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تقـريـر مجلس اإلدارة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية �أن يقدم لكم بكل فخر واعتزاز تقريره ال�سنوي الأربعون عن �أعمال ونتائج ال�شركة لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2018
لقد كان عام  2018عام جناح �آخر ،حققت ال�شركة فيه نتائج ممتازة بالرغم من ازدياد املناف�سة يف �سوق االئتمان اال�ستهالكي بالكويت
وا�ستمرار الفائدة املنخف�ضة على الدينار الكويتي فقد متكنت ال�شركة بف�ضل من اهلل وجهود العاملني بها من حتقيق ربح ًا �صافي ًا وقدره
 9.94مليون دينار كويتي �أي بزيادة قدرها  %14عن العام املا�ضي البالغ  8.72مليون دينار كويتي وبلغت ربحية ال�سهم  20فل�س ،هذا
وقد بلغت ايرادات الت�سهيالت االئتمانية  17,387الف دينار كويتي مقارنة ب ـ  17,563الف دينار العام املا�ضي �أي ب�إنخفا�ض بلغ  %1عن
العام املا�ضي.
وجاءت الزياده يف الأرباح من انخفا�ض خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية والتي بلغت  2.1مليون مقابل  3.3مليون العام املا�ضي وكذلك
انخفا�ض م�صاريف املوظفني وامل�صاريف العمومية والإدارية مببلغ  403الف دينار كويتي �أي بن�سبة  %9.5من  4.26اىل  3.86مليون
دينار كويتي ،مقابل ذلك ارتفعت تكاليف االقرتا�ض من  5.84اىل  6.31مليون دينار كويتي ب�سبب �إرتفاع ا�سعار الفائدة على الدينار
والدوالر الأمريكي.
وقد بلغت حقوق امل�ساهمني  158.5مليون دينار مقابل  168.7مليون دينار يف العام املا�ضي وذلك نظر ًا “لتطبيق املعيار املحا�سبي الدويل
“ 9ح�سب تعليمات بنك الكويت املركزي والذي نتج عنه �أخذ خم�ص�ص ا�ضايف لذمم الت�سهيالت االئتمانية مببلغ  10مليون دينار مت
ح�سابه يف حقوق امل�ساهمني.
�أما املركز املايل املجمع لل�شركة فقد �أظهر انخفا�ضا يف ذمم الت�سهيالت االئتمانية بن�سبة  %8.21وبلغت قرو�ض البنوك  156.96مليون
دينار كويتي منها  26.6مليون دينار قرو�ض مقومه بالدوالر الأمريكي والباقي بالدينار الكويتي .وبلغت مدفوعات موظفي الإدارة التنفيذية
خالل ال�سنة مبلغ وقدره  527الف دينار.
�أما بالن�سبة لعمليات التمويل فقد ح�صلت ال�شركة خالل العام على خم�س قرو�ض جديدة مببلغ  48مليون دينار كويتي و 80مليون دوالر
�أمريكي وبلغ املتو�سط املرجح ملعدل الفائدة على القرو�ض بالدينار الكويتي � %3.92سنوي ًا و � %3.55سنوي ًا على القرو�ض بالدوالر
الأمريكي .وجمل�س الإدارة على ثقة بقدرة ال�شركة على ترتيب عمليات متويل �إ�ضافية للعام القادم وب�أف�ضل الأ�سعار مبا يعك�س املالءة
املالية لل�شركة و�سمعتها العريقة.
وح�سب خطة عام  2019ف�إن جمل�س الإدارة يتوقع ان يكون هنالك منو يف حجم العمل مما �سيحقق نتائج �أف�ضل من عام  2018وذلك
بف�ضل ال�سيا�سة الت�سويقية التي تنتهجها ال�شركة حالي ًا.
وبنا ًء على الأرباح املحققة لعام  2018ي�سر جمل�س الإدارة �أن يقرتح توزيع �أرباح نقدية بواقع �( %17سبعة ع�شر فل�س ًا عن كل �سهم �أي
مببلغ  8,132,430مليون دينار كويتي) للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�شركة بتاريخ اال�ستحقاق ،ويقرتح منح مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س
الإدارة وقدرها � 120ألف دينار بواقع � 15ألف لكل ع�ضو و � 30ألف دينار للرئي�س.
ويتعهد جمل�س الإدارة لل�سادة امل�ساهمني ب�سالمة البيانات املالية والتقارير ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2018وان تلك البيانات املالية قد مت اعدادها وفق املعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة من قبل هيئة ا�سواق املال.
وينتهز جمل�س الإدارة هذه الفر�صة لكي يعرب عن وافر �شكره وتقديره جلميع عمالء ال�شركة ولكل من �ساهم معها خالل هذه ال�سنة يف
�إجناز �أغرا�ضها من اجلهات الر�سمية والبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية والتجارية .كما يود ان يتقدم بتقديره وامتنانه لإدارة ال�شركة وموظفيها
على اجلهد والكفاءة التي �أبدوها لتحقيق �سنة �أخرى من النجاح.
واهلل ويل التوفيق
جمل�س الإدارة
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تقرير الحوكمة

املقدمة
نبذة عن ال�شركة
ت�أ�س�ست �شركة الت�سهيالت التجارية (�ش.م.ك.ع« ).الت�سهيالت» عام  1977ك�أول �شركة كويتية م�ساهمة مقفلة متخ�ص�صة يف
متويل �شراء ال�سلع اال�ستهالكية والتجارية بالأق�ساط ،مت �إدراج �أ�سهم الت�سهيالت يف �سوق الكويت للأوراق املالية عام ،1982
ويف �سبتمرب  1994مت اختيار الت�سهيالت ك�أول �شركة يف برنامج احلكومة للخ�صخ�صة ،حيث �أعادت الهيئة العامة لال�ستثمار بيع
ح�صة الكويت البالغة  %47للقطاع اخلا�ص.
متار�س ال�شركة �أن�شطتها مبوجب قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة 2016م والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية.
وتخ�ضع ال�شركة لإ�شراف هيئة �أ�سواق املال وف ًقا للقرار رقم  72ل�سنة 2015م ب�ش�أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7ل�سنة
2010م ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته .لذا ف�إن �أحكام الكتب املذكورة �أدناه تنطبق على
ال�شركة:
 -1الكتاب التا�سع :االندماج واال�ستحواذ
 -2الكتاب العا�شر :الإف�صاح وال�شفافية
 -3الكتاب احلادي ع�شر :التعامل يف الأوراق املالية
 -4الكتاب الثاين ع�شر :قواعد االدراج
 -5الكتاب اخلام�س ع�شر :احلوكمة
الأن�شطة
وف ًقا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ،ف�إن الأغرا�ض التي ت�أ�س�ست من �أجلها ال�شركة هي القيام مبنح القرو�ض الق�صرية واملتو�سطة الأجل
للأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني بهدف متويل �شراء املركبات واملعدات والأدوات املنزلية.
 -1القيام مبنح القرو�ض الق�صرية واملتو�سطة والطويلة الأجل للأ�شخا�ص الطبيعيني بهدف متويل �شراء املركبات واملعدات
والأدوات املنزلية.
 -2القيام بتمويل اال�ستهالك ال�سلعي من املواد الأولية �أو امل�صنوعة �أو الن�صف م�صنوعة.
 -3القيام مبنح القرو�ض الق�صرية واملتو�سطة والطويلة الأجل للأ�شخا�ص الطبيعيني بهدف متويل �شراء الأرا�ضي والعقارات.
 -4تقدمي كافة منتجات الت�أجري مثل الت�أجري الت�شغيلي �أو التمويلي للمركبات واملعدات.
 -5تقدمي الكفاالت الالزمة واملتعلقة ب�أغرا�ض ال�شركة.
 -6ت�أ�سي�س �شركات تابعة لل�شركة الأ�صلية متخ�ص�صة يف الت�سويق تقوم باالتفاق مع وكالء الب�ضائع و�شركات الت�أمني مقابل عمولة
�أو خ�صم مبالغ تتنا�سب مع حجم املبيعات والت�أمينات املتحققة مع الوكالء.
 -7اال�ستثمار يف القطاعات العقارية وال�صناعية والزراعية وغريها من القطاعات االقت�صادية وذلك من خالل امل�ساهمة يف
ت�أ�سي�س ال�شركات املتخ�ص�صة �أو �شراء �أ�سهم هذه ال�شركات.
ً
� -8شراء وبيع الأوراق املالية مثل الأ�سهم وال�سندات حل�ساب ال�شركة باعتبارها جزءا من املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة.
 -9القيام ب�أعمال الو�ساطة والإدارة يف القرو�ض اجلماعية مقابل عمولة.
�	-10إدارة املحافظ اال�ستثمارية حل�ساب الغري مقابل عمولة.
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ويحظر على ال�شركة اثناء مبا�شرتها لأغرا�ضها القيام للغري بفتح احل�سابات اجلارية او ح�سابات التوفري او قبول الودائع او فتح
االعتمادات امل�ستندية او متثيل البنوك الأجنبية .ومع مراعاة احلظر املذكور يجوز لل�شركة ان تكون لها م�صلحة او ان ت�شرتك ب�أي
وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق اغرا�ضها يف الكويت او يف اخلارج
ولها ان ت�شرتي هذه الهيئات او تلحقها بها.
التنظيم الإداري
يتوىل جمل�س الإدارة مهمة الإ�شراف والتوجيه اال�سرتاتيجي لل�شركة من خالل مراجعة واعتماد ال�سيا�سات املختلفة ،ب�صورة
مبا�شرة �أو من خالل اللجان املنبثقة عن املجل�س ،بهدف �ضمان االلتزام مبعايري حمددة للحد من ن�سبة تعر�ض ال�شركة للمخاطر.
ميلك جمل�س الإدارة ال�سلطات وال�صالحيات الكاملة لإدارة ال�شركة ،وقد قام بتفوي�ض الإدارة التنفيذية وعلى ر�أ�سها الرئي�س
التنفيذي ببع�ض ال�صالحيات وال�سلطات مبا يتنا�سب مع حجم امل�س�ؤوليات املنوطة بهم.
الهيكل التنظيمي
يو�ضح ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة كما يف  31دي�سمرب :2018
جمل�س الإدارة

جلنة املخاطر

جلنة التدقيق

وحدة املخاطر

مدير التدقيق
م�ساعد مدير
التدقيق

م�ساعد الرئي�س
التنفيذي للت�سويق

جلنة اال�ستثمار

وحدة �ش�ؤون
امل�ستثمرين

جلنة املخ�ص�صات

مدير اخلدمات
امل�ساندة

مدير املحا�سبة

وحدة ال�شكاوي

ال�سكرتارية

مدير �إدارة املراقبة

نائب الرئي�س التنفيذي
مدير اخلزينة
واال�ستثمار

مدير ت�سويق  /مبيعات

وحدة املطابقة
وااللتزام

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي

مدير �أول
للإئتمان

مدير خدمات
العمالء

جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت

مدير �إدارة املتابعة

مدير ال�ش�ؤون القانونية

مدير تقنية
املعلومات

مدير الفروع
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حوكمة الشركة

ت�شكيل املجل�س
يت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة من �سبعة �أع�ضاء كما يف  31دي�سمرب  2018منهم ع�ضو تنفيذي و�أربعة �أع�ضاء غري تنفيذيني بالإ�ضافة
�إىل ع�ضوين م�ستقلني وميثل رئي�س جمل�س الإدارة ال�شركة يف عالقتها مع الغري �إىل جانب االخت�صا�صات الأخرى التي يبينها عقد
ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي وعليه تنفيذ قرارات املجل�س و�أن يتقيد بتو�صياته ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه �أو قيام
مانع لديه من ممار�سة اخت�صا�صاته.
م
1
2
3
4
5
6
7

املن�صب
اال�سم
رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد /على �إبراهيم معريف
ال�سيد /عبد اهلل �سعود احلمي�ضي نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ع�ضو جمل�س �إدارة (م�ستقل)
ال�سید /م�ساعد بدر ال�ساير
ال�سید /احلارث عبد الرزاق اخلالد ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة
ال�سید /خالد م�شاري اخلالد
ع�ضو جمل�س �إدارة
ال�سید /د� .أمين بدر البلو�شي
ع�ضو جمل�س �إدارة (م�ستقل)
ال�سید  /نا�صر عادل بهبهاين

اجتماعات جمل�س الإدارة
اال�سم

ال�صفة

علي ابراهيم معريف
رئي�س
عبداهلل �سعود احلمي�ضي نائب الرئي�س
م�ساعد بدر ال�ساير
ع�ضو
احلارث عبدالرزاق اخلالد
ع�ضو
خالد م�شاري اخلالد
ع�ضو
امين بدر البلو�شي
ع�ضو
نا�صر عادل بهبهاين
ع�ضو

االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع
الثاين الثالث الرابع اخلام�س ال�ساد�س
الأول
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 -1ال�سيد /على ابراهيم حجي ح�سني معرفـي
رئي�س جمل�س الإدارة
ان�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية عام  1992وهو اي�ضا ع�ضو جمل�س ادارة ورئي�س جلنة التعيينات
والرت�شيحات يف البنك الأهلي الكويتي ،ونائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة العقارات املتحدة وع�ضو جمل�س �إدارة البنك العربي
الفرن�سي (باري�س – هوجن كوجن) ورئي�س جمل�س ادارة البنك االهلي الكويتي -م�صر و يحمل خربة تزيد عن  33عام ًا فى العمل
االداري وامل�صرفى.
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 -2ال�سيد  /عبدهلل �سعود عبدالعزيز احلمي�ضي
نائب رئي�س جمل�س االدارة والرئي�س التنفيذي
�إن�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية عام  1980وتعني كع�ضو منتدب عام  1983وهو ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة
جتارة و�صناعة الكويت وامني ال�صندوق الفخرى للغرفة وهو نائب رئي�س جمل�س ادارة ورئي�س جلنة اال�ستثمار فى امل�ؤ�س�سة العـامة
للتامينات االجتماعية ،واي�ضا ع�ضو جمـل�س ادارة ورئـي�س جلنـة احلوكمـة فـى بنـك امل�ؤ�س�سة العـربية امل�صـرفية (البحرين) ونائب
رئي�س جمل�س ادارة بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل (لندن) ورئي�س جلنة الرت�شيحات ،وع�ضو جمل�س ادارة يف فر�ست
نا�شونال بنك (لبنان) ورئي�س جلنة التعوي�ضات وع�ضو جمل�س ادارة بنك انف�ستكورب ,ويحمل خربة تزيد عن  38عام ًا فى العمل
الإ�ستثماري وامل�صرفى.
 -3ال�سيد /م�ساعد بدر حممد ال�ساير
ع�ضو جمل�س �إدارة
�إن�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية عام  1977وهو �أي�ضا نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �شركات ال�ساير
و�أي�ضا رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �شركات م�ساعد بدر ال�ساير ،ورئي�س �سابق ملجل�س �إدارة �شركة احلاويات الكويتية وع�ضو �سابق
يف احتاد اخلليج للت�أمني وادارة امل�شاريع (البحرين) وم�ؤ�س�س �إحتاد ال�صناعات الكويتية وهو يحمل خربة تزيد عن  38عام ًا فى
العمل التجاري والإ�ستثمارى.
 -4ال�سيد /احلارث عبد الرزاق خالد زيد اخلالد
ع�ضو جمل�س �إدارة
�إن�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية عام  1992وهو �أي�ضا رئي�س جمل�س �إدارة �شركة التربيد والأك�سجني املحدودة
و�أي�ضا رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت للتمويل العقارى ،وهو يحمل خربة تزيد عن  28عام ًا فى العمل الإداري والإ�ستثمارى.
 -5ال�سيد /خالد م�شاري اخلالد
ع�ضو جمل�س �إدارة
�إن�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية عام  2010وهو �أي�ضا ع�ضو مبجل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة الكويت
ونائب رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �شركات اخلالد و�أي�ضا نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركات الل�ؤل�ؤة الغذائية وع�ضو جمل�س �إدارة
�إحتاد م�صانع الأملنيوم هو يحمل خربة تزيد عن  23عام ًا فى العمل التجاري والإ�ستثمارى.
 -6ال�سيد /د�.أمين بدر البلو�شي
ع�ضو جمل�س �إدارة
�إن�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية عام  2016وي�شغل من�صب مدير مكتب املتابعة والتن�سيق يف امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات الإجتماعية وهو يحمل خربة تزيد عن  19عام ًا فى العمل املايل ووالإ�ستثماري.
 -7ال�سيد /نا�صر عادل بهبهاين
ع�ضو جمل�س �إدارة
�إن�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية عام  2017وي�شغل من�صب م�ساعد مدير يف �إدارة متويل ال�شركات يف بنك
الأهلي الكويتي وهو يحمل خربة تزيد عن � 7أعوام فى العمل املايل والإ�ستثماري.
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خربات جمل�س الإدارة
ت�شمل خربات ومهارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة جمموعة متنوعة ومتوازنة من اخلربات مبا ي�ضمن االداء الإيجابي والفعال لأعمال
ال�شركة وتعزيز مكانتها املالية وح�صتها ال�سوقية ومنها على �سبيل املثال:
•خربات متنوعة يف جمال اال�ستثمار واخلدمات املالية
•خربات يف املجاالت املالية واملحا�سبية
•خربات يف جمال االئتمان
•اخلربة ب�ش�أن �أطر �إدارة املخاطر
مهام وم�س�ؤليات جمل�س الإدارة:
جمل�س الإدارة يزاول جميع الأعمال التي تقت�ضيها �إدارة ال�شركة وفق ًا لأغرا�ضها وال يحد من هذه ال�سلطة �إال ما ن�ص عليه القانون
�أو عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو قرارات اجلمعية العامة ،كما له �صالحية �أن يو ّزع العمل بني �أع�ضائه وفق ًا لطبيعة �أعمال ال�شركة.
كما يجوز للمجل�س �أن يف َّو�ض �أحد �أع�ضائه �أو جلنة من بني �أع�ضائه �أو �أحد من الغري بالقيام بعمل معني �أو �أكرث �أو الإ�شراف على
وجه من �أوجه ن�شاط ال�شركة �أو ممار�سة بع�ض ال�سلطات او االخت�صا�صات املنوطة باملجل�س ،وتت�ضمن مهام وم�س�ؤوليات جمل�س
الإدارة على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
•اعتماد الأهداف واال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الهامة لل�شركة .
•�إقرار امليزانيات التقديرية ال�سنوية واعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية.
•الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية لل�شركة ،ومتلك الأ�صول والت�صرف بها.
•الت�أكد من مدى التزام ال�شركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احرتام ال�شركة للأنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها.
•�ضمان دقة و�سالمة البيانات واملعلومات الواجب الإف�صاح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�صاح وال�شفافية املعمول بها.
•�إر�ساء قنوات ات�صال فاعلة تتيح مل�ساهمي ال�شركة االطالع ب�شكل م�ستمر ودوري على �أوجه �أن�شطتها املختلفة والتطورات جوهرية.
•ت�شكيل جلان خمت�صة وفق ميثاق يو�ضح مدة اللجنة و�صالحيتها وم�س�ؤولياتها وكيفية رقابة املجل�س عليها ،كما يت�ضمن قرار
الت�شكيل ت�سمية الأع�ضاء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،ف�ض ًال عن تقييم �أداء و�أعمال هذه اللجان �أع�ضائها الرئي�سيني.
•الت�أكد من �أن ال�سيا�سات واللوائح املعتمدة بال�شركة تت�سم بال�شفافية والو�ضوح مبا يدعم عملية اتخاذ القرار والف�صل يف ال�سلطات
وال�صالحيات بني كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
•حتديد ال�صالحيات التي يتم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية ،و�إجراءات اتخاذ القرار ومدة التفوي�ض .كما يحدد املجل�س املو�ضوعات
التي يحتفظ ب�صالحية البت فيها ،وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممار�ساتها لل�صالحيات املفو�ضة.
•الرقابة والإ�شراف على �أداء �أع�ضاء الإدارة التنفيذية والت�أكد من قيامهم ب�أداء كافة مهامهم،
•حتديد �شرائح املكاف�آت التي �سيتم منحها للموظفني مثل �شريحة املكاف�آت الثابتة واملرتبطة بالأداء.
•تعيني �أو عزل �أي ًا من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية ومن ذلك الرئي�س التنفيذي ومن يف حكمه.
• و�ضع �سيا�سة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من �أجل حفظ حقوقهم.
• و�ضع �آلية لتنظيم التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة وذلك للحد من ت�ضارب امل�صالح.
• �أن يت�أكد وب�صفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�شركة وال�شركات التابعة لها.
•متابعة �أداء كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق م�ؤ�شرات الأداء املو�ضوعية.
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�أمني �سر جمل�س الإدارة
يعني جمل�س الإدارة �أمني �سر للمجل�س ويقوم باملهام التالية:
•تدوين وحفظ جميع حماظر اجتماعات املجل�س و�سجالته ودفاتره والتقارير التي ترفع من املجل�س واليه  ،على ان يتم توقيع
حماظر االجتماعات منه ومن جميع االع�ضاء احلاظرين.
•الت�أكد من �إتباع �أع�ضاء املجل�س للإجراءات التي �أقرها املجل�س ،والت�أكد من تبليغ مواعيد اجتماعات املجل�س قبل ثالثة �أيام
عمل مع مراعاة االجتماعات الطارئة .
•الت�أكد من �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ميكنهم الو�صول ب�شكل كامل و�سريع اىل كل حما�ضر اجتماعات املجل�س واملعلومات
والوثائق وال�سجالت املتعلقة بال�شركة.
•ت�أمني ح�ساب اي�صال وتوزيع املعلومات والتن�سيق فيما بني �أع�ضاء املجل�س وبني �أ�صحاب امل�صالح االخرين بال�شركة مبن فيهم
امل�ساهمني والإدارات املختلفة يف ال�شركة.
اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل اللجان املنبثقة عنه وفق ًا ملا تن�ص عليه قواعد احلوكمة ال�صادرة عن هيئة �أ�سواق املال وتت�ضمن جلان
جمل�س الإدارة جلنة املخاطر وجلنة التدقيق وجلنة الرت�شيحات واملكاف�أت بالإ�ضافة اىل جلنة اال�ستثمار وفيما يلي نبذة عن جلان
جمل�س الإدارة.
جلنة التدقيق
تهدف جلنة التدقيق اىل م�ساعدة جمل�س الإدارة يف القيام مب�س�ؤولياته اخلا�صة بالتحقق من االلتزام مبعايري التدقيق والتطبيق
الفعال ل�سيا�سات ال�شركة املختلفة وحتديد نقاط ال�ضعف والعمل على اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية ب�ش�أنها.
ت�شكيل جلنة التدقيق
مت ت�شكيل جلنة التدقيق من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س (مدة ثالث �سنوات) وتت�ألف اللجنة من
ثالثة �أع�ضاء منهم ع�ضو ًا م�ستق ًال.
اجتماعات جلنة التدقيق

ال�صفة

االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع
الرابع اخلام�س
الثالث
الثاين
الأول

