سبتمبر    30و  نار كويتيدي  46,632:  2021رس  ما  31كويتي )  دينار  117,768ة لدى البنوك بمبلغ  أرصد  النقد المعادلولنقد  تضمن اي

 (.7 )إيضاح ة بنكية نيابة عن المجموعةالعالقة الذين أكدوا كتابيًا أنهم يحتفظون بأرصد
 

المبالنسبة   المتوقعة بمبلغ  لت المجموعة مخصًصا للخساسج  ،2021  سبتمبر  30نتهية في  للفترة    يتي دينار كو  1,991,564:  2021رس  ما  31كويتي )  دينار  2,091,564رة االئتمانية 

 تحقة من أطراف ذات عالقة. بمبالغ مس( يتعلق  ويتيدينار ك  499,366: 2020 سبتمبر 30و
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 )تتمة( عالقة طراف ذات األامالت مع مع 6
 

 لمبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة: لاالئتمان المتوقعة خسائر في حركة لافيما يلي 
 

 2021سبتمبر    30 
 مدققة

 2020سبتمبر  30 2021مارس    31

 ار كويتيدين كويتي  دينار  يتي دينار كو  
    

 249,366 249,366 1,991,564 الفترة/السنة بداية  كما في  

 250,000 1,742,198 100,000 االئتمان المتوقعة   خسائر 
 

────────── ──────────  

 499,366 1,991,564 2,091,564 السنة / ة الفتر كما في نهاية  
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

 هي كما يلي: الفترةخالل يا العلاإلدارة  موظفيإن مكافأة 
 

 

 نتهية  أشهر الم ةالثالث 
  سبتمبر 30في 

  نتهيةأشهر الم ةالست
  برسبتم 30في 

 2021   2020 2021   2020 
     

 83,580 74,400 41,790 42,210 لج رواتب ومزايا قصيرة األ 
 6,965 6,202 3,483 3,520 موظفينل خدمة ل نهاية ال أة  اف مك 

 

────────── ────────── ────────── ────────── 
 45,730 45,273 80,602 90,545 

 

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

 قد والنقد المعادل  الن 7

 
 سبتمبر  30

2021 

 )مدققة(
 مارس   31

2021 

 سبتمبر  30
2020 

 دينار كويتي   كويتي دينار  يتيودينار ك 
    

 62,905 51,168  59,859  دوق نصنقد في ال

 2,863,907 2,122,029  4,678,815   ى البنوكأرصدة لد 

 15,364,446 18,131,558  21,527,643  قصيرة األجل ودائع
 ────────── ────────── ────────── 

كثف لمرحلي الملمالي امركز االبيان ل وفقا لادنقد والنقد المعال

 20,304,755 26,266,317 مجمع لا
 

18,291,258 

  ةثالثمن   أكثر حقاقاستذات فترة ألجل محددة اائع اقصاً: الودن

 (3,000,000) (7,000,000) (500,000) هرأش
 ────────── ────────── ────────── 

لمكثف مرحلي اال ديةتدفقات النقاليان قا لبالنقد والنقد المعادل وف

 المجمع 
 

25,766,317 13,304,755 
 

15,291,258 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

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

 ياً. سنو %3.30% إلى 2 من
 

)  117,768بمبلغ    نوكالب  ىلد  رصدةاألإن   كويتي  كويتي( دي  46,632:  2021مارس    31دينار  األطر  نار  ذات  باسم  اف 

 . نيابة عن المجموعة لبنوكا ىلدقة الذين أكدوا كتابيًا أنهم يحتفظون باألرصدة العال
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 زينة هم الخأس        8

 

 سبتمبر  30
2021 

 تيوي ينار كد 

 ققة(مد ) 
 مارس    31

2021 

 تيكوي  نار دي 

  سبتمبر   30
2020 

 دينار كويتي
    

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

 %0.01 %0.01 %0.01 لالما رأس  بة  نس 

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

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

مدار ى ري علختيازيع من االحتياطي االللتو متاحغير غ بلممرهونة( ك ال غير)نة ء أسهم الخزيافئ لتكلفة شراكم  لغمب ديدتحم ت

 ينة.أسهم الخز ةحيازفترة 
 

 مطلوبات محتملة         9
 

  : 2020 سبتمبر 30و نار كويتيدي 69,740 :2021ارس م 31ويتي )ك رنادي  69,740  بلغمحتملة بممطلوبات  ةعوالمجم لدى

   . ةجوهريمطلوبات ا هنشأ عنن ييتوقع أالعادي وال ال ن سياق األعمضمجة ناتنكية ب الةبكفق يتعل  فيما( دينار كويتي 69,740
 

