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 المستقل تقرير مراقب الحسابات

 إلى حضرات السادة المساهمين 

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

 المجمعة تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي  
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم واالسنان ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركتها التابعة 

وبيانات الدخل والدخل   2020ارس م 31لي المجمع كما في الم)يشار إليهما معاً بـ "المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز ا

الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية 

 المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

واحي المادية، عن المركز المالي المجمع رة عادلة، من جميع النجمعة المرفقة تعبر بصومال في رأينا، أن البيانات المالية 

وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير  2020مارس  31للمجموعة كما في 

 الدولية للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
لدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في ير التدقيق اوفقاً لمعاي ل التدقيقاعمبألقد قمنا 

 األخالقيات لميثاق. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةقسم 
الصادر عن   للمحاسبين المهنيين المهنية ميثاق األخالقيات) (لية الدوليةفي ذلك معايير االستقال امب) للمحاسبين المهنيين المهنية

ً  ،(المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين ميثاق المجلس لوقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

بة لتقديم أساس يمكننا من ا كافية ومناسدقيق التي حصلنا عليهنا نعتقد أن أدلة التإنو الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين.

 رأي التدقيق.  ءإبدا
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة  

ونحن ال نبدي رأي منفصل  في إبداء رأينا حولها،المالية المجمعة ككل وق تدقيقنا للبيانات ايس فيالحالية. وتم عرض هذه األمور 

كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار  و اهديدحتب انمق  يتلا حول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية 

 تدقيقنا له.
 

لية المجمعة، بما في ذلك ااقب الحسابات عن تدقيق البيانات الموليات مرتقريرنا في قسم مسؤ يف ةينلقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المب

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

لتي تم التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات تدقيق اعمال الاءات أجرا جائنت. إن المجمعةفي البيانات المالية المادية األخطاء 

 .المجمعةتنفيذها لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية 
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 المستقل تقرير مراقب الحسابات

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( نان ش.م.ك.ع.واالسالفم دمات طب لخن ايدلمعيادة اشركة 
 

 المجمعة )تتمة( لبيانات المالية اتقرير حول تدقيق 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

 نين تجاريينلمديخسائر االئتمان المتوقعة 
% من 17.67ة نسبمثل يدينار كويتي  10,908,464بمبلغ  ينين تجارييندى المجموعة مدكان ل، 2020مارس  31كما في 

قامت % من إجمالي الموجودات(. 19.23مثل نسبة يويتي كدينار  9,735,449 :2019 مارس 31وجودات )إجمالي الم

ئتمان الا لقياس خسائر"األدوات المالية"  9المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

االعتراف المبدئي بداية من مدى عمر األداة  الئتمان المتوقعة علىتسمح بتسجيل خسائر ا تيالو، لمدينين تجاريينالمتوقعة 

بواسطة مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة   تجاريينالنين يمدلل. تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة جاريينن التبالمديني

نظًرا ية المدينة الفردية والبيئة االقتصادية. التجاررصدة المرتبطة باألة ليالعوامل المستقب مقابل اتعديلهع م السابقة بخسائر االئتمان

عتبر أحد أمور التدقيق هذا األمر ي فإن، المتوقعة خسائر االئتمانساب تحاالمتعلق ب قيدتعوالرية المدينة التجا رصدةألهمية األ

 الرئيسية.
 

خسائر احتساب الفتراضات المستخدمة في منهجية ا معقوليةمدى قمنا بتقييم فقد ، التي قمنا بها قيقدتالكجزء من إجراءات 

ستقبلية. لقد وضعنا ية والمعلومات المظروف السوق الحال لابقمالمعدلة االئتمان المتوقعة عن طريق مقارنتها بالبيانات التاريخية 

كما قمنا بتقييم ما إذا كانت  ،عاتاقطاللى عاألرصدة التجارية المدينة  لتوزيعالتي استندت إليها اإلدارة معايير الفي اعتبارنا 

 -ةاس العينسأعلى -إجراء موضوعي  انخذاتقد وكل قطاع تعد مؤشراً على خصائص االئتمان المماثلة. طبقة على الممعايير ال

 يالت كامحألا. عالوة على ذلك، ولكي يتم تقييم مدى مالئمة تمال ودقة المعلومات المدرجة في تقرير تقادم المدينكا ختبارال

تم فوعات مد يمن أنماط السداد التاريخية للعمالء وتحديد ما إذا كانت هناك أ -ةعلى أساس العين-بالتحقق اتخذتها اإلدارة، قمنا 

إفصاحات المجموعة  كفاية حتى تاريخ االنتهاء من إجراءات التدقيق. وأخذنا أيضا في اعتبارنا مدى ونة سلانهاية ل اً حقالسدادها 

 19.1و 11مع هذه المخاطر ضمن اإليضاحين  هاتعاملر االئتمان المتوقعة وتقييم اإلدارة لمخاطر االئتمان وسبل ئبخسا قةالمتعل

  .المجمعة المالية تاحول البيان
 

 2020مات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ومعل
لمعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي اإن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم 

على تقرير مجلس إدارة   النحص دحسابات حولها. لقلا، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب 2020موعة لسنة للمج

عد تاريخ تقرير مراقب بالشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي 

 الحسابات.
 

 تدقيق حولها.   المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة ملشإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال ي
 

  ا ق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله وتحديد ما إذليتع اميف

 مادية  ءكانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطا

في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات وجود أي أخطاء  ىلإ أنها. وإذا ما توصلناشب

ما عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا  لاألخرى والتي تم الحصو

 . نألشا انا فيما يتعلق بهذرييستوجب إدراجه في تقر
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 المستقل تقرير مراقب الحسابات

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( ش.م.ك.ع. نعيادة الميدان لخدمات طب الفم واالسناشركة 
 

 المجمعة )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الية المجمعةملمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات ا
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية، هي ا ةاردإلإن ا لمسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا

سواء كانت ناتجة المادية من األخطاء  خاليةمجمعة أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية  نوع

 الغش أو الخطأ. عن
 

مجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ المالية ال تاناد البياعدإ دعن

الستمرارية ية مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ اراالستمرا

 في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. أعمالها، أو  فعة أو وقمومجلم اإلدارة تصفية ازتالمحاسبي ما لم تع
 

 مالية المجمعة للمجموعة. اإلشراف على عملية إعداد البيانات ال يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
سواء كانت ناتجة عن الغش المادية ت المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء بأن البيانا لوأكيد معقت لىعهدفنا هو الحصول  نإ

ل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إال أنه ير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصرأو الخطأ، وإصدار تق

ً يقال يضمن أن عملية التد في حال وجودها.  المادية كتشاف األخطاء سوف تنتهي دائًما با ةيير التدقيق الدولايمعلق المطابقة وفقا

ة فردية أو مجمعة على  بر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورتوقد تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتع

 ت المالية المجمعة.نايابا على أساس هذه الهذالقرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخا
 

ً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهال نم كجزء ية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا نتدقيق وفقا

 بما يلي: 
 

  وتنفيذ  ضعوو عن الغش أو الخطأ  ةجفي البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتالمادية تحديد وتقييم مخاطر األخطاء

داء رأينا. بدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تتل إجراءات التدقيق المالئمة

ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ 

 الداخلية.  ةبد أو التضليل أو تجاوز الرقا المتعم اإلهمال أو التزوير أو التواطؤ
 

 تدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء لفهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات ا

 رقابة الداخلية لدى المجموعة.  الرأي حول فعالية أدوات ال 
 

 صاحات ذات الصلة المقدمة من قبل فإلولية التقديرات المحاسبية وامدى معقتخدمة وسالمحاسبية الم تقييم مالئمة السياسات

 اإلدارة. 
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 لستقمال تقرير مراقب الحسابات

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( عيادة الميدان لخدمات طب الفم واالسنان ش.م.ك.ع.شركة 
 

 )تتمة(  المجمعةالية ملتقرير حول تدقيق البيانات ا
 

 يانات المالية المجمعة )تتمة(بلامسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 
 

 التدقيق التي حصلنا   االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة أالتوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبد

 ةرأن يثير شًكا جوهرياً حول قدي يمكن وف والذرحداث أو الظألاعليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق ب

د عدم تأكد مادي، يجب علينا أن وأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجالمجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبد

حالة  ينا في أة أو تعديل رعمن االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المج نأخذ بعي

ى ليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. عج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا علئاتم مالئمة اإلفصاحات. تستند نعد

ظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو ال

 االستمرارية.
 

 يم ما إذا كانت المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقي تانالية المجمعة وهيكلها والبيانات المل للبيامم العرض الشاييتق

 ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. ة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث عالبيانات المالية المجم
 

 داء رأي  بإلشطة التجارية داخل المجموعة أو األنلشركات لمات المالية ولالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المع

ة التدقيق وتنفيذها للمجموعة على عملي فواإلشرا التوجيهاتحن مسؤولون عن إبداء حول البيانات المالية المجمعة. ون

 ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 
 

التدقيق الهامة  جئاألعمال التدقيق وتوقيتها ونتالمخطط النطاق  أمور من بينها إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة

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

أيًضا  ونبلغهم تقاللية،سا يختص باالميبيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فلمسؤولين عن الحوكمة لأيًضا  قدمن

إلى التدابير ذات  ةحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافاألخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من الم رومبكافة العالقات واأل

 مناسباً.  الصلة، متى كان ذلك 
 

ية في تدقيق البيانات كثر أهمألمور األاالتي تشكل  روومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األم

األمور في تقرير مراقب الحسابات   أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه هيللسنة الحالية، ولذلك تعتبر  المجمعة ةيالمال

ا  ن أمرا مصل إلى أو، عندما نتاً دما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة جالخاص بنا 

اوز المكاسب جالعكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تت رنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائجيرقيجب عدم اإلفصاح عنه في ت

 العامة له. 
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 المستقل تقرير مراقب الحسابات

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 تتمة(م.ك.ع. ).واالسنان ش مفشركة عيادة الميدان لخدمات طب ال
 

 والرقابية األخرى ةيتقرير حول المتطلبات القانون

ً أن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس  نالشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأ في رأينا أيضا

 ة تر. وأننا قد حصلنا على كافذه الدفاارد في هوة مع ما هو قفرة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متإدا

التي ة المجمعة تتضمن جميع المعلومات يغراض التدقيق، كما أن البيانات المالالمعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية أل

وعقد التأسيس  حقة لها،الت الالييذية والتعدفن، والتعديالت الالحقة له والئحته الت2016لسنة  1يتطلبها قانون الشركات رقم 

ً لأل يساوالنظام االس ت فام تقع مخالاعتقادنا لحسبما وصل إليه علمنا وو ،صول المرعيةللشركة األم، وأنه قد أجري الجرد وفقا

م والنظا سلعقد التأسي وأوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها،  2016لسنة  1لقانون الشركات رقم 

ً على نشاط الشركة األم أ 2020مارس  31نتهية في ملاسي للشركة األم، خالل السنة االسا و على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا

 لمالي.مركزها ا
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 مع جملابيان الدخل 

  2020مارس  31في  للسنة المنتهية

 إيضاحات 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي
    

 48,883,128 55,264,229 3 تيرادااإل

 (32,337,633) (37,568,313) 4 تكلفة اإليرادات

  ────────── ────────── 
    

 16,545,495 17,695,916  الربح  لممج
    

 786,334 1,363,663  إيرادات أخرى

 (9,282,966) (10,164,360)  إدارية مصروفات 

 (1,654,731) (1,355,371) 11  قعة و ت ئر االئتمان الم مخصص خسا

أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح (  خسائر ) 

 77,068 (553,787) 9  ر ائ س خ أو ال 

 10,453 11,025 9 اح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرب   ة ج ر أرباح محققة من موجودات مالية مد 

 (26,550) (124,696) 8 تكاليف تمويل

  ────────── ────────── 

ربح السنة قبل حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وحصة مؤسسة الكويت  

 مجلس اإلدارةالعلمي ومكافأة أعضاء  مللتقد
 

 6,872,390 
 

6,455,103 
    

 (225,393) (244,734)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (69,044) (97,314)  الزكاة

 (85,676) (116,164)  قدم العلميت ويت للمؤسسة الك 

 (5,000)     - 17 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  ────────── ────────── 
 6,069,990 6,414,178 5 ربح السنة 

  ────────── ────────── 
    الخاص بـ

 6,068,655 6,419,083  مساهمي الشركة األم

 1,335 (4,905)  الحصص غير المسيطرة

  ────────── ────────── 
  6,414,178 6,069,990 

  ══════════ ══════════ 
 فلس  24.28 فلس 25.68  6 ة بمساهمي الشركة األم صاربحية السهم األساسية والمخففة الخ

  ══════════ ══════════ 
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 بيان الدخل الشامل المجمع

  2020مارس  31للسنة المنتهية في 

 
2020 

 يتيدينار كو
2019 

 ر كويتيادين

   

 6,069,990 6,414,178 ربح السنة 

 ────────── ────────── 
   خسائر شاملة أخرى:

   مع:حقاً إلى بيان الدخل المج لن يتم إعادة تصنيفها ال   د و بن

 املة الش   في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  ات ير غ ت ل ا 

 ىاألخر 
 

(226,618) 
 

(44,354) 

 ────────── ────────── 
 6,025,636 6,187,560 ت الشاملة للسنةإجمالي اإليرادا

 ────────── ────────── 
   الخاص بـ

 6,024,745 6,194,731 مساهمي الشركة األم

 891 (7,171) الحصص غير المسيطرة

 ────────── ────────── 
 6,187,560 6,025,636 

 ══════════ ══════════ 
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     التغيرات في حقوق الملكية المجمعبيان 

 2020مارس  31المنتهية في  للسنة

 
 رأس
 أسهم خزينة المال

 احتياطي 
 إجباري

تياطي القيمة حا
 لةلعادا

 أرباح

 حلةرم
 جماليإلا

 الفرعي

ر ص غيالحص
 المجموع  المسيطرة

 دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت ويتيكدينار  يدينار كويت دينار كويتي يتكويار نيد دينار كويتي 
         

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

 6,414,178 (4,905) 6,419,083 6,419,083     -     -     -     - ربح السنة 

 (226,618) (2,266) (224,352)     - (224,352)     -     -     -   خسائر شاملة أخرى
 

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

 6,187,560 (7,171) 6,194,731 6,419,083 (224,352)     -     -     - لة للسنة ر( اإليرادات الشامائخسي )اللماإج

إلى األرباح المرحلة نتيجة بيع  ةلحوم ئرخسا

يمة العادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة بالق

 اإليرادات الشاملة األخرى 
 

-     
 

-     
 

-     43 (43) 
 

-     
 

-     
 

-     

     -     -     - (687,239)     - 687,239     -     - اطي اإلجباريتحويل إلى االحتيال

 (1,750,000)     - (1,750,000) (1,750,000)     -     -     -     - (13يضاح إرباح )األتوزيعات 

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

 39,243,401 23,720 39,219,681 11,645,592 (268,140) 2,861,239 (19,010) 25,000,000 2020مارس  31ي الرصيد كما ف 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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    ()تتمةجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية الم

  2020مارس  31نتهية في للسنة الم

 

 

 

 
 رأس
 المال

 م هسأ

 ةزينخ

 احتياطي 
 إجباري

 القيمة احتياطي
 العادلة

 أرباح 

 مرحلة
  ياإلجمال

 الفرعي

الحصص غير 
 المجموع  طرةالمسي

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

 31,220,262     - 31,220,262 4,691,772     - 1,528,490     - 25,000,000 2018أبريل  1ما في يد كالرص

الدولي للتقارير   تطبيق المعيارنتيجة قال تتعديل االن

 (1,201,047)     - (1,201,047) (1,201,047)     -     -     -     -   9المالية 
 

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

 30,019,215     - 30,019,215 3,490,725     - 1,528,490     - 25,000,000 )معاد إدراجه(  2019بريل أ 1ي كما ف

 6,069,990 1,335 6,068,655 6,068,655     -     -     -     - ربح السنة 

 (44,354) (444) (43,910)     - (43,910)     -     -     - خرى األ  الخسائر الشاملة
 

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

 6,025,636 891 6,024,745 6,068,655 (43,910)     -     -     - اإليرادات الشاملة للسنة  (الخسائر) إجمالي

يجة بيع ترحلة نلمرباح اإلى األ ةولمح رئخسا

رجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية مد

 اإليرادات الشاملة األخرى 
 

-     
 

                   - 
 

-     
 

79 
 

(79) 
 

-     
        

             -     
 

-     

 (19,010)     - (19,010)     -     -     - (19,010)     - شراء أسهم خزينة

      -     - (645,510)     - 645,510     -     - إلجباريحتياطي اإلى اال تتحوياللا

ن تأسيس شركة مجة تالحصص غير المسيطرة النا

 تابعة 
 

-     
 

                   - 
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

30,000 30,000 

 (1,250,000)     - (1,250,000) (1,250,000)     -     -     -     - (13رباح )إيضاح األعات زيتو
 

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

 34,805,841 30,891 34,774,950 7,663,791 (43,831) 2,174,000 (19,010) 25,000,000 2019مارس  31الرصيد كما في 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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  المجمعبيان التدفقات النقدية 

  2020مارس  31 ية فالمنتهي للسنة

 اتإيضاح 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي

      التشغيلأنشطة 
كاة  والز لميالعم دللتققبل ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت لسنة ربح ا

