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شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

20182017

دينار كويتىدينار كويتىايضاح

    16,930,204    18,020,185إيرادات من مبيعات وخدمات

(13,558,614)   (14,826,442)   تكلفة االيرادات من المبيعات والخدمات 

      3,371,590      3,193,743مجمل الربح

 72,998             102,543          ايرادات تشغيلية اخرى

(1,088,797)     (1,100,215)     تكاليف توزيع

(2,325,557)     (1,518,514)     مصروفات عمومية وادارية

                 -        (175,000)12مخصصات

           30,234         502,557ربح التشغيل

 1,849               255                 أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

خسائر غير محققة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر
          (12,740)                      - 

(310,609)        (314,027)        مصاريف تمويلية

 360,000           -                      إيرادات أخرى

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة 

أعضاء مجلس اإلدارة

176,045         81,474           

(610)                -                      حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى

(1,514)            (7,781)            ضريبة دعم العمالة الوطنية

(650)               (3,112)            حصة الزكاة 

(12,250)           -                      مكافأة أعضاء مجلس االدارة

           66,450         165,152صافى ربح الفترة

:الخاص بـــ 

           66,450 165,152          مساهمى الشركة االم

                 -                 -الحصص غير المسيطرة

           66,450         165,152صافى ربح الفترة

               0.37               70.91فلس - ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم 

 جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة13 إلى 1االيضاحات المرفقة من 
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(غير مدقق)بيان األرباح أو الخسائر المرحلى المكثف المجمع 

2018 مارس 31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 

 مارس31الثالثة أشهر المنتهية فى 



شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

20182017

دينار كويتى دينار كويتى 

            66,450          165,152صافى ربح الفترة

:الخسائر الشاملة االخرى

بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى بيان األرباح أوالخسائر

             (2,395)             (3,642)فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات اجنبية

             (2,395)             (3,642)الخسائر الشاملة األخرى

            64,055          161,510مجموع الدخل الشامل للفترة

:الخاص بـــ 

            64,055          161,510مساهمى الشركة االم

                  - -                      الحصص غير المسيطرة

            64,055          161,510مجموع الدخل الشامل للفترة

 جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة13 إلى 1االيضاحات المرفقة من 
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(غير مدقق)بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلى المكثف المجمع 

2018 مارس 31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 

 مارس31الثالثة أشهر المنتهية فى 



شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

رأس المال

احتياطى 

احتياطى عاماحتياطى اختيارىاجبارى

احتياطى تحويل 

عمالت اجنبية

(خسائر متراكمة)

المجموع الجزئيارباح مرحلة

الحصص

غير المسيطرة

مجموع

حقوق الملكية

دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى 

1,831,515   1,314,665 4,381,619 201818,191,250 يناير 1الرصيد فى   (929,658)     (16,155,800)  8,633,591     (32,531)    8,601,060       

          161,510           -        161,510         165,152(3,642)                    -             -            -              -الدخل الشامل للفترة (الخسائر الشاملة)مجموع 

1,831,515   1,314,665 4,381,619 201818,191,250 مارس 31الرصيد فى   (933,300)     (15,990,648)  8,795,101     (32,531)    8,762,570       

1,831,515   1,314,665 4,381,619 18,191,250 2017 يناير 1الرصيد فى   (913,365)     3,813,668      28,619,352   (38,223)    28,581,129     

            64,055           -          64,055           66,450(2,395)                    -             -            -              -الدخل الشامل للفترة (الخسائر الشاملة)مجموع 

1,831,515   1,314,665 4,381,619 201718,191,250 مارس 31الرصيد فى   (915,760)     3,880,118      28,683,407   (38,223)    28,645,184     

(غير مدقق)بيان التغيرات فى حقوق الملكية المرحلى المكثف المجمع 

2018 مارس 31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 

 جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة13 إلى 1االيضاحات المرفقة من 

6

حقوق الملكية الخاصة بمساهمى الشركة االم



شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

20182017

دينار كويتىدينار كويتى

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

          66,450        165,152صافى ربح الفترة

تسويات

 228,710                133,564استهالك واطفاء

 151,628                  92,804مخصص مكافاة نهاية الخدمة

(1,849)                     (1,951)ارباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

 310,609                314,027مصاريف تمويلية

(303,368)                      -إيرادات أخرى

   -                          100,000مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة ومنتهي الصالحية

   -                            75,000مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

   -                            12,740خسائر غير محققة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

891,336        452,180        

:التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 619,908             2,625,071مخزون

