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 الصفحة            المحتويات 

 1         تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل

 2        المالي المرحلي المكثف )غير مدقق( بيان المركز 

 3        المرحلي المكثف )غير مدقق(  الربح أو الخسارةبيان 

 4     المرحلي المكثف )غير مدقق( اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 

 5       )غير مدقق(  المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

 6        ية المرحلي المكثف )غير مدقق( بيان التدفقات النقد

 12 – 7       إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة( 
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 دينار كويتي   

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 
 إيضاح

2022 

 )غير مدققة( 

 2021 

 مدققة( )غير 

     

 33,043,664  39,271,691  يرادات اإل

 (22,465,194)  (29,017,463)  تكلفة المبيعات

 10,578,470  10,254,228  ُمجمل الربح 

 (5,605,131)  (5,221,629)  مصاريف بيعية وإدارية 

 (121,802)  (47,408)  استهالك أصول حق االستخدام 

 (1,773,461)  (1,707,256)  استهالك وإطفاء 

 3,078,076  3,277,935  ربح التشغيل 

 229  497,670  إيرادات أخرى 

 (1,456,907)  (1,444,605)  أعباء تمويل

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  

 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
 

2,331,000  1,621,398 

 (16,214)  (23,310)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (101,567)  (93,535)  حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (20,489)  (37,413)  حصة الزكاة 

 (26,250)  (54,875)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 1,456,878  2,121,867  صافي ربح الفترة 

     

 9.71  14.15 11 ربحية السهم )فلس(  

 

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.  17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 دينار كويتي   

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 
 

2022 

 )غير مدققة( 

 2021 

 )غير مدققة( 

     

 1,456,878  2,121,867  صافي ربح الفترة 

     

     الدخل الشامل اآلخر 

     

 -  -  حصة في الحركة على احتياطي القيمة العادلة لالستثمار في شركات زميلة )بالصافي( 

 -  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 1,456,878  2,121,867  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 

 

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.  17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 دينار كويتي  

 رأس  

 المال 

 عالوة  

 إصدار 

 احتياطي  

 قانوني 

 احتياطي إعادة  

 تقييم ممتلكات 

 احتياطي القيمة  

 لالستثمار العادلة  

 أرباح  

 مرحلة 

 المجموع  

              

 63,843,329  30,376,514  172,370  3,919,924  11,374,521  3,000,000  15,000,000 2022يناير  1الرصيد كما في 

 2,121,867  2,121,867  -  -  -  -  - صافي ربح الفترة 

 65,965,196  32,498,381  172,370  3,919,924  11,374,521  3,000,000  15,000,000 2022مارس  31الرصيد كما في 

              

 60,682,582  27,951,553  235,338  3,746,377  10,749,314  3,000,000  15,000,000 2021يناير  1الرصيد كما في 

 1,456,878  1,456,878  -  -  -  -  - صافي ربح الفترة 

 62,139,460  29,408,431  235,338  3,746,377  10,749,314  3,000,000  15,000,000 2021مارس  31الرصيد كما في 

 

 

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.  17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 دينار كويتي   

 
 أشهر المنتهية في  ثالثةال 

 مارس  31

 
 2022 إيضاح

 )غير مدققة( 

 2021 

 )غير مدققة( 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1,456,878  2,121,867  صافي ربح الفترة 

     لـ:  تسويات

 1,773,461  1,707,256  استهالك وإطفاء 

 320,629  257,038  استهالك أصول حق االستخدام 

 1,456,907  1,444,605  أعباء تمويل

 1,485,116  1,217,742  الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 108,007  49,137  مخصص المخزون 

 440,167  452,967  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 1,423  -  شطب ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 -  (472,738)  إيرادات توزيعات 

 -  (17,232)  فوائد مستلمة نتيجة قرض مساهم ممنوح لشركة زميلة 

 275  4,634  خسارة من بيع معدات )بالصافي( 

 7,042,863  6,765,276  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

     التغيرات في رأس المال العامل 

 (5,165,636)  (18,438,917)  الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى

 (2,758,075)  6,990,209  النقص / )الزيادة( في المخزون 

 1,387,687  2,837,373  الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 (175,860)  (166,686)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ل المدفوع

 330,979  (2,012,745)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 -  472,738  إيرادات توزيعات 

 (417,035)  (31,752)  شراء ممتلكات ومعدات 

 (1,041,428)  (2,254,698) 6 االستحواذ على موجودات أخرى 

 (1,458,463)  (1,813,712)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

     

     النقدية من األنشطة التمويلية التدفقات 

 (1,298,654)  (1,652,738)  الزيادة في السحب البنكي على المكشوف 

 (298,829)  (285,448)  سداد التزامات عقد إيجار 

 25,540,000  3,570,000  المحصل من قروض ألجل 

 (13,802,881)  (4,845,015)  سداد قروض ألجل 

 120,522,594  128,326,488  مرابحة / تورق المحصل من دائني 

 (126,075,050)  (118,929,257)  دائني مرابحة / تورق المدفوع ل

 (1,269,020)  (1,005,577)  أعباء تمويل مدفوعة 

 (9,001)  -  توزيعات مدفوعة 

 3,309,159  5,178,453  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

     

 2,181,675  1,351,996  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل 

     

     النقد والنقد المعادل 

 3,885,096  3,065,689  في بداية الفترة 

 6,066,771  4,417,685  في نهاية الفترة

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.  17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 التأسيس واألنشطة  .1

.  1981يوليو    27)"الشركة"( هي شركة مساهمة كويتية تأسست بموجب قانون الشركات بتاريخ    .إن شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع

 إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي: 

 إنشاء وإدارة وتملك المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات المتخصصة.  .1

 ترخيص صيدلية.  .2

 من خارج البالد أو داخلها.  والفنيين للعمل بالشركة ولدى الغير سواءً التعاقد مع األطباء والممرضين  .3

 تقديم الخدمات الطبية المنزلية.  .4

 تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية واألهلية حسب العقود المبرمة معهم. .5

 إنشاء الورش الفنية المتخصصة.  .6

 نان إلى جميع الجهات التي تطلبها.تقديم الخدمات الطبية العامة والمتخصصة وطب األس .7

8.  ً  للقانون. تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا

 امتالك وإدارة صيدليات خاصة بأغراض الشركة.  .9

 توفير الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة من أجهزة ومعدات طبية وتمريضية.  .10

 الصيدالنية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية وأغذية األطفال الرضع.استيراد األدوية والمستحضرات  .11

 دراسة وتنفيذ وإدارة المشاريع الصحية داخل وخارج الكويت.  .12

 إنشاء وإدارة وتملك المختبرات الطبية. .13

 لى الجهات الحكومية. إتقديم الخدمات الطبية والمختبرية للشركات الطبية األهلية و .14

 لتدريب )تدريب األطباء والممرضين والفنيين( الخاصة بأغراض الشركة. فتح معاهد أهلية ل .15

تقديم االستشارات الطبية والدراسات والبحوث الطبية والفنية والعلمية والمختبرية وخدمات األشعة والتشخيص للشركات األهلية   .16

التراخيص   على  الحصول  بعد  )وذلك  الشركة  بأغراض  والخاصة  الحكومية  وللجهات  ذات  األخرى  الجهات  من  الالزمة 

 االختصاص(. 

 استيراد وتوريد وصيانة معدات وأنظمة التنظيف للتخلص من النفايات الطبية والصلبة واستغاللها. .17

 االتجار بكافة األدوات واألجهزة واللوازم الطبية وباألدوية والمستحضرات الطبية ومستلزماتها. .18

 والمختبرات والعيادات الصحية والطبية. المقاوالت الخاصة بالمستشفيات  .19

أجهزة السلكية واألجهزة واألنظمة األمنية وتركيبها وصيانتها وأجهزة األمن والسالمة وأجهزة التموين والمطابخ الخاصة بأغراض   .20

 الشركة. 

الصيانة وقطع الغيار لهذه    االتجار في األجهزة الخاصة بأنظمة نداء الممرضات وأجهزة النداء العام وأنظمة إنذار الحريق وتقديم .21

 األجهزة. 

