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 المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة( 

 2021 يونيو 30



 . شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع

 الكويت

 

 

 الصفحة            المحتويات 

 1         تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل

 2        المركز المالي المرحلي المكثف )غير مدقق( بيان 

 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        التدفقات النقدية المرحلي المكثف )غير مدقق( بيان 

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

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستة 

 يونيو  30

 
 إيضاح

2021   

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

 2021   

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

         

 59,688,375  65,521,103  28,750,214  32,477,439  إيرادات 

 (38,145,097)  (42,990,659)  (16,551,017)  (20,525,465)  تكلفة المبيعات

 21,543,278  22,530,444  12,199,197  11,951,974  ُمجمل الربح 

 (11,284,687)  (11,576,670)  (6,950,949)  (5,971,539)  مصاريف بيعية وإدارية 

 (179,922)  (194,991)  (88,272)  (73,189)  استهالك أصول حق االستخدام 

 (2,889,879)  (3,512,584)  (1,274,383)  (1,739,123)  استهالك وإطفاء 

 7,188,790  7,246,199  3,885,593  4,168,123  ربح التشغيل 

 6,875  140,288  -  140,059  إيرادات أخرى 

 (1,327,398)  (10,235)  (769,442)  (10,235)  خسارة شركات زميلة )بالصافي( حصة في  

 (3,135,537)  (2,787,685)  (1,436,694)  (1,330,778)  أعباء تمويل

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  

وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة  

 أعضاء مجلس اإلدارة  

 

2,967,169  1,679,457  4,588,567  2,732,730 

 (25,670)  (45,885)  (15,345)  (29,671)  العلميحصة مؤسسة الكويت للتقدم 

 (164,180)  (193,824)  (119,707)  (92,257)  حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (65,673)  (77,530)  (47,884)  (57,041)  حصة الزكاة 

 (82,500)  (62,500)  (41,250)  (36,250)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 2,394,707  4,208,828  1,455,271  2,751,950  الفترة صافي ربح 

         

 15.96  28.06  9.70  18.35 10 ربحية السهم )فلس(  

 

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.  16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(   2021يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في    –المرحلي المكثف  بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  
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 دينار كويتي   

  
 أشهر المنتهية في الثالثة 

 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستة 

 يونيو  30

 
 

2021   

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

 2021   

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

         

 2,394,707  4,208,828  1,455,271  2,751,950  صافي ربح الفترة 

         

         اآلخر الدخل الشامل 

         

حصة في الحركة على احتياطي القيمة العادلة  

 لالستثمار في شركات زميلة )بالصافي( 
 

69,332  -  69,332  - 

 -  69,332  -  69,332  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 2,394,707  4,278,160  1,455,271  2,821,282  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 

 

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.  16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 . شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع

 الكويت 
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 دينار كويتي  

 رأس  

 المال 

عالوة إصدار   

 أسهم 

 احتياطي  

 قانوني 

 احتياطي إعادة  

 تقييم ممتلكات 

 احتياطي القيمة  

 العادلة لالستثمار 

 أرباح  

 مرحلة 

 المجموع  

              

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

 4,208,828  4,208,828  -  -  -  -  - صافي ربح الفترة 

 69,332  -  69,332  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 4,278,160  4,208,828  69,332  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 

 (2,250,000)  (2,250,000)  -  -  -  -  - ( 9توزيعات )إيضاح 

 62,710,742  29,910,381  304,670  3,746,377  10,749,314  3,000,000  15,000,000 2021يونيو  30الرصيد كما في 

              

 57,597,099  25,943,157  24,135  3,340,177  10,289,630  3,000,000  15,000,000 2020يناير  1الرصيد كما في 

 2,394,707  2,394,707  -  -  -  -  - صافي ربح الفترة 

 -  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 2,394,707  2,394,707  -  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 

 (1,500,000)  (1,500,000)  -  -  -  -  - ( 9توزيعات )إيضاح 

 58,491,806  26,837,864  24,135  3,340,177  10,289,630  3,000,000  15,000,000 2020يونيو  30الرصيد كما في 

 

 

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.  16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 دينار كويتي   

 
 أشهر المنتهية في  الستة 

 يونيو  30

 
 2021 إيضاح

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 2,394,707  4,208,828  صافي ربح الفترة 

     تعديالت لـ:

 1,327,398  10,235  حصة في خسارة شركات زميلة )بالصافي( 

 2,889,879  3,512,584  استهالك وإطفاء 

 524,445  582,165  استهالك أصول حق االستخدام 

 3,135,537  2,787,685  أعباء تمويل

 3,216,544  2,168,957  الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 171,706  463,966  مخصص المخزون 

 615,469  794,635  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 -  17,790  شطب ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 -  (140,030)  إيرادات توزيعات 

 -  559  خسارة من بيع معدات )بالصافي( 

 14,275,685  14,407,374  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 

     التغيرات في رأس المال العامل 

 (16,412,954)  8,811,672  النقص / )الزيادة( في ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 (11,003,122)  (4,021,842)  الزيادة في المخزون

 6,117,513  (4,116,146)  )النقص( / الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 (62,213)  (293,230)  سداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (7,085,091)  14,787,828  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 -  140,030  إيرادات توزيعات 

 (1,148,158)  (1,063,386)  شراء ممتلكات ومعدات 

 (1,123,352)  (2,557,234) 5 االستحواذ على موجودات أخرى 

 (2,271,510)  (3,480,590)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

     

     التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة 

 (1,544,992)  (1,061,059)  النقص في السحب البنكي على المكشوف 

 (523,450)  (641,820)  سداد التزامات عقود إيجار 

 40,393,389  48,710,000  المحصل من قروض ألجل 

 (28,387,259)  (37,506,251)  سداد قروض ألجل 

 215,731,101  212,540,175  المحصل من دائني مرابحة / تورق 

 (213,279,099)  (226,604,438)  سداد دائني مرابحة / تورق 

 (2,708,781)  (2,589,659)  أعباء تمويل مدفوعة 

 (21)  (2,239,870)  توزيعات مدفوعة 

 9,680,888  (9,392,922)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

     

 324,287  1,914,316  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل 

     

     النقد والنقد المعادل 

 1,626,589  3,885,096  في بداية الفترة 

 1,950,876  5,799,412  في نهاية الفترة

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.  16إلى  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.  مل بالشركة ولدى الغير سواءً التعاقد مع األطباء والممرضين والفنيين للع .3

 تقديم الخدمات الطبية المنزلية.  .4

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

 إنشاء الورش الفنية المتخصصة.  .6

 الجهات التي تطلبها. تقديم الخدمات الطبية العامة والمتخصصة وطب األسنان إلى جميع .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

 مستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية وأغذية األطفال الرضع.استيراد األدوية والمستحضرات الصيدالنية و .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

 ب األطباء والممرضين والفنيين( الخاصة بأغراض الشركة. فتح معاهد أهلية للتدريب )تدري  .15

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

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

 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

 والعيادات الصحية والطبية. المقاوالت الخاصة بالمستشفيات والمختبرات  .19

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

 الشركة. 

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

 ض الشركة. تملك المخازن الخاصة بأغرا .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

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

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

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

 متخصصة. 



 . التكنولوجي ش.م.ك.عشركة التقدم 

 الكويت 
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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، 44558إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب 

 موظفاً(.   2,399:  2020  يونيو  30موظفاً،    2,337:  2020ديسمبر    31موظفاً )  2,143بلغ عدد موظفي الشركة    2021  يونيو  30كما في  

 . 2007أغسطس  13تم إدراج الشركة في بورصة الكويت بتاريخ 

 . 2021 أغسطس  4 مكثفة بتاريخصرح مجلس اإلدارة بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية ال

 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  2020ديسمبر    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    2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةالنتائج التشغيلية لفترة  إن  

 .  2021ديسمبر  31المالية التي تنتهي في 

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

 . 2020ديسمبر  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

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

علومات المالية المرحلية المكثفة، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة  في سبيل إعداد هذه الم

 . 2020ديسمبر  31والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كانت متوافقة مع تلك المطبقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 ى ذمم تجارية مدينة وأخر .4

 دينار كويتي  

 يونيو  30 

2021 

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 

2020 

 )مدققة( 

 يونيو  30 

2020 

 )غير مدققة( 

 156,845,357  172,463,749  173,768,889 ذمم تجارية مدينة

 (9,720,044)  (13,919,084)  (16,299,422) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 157,469,467  158,544,665  147,125,313 

      