  اإلدارة  أعضاء مجلس ومكافأة
 

6,872,390 
 

6,455,103 
    ت النقدية: قا فدتعديالت غير نقدية لمطابقة ربح السنة بصافي الت 

 3,113,978 2,893,812 7 لكات ومعدات ممت  استهالك
     - 630,917 8 الستخدام استهالك موجودات حق ا

     - 1,222,022  ممتلكات ومعدات  شطب منخسارة 
من خالل األرباح أو   غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة (اح أرب خسائر )
 الخسائر 

 
9 

 
553,787 

 
(77,068) 

 (10,453) (11,025)  أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح مدرجة محققة من بيع موجودات مالية  رباحأ
 1,654,731 1,355,371 11 ة عقمتوالئتمان اال خصص خسائرم

 26,550 124,696 8 تكاليف تمويل
 643,799 556,823 14 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  

───────── ───────── 
  14,198,793 11,806,640 

    ل:  العام  رأس المالالتعديالت على 
 146,002 (1,122,175)  زون خم

 (2,559,625) (3,068,924)     فوعات مقدًمامدينون ومد
 728,442 (2,271,386)  طراف ذات عالقة من أ حقالمست  المبلغ

 727,137 1,002,875  دائنون ومصروفات مستحقة 
 (163,270) 2,040,645  إلى أطراف ذات عالقة  المبلغ المستحق

  

───────── ───────── 
 10,685,326 10,779,828  غيلالناتجة من أنشطة التش التدفقات النقدية

 (193,861) (211,305) 14 فوعة ين مدمة للموظفهاية الخدأة ن فاكم
  

───────── ───────── 
 10,491,465 10,568,523  ناتجة من أنشطة التشغيل  لصافي التدفقات النقدية ا

  

───────── ───────── 
    تثمار االس أنشطة

 (1,242,047) (1,374,322) 7 شراء ممتلكات ومعدات 
 (7,034,332) (2,224,404)  لعادلة من خالل األرباح أو الخسائرقيمة اجة بالمالية مدر تا موجود اءشر

 (503,767) (849,040)  ادات الشاملة األخرى اإلير بالقيمة العادلة من خالل ةشراء موجودات مالية مدرج 
ة  ل الشام تاداإليرا ودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ن بيع موجم التمتحص

  رى ألخا
 

121,032 
 

7,990 
 193,147 1,512,545  ئر أو الخساألرباح من خالل ا متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

     - (1,000,000) 12 ودائع محددة األجل  
  

───────── ───────── 
 (8,579,009) (3,814,189)  ثمارشطة االست ن دمة في أستخالمصافي التدفقات النقدية 

  

───────── ───────── 
    أنشطة التمويل 

 (1,504,756)     -  صافي الحركة في دائني مرابحة  
 (19,010)     -  خزينة   مشراء أسه

 (26,550)     -  تكلفة تمويل مدفوعة 
 30,000     -  ادة رأسمال شركة تابعة ي ز

     - (690,859) 8 ير أجالت  مطلوبات سداد
 (1,246,288) (1,738,357)  ح مدفوعة ات أرب زيعاوت 

  

───────── ───────── 
 (2,766,604) (2,429,216)  ل  وي صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التم

  

───────── ───────── 
 (854,148) 4,325,118    ادل في النقد والنقد المعالنقص( ) الزيادةصافي 

 6,587,422 5,733,274  ية السنة داب  في كما لمعادالنقد والنقد ال
  

───────── ───────── 
 5,733,274 10,058,392 12 النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

  

═════════ ═════════ 
    

    عامالت غير نقدية م 
     - (2,812,036) 2.2 16لية  الما ار الدولي للتقارير  ة تطبيق المعي ج م نتي خدا ست اال   حق   التعديل على موجودات 
     - 2,812,036 2.2   16ار الدولي للتقارير المالية  ق المعي جير نتيجة تطبي التأ التعديل على مطلوبات  

 951,681     -  9  ي للتقارير المالية ل دو نتيجة تطبيق المعيار ال   ادمً ينين ومدفوعات مق التعديل على مد 
ار الدولي للتقارير يجة تطبيق المعي ت قة ن ات عال ف ذ را أطن م  التعديل على المبلغ المستحق 

 249,366     -  9المالية  
 (1,201,047)     -  9المالية  ار الدولي للتقارير  المعي ق  التعديل على األرباح المرحلة نتيجة تطبي 
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      ل الشركةحومات ومعل 1
  

تم تسجيلها "( هي شركة مساهمة كويتية ماأل ةالشرك)" .عواألسنان ش.م.ك.دمات طب الفم خلميدان لة ايادشركة عإن 

من   15في المادة  نصوص عليهمو تالية كما هالاألنشطة  جالوتعمل في م 1992نوفمبر  2 بتاريخكويت الدولة وتأسيسها في 

 : األم لشركةلاألساسي  ظامالن
 

 ت؛الوغيره من مجا جال طب األسنانخصصة في مز الطبية المتبناء وإدارة المراك 

 الكويت أو خارجها؛ دولة ادة أو غيرها سواء داخلوالممرضين والفنيين للعمل لدى العي ع األطباءالتعاقد م 

 جهزة والمعدات الطبية؛لأل نةصياتقديم خدمات ال 

 ز؛ ه المراكساعدة هذوتقديم الخدمات الطبية لموالعيادات المختلفة  إدارة المراكز الطبية 

 المجال؛ وزارة الصحة العامة في هذاان والتعاقد مع طب األسنة بمجال لقلمتعبحاث األالدراسات وااء إجر 

  ألسنان؛ة ااعوزرتركيب تأسيس وإدارة المختبرات المتخصصة في مجال 

  طراف؛ ألا هؤالء قًا لعقود يتم توقيعها معالحكومية والخاصة وف األسنان إلى المؤسسات طبتقديم خدمات 

  ضرورة؛ ة عند ال لينزلملطبية ااالرعاية خدمات تقديم 

 مية والخاصة؛ ولصالح الغير والمشاركة في المزادات الحكو شراء األجهزة والمعدات الطبية لصالح الشركة 

 المجموعةئل النقل الضرورية ألغراض ارات ووسالعقا لكمت . 

  ت ات وهيئاركبل شار من قدمحافظ مالية ت تثمارها فيق اسطري عن ةمجموعلدى الاستغالل الفوائض المالية المتاحة

 الكويت أو خارجها. دولة سواء داخل متخصصة

  االت مماثلة أو تعمل في مجات كرشي ف أو المشاركة بأي شكل من األشكال تملك حصص ملكية عةللمجمويجوز

ل هذه  إقامة مث للمجموعة حقي الكويت أو خارجها.دولة في تحقيق أغراضها داخل  موعة جمالشركات قد تساعد 

 و حيازتها.أ هاكة فيشارالم وأركات الش
 

 ، الكويت.15457، دسمان، 606 ص.ب.هو  للمجموعةعنوان المكتب الرئيسي المسجل إن 
 

المتحدة للخدمات ة شركلتابعة لهي شركة األم  ركةالشفي سوق الكويت لألوراق المالية. إن األم  ركة لشم اتم إدراج أسهي

 :2019% )52.11نسبة بالمجموعة في  لكية فعليةة محص تملك التي"( وىالوسط ركة األم .م.ك. )مقفلة( )"الشش الطبية

متحدة لاشركة لا )مقفلة( )سابقاً: دة القابضة ش.م.ك.متحالوق لشركة التف هي شركة تابعةالوسطى كة األم الشرإن (. 52.11%

 ألم الكبرى"(.كة ا)"الشر (ش.م.ك. )مقفلة(للرعاية الصحية القابضة 
 

ً لق 2020مارس  31ة المنتهية في للسن للمجموعة المجمعةلية انات المايبلا يح بإصدارلتصرتم ا مجلس أعضاء رار وفقا

لمساهمي  ويحق .األم مساهمي الشركةوتخضع لموافقة الجمعية العمومية السنوية ل 2020 يوليو 13 تاريخبالصادر اإلدارة 

 لسنوية.ة اومية العميجمعلااجتماع ي ف مالية المجمعةالبيانات الذه تعديل هاألم الشركة 
 

سنوية العمومية ال عيةمجال قبل من 2019مارس  31المنتهية في  ةللسن للمجموعة البيانات المالية المجمعةتمت الموافقة على 

  .2020 يونيو 2 بتاريخالمنعقد  تماعهافي اج الشركة األم مساهميل
 

 اد  أساس اإلعد 2.1
 

 امبيان االلتز

ً  للمجموعة معةلمجاية لمالات ايانالبعداد  تم إ  . ير المحاسبة الدوليةالصادرة عن مجلس معايمعايير الدولية للتقارير المالية  للوفقا
 

  د عداأساس اإل

ً لمب البيانات المالية المجمعة م إعدادتي لة من خالل  رجة بالقيمة العادباستثناء الموجودات المالية المد التاريخية دأ التكلفةوفقا

والتي تم قياسها وفقاً  ألخرى لمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة ا ودات المالية ا موجوال ائرالخسباح أو األر

  .ةدللعاللقيمة ا
 

 .للمجموعةالعملة الرئيسية  أيًضا الذي يمثلالكويتي  بالدينار البيانات المالية المجمعةتم عرض ي
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 اتحافصواإل يةحاسبالم اتفي السياسالتغيرات      2.2
 

السابقة ية الالمالمستخدمة في السنة مماثلة لتلك هذه المجمعة البيانات المالية اسبية المستخدمة في إعداد حسات المالسيا نإ

  ."عقود التأجير"  16رير المالية المعيار الدولي للتقا باستثناء تطبيق
 

 "التأجير عقود" 16لتقارير المالية ل المعيار الدوليتطبيق 
، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير عقود التأجير 17محل معيار المحاسبة الدولي  16للتقارير المالية  يللدومعيار اال ليح

أجير  تعقود ال 15-، وتفسير لجنة التفسيرات الدائمةن عقد تأجيرتحديد ما إذا كان الترتيب يتضم 4رير المالية تقاللية الدول

. يحدد  تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل قانوني لعقد التأجير 27-ئمةالداات سيرفوتفسير لجنة الت الحوافز-التشغيلي

العقود معظم لمحاسبة عن ويتطلب من المستأجرين ا فصاح عن عقود التأجيراإلو عرضوالقياس وال عترافالمعيار مبادئ اال

 ضمن نموذج موازنة فردي.
 

في تاريخ التطبيق  طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعيخدام تسبا 16ة اليالم المعيار الدولي للتقارير بتطبيق مجموعةلا قامت

بالقيمة الحالية   ستخدامر وموجودات حق االتم تسجيل مطلوبات التأجي. ةارنمقال وبالتالي لم يتم إعادة إدراج المعلوماتئي المبد

خدام ستا المجموعةرت تااخحية. تافتاال المرحلة حبارعلى األ أثيرأي تبالتالي لم يتم تسجيل لمدفوعات التأجير المستقبلية، و

 ق تأجير تطبعقود  ديدها سابقًا على أنهاتم تح تيالوط التي تسمح بتطبيق المعيار على العقود فق يةالعملية االنتقال المبررات

اختارت  .دئيلمبا يقتطبلا في تاريخ 4 يةالدولية للتقارير المال وتفسير لجنة تفسيرات المعايير 17 ر المحاسبة الدولي معيا

 تضمن ال تأو أقل و ًراشه 12 تهامد تبلغ تأجير التياستخدام إعفاءات االعتراف لعقود الالتطبيق يخ بدء تار فيأيًضا  عةجموالم

  وجودات م)"ال القيمة نخفضألساسي ماألصل ا يندرج فيها التي تأجيرعقود اللو ،قصيرة األجل"( تأجيراء )"عقود رشالخيار 

  ."(يمةالق منخفضة
 

 .2019 أبريل 1أثير على األرباح المرحلة كما في أي ت 16ولي للتقارير المالية دلبيق المعيار اينتج عن تط مل
 

 يكويت رنادي 
  الموجودات 

 812,0362, موجودات حق االستخدام
 ───────── 

 2,812,036 إجمالي الموجودات
 ═════════ 

  ت المطلوبا

 2,812,036 لوبات التأجيرطم
 ───────── 

 2,812,036 تمالي المطلوباجإ
 ═════════ 

 

 .2019 أبريل 1% كما في 4.75متزايد بنسبة ال اضقتربخصم مدفوعات التأجير بواسطة معدل اال المجموعةقامت 
 

 16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  تأثير ةيعطب (أ

جر( )كمستأ المجموعة، قامت 16قارير المالية دولي للتال يارق المعيبتط قبل. عقارات دةلعتأجير  دوقع المجموعةلدى 

تم رسملة  تشغيلي. في حالة عقد التأجير التشغيلي، لم ي جيرتأقد بتصنيف كل عقد من عقود تأجيرها في تاريخ البدء كع

ى  ت عل ثابال القسط ساأس علىمجمع لا الدخلكمصروفات إيجار في بيان  وتم تسجيل مدفوعات التأجير ةجرؤالم اتالعقار

ً وتم تسجيل أي إيجار مد التأجير. مدى فترة عقد الدائنين ا ومً مقدالمدينين والمدفوعات مستحق ضمن  وإيجارفوع مقدما

 على التوالي.   والمصروفات المستحقة
 

 ًقاعقود تأجير تم المحاسبة عنها كعقود تأجير تشغيلي ساب

تصنيفها سابقًا على أنها عقود تأجير  التي تمالعقود ر لتلك تأجيال باتومطلو متخداجودات حق االسيل موبتسج المجموعةقامت 

موجودات حق االستخدام   قود تأجير الموجودات منخفضة القيمة. تم تسجيلوع جلاألتشغيلي، باستثناء عقود التأجير قصيرة 

ومسجلة مستحقة قدًما وة مدفوعة مصلت اذير تأجعات أي مدفومقابل عدلة ل مطلوبات التأجير، الماستنادًا إلى المبلغ الذي يعاد

 ير المتبقية، مخصومةً باستخدام معدل االقتراض تأجالات سابقًا. تم تسجيل مطلوبات التأجير استنادًا إلى القيمة الحالية لمدفوع

 . 2019 أبريل 1المتزايد في 
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 )تتمة( اتواإلفصاحالمحاسبية  اتفي السياسالتغيرات      2.2

 

 )تتمة( "التأجير عقود" 16لتقارير المالية ر الدولي لعياالمق بيتط
 

 ة(تتم)16ة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالي تأثير طبيعة (أ

 ما يلي:بها بلية المتاحة والتي قامت بموجأيضاً بتطبيق المبررات العم المجموعةقامت 
 

 1أجير كما في نطوي على عقد تا كان العقد يمثل أو يذا إم متقييادة ة لعدم إعمبررات العملية االنتقاليدام الاختارت استخ 

جير تطبق ها عقود تأقود التي تم تحديدها سابقًا على أنالعى عل بدالً من ذلك المعيار فقط المجموعة. طبقت 2019 أبريل

 2019 يلأبر 1ي ما فك 4مالية ير الدولية للتقارير الت المعايوتفسير لجنة تفسيرا 17معيار المحاسبة الدولي 

  ة بصورة معقولة.ود التأجير ذات الخصائص المتماثلفردي لمحفظة عقاستخدام معدل خصم 

 2019 أبريل 1رةً قبل وط مجحفة وذلك مباشكانت عقود التأجير ذات شر إذاا م ماالعتماد على تقيي. 

 1شهراً بتاريخ  12 لخالي هتنت أجيرمدة عقد تعلى عقود التأجير ذات  رة األجلأجير قصيات عقود التتطبيق إعفاء 

 .2019 ريلأب

 2019 لريأب 1في كما التكاليف المبدئية المباشرة من قياس أصل حق االستخدام  عاد استب. 