 عات طاقال معلومات  10
 

اإلدألغ تراض  تم  أع  في  المجموعة  أسيسارة،  اماوحدات  الخبوط  طةاألنش  ىلإ  ستنادًال  ولدى  المقدم  دماتيعة   عة المجموة 
ليس  ماحولهالتقارير    عدادإب  يج  انقطاع بيفيم  جوهرية  معامالت  موعةجالم  لدى.  معل  القطاعات.  نا  عرض    ومات تم 
اللتادم ألغراض  فسه المستخناعات على األساس  القط الق  ن قبل المسئولداخلية مقارير   . ةليت التشغيراراالرئيسي عن اتخاذ 
 ا:حولهمر التقاريإعداد  يجبن الذالقطاعان لي ايلفيما 

 

 داتايلعا
العيادات   تخدمتقدم  بصتعلات  واألسحق  الفم  التشوخدنان  ة  واالستشاراتخيمات  بالعيادات  عالج  وال  الطبية  ص 

 . نانس أللق بعالج اة فيما يتعيالخارج
  

 فى المستش
المستش بفتقدم  المتعلقة  الخدمات  وااليحالصة  الرعايوبي  الط  لتشخيصاى  العستشاة  والجراحرات  ات الجية 

 .  خارجيةادات التشفيات والعيسبالمضى المركافة التخصصات لكل من  يف اتجوالعال
  

 ةمجموعلا  الية وسنداتهم وأوراق ميع عقارات وأسوب لشراءمال خ رأسض رأس المال  
 

األداء.  موارد وتقييم  تخصيص ال  ولت حالقراراذ  ااتخ  لغرضصلة  منف  بصورة لوحدات أعمالها    ليالتشغ  ئجنتاة  اإلدار  تراقب
التشأو    باحرألقطاعات على أساس  أداء ا  مم تقييتوي   لمعلوماتاي  ف  يلغالتشخسائر  أو    أرباحع  م  ويقاس بما يتفق  غيلخسائر 

  .ةلمجمعا ة المكثفةالمرحلي ليةالما
 

  فة موجوداتيت. كما أن كاالكو  دولةي  ة فة رئيسيرصوم بت ة التي تباألنشط  المجموعة  ات ونتائجدإيرافة  افيًا، ترتبط كاجغر
 ويت.ع في دولة الكتق المجموعة تاومطلوب

 

 . يةصيدلومبيعات ال ت المرضىات القطاعات إيرادا ن إيرادتتضم
 

 وع المجم  المال رأس  مستشفى ال  عيادات لا 

 يتير كونادي تييدينار كو كويتيدينار  كويتي دينار 2021  سبتمبر   30في    المنتهية   أشهر   الستة 
     

 34,673,929 -  30,768,261   3,905,668  رادات  يإ
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 6,437,102  118,162   5,732,485   586,455  اتنتائج القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  2,096,797  -   2,057,766   39,031  استهالك
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 وع المجم أس المال ر ستشفى مال  العيادات  

 تي ر كويدينا دينار كويتي  كويتي دينار  ي دينار كويت 2020  سبتمبر  30في    منتهية ال  أشهر   الستة 
     

 26,163,411 - 24,424,857 1,738,554 يرادات  إ
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 4,920,150 (1,879) 5,291,609 (369,580) اتالقطاع   ائج نت 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,643,478 - 1,268,987 374,491 كاستهال 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  عاتطاقال معلومات  10
 

 وع المجم المال أس ر مستشفى ال  يادات لعا 

 ر كويتي دينا تي دينار كوي ي دينار كويت ويتي دينار ك 2021  سبتمبر   30كما في 
     

 78,246,665  17,484,426  52,301,169  8,461,070   اتموجودال
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 27,845,830  16,512  20,528,418  7,300,900  المطلوبات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     (ة)مدقق  2021مارس   31ي  كما ف 
 71,512,154 12,317,652 51,290,082 7,904,420 لموجوداتا 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

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

     2020  سبتمبر   30ي  كما ف 
 66,307,478 10,742,528 48,12,7561 7,437,389 الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 24,004,146 8,3250 16,694,187 7,226,709 باتطلو م ال 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ةالماليت دوالألعادلة لقيمة الا      11
 

 رمي للقيمة العادلة: اله الجدولستوى ب مسلة حلعاد جلة بالقيمة المالية المسل األدوات ايحللي تلتايوضح الجدول ا 
 