 2,548,361          5,286,834مدينون وارصدة مدينة اخرى 

(6,869,573)       (6,014,028)دائنون وأرصدة دائنة اخرى 

(138,823)             (132,611)مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

   (3,387,947)     2,656,602االنشطة التشغيلية (المستخدم فى)صافى النقد الناتج من 

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

(294,618)               (29,253)ممتلكات وعقارات ومعدات

(19,000)                        -موجودات غير ملموسة

      (313,618)        (29,253)صافى النقد المستخدم فى االنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

(310,609)             (314,027)مصاريف تمويلية مدفوعة

(216,387)                 (4,982)دائنو مرابحة

      (526,996)      (319,009)صافى النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

   (4,228,561)     2,308,340فى النقد بالصندوق ولدى البنوك (النقص)صافي الزيادة 

(2,395)                     (3,642)صافى تاثير تعديالت تحويل العمالت االجنبية

 9,180,423          2,546,599النقد بالصندوق ولدى البنوك فى بداية الفترة

     4,949,467     4,851,297النقد بالصندوق ولدى البنوك فى نهاية الفترة 
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 مارس31الثالثة أشهر المنتهية فى 

 جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة13 إلى 1االيضاحات المرفقة من 

(غير مدقق)بيان التدفقات النقدية المرحلى المكثف المجمع 

2018 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 



شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

(غير مدققة)ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

التأسيس والنشاط1-

-

-

-

-

-

-

.تقديم خدمات صحية منزلية-

-

-

-

-

.امتالك العقارات ووسائل النقل الالزمة لتحقيق اغراض الشركة االم-

-

-

-

أسس العرض2-

-

-

-

-3

النشاط الرئيسىبلد التأسيسالشركة التابعة

2017 مارس 201731 ديسمبر 201831 مارس 31

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

استيراد  وتسويق مصر*م . م. شركة الكمال لالستيراد والتسويق ذ

وتصنيع  المواد 

الخام الطبية 

والمعدات الطبية 

والكيماوية

85.40% 85.40% 85.40% 

م. م. شركة الراية للرعاية الطبية ذ
الكويت

تعمل في تقديم 

الخدمات الطبية
100% 99% 99% 

*

.انشاء وادارة المستوصفات والمختبرات الطبية

.المساعدة في تقديم خدمات طبية للمسنين والمقيمين

.القيام بأعمال صيانة األجهزة والمعدات الطبية

.إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية مدرجة في سوق الكويت لالوراق المالية

، إن السياسات المحاسبية"التقارير المالية المرحلية "34تم اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولى رقم 

المستخدمة فى إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة فى إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية

. ، فيما عدا تطبيق بعض المعايير الجديدة والتي ليس لها تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة2017 ديسمبر 31فى 

2018 ديسمبر 31 ال تعبر بالضرورة عن النتائج التى يمكن توقعها للسنة المنتهية فى 2018 مارس 31إن نتائج العمليات للفترة المنتهية فى 

.2017 ديسمبر 31وللحصول على معلومات إضافية ، يمكن الرجوع الى البيانات المالية المجمعة وااليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية فى 

نسبة الملكية

بناء على. تم تسجيل شركة الكمال باسم أمناء نيابة عن الشركة األم والذين أكدوا كتابيا على ان الشركة األم هي المالك الرئيسي لهذه الشركة التابعة

.م. م.  قرر مجلس اإلدارة التخارج من شركة الكمال لالستيراد والتسويق ذ2017 أكتوبر 26قرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

.تجارة االدوية واألجهزة الطبية والدخول في المناقصات الحكومية واالهلية

.دولة الكويت - 13005الصفاة  - 435: ب.هو ص: عنوان الشركة االم

. 2018 مايو 15تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة  بتاريخ 

.تم تجميع البيانات المالية للشركة التابعه استنادا الى المعلومات المالية المعدة من قبل إدارة الشركة التابعه

. وتعمل وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية1969 يناير 15فى دولة الكويت بتاريخ - شركة مساهمة كويتية عامة - تأسست شركة ياكو الطبية 

:إن االغراض التى تأسست من أجلها الشركة االم هى

يجوز للشركة األم ان تكون لها مصلحة في او تدخل بأي وجه مع شركات تقوم بتنفيذ انشطة مماثلة النشطتها او تلك التي قد تساعدها على تحقيق

.كما يجوز للشركة األم تأسيس تلك الشركات او المشاركة فيها او شرائها او الحاقها بها. اغراضها في الكويت او في الخارج
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 ان المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير

.المالية ، وترى االدارة أنه تم إدراج جميع التعديالت الضرورية المتمثلة فى االستحقاقات العادية المتكررة والتى تعتبر ضرورية لعرض عادل