 عقد التأجير.و إنهاء لى خيارات بمد أجل أقد التأجير في حالة اشتمال العقد عاستخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة ع 
 

 2020ابريل  1المطبقة اعتبارا من  يدةبية الجداسمحالياسات ملخص السب( 

من تاريخ  طبيقهوالذي تم ت 16تقارير المالية لل ليلدوعند تطبيق المعيار ا للمجموعة حاسبية الجديدةفيما يلي السياسات الم

 :التطبيق المبدئي
 

 كمستأجر المجموعة

قود ل وعاألجد التأجير قصيرة ثناء عقوباستجير التأ دوعق ميعجف والقياس بالنسبة لطريقة فردية لالعترا المجموعةتطبق 

حق االستخدام دفوعات التأجير وموجودات د مدالس مطلوبات التأجير المجموعةتسجل نخفضة القيمة. تأجير الموجودات م

 .التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسية
 

  حق االستخدامموجودات 

األساسي لالستخدام(. يتم قياس  صل ير )أي تاريخ توافر األعقد التأج تاريخ بدء م في تخداحق االس تموجودا المجموعةتسجل 

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

المباشرة  المبدئية التكاليفالمسجلة، وجير التأأجير. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات ت التلمطلوبا

 ة متأكد المجموعةما لم تكن  مستلمة.ير أجز ت، ومدفوعات التأجير التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقًصا أي حوافبدةالمتك

ام ستخدحق اال في نهاية مدة عقد التأجير، يتم استهالك موجوداتبشكل معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر 

تتعرض اإلنتاجي المقدر للموجودات ومدة التأجير أيهما أقصر. لعمر القسط الثابت على مدى اعلى أساس  لمعترف بهاا

 نخفاض في القيمة.ستخدام أيًضا إلى االاالق ت حموجودا
 

 مطلوبات التأجير 

تعين سدادها جير التي يفوعات التألمد اليةالتأجير المقاسة بالقيمة الح تمطلوبا المجموعةر، تسجل في تاريخ بدء عقد التأجي

نة( ناقًصا أي حوافز مضمة ابتات التأجير مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثة التأجير. تتضمن مدفوععلى مدى مد

وقع سدادها بموجب ضمانات القيمة أو سعر والمبالغ المت ة التي تستند إلى مؤشرغيرتأجير مستحقة ومدفوعات التأجير المت

معقولة  ةبصور المجموعةسته من قبل خيار الشراء المؤكد ممارأجير أيًضا سعر ممارسة دفوعات التة. تتضمن مريديالتخ

ل يتم تسجي اإلنهاء. رلخيا المجموعةدة عقد التأجير تعكس ممارسة ء مدة عقد التأجير إذا كانت منهاإ ماتومدفوعات غرا

لذي  أو الشرط ا  رة التي يقع فيها الحدثوف في الفتو سعر كمصرشر أى مؤمدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تستند إل

 .  يستدعي حدوث السداد
 

ر في حالة ة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجيمجموعجير، تستخدم اللتأا عاتعند احتساب القيمة الحالية لمدفو

ير يادة مبلغ مطلوبات التأجدء، يتم زتاريخ الب بعد ولة.المتضمن في عقد التأجير بسه قتراضر االمكانية تحديد سععدم إ

لى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية  ة إ افإلضوتخفيض قيمة مدفوعات التأجير المقدمة. با ة التمويلتكلفليعكس تراكم 

م لشراء في التقيي ة أومضمنمدة التأجير أو في مدفوعات التأجير الثابتة ال تغير في عديل أو التأجير في حالة وجود تلمطلوبات 

 . صل األساسياأل
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 )تتمة( اتواإلفصاحالمحاسبية  اتفي السياسالتغيرات      2.2

 

 )تتمة( "التأجير عقود" 16 لتقارير الماليةي لدولالار المعيتطبيق 
 

 (تمة)ت الجديدةملخص السياسات المحاسبية  (ب

 يمةالقضة فخمنعقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات 

ير أجالت)أي عقود  ى عقود التأجير قصيرة األجل للممتلكاتالتأجير قصيرة األجل علإعفاء االعتراف بعقود  عةالمجموق تطب

ا إعفاء االعتراف بالموجودات أيضً  تطبق ر الشراء(. كمااريخ البدء وال تتضمن خياشهًرا أو أقل من ت 12مدتها  التي تبلغ

. يتم إدراج مدفوعات (كويتي دينار 1,500 ل من)أي أق لقيمةالتي تعتبر منخفضة ا تدار المعيجتأ قودة القيمة على عمنخفض

لثابت ى أساس القسط اجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات علاأل رةقصيالتأجير على عقود التأجير 

 .فترة التأجيرعلى مدى 
 

لتي تسري على الفترات المحاسبية السنوية اعتبارا المالية واير لتقارلية لالدو اييرالمعلم يكن للتعديالت األخرى الصادرة على 

 .   موعةللمج ماليز أو األداء الالمركالمحاسبية أو  ساتياالسي على جوهرأي تأثير  2019 أبريل 1من 
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 2.3
 

المعايير  على الجديدةوالتعديالت من المعايير  لعددبكر الم قيطبلتتم ا، لم يةجموعملل المجمعةالمالية  البيانات عند إعداد

من هذه المعايير  ليس من المتوقع أن يكون ألي. 2020 بريلأ 1د بعو أفي  التي تبدأسنوية رات التسري للفت والتفسيرات التي

 ة. مجموعلل معةمجال ري على البيانات الماليةتأثير جوه
 

 أساس التجميع   2.4
  

خاضعة )الشركة المستثمر فيها ال تها التابعةللشركة األم وشركة المجمعة مجمعة البيانات الماليلا ةلمالينات ابياالن ضمتت

. تنشأ السيطرة عندما تتعرض 2020مارس  31ما في لخاصة كغراض ابما في ذلك الشركات ذات األ ركة األم(الش ةلسيطر

في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على   هاشاركتمن م غيرةتمات ائدحقوق في ع أو يكون لهاوعة لمخاطر المجم

شركة  على ال لمجموعةوبصورة محددة، تسيطر ا لمستثمر فيها.كة ارلشى اعل تهاالتأثير على تلك العائدات من خالل سيطر

 ة: المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموع
 

 القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  تمنحها  ية التلحاليق اقولحا أي)ر فيها شركة المستثمسيطرة على الال

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

 ؛ وهاثمر فيمستال ها في الشركةائدات متغيرة من مشاركتفي ع حقوق أو طرخاتعرض لمال 

 داتها.التأثير على عائمستثمر فيها في ليطرتها على الشركة االقدرة على استخدام س 
 

 هاموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارلمجتفظ اتحما عند

 ذلك: ركة المستثمر فيها بما فيلشعلى ا تهايطرتقييم مدى س ف ذات الصلة عندلومات والظروالمع افةك
 

 افيه ثمرالمستة شركال يفملي األصوات اآلخرين احمع اقدي القائم الترتيب التع 

 الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى  الحقوق 

 لة.تممحالتصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت ال حقوق 
 

وجود تغيرات في عامل  ر إلىف تشيقائع والظروا على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الوطرتهسيم مدى قيية تلمجموعد اتعي

ركة  جميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشيبدأ ت لسيطرة.ة لالثثلوامل ا أو أكثر من العواحد 

ات التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطلوب شركة ا على الرتهسيطالمجموعة فقد تندما سيطرة ع التابعة وتتوقف هذه ال

من تاريخ  ةالمجمع البيانات الماليةسنة في خالل الها بيع وزتها أعة التي تم حيافات المتعلقة بالشركة التابلمصروات واواإليراد

 .التابعة  ركةشاللى حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة ع حصول المجموعة على السيطرة 
 

ير  ركة األم للمجموعة والحصص غي الشمساهملة األخرى بالخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشامأو  ق األرباحعلتت

يانات الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على الب عجز في لى رصيدك إذل ىدى إن أالمسيطرة حت

عاد كافة السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استب ة معالمحاسبيات ياستماشى السكي تل ابعةالت المجمعة للشركة المالية

ت والتدفقات النقدية المتعلقة مصروفاات واليرادواإل لملكيةمجموعة وحقوق المطلوبات فيما بين شركات الات واموجودال

 وعة بالكامل عند التجميع. بالمعامالت فيما بين أعضاء المجم
 

 وق ملكية.ة تابعة، مع عدم فقد السيطرة، كمعاملة حقلشركالملكية صة ي حالتغير ف ة عنبلمحاسيتم ا
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 )تتمة(أساس التجميع   2.4
 

الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة(، والمطلوبات،  تبعدإنها تسابعة، فة تشرك المجموعة السيطرة على إذا فقدت

الدخل  بيان في  ناتجةسائر أي أرباح او خ  تسجيلين يتم خرى؛ في حاأل ةلملكيحقوق الحصص غير المسيطرة، وبنود وا

 دلة.لعاة اتفظ به بالقيمأي استثمار مح تسجيل. ويتم المجمع
  

 :2020مارس  31في عة كما البيانات المالية المجمالمدرجة ضمن  للمجموعة يةالرئيس بعةالتا فيما يلي الشركة
 

 سيسالتأد بل اسم الشركة التابعة
 31الفعلية كما في ملكية الة صح

 يسيةئة الراألنشط مارس

  2020 2019  

األسهم  شركة الميدان كابيتال لبيع وشراء
 م.م.ت ذ.والعقارا

 
 الكويت

 
99% 

 
 تسهم والعقاراألارة في تاجالم 99%

 

 لخص السياسات المحاسبية الهامة م      2.5
 

 العتراف باإليراداتا

عميل بقيمة تعكس لى الع أو الخدمات إبضائلى الطرة عمن العقود مع العمالء عند نقل السيجة ناتلاادات اإليريتم االعتراف ب

مع  العقود المجموعةتحدد الخدمات.  و تقديمبضائع أنقل ال ابله مقفي الحصول علي اأحقيته وعة المجمالذي تتوقع المقابل 

الزمنية  والقيمة ريلمتغعتبار تقديرات المقابل اة أخذا في االعاملمالعر وس اءكما تحدد التزامات األد ،متى أمكن ذلك، العمالء

خدمة  ل منتج أوستقل لكبيع المال سعر لمنفصلة على أساساألداء ا ملة على التزاماتألموال، كما تقوم بتوزيع سعر المعال

بالطريقة األداء  اتالتزامن ام مزالت لكفيذ أو فور تن على تسجيل اإليرادات عند المجموعةتعمل  ديمها. كمامستقلة يتم تق

 إلى العميل.ات تحويل البضاعة أو الخدم المتعهد بها في
 

مثل الخصومات والتخفيضات  عميلإلى ال لممنوحةت ايازايعكس االمت ،معاملة إن وجدال متغير ضمن سعرإن المقابل ال
 ا إم  م تحديد هذه التقديرات باستخداميت خرى.أة تملمح اثحدأد وأي حوافز مستحقة محتملة من العميل وأي وترداد النقواس
عتراف يتم االسث ، حيبدأ التقييدالمتغير إلى م خضع قياس المقابللمتوقعة" أو طريقة "المبلغ المرجح". كما ية اقيمة "القطري

حتى اس يالق يدتقيستمر سجلة.  يت عدم رد جزء جوهري من اإليرادات المتراكمة الماإليرادات فقط عندما ترتفع احتماالب
دات أ التقييد كإيراة التي تخضع لمبديتم مبدئيا االعتراف بالمبالغ المستلمحقا. ومتغير الالقابل ينتهي عدم التأكد المتعلق بالم

 ل.نفصد ماستردا  التزام ورةفي صمؤجلة 
  

رة نمطية على يطر بصوا تسهيث أنتها حفي جميع ترتيبات إيراداتمثل نفسها أساسية ة شركتعمل ك إلى أنها المجموعةانتهت 
 لعميل. لى اها إلنقل ات قبالبضاعة أو الخدم

 

ً  يجب  ت.اداإليرقبل االعتراف با اهأدنينة المبالمحددة  رافعتالوفاء بمعايير اال أيضا
 

 ت مرضى اداإير
خدمات ن المتتضو داخلية والخارجية.لعيادات الاالرسوم المحملة لقاء خدمات إيرادات المرضى بصورة رئيسية  ضمنتت

. يتم المستخدمةالدوائية منتجات واألشعة والمختبرات وال معداتالطبية وال هنيةلخدمات المواف غروالروفات اإلقامة مص
بالتزامات األداء وعادة ما يكون ذلك عند المجموعة  استيفاء( فور)أو  عندينة ة معزمني رةتف فيى تسجيل إيرادات المرض

قاء أحقيتها فيه لالمجموعة قابل الذي تتوقع س المالذي يعك تسجيل إيرادات المرضى وفقا للمبلغيتم  مالء.ت إلى العتقديم الخدما
ير عن الخدمات التي ال يتم مقابلها تحميل أي تا فواصادر بهال غير راداتت إلى العميل. ويتم تسجيل اإليدماتقديم الخ

 المقدمة. دمة خاء الير بها لقمصروفات على المرضى وال يتم إصدار أي فوات
 

 مبيعات الصيدلية
ك  ل ذ  تمي ةعالعميل على السيطرة على البضا  التي يحصل فيهانية في الفترة الزمية من مبيعات الصيدليتم االعتراف باإليرادات 

 عند وقت التسليم. مة عا بصفة
 

 إيرادات أخرى 
 دفوعات. الم ماستالثبوت الحق في ها أو عند متاليتم االعتراف باإليرادات األخرى عند اس
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 )تتمة(  ةة الهاملمحاسبيملخص السياسات ا     2.5
 

 المالية  دواتألا
 

 الموجودات المالية
 

 قياس االعتراف المبدئي وال
خصائص  و ج أعمال المستخدم في إدارة الموجودات الماليةلية استنادًا إلى نموذت الماموجوداف التصني المجموعةتحدد 

 ة. ماليوجودات الللم ةعاقديالتدفقات النقدية الت
 

 مالاألعج وذم نمتقيي

 قيقلتح الماليةات الموجودات ة إدارة مجموعذي يعبر بشكل أفضل عن كيفيستوى الالها بالمنموذج أعم المجموعةتحدد 

  ى أعل  ىووإنما يتم تقييمه عند مست ة،على أساس كل أداة على حد المجموعةموذج أعمال مال. وال يتم تقييم نمن األعغرضها 

 ا يلي:ي يتم مراعاتها مملحوظة. تتضمن المعلومات التل امعوعدة ى د إلتنيسو حافظ مجتمعةللم
 

 عمل اساتحفظة وتطبيق تلك السيالسياسات واألهداف الموضوعة للم ً  ؛ ويا

   فية موذج األعمال( وكين ناألعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمالتي تؤثر على أداء نموذج  المخاطر         

 ىل فة إر؛ باإلضامخاطدارة تلك الإ

 قعاتالتواب تلك المبيعات وأسبالسابقة وقيمتها وتوقيتها باإلضافة إلى يعات في الفترات معدل التكرار المتوقع للمب     

 .ل نشاط المبيعات المستقبليةوح
 

 ويوأ" أو "سينارس"السيناريو األ موذجنوضع  لة دونالمتوقعة بصورة معقوتقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات  يستند

صلية األ قة تختلف عن التوقعاتعد االعتراف المبدئي بطريية بتدفقات النقدلفي حالة تحقيق ا حاالت الضغط" في االعتبار.

ه ذدرج هنها ستنموذج األعمال، ولك من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن المجموعة، لن تغير وعةللمجم

 .المستقبليةات فترفي ال مؤخراً  الية المستحدثة أو المشتراةملم الموجودات ايمعلومات عند تقيال
 

لغ والفائدة فقط )اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة صل المبفوعات أمد مثلتالنقدية التعاقدية ت قالتدفتقييم ما إذا كانت ا
 فقط(
لغ والفائدة المبأصل  تاختبار مدفوعاا كانت تستوفي ديد ما إذمالية لتحالدات موجولل ديةعاقبتقييم الشروط الت المجموعةتقوم 

ند االعتراف المبدئي وقد يتغير على لي عل المالألص دلة " بأنه القيمة العالغمبل الر، يُعرف "أص تبافقط. ألغراض هذا االخ

المبلغ  المرتبطة بأصل االئتمان ال ومخاطرلألمو منيةزال مة لقيائدة بأنها المقابل لقاء امدى عمر األصل المالي. وتُعرف الف

ية تتمثل عاقدية التلنقدات اما إذا كانت التدفقم ييد تقش الربح. وعنهامخرى والتكاليف وكذلك األساسية األ راض اإلق رومخاط

 من توقيت  د تغيرية قداقتع روطما إذا كان األصل المالي يتضمن ش المجموعةفي مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، تراعي 

 ما يلي: المجموعةرط. وتراعي توفي هذا الش تسيث الحبية التعاقدية التدفقات النقدأو مبلغ 
 

 و لتدفقات النقدية؛وقيت اغ وتمبل لتي قد تغير منة اتمللمحاث ااألحد 

 و  مزايا الرفع المالي؛ 

 و  شروط السداد المبكر ومد أجل السداد؛ 

 ودات التي ال وجملثل ترتيبات انقدية من موجودات محددة )مت الدفقافي الت وعةمجالم بةطالالشروط التي تحد من م

 و وع(؛تتضمن حق الرج

 ل إعادة تحديد معدالت الفائدة بصورة دورية.مث –ل موالأل منيةلقاء القيمة الزابل قالمزايا التي تعدل الم 
 

دية و التقلب في التدفقات النقطر ألمخال التعرضمن نى دوى األإن الشروط التعاقدية التي تسمح بالتعرض ألكثر من المست

فقط. وفي الفائدة المبلغ ول أصت ة تتمثل في مدفوعاديقاي ال تتيح تدفقات نقدية تعرتيب إقراض أساسغير المرتبطة بت ةالتعاقدي

 .االت، يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمثل هذه الح
 

 يف وقياس موجوداتها المالية كما يلي:تصن موعةمجالت دحد
 

 رجة بالتكلفة المطفأةمالية مدموجودات 
ها ة استيفائفي حال المطفأةبالتكلفة رجة المدت المالية داجوالمو سيابق ةالمجموع. تقوم عةجمومبال صلةهذه الفئة هي األكثر إن 

 : تاليينالشرطين ال
 

  النقدية لغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات وذج أعمال انمن ضم لماليباألصل اأن يتم االحتفاظ

 التعاقدية؛ و

 قط والفائدة فعات أصل المبلغ مدفوة تمثل يخ محددوارفي تنقدية  فقاتى تدي إلأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المال

  غ القائم.أصل المبلعلى 
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 ( تتمة) مةهاالت المحاسبية لخص السياسام     2.5
 

 تتمة( )المالية  تدوااأل
 

 )تتمة( المالية الموجودات
 

  )تتمة( اساالعتراف المبدئي والقي
 )تتمة( رجة بالتكلفة المطفأةمالية مدموجودات 

. القيمةفي  نخفاضالواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع للمطفأة بالمالية المدرجة بالتكلفة اموجودات اً قياس الالحقيتم 

ي  ف  نخفاضالباألصل أو تعديله أو تعرضه ل عترافإلغاء االد نعمع المجبيان الدخل  الخسائر ضمن تراف باألرباح أواالع يتم

 القيمة.
 

عالقة   أطراف ذاتمن  ةتحقلغ المساالمدينين والمب المجموعةمطفأة لدى كلفة التلجة بالمدرية اموجودات المالال ضمنتت

 دل. المعانقد لاقد ووالنألجل والودائع محددة ا
 

 والمبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة  مدينونال
ً أي خانوم ألصلي غير المخصا الفاتورةغ بلبم من أطراف ذات عالقة  بلغ المستحقوالم نونالمدييدرج  مان سائر ائتقصا

 متوقعة.  
 