 تجارة األدوية واللقاحات واآلفات والمبيدات الحشرية بكافة أنواعها.  .22

 تجارة األدوية الخاصة بالصحة الحيوانية والمزروعات والفيتامينات والمنشطات الحيوانية.  .23

ً ي ممارسة جميع أنشطة التجارة اإلل .24  لنشاط الشركة.  كترونية طبقا

 لخاصة بأغراض الشركة. تملك المخازن ا .25

 استيراد كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل الرقمية بكافة أنواعها وملحقاتها والبرامج وقطع الغيار الخاصة بها. .26

 مخازن لألدوية والمستلزمات الطبية. .27

 إنتاج صفائح وقنوات خاصة ذات خاصية مضادة للميكروبات.  .28

والحوائط والقواطع المعدنية والزجاجية الجاهزة لغرف العمليات واألجنحة وملحقاتها )توريد  اإلتجار بالفرش الطبي وغير الطبي   .29

 وتركيب وصيانة( للمشاريع والمستشفيات والمراكز الطبية بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العالقة. 

مالية   .30 في محافظ  استثمارها  الشركة عن طريق  لدى  المتوفرة  المالية  الفوائض  قبل شركات وجهات  استغالل  تدار من  وعقارية 

 متخصصة. 
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شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق   ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً 

 أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

 حولي، الكويت.   – 32060، 44558ل للشركة هو ص.ب إن عنوان المكتب المسج

  2,188:  2021مارس    31موظفاً،    2,069:  2021ديسمبر    31موظفاً )  2,020بلغ عدد موظفي الشركة    2022مارس    31كما في  

 موظفاً(. 

 . 2007أغسطس  13تم إدراج الشركة في بورصة الكويت بتاريخ 

 . 2022مايو  15 المعلومات المالية المرحلية المكثفة بتاريخصرح مجلس اإلدارة بإصدار هذه 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2

لمعيار المحاسبة الدولي   : "التقارير المالية المرحلية". إن المعلومات المالية  34تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة وفقاً 

ويجب   المرحلية المكثفة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

. في رأي اإلدارة، فقد تم تضمين كافة التسويات التي  2021ديسمبر    31مقترنة مع البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  قراءتها  

 تتكون من االستحقاقات المتكررة االعتيادية والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. 

ال تعتبر بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة    2022مارس    31أشهر المنتهية في    ثالثةالالنتائج التشغيلية لفترة  إن  

 .  2022ديسمبر  31المالية التي تنتهي في 

مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية    متفقةإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة  

 . 2021ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في  

 األحكام والتقديرات الهامة  .3

  إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية

 ها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. والمبالغ المفصح عن 

شركة  في سبيل إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية لل 

 . 2021ديسمبر  31تقديرات كانت متوافقة مع تلك المطبقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من ال 

 ذمم تجارية مدينة وأخرى  .4

 دينار كويتي  

 مارس  31 

2022 

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 

2021 

 )مدققة( 

 مارس  31 

2021 

 )غير مدققة( 

 179,032,940  201,203,955  220,501,660 ذمم تجارية مدينة

 (15,416,805)  (23,618,333)  (24,633,216) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 195,868,444  177,585,622  163,616,135 

      

 14,210,685  6,344,498  4,931,472 أصول العقد

 (184,308)  (33,685)  (31,034) االئتمانية المتوقعة الخسائر 

 4,900,438  6,310,813  14,026,377 

      

 8,016,179  7,012,650  7,512,650 قرض مساهم لشركة زميلة 

 (1,001,291)  (2,036,507)  (2,242,017) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 5,270,633  4,976,143  7,014,888 

      

 311,900  350,832  351,125 ودائع

 296,431  156,131  142,264 مستحقات موظفين

 1,106,908  225,261  141,053 ذمم مدينة أخرى  

 (12,778)  (12,488)  (12,488) االئتمانية المتوقعة الخسائر 

 621,954  719,736  1,702,461 

      