م�ساعد بدر ال�ساير

رئي�س











* احلارث عبدالرزاق اخلالد

ع�ضو

--

--





*

د�.أمين البلو�شي

ع�ضو











نا�صر عادل بهبهاين

ع�ضو











* مت اعادة ت�شكيل اللجنة يف  2018/10/29وخروج ال�سيد /احلارث عبدالرزاق اخلالد

.
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مهام وم�س�ؤوليات اللجنة:
•مراجعة البيانات املالية املرحلية وال�سنوية وتقرير مراقب احل�سابات اخلارجي واعتمادها مبدئي ًا قبل رفعها ملجل�س الإدارة
لالعتماد النهائي.
•الت�أكد من كفاية و�شمولية نطاق التدقيق اخلارجي والت�أكد من مدى ا�ستقاللية املدقق اخلارجي لل�شركة واحلد من العوامل التي
قد ت�ضعف من ا�ستقالليته.
•درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على البيانات املالية لل�شركة ومتابعة ما مت ب�ش�أنها.
•درا�سة املبادئ وال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف ال�شركة وفح�ص �أي تغريات تتم عليها والتي قد ت�ؤثر على املوقف املايل لل�شركة
مع حتديد �أ�سباب هذه التغريات.
•مراجعة واعتماد اخلطة ال�سنوية للتدقيق الداخلي والإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي ومراجعة و�إقرار نطاق �أعمال التدقيق ودوريتها.
•مراجعة تقارير التدقيق الداخلي اخلا�صة ب�إدارات ال�شركة املختلفة ومناق�شة املالحظات الواردة ب�ش�أنها واتخاذ القرارات
الت�صويبية لها وحتديد الأ�شخا�ص القائمني على تنفيذها واملدة الزمنية املتوقعة للتنفيذ.
•مراجعة مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية لدى ال�شركة مبا يف ذلك اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة
باملمار�سات ال�سليمة لإدارة ومراقبة املخاطر املختلفة والتحقق من تنفيذ تلك ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات.
•متابعة تنفيذ الإجراءات الت�صويبية املتفق عليها وفق ًا لربنامج زمني حمدد.
•مراجعة تقارير اجلهات الرقابية والت�أكد من �أنه قد مت اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
•مراجعة واالعتماد املبدئي لأدلة ال�سيا�سات والإجراءات لإدارة التدقيق الداخلي.
•تر�شيح وتعيني املدقق الداخلي ونقله وعزله �أو تغيريه وحتديد �أتعابه والتحقق من مدى فاعليته يف تنفيذ الأعمال.
•التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني �أو �إعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني �أو تغيريهم وحتديد �أتعابهم.
•عقد اجتماعات دورية ب�صورة م�ستقلة مع املدقق اخلارجي و�أربع مرات على الأقل مع املدقق الداخلي وكذلك عند احلاجة بنا ًء
على طلب اللجنة.
جلنة املخاطر
تهدف جلنة املخاطر اىل م�ساعدة جمل�س الإدارة يف �إدارة املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة وو�ضع ال�ضوابط الالزمة للحد
منها وحتديد الن�سب املقبولة مقابل املنافع املتوقعة ورفع التو�صيات الالزمة بذلك �إىل جمل�س الإدارة.
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ت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر
مت ت�شكيل جلنة املخاطر من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س (مدة ثالث �سنوات) وتت�ألف اللجنة من
ثالثة �أع�ضاء منهم ع�ضو ًا “م�ستق ًال”.
ال�صفة

االجتماع
الأول

االجتماع
الثاين

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

د�.أمين بدر البلو�شي

رئي�س









عبد اهلل �سعود احلمي�ضي

ع�ضو









نا�صر عادل بهبهاين

ع�ضو









*خالد م�شاري اخلالد

ع�ضو



--

--

*

اجتماعات جلنة املخاطر

* مت اعادة ت�شكيل اللجنة يف  2018/10/29وخروج ال�سيد /خالد م�شاري اخلالد.
مهام وم�س�ؤوليات اللجنة:
•�ضمان توفر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر وو�ضع التو�صيات ب�ش�أنه قبل
اعتماده من قبل جمل�س الإدارة والتحقق من �أن موظفي الإدارة لديهم الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بال�شركة والت�أكد من
ا�ستقاللية موظفي املخاطر عن الأن�شطة الت�شغيلية.
•م�ساعدة جمل�س الإدارة يف حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول لدى ال�شركة وتقييم نظم و�آليات حتديد وقيا�س ومتابعة
�أنواع املخاطر املختلفة والتي قد تتعر�ض لها ال�شركة.
•درا�سة ومراجعة تقارير تقييم املخاطر اخلا�ص بال�شركة والإجراءات املتخذة للحد من هذه املخاطر �أو مواجهتها يف نطاق
ن�سب املخاطر املقبولة واملعتمدة لدى ال�شركة مقابل املنافع املتوقعة.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت
تهدف جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت اىل م�ساعدة جمل�س الإدارة للقيام مب�س�ؤولياته وواجباته الإ�شرافية ل�ضمان تر�شيح الكفاءات
الالزمة للمنا�صب التنفيذية والإدارية يف ال�شركة ،والتحقق من كونها تتم وفق �إطار م�ؤ�س�سي يتميز بالكفاءة وال�شفافية الكاملة
وي�صب ب�شكل �أ�سا�سي يف �صالح ال�شركة ومن ثم حتقيق �أهداف امل�ساهمني .وكذلك ل�ضمان �سالمة و�صحة �سيا�سة املكاف�آت
واملخ�ص�صات التي تتبعها ال�شركة واخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والتحقق من كون �سيا�سة املكاف�آت التي
تتبعها ال�شركة عادلة وت�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف ا�ستقطاب الكوادر الب�شرية ذات الكفاءة املهنية والقدرات الفنية العالية ،ف�ض ًال
عن تر�سيخ مبد�أ االنتماء لل�شركة.

21

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت
مت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س (مدة ثالث �سنوات) وتت�ألف
اللجنة من �أربعة �أع�ضاء منهم ع�ضوين “غري تنفيذيني” وع�ضو تنفيذي وع�ضو ًا “م�ستق ًال”.
ال�صفة

الإجتماع الأول

اجتماعات جلنة الرت�شيحات
علي ابراهيم معريف

رئي�س



عبد اهلل �سعود احلمي�ضي

ع�ضو



م�ساعد بدر ال�ساير

ع�ضو



خالد م�شاري اخلالد

ع�ضو



مهام وم�س�ؤوليات اللجنة:
•التو�صية بالرت�شيح و�إعادة الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة وجلان املجل�س.
•و�ضع تو�صيف وظيفي لأع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني وغري التنفيذيني والأع�ضاء امل�ستقلني.
•الت�أكد من عدم �إنتفاء �صفة اال�ستقاللية عن ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ستقل.
•االعتماد املبدئي خلطة تدوير و�إحالل املنا�صب التنفيذية.
•تقدمي التو�صيات ملجل�س الإدارة بتعيني �أفراد الإدارة التنفيذية والوظائف القيادية ال�شاغرة وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة
ومبا ال يتعار�ض مع التعليمات والقوانني املنظمة.
•الإ�شراف على �إعداد وحتديد احتياجات ال�شركة من الكفاءات على م�ستوى الإدارة التنفيذية وباقي املوظفني و�أ�س�س اختيارهم
وعمليات التوظيف و�شروط التعاقد مع موظفي ال�شركة امل�س�ؤولني مبا�شرة �أمام الرئي�س التنفيذي.
•حتديد نقاط القوة وال�ضعف يف جمل�س الإدارة من خالل التقييم الذاتي والتو�صية باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صحيح �أي
ق�صور مبا يتنا�سب مع م�صلحة ال�شركة.
•الإ�شراف على �إعداد خطة التدريب.
•اعتماد هيكل الدرجات الوظيفية والرواتب اخلا�ص بال�شركة.
•ر�سم �سيا�سات وا�ضحة ب�ش�أن التعوي�ضات والت�أمني على املخاطر املتعلقة بامل�س�ؤولية املهنية لأع�ضاء املجل�س وحتديد ال�سيا�سات
واملعايري املتعلقة بقيا�س الأداء وتنفيذها.
•�إعداد وتطوير �سيا�سة خم�ص�صات ومكاف�آت �أع�ضاء املجل�س مبا يتوافق مع القوانني املتبعة على �أن يتم رفع التو�صية �إىل
جمل�س الإدارة لالعتماد على �أن تخ�ضع ملوافقة اجلمعية العامة العادية.
•�إعداد وتطوير �سيا�سة خم�ص�صات ومكاف�آت �أع�ضاء جلان املجل�س.
•حتديد ال�شرائح املختلفة للمكاف�آت التي �سيتم منحها للموظفني ،مثل �شريحة املكاف�آت الثابتة و�شريحة املكاف�آت املرتبطة
بالأداء ،و�شريحة املكاف�آت ب�شكل �أ�سهم ،و�شريحة مكاف�آت نهاية اخلدمة.
•الإ�شراف على �إعداد ال�سيا�سة اخلا�صة مبنح املكاف�آت والرتقيات ،الزيادات ،املزايا ،احلوافز والرواتب للإدارة التنفيذية واملوظفني.
مف�صل عن كافة املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية على �أن يعر�ض هذا التقرير على
•�إعداد تقرير �سنوي ّ
اجلمعية العامة للموافقة عليه.
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جلنة اال�ستثمار
تهدف اللجنة التنفيذية �إىل م�ساعدة جمل�س الإدارة ودعمه للقيام مب�س�ؤولياته واتخاذ قراراته ب�شكل مدرو�س ووا�ضح مبا يتما�شى
مع اال�سرتاتيجية العامة لل�شركة ولتحقيق �أهدافها على الوجه الأمثل.
ت�شكيل جلنة اال�ستثمار
مت ت�شكيل جلنة اال�ستثمار من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س (مدة ثالث �سنوات) وتت�ألف اللجنة من
ثالثة �أع�ضاء منهم ع�ضوين غري تنفيذيني وع�ضو تنفيذي واحد.
ال�صفة

االجتماع الأول

االجتماع الثاين

اجتماعات جلنة اال�ستثمار
عبد اهلل �سعود احلمي�ضي

رئي�س





علي ابراهيم معريف

ع�ضو





احلارث عبدالرزاق اخلالد

ع�ضو





مهام وم�س�ؤوليات اللجنة:
•مناق�شة اال�سرتاتيجية وخطة العمل واملوازنة التقديرية قبل عر�ضها على جمل�س االدارة .
•الت�أكد من تطبيق اال�سرتاتيجية العامة لل�شركة ومدى فاعليتها يف حتقيق الأهداف املرجوة.
•التحقق من تطبيق ال�سيا�سة اال�ستثمارية والرقابة على الأ�صول.
•مراجعة �أداء ال�شركة ب�صورة عامة و�أداء كافة قطاعات ال�شركة تف�صيلي ًا ومناق�شة االنحرافات عن خطة العمل.
•درا�سة الفر�ص اال�ستثمارية وتقدمي تو�صيات ملجل�س الإدارة ب�ش�أنها.
الإدارة التنفيذية
م�س�ؤوليات الإدارة التنفيذية
•تقدمي التو�صيات بخ�صو�ص اال�سرتاتيجية املتبعة بهدف التح�سني والتطوير من خالل خطط مدرو�سة.
•تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية لل�شركة وما يرتبط بها من �سيا�سات ولوائح داخلية والت�أكد من كفايتها وفعاليتها.
•امل�س�ؤولية الكاملة عن الأداء العام لل�شركة ونتائج �أعمالها وذلك من خالل �إن�شاء هيكل �إدارة يعزز امل�ساءلة وال�شفافية.
•تقدمي املعلومات والتقارير الالزمة يف التوقيت املنا�سب ب�شكل دقيق و�شامل.
•و�ضع نظام حما�سبي متكامل يحتفظ بدفاتر و�سجالت وح�سابات تعك�س ب�شكل مف�صل ودقيق البيانات املالية وح�سابات
الدخل ،مبا يتيح املحافظة على �أ�صول ال�شركة و�إعداد البيانات املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية.
•تقدمي مقرتحات وتقارير حول ال�صالحيات وال�سلطات املمنوحة للإدارة التنفيذية.
•متابعة تطبيق ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات املمنوحة وفق ًا مل�صفوفة ال�صالحيات املعتمدة.
•تطوير وتعديل وحتديث ال�سيا�سات والإجراءات ومناق�شتها واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة والعمل على تنفيذها.
•تنفيذ نظم الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر والت�أكد من كفاية وفعالية تلك النظم واحلر�ص على االلتزام بنزعة املخاطر
املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
•�إدارة جميع الأن�شطة واملوارد الب�شرية واملالية ب�شكل فعال وتقليل النفقات لزيادة الأرباح وحتقيق الأهداف وا�سرتاتيجية ال�شركة.
•الإ�شراف واملتابعة للت�أكد من تطبيق القوانني والأنظمة وال�سيا�سات املتبعة من قبل املوظفني حتقيق ًا ال�سرتاتيجية ال�شركة
ورفع تقارير تت�ضمن التو�صيات ب�ش�أن املعوقات والتعديالت املطلوبة بنا ًء على نتائج التطبيق.
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تقرير املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
نبذة عن نظام املكاف�آت املتبع لدي ال�شركة
يتوفر لدي ال�شركة �سيا�سة معتمدة من قبل جمل�س الإدارة ملنح املكاف�آت .ويتم احت�ساب مكافاة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا لأداء
ال�شركة ومبا يتوافق مع �أحكام قانون ال�شركات رقم  1/2016وتعديالته الالحقة ويعتمد جمل�س الإدارة مكافاة الرئي�س التنفيذي
ونائبه وفقا لأداء ال�شركة خالل العام.
تف�صيل املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
بلغت اجمايل املكاف�أت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مبلغ وقدرة  120الف دينار كويتي خالل عام  2018بواقع � 30ألف دينار
كويتي لرئي�س جمل�س الإدارة و � 15ألف دينار كويتي لبقية �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالإ�ضافة لبدالت ح�ضور اجتماعات جلان جمل�س
الإدارة بواقع  250د.ك لكل ع�ضو عن كل اجتماع ب�إجمايل  10,750دينار كويتي خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب . 2018
وبلغت الرواتب واملكاف�أت للإدارة التنفيذية (ت�شمل الرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س التنفيذي وم�ساعد الرئي�س التنفيذي واملدير
املايل) � 295ألف دينار كويتي رواتب �سنوية و � 158ألف دينار كويتي كمكاف�آت و � 74ألف دينار كويتي نهاية اخلدمة ،كما يتمتع
�أع�ضاء الإدارة التنفيذية باملميزات التالية وفق ًا ل�سيا�سة ال�شركة (ا�ستخدام �سيارة ال�شركة ،ت�أمني �صحي ،ت�أمني حياة).
ومل يح�صل �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية على �أي مبالغ من ال�شركات التابعة والتزمت ال�شركة بال�سيا�سة
املعتمدة ومل تكن هناك �أي انحرافات عنها.
معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية
•يقوم كل من الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة بالتوقيع على تعهد يفيد ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة.
•مرفق منوذج من تعهد الإدارة التنفيذية جمل�س �إدارة.
الأخالقيات وقواعد ال�سلوك املهني
تنطبق هذه القواعد واملعايري ال�سلوكية على كافة موظفي �شركة الت�سهيالت التجارية .كما تن�ص على القواعد املطبقة يف م�سائل
الأخالقيات وال�سلوك املهني.
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القواعد الأ�سا�سية:
تتمثل م�سئوليه املوظفني يف الإملام والتقيد التام بالإلتزامات الداخلية والتنظيمية املنطبقة على وحدات العمل التابعني لها .وتنفيذ ًا
لإلتزاماتهم جتاه ال�شركة يتطلب من املوظفني على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
•الإملام والفهم والتقيد التام بالقواعد والإجراءات والإر�شادات الداخلية املعمول بها لدي ال�شركة يف �أي وقت.
•الإلتزام والتقيد بالقوانني ال�سارية.
•الت�صرف يف كافة الظروف مبا يحقق م�صلحة ال�شركة بدون ال�سماح لأنف�سهم بالت�أثر بالإعتبارات �أو العالقات ال�شخ�صية.
•جتنب �أي موقف من املمكن �أن ين�ش�أ عنه تعار�ض يف امل�صالح ويف حالة ال�شك بذلك �أو مواجهه �أي عائق يتم �إبالغ الق�سم التابع
له املوظف على الفور بذلك التعار�ض يف امل�صالح �أو �إبالغ م�سئول الإلتزام يف ال�شركة.
•الإلتزام التام باملحافظة على الأ�سرار املهنية.
•الإمتناع عن جتاوز ال�صالحيات املمنوحة لهم و�إحرتام القواعد بخ�صو�ص التوقيعات املعتمدة.
•الإ�ستمرار يف حتمل امل�سئولية الكاملة التي يقومون بتفوي�ض الغري بها وممار�سة الإ�شراف واملراقبة الكافية.
•�إحرتام كرامة وخ�صو�صية زمالئهم.
�أ�صحاب امل�صالح
تدرك �شركة الت�سهيالت التجارية �أن عمليات �أ�صحاب امل�صالح ميكن �أن ت�شكل وجه ًا من ت�ضارب امل�صالح املحتملة �أو الفعلية
وتثري ت�سا�ؤالت عما �إذا كان هذا النوع من العمليات يتفق مع م�صالح ال�شركة وحقوق م�ساهميها لذلك مت اعتماد �سيا�سة للتعامل
مع �أ�صحاب امل�صالح لغر�ض املراجعة واملوافقة واعتماد عمليات �أ�صحاب امل�صالح من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة.
تعريف:
يعترب �أي �شخ�ص �أو كيان لديه عالقة مع �شركة الت�سهيالت التجارية معروف بـ “�صاحب م�صلحة” .من �ضمن �أ�صحاب امل�صالح
مع ال�شركة ،هم امل�ساهمني والدائنني والعمالء واملوردين وغريهم من الأطراف ذات العالقة.
كيفية ت�شجيع �أ�صحاب امل�صالح على امل�شاركة يف متابعة �أن�شطة ال�شركة املختلفة-:
 -1حماية جميع حقوق امل�ساهمني وكذلك حقوق �أ�صحاب امل�صالح املختلفة فى �شركة الت�سهيالت التجارية بتوفري املعلومات
الدقيقة فى الوقت املنا�سب.
 -2ت�شجيع امل�ساهمني على امل�شاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومنحهم حقوقهم مبا يتما�شى مع اللوائح والقوانني
ذات العالقة.
 -3ت�شجيع �أ�صحاب امل�صالح للم�شاركة الفعالة يف متابعة �أن�شطة ال�شركة.
 -4تقدمي الإف�صاحات �إىل امل�ساهمني واجلهات الرقابية يف مواعيدها املقررة وذلك تبع ًا للمتطلبات ال�صادرة من اجلهات
الرقابية املختلفة والقوانني ذات ال�صلة.
 -5توفري ال�سبل املالئمة التي متكن امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح من الإبالغ عن حاالت التعدى على حقوقهم مع اتخاذ
الإجراءات الت�صحيحية والقانونية الالزمة ح�سبما يتطلب الأمر مع توفري احلماية املنا�سبة للأطراف التى تقوم بالإبالغ.
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الإف�صاح وال�شفافية
تطبق �شركة الت�سهيالت التجارية �سيا�سة الإف�صاح الكامل مبا يحقق العدالة وال�شفافية ومينع تعار�ض امل�صالح وا�ستغالل املعلومات
الداخلية ،حيث يلتزم كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية بالإقرار والتعهد خطي ًا لدى ال�شركة فور ا�ستالم مهامه عن
الأوراق املالية املدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية التي ميلكها و�أوالده الق�صر امل�شمولني بواليته.
لذلك و�ضعت ال�شركة �سجل خا�ص ب�إف�صاحات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،ويت�ضمن ال�سجل على كل �أن��واع
الإف�صاحات التي تخ�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية املذكورة يف الكتاب العا�شر من الالئحة التنفيذية لهيئة �أ�سواق
املال وذلك لتطبيق ال�شفافية واحلد من ت�ضارب امل�صالح.
و�أهم الإف�صاحات
 نظام املكاف�آت واحلوافز املتبع لدى ال�شركة وب�شكل خا�ص ما يرتبط ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. تف�صيل املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا.وحدة �ش�ؤون امل�ستثمرين
م�س�ؤولية الوحدة هي �إتاحة وتوفري البيانات واملعلومات والتقارير الالزمة للم�ستثمرين وذلك كاالتي:
 توفري البيانات واملعلومات املالية (الربع �سنوية – ال�سنوية) توفري التقارير املالية (الربع �سنوية – ال�سنوية)وتكون م�س�ؤوليتها اتاحة املعلومات للم�ستثمرين ,ومبا ال يتعار�ض مع القانون واللوائح املنظمة بالت�ساوي ودون �أي متييز ومبا ال ي�ضر
م�صلحة ال�شركة واحلفاظ على ال�سرية املنا�سبة فيما يتعلق بامل�ستثمرين والعمالء.
حقوق امل�ساهمني
تتمتع كل فئات امل�ساهمني بحقوق مت�ساوية ويخ�ضعون لإلتزامات واحدة مبا ال ي�ضر مب�صالح ال�شركة �أو يتعار�ض مع القوانني
واللوائح ذات ال�صلة ،ومن هذة احلقوق ما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
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الإطالع وامل�شاركة فى تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي.
امل�شاركة فى اجلمعيات العمومية و�إبداء املالحظات والتو�صيات والتحفظات فى �أداء ال�شركة.
توكيل �أ�شخا�ص �آخرين حل�ضور �إجتماعات اجلمعية العمومية وذلك مبقت�ضى توكيل خا�ص.
الت�صويت فى �إنتخابات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شركة طبق ًا للقواعد والآليات املنظمة لذلك.
احل�صول على املعلومات والتقارير الالزمة التى ت�ساعد فى �إتخاذ قرارت الإ�ستثمار.
احل�صول على الأرباح التى تقرر توزيعها.
ت�سجيل ملكية امل�ساهم فى �سجالت ال�شركة.
حرية الت�صرف فى الأ�سهم من �شراء  /بيع  /نقل  /حتويل.
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�سجل خا�ص يحفظ لدى وكالة املقا�صة
ي�سعى جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارته التنفيذية �إىل العمل على التعامل مع البيانات الواردة يف ال�سجالت املذكورة وفق ًا لأق�صى
درجات احلماية وال�سرية ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع قانون هيئة �أ�سواق املال والئحته التنفيذية وما ي�صدر عنها من تعليمات
و�ضوابط رقابية منظمة.
الت�أكد من دقة وحتديث �سجل امل�ساهمني ويت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني ،وجن�سياتهم و�أرق��ام هوياتهم التعريفية ،وعدد الأ�سهم
التي ميلكونها ،وبيانات الإت�صال اخلا�صة بهم ،وتوفري �سجل يحفظ لدى ال�شركة الكويتية للمقا�صة تقيد فيه �أ�سماء امل�ساهمني
وجن�سياتهم وموطنهم وعدد الأ�سهم اململوكة لهم.
ت�شجيع امل�ساهمني على امل�شاركة والت�صويت يف االجتماعات اخلا�صة بجمعيات ال�شركة
ي�سعى جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارته التنفيذية �إىل توفري امل�شاركة الفعالة للم�ساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة ومناق�شة
املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من ا�ستف�سارات وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب
احل�سابات اخلارجي ،وعلى جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات اخلارجي الإجابة على اال�سئلة بالقدر الذي ال يعر�ض م�صالح
ال�شركة لل�ضرر.
وتتمثل امللكيات الرئي�سية بال�شركة فيما يلي:
امل�ساهم
�شركة وفره لال�ستثمارالدويل
(امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية)

ن�سبة امللكية

تاريخ الإف�صاح

%16.56

2011/12/24

امل�س�ؤوليةالإجتماعية
حتر�ص ال�شركة على دعم دورها يف حت�سني املجتمع الذي تعمل به من حيث قامت خالل العام  2018بالعديد من الفعاليات
التي تخدم املجتمع الكويتي حيث متحورت ا�سرتاتيجية ال�شركة ب�ش�أن امل�س�ؤولية الإجتماعية يف قطاعات التعليم وال�صحة وتطوير
ال�شباب وحماية البيئة وت�شجيع رواد الأعمال وت�سعى ال�شركة �إىل دعم الق�ضايا الإن�سانية واخلريية للمجتمع والتي تهدف �إىل
تطوير املجتمع ،وقد �ساهمت ال�شركة مببلغ � 59ألف دينار كويتي لدعم هذه الأن�شطة.
�سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل االرهاب
لتمكني ال�شركة حلماية خدماتها ،ور�صد وك�شف �أي �أن�شطة م�شبوهة ،وتعطيل دعم املجرمني ومنعهم من �إ�ستخدام النظام املايل،
و�ضمان الإمتثال للمتطلبات التنظيمية املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،فقد و�ضعت �شركة الت�سهيالت التجارية
ال�سيا�سة الداخلية واملبادئ التوجيهية وفق ًا للقوانني واللوائح يف دولة الكويت التى ت�ساعد على:
•تطبيق �سيا�سة اعرف عميلك.
•�إجراءات فتح احل�سابات والتعامل مع العمالء ب�أنواعهم.
•تدريب املوظفني على تطورات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
•التعرف على الأمناط التحذيرية للعمليات امل�شبوهة والتعامل معها.
•التعامل مع الأ�شخا�ص املعر�ضني �سيا�سي ًا .
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
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�إىل ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي
�شركة الت�سهيالت التجارية �ش.م.ك.ع.