 ة األجلمحدد ودائع
 علي.ة الففائدلدل اعخدام مكلفة المطفأة باستة األجل بالتمحددراج الودائع يتم إد

 

 النقد والنقد المعادل 
 ة أشهرثالثتها تحقاق أصلية مداسجل ذات فترة األ والنقد والودائع محددة رصدة لدى البنوكمن األيتكون النقد والنقد المعادل 

 لي.ة الفعام معدل الفائدمعادل بالتكلفة المطفأة باستخدلنقد اللنقد وايدرج ا أو أقل.
 

 الملكية(وق حق )أدواتعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ة البالقيم ةدرج مالية الموجودات المال
تصنيف حدة( الختيار  أداة علىأساس كل  ىل)ع غاءغير قابل لإللموعة على نحو لمجعند االعتراف المبدئي، قد تلجأ ا

ة وال يسمح بالتصنيف وفقا للقيم األخرى. ملة الشت اكية وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادااالستثمارات في أدوات حقوق المل

ل ي مقابن يتمثل فاكذا و إرض المتاجرة أفي األسهم لغ مارت الشاملة األخرى إذا تم االحتفاظ باالستثادايرالل اإلالعادلة من خ

  .3ية ي عليه المعيار الدولي للتقارير المالألعمال والذي يسرادمج بند تري في قبل المشمسجل من محتمل 
 

للقيمة  يا وفقاادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مبدئعمة القياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيم يت

سائر الناتجة من التغيرات في قيمة العادلة مع إدراج األرباح أو الخقياسها وفقا لليتم والحقا، . املةالمعليف لة زائدا تكالعادا

اطي التغيرات المتراكمة في القيمة يي احتف ةيتراكمصورة يرادات الشاملة األخرى ويتم تسجيلها باإل ضمن  ةلعادل القيمة ا

 أسهم، وبدال من ذلك ارات في االستثم عند بيع المجمعل دخن البيا إلى كمةتراالم الخسائررباح أو تصنيف األ لن يعادالعادلة. 

 يتم تحويلها إلى األرباح المرحلة.
 

ه ج توزيعات األرباح من هذدخل المجمع. يتم إدرا المالية إلى بيان ال اتموجوداألرباح والخسائر من هذه ال إدراجادة عإ يتمال 

 األرباح،حق المجموعة في استالم توزيعات دما يتم إثبات عن عمجمدخل اليان ال في بكية قوق الملأدوات ح مارات فياالستث

  الحالة، ذه ي هوف المالي، مثل استرداد جزء من تكلفة األصل  تحصالتممن هذه ال موعةجالم اهباستثناء الحاالت التي تستفيد في

خالل  يمة العادلة منة بالقة المصنفق الملكيقوح ات. إن أدواألخرى ةملالشا راداتاإليفي ح ارباأل همثل هذيتم تسجيل 

 . ةقيمالالنخفاض في لال تخضع اإليرادات الشاملة األخرى 
 

 باح أو الخسائرل األرعادلة من خالمة البالقيدرجة ملية امدات موجو
لغرض ظ بها محتفة الة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات الماليالمالية المدرج وجوداتتتضمن الم

وجودات  و المائر أسالخو باح أل األردلة من خال دئي بالقيمة العاة المصنفة عند االعتراف المبلمتاجرة أو الموجودات الماليا

ً سها قيا غي إلزاميالتي ينبالمالية ا العادلة. يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم   للقيمةوفقا

 ثل في ال تتم قدية التيذات التدفقات النت المالية وبالنسبة للموجودالى المدى القريب. ة الشراء عو إعادلبيع أرض اا لغحيازته

لة من خالل األرباح أو الخسائر بغض النظر عن  العاد  القيمةها بقياستصنيفها و ، فيتمالمبلغ والفائدة فقطل أصات عدفوم

 نموذج األعمال. 
 

لقيمة وفقاً ل ركز المالي المجمعباح أو الخسائر في بيان المة بالقيمة العادلة من خالل األردرجية الملمالات ايتم إدراج الموجود

 .المجمعدخل ن الدلة في بياة العاتغيرات في القيمافي الاج صرد إ مع عادلةال
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.5
 

 )تتمة( المالية  األدوات
 

 ة()تتم ليةماالت داوجوالم
 

  ()تتمة ياساالعتراف المبدئي والق
 لية الما موجوداتإعادة تصنيف ال

المجموعة فيها  لصحتإال في الظروف التي  بها مبدئيالالعتراف ل الحقًاية لمالها اتاموجودال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف 

 .ئههاانأو  بيعهأو  نشاطعلى 
 

  افعتراالإلغاء 
ات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه جزء من مجموعة موجود لمالي أوألصل اء من ازأو جمالي )أصل ب افإلغاء االعتريتم 

 ذلك( عندما:

 أو  ات النقدية من األصل؛تالم التدفقفي اس لحقوقتنتهي ا 

  مة  ستلالم قديةلتدفقات النا بدفع ازامً التصل أو تتحمل في استالم التدفقات النقدية من األ حقوقهابتحويل  المجموعةتقوم

فة بتحويل كا المجموعةرتيب "القبض والدفع" وإما )أ( أن تقوم ى طرف آخر بموجب تخير مادي إلتأ دونامل كبال

لألصل   بكافة المخاطر والمزايا الهامة االحتفاظ بتحويل أو المجموعةة لألصل أو )ب( أال تقوم والمزايا الهامخاطر مال

  ل.لى هذا األصالسيطرة عدت فق ولكنها
 

،  ع"فدم التدفقات النقدية من األصل أو تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والفي استالحقوقها  لبتحويموعة مجالم تقوعندما 

و أ لمجموعة بتحويلاي مدى ذلك االحتفاظ. وإذا لم تقم أ  إلىوييم لما إذا ما زالت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية إجراء تقب قومت

تسجيل األصل المحول بمقدار  يالمجموعة فألصل، تستمر السيطرة على ا لم تفقدوصل لأليا لمزار وااالحتفاظ بكافة المخاط

قياس األصل المحول   االلتزام ذي الصلة. ويتم المجموعة أيضاحالة، تسجل ي هذه الف  صل.األ ى لعاستمرارها في السيطرة 

 .ةموعلمجا اظ بهتحتفوق وااللتزامات التي لحقس اعلى أساس يعك تزام المرتبط بهواالل
 

الحد  أو ل ص ك األضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لذلشكل لمستمرة التي تأخذ السيطرة ا قياسيتم 

 أيهما أقل.   هدادالمجموعة سقصى للمقابل المستلم الذي قد ينبغي على األ
 

 المالية انخفاض قيمة الموجودات

من خالل عادلة غير المحتفظ بها وفقا للقيمة الع أدوات الدين بة لجميالنسقعة بوالمتمان خسائر االئتجموعة مخصص مال تسجل

لعقد وكافة تخدمة طبقا لالفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المس إلىقعة ن المتوتمائالاائر األرباح أو الخسائر. تستند خس

علي األصلي لألصل.  تقريبية لسعر الفائدة الفسبة العجز بنم م خصذلك يتوب. ة استالمهاموعلمجالتي تتوقع ا التدفقات النقدية

 أو التعزيزات االئتمانية األخرىنات المحتفظ بها ضماال يعب منجة تالنا سوف تشمل التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية

  .تعاقديةالشروط الالتي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من 
 

رض الزدياد تعان التي لم تمخاطر االئتمحاالت التعرض لبالنسبة ل تين.على مرحل ةعتوقخسائر االئتمان المسجيل يتم ت

الناتجة االئتمان المتوقعة مقابل خسائر خسائر ي، فيتم احتساب مخصص لمبدئاتراف االئتمان منذ االعجوهري في مخاطر 

حاالت التعرض ل(. بالنسبة اهرً ش 12ل ة خالتوقعالئتمان المخسائر الية )التا اشهرً  12دة حداث التعثر المحتملة خالل مأمن 

احتساب مخصص  جببدئي، فيف الماالعترئتمان منذ االجوهري في مخاطر االالزدياد عرضت لالتي تمخاطر االئتمان ل

المتوقعة  ئر االئتماناسر )خالتعث عنظر النبغض  للتعرض ر المتبقيعمعة على مدى الخسائر االئتمان المتوقمقابل خسائر 

 .  (داةاألمر دى على مع
 

ع تتبال ، لتاليابة. وعلمتوقائر االئتمان امبسطة الحتساب خسوعة بتطبيق طريقة التجاريين، تقوم المجمفيما يتعلق بالمدينين 

ن خسائر االئتما إلىخسائر استنادا اف بمخصص من ذلك باالعتررات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدالً التغيموعة مجال

  إلى صصات تستند بإنشاء مصفوفة مخالمجموعة مجمعة. قامت  ة في تاريخ كل بيانات ماليةدااأل عمرمدى على المتوقعة 

 القتصادية. العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة ال ابمق اتمان وتعديلهئاالئر اة بخسبرة التاريخيلخا
 

د تعتبر مع ذلك، قيوماً. و 365اقدية لمدة ت التعمدفوعاد السدا ر المجموعة األصل المالي متعثراً في حالة التأخر فيتبتع

عدم احتمالية استالم   إلى جية خار ال وأالداخلية  ماتلمعلواتشير متعثراً عندما الي ت األصل المفي بعض الحاالالمجموعة 

األصل . يتم شطب ل المجموعةن قببالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها م عاقدية القائمةالمجموعة للمبالغ الت

 دية. تعاقت النقدية الرداد التدفقاعقول باستيكون هناك توقع م المالي متى ال
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 )تتمة(  اسبية الهامةاسات المحيالس صملخ     2.5
 

 )تتمة( لية الما األدوات
 

  المطلوبات المالية

  والقياسدئي اف المباالعتر

 الدائنين.اليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة في حالة كتد في بعبالصا ادلةالع بالقيمة المالية الموجوداتتسجل كافة 
 

 . عالقة ذاتراف ستحقة إلى أطوالمبالغ المروفات المستحقة والمصئنين ادالة المجموع لدىن المطلوبات المالية تتضم
 

 القياس الالحق

  لمطلوبات المالية إلى تصنيفها كما يلي:حق للالا اسالقييستند 
 

 طراف ذات عالقة إلى أ والمبلغ المستحقة ات مستحقومصروفن نوائد
أو  ل الموردير من قببها فواتسلمها، سواء صدرت ات تم تخدمو أ ضائعيتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء ب

 در.  لم تص
 

  إلغاء االعتراف

 و انتهاء صالحية استحقاقه. بات أو إلغاؤه ألوبالمط لمرتبطام التزبالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من اال عترافاالاء إلغيتم 
 

حالي  ام المالي اللتزط االل كبير، أو بتعديل شرولفة بشكمختط ورض بشعند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقر

رج الفرق في  يدديد، وتزام جبال ترافبااللتزام األصلي واع إلغاء االعترافلتعديل كأو ا كبير، يتم معاملة هذا التبديل بشكل

 . الدخل المجمعالدفترية ذات الصلة في بيان  ةيمالق
 

 مقاصة ال

ك فقط إذا كان هنا لمركز المالي المجمعن ابيافي المبلغ في مالية ويدرج صاال لمطلوباتالية واالمت ادموجوتتم المقاصة بين ال

ت الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوباس أساد على السدا نية توجدصة المبالغ المحققة وانوني ملزم حاليًا لمقاحق ق

 في آن واحد. 
 

 الضرائب  

   ةوطنيضريبة دعم العمالة ال

ً للقانمجموعة ضريبة دعم العمالة الوب التحتس   2006ة لسن 24ة رقم رار وزارة الماليوق 2000لسنة  19ون رقم طنية وفقا

 ضريبة.   ع لللخاض% من ربح السنة ا2.5 نسبةب
 

 الزكاة 
ا من اعتبارً  سريي يذال 2007لسنة  58ة رقم سنة وفقًا لمتطلبات قرار وزارة الماليبح ال% من ر1م احتساب الزكاة بنسبة تي

 .2007ديسمبر  10
 

 م العلمية الكويت للتقدسسمؤ
ً لطريقة االحتساب المعتقدم اويت للعة حصة مؤسسة الكاحتسبت المجمو ً دلة لعلمي وفقا مؤسسة لس إدارة  لقرار مجوفقا

ه من استبعاديجب  اريجبإلطي ا حول إلى االحتياتعلى أن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وال ي ينصدم العلمي الذالكويت للتق

    حديد الحصة.ربح السنة عند ت
 

 ومعدات  ممتلكات

 . )إن وجدت( لقيمةك المتراكم وخسائر االنخفاض في االوالمعدات بالتكلفة، ناقصاً االسته تدرج الممتلكات
 

 :يما يلر اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالقسط الثابت على مدى األعما على أساسيحتسب االستهالك 
 

 التأجير فترة عقدمن  سنة 20  على أرض مستأجرة نىمب 

 سنوات  5 وديكوراتث أثا 

 سنوات  5  أدوات ومعدات 

 سنوات  10-5 ةيبط أجهزة 
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 )تتمة(  اسبية الهامةلمحملخص السياسات ا     2.5
 

 )تتمة(ومعدات  ممتلكات

انخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في أي رض تحديد لغوالمعدات  للممتلكات دفتريةال ةيتم مراجعة القيم

 مبلغال دفتريةال ةالقيم تجاوزتتلك المؤشرات، وإذا ثل مإذا ما ظهرت دادها. فمكن استرقد ال ي دفتريةالف إلى أن القيمة روالظ

يع ادلة ناقًصا التكاليف حتى البل القيمة العوالتي تمث دهالممكن استردا امبلغه، تخفض الموجودات إلى الممكن استرداده المقدر

 . علىأأيهما  ،أو القيمة أثناء االستخدام
 

المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم التي يتم والمعدات  الممتلكاتحد بنود بدة الستبدال جزء من أروفات المتكلة المصيتم رسم

القتصادية ا مزايافقط عندما تزيد من ال الحقة األخرىالمصروفات الللجزء المستبدل. ويتم رسملة  دفتريةالشطب القيمة 

 دها.عند تكب عبيان الدخل المجمى في كافة المصروفات األخر ليتسجيتم لق بها. ووالمعدات المتع متلكاتمالالمستقبلية لبند 
 

اقتصادية   ايامزعدم توقع  البيع أو عندعند  به إلغاء االعترافوالمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم  الممتلكاتإن بند 

صافي  )المحتسبة بالفرق بين األصلب العترافإلغاء ااتجة عن خسائر نأو  أو بيعه. تدرج أي أرباحمستقبلية من استخدامه 

 األصل. ب إلغاء االعترافعند   بيان الدخل المجمعلألصل( في   دفتريةالمة لقيمتحصالت البيع وا
 

ن متى كا يلها على أساس مستقبلي،تعدوجودات في نهاية كل سنة مالية وماالستهالك للنتاجية وطرق يتم مراجعة األعمار اإل

 ذلك مالئًما.
 

  2019مارس  31حتى بقة سبية المطالمحاسياسات ال –عقود التأجير 

 جر كمستأالمجموعة 

كعقود تأجير  لصملكية األب  رتبطةمالامة الهزايا طر والمالمخا بجميع جبهابمو المؤجريحتفظ  التيد التأجير يف عقويتم تصن

رة على أساس القسط الثابت على مدى فتالمجمع التشغيلي كمصروف في بيان الدخل  تأجيرمدفوعات ال تسجيليتم  .تشغيلي

 .تأجيرال
 

 المخزون

الوصول  دة في المتكب. والتكاليف هي تلك المصروفات قها أيها أقلتحقي في القيمة الممكنأو صابالتكلفة  ون المخزيتم إدراج 

 الحالي وتقاس على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. نتج إلى حالته وموقعهبكل م
  

مام والتكاليف تاليف المقدرة لإلاقًصا التكال العادي نسياق األعم ر فيالمقدكن تحقيقها هو سعر البيع مة الممصافي القيإن 

 ضرورية إلجراء البيع. رة الالمقد
 

 ماليةغير الجودات انخفاض قيمة المو

قيمته.  ت قد انخفضأن أصاًل  إذا كان هناك مؤشر على د مابإجراء تقييم لتحدي انات مالية مجمعةبيكل بتاريخ  لمجموعةا تقوم

بتقدير المبلغ  المجموعةلسنوي لألصل، تقوم لقيمة اء اختبار انخفاض اوفر مثل هذا المؤشر أو عند ضرورة إجرافإذا ما ت

القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً تكاليف البيع ن استرداده لألصل هو المبلغ الممكل. إن ه لألصالممكن استرداد

لم يكن األصل منتجاً ادي ما أصل على أساس إفر يتم تحديد المبلغ الممكن استرداده لكلقيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى. وو

خرى أو مجموعات الموجودات اجها من الموجودات األالتي يتم إنتن تلك كبير علتدفقات نقدية واردة مستقلة على نحو 

 ن استرداده، يعتبر األصل منخفض القيمةاألخرى. عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة إنتاج نقد مبلغه الممك

 .معل المجن الدخ بيا ضمنالقيمة في نخفاض الا ئريل خسامن خالل تسج استردادهالممكن ويخفض إلى مبلغه 
 

الحالية باستخدام معدل خصم يعكس قيمتها لمستقبلية المقدرة إلى ية اتخدام، يتم خصم التدفقات النقديم القيمة أثناء االسعند تقي

يع عادلة ناقصاً التكاليف حتى الب. عند تحديد القيمة التعلقة باألصلخاطر المموال والممات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألتقيي

 تاحة.المخرى األرات القيمة العادلة  مؤش هذه العمليات الحسابية من خالليتم تأييد يم مناسب. موذج تقيام ناستخد يتم
 