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

     2021  سبتمبر   30
الل من خ   ة العادلة م جودات مالية مدرجة بالقيمو 

 3,095,658 309,780 65,386 2,720,492 ائرخس ال   أو   باح األر 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 
الل ادلة من خ لعا   لقيمة با   مدرجة ات مالية  جود مو 
 3,252,530 293,436  - 2,959,094 خرىأل ة ا مل االش   رادات ي اإل 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

     2021س  مار  31

ل ال من خ   ادلة ة العبالقيم ة  ج ية مدرل موجودات ما 
 2,196,225 رائ الخس أو    األرباح 

 
60,473    144,315 2,401,013  

 

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

 1,796,747 76,537       - 1,720,210 ىخر األ   ت الشاملة ادا ير إل ا 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2020  سبتمبر   30
الل من خ   لة د ا ة العم يقل ة با ت مالية مدرج اود موج 

 2,128,053 الخسائرأو    األرباح 

 

156,906 

 

37,001 2,321,960 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

الل لعادلة من خ درجة بالقيمة ا م   ت مالية وداموج 
 1,619,205 خرىادات الشاملة األ ير اإل 

 

-  
 

35,062 1,654,267 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 لية. االح الفترة ادلة خاللت الجدول الهرمي للقيمة العيامستويالت بين وي تحأ ءراجيتم إلم 
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 )تتمة( ةلماليات دواأللادلة علقيمة الا      11
 

 : 3 وىمن المستضلة مة العادلة بالقيالمسجوجودات المالية لملامي الختوفتتاحي اال الرصيدلي مطابقة التا لجدوليوضح ا
 

 

 حي االفتتا صيدلرا

 (رائسالخح )ألرباا
ان  بي لة فيالمسج

ت  دااإليرا /دخل ال
 خرىأل ا ملةاشلا

 
يات  صافي المشتر

 (المبيعات)
 الختامي  الرصيد ات ويتس وال

 كويتي ينارد ر كويتيدينا نار كويتيدي يدينار كويت 2021 سبتمبر 30
     

ل  من خاللة دلعاالقيمة مدرجة با موجودات مالية
 309,780 188,905 (23,440) 144,315 لخسائراأو  حربااأل
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  عادلة من خاللة بالقيمة الجودات مالية مدرجمو
 293,436 24,995 191,905 76,537 رى األخ الشاملةاإليرادات 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2021مارس  31
     

ل  خالمن عادلة الة جة بالقيمدرموجودات مالية م
  144,315 1,525 91,754 51,036 سائرالخأو  احرباأل
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

ن خالل  يمة العادلة ملقمدرجة با ليةماموجودات 
  76,537 14,254 28,539 33,744 ى  خرالشاملة األإليرادات ا
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2020 سبتمبر 30

  لعادلة من خالبالقيمة ال جةمدر يةلمادات موجو
 37,001     - (14,035) 51,036  رباح أو الخسائراأل

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

ل  دلة من خالعاجة بالقيمة المدر ليةماات موجود
 35,062     - 1,318 33,744 األخرى  الشاملة اإليرادات

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

المتداولة علألسه  عادلةال  ةلقيما  ندتست ً م  المعلنة  إلى  لنا السوق   . يالتأية تعد  نبدو  تماثلةالم  وداتللموج  سوق نشط  في  أسعار 
 .  لةادالع للقيمة من الجدول الهرمي 1المستوى  ضمن ستثماراتيمة العادلة لهذه االالق موعةالمج تصنف

 

  لألصل   صافي قيمة  أحدث  ناداً إلى است  ول الهرميمن الجد  2ى  ضمن المستو  لمصنفةا  ارةالمدللمحافظ    ة العادلةيتم تحديد القيم
 .  المحفظةبل مدير من ق مهتقدي تم

 

  مدرجةسهم غير أي تثمارات فاالس
ستثمارات ال  اال  ههذعلى    مالتالمعا  إن ة.  واق نشطأسمتداولة في  غير  صة  خافي شركات  أسهم  ى المجموعة استثمارات في لد

القيمتقييم مضاعف اطريقة  تحدث بصفة منتظمة. تستخدم المجموعة   العادلة لهذه المراكز ولسوق لتقدير  تعديلها مقابل يتم  ة 
تتعلق  عوامل محد التسويق.  دة  تأثير ضعف  فيها مثل  المستثمر  المبالغ  ا  فالخصم لضعويمثل  بالشركة    التي حددتلتسويق 

 مارات.  عند تسعير االستث السوق  ي االعتبار من قبل المشاركين فيف هايتم أخذنه سأموعة مجال
 