املحرتمني

تقرير عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة ل�شركة الت�سهيالت التجارية �ش.م.ك.ع«( .ال�شركة الأم») و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم جمتمعني
بـ«املجموعة») والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  ،2018وبيانات الربح �أو اخل�سارة ،والربح �أو اخل�سارة
والدخل ال�شامل الآخر ،والتغريات يف حقوق امللكية ،والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،و�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املجمعة مبا يف ذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
بر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف
 31دي�سمرب  2018وعن �أدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير
املالية ،كما هي مطبقة بدولة الكويت.
�أ�سا�س الر�أي
لقد ب�أعمال التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�سئولياتنا طبق ًا لتلك املعايري مو�ضحة ب�شكل �أكرث تف�صي ًال يف فقرة «م�س�ؤوليات
مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة» والواردة �ضمن تقريرنا .نحن م�ستقلون عن املجموعة وفق ًا مليثاق الأخالقيات
املهنية ال�صادر عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني ،كما التزمنا مب�سئولياتنا الأخالقية الأخرى وفق ًا لهذا امليثاق.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا.
�أمور التدقيق الرئي�سية
�إن �أمور التدقيق الرئي�سية ،يف حكمنا املهني ،هي تلك الأمور التي كانت الأكرث �أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�سنة
احلالية .ومت عر�ض هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل و�إبداء ر�أينا حولها دون �إبداء ر�أي منف�صل حول هذه
الأمور .فيما يلي تفا�صيل الأمور وكيفية معاجلتنا لكل �أمر من هذه الأمور يف �إطار تدقيقنا له.
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انخفا�ض قيمة ذمم الت�سهيالت االئتمانية
�إن االعرتاف بخ�سائر االئتمان املتعلقة بالتمويل املمنوح للعمالء تتمثل يف خ�سائر االئتمان املتوقعة طبق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية :9
الأدوات املالية التي يتم حتديدها وفق ًا لإر�شادات بنك الكويت املركزي �أو املخ�ص�ص املطلوب احت�سابه وفق ًا لقواعد بنك الكويت املركزي
حول ت�صنيف الت�سهيالت التمويلية واملخ�ص�ص املتعلق بها («تعليمات بنك الكويت املركزي») �أيهما �أعلى.
�إن االعرتاف بخ�سائر االئتمان املتوقعة طبق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9وفق ًا لإر�شادات بنك الكويت املركزي ميثل �سيا�سة حما�سبية
جديدة ومعقدة وتتطلب �أحكام ًا جوهرية عند تنفيذيها .تعتمد خ�سائر االئتمان املتوقعة على الأحكام التي تقوم الإدارة بو�ضعها عند تقييم
م�ستوى خماطر االئتمان عند التحقق املبدئي والزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان �إىل فئات خمتلفة وحتديد توقيت حدوث التعرث
وو�ضع مناذج لتقييم احتمالية تعرث العمالء وتقدير التدفقات النقدية من التح�صيالت.
�إن حتقق املخ�ص�ص املحدد لذمم الت�سهيالت االئتمانية منخف�ضة القيمة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ي�ستند �إىل القواعد التي
يحددها بنك الكويت املركزي ب�ش�أن احلد الأدنى للمخ�ص�ص الذي يتم حتققه �إىل جانب �أي خم�ص�ص �إ�ضايف معرتف به ا�ستناد ًا �إىل
تقييم الإدارة للتدفقات النقدية التعاقدية املتعلقة بتلك الت�سهيالت.
ان ال�سي ٍا�سة املحا�سبية املتعلقة بخ�سائر االئتمان والأحكام والتقديرات الهامة واال ف�صاحات املتعلقة بكيفية �إدارة خماطر االئتمان قد مت
�أدراجها يف الإي�ضاحات  2و  3و  2و 4و 6من هذه البيانات املالية املجمعة.
نظر ًا لأهمية الت�سهيالت االئتمانية وما يرتبط بذلك من عدم الت�أكد من التقديرات والأحكام عند احت�ساب االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إن
ذلك يعترب من �أمور التدقيق الرئي�سية.
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم و�ضع وتنفيذ �أدوات الرقابة على املدخالت واالفرتا�ضات التي ت�ستخدمها املجموعة يف
و�ضع النماذج وحوكمتها و�أدوات الرقابة للمراجعة التي يتم تنفيذها من قبل الإدارة يف حتديد مدى كفاية خ�سائر االئتمان.
فيما يتعلق بخ�سائر االئتمان املتوقعة ا�ستناد ًا �إىل املعيار الدويل للتقارير املالية  9وفق ًا لإر�شادات بنك الكويت املركزي ،قمنا باختيار
عينات للت�سهيالت التمويلية القائمة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة وحتققنا من مدى مالئمة الإجراءات التي قامت بها املجموعة
لتحديد الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان والأ�سا�س املرتتب على ذلك لت�صنيف الت�سهيالت التمويلية �إىل مراحله املختلفة .بالن�سبة
لعينة من الت�سهيالت االئتمانية ،حتققنا من مالئمة الإج��راءات التي قامت بها املجموعة لتحديد املراحل وقيمة التعر�ض عند التعرث
واحتمالية التعرث ومعدل اخل�سارة عند التعرث .كما حتققنا من مدى معقولية خمتلف املدخالت واالفرتا�ضات امل�ستخدمة من قبل �إدارة
املجموعة لتحديد خ�سائر االئتمان املتوقعة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فيما يتعلق مبتطلبات بنك الكويت املركزي الحت�ساب املخ�ص�ص ،قمنا بتقييم املعايري اخلا�صة بتحديد ما �إذا كان هناك
�أي متطلبات الحت�ساب �أي خ�سائر ائتمانية وفقا للتعليمات ذات ال�صلة ويتم احت�سابها عند اللزوم ،وفق ًا لتلك التعليمات .بالن�سبة للعينات
التي مت اختيارها ،حتققنا مما �إذا كانت كافة �أحداث االنخفا�ض يف القيمة قد مت حتديدها من قبل �إدارة املجموعة.
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معلومات �أخرى
�إن الإدارة هي امل�سئولة عن هذه املعلومات الأخرى .تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة
 ،2018بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات حولها .نتوقع احل�صول على التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة
 2018بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.
�إن ر�أينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات الأخرى وال يعرب ب�أي �شكل عن �أي ا�ستنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ،ف�إن م�سئولياتنا هي قراءة املعلومات الأخرى املذكورة �أعاله عندما تكون متاحة ،وحتديد
ما �إذا كانت املعلومات الأخرى غري متوافقة ب�صورة جوهرية مع البيانات املالية املجمعة �أو املعلومات التي ح�صلنا عليها �أثناء التدقيق
�أو وجود �أي �أخطاء مادية ب�ش�أنها .و�إذا تو�صلنا ،عند قراءتنا للتقرير ال�سنوي� ،إىل وجود �أي �أخطاء مادية يف هذه املعلومات الأخرى،
ف�إنه يتعني علينا رفع تقرير حول تلك الوقائع �إىل امل�سئولني عن احلوكمة .لي�س لدينا ما ي�ستوجب التقرير عنه يف هذا ال�ش�أن.
م�س�ؤوليات الإدارة واملكلفني باحلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
�إن الإدارة هي امل�سئولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،كما هي
مطبقة بدولة الكويت ،وعن و�ضع نظم الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء
املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية املجمعة ،تتحمل الإدارة م�سئولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية
مع الإف�صاح ،متى كان ذلك منا�سب ًا ،عن الأمور املتعلقة باال�ستمرارية وا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تعتزم الإدارة
ت�صفية املجموعة �أو وقف �أعمالها �أو يف حالة عدم توفر �أي بديل واقعي �سوى اتخاذ هذا الإجراء.
يتحمل امل�سئولني عن احلوكمة م�سئولية الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية للمجموعة.
م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
�إن هدفنا هو احل�صول على ت�أكيد معقول حول ما �إذا كانت البيانات املالية املجمعة ككل خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب
عال من الت�أكيد� ،إال
الغ�ش �أو اخلط�أ و�إ�صدار تقرير مراقب احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا� .إن التو�صل �إىل ت�أكيد معقول ميثل م�ستوى ٍ
�أنه ال ي�ضمن �أن عملية التدقيق التي تتم وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية �سوف تك�شف �أي خط�أ مادي يف حال وجوده .وقد تن�ش�أ الأخطاء
عن الغ�ش �أو اخلط�أ وتعترب مادية �إذا كان من املتوقع �أن ت�ؤثر ب�شكل فردي �أو جم ّمع على القرارات االقت�صادية املتخذة من امل�ستخدمني
بنا ًء على هذه البيانات املالية املجمعة.
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ،ف�إننا منار�س �أحكام ًا مهنية ونحافظ على ال�شك املهني طوال فرتة التدقيق.
كما نقوم مبا يلي:
•حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ وت�صميم وتنفيذ �إجراءات
التدقيق التي تتناول تلك املخاطر واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر �أ�سا�س ًا لر�أينا� .إن خماطر عدم اكت�شاف
الأخطاء املادية الناجتة عن الغ�ش تفوق تلك الناجتة عن اخلط�أ؛ حيث �أن الغ�ش قد ي�شمل التواط�ؤ �أو التزوير �أو احلذف املتعمد
�أو الت�ضليل �أو جتاوز الرقابة الداخلية.
•فهم نظم الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولكن لي�س بغر�ض �إبداء ر�أي
حول فاعلية �أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة.
•تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل الإدارة.
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•ا�ستنتاج مدى مالءمة ا�ستخدام الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي وحتديد ما �إذا كان هناك عدم ت�أكد مادي متعلق ب�أحداث �أو
ظروف قد تثري �شك ًا جوهري ًا حول قدرة املجموعة على مزاولة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية ،وذلك بنا ًء على �أدلة التدقيق
التي ح�صلنا عليها .ويف حال ا�ستنتاجنا وجود عدم ت�أكد مادي ،يتوجب علينا �أن نلفت االنتباه يف تقرير مراقبي احل�سابات �إىل
الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية املجمعة� ،أو يف حال كانت هذه الإف�صاحات غري كافية ،يتوجب علينا تعديل
ر�أينا .ت�ستند ا�ستنتاجاتنا �إىل �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات .على الرغم من ذلك ،قد تت�سبب
الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية يف توقف املجموعة عن مزاولة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
•تقييم العر�ض ال�شامل وهيكل وحمتويات البيانات املالية املجمعة ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وما �إذا كانت البيانات املالية املجمعة
تعرب عن املعامالت والأحداث ذات ال�صلة بطريقة حتقق العر�ض العادل.
•احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول املعلومات املالية لل�شركات �أو الأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء ر�أي حول
البيانات املالية املجمعة .نحن م�سئولون عن التوجيه والإ�شراف والقيام ب�أعمال التدقيق للمجموعة ،ونتحمل امل�سئولية كامل ًة عن ر�أينا.
نقوم بالتوا�صل مع امل�سئولني عن احلوكمة ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،فيما يتعلق بالنطاق املخطط لعملية التدقيق وتوقيتها ونتائجها
الهامة مبا يف ذلك �أي �أوجه ق�صور جوهرية يف �أنظمة الرقابة الداخلية والتي قد يتم حتديدها خالل عملية التدقيق.
نزود �أي�ض ًا امل�س�ؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة فيما يخت�ص باال�ستقاللية ،ونبلغهم � ً
أي�ضا بكافة
العالقات والأمور الأخرى التي نرى ب�صورة معقولة �أنها من املحتمل �أن ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�ضافة �إىل التدابري ذات ال�صلة ،متى
كان ذلك منا�سب ًا.
ومن خالل الأمور التي يتم �إبالغ امل�س�ؤولني عن احلوكمة بها ،نحدد تلك الأمور التي ت�شكل الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق البيانات املالية
املجمعة لل�سنة احلالية ،ولذلك تعترب هي �أمور التدقيق الرئي�سية� .إننا نف�صح عن هذه الأمور يف تقرير مراقبي احل�سابات اخلا�ص بنا ما
مل مينع القانون �أو اللوائح الإف�صاح العلني عن هذه الأمور �أو ،يف �أحوال نادرة جد ًا ،عندما نتو�صل �إىل �أن �أمرا ما يجب عدم الإف�صاح عنه
يف تقريرنا لأنه من املتوقع ب�شكل معقول �أن النتائج العك�سية املرتتبة على هذا الإف�صاح تتجاوز املكا�سب العامة له.
تقرير عن املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
بر�أينا كذلك� ،أن ال�شركة الأم مت�سك ح�سابات منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة
الأم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر ال�شركة الأم ،و�أننا قد ح�صلنا على املعلومات التي ر�أيناها
�ضرورية لأداء مهمتنا ،و�أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن كل ما ن�ص قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة  2016والئحته التنفيذية وتعديالتهما
الالحقة ،وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم وتعديالتهما الالحقة ،و�أن اجلرد قد �أجري وفق ًا للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود
املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2018خمالفات لأحكام قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة 2016
والئحته التنفيذية وتعديالتهما الالحقة� ،أو لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم وتعديالتهما الالحقة ،على وجه ي�ؤثر مادي ًا يف
ن�شاط املجموعة �أو يف مركزها املايل املجمع.
نبني �أي�ضا �أنه خالل تدقيقنا مل يرد �إىل علمنا وجود �أية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968وتعديالته الالحقة ،يف
�ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية واللوائح املتعلقة به �أو لأحكام القانون رقم  7ل�سنة  ،2010يف �ش�أن هيئة �أ�سواق
املال والئحته التنفيذية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018على وجه قد ي�ؤثر مادي ًا يف ن�شاط املجموعة �أو مركزها املايل.
بدر عبداهلل الوزان
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  62فئة أ�
ديلويت وتو�ش  -الوزان و�شركاه
الكويت يف � 10أبريل 2019

عبداحل�سني حممد الر�شيد
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  67فئة أ�
 Rodlال�شرق الأو�سط
برقـان  -حما�سبـون عامليون
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بيان المركز المالي المجمع
كما يف  31دي�سمرب 2018

�إي�ضاح
الأ�صول
النقد والنقد املعادل
مدينون �آخرون ومدفوعات مقدم ًا
ذمم الت�سهيالت االئتمانية
ا�ستثمار يف �أوراق مالية
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
ا�ستثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
جمموع الأ�صول
االلتزامات وحقوق امللكية
االلتزامات
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
قرو�ض لأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
جمموع االلتزامات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
احتياطي �إعادة تقييم �أر�ض
�أ�سهم اخلزينة
ربح من بيع �أ�سهم اخلزينة
�أرباح مرحّ لة
جمموع حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق اجلهات غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع االلتزامات وحقوق امللكية

5

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

29,557

28,105

1,729

1,463

6

227,923

248,308

7

45,695

40,922

8

13,485

13,095

9

4,206

4,239

10

2,633

2,263

325,228

338,395

11

5,536

5,797

12

156,959

159,506

4,173

4,404

166,668

169,707

53,676

53,676

13

1,433

1,433

14

49,394

48,344

15

48,093

48,093

2,164

3,837

657

754

915

915

)(11,232

()11,209

14

14

13,423

22,809

158,537

168,666

23

22

158,560

168,688

325,228

338,395

16

علي �إبراهيم معرفـي
رئيـ�س جملـ�س الإدارة
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 38إىل  83ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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2018

2017

عبداهلل �سعود احلمي�ضي
نائب رئيـ�س جملـ�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
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بيان الربح أو الخسارة المجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�إي�ضاح
�إيرادات الت�سهيالت االئتمانية
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
�إيرادات �أخرى
�إيرادات ت�أجري من عقار ا�ستثماري
�صايف �أرباح من ا�ستثمارات
�صايف �أرباح ترجمة عمالت �أجنبية
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
جمموع الإيرادات
تكاليف اقرتا�ض
تكاليف موظفني وم�صاريف متعلقة بها
م�صاريف عمومية و�إدارية
�صايف خ�سائر ترجمة عمالت �أجنبية
جمموع امل�صاريف
الربح قبل خم�ص�ص خ�سائر االئتمان وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان
خ�سائر انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات املتاحة للبيع
الربح قبل ال�ضرائب ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ربح ال�سنة

8

17

9

6

يوزع كالتايل:
مل�ساهمي ال�شركة الأم
حلقوق اجلهات غري امل�سيطرة
ربحيـة ال�سـهم

18

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

17,387

17,563

755

583

1,613

1,020

227

208

3,031

3,010

-

367

()33

39

5,593

5,227

()6,307

()5,837

()2,924

()3,033

()937

()1,231

()208

-

()10,376

()10,101

12,604

12,689

()2,106

()3,285

-

()178

10,498

9,226

()105

()92

()246

()227

()92

()85

()120

()105

9,935

8,717

9,934

8,715

1

2

9,935

8,717

20

فل�س

 17فل�س

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 38إىل  83ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�إي�ضاح
ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
بنود ال يتم �إعادة ت�صنيفها الحق ًا �إىل الربح �أو اخل�سارة
�إعادة تقييم �أر�ض
التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
بنود ميكن �إعادة ت�صنيفها الحق ًا �إىل الربح �أو اخل�سارة
ترجمة عمالت �أجنبية
التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع
انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع حم ّولة �إىل بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع
(خ�سارة) /الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
توزع كما يلي:
مل�ساهمي ال�شركة الأم
حلقوق اجلهات الغري م�سيطرة

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 38إىل  83ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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2018

�ألف دينار كويتي

2017

�ألف دينار كويتي

9,935

8,717

-

63

()1,295

-

()97

()262

-

126

-

178

()1,392

105

8,543

8,822

8,542

8,820

1

2

8,543

8,822
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

-

53,676

-

-

-

-

-

-

-

-

53,676

-

53,676

53,676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,433

-

-

-

-

-

-

-

-

1,433

-

1,433

1,433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,433

�ألــف
دينار
كويتي

-

49,394

1,050

-

-

-

-

-

-

-

48,344

-

48,344

48,344

923

-

-

-

-

-

-

-

-

47,421

�ألــف
دينار
كويتي

-

48,093

-

-

-

-

-

-

-

-

48,093

-

48,093

48,093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,093

�ألــف
دينار
كويتي

2,164

-

-

-

()1,673

()378

()1,295

-

-

3,837

-

3,837

3,837

-

-

-

-

304

178

126

-

-

-

3,533

�ألــف
دينار
كويتي

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 38إىل  83ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

الر�صيد يف  31دي�سمرب
ربح ال�سنة
ربح من �إعادة تقييم �أر�ض
�أرباح ترجمة عمالت �أجنبية
التغري يف القيمة العادلة
ال�ستثمارات متاحة للبيع
املحول من انخفا�ض قيمة
ا�ستثمارات متاحة للبيع �إىل بيان
الربح �أو اخل�سارة املجمع
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
الزيادة يف ح�ص�ص غري م�سيطرة
توزيعات �أرباح (�إي�ضاح )18
�شراء �أ�سهم خزينة
املح ّول �إىل االحتياطيات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير
املالية  9يف  1يناير �( 18إي�ضاح
)2.2.1
الر�صيد يف  31دي�سمرب  2017املعدل
ربح ال�سنة
خ�سائر ترجمة عمالت �أجنبية
التغري يف القيمة العادلة
ربح بيع ا�ستثمارات
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
توزيعات �أرباح (�إي�ضاح )18
�شراء �أ�سهم خزينة
املح ّول �إىل االحتياطيات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2018
2016

-

53,676

�ألــف
دينار
كويتي

ر�أ�س
املـال

عالوة
�إ�صدار

احتياطي
قانوين

احتياطي
اختيـاري

احتياطي
القيمة
العادلة

-

657

-

-

-

()97

-

-

()97

-

754

754

754

-

-

-

-

()262

-

()262

-

-

1,016

احتياطي
ترجمة
عمالت
�أجنبية
�ألــف
دينار
كويتي

-

915

-

-

-

-

-

-

-

-

915

915

915

-

-

-

-

63

-

-

63

-

852

احتياطي
�إعادة
تقييم
�أر�ض
�ألــف
دينار
كويتي

-

()11,232

-

()23

-

-

-

-

-

-

()11,209

()11,209

()11,209

-

()20

-

-

-

-

-

-

-

()11,189

�ألــف
دينار
كويتي

�أ�سهم
اخلزينة

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة املجمعة

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

�ألــف
دينار
كويتي

ربح بيع
�أ�سهم
اخلزينة

-

13,423

()1,050

-

()8,131

10,312

378

-

-

9,934

12,292

()10,517

22,809

22,809

()923

-

()8,132

-

8,715

-

-

-

8,715

23,149

�أل ــف
دينار
كويتي

�أرباح
مرحلة
ّ

-

8,820

-

-

-

20

2

-

-

-

()20

()8,132

20

8,822

178

126

63

-

63

158,537

-

()23

()8,131

23

-

-

158,560

-

()8,131

()23

-

-

-

8,542

1

()97

158,149

-

()97

-

-

()1,295

9,935

158,171

()10,517

8,543

()1,295

9,934

1

22

-

()10,517

168,666

22

168,688

168,666

22

168,688

-

()20

()8,132

178

126

()262

-

()262

8,715

-

8,717

167,998

�أل ــف
دينار
كويتي

�ألــف
دينار
كويتي

2

167,998

�أل ــف
دينار
كويتي

الإجمايل

حقوق
اجلهات
غري
م�سيطرة

املجموع
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بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�إي�ضاح
الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
وم�ساهمة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تعديــالت لـ:
�إيرادات فوائد
خم�ص�ص خ�سائر ائتمان
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة
(ربح) /خ�سارة من بيع �أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سارة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
ربح ترجمة عمالت �أجنبية من ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
�إيرادات توزيعات �أرباح
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
ا�ســتهالك
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
مدينون �آخرون ومدفوعات مقدم ًا
ذمم الت�سهيالت االئتمانية
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
النقد الناجت من العمليات
فوائد م�ستلمة
توزيعات �أرباح م�ستلمة
مكاف�أة نهاية خدمة مدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 38إىل  83ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