 .معبيان الدخل المجالعمليات المستمرة في خسائر انخفاض قيمة  تسجيليتم 
 

أي مؤشر على أن هناك ذا كان ما إ لتحديد مجمعةبيانات مالية كل قييم بتاريخ يتم إجراء تجودات باستثناء الشهرة، سبة للموبالن

تقدير وعة بالمجمتقوم فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر،  انخفضت.لم تعد موجودة أو قد  بقاً خسائر انخفاض القيمة المسجلة سا

اك تغير كان هنط إذا لة سابقاً فقالقيمة المسجفي نخفاض الا رئخسا رد. يتم اج النقدإنتلألصل أو وحدة  دهغ الممكن استرداالمبل

إن  . القيمةفي  نخفاضاالج أخر خسارة من إدرالتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم المستخدمة  الفتراضاتافي 

سترداده أو القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها صل مبلغه الممكن اد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألالرد محدو

. ويسجل هذا الرد في  نخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقةيتم تسجيل خسائر اال ك فيما لو لمستهالبعد االبالصافي 

 . تقييمالإعادة  في يادةكز الردمعاملة  تمبمبلغ معاد تقييمه وفي تلك الحالة، ت ما لم يتم إدراج األصل مجمعبيان الدخل ال
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 ( )تتمة ةملخص السياسات المحاسبية الهام     2.5
 

 لخدمة للموظفينافأة نهاية امك

خدمة  المدة  وطولمكافأة يستند إلى الراتب النهائي هذه ال اقإن استحق دمة لجميع موظفيها.المجموعة مكافأة نهاية الختقدم 

   لخدمة.كاليف المتوقعة لهذه المكافآت تستحق على مدى فترة اأدنى. إن التمة معينة كحد رة خدويخضع إلتمام فت ينللموظف

من اعية وتحتسب كنسبة االجتم اتإلى المؤسسة العامة للتأمين مجموعة بتقديم مساهماتا الكويتيين، تقوم النسبة لموظفيهبال

 عند استحقاقها. روفاتمات والتي تسجل كمصاهمحددة بهذه المس المجموعةالتزامات  مرتبات الموظفين. إن
 

 لمخصصاتا

ي الماضي ويكون ج عن حدث وقع فوني أو استداللي( ناتام حالي )قانالتز لمجموعةاالمخصصات عندما يكون على  لسجت

مبلغ االلتزام  يرتسوية االلتزام ويكون من الممكن تقداقتصادية ل مزايافقًا صادًرا للموارد المتضمنة لتطلب تدن يمن المحتمل أ

 وثوق منها.رة مبصو
 

 المحتملةالمطلوبات 

لم يكن احتمال التدفق   تم اإلفصاح عنها مابل ي ز المالي المجمعبيان المركن ضم لةالمحتم المطلوباتب االعترافال يتم 

 اقتصادية أمًرا مستبعداً. مزاياارد المتضمنة لر للمودالصا
 

 القيمة العادلة

 ين في المشاركل بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة منظمة بين السعر المستلم مقابي إن القيمة العادلة ه

أو تحويل االلتزام في إحدى  األصل  اس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيعقي ريخ القياس. يستندلسوق في تاا

 الحاالت التالية: 
 

 أو لألصل أو االلتزام، السوق الرئيسي  في 

 الءمة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسيفي السوق األكثر م. 
  

 و السوق األكثر مالءمة.أ إلى السوق الرئيسي من الوصول عةلمجموتتمكن ايجب أن 
 

ر عيوق استخدامها عند تسلمشاركين في السصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يمكن لدلة لأل يتم قياس القيمة العا

 .لمثلىصادية ااالقت هملحام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصاألصل أو االلتزا
 

قيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام  قياس المالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لم مجموعة أساليب تقييتستخدم ال

 .دخالت غير الملحوظةلملة وتقليل استخدام الملحوظة ذات الصللمدخالت ا
 

ة ضمن الجدول  معيانات المالية المجها في البعن فصاحة أو االتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادل

 لقيمة العادلة ككل: ل أهمية لقياس اوالذي يمثأقل مستوى من المدخالت ، استناداً إلى كما يليالهرمي للقيمة العادلة، والمبين 
 

 اثلة؛ت الممالمعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبا األسعار :1لمستوى ا 

 العادلة  ةقياس القيم ياً علىها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيراً جوهرتقييم يكون ب ساليبأ: 2ستوى الم

 ر مباشر؛ ويملحوظاً بشكل مباشر أو غ

  على قياس  يكون بها أقلالأساليب تقييم : 3المستوى ً عادلة  لا القيمة مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيراً جوهريا

 ً  . ملحوظا
 

ة المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت المالي ة في البياناتسجلوبات المللموجودات والمطل بالنسبة

 نيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت ذيعادة تقييم التصي عن طريق إ ت الجدول الهرمبين مستويا الت قد حدثتالتحوي

 انات مالية مجمعة.نهاية كل فترة بي ككل( في ادلةس القيمة العهام على قياالتأثير ال
 

ر عة وسمات ومخاطدًا إلى طبيلوبات استناالقيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمط إفصاحاتلغرض 

 أعاله. الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح  االلتزام ومستوىاألصل أو 
 

 اتالقطاع وماتلمع
إدارة  يكتسب منها اإليرادات ويتكبد فيها الخسائر. تستخدم في أنشطة تجارية  ضطلعمن المجموعة ي جزء مميز هو القطاعإن 

مماثلة القتصادية الالتي تبرز السمات ا قطاعات التشغيل يتم تجميعوتقييم األداء. لموارد زيع التو شغيلقطاعات التوعة المجم
تم عرض يالتقارير عنها.  داد عيجب إا كقطاعات حولهتقارير  دادإعو الك مناسبً ن ذمتى كا عمالءت وفئة الوالمنتجات والخدما
 .18إيضاح ي معلومات القطاع ف
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 ت المحاسبية الهامةفتراضاواال والتقديرات األحكام   2.6
 

ً للمعايير ال للمجموعة البيانات المالية المجمعةداد إن إع م وتقديرات ضع أحكاارة وتطلب من اإلدمالية يرير الدولية للتقاوفقا
ية  لمالالبيانات اخ في تاري ةالمحتملالمطلوبات  للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المسجلة وافتراضات تؤثر على المبالغ

ية على  رة رئيسية بصوقديرات االتوالت األحكام المجموعةاستخدمت  د تختلف عن تلك التقديرات.. إن النتائج الفعلية قمعةالمج
 حصر:  ال الل المثاسبيل 

 

 التقديرات واالفتراضات 
من التقديرات بتاريخ البيانات  دالتأك ية األخرى لعدمسيالرئالمستقبلية و لمصادري االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بافيما يل

ت لمطلوباات واترية للموجودالدف ةمقيمادي على التعديل  تتسبب في إجراء تبط بمخاطرة جوهريةتروالتي  المجمعة يةالمال
 . ةالمجمع يانات الماليةبعند إعداد ال إلى المؤشرات المتاحة المجموعةقديرات وافتراضات تستند ت. خالل السنة المالية الالحقة

روف خارج ة حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو ظاالفتراضات الحاليلظروف وا ع فإنمو
 .التغيرات في االفتراضات عند حدوثهاهذه  كستنع. المجموعةطرة اق سينط

 

 صنيف الموجودات الماليةت
بالموجودات وتقييم ما تم ضمنه االحتفاظ الذي ي مالج األعذموتقييم ن استنادا إلى ة المالي الموجودات فتصني المجموعةتحدد 

 أصل المبلغ القائم.قط على ئدة فالمبلغ والفاات أصل بط بمدفوعإذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي ترت
 

 قعة لمدينين تجاريينن المتوامخصص خسائر االئتم
عدد   إلىمخصصات وتستند معدالت ال مدينين.المتوقعة لل حتساب خسائر االئتمانمخصصات ال ةمصفوف المجموعةتستخدم 

وغيرها(. تستند مصفوفة  ءوالعمال نتجات)أي نوع الم لمماثلةالخسائر اأيام التأخر في السداد وقطاعات العمالء ذات أنماط 
وظة الخسائر الملحمعدالت  لبتعدي جموعةمال موتقو .للمجموعةمعدالت التعثر التاريخية الملحوظة  إلىئيا المخصصات مبد

ً في ضوء المعلساب ي عة )أي إجمالالمتوق قتصاديةومات المستقبلية. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتدهور الظروف االقا
وفي تاريخ   زيادة عدد حاالت التعثر وتعديل معدالت التعثر التاريخية. إلى  لى مدار السنة التالية مما سيؤديحلي( عاتج المالن

 التاريخية الملحوظة وتحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. يث معدالت التعثريتم تحدمالية مجمعة، كل بيانات 
 

قعة وخسائر االئتمان المتوقعة يعتبر من ملحوظة والظروف االقتصادية المتوخية الالتاري لتعثربين معدالت الترابط تقدير ا إن
ه التغيرات في الحقائق والظروف سم بالحساسية تجاوقعة تتاالئتمان المت. كما أن قيمة خسائر ةبين التقديرات الجوهري

قعة دليل  والظروف االقتصادية المتو المجموعةلدى تمانية االئ خية بالخسائرالتاري ل الخبرةويمكن أال تمث االقتصادية المتوقعة.
  على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.

 

 عالقة اف ذات المستحق من أطرلغ مان المتوقعة للمبتخسائر االئ
تطبيق  ة عنداذ أحكام هاملب اتخقة يتطمن أطراف ذات عال ةمستحقلغ الالمتوقعة المتعلقة بالمبئتمان اخسائر االإن تحديد 

 المتطلبات المحاسبية ذات الصلة، مثل:
 

 د الجوهري في مخاطر االئتمان؛حديد معايير االزديات 

 مان المتوقعة؛ض االئتقياس خسارة انخفاج وافتراضات مالئمة لذاختيار نما 

 سبيةت المستقبلية وترجيحاتها النتقدير عدد التعديال. 
 

ة إدارضمن سياسات ه تقديرات الهامة في الجوانب المبينة أعالكام واللألح المجموعةخاذ ات ولحالمعلومات  يتم إدراج
 .  19.1في إيضاح المخاطر 

 

 ت والمعدا للممتلكاتية جألعمار اإلنتاا
دام ستخوالمعدات الحتساب االستهالك. يتحدد هذا التقدير بعد احتساب اال متلكاتمللمقدرة األعمار اإلنتاجية ال تحدد اإلدارة

يتم ونتاجية سنوياً مار اإلمن االستعمال. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التخريدية واألع آكل والتلف المادي أو الت لألصل المتوقع 
 إلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.ار األعماعندما ترى اإلدارة أن هالك المستقبلي تعديل مخصص االست

 

 ت والمعدا الممتلكاتانخفاض قيمة 
تقيم . مجمعةالبيانات المالية الله تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في  قد يكوندات عوالم الممتلكاتمة إن انخفاض قي

قد تكون  دفتريةوف تشير إلى أن القيمة الرلظات في ة وقوع أحداث أو تغيراوالمعدات في حال الممتلكاتاإلدارة انخفاض قيمة 

 غير قابلة لالسترداد. 
 

 خفاض القيمة ما يلي:ى مراجعة انلؤدي إبر جوهرية وتامل التي تعتلعوتشمل ا

 ؛ ودام العاديهو متوقع مع مرور الوقت أو مع االستخاوز ما انخفاض جوهري في القيمة السوقية بما يتج 

 ؛ ويئات التنظيميةالبا وولوجيرات جوهرية في التكنتغي 

 من المتوقع. أسوأ سوأ أو سيصبحصادي لألصل أ قتدليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء اال 
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 تتمة() هامةوالتقديرات واالفتراضات المحاسبية ال األحكام  2.6
 

 )تتمة(التقديرات واالفتراضات 

 غير المسعرة مألسهافي  الستثماراتتقييم ا

 رة عادةً إلى أحد العوامل التالية:غير المسع ند تقييم االستثمارات في األسهمتيس
 

 ؛متكافئة السوق بشروط الت حديثة فيمعام 

 ى حد كبير؛اثلة إلأخرى مم  القيمة العادلة الحالية ألداة  

 اثلة؛موط وسمات مخاطر مشر اتلمطبقة لبنود ذالتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية ا 

  نماذج تقييم أخرى؛ 
 

 ب تقديراً جوهرياً.المسعرة يتطلاألسهم غير  ت فيقات النقدية وعوامل الخصم لالستثماراحديد التدفإن ت
 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد   -عقود التأجير 

 المتزايدقتراض اال معدل مفي عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخد بسهولة معدل الفائدة المتضمن تحدد نأ للمجموعةال يمكن 

القتراض األموال  هسداد وعةمالمجى لذي يتعين علدل الفائدة امعمعدل االقتراض المتزايد هو  لقياس مطلوبات التأجير. إن

اثلة، على ان يتم االقتراض ستخدام في بيئة اقتصادية ممبحق االالالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثل لألصل المرتبط 

تطلب اده، والذي يسدة" مجموعمعدل االقتراض المتزايد ما "يتعين على ال لذلك يعكس .مان مماثلل ضقابة ملمدة مماثل

(  مثل أسعار الفائدة في السوق )ظتها معدل االقتراض المتزايد باستخدام مدخالت يمكن مالح ربتقدي المجموعة ومتق .تقديًرا

 .ةجموعمالخاصة بتاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الم عندما تكون
 

 التجديد ت تحديد مدة عقود التأجير مع خياراالجوهرية المتخذة عند  األحكام

لغاء لعقد التأجير إلى جانب أي فترات تتضمن خيار مد فترة عقد بلة لإلالتأجير بوصفها مدة غير قا عقد ةدم المجموعةد تحد

خيار إنهاء عقد التأجير في حالة التأكد بصورة معقولة  لهاات يشم، أو أي فترممارسته بشكل معقولد من أكالتأجير في حالة الت

 من عدم ممارسته.
 

في تقييم  مأحكا المجموعةلتأجير لديها. وتطبق عقود ا  دات لفترات إضافية بموجب بعضوالموج تأجير رخيا ةالمجموعمتلك ت

فة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً  كا تراعي  سة خيار التجديد أم ال. أي أنهاة ممارما إذا كان من المؤكد بصورة معقول

هناك حدث أو تغير  إذا كان مدة عقد التأجير  متقيي المجموعة ، تعيدداية التأجيروبعد تاريخ ب. اقتصادياً لممارسة خيار التجديد

ر  ة( خيا ا على ممارسة )أو عدم ممارسعلى قدرته رويؤث المجموعةجوهري في الظروف التي يقع ضمن نطاق سيطرة 

 لتجديد )مثل التغير في استراتيجية األعمال(.ا
 

 المخزونخفاض قيمة ان
ا يتم تقدير صافي أو متقادم خزون قديماالمصبح لممكن تحقيقها أيهما أقل. عندما يا القيمةلفة أو صافي بالتك لمخزونا يدرج

على أساس إفرادي. يتم تقييم المبالغ  ونمخزللدية بصورة فرلمبالغ الجوهرية ل ذا التقديركن تحقيقها. يتم إجراء هالمم قيمته

لنوع  ه تبعاً مخصص ل احتسابمجمع ويتم  على أساس ك، وذلمم أو المتقاد، ولكن القديونللمخزبصورة فردية هرية غير الجو

 ة.لى أسعار البيع التاريخيالقدم أو التقادم استناداً إودرجة  المخزون
 

  ، بالصافييراداتاإل        3
 

 دمات: ع الخنو إلىدًا استنامع العمالء من العقود الناتجة  المجموعةإيرادات  وزيعما يلي تفي
 

 
2020 

 يت دينار كوي 

2019 
 ار كويتيدين

   

 31,906,314 35,169,080 جماليباإل -خارجية عيادات إيرادات 

 14,463,035 16,097,737 جماليباإل -إيرادات عيادات داخلية 

 6,658,433 8,488,959 مبيعات صيدلية

 (4,144,654) (4,491,547) م ناقصا: الخص 
 ───────── ───────── 

 55,264,229 48,883,128 
 ═════════ ═════════ 

   : األسواق الجغرافية

 48,883,128 55,264,229 كويتال

 ═════════ ═════════ 

 48,883,128 55,264,229 ةزمنية معين في فترةة قدمخدمات م
 ═════════ ═════════ 
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 تكلفة اإليرادات        4

  

2020 

 دينار كويتي

2019 
 تيدينار كوي

 

  

 15,341,336 17,222,138 (5  يضاحإ )  ن يف موظفي تكال

 6,822,474 8,824,527 فمخزون مسجلة كمصرو لفة تك 

 2,616,889 2,431,004 (5)إيضاح    معدات ممتلكات و استهالك 

 - 615,194 (8إيضاح  )   ستخدامجودات حق اال استهالك مو 

 7,556,934 8,475,450 شغيل أخرىتكاليف ت
 ───────── ───────── 

 37,568,313 32,337,633 
 ═════════ ═════════ 

  

 ة السنربح   5
 

 حميل:ة بعد تيدرج ربح السن
 

 

2020   2019   

 

 نار كويتيدي دينار كويتي

   كاليف موظفين مدرجة ضمن: ت 

 15,341,336 17,222,138 (4  إيضاح ) يرادات  اإل   تكلفة 

 2,236,687 2,479,907 ة إداري مصروفات  
 ───────── ───────── 

 19,702,045 17,578,023 
 ═════════ ═════════ 

 

   من: مدرج ض كات ومعدات  ممتل استهالك 

 2,616,889 2,431,004  ( 4إيضاح  )   يرادات اإل تكلفة  

 497,089 462,808 إدارية مصروفات  
 ───────── ───────── 

 2,893,812 3,113,978 
 ═════════ ═════════ 

   :* درج ضمن يجار م إ 

 1,042,772    - ادات ير اإل تكلفة  

 412,991 369,485 (8إيضاح  )   إدارية وفات  مصر 
 ───────── ───────── 

 369,485 1,455,763 
 ═════════ ═════════ 

 