 18,299,264  16,848,673  12,384,472 أصول العقد

 (205,050)  (248,823)  (145,841) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 12,238,631  16,599,850  18,094,214 

      

 5,904,318  7,901,179  7,012,650 قرض مساهم لشركة زميلة 

 (1,153,253)  (949,381)  (882,940) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 6,129,710  6,951,798  4,751,065 

      

 214,233  284,574  322,190 ودائع

 299,891  268,434  186,889 مستحقات موظفين

 603,598  672,381  1,040,118 ذمم مدينة أخرى  

 (11,175)  (12,778)  (12,778) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 1,536,419  1,212,611  1,106,547 

      

 17,091,774  12,185,953  7,296,549 لمورديندفعات مقدمة 

 949,213  752,993  578,675 دفعات مسددة مقدًما

 185,249,451  196,247,870  189,118,126 



 . التكنولوجي ش.م.ك.عشركة التقدم 
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 موجودات أخرى  .5

 دينار كويتي  

موجودات غير   

 ملموسة 

تكاليف تطوير   

 برمجيات 

 المجموع   برمجيات  

 صافي القيمة الدفترية كما  

 30,118,459  94,131  16,848,332  13,175,996 )مدققة(   2019ديسمبر  31 في

 1,123,352  -  637,297  486,055 إضافات 

 (2,291,398)  (14,673)  -  (2,276,725) إطفاء 

 صافي القيمة الدفترية كما  

 28,950,413  79,458  17,485,629  11,385,326 مدققة( )غير   2020يونيو   30في 

 4,233,481  24,732  3,383,863  824,886 إضافات  

 (1,959,224)  (15,037)  -  (1,944,187) إطفاء 

 (1,602,337)  -  (1,602,337)  - مشطوبات 

 صافي القيمة الدفترية كما  

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

 2,557,234  631  49,063  2,507,540 إضافات 

 (2,921,158)  (16,930)  (1,105,530)  (1,798,698) إطفاء 

 صافي القيمة الدفترية كما  

 29,258,409  72,854  18,210,688  10,974,867 )غير مدققة(   2021يونيو   30في 

المنافع االقتصادية المستقبلية ويتمثل ذلك في عقود  المتكبدة للحصول على حق لالستفادة من  التكلفة  الملموسة  تمثل الموجودات غير 

"الموجودات غير    38استهالكية ومن ثم تسجيلها كموجودات غير ملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي  خدمات صيانة وبيع مواد  

 الملموسة". 

 ذمم تجارية دائنة وأخرى  .6

 دينار كويتي  

 يونيو  30 

2021 

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 

2020 

 )مدققة( 

 يونيو  30 

2020 

 )غير مدققة( 

      متداولة 

 18,238,298  32,098,847  21,200,366 ذمم تجارية دائنة 

 20,199,190  22,296,463  25,488,290 دفعات مقدمة من عمالء

 6,029,893  4,590,469  4,323,900 مصاريف مستحقة 

 4,117,279  2,790,900  3,234,479 أخرى 

 54,247,035  61,776,679  48,584,660 

      

      غير متداولة 

 9,134,940  4,577,687  8,188,200 دفعات مقدمة من عمالء

 قروض ألجل  .7

من بنوك محلية وتحمل معدل فائدة فعلية يتراوح  وممنوحة  تتمثل في قروض بدون ضمانات ذات معدالت فائدة متغيرة بالدينار الكويتي  

  يونيو  30% سنويًا،  4.00% إلى  2.60: تتراوح من  2020ديسمبر    31)  2021  يونيو  30% سنوياً كما في  2.75% إلى  2.60من  

 سنوات.  خمس% سنوياً(. تستحق هذه القروض السداد على مدار فترة تمتد من سنة إلى 3.00% إلى 2.60: 2020

:  2020 يونيو 30مليون دينار كويتي،  124.45: 2020ديسمبر   31مليون دينار كويتي ) 121.14بمبلغ  العقود ل  من حص م ال ُخّصص

 مليون دينار كويتي( مقابل تسهيالت سحب بنكي على المكشوف وتسهيالت قرض ألجل.  99.77



 . التكنولوجي ش.م.ك.عشركة التقدم 
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 دائنو مرابحة / تورق  .8

ائتمانية بالدينار الكويتي ممنوحة من بنوك إسالمية محلية وتستحق هذه التسهيالت السداد خالل فترة سنة واحدة. إن التكلفة  تمثل تسهيالت  