10,498

9,226

()1,572

()973

2,106

3,285

()1,239

()1,571

()25

130

-

()119

-

178

()6

()87

()1,767

()1,449

()755

()583

33

()39

70

49

246

568

7,589

8,615

()178

208

8,087

4,734

()824

()167

14,674

13,390

1,572

973

1,680

1,449

()477

()391

17,449

15,421

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

بيان التدفقات النقدية المجمع (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�إي�ضاح
الأن�شطة اال�ستثمارية
ودائع لأجل
�شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
املح�صل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
املح�صل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء ح�صة ا�ضافية يف �شركة زميلة
توزيعات �أرباح من �شركات زميلة
�شراء ممتلكات ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
�صايف املح�صل من قرو�ض لأجل
توزيعات �أرباح مدفوعة
�شراء �أ�سهم خزينة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة( /النق�ص) يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

5

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

2,171

2,436

()183

()420

263

616

()8,307

-

3,325

-

-

()5,979

-

1,523

()152

-

517

518

()440

()6

()2,806

()1,312

()2,547

()14,847

()8,131

()8,132

()23

()20

()10,701

()22,999

3,942

()8,890

10,085

18,975

14,027

10,085

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 38إىل  83ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

37

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.1

الت�أ�سي�س والأن�شطة الرئي�سية
ت�أ�س�ست �شركة الت�سهيالت التجارية – �ش.م.ك.ع«( .ال�شركة الأم») يف  16يناير  1977وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية بدولة
الكويت .مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة الأم يف �سوق الكويت للأوراق املالية بتاريخ � 29سبتمرب .1984
تخ�ضع ال�شركة الأم لرقابة بنك الكويت املركزي وهيئة �أ�سواق املال الكويتية.
مت ت�أ�سي�س ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم جمتمعني بـ «املجموعة») للقيام بالأن�شطة التالية داخل وخارج الكويت:
 -1القيام مبنح القرو�ض الق�صرية واملتو�سطة الأجل للأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني بهدف متويل �شراء املركبات واملعدات
والأدوات املنزلية.
 -2القيام بتمويل اال�ستهالك ال�سلعي من املواد الأولية �أو امل�صنوعة �أو الن�صف م�صنوعة.
 -3القيام مبنح القرو�ض الق�صرية واملتو�سطة والطويلة الأجل للأ�شخا�ص الطبيعيني بهدف متويل �شراء الأرا�ضي والعقارات.
 -4تقدمي الت�أجري الت�شغيلي �أو التمويلي للمركبات واملعدات.
 -5تقدمي الكفاالت الالزمة واملتعلقة ب�أغرا�ض ال�شركة الأم.
 -6ت�أ�سي�س �شركات تابعة لل�شركة الأ�صلية متخ�ص�صة يف الت�سويق تقوم باالتفاق مع وكالء الب�ضائع و�شركات الت�أمني مقابل
عمولة �أو خ�صم مبالغ تتنا�سب مع حجم املبيعات والت�أمينات املتحققة مع الوكالء.
 -7اال�ستثمار يف القطاعات العقارية وال�صناعية والزراعية وغريها من القطاعات االقت�صادية وذلك من خالل امل�ساهمة يف
ت�أ�سي�س ال�شركات املتخ�ص�صة �أو �شراء �أ�سهم هذه ال�شركات
ً
� -8شراء وبيع الأوراق املالية مثل الأ�سهم وال�سندات حل�ساب ال�شركة الأم باعتبارها جزءا من املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة الأم.
 -9القيام ب�أعمال الو�ساطة والإدارة يف القرو�ض والقرو�ض اجلماعية مقابل عمولة.
� -10إدارة املحافظ اال�ستثمارية نيابة عن الغري مقابل عمولة.
ال ت�ستطيع ال�شركة الأم فتح احل�سابات اجلارية �أو ح�سابات التوفري �أو قبول الودائع �أو فتح االعتمادات امل�ستندية �أو متثيل البنوك
الأجنبية ل�صالح الغري .دون الإخالل بهذا احلظر ،ف�إنه يحق لل�شركة الأم �أن يكون لها م�صلحة يف �أو �أن ت�شرتك ب�أي وجه مع
الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها داخل �أو خارج دولة الكويت ،ولها �أن ت�شرتي
هذه الهيئات �أو تلحقها بها.
�إن عنوان املكتب امل�سجل لل�شركة الأم هو �ص.ب 24284 .ال�صفاة ،13103 ،دولة الكويت.
متت املوافقة على �إ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ � 10أبريل  ،2019وهي تخ�ضع ملوافقة
امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية .ان للجمعية العمومية للم�ساهمني �صالحية تعديل تلك البيانات املالية املجمعة
بعد ا�صدارها.

�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�	2.1أ�سا�س الإعداد
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا لتعليمات امل�ؤ�س�سات اخلدمات املالية ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي يف دولة الكويت
وهيئة �أ�سواق املال والتي وتتطلب احت�ساب خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة للت�سهيالت االئتمانية وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير
املالية  9وفق ًا لإر�شادات بنك الكويت املركزي �أو املخ�ص�صات املطلوبة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي� ،أيهما �أكرب؛ والت�أثري
الناجت على الإف�صاحات ذات ال�صلة؛ وتطبيق متطلبات كافة املعايري الدولية للتقارير املالية الأخرى ال�صادرة عن جمل�س معايري
املحا�سبة الدولية (ي�شار �إليها مع ًا بـ «املعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت»).
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء قيا�س املوجودات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،واملوجودات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة واال�ستثمارات العقارية.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
2.2
2.2.1

تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة
املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة والتي �أ�صبحت واجبة التطبيق بداية من ال�سنة احلالية
مت تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية ،التي �أ�صبحت �سارية املفعول على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد
 1يناير  2018يف هذه البيانات املالية.
•دورة التح�سينات ال�سنوية  2014-2016التي تت�ضمن التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  1ومعيار املحا�سبة الدويل .28
•تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية “ 22معامالت بالعمالت الأجنبية واملقابل املدفوع مقدم ًا”
•تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل “ :40العقارات اال�ستثمارية”
•املعيار الدويل للتقارير املالية “ :15الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء”
•املعيار الدويل للتقارير املالية « :9الأدوات املالية»
•�إن تطبيق هذه املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة مل يكن له �أي ت�أثري مادي على املبالغ املف�صح عنها لل�سنوات احلالية
وال�سابقة با�ستثناء �أثر تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية .9

	�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية “ 9الأدوات املالية”
•قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية ال�صادر يف يوليو  2014بتاريخ تطبيق مبدئي يف  1يناير
 2018با�ستثناء متطلبات خ�سائر االئتمان املتوقعة ملدينو التمويل وفق ًا ملا هو مبني يف الإي�ضاح � 2.1أعاله� .إن متطلبات املعيار الدويل
للتقارير املالية  9متثل تغيري ًا جوهري ًا عن معيار املحا�سبة الدويل  39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س .يطرح املعيار اجلديد تغيريات
�أ�سا�سية يف املحا�سبة عن املوجودات املالية وبع�ض �أوجه املحا�سبة عن املطلوبات املالية.
•مل تقم املجموعة ب�إعادة �إدراج املعلومات املقارنة ل�سنة  2017طبق ًا ملا هو م�سموح يف الأحكام االنتقالية للمعيار .وبالتايل ،ف�إن
املعلومات املعرو�ضة ل�سنة  2017ال تعك�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  9ولي�ست قابلة للمقارنة باملعلومات املعرو�ضة ل�سنة
 .2018مت ت�سجيل الفروق يف القيمة املدرجة بالدفاتر للموجودات املالية الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية � 9ضمن
الأرباح املرحلة كما يف  1يناير  2018ومت الإف�صاح عنها �أدناه.
•فيما يلي ملخ�ص التغيريات الأ�سا�سية يف ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم :9

ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية
يحتوي املعيار اﻟدوﻲﻟ ﻟﻟﺗﻘﺎرير اﻟﻣﺎﻟية رﻗم  9على ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﺗ�ﺻﻧيف رﺋي�ﺳية للأ�صول اﻟﻣﺎﻟية والتي يتم قيا�سها ﺑﺎﻟﺗكلفة اﻟﻣطف�أة
والقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟ�ﺷﺎﻣل ا�ﻵﺧر وبالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الربح �أو اخل�سارة ،ي�ستند ت�صنيف الأ�صول اﻟﻣﺎﻟية
ﺑﻣوﺟب املعيار اﻟدوﻲﻟ للتقارير اﻟﻣﺎﻟية رﻗم  9على ﻧﻣوذج العمل اﻟذي يتم مبوجبه �إدارة املوجودات املالية وخ�صائ�ص تدفقاتها
النقدية التعاقدية ،كمــا قام املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9بحذف الفئات ال�سابقة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  39وهي
املحتفظ به حتى اال�ستحقاق والقرو�ض واملدينون واملتاح للبيع .كمــا مل يكن هناك �أثر هام لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  9على ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة بالن�سبة للمطلوبات املالية.
تقييم منوذج العمل
حتدد املجموعة منوذج عملها يف امل�ستوى الذي يعرب ك�أف�ضل ما يكون عن كيفية �إدارة املجموعات للأ�صول املالية لتحقيق هدف
عملها .وال يتم تقييم منوذج العمل على �أ�سا�س كل �أداة على حدة ولكن على م�ستوى �أكرب للمحافظ املجمعة وي�ستند �إىل عدد من
العوامل التي ميكن مالحظتها .وتت�ضمن املعلومات التي تو�ضع بعني االعتبار ما يلي:
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•ال�سيا�سات والأهداف املبينة للمحفظة ولعمل تلك ال�سيا�سات يف الواقع العملي.
•املخاطر التي ت�ؤثر على �أداء منوذج العمل (واملوجودات املالية املحتفظ بها يف �إطار منوذج العمل) وكيفية �إدارة هذه املخاطر.
•تكرار وحجم وتوقيت املبيعات يف الفرتات ال�سابقة و�أ�سباب هذه املبيعات والتوقعات املنتظرة منها حول ن�شاط املبيعات
امل�ستقبلي.
ي�ستند تقييم منوذج العمل �إىل �سيناريوهات متوقعة ب�شكل معقول دون و�ضع «�أ�سو�أ الأحوال» �أو «احلالة امل�ضغوطة» بعني االعتبار.
ويف حال ما �إذا مت حتقيق تدفقات نقدية بعد االعرتاف املبدئي ب�شكل يختلف عن التطلعات الأ�صلية للمجموعة ،ال تقوم املجموعة
بتغيري ت�صنيف املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها يف منوذج العمل ولكنها تقوم ب�إدراج هذه املعلومات عند تقييم الأ�صل املايل
الذي ن�ش�أ حديث ًا �أو مت �شرا�ؤه حديث ًا ف�صاعد.
تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متثل فقط دفعات �أ�صل املبلغ والفائدة (“)”SPPI
تقوم املجموعة بتقييم ال�شروط التعاقدية للأ�صول املالية لتحديد ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات متثل
“مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة فقط” على �أ�صل املبلغ القائم (“معيار اختبار مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة”).
ويف �سبيل تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية متثل فقط دفعات �أ�صل املبلغ والفائدة ،تقوم املجموعة بالنظر فيمــا �إذا كان الأ�صل
املايل يحتوي �شرط ًا تعاقدي ًا ميكنه تغيري وقت ومبلغ التدفقات التعاقدية بحيث ال ي�ستويف هذا ال�شرط .وتقوم املجموعة بالنظر
فيما يلي:
•الأحداث الطارئة التي ميكن �أن تغري مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
•عنا�صر الرفع املايل؛
•الدفعات املقدمة و�شروط التمديد؛
•ال�شروط التي حتد من مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من بع�ض الأ�صول بعينها (مثل ترتيبات عدم الرجوع على
الأ�صل) و؛
•العنا�صر التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال – مثل �إعادة ال�ضبط الدوري لأ�سعار الفائدة.
ال ت�ؤدي ال�شروط التعاقدية التي تقدم ما يزيد عن احلدود الدنيا للتعر�ض للمخاطر �أو التقلب يف التدفقات النقدية التعاقدية
والتي تكون غري ذات عالقة برتتيب الإقرا�ض الرئي�سي �إىل تدفقات نقدية تعاقدية تعترب فقط دفعة لأ�صل املبلغ والفائدة .ويف تلك
احلاالت ،يتم قيا�س الأ�صل املايل بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
تقوم املجموعة بت�صنيف �أ�صولها املالية عند االعرتاف املبدئي وفق ًا للفئات التالية:
•املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة
•املوجودات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
•املوجودات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة:
•يتم ت�سجيل الأ�صل املايل بالتكلفة املطف�أة �إذا ا�ستوفى ال�شرطني التاليني:
•�أن يكون حمتفظ به يف �إطار منوذج عمل يهدف �إىل االحتفاظ بالأ�صول لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية.
•�أن ت�ؤدي �شروطه التعاقدية – يف تواريخ حمددة – �إىل تدفقات نقدية متثل فقط دفعات لأ�صل املبلغ والربح على �أ�صل املبلغ
القائم.
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يتم قيا�س املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي ،يتم االعرتاف
ب�إيرادات التمويل ،و�أرباح وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية وخ�سائر االئتمان املتوقعة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع ،كما يتم
االعرتاف ب�أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن �إلغاء االعرتاف يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.
ا�ستثمارات يف حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
عند االعرتاف املبدئي ،تقوم املجموعة باتخاذ قرار ال يقبل الإلغاء بت�صنيف بع�ض من ا�ستثماراتهــا يف حقوق امللكية كا�ستثمارات
�أ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �إن ا�ستوفت تعريف حقوق امللكية وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  32الأدوات
املالية“ :العر�ض” وال يتم االحتفاظ بها بغر�ض املتاجرة .ويتم حتديد هذا الت�صنيف لكل �أداة على حدة.
ومن ّثم يتم قيا�س ا�ستثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر بالقيمة العادلة .ويتم االعرتاف
بالتغريات يف القيم العادلة مبا يف ذلك بند حتويل العمالت الأجنبية �ضمن الدخل ال�شامل الأخر وعر�ضها يف احتياطيات القيمة
العادلة كجزء من حقوق امللكية� .أما الأرباح واخل�سائر الرتاكمية املعرتف بها م�سبق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر فيتم نقلها �إىل الأرباح
املرحلة عند اال�ستبعاد وال يتم االعرتاف بها يف بيان الدخل املجمع .ويتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح من ا�ستثمارات
ب�شكل وا�ضح ا�سرتداد ًا جلزء من تكلفة
الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر يف بيان الدخل املجمع ما مل متثل ٍ
اال�ستثمار ويف هذه احلالة يتم االعرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر .وال تخ�ضع ا�ستثمارات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر �إىل تقييم انخفا�ض القيمة.
املوجودات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
متثل املوجودات املالية يف هذه الفئة تلك الأ�صول التي مت حتديدها �إما من قبل الإدارة عند االعرتاف املبدئي �أو تلك التي يطلب
ب�شكل �إجباري �أن يتم قيا�سها بالقيمة العادلة وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .9وتقوم الإدارة بتعيني �أداة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو اخل�سائر والتي ت�ستويف فيما دون ذلك متطلبات القيا�س بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر ،فقط �إن �ألغت �أو خف�ضت ب�شكل كبري اختالف ًا حما�سبي ًا كان من املمكن �أن ين�ش�أ �إن مل يتم القيام بذلك .ويجب �أن
يتم قيا�س املوجودات املالية  -التي متتلك تدفقات نقدية تعاقدية ال متثل فقط دفعات لأ�صل املبلغ �أو الربح بالقيمة العادلة من
ب�شكل �إلزامي.
خالل الربح �أو اخل�سارة وذلك ٍ
ويتم الحق ًا قيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة بالقيمة العادلة .ويتم االعرتاف بالتغريات يف
القيمة العادلة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع كما يتم االعرتاف ب�إيرادات الأرباح من �أدوات الدين املالية با�ستخدام طريقة
العائد الفعلي .ويتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح من ا�ستثمارات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة يف
بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع عند ت�أكيد احلق يف الدفعة.

	�إعادة ت�صنيف املوجودات املالية
ال تقوم املجموعة ب�إعادة ت�صنيف �أ�صولها املالية بعد االعرتاف املبدئي �إال يف ظل احلاالت اال�ستثنائية التي تقوم فيها املجموعة
باال�ستحواذ على خط جتاري �أو بيعه �أو �إنها�ؤه.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة باحت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة للأدوات املالية التالية التي ال يتم قيا�سها وفق ًا للقيمة العادلة من خالل الأرباح
�أو اخل�سائر:
•ذمم الت�سهيالت البنكية
•الأر�صدة والودائع لدى البنوك
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انخفا�ض قيمة ذمم الت�سهيالت االئتمانية
ت�شمل الت�سهيالت التمويلية التي تقدمها املجموعة على ذمم الت�سهيالت االئتمانية .ينبغي ت�سجيل انخفا�ض قيمة الت�سهيالت
التمويلية يف بيان املركز املايل املجمع بقيمة تعادل خ�سائر االئتمان املتوقعة التي يتم احت�سابها وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية
 9طبق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي واملخ�ص�صات املطلوب احت�سابها وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي� ،أيهما �أعلى.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية خالف ذمم الت�سهيالت االئتمانية
تقوم املجموعة بت�سجيل خ�سائر االئتمان املتوقعة على الأر�صدة والودائع لدى البنوك .ال تتعر�ض اال�ستثمارات يف الأ�سهم خل�سائر
االئتمان املتوقعة.
اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
تطبق املجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة كما يلي .ويتم حتويل الأ�صول من خالل املراحل
الثالثة التالية ا�ستناد ًا �إىل التغري يف اجلودة االئتمانية منذ التحقق املبدئي.
املرحلة الأوىل :خ�سائر االئتمان املتوقعة لـ � 12شهر ًا
تقوم املجموعة بقيا�س خم�ص�صات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سارة االئتمان املتوقعة لفرتة � 12شهر ًا على املوجودات املالية متى مل
يكن هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي �أو على االنك�شافات التي مت حتديد �أنها ذات خماطر ائتمان
منخف�ضة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة .وتعترب املجموعة �أن الأ�صل املايل ذو خماطر ائتمان منخف�ضة عندما يكون ت�صنيف
خماطر االئتمان اخلا�صة بها معادال للتعريف املفهوم عاملي ًا لـ “درجة اال�ستثمار”.
املرحلة الثانية :خ�سائر االئتمان املتوقعة لفرتة العمر  -غري منخف�ض القيمة ائتماني ًا
تقوم املجموعة بقيا�س خم�ص�صات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سارة االئتمان املتوقعة طوال فرتة عمر املوجودات املالية متى مل يكن
هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي ولكن دون تعر�ضها النخفا�ض القيمة ائتماني ًا.
املرحلة الثالثة :خ�سائر االئتمان املتوقعة لفرتة العمر  -منخف�ض القيمة ائتماني ًا
تقوم املجموعة بقيا�س خم�ص�صات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سارة االئتمان املتوقعة طوال فرتة عمر املوجودات املالية التي مت
تعيينها كمنخف�ضة القيمة ائتماني ًا بنا ًء على دليل مو�ضوعي النخفا�ض القيمة.
�إن خ�سائر االئتمان املتوقعة طوال عمر البند هي خ�سائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع �أحداث التعرث املحتملة على مدار العمر
املتوقع للأداة املالية .ومتثل فرتة الـ � 12شهر ًا من خ�سائر االئتمان املتوقعة جزء ًا من خ�سائر االئتمان املتوقعة طوال عمر الأداة
والتي تنتج من �أحداث التعرث املحتملة خالل فرتة ال ـ � 12شهر ًا التالية لتاريخ البيانات املالية املجمعة .يتم احت�ساب ك ًال من خ�سائر
االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة وخ�سائر االئتمان املتوقعة لفرتة � 12شهر ًا �سوا ًء ب�شكل منفرد �أو ب�شكل جممع بنا ًء على
طبيعة املحفظة الأ�سا�سية للأدوات املالية.
تقوم املجموعة يف كل تاريخ بيانات مالية جممعة بتقييم ما �إذا كان الأ�صل املايل �أو جمموعة من املوجودات املالية قد تعر�ضت
النخفا�ض القيمة ائتماني ًا .وتعترب املجموعة �أن الأ�صل املايل قد تعر�ض النخفا�ض القيمة عند وقوع حدث واحد �أو �أكرث ممن لهم
�أثر ًا �سلبي ًا على امل�ستقبل املقدر للتدفقات النقدية للأ�صل املايل �أو عند ت�أخر الدفعات التعاقدية لـ  90يوم ًا.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
حتديد مرحلة انخفا�ض القيمة
وتقوم املجموعة �أي�ض ًا يف كل تاريخ بيانات مالية جممعة بتقييم ما �إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ تاريخ
االعرتاف املبدئي عرب مقارنة خماطر التعرث الذي يحدث على مدار العمر املتبقي املتوقع من تاريخ البيانات املالية املجمعة مع
خماطر التعرث يف تاريخ االعرتاف املبدئي .ومتثل املعايري الكمية املتبعة لتحديد الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان �سل�سلة من
العتبات الن�سبية واملطلقة .وتعترب جميع املوجودات املالية املت�أخر �سدادها لـفرتة  30يوم ًا لها زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ
االعرتاف املبدئي ويتم نقلها �إىل املرحلة الثانية حتى و�إن مل ت�شر املعايري �إىل زيادة كبرية يف خماطر االئتمان.
تقوم املجموعة يف كل تاريخ بيانات مالية جممعة بتقييم ما �إذا كان الأ�صل املايل �أو جمموعة من املوجودات املالية قد تعر�ضت
النخفا�ض القيمة ائتماني ًا .وتعترب املجموعة �أن الأ�صل املايل قد تعر�ض النخفا�ض القيمة عند وقوع حدث واحد �أو �أكرث ممن لهم
�أثر ًا �سلبي ًا على امل�ستقبل املقدر للتدفقات النقدية للأ�صل املايل �أو عند ت�أخر الدفعات التعاقدية لـ  90يوم ًا .ت�صنف كافة املوجودات
املالية التي تعر�ضت لالنخفا�ض يف القيمة االئتمانية �ضمن املرحلة  3لأغرا�ض قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة.
يت�ضمن الدليل على االنخفا�ض االئتماين للأ�صل املايل البيانات امللحوظة التالية:
•�صعوبة مالية جوهرية للمقرت�ض �أو جهة الإ�صدار.
•خمالفة بنود العقد مثل �أحداث التعرث �أو الت�أخر يف ال�سداد.
•قيام املقر�ض مبنح املقرت�ض حق امتياز ،ما مل ي�ضع املقر�ض يف اعتباره خالف ذلك ،لأ�سباب اقت�صادية وتعاقدية تتعلق
بتعر�ض املقرت�ض ل�صعوبة مالية.
•تال�شي وجود �سوق ن�شط للأوراق املالية نظر ًا لل�صعوبات املالية.
•�شراء �أ�صل مايل مبعدل خ�صم كبري يعك�س خ�سائر االئتمان املتوقعة.
•يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ،يف حالة عدم زيادة خماطر االئتمان لأ�صل مايل �أو جمموعة �أ�صول مالية ب�شكل جوهري
منذ التحقق املبدئي �أو مل تتعر�ض لالنخفا�ض يف القيمة االئتمانية ،يتم ت�صنيف هذه املوجودات املالية �ضمن املرحلة الأوىل.
قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة
ً
متثل خ�سائر االئتمان املتوقعة تقدير ًا موزونا باالحتمال خل�سائر االئتمان ويتم قيا�سها على �أنها القيمة احلالية جلميع حاالت العجز
النقدي خم�صوم ًة على معدل الربح الفعلي للأداة املالية .وميثل العجز املايل الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة للمجموعة
وفق ًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة قب�ضها .وتت�ضمن العنا�صر الرئي�سية يف قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة
احتمالية التعرث ومعدل اخل�سارة عند التعرث وقيمة التعر�ض عند التعرث .وتقوم املجموعة بتقدير هذه العنا�صر با�ستخدام مناذج
خماطر االئتمان املنا�سبة مع �أخذ ت�صنيفات االئتمان للأ�صول بعني االعتبار بالإ�ضافة �إىل طبيعة وقيمة ال�ضمانات و�سيناريوهات
االقت�صاد الكلي امل�ستقبلية ،الخ.