 .2020مارس  31ية في نتهقصيرة األجل للمجموعة للسنة الم التأجير * تتعلق هذه العقود بعقود
 

 مخففةاألساسية والالسهم ربحية    6
 

سهم العادية  عدد األعلى المتوسط المرجح لمساهمي الشركة األم الخاص ب مة ربح السنةاألساسية بقس مية السهربح تحتسب

على  الشركة األمي اهمالسنة الخاص بمس ربحالسهم المخففة بقسمة  ةيحتسب ربحت. اً أسهم الخزينةناقص لسنةلقائمة خالل اا

ط المرجح لعدد األسهم العادية التي  زائداً المتوس لخزينةناقصا أسهم ا ةل السنة خالعادية القائمدد األسهم الرجح لعالمتوسط الم

أي   المجموعةلم يكن لدى مارس  31ما في ك. تملة المخففة إلى أسهم عاديةادية المحفة األسهم الععند تحويل كا إصدارهاسيتم 

 .مةمخففة محتملة قائ سهمأ
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 تمة()ت والمخففة سهم األساسيةالربحية    6
 

كما   ة استنادًا إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة هياألساسيالسهم  ربحيةة الحتساب علومات الالزملمإن ا 

 يلي:
 

 
2020   

 دينار كويتي
2019 

 ينار كويتيد
   

 6,068,655 6,419,083 األمالخاص بمساهمي الشركة بح السنة ر
 

───────── ───────── 

 249,984,669 249,984,669 ة(اء أسهم الخزينباستثن)سنة ة القائمة خالل الالمرجح لعدد األسهم العاديالمتوسط 
 ───────── ───────── 

 س فل  24.28 فلس 25.68  السهم األساسية والمخففة ربحية 
 ═════════ ═════════ 

 

 متلكات ومعداتم 7

 
مبنى على أرض 

 مستأجرة 
 أثاث

 توديكورا
 أدوات
 ات ومعد

  أجهزة
 المجموع طبية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتي ردينا يتيدينار كو 

      التكلفة: 
 48,849,602 12,312,163 4,447,976 3,289,348 28,800,115   2019 ريلأب 1كما في  

 1,374,322 974,508 153,802 246,012  - إضافات   

 (5,138,580) (2,771,477) (817,221) (1,549,882)  - ** شطب
 

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

 45,085,344 10,515,194 3,784,557 1,985,478 28,800,115  2020مارس  31كما في 
 

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

      االستهالك:

 29,305,498 8,780,522 4,154,350 3,098,952 13,271,674   2019ريل أب 1كما في 

 2,893,812  1,083,753   272,218  93,890 1,443,951 سنة  المحمل لل

 (3,916,558) (1,946,746) (733,876)  (1,235,936)  - ** مشطوببال المتعلق
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 28,282,752  7,917,529   3,692,692   1,956,906   14,715,625  2020مارس  31في  كما
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

      الدفترية  لقيمةصافي ا

 16,802,592  2,597,665   91,865   28,572   14,084,490   2020مارس  31كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 
مبنى على أرض 

 مستأجرة 
 اثأث

 وديكورات
 أدوات

 ومعدات 
  أجهزة
 المجموع طبية

 دينار كويتي نار كويتيدي ر كويتيدينا كويتي دينار دينار كويتي 

      التكلفة: 
 47,607,555 11,429,249 4,268,499 3,109,692 28,800,115   2018أبريل  1كما في 

 1,242,047 882,914 179,477 179,656  - إضافات   
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 48,849,602 12,312,163 4,447,976 3,289,348 28,800,115 2019س مار 31في  كما
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

      االستهالك:

 26,191,520 7,741,497 3,851,789 2,766,566 11,831,668 2018ل أبري 1كما في 

 3,113,978 1,039,025 302,561 332,386 1,440,006 المحمل للسنة  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 29,305,498 8,780,522 4,154,350 3,098,952 13,271,674 2019مارس  31 فيكما 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

      فترية صافي القيمة الد

 19,544,104 3,531,641 293,626 190,396 15,528,441 2019مارس  31كما في  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 .ةسن 20لمدة  ارة المالية(ية )وزجرة تم استئجارها من الحكومة الكويتالمبنى على أرض مؤقامة إتم 
 

 . 5ضاح كما هو مفصح عنه في إي بيان الدخل المجمعسنة في حمل للتوزيع االستهالك الم مت
 

احد العيادات. نتيجة  اغلقتثة كما ولوجية حديتكنواستبدال المعدات القديمة بمعدات  ** قامت المجموعة بتحديث عياداتها

 نة. دات خالل السقامت المجموعة بشطب ممتلكات ومعلذلك، 
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 وبات التأجير خدام ومطلحق االست وداتموج 8
 

 الل السنة:االستخدام المسجلة والحركات خالدفترية لموجودات حق  القيمةيلي فيما 
 

 نار كويتيي د  

  ة: التكلف

 2,812,036 2019 أبريل 1في 

 585,450 خالل السنة  ةضافإ
 

───────── 

 3,397,486 2020مارس  31في 
 

───────── 

  الستهالك:ا

 630,917 للسنة   المحمل
 

───────── 

 630,917  2020س مار 31في 
 

───────── 

  صافي القيمة الدفترية: 

 2,766,569 2020مارس  31 في
 

═════════ 
 

 خالل السنة: حركات التأجير المسجلة والت االدفترية لمطلوب القيمةفيما يلي 
 

 

 ينار كويتيد 

 

 

 2,812,036 2019 بريلأ 1في 

 585,450 السنة  خالل ةفاإض

 124,696 تمويل  ةتكلف

 (690,859) وعاتمدف
 

───────── 

 2,831,323 2020مارس  31في 
 

═════════ 

 2,029,921 متداول الغير جزء ال

 801,402 متداول الجزء ال

           

───────── 

 

2,831,323 
 

═════════ 
 

 :قود التأجيرعب قا يتعليمفمجمع اللشامل الدخل ا  بيانفي المسجلة  فيما يلي المبالغ
 

 ينار كويتيد  

  
 615,194 (4اح إيضتكلفة اإليرادات( )ضمن  االستخدام )مدرجاستهالك موجودات حق 

 15,723 (اداريةصروفات ستخدام )ماالات حق استهالك موجود

 124,696 لمطلوبات التأجير ليتكاليف تمو

 369,485 (5إيضاح ) (ات إداريةصروفمدرجة ضمن م األجل ) يرةد التأجير قصمتعلقة بعقو مصروفات
 

───────── 

 1,125,098 المجمعالدخل في بيان  ةلغ المسجلاإجمالي المب
 

═════════ 
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 أسهم تثمارات فياس   9

 
2020   

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي

   ئرباح أو الخسامن خالل األرلة القيمة العادموجودات مالية مدرجة ب

 865,007 1,844,819 أسهم مسعرة

     - 51,036 أسهم غير مسعرة

 6,063,699 5,201,948 محافظ مدارة*
 

───────── ───────── 

 7,097,803 6,928,706 
 

═════════ ═════════ 
 

 
2020   
 كويتيدينار 

2019 
 كويتيدينار 

   الشاملة األخرى ل اإليراداتلعادلة من خالة اوجودات مالية مدرجة بالقيمم

 427,494 919,069 رةأسهم مسع

 23,929 33,744 هم غير مسعرةأس
 ───────── ───────── 

 952,813 451,423 
 ═════════ ═════════ 

 

 أحدث تقييم لصافي الموجودات المقدم من مدير المحفظة.بناءا على المدارة لمحافظ ايتم تقييم  *
 

 (.17عالقة )إيضاح  يذف طرقبل من  في أسهم ثماراالستار دي
 

بمبلغ  ر ئح أو الخسااربألل اعادلة من خالبالقيمة ال المدرجة  المالية اتموجوداالستثمار في القُدر  ، 2020مارس  31كما في 

 .(17ة )إيضاح عالق طراف ذاتاأل منشآت: ال شيء( في 2019كويتي ) ينارد 590,053
 

  ى اإليرادات الشاملة األخر بالقيمة العادلة من خالل  مدرجةال ودات الماليةي الموجاالستثمار ف درقُ  ،2020س مار 31كما في 

 .(17إيضاح ة )عالقذات  منشآت األطراف في (كويتي دينار 451,423: 2019)دينار كويتي   762,392بمبلغ 
 

 .20ضاح في إيعنها  حاإلفصواتقييم ال  أسلوبواسطة بالعادلة  ةمي لتحديد القيمالهر جدوليتم عرض ال
 

 مخزون      10
 

 2020 2019 

 كويتيدينار   دينار كويتي 
   

 537,227 1,667,841 أدويةعقاقير و

 1,373,452 1,365,013 مستهلكات طبية
 ───────── ───────── 

 3,032,854 1,910,679 
 ═════════ ═════════ 

 

 ي(. دينار كويت شيء: ال 2019) نالمخزو  نافصأيمة أي من ق، لم تنخفض 2020مارس  31كما في 
 

 قدًمامدينون ومدفوعات م   11
 2020 2019 

 تيدينار كوي دينار كويتي 
   

 14,561,755 17,090,141 مدينون تجاريون  

 (4,826,306) (6,181,677) متوقعةال ئتماناالئر خسااقًصا: مخصص ن
 ───────── ───────── 

 9,735,449 10,908,464 افي(صتجاريون )بالمدينون 

 391,256 130,179 امدفوعات مقدمً 

 118,820 173,075 رديندفعات مقدماً إلى مو

 419,355 1,166,715 ينون آخرونمد
 ───────── ───────── 

 12,378,433 10,664,880 
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( قدًمامدينون ومدفوعات م   11
 

 :2019دينار كويتي ) 6,181,677 قدرهاية بقيمة اسم رصدة التجارية المدينةضت األ، تعر2020مارس  31ي فكما 

خسائر مخصص  فيحركات امل. كانت اللها بالك خصصتساب محض في القيمة وتم ا( لالنخفاينار كويتيد 4,862,306

  كما يلي: مان المتوقعةاالئت
 

 2020 2019 

 تييينار كود  ينار كويتيد 
   

 2,219,894 4,826,306 ريلأب 1 يفكما 

 951,681 -   9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية نتيجة ال تعديل االنتق
 

───────── ───────── 

 3,171,575 4,826,306 )معاد إدراجه( بريل أ 1ي ف ماك

 1,654,731 1,355,371 متوقعةالئتمان االخسائر 
 

───────── ───────── 

 4,826,306 6,181,677 السنة  كما في نهاية

 ═════════ ═════════ 
 

 اسةسي. ليس من كاملبال منخفضة القيمة غيرة المدينالتجارية دة ألرصا م استردادمن المتوقع استنادًا إلى الخبرة السابقة أن يت

 المدينين. مقابلحصول على ضمان  ة المجموعال
 

 . 19.1يضاح إالمدينة ضمن  تجاريةإلفصاح عن األرصدة الاتم ي
 

 المعادل  النقد والنقد 12

 2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 128,794 32,397  نقد في الصندوق

 2,789,405 3,119,115  ى البنوكأرصدة لد 

 2,815,075 7,906,880 جلصيرة األودائع ق

 ───────── ───────── 

 11,058,392 5,733,274 

     - (1,000,000) اشهر 3ت استحقق اكثر من جل ذات فتراالدائع محددة اناقصا: و

 ───────── ───────── 

 5,733,274 10,058,392 جمع الم لتدفقات النقديةالبيان  قد المعادل وفقاالنقد والن

 ═════════ ═════════ 
 

ا راوح مبة تتل ربح فعلي بنسدهر وتحمل معشاحد وثالثة أم وما بين يو راوحجل لفترات متباينة تتم إيداع الودائع قصيرة األتي

 اً.( سنوي%2.75% إلى 2.25: 2019% )3.30% إلى 2 بين
 

م أطراف ذات عالقة حتفظ بها باسيتي( مدينار كو 23,248: 2019ويتي )ر كدينا  72,531بمبلغ  كرصدة لدى البنوإن األ

  (.17اح )إيض لمجموعةاعن بالنيابة  البنوكأرصدة لدى تابياً على أنهم يمتلكون أكدوا ك
 

  لكيةحقوق الم 13
 

 رأس المال (أ

 

2020 

 دينار كويتي

2019 

 دينار كويتي

 :2019) اسهمً  250,000,000قدًا ل نمصدر والمدفوع بالكاموال المصرح به رأس المال

 25,000,000 25,000,000 فلس للسهم  100( بقيمة اسهمً  250,000,000
 

═════════ ═════════ 
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 ة( )تتم لكيةالم حقوق 13
 

 رباح األات وزيعت (ب

فلس  7دية بقيمة نقأرباح  زيعتو على 2019يوليو  9د بتاريخ ية المنعقلعمومجمعية الفي اجتماع ا ماأل الشركة وافق مساهمو

 رادين 1,250,000: 2018) 2019مارس  31نة المنتهية في للس دينار كويتي  1,750,000بمبلغ  (فلس 5: 2018)للسهم 

  .(كويتي
 

( دينار كويتي 3,712: 2019دينار كويتي )  11,643بمبلغ 2020مارس  31وزيعات األرباح المستحقة كما في ل تتم تسجيي

 .(17 إيضاح) معجالي المبيان المركز الم " فيةستحقمت روفامصو ائنوندضمن "
 

 31تهية في للسنة المن( همسفلس لل 7: 2019)فلس للسهم  7ح نقدية بقيمة أرباتوزيعات باألم  مجلس إدارة الشركة أوصى

 مساهمين في الجمعية العمومية السنوية.للموافقة ا ه التوصيةخضع هذت. 2020مارس 
 

 ريجبااإلحتياطي اال (ج

ً ل مجلس إدارة عضاء من أة توصي بموجب يتم تحويل، ةللمجموعاألساسي والنظام  سعقد التأسيقانون الشركات ووفقا

وطنية  ة الي وضريبة دعم العمالحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم لربح السنة قب ن% م10تقل عن  نسبة ال المجموعة

 ي. يجوز للجمعيةي االجبارطإلى االحتيا راكمة المرحلةخسائر المتة الوبعد مقاص ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة

المصدر. ال يجوز  رأس المال% من 50نسبة تياطي حرصيد اال تجاوزإذا  تحويلف هذا الوق ةمجموعللالعمومية السنوية 

وات التي ال  وع في السنلمدفا رأس المال% من 5 صل إلى تائر أو توزيع أرباح بنسبة الخسة مبادلحتياطي إال في استخدام اال

غ مخصومة من لاالقابلة للتوزيع. ويتم رد أي مب طياتاالحتيا بسبب عدم وجود ألرباحوزيعات هذه ابسداد تح بيسمح فيها الر

 المصدر.   رأس المال% من 50 نسبة ز االحتياطيولك، ما لم يتجاتسمح األرباح في السنوات التالية بذ ندماالحتياطي عا
 

  ةخزينأسهم  د(
 

 
2020 

 نار كويتيدي 

2019 

 تيدينار كوي

   

 15,331 15,331 دد أسهم الخزينة ع 

 %0.01 %0.01 لالما رأس  نسبة  

 19,010 18,704 دينار كويتي  –القيمة السوقية  

 1.2 1.22 لس ف  -لمتوسط المرجح لسعر السوق ا 
 

ار ري على مدزيع من االحتياطي االختياتولل متاحير غلغ مب)غير مرهونة( كء أسهم الخزينة ب مبلغ مكافئ لتكلفة شراتم تجني

 فترة امتالك أسهم الخزينة.
 