 13,020,095  7,997,027  8,179,298 دفعات مقدمة لموردين

 547,011  440,833  427,814 دفعات مسددة مقدًما

 215,268,581  198,030,174  199,926,967 
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 ممتلكات ومعدات  .5

 دينار كويتي  

 مارس  31 

2022 

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 

2021 

 )مدققة( 

 مارس  31 

2021 

 )غير مدققة( 

 6,634,471  10,506,572  10,159,456 صافي الموجودات الثابتة

 3,075,302  -  - أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

 10,159,456  10,506,572  9,709,773 

فترة   في    الثالثةخالل  المنتهية  بمبلغ  2022مارس    31أشهر  ثابتة  موجودات  على  الشركة  استحوذت  كويتي   0.03،  دينار   مليون 

  0.14:  2021مارس    31)  خالل الفترةأعمال رأسمالية قيد التنفيذ  لم تستحوذ على  ومليون دينار كويتي(    0.28:  2021مارس    31)

 مليون دينار كويتي(. 0.28: 2021مارس  31مليون دينار كويتي ) 0.35مليون دينار كويتي(. بلغ االستهالك المحمل على الفترة 

 موجودات أخرى  .6

 دينار كويتي  

موجودات غير   

 ملموسة 

تكاليف تطوير   

 برمجيات 

 المجموع   برمجيات  

 صافي القيمة الدفترية كما  

 29,622,333  89,153  19,267,155  10,266,025 )مدققة(   2020ديسمبر  31في 

 1,041,428  631  84,982  955,815 إضافات 

 (1,490,340)  (8,486)  (552,765)  (929,089) إطفاء 

 صافي القيمة الدفترية كما  

 29,173,421  81,298  18,799,372  10,292,751 )غير مدققة(  2021مارس  31في 

 2,953,031  18,610  160,572  2,773,849 إضافات  

 (4,325,543)  (25,756)  (1,658,294)  (2,641,493) إطفاء 

 صافي القيمة الدفترية كما  

 27,800,909  74,152  17,301,650  10,425,107 )مدققة(   2021ديسمبر  31في 

 2,254,698  -  -  2,254,698 إضافات 

 (1,353,846)  (8,527)  (517,235)  (828,084) إطفاء 

 صافي القيمة الدفترية كما  

 28,701,761  65,625  16,784,415  11,851,721 )غير مدققة(  2022مارس  31في 

عقود خدمات صيانة  على شكل  المنافع االقتصادية المستقبلية  في  حق  التمثل الموجودات غير الملموسة التكلفة المتكبدة للحصول على  

 "الموجودات غير الملموسة".   38كموجودات غير ملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي    وعليه، يتم االعتراف بها  وبيع مواد استهالكية
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 تجارية دائنة وأخرى ذمم  .7

 دينار كويتي  

 مارس  31 

2022 

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 

2021 

 )مدققة( 

 مارس  31 

2021 

 )غير مدققة( 

      متداولة 

 29,689,493  13,689,298  16,426,929 دائنون تجاريون

 24,468,462  19,889,085  20,031,324 دفعات مقدمة من عمالء

 4,400,396  4,400,087  5,368,856 مصاريف مستحقة 

 3,032,882  3,421,970  3,551,909 أخرى 

 45,379,018  41,400,440  61,591,233 

      

      غير متداولة 

 6,324,669  7,206,949  6,501,947 دفعات مقدمة من عمالء

 قروض ألجل  .8

بمعدل  وهي محملة  من بنوك محلية  وممنوحة  بالدينار الكويتي  ومقومة  قروض بدون ضمانات ذات معدالت فائدة متغيرة    البنديمثل هذا  

%  2.75% إلى  2.60: تتراوح من  2021ديسمبر    31)  2022مارس    31% سنوياً كما في  3.00% إلى  2.85فائدة فعلية يتراوح من  

ت  4.00% إلى  2.60:  2021مارس    31  سنويًا،    سنوات  خمسسنة إلى  خالل مدة تتراوح من  ستحق هذه القروض السداد  % سنوياً(. 