	�إدراج املعلومات امل�ستقبلية
ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها املتغريات االقت�صادية الرئي�سية املتوقع �أن يكون لها ت�أثري على خماطر االئتمان واخل�سائر االئتمانية
املتوقعة لغر�ض ادراج املعلومات امل�ستقبلية �ضمن مناذج خ�سائر االئتمان املتوقعة .وتعك�س تلك املتغريات ب�صورة �أ�سا�سية التقديرات
املعقولة وامل�ؤيدة للظروف االقت�صادية الكربى امل�ستقبلية� .إن مراعاة هذه العوامل ي�ؤدي �إىل رفع درجة االحكام امل�ستخدمة يف
حتديد اخل�سائر االئتمانية املتوقعة .وتقوم الإدارة مبراجعة املنهجيات واالفرتا�ضات مبا يف ذلك �أي توقعات للظروف االقت�صادية
امل�ستقبلية على �أ�سا�س منتظم.
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� .2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
تعديل ذمم الت�سهيالت االئتمانية
ت�سعى املجموعة يف ظل ظروف معينة �إىل �إعادة هيكلة التمويالت املقدمة �إىل العمالء با�ستثناء حيازة ال�ضمان .قد يت�ضمن ذلك
مد ترتيبات ال�سداد وتخفي�ض �أ�صل املبلغ �أو الربح واالتفاق على �شروط جديدة للت�سهيل االئتماين �أو التمويل .ويف حالة �أن تكون
هذه التعديالت مادية ،يتم ا�ستبعاد الت�سهيل االئتماين وت�سجيل ت�سهيل ائتماين جديد ذات له �شروط وبنود خمتلفة ب�شكل مادي.
ويت�ضمن الت�سهيل االئتماين خم�ص�ص خ�سارة يتم قيا�سه ا�ستناد ًا �إىل خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار � 12شهر با�ستثناء بع�ض
احلاالت النادرة التي فيها اعتبار الت�سهيل االئتماين م�ستحدث ومنخف�ض القيمة االئتمانية .وتتوىل الإدارة با�ستمرار مراجعة
التمويل املعدل للعمالء ل�ضمان االلتزام بكافة املعايري واحتمالية �سداد الدفعات امل�ستقبلية .كما تقوم الإدارة بتقييم مدى وجود �أي
زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان �أو وجوب ت�صنيف الت�سهيل االئتماين �ضمن املرحلة  .3عندما يتم تعديل التمويل للعمالء ولكن
دون ا�ستبعادها ،يتم قيا�س �أي انخفا�ض يف القيمة با�ستخدام معدل الربح الفعلي الأ�صلي الذي يتم احت�سابه قبل تعديل ال�شروط.
ال�شطب
يتم �شطب �إجمايل القيمة الدفرتية للأ�صل املايل (�إما جزئي ًا �أو بالكامل) فقط عندما تقرر املجموعة �أن املدينني لي�س لديهم
�أ�صول �أو م�صادر دخل قد ت�ؤدي �إىل انتاج تدفقات نقدية كافية ل�سداد املبالغ .ولكن املوجودات املالية التي يتم �شطبها ال تزال
تخ�ضع لتطبيق الأن�شطة لاللتزام بالإجراءات التي تقوم املجموعة باتخاذها ال�سرتداد املبالغ امل�ستحقة.
عر�ض خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة يف بيان املركز املايل املجمع
يتم عر�ض خم�ص�صات اخل�سائر املرتبطة بخ�سائر االئتمان املتوقعة كاقتطاع من جممل القيمة الدفرتية للأ�صول املالية وذلك
بالن�سبة للأ�صول املالية املدرجة وفق ًا للتكلفة املطف�أة
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي
ً
يتم مطالبة املجموعة باحت�ساب خم�ص�صات خل�سائر االئتمان على التمويالت للعمالء وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ب�ش�أن
ت�صنيف الت�سهيالت التمويلية واحت�ساب املخ�ص�صات .يتم ت�صنيف الت�سهيالت التمويلية كمت�أخرة ال�سداد عندما ال يتم ا�ستالم
دفعة ما يف التاريخ امل�شرتط ل�سدادها �أو يف حالة زيادة الت�سهيل التمويلي عن حدود ما قبل االعتماد .ويتم ت�صنيف الت�سهيل
التمويلي كمت�أخر ال�سداد ومنخف�ض القيمة عندما يكون مبلغ الربح �أو الق�سط الأ�سا�سي مت�أخر ال�سداد ملدة تزيد عن  90يوم
وكذلك يف حالة زيادة القيمة الدفرتية للت�سهيل التمويلي عن قيمته التقديرية املمكن ا�سرتدادها .يتم �إدارة ورقابة التمويالت
مت�أخرة ال�سداد �أو التمويالت مت�أخرة ال�سداد ومنخف�ضة القيمة باعتبارها ت�سهيالت غري منتظمة ويتم ت�صنيفها �إىل �أربعة فئات
ت�ستخدم بعد ذلك يف تقدير املخ�ص�صات:
الفئة

املعيــــار

املخ�ص�صات املحددة

غري منتظمة ملدة  90يوم
ب�ش�أنها مالحظات
%20
غري منتظمة ملدة ترتاوح بني  180-91يوم
دون امل�ستوى
%50
غري منتظمة ملدة ترتاوح بني  365-181يوم
م�شكوك يف حت�صيلها
%100
غري منتظمة ملدة تزيد عن  365يوم
رديئة
قد تقوم املجموعة �أي�ض ًا ب�إدراج الت�سهيل االئتماين �ضمن �إحدى الفئات املذكورة �أعاله ا�ستناد ًا �إىل �أحكام الإدارة ب�ش�أن الظروف
املالية و�/أو الظروف غري املالية اخلا�صة بالعميل.
�إ�ضافة �إىل املخ�ص�صات املحددة ،يتم احت�ساب ن�سبة  %1كحد �أدنى من املخ�ص�صات العامة للت�سهيالت النقدية وذلك لكافة
الت�سهيالت التمويلية (بال�صايف بعد بع�ض فئات ال�ضمانات املحددة) والتي ال تخ�ضع الحت�ساب املخ�ص�صات املحددة.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الإف�صاحات املتعلقة بالتطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية 9
يو�ضح اجلدول �أدناه ت�صنيف وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9ومعيار املحا�سبة الدويل
 39يف تاريخ التطبيق املبدئي  1يناير .2018
الأ�صول املالية

الت�صنيف الأ�صلي
طبق ًا ملعيار
املحا�سبة الدويل

الت�صنيف اجلديد القيمة الدفرتية �إعادة قيا�س
اخل�سائر
طبق ًا للمعيار
وفق ًا ملعيار
الدويل للتقارير املحا�سبة الدويل االئتمانية
املتوقعة
39
املالية 9

قرو�ض ومدينون
قرو�ض ومدينون
قرو�ض ومدينون

التكلفة املطف�أة
التكلفة املطف�أة
التكلفة املطف�أة

39

النقد والنقد املعادل
�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم الت�سهيالت
االئتمانية
ا�ستثمارات يف �أوراق
مالية

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
ا�ستثمارات يف �أدوات دين متاحة للبيع
ال�شامل الآخر
بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو
ا�ستثمارات يف �أدوات دين متاحة للبيع
اخل�سارة
بالقيمة العادلة
ا�ستثمارات يف حقوق
من خالل الدخل
متاحة للبيع
ملكية
ال�شامل الآخر
بالقيمة العادلة
بالقيمة العادلة
ا�ستثمارات يف حقوق
من خالل الربح �أو من خالل الربح �أو
ملكية
اخل�سارة
اخل�سارة

28,105
1,314

()366
-

القيمة الدفرتية
وفق ًا للمعيار
الدويل للتقارير
املالية 9
27,739
1,314

248,308

)(10,149

238,159

7,351

)(2

7,349

1,129

-

1,129

24,045

-

24,045

8,397

-

8,397

318,649

)(10,517

308,132

مل ينتج عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية � 9أي تغيري يف ت�صنيف �أو قيا�س االلتزامات املالية.
يتمثل ت�أثري هذا التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية كما يف  1يناير  2018يف تخفي�ض الأرباح املرحلة مببلغ � 10,517ألف دينار كويتي كما يلي:
الر�صيد اخلتامي وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل  31( 39دي�سمرب )2017
الأثر على االعرتاف باخل�سائر االئتمانية املتوقعة:
اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9للموجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر والتي متثل دين
اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9للموجودات املالية بالتكلفة املطف�أة
اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9لذمم الت�سهيالت االئتمانية
الر�صيد االفتتاحي وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9يف تاريخ التطبيق الأويل كما يف  1يناير 2018

الأرباح املرحلة
22,809

()2
()366
()10,149
12,292
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
معايري وتف�سريات جديدة �صادرة ولكنها غري �سارية املفعول بعد
كما يف تاريخ اعتماد هذه البيانات املالية املجمعة ،مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية التالية اجلديدة
واملعدلة ال�صادرة ولكنها غري �سارية بعد.
املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدّ لة

املعيار الدويل للتقارير املالية  :16عقود الإيجار

�سارية املفعول للفرتات ال�سنوية
التي تبد�أ يف �أو بعد
 1يناير 2019

دورة التح�سينات ال�سنوية  2017 - 2015على املعايري الدولية للتقارير املالية التي تت�ضمن
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية « 3دمج الأعمال» واملعيار الدويل للتقارير املالية
« 11الرتتيبات امل�شرتكة» ،ومعيار املحا�سبة الدويل �« 12ضرائب الدخل» ومعيار املحا�سبة
الدويل « 23تكاليف االقرتا�ض».
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  23عدم الت�أكد حول معاجلات �ضريبة
الدخل
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية فيما يتعلق بخ�صائ�ص الدفع
امل�سبق مع التعوي�ض ال�سلبي.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  19منافع املوظفني فيما يتعلق بتعديل �أو تخفي�ض �أو
ت�سوية خطة منافع حمددة
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  :28اال�ستثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة
فيما يتعلق باحل�ص�ص طويلة الأجل يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة.
التعديالت على مراجع �إطار املفاهيم الواردة يف املعايري الدولية للتقارير املالية – التعديالت على
املعيار الدويل للتقارير املالية  2واملعيار الدويل للتقارير املالية  3و املعيار الدويل للتقارير املالية
 6واملعيار الدويل للتقارير املالية  ،14ومعيار املحا�سبة الدويل  1ومعيار املحا�سبة الدويل  8ومعيار
املحا�سبة الدويل  34ومعيار املحا�سبة الدويل  37ومعيار املحا�سبة الدويل  ،38وتف�سري جلنة تف�سريات
املعايري الدولية للتقارير املالية  12وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  19وتف�سري
جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  20وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير
املالية  22وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة  32لتحديث البيانات املتعلقة باملراجع واالقتبا�سات من
�إطار املفاهيم �أو عندما ت�شري تلك البيانات �إىل �إ�صدار خمتلف من �إطار املفاهيم.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :3دمج الأعمال فيما يتعلق بتعريف الأعمال

 1يناير 2020

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  1ومعيار املحا�سبة الدويل  8فيما يتعلق بتعريف املادية

 1يناير 2020

 1يناير 2019

 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019

 1يناير 2020

 1يناير 2021

املعيار الدويل للتقارير املالية  -17عقود الت�أمني
تعديالت على املعيار ال��دويل للتقارير املالية  10البيانات املالية املجمعة ومعيار املحا�سبة ت�أجيل تاريخ ال�سريان لأجل
الدويل ( 28اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة ( )2011املتعلقة مبعاجلة غري م�سمى .ما يزال التطبيق
م�سموح ًا به.
بيع �أو م�ساهمة املوجودات من امل�ستثمر �إىل ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك.
ال تتوقع املجموعة �أنه �سينتج عن تطبيق املعايري املدرجة �أعاله �أثر مادي يف البيانات املالية للمجموعة يف الفرتات امل�ستقبلية.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
جتميع البيانات املالية
ال�شركات التابعة
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم وال�شركات التي ت�سيطر عليها ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة .تتحقق
ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة�( :أ) القدرة على التحكم يف اجلهة امل�ستثمر بها؛ (ب) التعر�ض �أو احلق يف العوائد املتغرية نتيجة
ال�شراكة مع اجلهة امل�ستثمر بها؛ و(ج) القدرة على ا�ستخدام التحكم يف ال�شركة امل�ستثمر بها للت�أثري على العوائد.
تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر بها �إذا كانت احلقائق والظروف ت�شري �إىل وجود تغريات على واحد �أو
�أكرث من عنا�صر ال�سيطرة الثالثة الواردة �أعاله.
يبد�أ جتميع ال�شركة التابعة عندما ت�سيطر ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد ال�شركة الأم ال�سيطرة
على ال�شركة التابعة .وب�صفة خا�صة ،يتم �إدراج الدخل وامل�صروفات اخلا�صة بال�شركة التابعة املقتناة �أو املباعة خالل ال�سنة �ضمن
بيان الدخل املجمع �أو الإيرادات ال�شاملة الأخرى اعتبار ًا من تاريخ �سيطرة ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة حتى تاريخ توقف تلك
ال�سيطرة.
يتم توزيع الربح �أو اخل�سارة وكل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى على مالكي ال�شركة واجلهات غري امل�سيطرة .يتم توزيع
الدخل ال�شامل لل�شركات التابعة �إىل مالكي ال�شركة �أو اجلهات غري امل�سيطرة حتى و�إن �أدى ذلك �إىل وجود ر�صيد عجز يف
احل�ص�ص غري امل�سيطرة.
عند ال�ضرورة ،يتم تعديل البيانات املالية لل�شركات التابعة لكي تتما�شى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
يتم ا�ستبعاد جميع املعامالت والأر�صدة والإيرادات وامل�صروفات املتبادلة بني �شركات املجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم املحا�سبة عن التغريات يف ح�ص�ص ملكية املجموعة يف ال�شركات التابعة التي ال ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�شركة التابعة
كمعامالت �ضمن حقوق امللكية .يتم تعديل القيم الدفرتية حلقوق اجلهات امل�سيطرة وغري امل�سيطرة لتعك�س التغريات يف ح�صتها
يف ال�شركات التابعة .يتم �إدراج الفرق بني القيمة التي مت تعديل حقوق اجلهات غري امل�سيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع �أو
امل�ستلم يف حقوق امللكية مبا�شرة وتكون متاحة مل�ساهمي ال�شركة الأم.
عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة يتم �إثبات الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن اال�ستبعاد يف بيان الدخل ويتم
احت�ساب الربح �أو اخل�سارة مبقدار الفرق بني�( :أ) �إجمايل القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم والقيمة العادلة للح�صة املتبقية و (ب)
القيمة الدفرتية للموجودات قبل اال�ستبعاد (مت�ضمنة ال�شهرة) ،والتزامات ال�شركة التابعة وكذلك حقوق اجلهات غري امل�سيطرة.
تتم املحا�سبة عن كافة املبالغ املعرتف بها �سابق ًا يف بيان الدخل ال�شامل الآخر فيما يتعلق بال�شركة التابعة فيما �إذا كانت املجموعة
قد قامت با�ستبعاد املوجودات واملطلوبات ذات ال�صلة بال�شركة التابعة ب�شكل مبا�شر.
•يتم اعتبار القيمة العادلة لأي ا�ستثمار متبقي يف ال�شركة التابعة “�سابق ًا” يف تاريخ فقدان ال�سيطرة على �أنها القيمة العادلة
عند االعرتاف املبدئي لغر�ض املحا�سبة الالحقة وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية � ،9أو التكلفة عند االعرتاف املبدئي
لال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك.
اندماج الأعمال
يتم ا�ستخدام طريقة الإقتناء يف املحا�سبة عن عمليات دمج الأعمال .يتم قيا�س مبلغ ال�شراء املحول للإقتناء بالقيمة العادلة والتي
يتم احت�سابها ب�إجمايل القيمة العادلة للموجودات املحولة يف تاريخ الإقتناء واملطلوبات املتكبدة من املجموعة للمالك ال�سابقني
لل�شركة املقتناة وكذلك �أية حقوق ملكية م�صدرة من املجموعة مقابل الإقتناء .يتم �إثبات امل�صاريف املتعلقة بالإقتناء ب�صفة عامة
يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
يتم االعرتاف املبدئي للموجودات واملطلوبات املقتناة املحددة يف عملية دمج الأعمال بالقيمة العادلة يف تاريخ الإقتناء ،ب�إ�ستثناء
املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة� ،أو �أدوات حقوق امللكية املرتبطة برتتيبات املدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم ،واملوجودات
امل�صنفة بغر�ض البيع حيث يتم املحا�سبة عنها وفق ًا ملعايري التقارير املالية ذات العالقة.
يتم قيا�س ال�شهرة مبقدار زيادة املقابل املحول وح�صة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�شركة املقتناة والقيمة العادلة لأي ح�صة
مقتناة يف ال�سابق عن �صايف قيمة املوجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة املحددة كما يف تاريخ الإقتناء .يف حال زيادة �صايف قيمة
املوجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة عن املقابل املحول وح�صة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�شركة املقتناة والقيمة العادلة
لأي ح�صة مقتناة يف ال�سابق ،يتم �إدراج تلك الزيادة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع ك�أرباح.
يتم قيا�س ح�صة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�شركة التابعة املقتناة بن�سبة ح�صة احلقوق غري امل�سيطرة يف �صايف املوجودات
املحددة لل�شركة املقتناة �أو بالقيمة العادلة لتلك احل�صة .يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة.
عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل ،يتم �إعادة قيا�س احل�ص�ص اململوكة �سابق ًا يف ال�شركة املقتناة بالقيمة العادلة يف
تاريخ الإقتناء (تاريخ بدء ال�سيطرة) ويتم �إدراج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة �-إن وجدت -يف بيان الدخل املجمع .يتم حتويل
املبالغ املعرتف بها يف بيان الدخل ال�شامل املجمع املتعلقة باحل�ص�ص ال�سابقة قبل تاريخ االقتناء �إىل بيان الدخل املجمع كما لو
مت ا�ستبعاد احل�صة بالكامل.
ال�شهرة
يتم �إدراج ال�شهرة الناجتة عن �إقتناء �شركات تابعة بالتكلفة كما يف تاريخ االقتناء ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة �إن وجدت.
لأغرا�ض حتديد مدى وجود انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة ،يتم توزيع ال�شهرة على الوحدات املولدة للنقد (�أو املجموعات املولدة
للنقد) التي من املتوقع �أن ت�ستفيد من عملية اندماج الأعمال.
يتم اختبار املجموعات املولدة للنقد والتي توزع ال�شهرة عليها �سنوي ًا بغر�ض حتديد مدى وجود انخفا�ض يف قيمتها �أو على مدى
فرتات �أقل عندما يكون هناك م�ؤ�شر ًا على احتمال انخفا�ض قيم تلك املجموعات� .إذا كانت القيم القابلة لال�سرتداد لوحدات
توليد النقد �أقل من قيمتها الدفرتية ،ف�إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يتم توزيعها �أو ًال لتخفي�ض قيمة �أي �شهرة موزعة على تلك
الوحدات ثم على �أية موجودات �أخرى مرتبطة بالوحدات على �أ�سا�س التوزيع الن�سبي ووفق ًا للقيم الدفرتية لكل �أ�صل من �أ�صول
وحدة توليد النقد .يتم �إدراج �أية خ�سائر انخفا�ض يف القيمة متعلقة بال�شهرة يف بيان الدخل املجمع مبا�شرة .ال يتم رد خ�سائر
االنخفا�ض يف القيم املتعلقة بال�شهرة والتي �سبق االعرتاف بها يف الفرتات الالحقة.
عند ا�ستبعاد �أي ًا من وحدات توليد النقد ،ت�ؤخذ قيمة ال�شهرة املتعلقة بها يف االعتبار عند حتديد �أرباح وخ�سائر اال�ستبعاد.
اال�ستثمارات يف �شركات زميلة
�إن ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري جوهري عليها� .إن الت�أثري اجلوهري هو القدرة على امل�شاركة
يف القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها ولي�س �سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة على تلك ال�سيا�سات.
يتم �إدراج نتائج �أعمال وموجودات ومطلوبات ال�شركات الزميلة يف هذه البيانات املالية املجمعة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية
فيما عدا وجود ا�ستثمار �أو جزء منه م�صنف كا�ستثمار حمتفظ بها لغر�ض البيع حيث يتم املحا�سبة عنه وفق ًا للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم « 5املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�ض البيع والعمليات غري امل�ستمرة» .وف ًقا لطريقة حقوق امللكية،
يدرج اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع مبدئي ًا بالتكلفة والتي يتم تعديلها الحق ًا ب�أثر ح�صة املجموعة
من �أرباح �أو خ�سائر و�أي دخل �شامل �آخر لل�شركات الزميلة.عندما يجاوز ن�صيب املجموعة يف خ�سائر ال�شركة الزميلة ح�صة
املجموعة بتلك ال�شركة الزميلة (مت�ضمنة �أية ح�ص�ص طويلة الأجل متثل جزء من �صايف ا�ستثمار املجموعة يف ال�شركة الزميلة)
تتوقف املجموعة عن ت�سجيل ن�صيبها يف اخل�سائر .يتم ت�سجيل اخل�سائر الإ�ضافية �إذا فقط عندما يقع علي املجموعة التزام �أو
قامت بالدفع نيابة عن ال�شركة الزميلة.
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2.3.2

�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
عند اال�ستحواذ على �شركة زميلة ف�إن �أي زيادة يف تكلفة االقتناء عن ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
املحددة وااللتزامات املحتملة املعرتف بها لل�شركة الزميلة كما يف تاريخ عملية االقتناء ،يتم االعرتاف بها ك�شهرة .وتظهر ال�شهرة
كجزء من القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة� .إن �أي زيادة يف ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املحددة وااللتزامات املحتملة عن تكلفة االقتناء بعد �إعادة التقييم يتم �إدراجها مبا�شرة �ضمن بيان الدخل املجمع.
عندما تتعامل املجموعة مع �شركة زميلة ،يتم ا�ستبعاد الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن املعامالت مع ال�شركات الزميلة يف حدود
ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة.
الأدوات املالية (�سارية اعتبار ًا من  1يناير )2018
يتم االعرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية لهذه الأدوات.
يتم قيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة� .إن تكاليف املعاملة املرتبطة مبا�شرة باقتناء �أو �إ�صدار
املوجودات املالية واملطلوبات املالية (بخالف املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل) يتم
�إ�ضافتها �أو خ�صمها من القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ،حيث يكون منا�سب ًا ،عند االعرتاف املبدئي� .إن
تكاليف املعاملة املرتبطة مبا�شرة ب�إقتناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ،يتم االعرتاف
بها مبا�شرة �ضمن بيان الدخل.
املوجودات املالية
يتم االعرتاف �أو �إلغاء االعرتاف بكافة عمليات �شراء �أو بيع املوجودات املالية التي تتم بال�شروط االعتيادية با�ستخدام طريقة
تاريخ املتاجرة� .إن عمليات ال�شراء �أو البيع التي تتم بال�شروط االعتيادية هي عمليات �شراء �أو بيع موجودات مالية تتطلب ت�سليم
املوجودات خالل فرتة يتم حتديدها عامة وفق ًا للقوانني �أو الأعراف املتعامل بها يف ال�سوق.
يتم الحق ًا قيا�س كافة املوجودات املالية املدرجة �سواء بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة وفق ًا لت�صنيفها.
التكلفة املطف�أة وطريقة الفائدة الفعالة
بالن�سبة للأدوات املالية بخالف الأ�صول املالية امل�شرتاة �أو النا�شئة ذات اجلدارة االئتمانية املتدهورة ،ف�إن �سعر الفائدة الفعلي هو
الذي يخ�صم حتديد ًا املتح�صالت النقدية امل�ستقبلية املقدرة (مبا يف ذلك كافة الر�سوم والنقاط املدفوعة �أو امل�ستلمة التي ت�شكل
جزء ًا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلي ،وتكاليف املعاملة ،بالإ�ضافة �إىل العالوات واخل�صومات الأخرى) بدون اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة خالل العمر املتوقع لأداة الدين �أو فرتة �أق�صر عندما يكون ذلك منا�سب ًا بالن�سبة لإجمايل القيمة الدفرتية لأداة الدين عند
االعرتاف املبدئي .بالن�سبة للأ�صول املالية امل�شرتاة �أو النا�شئة ذات اجلدارة االئتمانية املتدهورة ،ف�إن �سعر الفائدة الفعلي املعدل
فيما يخ�ص االئتمان يتم احت�سابه عن طريق خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مبا يف ذلك اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
�إىل مقدار التكلفة املطف�أة لأداة الدين عند االعرتاف املبدئي.
�إن التكلفة املطف�أة للأ�صل املايل هي املبلغ الذي يتم من خالله قيا�س الأ�صل املايل عند االعرتاف املبدئي خم�صوم ًا منه املبالغ
امل�سددة من �أ�صل املبلغ ،بالإ�ضافة �إىل الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة لأي فرق يتم ت�سويته بني املبلغ املبدئي
ومبلغ اال�ستحقاق معدل ب�أي خم�ص�ص خ�سارة .على اجلانب الآخر ،ف�إن �إجمايل القيمة الدفرتية للأ�صل املايل هي التكلفة املطف�أة
للأ�صل املايل قبل خم�ص�ص اخل�سارة.
يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة لأدوات الدين التي يتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املطف�أة وبالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .بالن�سبة للأدوات املالية بخالف الأ�صول املالية امل�شرتاة �أو النا�شئة ذات اجلدارة االئتمانية
املتدهورة ،يتم احت�ساب �إيرادات الفوائد من خالل تطبيق �سعر الفائدة الفعلي على �إجمايل القيمة الدفرتية للأ�صل املايل با�ستثناء
املوجودات املالية التي �أ�صبحت الحق ًا ذات جدارة ائتمانية متدهورة.
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� .2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
بالن�سبة للأ�صول املالية التي �أ�صبحت الحق ًا ذات جدارة ائتمانية متدهورة ،يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد من خالل تطبيق
�سعر الفائدة الفعلي على التكلفة املطف�أة للأ�صل املايل .ويف فرتات التقرير الالحقة� ،إذا حت�سنت املخاطر االئتمانية الناجتة عن
الأدوات املالية ذات اجلدارة االئتمانية املتدهورة بحيث مل يعد الأ�صل املايل ذو جدارة ائتمانية متدهورة ،يتم االعرتاف ب�إيرادات
الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على �إجمايل القيمة الدفرتية للأ�صل املايل.
بالن�سبة للأ�صول املالية امل�شرتاة �أو النا�شئة ذات اجلدارة االئتمانية املتدهورة ،تعرتف ال�شركة ب�إيرادات الفوائد من خالل تطبيق
�سعر الفائدة الفعلي املعدل فيما يخ�ص االئتمان على التكلفة املطف�أة للأ�صل املايل منذ االعرتاف املبدئي.
ال تعود طريقة االحت�ساب �إىل �إجمايل الأ�صل املايل حتى يف حالة حت�سن املخاطر االئتمانية الحق ًا بحيث مل يعد الأ�صل املايل ذو
جدارة ائتمانية متدهورة.
يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد يف بيان الدخل.
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�إن املوجودات املالية غري امل�ستوفية ل�شروط الت�صنيف والقيا�س بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر،
يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .وحتديد ًا:
•يتم ت�صنيف اال�ستثمارات يف �أ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة ما مل تقم املجموعة بت�صنيف ا�ستثمار حقوق
امللكية غري املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة �أو التي ال متثل مقابل نقدي حمتمل ناجت من دمج الأعمال ،على �أنه “بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر” عند االعرتاف املبدئي.
•�إن �أدوات الدين التي ال ت�ستويف ل�شروط الت�صنيف والقيا�س بالتكلفة املطف�أة �أو معايري القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر يتم ت�صنيفها “بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة” .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن ت�صنيف �أدوات الدين التي
ت�ستويف �شروط الت�صنيف بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر على �أنها “بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة” عند االعرتاف املبدئي �إذا كان هذا الت�صنيف ي�ستبعد �أو يقلل ب�شكل جوهري من عدم الثبات
يف القيا�س �أو االعرتاف الذي قد ين�ش�أ من قيا�س املوجودات �أو املطلوبات �أو االعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عنهما
ا�ستناد ًا �إىل �أ�س�س خمتلفة.
يف نهاية كل فرتة مالية ،يتم قيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة وفق ًا لقيمتها العادلة ،مع ت�سجيل
�أي �أرباح �أو خ�سائر من القيمة العادلة يف بيان الربح �أو اخل�سارة �إىل احلد الذي ال ت�شكل معه جزء ًا من عالقة حتوط معينة.
	�أدوات امللكية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
عند التطبيق املبدئي ،يجوز للمجموعة �أن تختار  -ب�شكل ال ميكن الرجوع فيه ( -ح�سب كل �أداة على حدة) ت�صنيف اال�ستثمارات
يف �أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .ال يتم ال�سماح بالت�صنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر �إذا كانت اال�ستثمارات حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة �أو كانت متثل مقابل حمتمل �ضمن عملية اندماج �أعمال والذي
ينطبق عليه املعيار الدويل للتقارير املالية .3
يتم االحتفاظ بالأ�صل املايل بغر�ض املتاجرة �إذا:
•مت اقتنائه ب�شكل رئي�سي بهدف بيعه على املدى القريب� ،أو
•عند االعرتاف املبدئي يكون جزء من حمفظة �أدوات مالية حمددة تديرها ال�شركة مع ًا والتي يوجد ب�ش�أنها دلي ًال على منط
فعلي حديث للح�صول على �أرباح ق�صرية الأجل� ،أو
•يكون عبارة عن م�شتق (با�ستثناء امل�شتق الذي يكون عبارة عن عقد �ضمان مايل �أو �أداة حتوط م�صنفة وفعالة).
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� .2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
يتم مبدئي ًا قيا�س اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر وفق ًا للقيمة العادلة
بالإ�ضافة �إىل تكاليف املعاملة .يتم الحق ًا قيا�سها بالقيمة العادلة مع ت�سجيل �أي �أرباح �أو خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن التغريات
يف القيمة العادلة املعرتف بها يف الدخل ال�شامل الآخر �ضمن احتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات .لن يتم �إعادة ت�صنيف الربح
املرتاكم �أو اخل�سارة املرتاكمة �إىل بيان الدخل عند بيع هذه اال�ستثمارات ،ولكن �سوف يتم حتويلها �إىل الأرباح املرحلة.
قامت املجموعة بت�صنيف كافة اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية والتي ال يتم االحتفاظ بها بغر�ض املتاجرة ،بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية .9
يتم االعرتاف بالتوزيعات الناجتة من هذه اال�ستثمارات �ضمن بيان الدخل عندما ين�ش�أ حق املجموعة يف ا�ستالم التوزيعات ما مل متثل
التوزيعات ب�شكل وا�ضح ا�سرتداد جزء من تكلفة اال�ستثمار .يتم �إدراج التوزيعات �ضمن بند “�إيرادات اال�ستثمار” يف بيان الدخل.
	�أرباح وخ�سائر �صرف عمالت �أجنبية
يتم حتديد القيمة الدفرتية للموجودات املالية املقومة بعملة �أجنبية بنف�س تلك العملة ويتم ترجمتها ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف
نهاية كل فرتة ،وخا�صة ما يلي:
بالن�سبة لأدوات امللكية املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،يتم االعرتاف بفروق �أ�سعار ال�صرف يف الدخل
ال�شامل الآخر �ضمن احتياطي �إعادة تقييم ا�ستثمارات.
انخفا�ض قيمة موجودات مالية
املوجودات املالية بخالف الت�سهيالت االئتمانية
تطبق املجموعة املنهج العام لتكوين خم�ص�صات مقابل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وفق ًا ملا ن�ص عليه املعيار الدويل للتقارير
املالية  ،9فيما يتعلق بالأدوات املالية �ضمن النقد و النقد املعادل .ت�ستخدم املجموعة الت�صنيف االئتماين وفق ًا لوكاالت ت�صنيف
خارجية لتقييم خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها هذه املوجودات املالية ويتم مراقبة وحتديث هذه الت�صنيفات املن�شورة با�ستمرار.
الت�سهيالت االئتمانية
تتطلب تعليمات بنك الكويت املركزي احت�ساب خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة للت�سهيالت االئتمانية وفق ًا للمعيار الدويل
للتقارير املالية  9وفق ًا لإر�شادات بنك الكويت املركزي �أو املخ�ص�صات املطلوبة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي� ،أيهما �أكرب
كما يلي:
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي
تتطلب تعليمات بنك الكويت املركزي ت�سجيل خم�ص�صات عامة بحد �أدنى بن�سبة  %1للت�سهيالت النقدية بال�صايف بعد بع�ض فئات
ال�ضمان املحتجزة .ويتم ت�سجيل املخ�ص�صات املحددة ا�ستنادا �إىل مدة الت�أخر يف �سداد الت�سهيل االئتماين كما هو مبني �أدناه،
بال�صايف بعد ال�ضمانات امل�ؤهلة:
الفئة

دون امل�ستوى
م�شكوك يف حت�صيلها
رديئة

مدة الت�أخر يف ال�سداد

�أكرث من  90يوم ًا و�أقل من  180يوم ًا
�أكرث من  180و�أقل من  365يوم ًا
�أكرث من  365يوم ًا