 لموظفينة الخدمة لمكافأة نهاي 14
 

 :مة للموظفينفأة نهاية الخداكة في مخصص مكرلي الحفيما ي
 

 
2020 

 دينار كويتي

2019 

 كويتي  دينار 
   

 2,248,187 2,698,125  كما في بداية السنة 

 643,799 556,823   لسنة المحمل ل 

 (193,861) (211,305) ة خدمة مدفوع مكافأة نهاية ال   
 

───────── ───────── 

 2,698,125 3,043,643 اية السنة في نه   كما 
 

═════════ ═════════ 
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 دائنون ومصروفات مستحقة 15

 
2020 

 ينار كويتيد 

2019 
 دينار كويتي

   

 3,001,838 4,949,557 دائنون تجاريون 

     -     - ئنةمحتجزات دا

 1,944,825 7602,548, موظفيندائنو 

 1,590,302 1,547,006 مصروفات مستحقة

 2,640,282 1,604,654 * ن أخرونئنودا
 

───────── ───────── 

 10,649,977 9,177,247 
 

═════════ ═════════ 

 

عاوى دمثل مخصص ( يكويتيدينار  1,000,000: 2019) ويتيار كدين  1,000,000غائنة األخرى مبل* تتضمن األرصدة الد

 .المجموعةعمليات قضائية نتيجة 
 

 محتملةبات مطلو 16
 

دينار  69,740 :2019ر كويتي )دينا  69,740محتملة بمبلغطلوبات م عة والمجم لدى  ،مالية المجمعةليانات االباريخ في ت

 . ةوهريجمطلوبات  يتوقع أن ينشأ عنهاالعادي وال ال ألعماق اضمن سيناتجة نكية ب يتعلق بكفالة فيماكويتي( 
 

 عالقة معامالت مع أطراف ذات  17
 

اء  وأعض الزميلةالشركات ن وين الرئيسييالمساهم ف ذات عالقة؛ أياتي تتم مع أطرلا لمعامالتا تلك عامالتالمل هذه تمث

 شركات التي والالكبرى ثل الشركة األم عالقة مذات خرى طراف األ ، واألللمجموعةلعليا اإلدارة ا يمجلس اإلدارة وموظف

يتم الموافقة  مشتركة عليها. ةملموس أو سيطر ارسة تأثيرلقدرة على ممام لهأو  فيها يسيينالمالكين الرئاألطراف  ءهؤاليكون 

مع جوهرية ة الرصدمالت واأليما يلي تفاصيل المعاف .المجموعةمعامالت من قبل إدارة ال هذهعلى سياسات تسعير وشروط 

 أطراف ذات عالقة: 
 

 ا يلي:كم هي جمعالدخل الم بيانت عالقة المدرجة في ع أطراف ذالمعامالت مإن ا
 

 
ركات خاضعة ش
 2019 2020 ةمشتركالسيطرة لل

 دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي 
      

 82,321 77,226 77,226 إيرادات مرضى

 2,511,968 3,927,104 3,927,104 ادات *تكلفة اإلير 

 2,300,000 3,000,000 3,000,000 **إدارية مصروفات  

 7,200 7,200 7,200 ىإيرادات أخر 

 1,434    -    - تكاليف تمويل
 

 إدارية ستشارات ا بأتعايمثل  دينار كويتي( 1,750,000: 2019دينار كويتي )  1,750,000ت مبلغاداتكلفة اإليرضمن ت* ت

ين االختبارات المعملية المقدمة ب مصروفاتمثل ي كويتي(نار : ال شيء دي2019ار كويتي )دين 1,1580,00 غمبلو ،للخدمات

  رة المشتركة.طلسيل  ضعةشركة خااألم و الشركة
 

أتعاب اإلشراف يمثل  (دينار كويتي 2,300,000 :2019ويتي )دينار ك  3,000,000مبلغ داريةت اإلوفاالمصرتتضمن ** 

 . ةالقعذات  خرىن الشركة األم واألطراف األالمقدمة بي دماتوالصيانة للخ
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 ()تتمة  الت مع أطراف ذات عالقةمعام 18

 

 :هي كما يلي الي المجمعان المركز المبي ضمنة المدرجة قأطراف ذات عال لدىإن األرصدة 
 

 ونالمساهم 
األم لشركة ا

 الكبرى

 الشركة 
 الوسطىاألم 

شركات خاضعة 
سيطرة لل
 2019 2020 مشتركةال

 يدينار كويت يدينار كويت كويتي ناريد ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي 

        

 5,374,354 7,645,740 1,753,998 5,842,308 49,434     - قة ال من أطراف ذات ع   المبلغ المستحق 

جة بالقيمة العادلة  مدر  جودات مالية مو 

     - 539,017 51,036     - الخسائرأو  باح  األرمن خالل  
 

590,053 -     

القيمة العادلة  جة ب مالية مدر  جودات مو 

     -     - ة األخرى دات الشامل من خالل اإليرا 
 

4,200 
 

758,192 
 

762,392 
 

451,423 

 إيضاح) ن ومصروفات مستحقة دائنو 

13) 11,643 -     -     -     11,643 
 

3,712 

 3,926,207 5,966,852 5,966,852     -     -     - ة  ق إلى أطراف ذات عال   المبلغ المستحق 
 

 اد عند الطلب. دفائدة ويستحق القبض/الس قة ال يحملإلى أطراف ذات عال/المستحق من مبلغإن ال
 

 (.9  إيضاحاسهم من قبل طرف ذي عالقة )االستثمارات في  إدارةيتم 
 

مسجلة باسم  تي(دينار كوي 23,248: 2019دينار كويتي ) 72,531لدى البنوك بمبلغ  األرصدةالمعادل يتضمن النقد والنقد 

 (. 12اح  ضيإن المجموعة )ع البنكية نيابة األرصدةذه حيازتهم لهاكدو كتابيا  عالقة والذيناطراف ذات 
 

ار دين  249,366مبلغ بمتوقعة الئتمان االخسائر مخصص تسجيل ، قامت المجموعة ب2020رس ام 31 للسنة المنتهية في

ل سنة يتم إجراء هذا التقييم في ك. ةعالقمن أطراف ذات  ةلغ المستحقامبليتعلق با( يتيار كودين 249,366: 2019)يتي كو

 .بهال ي تعمة والسوق التعالقلألطراف ذات  يالمركز المال صة من خالل فحاليم
 

لمالية  ات ابيانكما في تاريخ القة عالذات  طرافأمن  غ المستحقلللمب يةاالئتمانجودة التم اإلفصاح عن معلومات حول ي

 5,000غ بمبل 2019 مارس 31للسنة المنتهية في  اإلدارةس مجل أعضاءتم الموافقة على مكافأة  .19.1في إيضاح  ةالمجمع

ة . للسنة المنتهي2019يوليو  9االم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ دينار كويتي من قبل مساهم الشركة 

  .اإلدارةمجلس  أعضاءيم مكافأة ، لم توصي المجموعة بتقد2020مارس  31 في

 

 دارة العلياي اإلمكافأة موظف

 ن خالل السنة هي كما يلي: يدارة العليا اآلخراإلموظفي رة وادمجلس اإلإن مكافأة أعضاء 
 

 2020 2019 

 دينار كويتي كويتي  دينار  
   

 168,560 163,560 ب ومزايا قصيرة األجلروات 

 13,630 13,630 موظفين مكافأة نهاية الخدمة لل 
 

───────── ───────── 

 177,190 182,190 
 

═════════ ═════════ 

 

 قطاعاتمات الولمع 18
 

  المجموعة المقدمة ولدى وطبيعة الخدمات ستنادًا إلى األنشطة أعمال اوحدات  في المجموعة أسيسألغراض اإلدارة، تم ت

عرض معلومات تم  ا بين القطاعات.معامالت جوهرية فيم ةموعالمج. ليس لدى ماحولهالتقارير  دادب إعيج قطاعان

ت التشغيلية. لقرارار الداخلية من قبل المسئول الرئيسي عن اتخاذ ا يالتقارغراض أل دمفسه المستخالقطاعات على األساس ن

 ا:حولهمالتقارير إعداد  يجبن لذاالي القطاعان فيما يل
 

الطبية  خيص واالستشاراتوخدمات التشلفم واألسنان ة اات تتعلق بصحخدمتقدم العيادات  داتلعياا

  .ألسنانعالج اب لقة فيما يتعبالعيادات الخارجيوالعالج 
  

ات ية واالستشارالطبي والرعاية الصح ة بالتشخيصتقدم المستشفى الخدمات المتعلق المستشفى

يات تشفبالمسالمرضى كافة التخصصات لكل من في  العالجية والجراحات والعالجات

 .  والعيادات الخارجية
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 )تتمة( قطاعاتمات المعلو 18

 

ذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. ض اتخالغر ورة منفصلةصبدات أعمالها حلو التشغيل ئجنتاة تراقب اإلدار

  البيانات المالية في  يلشغالت خسائرأرباح أو ويقاس بما يتفق مع  غيلخسائر التشرباح أو أعات على أساس لقطاييم أداء اويتم تق

  .المجمعة
 

وجودات الكويت. كما أن كافة م بصورة رئيسية في دولة  نشطة التي تتمباأل المجموعة إيرادات ونتائجفة افيًا، ترتبط كاغرج

 .ع في دولة الكويتتق المجموعةومطلوبات 
 

 ومبيعات الصيدلية.  مرضىت التتضمن إيرادات القطاعات إيرادا 
 

 وعالمجم رأس المال لمستشفىا  العيادات 

 ر كويتيدينا دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  2020
     

 55,264,229 - 47,308,164 7,956,065 اعطإيرادات الق
 

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

 6,872,390 (490,496) 8,251,331 (888,445) اع نتائج القط
 

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

 61,735,196 10,313,684 43,228,966 8,192,546 موجوداتال إجمالي  
 

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

 22,491,795 36,500 14,635,181 7,820,114 الي المطلوباتإجم 
 

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

     إفصاحات أخرى:

 1,374,322 - 648,455 725,867 (7اح  لي )إيضاإلنفاق الرأسما 
 

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

 3,524,729 - 2,743,034 781,695 (8و  7  ي ح ا ستهالك )إيضال ا 
 

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

 

 موعالمج أس المالر المستشفى  العيادات 

 تيكويدينار  كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي 2019
     

 48,883,128 - 40,614,533 8,268,595 القطاع إيرادات
 

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

 6,455,103 133,521 5,683,578 638,004 نتائج القطاع
 

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

 50,607,420 7,570,238 37,474,555 5,562,627 جوداتالموإجمالي  
 

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

 15,801,579 1,000,000 10,194,530 4,607,049 وباتإجمالي المطل
 

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

     إفصاحات أخرى:

 1,242,047 - 934,823 307,224 (7)إيضاح  ق الرأسمالي  اإلنفا 
 

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

 3,113,978 - 2,878,185 235,793 (7إيضاح  ) ك  االستهال 
 

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

 

 الماليةإدارة المخاطر  اساتأهداف وسي 19
 

دود المخاطر والقياس والمراقبة المستمرة وفقاً لح حديدطريقة الته المخاطر تُدار بهذ لكن المجموعةأنشطة  فيالمخاطر  كمنت

باح ويتحمل كل حقيق األرت في  المجموعة ريرة الستمراطر ذات أهمية كبذه الطريقة في إدارة المخان هإ  ط األخرى.والضواب

من خالل   اقبتهتم مرايو .المجموعةبه داخل طة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنو مجموعةبال فرد

  31وسياسات إدارة المخاطر خالل السنة المنتهية في  يقةطرلم يتم إجراء أي تغييرات في  .عملية التخطيط االستراتيجي

  .2020 سرما
 

عار أس مخاطرر السوق على التعرض لمخاط ويقتصر االئتمان ومخاطر السيولة خاطرلم بصورة رئيسيةالمجموعة ض رتتع

ة  ع مجموإدارة ال تتولى تها.إدارهذه المخاطر وعلى  إلشرافا  مسئولية جموعةالمدارة تحمل إت .سهماأل رأسعاالفائدة ومخاطر 

  :  اهأدن بإيجاز لمخاطر الموضحةا من هذه بإدارة كل نوع اصةمراجعة واعتماد السياسات الخ
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 )تتمة( الماليةإدارة المخاطر اسات وسيأهداف  19
 

 ئتمانخاطر االم 19.1

 ةراخستزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر للية عن الوفاء بالأطراف أداة ما ئتمان هي مخاطر عجز أحداال مخاطرإن 

  مالية.
 

رصدة لدى  ذات عالقة واأل مبلغ المستحق من أطرافالمدينين التجاريين والن تمان مئعة لمخاطر االوشأ تعرض المجمين

 ذه األدوات.مة الدفترية لهالقي تعرضمن القصى األ الحدعادل بحيث يرف المقابل ة عجز الطنتيج البنوك
 

 جاريونمدينون ت
أيضاً   ومع ذلك، تراعي اإلدارة. ل عميلكائص الفردية لصيسية بالخيتأثر بصورة رئ ئتمانإن تعرض المجموعة لمخاطر اال

تي يعمل بطة بالقطاع والدولة اللمرتعثر التذلك مخاطر اا بما في د تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئهالعوامل التي ق

تجميع  تمالء، يماالئتمان للع راقبة مخاطظمة. في إطار مررة منترصدة المدينة القائمة للعمالء بصولعمالء. تتم مراقبة األفيها ا

مع  متاجرةتاريخ الإلى  ضافةباإل انيً قانو اكيانً أو  اا في ذلك ما إذا كان العميل يمثل فردً خصائصهم االئتمانية بمالعمالء طبقاً ل

 قة.ية صعوبات مالية سابومواجهة أ المجموعة
 

 % 95الي نسبة حوتمثل  (ركة تأمينش 35 :2019أمين )شركة ت 27حوالي لدى المجموعة  ،2020مارس  31كما في 

 ة المدينة.%( من األرصدة التجاري96: 2019)
 

بواسطة مصفوفة  مجمعةيخ كل بيانات مالية لقيمة في تاراض اانخف لتحلي بالنسبة لألرصدة التجارية المدينة، يتم إجراء

ء ت العمالقطاعاو دالسدا تأخر فياليام ألمتوقعة. وتستند معدالت المخصصات إلى عدد مان امخصصات لقياس خسائر االئت

في  لة المتاحة ولمقبدة وا(. يعكس االحتساب المعلومات المؤيلخوإ العمالءالمنتجات و أي نوعذات أنماط الخسائر المماثلة )

ورة . بصةعات بالظروف االقتصادية المستقبلية والتوقحول األحداث السابقة والظروف الحاليالمجمعة ة تاريخ البيانات المالي

اذ فإننشاط ألي  يوًما 365المتأخرة لمدة أكثر من  رصدةألفي حالة أال تخضع المدينة ارية اتجاألرصدة الب طيتم ش عامة،

ض لمخاطر االئتمان لتعرن امى الحد األقصإن في المستقبل القريب.  نية السترداد هذه المبالغوجود أي إمكاعدم ومع  لقانونا

ليس لدى المجموعة أية دينة. التجارية الم رصدةكل رصيد من األة الدفترية ليمدل القايع لمجمعةا يةلبيانات المايخ الفي تار

 رية المدينة. لتجاا صدةرمقابل األ سياسة للحصول على ضمانات
 

مجموعة بواسطة مصفوفة ارية المدينة لدى ال ومات حول التعرض لمخاطر االئتمان لألرصدة التجمعل ليل التاويوضح الجد

 .خصصاتم
  ر في السدادأخام التيعدد أ 

 
 أقل من

 يوماً  90

90-180 
 يوماً 

180-365 
 يوماً 

 أكثر من
 المجموع يوماً  365

 ويتي ينار كد دينار كويتي  تي دينار كوي ي كويتينار د  دينار كويتي 2020

ة المقدر اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية

 17,090,141 5,304,453 1,665,353 3,575,349 6,544,986 رالتعث عند
 

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

   6,181,677  5,30 4,453   314,343   256,469   306,412 ر االئتمان المتوقعةخسائ
 

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

 %36 %100 %19 %7 %5 تمان المتوقعةمعدل خسائر االئ

 

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

 

 

  السداد خر فيعدد أيام التأ

 

 أقل من
 يوماً  90

90-180 
 يوماً 

180-365 
 يوماً 

 منأكثر 
 المجموع يوماً  365

 دينار كويتي  كويتي دينار  ينار كويتي د دينار كويتي  ار كويتي دين 2019
      

 ةفترية المقدرد الاإلجمالي الكلي للقيمة 

 14,561,755 4,141,764 804,651 2,405,401 7,209,939 رتعثال عند
 

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

 826,3064, 4,141,764 ,696162 169,774 352,072 توقعةئتمان المر االخسائ

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

 %33 %100 %20 %7 %5 متوقعةلئر االئتمان اامعدل خس

 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة() يةالمالالمخاطر إدارة اسات أهداف وسي 19
 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اال 19.1

 ينون أخرونمد
خفضة مخاطر تعثر منب رتبطم طراف المقابلةألل بالنسبة المجموعة عرضتأغلب فإن ، معةالمج لبيانات الماليةا في تاريخ اكم

 داد. خرة السمبالغ متأأي تضمن يوال 
 

 من أطراف ذات عالقة   المبلغ المستحق
 عثر لتعريف ا. ت1

ب نية( لغرض احتسا)منخفض القيمة االئتما 3دراجه ضمن المرحلة م إتلي يعثراً وبالتاوعة األصل المالي متممجالتعتبر 

 تالية:للحاالت اة في اعقخسائر االئتمان المتو

 دون حق ل بالكامالمجموعة  إلىمن الوفاء بالتزاماته االئتمانية أن يتمكن الطرف المقابل  أن يكون من غير المحتمل

أو التنازل  ل تحقيق المبالغ المستحقة من بيع الموجوداتمث تراءاالمقابل بإج في الرجوع على الطرف عةموالمج

 ؛االتدفقات النقدية وغيرهعن 

 ؛ اإلدارةتقييم نوعي يتم إجراؤه من قبل  إلى قيمة االئتمانية استناداللمقابل ضمن فئة انخفاض الطرف اام تصنيف أن يت 

 رصدة األسددة بالكامل على الفور في حالة الم بالغالوفاء بالم القدرة الحالية على لابمقدى الطرف الل  يكونأال  

 ب. مستحقة عند الطلال
 

 اوبالتالي يتم إعادة تصنيفه بالتعثر( ةعد مرتبطتم ي لذات عالقة "بال تعثر" )أأطراف  من ةتحقغ المسلابتعتبر المجموعة الم

فترة مهلة تأجيل   لية، ينبغي استكماللماوات ا النسبة لهذه األدايير التعثر. وبمع منياً ستوفي أتعد ت دما لم عن 3خارج المرحلة 

تبارها بال تعثر( قبل أن يتم اعير التيفاء هذه األدوات لمعايعدم اس اريخد من تتتحد ينة على األقل )والتدة سسداد المحددة بمال

 لذلك.  وفقًا 1رحلة أو الم 2تعثر وتحويلها إلى المرحلة 
 

 مخاطر االئتمان في جوهريدياد الالزا . 2
كانت هذه  ما إذا يدتم تحدلكي ي ةعاالئتمان المتوق لخسائرعالقة بما يخضع من أطراف ذات  ةلغ المستحقاالمب مجموعةال تراقب

 حول  وعةلمجماييم ا إلى تقتند هذ شهراً أو على مدى عمر األداة. ويس 12ة على مدى االئتمان المتوقع لخسائر المبالغ خاضعة

 من  ةلغ المستحقاببة للماألدوات. وبالنساالئتمان منذ االعتراف المبدئي بهذه طر ي مخاف ناك ازدياد جوهريما إذا كان ه