: تتراوح  2020ديسمبر    31% سنوياً )3.00سنوياً إلى    %2.60تتراوح من    2021  يونيو  30  الفعلية لدائني المرابحة / التورق كما في

 % سنوياً(. 3.00% إلى 2.60: 2020 يونيو 30اً، % سنوي 3.00 % إلى2.60من 

:  2020 يونيو 30مليون دينار كويتي،  119.73: 2020ديسمبر   31مليون دينار كويتي ) 118.34 بمبلغ العقود ل  من محص ُخّصص ال

 مقابل أرصدة المرابحة / التورق الدائنة.  (مليون دينار كويتي 109.69

 رأس المال  .9

فلس   100سهم قيمة كل سهم    150,000,000من    2021  يونيو 30يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في  

فلس(   100سهم قيمة كل سهم  150,000,000: 2020 يونيو 30فلس،  100سهم قيمة كل سهم  150,000,000: 2020ديسمبر  31)

 مدفوع نقدًا. 

وكذلك   2020ديسمبر    31البيانات المالية للسنة المنتهية في    2021  أبريل  28اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في  

بواقع   نقدية  توزيعات  بمبلغ    15اعتمدت  للسهم  لسنة    2,250,000فلس  المسجلين كما    2020دينار كويتي  للمساهمين  ذلك في  وذلك 

 دينار كويتي(. 1,500,000فلس للسهم بمبلغ  10: توزيعات نقدية بواقع 2019التاريخ )

 ربحية السهم  .10

الفترة. ال توجد  القائمة خالل  المتوسط المرجح لعدد األسهم  الفترة على  أي أسهم مخففة    يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي ربح 

 محتملة. 

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو  30

 2021 

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

 2021 

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

        

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

 2,394,707  4,208,828  1,455,271  2,751,950 صافي ربح الفترة )دينار كويتي( 

 15.96  28.06  9.70  18.35 ربحية السهم )فلس( 

 صلة  اتف ذا طرأمعامالت مع   .11

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

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

 التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. 

 الصلة: فيما يلي األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات 

 دينار كويتي  

 يونيو  30 

2021 

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 

2020 

 )مدققة( 

 يونيو  30 

2020 

 )غير مدققة( 

      األرصدة 

 12,223  3,820  52,643 النقد والنقد المعادل

 18,720,455  25,605,794  28,133,786 ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 2,444,739  2,773,271  3,057,931 االئتمانية المتوقعةالخسائر  –ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 6,769,346  7,044,724  7,771,861 ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 25,644  175,969  204 سحب بنكي على المكشوف 

 11,405,923  25,548,401  23,737,150 قروض ألجل 

 17,880,308  18,617,411  18,817,814 خطابات ضمان

 5,951,612  17,622,632  11,453,529 اعتمادات مستندية



 . التكنولوجي ش.م.ك.عشركة التقدم 
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 دينار كويتي  

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو  30

 2021 

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

 2021 

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

        المعامالت 

 2,800,873  3,681,826  176,086  2,723,481 إيرادات 

 (89,577)  (9,419)  (86,782)  (5,429) تكلفة المبيعات 

 (519,428)  (286,100)  (424,298)  (34,809) مصاريف بيعية وإدارية 

 (138,411)  (367,281)  (78,089)  (171,093) أعباء تمويل

        

        العليا مكافأة اإلدارة 

 (623,647)  (533,408)  (319,483)  (223,181) أخرى قصيرة األجل   ومنافعرواتب 

 (44,221)  (36,964)  (22,600)  (13,755) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 معلومات القطاع  .12

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

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

 التشغيلية بالشركة التخاذ قرارات حول الموارد المطلوب تخصيصها وتقييم أدائها. 

 ت والتزامات محتملة مطلوبا .13

 دينار كويتي  

 يونيو  30 

2021 

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 

2020 

 )مدققة( 

 يونيو  30 

2020 

 )غير مدققة( 

      التزامات محتملة 

 11,750,029  23,921,610  15,170,839 اعتمادات مستندية

 93,644,477  86,198,078  85,349,381 خطابات ضمان

 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية   .14

 عوامل المخاطر المالية  14.1

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

. لم تكن هناك أي تغييرات في سياسات إدارة المخاطر عن نهاية 2020ديسمبر    31مقترنة مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في  

 السنة. 