 للتقييم  المستخدمة الملحوظة غير  المدخالت الجوهرية يلتفاص
 

 ات التقييم آلي 
 جوهرية المدخالت ال 

 النطاق   ير الملحوظة  غ
 لمدخالت  حساسية ا

 الى القيمة العادلة  
     

م لضعف  * الخص لسوق اعف اضيقة مطر لمسعرة  غير ا األسهم
 التسويق  

%65 
 إلى  ؤديتخصم س )النقص( في ال إن الزيادة 

 . دلةاالنقص )الزيادة( في القيمة الع
   
    

 

ق عند  والسن في  من قبل المشاركي  ها في االعتباردت المجموعة أنها سيتم أخذغ التي حدالمبالخصم لضعف التسويق  ل ال* يمث
   .االستثماراتعير تس

 

المالية اباوالمطلوية  مالالللموجودات    ةبالنسب القيمةأة، ال تختلفلمطا  لفةلتكاألخرى المدرجة ب ت  ة جوهريورة  صالدفترية ب  ف 
تسعيرها على الفور    يعادأو    صيرة األجلقاق قترة استحات ذات فطلوبوالمودات  وجظم هذه المث إن معة حيل دعاا الهقيمت  نع

 السوق. بار الفائدة أسعفي ركة حالنادا إلى است
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 19-وس كوفيدتأثير فير      12
 

يتسببالمناط  شار عبرتن في اال 19-كوفيد جائحة  تمرست العالمية مما  الجغرافية  األعمال  ق  ادية  االقتص  واألنشطة  في تعطيل 

االقتفة  جوهري  قنتيعدم  عوامل    وظهور البيئة  العالميةي  الصادية  أطلقت  العافي جميع  ية  الحكوم  هيئات .  مبادراتأنحاء   لم 

 حة.ئجايرة للالتداعيات الخط من للتخفيفلنطاق لمواجهة الفيروس واسعة ا
 

  2021مارس    31ي  للسنة المنتهية ف  للمجموعةلسنوية  االمجمعة  البيانات المالية  ة على  جوهري  19-كوفيدجائحة    راتتأثينت  كا

على عملياتها   ى خرأ  ةجوهري  ةبيسل  اتثيري تأتعرض المجموعة أل، لم ت2021مارس    31المنتهية في    قارنة مع السنةوبالم

ساسة  ح  داتوجومرية للالدفت  ةالقيم  ة وال تزالبمتقل   ومع ذلك، ال تزال األسواق.  2021  سبتمبر  يف  يةمنتهأشهر ال  ةستالل  خال

ة لك إعادذل  وفقًا  وعةا وستواصل المجمقديريً ت  أمًراكبير  المؤكد بشكل  دية غير  أثير البيئة االقتصات  يزال  الالسوق.  في  تقلبات  لل

التطوناريوهاات وسي ض فتراالا  عدادإصلت المجموعة  وا   ،مع ذلكو  . امبانتظبه    تعلقالم   أثيرتوالالمالي  تقييم مركزها     اترت 

النتائكجزء    المستجداتويرات  والتأث امن  لفترات  لتشغيلية واج  النقدية  المالية  لتدفقات  االالمعلومات  قد يكون  لمستقبلية  لها تي 

ا  كم يسية هيفتراضات الرئاالو .المجمعةالمكثفة الية المرحلية مالات ومعلى المعل تعديالت جوهريةي إلى تؤدجوهري و رأثيت

 ي:لي
 

 لية الما جودات غيرقيمة المو خفاضان
ها  داتا ومعلى ممتلكاتهع  ؤثرتالتي  وة  عوامل عدم التيقن الجوهريأو    مةالقي نخفاض  مؤشرات ابارها  في اعتعة  لمجمواأخذت  

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

 الية المنخفاض في قيمة الموجودات الاعة وقالمتو نئتماالسائر اخ
 ائر خس  تحديدل  المستخدمةات  المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراض  من  19-كوفيدالناجمة عن    ينالت عدم اليقحاطلبت  ت

في  المتوقعة    ناالئتما بتحديثالمج  تمقا  .2021  سبتمبر  30كما  مع  الصلةذات    ليةالمستقبات  المعلوم  موعة  نمدمثل    و الت 

المتوقناال اإلجمالي  المحلي  فيه  يتال  لدولةلعة  تج  لذلكموالمج  اتعمل  نتيجة  اعة.  سجلت  مناسب مخصص ل،  بشكل  مجموعة 

 .2021 سبتمبر 30في ة المنتهي رهأش للستةرة لفتوقعة المت االئتمانلخسائر 