 : سنة إلى ست سنوات(. 2021مارس  31: سنة إلى خمس سنوات، 2021ديسمبر  31)

:  2021مارس    31مليون دينار كويتي،    110.89:  2021ديسمبر    31مليون دينار كويتي )  106.08بمبلغ   العقودل من  محصال  خ ّصص

 مليون دينار كويتي( مقابل تسهيالت سحب بنكي على المكشوف وتسهيالت قرض ألجل.  116.49

 دائنو مرابحة / تورق  .9

  من  ممنوحة من بنوك إسالمية محلية وتستحق هذه التسهيالت السداد خالل فترةوبالدينار الكويتي  مقومة  تسهيالت ائتمانية  هذا البند  مثل  ي 

%  3.00سنوياً إلى    %2.85تتراوح من    2022مارس    31  . إن التكلفة الفعلية لدائني المرابحة / التورق كما فيإلى أربع سنواتسنة  

ت ستحق هذه    % سنوياً(.3.00% إلى  2.60:  2021مارس    31% سنوياً،  2.75  % إلى2.60: تتراوح من  2021ديسمبر    31سنوياً )

: سنة  2021مارس    31سنوات،  أربع  : سنة إلى  2021ديسمبر    31القروض السداد على مدار فترة تمتد من سنة إلى أربع سنوات )

 (. واحدة 

:  2021مارس    31مليون دينار كويتي،    136.20:  2021ديسمبر    31مليون دينار كويتي )  150.62 بمبلغخ ّصص المحصل من العقود  

 مرابحة / تورق. دائني مقابل  (مليون دينار كويتي 112.64

 رأس المال  .10

فلس    100سهم قيمة كل سهم    150,000,000من    2022مارس    31يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في  

فلس(    100سهم قيمة كل سهم    150,000,000:  2021مارس    31فلس،    100سهم قيمة كل سهم    150,000,000:  2021ديسمبر    31)

 مدفوع نقدًا. 

المنعقدة في    وافقت المنتهية في  على    2022مايو    10الجمعية العمومية السنوية للمساهمين  للسنة  المالية   2021ديسمبر    31البيانات 

ذلك في وذلك للمساهمين المسجلين كما  2021دينار كويتي لسنة  2,250,000فلس للسهم بمبلغ  15توزيعات نقدية بواقع  باإلضافة إلى 

 دينار كويتي(. 2,250,000غ فلس للسهم بمبل 10: توزيعات نقدية بواقع 2020التاريخ )
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 ربحية السهم  .11

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. ال توجد أي أسهم مخففة محتملة. ربحية السهم بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط ت حتسب 

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31

 2022 

 )غير مدققة( 

 2021 

 )غير مدققة( 

    

 150,000,000  150,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )سهم( 

 1,456,878  2,121,867 صافي ربح الفترة )دينار كويتي( 

 9.71  14.15 ربحية السهم )فلس( 

 صلة  اتف ذا طرأمعامالت مع   .12

في إطار النشاط االعتيادي لألعمال، تبرم الشركة معامالت مع بعض األطراف ذات الصلة )المدراء وأقربائهم وموظفي اإلدارة العليا 

للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو تخضع لتأثير جوهري من قبل هذه األطراف(. تم اعتماد سياسات  لدى الشركة والمنشآت الخاضعة  

 التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. 

 فيما يلي األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة: 

 دينار كويتي  

 مارس  31 

2022 

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 

2021 

 )مدققة( 

 مارس  31 

2021 

 )غير مدققة( 

      األرصدة  

 375,228  30,061  90,420 النقد والنقد المعادل

 25,055,199  33,923,496  33,380,899 ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 3,024,601  4,749,639  5,009,368 الخسائر االئتمانية المتوقعة –ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 7,531,779  5,119,186  5,031,209 ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 239  86,181  2,490 سحب بنكي على المكشوف 

 26,233,020  25,549,394  24,054,379 قروض ألجل 

 18,784,205  18,728,320  19,023,335 خطابات ضمان

 15,037,177  2,046,657  1,991,613 اعتمادات مستندية

 