 قيمة العادلة تقدير ال 14.2

 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   •

المع • المستوى  المدخالت بخالف األسعار  المتضمنة في  بشكل مباشر )مثل    1لنة  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  •

االستثما البالغة  تصنف  مالية  أوراق  )  2,339,400رات في  كويتي  كويتي،    2,339,400:  2020ديسمبر    31دينار   يونيو   30دينار 

 .  3دينار كويتي( ضمن فئة المستوى  2,090,000: 2020

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

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



 . التكنولوجي ش.م.ك.عشركة التقدم 
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 19 –األثر المرتب على جائحة كوفيد  .15

و واسع  في معظم البلدان إلى تعطل األعمال التجارية على نح  2020( في مطلع عام  19أدى تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد  

سلبي على األنشطة االقتصادية. تراقب الشركة باستمرار األثر الواقع عليها، كما تتعاون جنبًا  مما أثر بشكل  يزال يتطور  النطاق، وما  

 . 19في األعمال بسبب تفشي جائحة كوفيد تنامي إلى جنب مع الهيئات الرقابية المحلية إلدارة التعطل الم

، تحققت الشركة من وجود أي تسويات وتغيرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر يتعين أخذها في  19نظًرا لتفشي جائحة كوفيد 

الرئيسية   التقديرات  مصادر  حول  الرئيسية  االفتراضات  يلي  فيما  المكثفة.  المرحلية  المالية  المعلومات  في  عنها  واإلفصاح  االعتبار 

تنطوي على مخاط التي قد  المكثفة  المستقبلية واألخرى  المرحلية  المالية  المعلومات  تسويات مادية على  تتسبب في إجراء  ر جوهرية 

 المجمعة. 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

أجرت الشركة تقييًما نوعيًا للتحقق من وجود أي مؤشرات تدل على انخفاض قيمة أصول حق االستخدام وممتلكاتها ومعداتها والموجودات  

على المنشآت التي تزاول أعمالها في قطاع دعم الرعاية الصحية،    19  –بعين االعتبار أدنى أثر ناتج عن وباء كوفيد    ، مع األخذاألخرى

لفترة   الفعلية  النتائج  في    الستةوقارنت  المنتهية  لمجال    2021  يونيو  30أشهر  القياسية  والمعايير  الموضوعة  التقديرية  الميزانية  مع 

 عدم وجود أي مؤشرات تدل على انخفاض قيمة موجوداتها غير المالية. األعمال، وخلصت الشركة إلى 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة  

المرجحة   السيناريوهات  تطبيق  المتوقعة من خالل  االئتمانية  للخسائر  القائمة  النماذج  تقديرية على  إضافية  افتراضات  الشركة  طبقت 

بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أنشطتها. كما قامت الشركة  باالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي ذات   المتعلقة  الصلة 

 . مراقبة مالئمة االفتراضات اإلضافية التقديرية مع األخذ في االعتبار األثر المتفاقم للجائحة في المواقع ذات الصلةب 

 المطلوبات وااللتزامات المحتملة 

الشركة األثر المترتب على تعطل أي أنشطة تشغيلية، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال والعالقات التجارية  قيّمت  

الزيادة المحتملة في المطلوبات وااللتزامات المحتملة، ولم   أي  ياُلحظ وجود  بين الشركة والعمالء والموردين، فضاًل عن استعراض 

 مشكالت. 

 ريةمبدأ االستمرا

مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول  قدرتها على االستمرار كمنشأة  أجرت الشركة تقييماً حول  

المال والسيولة.   تتناول األداء المستقبلي للشركة ورأس  التي  التوقعات  التأكد المستقبلية. وتم وضع  ُرغم األثر  المخاطر وحاالت عدم 

، إال أنه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في مزاولة عملياتها 19وباء كوفيد  المتفاقم ل

. ونتيجة لذلك، فقد أُعدت هذه  2020ديسمبر    31عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ   التشغيلية فضالً 

 المرحلية المكثفة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.  اليةالمعلومات الم

 أرقام المقارنة  .16

  الملكية تتماشى مع عرض الفترة الحالية دون أن ينتج عن ذلك أثر في صافي الربح أو حقوق  للفترة السابقة  ابعض مبالغ    تصنيفتم إعادة  

ً المفصح عنهما سابق  . ا