ن�سبة املخ�ص�ص
%20
%50
%100
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9التزام ًا بتعليمات بنك الكويت املركزي
ي�ستند خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة �إىل خ�سائر االئتمان التي من املتوقع �أن تن�ش�أ على مدار عمر الأ�صل («خ�سائر االئتمان
املتوقعة على مدار عمر الأداة») ،ما مل توجد زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ تاريخ ا�ستحداث الأداة ،ويف تلك احلالة،
ي�ستند املخ�ص�ص �إىل خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار مدة اثني ع�شر �شهر ًا («خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�شر
�شهر ًا»).
تتمثل خ�سائر االئتمان على مدى فرتة اثني ع�شر �شهر ًا يف ذلك اجلزء من خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة والذي
ميثل خ�سائر االئتمان املتوقعة الناجتة عن �أحداث التعرث يف �سداد الت�سهيالت االئتمانية واملحتملة خالل فرتة اثني ع�شر �شهر ًا من
تاريخ املعلومات املالية.
حتت�سب كل من خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة وخ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى اثني ع�شر �شهر ًا على �أ�سا�س
فردي �أو جممع ،ح�سب طبيعة حمفظة الت�سهيالت االئتمانية ذات ال�صلة.
قامت املجموعة بو�ضع �سيا�سة تن�ص على �إجراء تقييم يف نهاية كل فرتة بيانات مالية جممعة ملا �إذا كانت خماطر االئتمان
املرتبطة بالت�سهيالت االئتمانية قد زادت ب�صورة ملحوظة منذ التحقق املبدئي ،وذلك عن طريق مراعاة التغري يف خماطر التعرث
الذي قد يحدث على مدى الفرتة املتبقية من عمر الت�سهيل االئتماين.
ت�صنف املجموعة الت�سهيالت االئتمانية �إىل ثالث فئات ،املرحلة  1واملرحلة  2واملرحلة  ،3كما هو مبني �أدناه:
املرحلة  :1خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�شر �شهر ًا
تقي�س املجموعة خم�ص�صات اخل�سائر وفق ًا ملبلغ يعادل خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�شر �شهر ًا للموجودات املالية
التي ال تتعر�ض الزدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ التحقق املبدئي �أو لالنك�شافات املحددة كانك�شافات ذات خماطر ائتمان
منخف�ضة يف تاريخ البيانات املالية .وتعترب املجموعة �أن الأ�صل املايل ذو خماطر ائتمان منخف�ضة عندما يكون ت�صنيف خماطر
االئتمان اخلا�صة بها معاد ًال للتعريف املفهوم عاملي ًا لـ «درجة اال�ستثمار».
املرحلة  :2خ�سائر االئتمان على مدار عمر الأداة – دون �أي انخفا�ض ائتماين
تقي�س املجموعة خم�ص�صات اخل�سائر مببلغ يعادل خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة للموجودات املالية التي ت�شهد
زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ التحقق املبدئي ولكن دون �أن تتعر�ض لالنخفا�ض االئتماين.
املرحلة  :3خ�سائر االئتمان على مدار عمر الأداة – مع التعر�ض لالنخفا�ض االئتماين
تقي�س املجموعة خم�ص�صات اخل�سائر مببلغ يعادل ن�سبة  %100من �صايف التعر�ض �أي بعد خ�صم مبلغ ال�ضمانات املحددة للمبلغ
املعر�ض وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي.
�إن خ�سائر االئتمان املتوقعة طوال عمر البند هي خ�سائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع �أحداث التعرث املحتملة على مدار العمر
املتوقع للأداة املالية .ومتثل فرتة الـ � 12شهر ًا من خ�سائر االئتمان املتوقعة جزء ًا من خ�سائر االئتمان املتوقعة طوال عمر الأداة
والتي تنتج من �أحداث التعرث املحتملة خالل فرتة ال ـ � 12شهر ًا التالية لتاريخ البيانات املالية املجمعة .يتم احت�ساب ك ًال من خ�سائر
االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة وخ�سائر االئتمان املتوقعة لفرتة � 12شهر ًا �سوا ًء ب�شكل منفرد �أو ب�شكل جممع بنا ًء على
طبيعة املحفظة الأ�سا�سية للأدوات املالية.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ازدياد خماطر االئتمان ب�شكل ملحوظ
تقوم املجموعة با�ستمرار مبراقبة كافة املوجودات املعر�ضة خل�سائر االئتمان املتوقعة .ولتحديد ما �إذا كانت الأداة او حمفظة
الأدوات �سوف تتعر�ض خل�سائر االئتمان املتوقعة ملدة � 12شهر او على مدى عمر الأداة ،تقوم املجموعة بتقييم مدى وجود ازدياد
ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ التحقق املبدئي ،وم�ؤ�شرات الرتاجع و�إجراء حتليل ي�ستند �إىل اخلربة التاريخية للمجموعة وتقييم
خبري ملخاطر االئتمان مبا يف ذلك املعلومات امل�ستقبلية.
كما تقوم املجموعة بتطبيق طريقة نوعية ثانوية لقيا�س االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان للموجودات املالية مثل انتقال العميل/
الت�سهيل �إىل قائمة املراقبة� ،أو تعليق احل�ساب .ويف بع�ض احلاالت ،يجوز �أن ت�أخذ املجموعة �أي�ض ًا يف اعتبارها �أن الأحداث
املو�ضحة �أدناه (على �سبيل املثال ولي�س احل�صر) متثل م�ؤ�شرات على االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان بخالف التعرث.
•مطالبة العميل بتمويل عاجل من املجموعة،
•يكون للعميل التزامات مت�أخرة �إىل جهات دائنة عامة �أو موظفني،
•وفاة احلا�صل على التمويل؛
•انخفا�ض مادي يف قيمة ال�ضمان الأ�سا�سي حيث من املتوقع ا�سرتداد التمويل من بيع ال�ضمان؛
•انخفا�ض مادي يف �إجمايل مبيعات العميل �أو فقد كبار العمالء �أو تدهور املركز املايل للعميل؛
•تقدم امللتزم (�أو �أي جهة قانونية تابعة ملجموعة امللتزم) بطلب �إعالن الإفال�س /احلماية �أو الت�صفية؛
•تعليق الأ�سهم او �أوراق الدين املتداولة للملتزم يف ال�سوق الرئي�سي نتيجة �شائعات او حقائق تتعلق مبواجهته ل�صعوبات مالية،
•اتخاذ �إجراءات قانونية �ضد العميل من قبل دائنني �آخرين.
•وجود دليل وا�ضح على عدم قدرة العميل على �سداد ديونه يف تواريخ ا�ستحقاقها.
•بخالف قواعد الت�صنيف للمراحل �أعاله ،تلتزم املجموعة �أي�ض ًا بالإر�شادات الواردة �ضمن تعليمات بنك الكويت املركزي كما يلي:
•يتم ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية �ضمن املرحلة  2التي تت�ضمن التعرث يف �سداد املبلغ الأ�صلي �أو الربح ملدة تزيد عن  30يوم.
•يتم ت�صنيف كافة الت�سهيالت االئتمانية املعاد جدولتها �ضمن املرحلة  2ما مل تت�أهل للت�صنيف �ضمن املرحلة .3
احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة
حتت�سب املجموعة خ�سائر االئتمان املتوقعة ا�ستناد ًا �إىل ثالثة �سيناريوهات مرجحة باالحتماالت لقيا�س االنخفا�ضات النقدية
املتوقعة ،خم�صومة بن�سبة تقريبية �إىل معدل الربح الفعلي .واالنخفا�ض النقدي هو الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة �إىل
املن�ش�أة طبق ًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املن�ش�أة ا�ستالمها.
فيما يلي �آليات احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة والعنا�صر الرئي�سية فيها هي كما يلي:
•�إن احتماالت التعرث هي تقدير احتمال التعرث يف ال�سداد خالل نطاق زمني معني .قد يقع التعرث فقط يف وقت معني خالل
الفرتة املقدرة ،يف حالة عدم ا�ستبعاد الأ�صل املايل �سابقا وا�ستمرار �إدراجه يف املحفظة .ت�ستخدم املجموعة طريقة قيا�س
احتماالت التعرث خالل الدورات الزمنية يف وقت معني لتحديد كل ت�صنيف بغر�ض احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة .ميثل
احلد الأدنى الحتمال التعرث  %1.3للت�سهيالت التمويلية املمنوحة للعمالء .ال يوجد تقييم لعمالء املجموعة مت عن طريق
�شركات التقييم اخلارجي.
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� .2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
•قيمة التعر�ض يف حالة التعرث تتمثل يف تقدير قيمة التعر�ض املحتمل مواجهتها عند وقوع تعرث يف امل�ستقبل �أخذ ًا يف االعتبار
التغريات املتوقعة يف املخاطر بعد تاريخ البيانات املالية ،مبا يف ذلك �سداد �أ�صل املبلغ والربح �سواء يف املواعيد املقررة
مبوجب العقد وكذلك ،االنخفا�ض املتوقع يف الت�سهيالت التي تلتزم بها املجموعة .وفق ًا ملتطلبات بنك الكويت املركزي ،تطبق
املجموعة معامل حتويل االئتمان بن�سبة  %100على الت�سهيالت النقدية.
•معدل اخل�سارة عند التعرث هو تقدير اخل�سائر الناجتة يف حالة وقوع حدث التعرث يف ال�سداد يف وقت معني .وت�ستند اخل�سائر
�إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة وتلك التي يتوقع املمول ا�ستالمها ،مبا يف ذلك مبلغ ال�ضمان .وعادة ما
يتم التعبري عنها بن�سبة من قيمة التعر�ض عند التعرث.
بخالف �آليات تقدير معدل اخل�سارة عند التعرث �أعاله ،تلتزم املجموعة بالإر�شادات كما يلي :الواردة يف
تعليمات بنك الكويت املركزي كما يلي:
•تطبق املجموعة معدل اخل�سارة عند التعرث بن�سبة  %50كحد �أدنى للت�سهيالت االئتمانية غري املكفولة ب�ضمان.
•تلتزم املجموعة بال�ضمانات امل�ؤهلة لال�ستبعاد وبن�سبة اال�ستقطاع على النحو الواد يف تعليمات بنك الكويت املركزي.
عند تقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة ،تراعي املجموعة ثالثة �سيناريوهات (�سيناريو �أ�سا�سي� ،سيناريو متزايد� ،سيناريو منخف�ض).
يرتبط كل �سيناريو من هذه ال�سيناريوهات بقيم خمتلفة لعوامل احتمالية التعرث ،وقيمة التعر�ض عند التعرث ،ومعدل اخل�سارة
عند التعرث كما هو مو�ضح يف �أ�سا�س الإعداد ومتى كان مالئم ًا ،يت�ضمن تقييم ال�سيناريوهات املتعددة كيفية التوقع با�سرتداد
الت�سهيالت االئتمانية غري املنتظمة مبا يف ذلك احتمالية ت�صويب التعرث يف �سداد الت�سهيالت االئتمانية وقيمة ال�ضمان �أو املبلغ
الذي قد يتم ا�ستالمه مقابل بيع الأ�صل.
�إن الفرتة الق�صوى التي يتم خاللها حتديد خ�سائر االئتمان متثل الفرتة التعاقدية للأ�صل املايل ما مل تكن للمجموعة حق
قانوين يف ا�ستدعائها يف وقت مبكر با�ستثناء املوجودات املالية املدرجة �ضمن امل�ستوى 2؛ حيث ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها احلد
الأدنى ملدة اال�ستحقاق جلميع الت�سهيالت التمويلية ملدة � 7سنوات (با�ستثناء التمويل اال�ستهالكي وت�سهيالت الإ�سكان ال�شخ�صي
التي يقوم بتنظيمها بنك الكويت املركزي بنا ًء على الرواتب) ما مل يكن للت�سهيالت التمويلية مدة ا�ستحقاق تعاقدية غري قابلة
للتمديد ،وتكون الدفعة النهائية �أقل من  %50من �إجمايل قيمة الت�سهيل املمنوح .بالن�سبة للتمويل اال�ستهالكي وت�سهيالت الإ�سكان
ال�شخ�صي والتي تخ�ضع لرقابة بنك الكويت املركزي ا�ستناد ًا �إىل الراتب وامل�صنفة �ضمن املرحلة  ،2حتدد املجموعة احلد الأدنى
ملدة اال�ستحقاق ملدة � 5سنوات و� 15سنة على التوايل.
	�إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية
تقوم املجموعة ب�إلغاء االعرتاف بالأ�صل املايل فقط يف حالة انتهاء �صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأ�صل
�أو نقل الأ�صل املايل وكافة خماطر ومزايا ملكية الأ�صل للطرف الآخر .يف حال عدم قيام املجموعة بنقل �أو االحتفاظ بكافة
خماطر ومزايا امللكية وا�ستمرت يف ال�سيطرة على الأ�صل املنقول ،تقوم املجموعة ب�إثبات ح�صتها املحتفظ بها يف الأ�صل وااللتزام
امل�صاحب له مقابل املبالغ التي قد ت�ضطر لدفعها� .إذا احتفظت املجموعة بكافة خماطر ومزايا ملكية الأ�صل املايل املنقول ،ت�ستمر
املجموعة يف االعرتاف بالأ�صل املايل كما يتم االعرتاف بالتزام مايل م�ضمون مبقدار املتح�صالت امل�ستلمة.
عند �إلغاء االعرتاف بالأ�صل املايل املقا�س بالتكلفة املطف�أة ،يتم ت�سجيل الفرق بني القيمة الدفرتية لهذا الأ�صل واملبلغ املقابل
امل�ستلم وامل�ستحق يف بيان الدخل.
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� .2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املطلوبات املالية و�أدوات حقوق امللكية
الت�صنيف كدين �أو حقوق ملكية
يتم ت�صنيف �أدوات الدين وحقوق امللكية امل�صدرة من قبل املن�ش�أة �ضمن املطلوبات املالية �أو حقوق امللكية وفق ًا مل�ضمون الرتتيبات
التعاقدية وتعريفات االلتزام املايل و�أداة حقوق امللكية.
	�أدوات حقوق امللكية
�إن �أداة حقوق امللكية هي �أي عقد يثبت ح�صة متبقية يف موجودات من�ش�أة بعد خ�صم جميع التزاماتها .يتم االعرتاف ب�أدوات حقوق
امللكية ال�صادرة من قبل املن�ش�أة ب�صايف املتح�صالت امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف الإ�صدار املبا�شرة.
يتم االعرتاف ب�إعادة �شراء �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة بال�شركة ويتم خ�صمها مبا�شرة يف حقوق امللكية .ال يتم االعرتاف بربح
�أو خ�سارة يف بيان الدخل نتيجة �شراء �أو بيع �أو �إ�صدار �أو �إلغاء �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة باملجموعة.
املطلوبات املالية
يتم قيا�س كافة املطلوبات املالية الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة �أو القيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
املطلوبات املالية املقا�سة الحق ًا بالتكلفة املطف�أة
يتم الحق ًا قيا�س املطلوبات املالية التي ال ت�صنف �ضمن البنود التالية ،بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة:
 )1املقابل النقدي املحتمل يف عملية اندماج الأعمال؛
 )2حمتفظ بها للمتاجرة؛
 )3م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
�إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احت�ساب التكلفة املطف�أة للمطلوبات املالية وتوزيع م�صاريف الفوائد على مدار الفرتات
ذات ال�صلة� .إن معدل الفائدة الفعلي هو معدل خ�صم املدفوعات النقدية امل�ستقبلية املقدرة (مبا يف ذلك كافة الر�سوم والنقاط
املدفوعة �أو امل�ستلمة والتي ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة وغري ذلك من عالوات �أو خ�صومات)
خالل العمر املتوقع للمطلوبات املالية� ،أو (حيث يكون منا�سب ًا) على مدى فرتة �أق�صر� ،إىل التكلفة املطف�أة للمطلوبات املالية.
خ�سائر و�أرباح �صرف العمالت الأجنبية
بالن�سبة للمطلوبات املالية املقومة بعمالت �أجنبية والتي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة يف نهاية كل فرتة ،ف�إنه يتم حتديد خ�سائر
و�أرباح �صرف العمالت الأجنبية ا�ستناد ًا �إىل التكلفة املطف�أة لهذه الأدوات .يتم االعرتاف بهذه اخل�سائر والأرباح الناجتة عن
�صرف العمالت الأجنبية �ضمن بند “�إيرادات �أو م�صروفات �أخرى” يف بيان الدخل للمطلوبات املالية التي ال ت�شكل جزء ًا من
عالقة حتوط حمددة.
	�إلغاء االعرتاف باملطلوبات املالية
تقوم املجموعة ب�إلغاء االعرتاف باملطلوبات املالية فقط عندما يتم الإعفاء من التزامات املجموعة �أو �إلغا�ؤها �أو انتهاء �صالحية
ا�ستحقاقها .ويتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل امل�ستبعد واملبلغ النقدي املدفوع وامل�ستحق ،يف بيان الدخل.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية (�سارية حتى  31دي�سمرب )2017
يتم االعرتاف باملوجودات وااللتزامات املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا لاللتزامات التعاقدية لهذه الأدوات.
يتم قيا�س جميع املوجودات املالية �أو املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة .يتم �إ�ضافة �أو خ�صم تكاليف املعاملة املتعلقة مبا�شرة
باالقتناء �أو الإ�صدار للأ�صل �أو االلتزام املايل من القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام املايل عند االعرتاف املبدئي (با�ستثناء
الأدوات املالية امل�صنفة بـ “القيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة”) .حيث يتم �إدراج تكاليف املعاملة املتعلقة بالإقتناء
مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.
املوجودات املالية
يتم ت�صنيف املوجودات املالية �إىل ت�صنيفات حمددة وهي موجودات مالية “بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل “وموجودات
مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق وموجودات مالية “متاحة للبيع” و”قرو�ض ومدينون” .تقوم املجموعة بتحديد الت�صنيف
املنا�سب ملوجوداتها املالية يف تاريخ االعرتاف املبدئي بنا ًء على الغر�ض من اقتناء تلك املوجودات املالية .يتم االعرتاف بكافة
عمليات ال�شراء والبيع للموجودات املالية يف تاريخ املتاجرة .تقوم املجموعة بت�صنيف موجوداتها املالية كما يلي:
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يتم ت�صنيف املوجودات املالية �إىل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يف حالة ما �إذا مت االحتفاظ بها بغر�ض
املتاجرة �أو مت حتديدها كذلك عند االقتناء.
يتم االعرتاف باملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمتها العادلة .ويتم �إثبات �صايف الأرباح واخل�سائر يف
بيان الدخل املجمع التي تت�ضمن التوزيعات النقدية والفوائد املكت�سبة من الأ�صل املايل ويتم �إدراجها يف �سطر “�أرباح وخ�سائر
�أخرى” .يتم حتديد القيمة العادلة كما هو مو�ضح يف �إي�ضاح .3.3
•القرو�ض واملدينون
هي موجودات مالية بخالف امل�شتقات ذات ا�ستحقاق ثابت �أو حمدد ،وهي غري م�سعرة يف �أ�سواق ن�شطة .تثبت القرو�ض واملدينني
(مدينو التمويل واملرابحات املدينة واملدينني الآخرون) بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام معدل العائد الفعلي خم�صوم ًا منها �أي خ�سائر
انخفا�ض يف القيمة.
•املوجودات املالية املتاحة للبيع
�إن املوجودات املالية املتاحة للبيع لي�ست م�شتقات ،وهي التي مل يتم ت�صنيفها كـ (�أ) قرو�ض ومدينون �أو (ب) حمتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق �أو (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
يتم �إعادة قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة .يتم حتديد القيمة العادلة كما هو مو�ضح يف �إي�ضاح .3
يتم �إدراج التغري يف القيمة العادلة �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى وترتاكم �ضمن احتياطي التغري يف القيمة العادلة .يف حالة
بيع �أو انخفا�ض قيمة املوجودات “املتاحة للبيع” ،يتم �إعادة ت�صنيف الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة من قبل �ضمن بند احتياطي
التغري يف القيمة العادلة يف الربح �أو اخل�سارة.
يتم �إثبات اال�ستثمارات املتاحة للبيع غري امل�سعرة يف �سوق ن�شط والتي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق بها بالتكلفة
بعد خ�صم االنخفا�ض يف القيمة يف نهاية كل فرتة مالية.
يتم �إثبات التوزيعات النقدية املتعلقة باال�ستثمارات املتاحة للبيع يف بيان الدخل املجمع عند ثبوت حق املجموعة يف ا�ستالم تلك
التوزيعات ،ويتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر فروق العملة املتعلقة بها �ضمن بنود بيان الدخل ال�شامل الآخر.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
•االنخفا�ض يف القيمة
يف نهاية كل فرتة مالية ،تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�ض يف القيمة للأ�صل املايل
بخالف املوجودات املالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل .يتم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع
مبا�شرة عند وجود دليل �إيجابي -نتيجة لوقوع حدث �أو �أكرث بعد االعرتاف املبدئي لهذه املوجودات � -أن التدفقات النقدية املتوقعة
من ذلك الأ�صل �سوف تت�أثر.
�إن االنخفا�ض الهام �أو الدائم يف القيمة العادلة بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع عن التكلفة يعترب دليل مو�ضوعي على وجود
انخفا�ض يف القيمة.
�إن الدليل املو�ضوعي لالنخفا�ض يف حمفظة العمالء ميكن �أن يت�ضمن خربة املجموعة ال�سابقة حول �إمكانية التح�صيل ،زيادة عدد
�أيام الت�أخري يف التح�صيل عن متو�سط فرتة االئتمان ،والتغريات امللحوظة يف االقت�صاديات العاملية واملحلية التي ت�ؤدي بدورها �إىل
تخلف العمالء عن ال�سداد.
يتم تكوين خم�ص�ص حمدد لالنخفا�ض يف القيمة ملواجهة خطر االئتمان بالن�سبة للمدينون وذلك عند وجود دليل مو�ضوعي للمجموعة
ب�أنها لن ت�ستطيع حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة لها� .إن مقدار املخ�ص�ص املحدد هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة امل�سرتدة
للأ�صل والتي يتم حتديدها اعتماد ًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية مع الأخذ يف االعتبار ا�ستبعاد املبالغ القابلة لال�سرتداد
للكفاالت وال�ضمانات خم�صومة بنا ًء على معدل العائد الفعلي .يتم االعرتاف بقيمة ذلك املخ�ص�ص يف بيان الدخل املجمع.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وطبق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي يتم تكوين خم�ص�ص عام بحد �أدنى بن�سبة  %1على كافة الت�سهيالت
االئتمانية التي مل يتم احت�ساب خم�ص�صات حمددة لها.
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،تقدر خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة مبقدار الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل
والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة بعد خ�صمها با�ستخدام متو�سط �سعر الفائدة الفعلي امل�ستخدم �أ�سا�س ًا
للأ�صل املايل.
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة ف�إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة تتمثل يف الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية خم�صومة طبق ًا ملعدالت العائد ال�سارية الفعلية يف ال�سوق على الأدوات املالية امل�شابهة.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لكافة املوجودات بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة مبا�شرة فيما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخفي�ض
قيمتها من خالل تكوين خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها .عند وجود دليل على �أن الذمم التجارية لن يتم حت�صيلها يتم �إعدام
تلك الذمم مقابل املخ�ص�ص املكون .الحق ًا ،ويف حالة حت�صيل الذمم التي �سبق �إعدامها يتم �إدراجها يف بيان الدخل املجمع.
عند انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع ،يتم �إعادة ت�صنيف الأرباح واخل�سائر املرتاكمة والتي �سبق االعرتاف بها �ضمن
بنود الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان الدخل للفرتة.
بالن�سبة للأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة ف�إنه يف حالة حدوث تغري �إيجابي يف الفرتة الالحقة على خ�سائر
االنخفا�ض يف القيمة ،والذي ميكن حتديد عالقته ب�أحداث متت بعد االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة ب�شكل مو�ضوعي،
ف�إن خ�سائر االنخفا�ض التي مت االعرتاف بها �سابق ًا يتم ردها من خالل بيان الدخل ويف حدود القيمة الدفرتية للدخل يف تاريخ رد
خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة ومبا ال يتعدى التكلفة املطف�أة لو مل يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض يف القيمة �سابق ًا.
�إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة للأ�سهم امل�صنفة كمتاحة للبيع ال يتم عك�سها مرة �أخرى على بيان الدخل املجمع ،حيث يتم ت�سجيل
�أثر �أي زيادة يف القيمة العادلة الحق ًا �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
•اال�ستبعاد
تقوم املجموعة بحذف الأ�صل املايل من الدفاتر فقط عندما ينتهي حق املجموعة يف ا�ستالم التدفقات النقدية من هذا الأ�صل �أو
عندما تقوم بتحويل كافة املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكيتها يف الأ�صل �إىل طرف �آخر.
يف حالة احلذف الكامل للأ�صل ،يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية واملقابل امل�ستلم واملدينون وبنود الدخل ال�شامل الأخرى
املتعلقة بالأ�صل يف بيان الدخل.
املطلوبات املالية
يتم االعرتاف املبدئي للمطلوبات املالية “مت�ضمنة املرابحات والوكاالت الدائنة والدائنني والأر�صدة الدائنة الأخرى” بالقيمة
العادلة بعد خ�صم تكلفة املعاملة املتكبدة ويتم �إعادة قيا�سها بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي .يتم �إدراج الفرق
بني املتح�صالت (بعد خ�صم تكلفة املعاملة) والقيمة التي يجب الوفاء بها يف بيان الدخل على مدار فرتة االقرتا�ض با�ستخدام
معدل الفائدة الفعلي.
•اال�ستبعاد
يتم حذف املطلوبات املالية فقط عند الوفاء بااللتزام �أو انتهائه .يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام واملقابل
املدفوع والدائنني يف بيان الدخل املجمع.
عقارات ا�ستثمارية
�إن اال�ستثمارات العقارية هي العقارات التي مت اقتناءها من �أجل ت�أجريها لفرتات طويلة �أو اال�ستفادة من ارتفاع قيمتها الر�أ�سمالية.
يتم �إثبات اال�ستثمارات العقارية عند اقتناءها بالتكلفة مت�ضمن م�صاريف املعاملة .الحق ًا ،يتم �إعادة قيا�س اال�ستثمارات العقارية
بالقيمة العادلة من خالل مقيمني م�ستقلني معتمدين .تثبت الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة يف بيان
الدخل املجمع.
يتم ا�ستبعاد اال�ستثمارات العقارية عند بيعها �أو ا�ستبعادها من اال�ستخدام ويكون من املتوقع �أال تدر منافع م�ستقبلية .تدرج الأرباح
واخل�سائر الناجتة عن اال�ستبعاد (يتم احت�سابها مبقدار الفرق بني �صايف املح�صل من اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للأ�صل) يف
بيان الدخل املجمع للفرتة التي مت فيها اال�ستبعاد.
ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن انخفا�ض
القيمة.
ت�ستهلك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) طبق ًا لطريقة الق�سط الثابت وذلك ح�سب الأعمار الإنتاجية املقدرة لها كما يلي:
�سنوات
20
مبان
ٍ
5-3
�أثاث ومعدات و�أخرى
4
�سيارات
يبد�أ اال�ستهالك عندما يتم جتهيز الأ�صول ال�ستخدامها املزمع .يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة ،والقيم املتبقية ،وطرق
اال�ستهالك يف تاريخ كل فرتة تقرير ،وت�سجيل �أثر �أية تغريات يف التقدير املُ َحا�سب عنه على �أ�سا�س م�ستقبلي.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
يتم مراجعة هذه الأ�صول ب�صورة دورية لتحديد �أي انخفا�ض يف القيمة .عندما يكون هناك م�ؤ�شر على �أن القيمة الدفرتية لبند من
بنود الأ�صول �أكرب من قيمته اال�سرتدادية ،يتم تخفي�ض قيمة الأ�صول لقيمتها اال�سرتدادية .وتدرج خ�سارة انخفا�ض القيمة �ضمن
بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع .لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة ،يتم جتميع الأ�صول لأقل م�ستوى ميكن عنده حتديد تدفقات نقدية
ب�شكل م�ستقل لتلك املجموعة من الأ�صول (وحدات توليد النقد).
يتم �إدراج الأر�ض مببلغ �إعادة التقييم وفق ًا ملا حتدده التقييمات امل�ستقلة التي تتم كل �سنة� .إن �أي زيادة ناجتة من �إعادة تقييم
الأر�ض يتم ت�سجيلها على ح�ساب احتياطي �إعادة تقييم الأر�ض� ،شرط �أال يعك�س فقط انخفا�ض يف �إعادة التقييم لنف�س الأ�صول
والذي مت حتققه �سابق ًا �ضمن امل�صاريف.
حيث يتم يف هذه احلالة ت�سجيل الزيادة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع مببلغ يعادل االنخفا�ض املح ّمل �سابق ًا .يتم ت�سجيل �أي
انخفا�ض يف القيمة امل�سجلة للأر�ض ناجتة عن �إعادة تقييم الأر�ض كم�صروف �إىل احلد الذي تزيد فيه عن الر�صيد املحتفظ به
يف احتياطي �إعادة تقييم الأر�ض الناجت عن تقييم �سابق للأ�صل� ،إن وجد� .سيتم حتويل احتياطي �إعادة تقييم الأر�ض مبا�شرة �إىل
الأرباح املرحلة عند ا�ستبعاد الأ�صل.
يتم حتديد الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع �أو ا�ستبعاد �أي من املمتلكات واملعدات على �أنها الفرق بني متح�صالت املبيعات
والقيمة امل�سجلة للأ�صل ويتم االعرتاف بها يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.
خم�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل (قانوين �أو ا�ستداليل) نتيجة حلدث �سابق يكون من املرجح
معه �أن يتطلب ذلك من املجموعة �سداد هذا االلتزام ،مع �إمكانية �إجراء تقدير موثوق به ملبلغ االلتزام.
�إن املبلغ املعرتف به كمخ�ص�ص ميثل �أف�ضل تقدير للمبلغ الالزم ل�سداد االلتزام احلايل بتاريخ بيان املركز املايل املجمع مع الأخذ
يف االعتبار املخاطر وال�شكوك املالزمة لهذا االلتزام .حينما يتم قيا�س خم�ص�ص با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة ل�سداد
االلتزام احلايل ،ف�إن قيمته الدفرتية متثل القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
حينما يكون من املتوقع ا�سرتداد بع�ض �أو كافة املنافع االقت�صادية الالزمة ل�سداد خم�ص�ص من طرف ثالث ،يتم االعرتاف مببلغ
الدين امل�ستحق ك�أ�صل وذلك يف حال الت�أكد التام من ا�سرتداد املبلغ وحتديد قيمته ب�شكل موثوق به.
مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة باحت�ساب خم�ص�ص ًا ملكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها الوافدين .ي�ستند ا�ستحقاق هذه املنافع �إىل �آخر راتب وطول
مدة خدمة املوظفني �شريطة �إمتام فرتة خدمة معينة كحد �أدنى .تُ�ستحق التكاليف املتوقعة لهذه املنافع على مدى فرتة اخلدمة.
وبالن�سبة للموظفني الكويتيني ،تقوم املجموعة بدفع ا�شرتاكات لربنامج ال�ضمان االجتماعي وحتت�سب هذه اال�شرتاكات على �أ�سا�س
ن�سبة مئوية من رواتب املوظفني� .إن التزامات املجموعة حمدودة بتلك اال�شرتاكات والتي ت�سجل كم�صروف عند ا�ستحقاقها.
	�أ�سهم اخلزينة
تتمثل �أ�سهم اخلزينة يف الأ�سهم الذاتية لل�شركة الأم التي مت �إ�صدارها ،و�إعادة �شرائها الحق ًا من قبل ال�شركة الأم ومل يتم �إعادة
�إ�صدارها �أو �إلغاءها بعد .تتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة .وفق ًا لتلك الطريقة ،تظهر تكلفة الأ�سهم
اململوكة يف حقوق امللكية .عندما يتم �إعادة �إ�صدار �أ�سهم اخلزينة ،تظهر الأرباح يف ح�ساب م�ستقل �ضمن حقوق امللكية (�أرباح
بيع �أ�سهم اخلزينة) ،وهي غري قابلة للتوزيع .يف حالة وجود خ�سائر حمققة يتم �إدراجها يف نف�س احل�ساب بالقدر الذي يغطي
الر�صيد الدائن يف ذلك احل�ساب .ويتم حتميل فائ�ض اخل�سائر على الأرباح املرحلة ثم على االحتياطيات .ويتم ا�ستخدام الأرباح
املرحلة من بيع
املحققة الحق ًا من بيع �أ�سهم اخلزينة �أو ًال لتخفي�ض �أي خ�سائر م�سجلة �سابق ًا يف ح�ساب االحتياطيات والأرباح ّ
�أ�سهم اخلزينة .ال يتم توزيع �أرباح نقدية عن تلك الأ�سهم� .إن �إ�صدار �أ�سهم منحة �سوف ي�ؤدي �إىل زيادة عدد �أ�سهم اخلزينة ب�شكل
تنا�سبي وكذلك تخفي�ض متو�سط التكلفة لل�سهم دون �أن ي�ؤثر على التكلفة الإجمالية لأ�سهم اخلزينة.
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�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املحا�سبة عن عقود الإيجار
يتم معاجلة الإيجارات ك�إيجار متويلي �إذا ما مت حتويل معظم املنافع واملخاطر املرتبطة مبلكية الأ�صل وفق ًا لبنود العقد للم�ست�أجر.
يتم ت�صنيف كافة عقود الإيجار الأخرى ك�إيجارات ت�شغيلية.