 دينار كويتي  

 المنتهية في الثالثة أشهر  

 مارس  31

 2022 

 )غير مدققة( 

 2021 

 )غير مدققة( 

    المعامالت  

 3,803,971  1,873,946 إيرادات 

 (3,990)  (2,329) تكلفة المبيعات 

 (251,330)  (259,729) مصاريف بيعية وإدارية 

 (196,188)  (172,814) أعباء تمويل

    

    مدفوعات اإلدارة العليا 

 (310,227)  (274,019) رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل  

 (23,209)  (26,288) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
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 معلومات القطاع  .13

تعمل الشركة في دولة الكويت فقط ولديها قطاع أعمال واحد هو تجارة وتركيب وصيانة المعدات الطبية والمنتجات المتعلقة بالعناية  

األنشطة االستثمارية ليست خًطا رئيسيًا لألعمال وأن نتائجها التشغيلية ال يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانعي القرارات  الصحية. إن  

 التشغيلية بالشركة التخاذ قرارات حول الموارد المطلوب تخصيصها وتقييم أدائها. 

 والتزامات  محتملة  مطلوبات  .14

 دينار كويتي  

 مارس  31 

2022 

 مدققة( )غير 

 ديسمبر  31 

2021 

 )مدققة( 

 مارس  31 

2021 

 )غير مدققة( 

      محتملة  مطلوبات 

 19,617,673  6,364,232  5,871,375 اعتمادات مستندية

 86,164,548  91,955,223  93,287,606 خطابات ضمان

 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية   .15

 عوامل المخاطر المالية  15.1

تتعرض الشركة نتيجة ألنشطتها إلى العديد من المخاطر المالية ومنها مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر  

 ( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. األسهم راسعأالقيمة العادلة لمعدالت الفائدة ومخاطر التدفقات النقدية لمعدالت الفائدة ومخاطر 

السنوية ويجب قراءتها   المالية  البيانات  المطلوبة في  المعلومات واإلفصاحات  تتضمن كافة  المكثفة ال  المرحلية  المالية  المعلومات  إن 

. لم تكن هناك أي تغييرات في سياسات إدارة المخاطر عن نهاية 2021ديسمبر    31مقترنة مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في  

 السنة. 

 القيمة العادلة  تقدير  15.2

 تحلل البنود المبينة أدناه األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل طريقة التقييم. تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي: 

 (. 1األسعار المعلنة )غير المعدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستوى   •

ا • المستوى  المدخالت بخالف األسعار  المتضمنة في  بشكل مباشر )مثل    1لمعلنة  االلتزام سواًء  أو  تكون ملحوظة لألصل  والتي 

 (. 2األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات من األسعار( )المستوى 

 (. 3مدخالت األصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات سوق ملحوظة )المدخالت غير الملحوظة( )المستوى  •

االست  البالغة  تصنف  مالية  أوراق  في  )  2,207,100ثمارات  كويتي  كويتي،   2,207,100:  2021ديسمبر    31دينار   دينار 

 .  3دينار كويتي( ضمن فئة المستوى  2,339,400:  2021مارس  31

جودات أو المطلوبات  ال يوجد لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة. ال تختلف القيم العادلة للمو

 . 3غير المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية ويتم تصنيفها ضمن فئة المستوى 

 19األثر المرتب على جائحة كوفيد  .16

  العالم. شهدت البيئة التشغيلية التي تزاول فيها الشركة أعمالها تعافيًا معقوالً كما ظهرت بوادر التعافي االقتصادي جلياً في المنطقة وحول  

إن االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية المستقبلية واألخرى التي قد تنطوي على مخاطر جوهرية تتسبب في إجراء  

في  المنتهية  للسنة  للشركة  السنوية  المالية  البيانات  في  عنها  اإلفصاح  تم  قد  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  مادية   تسويات 

 . 2021بر ديسم 31

 أرقام المقارنة  .17

المفصح    الملكيةفي الربح أو حقوق  يؤثر ذلك  مع عرض الفترة الحالية دون أن    كي تتوافقلفترة السابقة  ابعض مبالغ    تصنيفتم إعادة  

ً عنهما سابق  . ا