:(المجمعة)تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية للشركة األم والشركة التابعة التالية 

.التعاقد مع األطباء والممرضين والصيادلة والفنيين للعمل بالعيادات والصيدليات والمختبرات ولدى الغير سواء في خارج البالد أو في داخلها

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

.القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالشؤون الصحية وتقديم االستشارات الطبية

.انشاء وادارة المراكز الطبية والمستشفيات



شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

(غير مدققة)ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

مدينون وأرصدة مدينة اخرى4-

2017 مارس 201731 ديسمبر 201831 مارس 31

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

 دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى

  36,290,359 34,829,085    29,881,430   (بالصافي)مدينون تجاريون 

    1,687,844 1,457,249      1,052,491     (بالصافي)شيكات متاخرة السداد 

    5,414,853 7,007,956      7,924,746     مدينون آخرون

    4,303,757 1,958,913      1,146,701     (بالصافي)مصروفات مستردة 

       121,928 85,849           76,112          مدينو موظفين

       321,174 272,422         198,812        دفعات مقدمة للموردين

       670,294 617,153         586,501        مصروفات مدفوعة مقدماً

40,866,793   46,228,627    48,810,209    

استثمار في شركة زميلة5-

2016 ديسمبر 31

(مدققة)

 دينار كويتى

    11,177,916القيمة الدفترية فى بداية السنة

      1,502,819حصة في نتائج شركة زميلة

        (409,518)توزيعات ارباح مستلمة

   (12,271,217)استبعاد

                 -صافى القيمة الدفترية فى نهاية السنة

-

-

دائنو مرابحة6-

إلى طرف ذو صلة مقابل مبلغ (شركة زميلة) ، قامت الشركة األم ببيع حصتها في شركة السالم 2016 ديسمبر 31خالل السنة المنتهية في 

20,011 دينار كويتي بعد خصم مصروفات متعلقة بعملية البيع بمبلغ 7,708,772 دينار كويتي ، ونتج عنه صافي ربح من البيع بمبلغ 20,000,000

.دينار كويتي

9

.(11إيضاح ) دينار كويتي 75,000خالل الفترة ، قامت المجموعة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 

%4.75الى % 4تمثل دائنو المرابحة قيمة البضاعة المشتراة على اساس الدفع األجل من بنوك إسالمية محلية وتحمل معدل ربح فعلي يتراوح بين 

.سنويا (%4.25الى % 3.75: 2017 مارس 31و % 4.75الى % 4: 2017 ديسمبر 31)

. تظهر المبالغ المستحقة خالل االثني عشر شهرا القادمة كمطلوبات متداولة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

قام بعض مساهمي الشركة برفع دعوى قضائية وال. لم توافق الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة االم على قرار بيع حصتها في شركة السالم

.زالت القضية متداولة بالقضاء



شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

(غير مدققة)ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم7-

20182017

(غير مدقق)(غير مدقق)

165,152         66,450           

:عدد األسهم القائمة

181,912,500  181,912,500  

0.91               0.37               

الموجودات والمطلوبات المحتملة والمطالبات القضائية8-

الموجودات والمطلوبات المحتملة-

-

-

المطالبات القضائية-

اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة9-

20182017

(غير مدقق)(غير مدقق)

 دينار كويتى دينار كويتى

 303,368           -                 *إيرادات أخرى 

:مزايا أفراد اإلدارة العليا

 12,250             -                 مكافأة أعضاء مجلس االدارة 

 70,221           60,539          رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 3,172             2,556            مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

63,095           85,643           

وتم تحميل تلك التكاليف التمويلة خالل. نتيجة للتسوية النهائية لدائني مرابحة (طرف ذو صلة)يمثل استرداد بعض تكاليف التمويل من مؤسسة مالية *

.2016 ديسمبر 31السنة المنتهية في 
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 مارس31الثالثة أشهر المنتهية فى 

:2017 مارس 31 دينار كويتي و 29,067,639: 2017 ديسمبر 31 ) دينار كويتي 29,067,639قدمت الشركة األم بعض المطالبات بمبلغ 

وقد انتهى العقد. إال انه لم يتم اعتماد هذه المطالبات. تتعلق بخدمات إضافية مقدمة إلى أحد المشروعات مع وزارة الصحة ( دينار كويتي29,067,639

.2015 ديسمبر 31خالل السنة المنتهية في 

 كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة تتعلق بخطاب ضمان قائمة ناتجة ضمن النشاط االعتيادى ألعمال المجموعة بمبلغ2018 مارس 31كما في 