الي لألطراف المقابلة مع التركيز بصورة الوضع الم جموعةالمتراقب ستحق القبض عند الطلب، تي توال عالقة طراف ذاتأ

المقابل في حالة عدم احتفاظ الطرف  لقائمة.غ المبالذه اغاللها في سداد هتي يمكن استال لمتاحةلة اسائموجودات العلى الرئيسية 

لة وبالتالي يتم  األطراف المقاب تعلق بهذهي مخاطر االئتمان فيما يوهري فجياد الاالزد عةوم المجفية، تقدر سائلة كابموارد 

   .2نقلها إلى المرحلة 
 

 عة متوقال ر االئتمانس خسائقيا. 3
جز  علالحالية لكافة أشكال ا قياسها بالقيمة الت ويتمحة باالحتمااالئتمان المرجئر ت خساديران المتوقعة هي تقائر االئتماخس إن

من أطراف ذات عالقة. ويمثل العجز النقدي الفرق بين  ةلغ المستحقال خصم مناسب متعلق بالمبة بمعدمي مخصوالنقد

ات عالقة  أطراف ذ من ةستحقلغ المالنسبة للمباا. وبستالمهلنقدية المتوقع التدفقات اوا المجموعةإلى  دية المستحقةت النقالتدفقا

التدفقات النقدية جوهرياً حيث إنه من  خصم العجز المستقبلي في أثيرت نولمجموعة أن يكا عند الطلب، ال تتوقع ةقالمستح

عثر تية الأي احتمالئتمان المتوقعة )ئر االخساقدير عناصر بتة وتقوم المجموعصيرة. المتوقع تسويته خالل فترة زمنية ق

المناسبة مع إجراء  مان ئتالراضات مخاطر ا تفر عند التعثر( بواسطة اوالتعرض للمخاط ن التعثراتجة عوالخسائر الن

نسبة  بالذات الصلة  يةبلعديالت المستقوء التيالت المستقبلية ذات الصلة. وتقوم المجموعة بتعديل احتمالية التعثر في ضالتعد

 لة للمجموعة.األطراف المقاب ر من قبلالتعث ثر على حجم حاالتؤقد ت قعة والتيظروف السوق المتول
 

 عالقة: أطراف ذات  منلمستحق ئتمانية للمبلغ ادة االوعلومات حول الجم فيما يلي
 

 من أطراف ذات عالقة المبلغ المستحق 

 يإلجمالا 2لة المرح 

 نار كويتي دي تي كوي دينار 2020
   

 7,895,106 895,1067, التعثر عندرة الدفترية المقد للقيمة اإلجمالي الكلي
 

═════════ ═════════ 

 249,366 9,36624 عةقواالئتمان المت رئخسا
 

═════════ ═════════ 

 %3 %3 ن المتوقعةمعدل خسائر االئتما
 

═════════ ═════════ 
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 تتمة() الماليةدارة المخاطر إات اسأهداف وسي 19
 

 )تتمة( االئتمان راطمخ 19.1

 ()تتمةعالقة  من أطراف ذات المبلغ المستحق
 ()تتمةالمتوقعة  ناخسائر االئتم قياس. 3
 ت عالقةمن أطراف ذا المستحق لغالمب 

 اإلجمالي 2لة المرح 

 نار كويتي دي دينار كويتي  2019
   

 5,623,720 5,623,720 التعثر عندرة رية المقدلدفتا الكلي للقيمةلي اإلجما
 

═════════ ═════════ 

 249,366 249,366 عةالمتوقخسائر االئتمان 
 

═════════ ═════════ 

 %4 %4 ن المتوقعةالئتماسائر اخمعدل 
 

═════════ ═════════ 

 

 ألجل اوالودائع محددة  رصدة لدى البنوكاأل
نوك ضئيلة حيث إن األطراف المقابلة تتمثل في ب والودائع محددة األجل رصدة لدى البنوكاأل ر مخاطر االئتمان علىعتبت

 سمعة.لية حسنة المامؤسسات و
 

 لسيولةا رطمخا 19.2

 لديها  ولةطر السيمن مخاالمجموعة ء بمطلوباتها عند استحقاقها. تحد عن الوفا مجموعةال عجزولة هي مخاطر ر السيطإن مخا

ى اإليرادات لدتتطلب شروط  قبلية.ماتها المستاء بالتزالوففر األموال الكافية للتو ةبصورة منتظمقبة عن طريق المرا

  120إلى  90ة الدائنة خالل األرصدة التجاريادة سداد م الخدمات. يتم عخ تقدييمن تار يوًما 120 ل سداد المبالغ خالالمجموعة 

 الشراء.يوًما من تاريخ 
 

د التعاقدية  إلى التزامات السدااستنادًا  سمار 31في عة المجمو لدىت المالية استحقاق المطلوبائمة لخص الجدول التالي قاي

 غير المخصومة.  
 

2020 
 عند

 بلط ال
 3خالل  

 شهرأ 

3  -12 
 اشهرً 

  من أكثر  
 المجموع سنة

 دينار كويتي تيدينار كوي  دينار كويتي تيدينار كوي  كويتيدينار   
      

 10,649,977 - 2,784,395 7,865,582 - ةستحق دائنون ومصروفات م 

  إلى أطراف ذات  المبلغ المستحق

 5,966,852 - - - 5,966,852 عالقة 

 3,135,775 2,334,373 588,101 213,301 - ات التأجيرمطلوب 
 

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

 5,966,852 8,078,883 3,372,496 2,334,373 19,752,604 
 

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

 

2019 
 عند

 الطلب
 3خالل  

 شهرأ 

3  -12 
 المجموع شهًرا

 كويتي  ينار د  كويتي  ر دينا  ينار كويتيد  يدينار كويت  
     

 9,177,247 2,340,761 6,836,486 - دائنون ومصروفات مستحقة

 3,926,207 - - 3,926,207 ذات عالقة   إلى أطراف   غ المستحق مبل ال 
 

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

 3,926,207 6,836,486 2,340,761 13,103,454 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( الماليةإدارة المخاطر اسات أهداف وسي 19
 

 السوق طر مخا 19.3

أسعار السوق.  جة للتغير فيبلية لألدوات المالية نتيمستقفقات النقدية الة العادلة أو التدملقيوق هي مخاطر تقلب اإن مخاطر الس

عامة تتعرض جمعيها للحركات ال األسهم حيث ت ومنتجاتلعمالائدة وامة في أسعار الفئاقتنشأ مخاطر السوق عن المراكز ال

الت األجنبية العمئدة وأسعار صرف وق مثل أسعار الفاسال لب معدالت أو أسعارلتغيرات في مستوى تقوا والمحددة في السوق

 هم.وأسعار األس
 

 الفائدة  أسعارمخاطر  19.3.1

الفائدة على القيمة العادلة او التدفقات النقدية لالدوات المالية.  أسعارالتغير في  ريؤثن احتمال ان م ةلفائدا أسعارتنشأ مخاطر 

دة االجل( والتي تستحق او يعاد محدع تحمل فائدة )ودائوجوداتها التي معلى الفائدة  أسعارتتعرض المجموعة لمخاطر 

 شهر.  12 تسعيرها خالل مدة زمنية قصيرة ال تتجاوز
 

الفائدة مع االحتفاظ بكافة العوامل  أسعارن الدخل المجمع للتغير المحتمل بصورة معقولة في ساسية بياحالجدول التالي  ضرعي

 ة: ثابت األخرى
 

 النقص دة/ الزيا 

  األساسيةالنقاط في 

 لى ربح السنة التأثير ع

 دينار كويتي  

2020   

 10,000 100-/+ دينار كويتي 

  ═══════ 
2019   

     - 100-/+ دينار كويتي 

  ═══════ 
 

 على بيان الدخل المجمع.  إيجابيةسوف تؤثر بصورة  األساسيةإن الزيادة في النقاط 
 

 ر األسهم أسعاخاطر م 19.3.2

  ن م  مسعرةال تنتج مخاطر أسعار األسهم غيرفي أسهم.  لة لالستثماردفي القيمة العا التغير سهم منمخاطر أسعار األتنشأ 

 قطاعات األعمال تركز لبة االستثمارات بالنسنويع طر من خالل تالمخاهذه ارية للمجموعة. تدير المجموعة مثستالمحفظة اال

  .أسهماالستثمار في الفردية وإجمالي  اراتالستثمع قيود على اووض
 

يتعلق ما المالية في توداعادلة للموجلا ي القيمةتغير فلمجموعة نتيجة لدى النتائج وحقوق الملكية لال التأثير علىفيما يلي 

بالقيمة العادلة   درجةالمية المال  وجوداتموال اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل المدرجة المالية  بالموجودات

اظ فحلامع  ،المالية لألوراقسوق الكويت في  %5بسبب التغير بنسبة  2020مارس  31في  رئالخساح أو اربمن خالل األ

 :تةغيرات ثابتجميع الم على
 

 
 ؤشراتالتغيرات في الم

(/+-) 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 21,375 45,953 %5 شامل المجمعل البيان الدخعلى  التأثير

  ═══════ ═══════ 

 43,250 92,241 %5 المجمعالشامل التأثير على بيان الدخل  

  ═══════ ═══════ 
 

 ةت الماليدوالألعادلة يمة القلا      20
 

 العادلة يمة مجموعة المدرجة وفقا للقدات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجوال يوضح الجدول التالي

  اإلجمالي  3توى  المس   2توى  المس   1المستوى     

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

2020     

الل من خ   ة العادلة لقيم ا ات مالية مدرجة ب ود ج و م 
 919,069 يرادات الشاملة األخرىاإل 

 
-     33,744 952,813 

 

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

 خالل األرباح ن  لعادلة م مدرجة بالقيمة ا وجودات مالية  م 
 1,844,819 أو الخسائر

 
5,201,948 

 
51,036 7,097,803 

 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مة()تت ةت الماليدوالألعادلة لقيمة الا      20
 

  اإلجمالي  3المستوى     2توى  المس   1المستوى     

 دينار كويتي دينار كويتي ويتيار ك دين يويت دينار ك  

2019     

من خالل   ة العادلة موجودات مالية مدرجة بالقيم 
 427,494 خرىت الشاملة األ يرادا اإل 

 
-     23,929 451,423 

 

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

ل األرباح لعادلة من خال مدرجة بالقيمة ا موجودات مالية  
 865,007 أو الخسائر

 
6,063,699 

 
-     6,928,706 

 

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

 

 لية. الل الفترة الحاخلقيمة العادلة ل ميرهدول الت الجيامستوأي تحويالت بين  جراءيتم إلم 
 

 العادلة:   قيمةلة بالوالمسج 3للموجودات المالية ضمن المستوى  يعرض الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي
 

 

 الرصيد االفتتاحي

ح األربا
 (الخسائر)

بيان  في المسجلة
/  مجمعالدخل ال

بيان الدخل 
 الشامل المجمع

 
 
 

يات رشتملصافي ا
 (المبيعات)
 الرصيد الختامي تسوياتلاو

 يتيكو دينار دينار كويتي ار كويتيندي دينار كويتي 2020
     

ن خالل  لة مالعادموجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 51,036 260,300 (209,264)      - رباح أو الخسائراأل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

ة من خالل  لة بالقيمة العادجرمد ةموجودات مالي

 33,744 6,500 3,315 23,929 رى اإليرادات الشاملة األخ
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

2019     
     

ن خالل  وجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة مم

 23,929 16,568 7,361     - خرى  الشاملة األاإليرادات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

تعديالت. تقوم  أيسوق نشط للموجودات المحددة دون االسعار المعلنة في المتداولة علنا الى  لألسهمتستند القيمة العادلة 

 ة.  من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادل 1تثمارات ضمن المستوى موعة بتصنيف القيمة العادلة لهذه االسالمج
 

من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة بناءا على احدث   2المستوى ارة المصنفة ضمن دممحافظ اللعادلة للا ةميتم تقدير القي

 فظة. المحات الصادر من مدير يم لصافي الموجودتقي
 

 ات عفاضمالسعر إلى  استنادًا إلى الهرمي جدول المن  3المستوى من ضم غير المسعرة المصنفة ألسهلالعادلة  ةتم تحديد القيم

الشركات  مقابل عوامل ضعف السيولة وفرق الحجم بينويتم خصم مضاعف السوق ركات المماثلة. شللسوق لا ربحية

ذات   األرباحقياس المخصوم على  ف السوقشركة على حدة. يتم تطبيق مضاع لكل المقارنة بناءا على الحقائق والظروف

السوق   ربحيةت إلى مضاعفاساسة للتغيرات في السعر حالعادلة  ةالقيمن إ  .ةللشركات المستثمر فيها لقياس القيمة العادل الصلة 

 ة.معجبيانات المالية المى التأثير جوهري عل يأنتج ي مل  التحليل،ييم. بناًء على هذا مة في التقالمستخد
 

ة  لحوظمة الدفترية بصورة يمقلالمطفأة، ال تختلف ا ألخرى المدرجة بالتكلفةت المالية امطلوباوالوجودات المالية بالنسبة للم

ترة استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور ات ذات فطلوبوجودات والمظم هذه المحيث إن مع عن قيمتها العادلة

 ق.السوبفائدة أسعار الفي حركة الدا إلى ستناا
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 س المالرأإدارة       21
 

م تقوعمال التي الجيدة لدعم األ رأس المال تمعداللمحافظة على ا ناهو ضم المجموعةال سمإدارة رأرئيسي من إن الهدف ال

   قيمة يحصل عليها المساهمون. أعلىحقيق توة مجموعبها ال
 

أي لم يتم إجراء  وف األعمال.رظ فيرات في ضوء التغي الت عليهتعدي إجراءلديها و رأس المال هيكلارة بإد المجموعة تقوم

يتكون . 2019مارس  31و 2020رس ما 31لسنتين المنتهيتين في اخالل  و اإلجراءاتأ تااألهداف أو السياسي يرات فتغ

دينار  32,663,791: 2019دينار كويتي ) 36,645,592رأس المال من بنود رأس المال واالرباح المرحلة ويقدر ذلك بمبلغ 

 كويتي(. 
 

 19-تأثير فيروس كوفيد      22
 

والمدة بالحجم الكلي ؤ من الصعب اآلن التنب لذلكاعد. والتص مقفا( في الت19-فيدكو) المستجدرونا وفيروس كيستمر تفشي 

مناطق عبر ( 19-)كوفيدنا فيروس كوروجائحة  تنتشرا ثي ح .االقتصاديلى األعمال التجارية والوضع عره لتأثي الشاملة

 "( 19-دكوفي)"روس يفتفشي  ىد. أ صاديةقتالوا التجارية نشطة األفي تعطيل  تتسبب، مما لعالمتلفة على مستوى اجغرافية مخ

لية لتفشي ستقبالتأثيرات الحالية والم ومن المتوقع أن تستمر. يةالبيئة االقتصادية العالم بشأن تيقن عدماالت حوجود  إلى

 . في التصاعدد القتصاعلى ا 19-فيدفيروس كو
 

،  الحالي  يالقتصادا الوضع ي بات فوالتقل لحاليا مقالمتفاالوضع ور تطت في عن كثب أحدث التطورا جموعةارة المإدراقب ت

غييرات في الت ، تم إدراج بعض. ونتيجة لذلك2020رس ما 31 في كما الملحوظةقييًما بناًء على المعلومات ت أجرت كما

جموعة لما تانته لومات المستقبلية.الحالية الملحوظة والمع الكلي  االقتصاد عوامللتعكس وقعة المت ناالئتما ئرساخ احتساب

 المرض، ة وتقييم تأثير تفشي راقبستواصل المجموعة م فصاعدًا،ومن اآلن ادة كبيرة في مخاطر االئتمان. حدث زيتإلى أنه لم 

 ذا لزم األمر.وقعة إالمت الئتمانخسائر اعديل نموذج ت هاارأخذ في اعتبوست
 

المستشفيات في  ل قطاعيتشغ تعليقتم لم ي لياتوبال ،""خدمات أساسية بصفتها الصحيةقدم المجموعة خدمات الرعاية ت

بئة المتعلقة األوانتشار خالل  يات لديهاالمستشف تشغيل قطاع يلسهتلاتخذت المجموعة خطوات ضافة إلى ذلك، باإلالمجموعة. 

ل خالل يغادات في المجموعة انخفاًضا كبيًرا في اإليرادات بسبب تعليق التششهد قطاع العي .(19-دفيكورونا )س كوبفيرو

التأثير السلبي  خفيضتمن  تمكنت المجموعة التكلفة،دابير توفير ت عدةخاذ اتمع و ،ذلك الرغم منعلى . 2020شهر مارس 

 على األعمال. 
 

 نتيجة  عةجموالمالية وغير المالية للم موجوداتلل ةالمسجللغ اى المبعل ياً وهرجراً أثيتاك ن هنالمجموعة أ دارةإ ترىال 

. ومع حوظةالمل معلوماتالتقييم لإلدارة بناًء على  تمثل أفضل وهي ترى أنها حالية،الدية اة للتقلبات االقتصملتحالم ثيراتالتأ

 السوق.اسة لتقلبات سحلمسجلة المبالغ اال زتوال  متقلبًا،ال يزال السوق  ،ذلك
 

ر عدم ا يستمكم. ديااالقتصرية والوضع جاتلعلى األعمال ا لتأثيره  والمدة الشاملة بالحجم الكلي اآلن التنبؤ من الصعب  لذلك

معدل انتقال  مثل بدقة في هذا الوقت،التي ال يمكن التنبؤ بها  بليةالتطورات المستق على لتأثيراتة هذه امدو من حجم التأكد

 واء المتخذة. ية إجراءات االحتوفعال ومدى كورونا فيروس

 



 

 

 

 

 