.( دينار كويتي21,056,964: 2017 مارس 31 دينار كويتي و 17,573,881: 2017 ديسمبر 31) دينار كويتي 17,170,983

وفي رأي المستشار القانوني للمجموعة ، ليس. توجد لدى المجموعة مطالبات قضائية مرفوعة من المجموعة ضد الغير ومن الغير ضــد المجموعة

باالمكان تقدير النتائج التي سوف تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضاء وانه لن يكون لهذه المطالبات تأثير سلبي مادي على البيانات المالية

.المجمعة للمجموعة

(فلس)ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم 

 مارس31الثالثة أشهر المنتهية فى 

:إن المعامالت الهامة التى تمت مع اطراف ذات صلة هى كما يلى

تتمثل األطراف ذات الصلة فى المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون

أن االسعار وشروط هذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل ادارة. عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً وبعض األطراف ذات الصلة األخرى

.المجموعة

:ان المعلومات الضرورية الحتساب ربحية السهم االساسية بناء على المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل الفترة كما يلي

(دينار كويتي)صافي ربح الفترة المتعلق بمساهمي الشركة االم 

(سهم)المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة فى نهاية الفترة 

:المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أوالخسائر المجمع



شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

(غير مدققة)ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

معلومات القطاعات10-

 الخدمات الطبية 

واالنشطة 

المجموعغير موزعاستثماراتالمتعلقة بها

 دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى دينار كويتى

2018 مارس 31-

    18,110,243         102,798          (12,740)   18,020,185اإليرادات

      3,193,743                 -                 -     3,193,743مجمل الربح

         165,152          (10,893)          (12,740)        188,785الفترة (خسائر)صافي أرباح 

    65,884,381                 -         177,380   65,707,001مجموع الموجودات

    57,121,811                 -                 -   57,121,811مجموع المطلوبات

2017 مارس 31-

    17,365,051         434,847                 -   16,930,204اإليرادات

      3,371,590                 -                 -     3,371,590مجمل الربح

           66,450          (15,024)                 -          81,474الفترة (خسائر)صافي أرباح 

    88,549,809                 -         289,100   88,260,709مجموع الموجودات

    59,904,625                 -                 -   59,904,625مجموع المطلوبات

مخصصات11-

20182017

(غير مدقق)(غير مدقق)

 دينار كويتى دينار كويتى

100,000                               - 

75,000                                 - 

        175,000                       - 

:إن المعلومات المتعلقة بكل من القطاعات التشغيلية هي كما يلي
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 مارس31الثالثة أشهر المنتهية فى 

مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة ومنتهي الصالحية

(4إيضاح )مخصص دذيون مشكوك في تحصيلها 

يتم تقييم اداء القطاع. تقوم االدارة بمراقبة نتائج التشغيل لوحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض إصدار قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء

.بناء على االرباح او الخسائر التشغيلية كما يتم قياسه باستمرار مع األرباح او الخسائر التشغيلية في البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

.يتمثل األساس الرئيسي لتقارير قطاعات المجموعة في قطاعات األعمال التي تتكون من األنشطة الطبية واألنشطة المتعلقة بها واالستثمارات



شركة ياكو الطبية

 (عامة)شركة مساهمة كويتية 

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

(غير مدققة)ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

اإلستمرارية12-

-

-

-

الجمعية العامة العادية السنوية13-

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا لمبدأ االستمرارية ، والذي يفترض قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد التزاماتها من خالل نشاطها

.االعتيادي ، وال تتضمن البيانات المالية المجمعة أية تعديالت قد تنتج عن عدم التأكد من إستمرارية المجموعة

 ديسمبر31)من رأس مال الشركة األم % 88 دينار كويتي وبلغت 15,990,648 ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 2018 مارس 31كما في 

.(من رأس مال الشركة األم% 89 دينار كويتي وبلغت 15,155,800: 2017

 ، فانه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثالثة أرباع رأس المال المدفوع وجب2016 لسنة 1 من قانون الشركات رقم 271ووفقا لنص المادة 

على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في عقدها ، أو اتخاذ غير ذلك من

فإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن. التدابير المناسبة

.يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة
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 وحتي تاريخ إعداد المعلومات المالية ،2017 ديسمبر 31لم يتم انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة األم عن السنة المنتهية في 

إن المعلومات المالية المرحلية. وبالتالي لم تتم الموافقة على البيانات المالية من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم عن السنة المنتهية آنذاك

 ، ال تتضمن أي تعديالت قد تكون ضرورية فيما لو تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة2018 مارس 31المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 

.من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة للسنة المنتهية آنذاك