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ؤجر

يتم �إثبات �إيرادات الإيجار الت�شغيلي بالق�سط الثابت على مدار فرتة الإيجار.
يتم توزيع �إيراد الإيجار التمويلي على الفرتات املحا�سبية بحيث تعك�س عائد ثابت على �صايف قيمة الأ�صل امل�ؤجر.

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ست�أجر

2.10

يتم االعرتاف املبدئي بالأ�صول امل�ست�أجرة وفق ًا لعقود �إيجار متويلي كموجودات للمجموعة بقيمتها العادلة يف بداية الإيجار �أو� ،إذا
كانت �أقل ،بالقيمة احلالية املقدرة للحد الأدنى للمبالغ املدفوعة للإيجار .يتم �إثبات التزام للطرف امل�ؤجر يف بيان املركز املايل
املجمع مقابل عقود الإيجار التمويلي .ويتم �إثبات املبالغ امل�سددة مقابل عقود الإيجار الت�شغيلي كم�صروف يف بيان الدخل املجمع
بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة عقود الإيجار.
االعرتاف بالإيرادات

�إيرادات فوائد من ت�سهيالت ائتمانية

تت�ضمن اتفاقية الإقرا�ض املوقعة مع العمالء معدالت فوائد من ت�سهيالت ائتمانية .ويقوم العميل بت�سديد كامل املبلغ امل�ستحق
على �أق�ساط مت�ساوية على مدى فرتة العقد .يتم االعرتاف بايرادات الفوائد من الت�سهيالت االئتمانية على مدى فرتة العقد
با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم الإعرتاف بالر�سوم التي تعد جزء ًا ال يتجز�أ من العائد الفعلي للأ�صل املايل با�ستخدام
طريقة العائد الفعلي .ما �إن يتم تخفي�ض الت�سهيالت االئتمانية كنتيجة خل�سارة يف انخفا�ض يف القيمة ،يتم االعرتاف بايرادات
الفوائد با�ستخدام ن�سبة الفائدة امل�ستخدمة خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س اخل�سارة يف انخفا�ض القيمة.

�إيرادات عمولة

يتم االعرتاف بايرادات العمولة بالت�ساوي على مدار فرتة العقد املرتبطة بالعمولة .تتم معاجلة الإيرادات املتعلقة بالفرتات
امل�ستقبلية على �أنها �إيرادات م�ؤجلة ويتم �إدراجها يف بيان املركز املايل املجمع كخ�صم من �إجمايل ذمم الت�سهيالت االئتمانية.
يتم االعرتاف ب�إيرادات الر�سوم املكت�سبة من اخلدمات املقدمة خالل فرتة معينة على مدى فرتة اخلدمات.

�إيرادات توزيعات

يتم االعرتاف ب�إيرادات التوزيعات حينما يثبت احلق يف ا�ستالم الدفعات.

�إيرادات فوائد �أخرى

2.11
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يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد الأخرى على �أ�سا�س العائد الفعلي� .إذا مت تخفي�ض قيمة الأ�صل املايل �أو جمموعة من الأ�صول
املالية املت�شابهة كنتيجة خل�سارة انخفا�ض يف القيمة ،يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد با�ستخدام معدل الفائدة امل�ستخدم خل�صم
التدفقات النقدية امل�ستقبلية ،ويتم �إثبات املبلغ بال�صايف من انخفا�ض القيمة لغر�ض قيا�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة.
الأ�صول غري املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مبراجعة القيمة الدفرتية لأ�صولها غري املالية لتحديد ما �إذا كان هناك دليل على وجود خ�سائر
ناجتة عن انخفا�ض قيمة هذه الأ�صول .يف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة اال�سرتدادية للأ�صل لتحديد خ�سائر
انخفا�ض القيمة (�إن وجدت) .و�إذا مل يكن بالإمكان تقدير القيمة اال�سرتدادية لأي �أ�صل ما ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة
اال�سرتدادية لوحدة �إنتاج النقد التي يندرج �ضمنها هذا الأ�صل .ويف حال توفر �أ�سا�س معقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع �أ�صول
املجموعة على كل وحدة من وحدات �إنتاج النقد� ،أو توزع ب�شكل �آخر على املجموعة الأقل من وحدات �إنتاج النقد التي يتوافر لها
�أ�سا�س معقول وثابت للتوزيع.
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2.12

�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
متثل القيمة اال�سرتدادية القيمة العادلة ناق�ص ًا التكاليف املتكبدة حتى البيع �أو القيمة �أثناء اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى .عند حتديد
قيمة اال�ستخدام ،يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام مع ّدل خ�صم يعك�س معدالت
ال�سوق احلالية واملخاطر املتعلقة بالأ�صل الذي مل يتم له تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
�إذا مت تقدير القيمة اال�سرتدادية لأ�صل ما (�أو وحدة �إنتاج النقد) ب�أقل من قيمته الدفرتية ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل
(وحدة �إنتاج النقد) �إىل قيمتها اال�سرتدادية .وتتحقق خ�سارة انخفا�ض القيمة مبا�شرة �ضمن بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع ،ما
مل يدرج الأ�صل بالقيمة املعاد تقييمها حيث يتم يف هذه احلالة املحا�سبة عن خ�سارة انخفا�ض القيمة كانخفا�ض يف �إعادة التقييم.
فيما يخ�ص الأ�صول غري املالية بخالف ال�شهرة ،يتم �إجراء تقييم يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر يدل على
�أن خ�سائر انخفا�ض القيمة املدرجة �سابق ًا مل يعد لها وجود �أو �أنها انخف�ضت قيمتها .ويف حال رد خ�سارة انخفا�ض القيمة الحق ًا،
ف�إن القيمة الدفرتية للأ�صل (وحدة �إنتاج النقد) يتم زيادتها �إىل القيمة املقدرة املعدّلة لقيمتها اال�سرتدادية ،على �أال تتجاوز القيمة
الدفرتية التي مت زيادتها القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها فيما لو مل تتحقق �أي خ�سارة انخفا�ض يف القيمة للأ�صل
(وحدة �إنتاج النقد) يف �سنوات �سابقة .ويتحقق عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة مبا�شرة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع ،ما مل يتم
�إدراج الأ�صل بقيمة معاد تقييمها حيث يتم يف هذه احلالة املحا�سبة عن عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة كزيادة يف �إعادة التقييم.
العمالت الأجنبية

عملة الت�شغيل والعر�ض
يتم قيا�س البنود املت�ضمنة يف البيانات املالية لكل �شركة من �شركات املجموعة با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية الرئي�سية التي
تقوم ال�شركة مبمار�سة �أن�شطتها فيها (عملة الت�شغيل) .يتم عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.

املعامالت والأر�صدة
يتم ترجمة املعامالت بالعملة الأجنبية �إىل الدينار الكويتي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة .يتم �إعادة ترجمة
البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ البيانات املالية .يتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر فروق العملة الناجتة
من ت�سوية تلك املعامالت وكذلك من ترجمة املوجودات واملطلوبات بعمالت �أجنبية يف نهاية ال�سنة يف بيان الدخل املجمع.
2.13

2.14

التزامات و�أ�صول حمتملة
ال يتم االعرتاف بالأ�صول املحتملة ك�أ�صول حتى ي�صبح حتققها م�ؤكد ًا ب�صورة كبرية .ال يتم االعرتاف بااللتزامات املحتملة ما مل
يكن هناك احتمال طلب تدفق موارد اقت�صادية نتيجة لأحداث اقت�صادية �سابقة ،ل�سداد التزام حايل قانوين �أو ا�ستداليل ،و�أنه
ميكن تقدير املبلغ ب�شكل موثوق به.
تقرير قطاعات الأعمال
يتم حتديد قطاعات الت�شغيل ا�ستناد ًا �إىل التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل �صانعي القرار من �أجل تخ�صي�ص
املوارد للقطاع وتقييم �أدائها .ت�صنف قطاعات الت�شغيل �إما �إىل قطاعات �أعمال �أو قطاعات جغرافية.
�إن قطاع الأعمال ميثل عن�صر مميز للمجموعة ،حيث يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات تتعر�ض لالنك�شاف للمخاطر ولها مزايا
تختلف عن تلك التي توجد يف قطاعات �أعمال �أخرى.
�إن القطاع اجلغرايف ميثل عن�صر مميز للمجموعة ،حيث يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية معينة تتعر�ض
لالنك�شاف للمخاطر ولها مزايا تختلف عن تلك التي توجد يف قطاعات ت�شغيلية يف بيئات اقت�صادية �أخرى.
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�إدارة املخاطر املالية
املخاطر املالية
�إن �أن�شطة املجموعة تعر�ضها ملجموعة من املخاطر املالية ،وهي خماطر ال�سوق (تت�ضمن خماطر العمالت وخماطر القيمة
العادلة الناجتة عن التغري يف �أ�سعار الفائدة وخماطر التقلبات يف التدفقات النقدية الناجتة عن التغري يف �أ�سعار الفائدة
وخماطر �أ�سعار الأ�سواق) وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.
ترتكز �إدارة املجموعة لهذه املخاطر املالية يف التقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته وتقدير الإدارة للتغيريات الطويلة
والق�صرية الأجل يف عوامل ال�سوق.
�أ -خماطر ال�سوق
خماطر العمالت الأجنبية
تتمثل يف خماطر تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة للتغريات يف مع ّدالت �صرف
العمالت الأجنبية .تتعر�ض املجموعة ب�شكل �أ�سا�سي ملخاطر العمالت الأجنبية كنتيجة لأرباح  /خ�سائر ترجمة �أ�صول
والتزامات مق ّومة بالعمالت الأجنبية مثل الودائع واال�ستثمارات املتاحة للبيع والعقارات اال�ستثمارية والقرو�ض لأجل .تتعر�ض
املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية الناجتة عن التعر�ض لعمالت عدة ال �سيما بالن�سبة للدوالر الأمريكي والدينار البحريني
والريال ال�سعودي.
يو�ضح التحليل التايل �أثر الزيادة يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية بن�سبة  %1مقابل الدينار الكويتي مع بقاء كافة املتغريات
الأخرى ثابتة على ربح ال�سنة .يعك�س املبلغ املوجب يف اجلدول �صايف زيادة حمتملة يف ربح ال�سنة ،بينما يعك�س املبلغ ال�سالب
�صايف نق�ص حمتمل.
مل يكن هناك �أي تغيري يف الطرق املحا�سبية واالفرتا�ضات امل�ستخدمة يف �إعداد حتليل احل�سا�سية مقارنة بال�سنة ال�سابقة.
دوالر �أمريكي
دينار بحريني
ريال �سعودي
�أخرى

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

40

47

20

20

46

37

56

231

�إن النق�ص بن�سبة  %1بالعمالت املذكورة �أعاله مقابل الدينار الكويتي �سينتج عنه �أثر معادل ولكنه معاك�س ،للمبالغ
الواردة �أعاله مع بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة.
خماطر معدالت الفائدة
تتمثل خماطر مع ّدالت الفائدة يف خماطر تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداة املالية نتيجة
التغريات يف مع ّدالت الفائدة ال�سوقية .تن�ش�أ خماطر معدالت الفائدة بالن�سبة للمجموعة من الودائع لأجل وال�سحب على
املك�شوف والقرو�ض لأجل وال�سندات� .إن ال�سحب على املك�شوف والقرو�ض لأجل وال�سندات ال�صادرة والودائع لأجل املودعة
مبعدالت فائدة متغرية تعر�ض املجموعة ملخاطر معدالت فائدة التدفقات النقدية.
تدير املجموعة هذه املخاطر عن طريق ا�ستخدام عقود مبادالت �أ�سعار الفائدة وعن طريق اقرتا�ض �أموال ذات معدالت
فائدة متغرية وفق ًا لل�سوق و�إيداع الودائع لأجل وفق ًا لأف�ضل املعدالت املتاحة.
كما يف  31دي�سمرب � ،2018إذا زادت  /انخف�ضت مع ّدالت الفائدة يف ذلك التاريخ مبقدار  25نقطة �أ�سا�س مع ثبات جميع
املتغريات الأخرى ،لكان ربح ال�سنة �أقل � /أكرث مببلغ � 353ألف دينار كويتي (� 354 :2017ألف دينار كويتي).
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�إدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن خماطر �أ�سعار الأ�سهم هي خماطر تقلب القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستوى م�ؤ�شرات الأ�سهم �أو قيمة �أ�سعار
الأ�سهم امل�ستقلة .تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم من التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف �أ�سهم .تدير املجموعة املخاطر من
خالل توزيع اال�ستثمارات بالن�سبة للقطاعات اجلغرافية وتركز �أن�شطة قطاعات الأعمال.
�إن الت�أثري على الربح (نتيجة التغري يف القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املحتفظ بها بالقيمة من خالل الربح �أو اخل�سارة) يف
نهاية ال�سنة ب�سبب التغريات املقدرة بن�سبة  %5يف م�ؤ�شرات ال�سوق ،مع االحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى ،هي كما يلي:

�سوق الكويت للأوراق املالية

2018

2017

الأثر على الأرباح
�ألف دينار كويتي

الأثر على الأرباح
�ألف دينار كويتي

514 ±

481 ±

ب -خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان يف احتمال خ�سارة املجموعة نتيجة عدم قدرتها على حت�صيل املديونية نتيجة �إخالل الطرف الآخر بااللتزامات
املالية جتاه املجموعة.
يتم �إدارة خطر االئتمان على م�ستوى املجموعة .تتمثل املوجودات املعر�ضة خلطر االئتمان يف النقد والنقد املعادل ومدينو التمويل.
�إن حتليل الأ�صول املالية للمجموعة قبل احت�ساب التح�سينات االئتمانية الأخرى كما يلي:
�صايف الإنك�شاف
النقد والأر�صدة لدى البنوك (ما عدا النقد بال�صندوق)
مدينون �آخرون
ذمم الت�سهيالت االئتمانية
ا�ستثمارات متاحة للبيع

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

29,557

28,103

1,594

1,314

227,923

248,308

9,646

8,480

268,720

286,205

�إي�ضاح رقم ( )6يبني حتليل �أعمار ذمم الت�سهيالت االئتمانية وحركة املخ�ص�ص.

تركز خماطر احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان
تن�ش�أ تركزات خماطر االئتمان من االنك�شاف ملخاطر العمالء ذوي ال�سمات املماثلة من حيث املوقع اجلغرايف الذين يعملون فيه
�أو القطاع ال�صناعي الذي ميار�سون فيه �أن�شطتهم بحيث قد تت�أثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية على نحو مماثل
بالتغريات يف الظروف ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو الظروف الأخرى.
قد تن�ش�أ خماطر االئتمان �أي�ض ًا من الرتكزات الكبرية لأ�صول املجموعة لدى �أي طرف مقابل ب�شكل مفرد .تتم �إدارة هذه املخاطر
من خالل تنويع املحافظ املالية .ترتكز الأ�صول املالية للمجموعة يف منطقة ال�شرق االو�سط و�شمال �أفريقيا.
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�إدارة املخاطر املالية (تتمة)
ال حت�صل املجموعة على �أية �ضمانات مقابل �أ�صولها املالية بخالف الكفاالت ال�شخ�صية .ميكن حتليل تركز املجموعة على الأ�صول
املالية ح�سب قطاعات الأعمال كما يلي:
قطاع الأعمال

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
جتزئة
�أخرى

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

39,203

35,133

227,923

248,308

1,594

2,764

268,720

286,205

قيا�س خماطر االئتمان
�إن خماطر االئتمان هي خماطر تعذر العميل �أو الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مما ي�سبب خ�سارة مالية
للمجموعة� .إن ن�شاط الرئي�سي للمجموعة الذي يحقق �إيرادات هو �إقرا�ض العمالء .وعليه ،ف�إن خماطر االئتمان هي خماطر
رئي�سية .تن�ش�أ خماطر االئتمان ب�شكل رئي�سي من مدينو التمويل .تعترب املجموعة �أن كافة عنا�صر التعر�ض ملخاطر االئتمان مثل
خماطر تعرث الطرف املقابل واملخاطر اجلغرافية وخماطر القطاع لأغرا�ض �إدارة املخاطر.
تقوم املجموعة ب�إدارة خطر االئتمان املتعلق بالنقد من خالل التعامل مع م�ؤ�س�سات مالية حتظى ب�سمعة ائتمانية طيبة .تقوم
املجموعة ب�إدارة خماطر التمويل من خالل و�ضع �سيا�سات ائتمانية يتم من خاللها جتنب الرتكز االئتماين من خالل توزيع
حمفظة التمويل على عدد كبري من العمالء بالإ�ضافة �إىل حتديد ال�ضمانات ال�ضرورية الواجب احل�صول عليها من العمالء بجانب
و�ضع حدود العتماد االئتمان.
تو�ضع حدود لالئتمان جلميع العمالء بعد درا�سة دقيقة جلدارتهم االئتمانية .كما تتطلب الإجراءات القائمة �أن تخ�ضع جميع
عرو�ض االئتمان �إىل درا�سة تف�صيلية تقوم بها الإدارة املعنية قبل اعتمادها .وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي التي حتدد
قواعد و�أ�س�س ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية ،قامت املجموعة بت�شكيل جلنة داخلية من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لدرا�سة وتقييم
الت�سهيالت القائمة لكل عميل باملجموعة على حدة.
تخت�ص هذه اللجنة بتحديد �أية �أمور غري عادية ترتبط بو�ضع العميل ،وما قد يواجهه من م�صاعب قد يتعني معها ت�صنيف الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة له كغري منتظمة ،ومن ثم حتديد حجم املخ�ص�صات املطلوبة لتلك املديونية .وتدر�س �أي�ض ًا اللجنة ،التي جتتمع
ب�صفة دورية على مدار ال�سنة� ،أو�ضاع العمالء وذلك لتقرير ما �إذا كان الأمر يتطلب زيادة املخ�ص�صات القائمة من عدمه.
�إن جميع الت�سهيالت االئتمانية تخ�ضع لإ�شراف م�ستمر يتمثل يف مراجعة دورية للأداء االئتماين ولت�صنيف م�ستويات احل�سابات.
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�إدارة املخاطر املالية (تتمة)
تقييم خ�سائر االئتمان املتوقعة
تعترب املجموعة �أن الأ�صل املايل متعرث ًا وبالتايل يقع �ضمن املرحلة ( 3ائتمان منخف�ض القيمة) بالن�سبة حل�سابات خ�سائر االئتمان
املتوقعة يف احلاالت التالية:
•عدم احتمال قيام املقرت�ض ب�سداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل بدون الرجوع على املجموعة ب�إجراءات مثل �صرف
ال�ضمان (�إذا كان هناك �أي �ضمان حمدد)؛
•ت�أخر املقرت�ض عن �سداد �أي التزام ائتماين مادي للمجموعة ملدة تزيد عن  90يوم؛ �أو
•اعتبار تعر�ض املقرت�ض لالنخفا�ض يف القيمة االئتمانية ا�ستناد ًا �إىل تقييم نوعي لأغرا�ض �إدارة خماطر االئتمان الداخلية.
�إن �أي ت�سهيالت منخف�ضة القيمة االئتمانية �أو غري منتظمة ومت �إعادة هيكلتها يتم اعتبارها اي�ض ًا متعرثة.
ت�ضع املجموعة يف اعتباره عدد ًا من امل�ؤ�شرات التي قد ت�شري �إىل عدم احتمالية ال�سداد كجزء من التقييم الكمي فيما �إذا كان
العميل متعرث ًا .تت�ضمن هذه امل�ؤ�شرات ما يلي:
•انتهاك االتفاقيات.
•ت�أخر املقرت�ض يف �سداد االلتزامات امل�ستحقة عليه �إىل اجلهات الدائنة العامة �أو املوظفني.
•وفاة املقرت�ض.
الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان
تراقب املجموعة جميع املوجودات املالية التي تخ�ضع ملتطلبات انخفا�ض القيمة لتقييم ما �إذا كانت تعر�ضت لزيادة ملحوظة يف
خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي .يف حال وجود زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان� ،ستقوم املجموعة بقيا�س خم�ص�ص
اخل�سارة ا�ستنادًا �إىل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة خالل عمر الأداة اً
بدل من اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شه ًرا .تقوم
املجموعة بتقييم ما �إذا كانت هناك زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ التحقق املبدئي� .إن املعايري الكمية امل�ستخدمة لتحديد
الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان متثل �سل�سلة من احلدود الن�سبية واملطلقة.
�إن كافة املوجودات املالية التي تت�أخر يف ال�سداد ملدة تبلغ  30يوم يتم االعتبار ب�أنها تت�ضمن زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ
التحقق املادي ويتم حتويلها �إىل املرحلة  2حتى و�إن مل ت�شر املعايري الأخرى �إىل زيادة جوهرية يف خ�سائر االئتمان.
تتمثل احتمالية التعرث يف احتمال �أن يتعرث امللتزم يف الوفاء بالتزاماته يف امل�ستقبل .يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية 9
ا�ستخدام احتمالية تعرث ب�شكل منف�صل ملدة تبلغ � 12شهر �أو على مدار عمر الأدوات ا�ستناد ًا �إىل توزيع املرحلة بالن�سبة للملتزم.
كما ينبغي �أن تعك�س احتمالية التعرث امل�ستخدمة �ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  9تقدير املجموعة جلودة الأ�صل يف امل�ستقبل.
وت�ستند عملية االحت�ساب �إىل مناذج �إح�صائية .ت�ستند هذه النماذج الإح�صائية �إىل بيانات ال�سوق (ح�سب توافرها) وكذلك
البيانات الداخلية التي تتكون من كل من العوامل الكمية والنوعية .يتم تقدير احتمالية التعرث بالنظر �إىل اال�ستحقاقات التعاقدية
للتعر�ضات ومعدالت ال�سداد املتوقعة .ي�ستند التقدير �إىل الظروف احلالية ويتم تعديله ملراعاة الظروف امل�ستقبلية التي �سوف ت�ؤثر
يف احتمالية التعرث.
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�إدارة املخاطر املالية (تتمة)
قيمة التعر�ض عند التعرث
متثل قيمة التعر�ض عند التعرث املبلغ الذي �سوف ي�ستحق على امللتزم للمجموعة عند التعرث .وتقوم املجموعة باحت�ساب قيم
التعر�ض املتغرية التي قد ت�ؤدي �إىل زيادة قيمة التعر�ض عند التعرث .وتنتج قيم التعر�ض من احلدود املتاحة واملطلوبات املحتملة.
وبالتايل يت�ضمن التعر�ض القيم خارج امليزانية وداخل امليزانية .ويتم تقدير قيمة التعر�ض عند التعرث �أخذ ًا يف االعتبار ال�شروط
التعاقدية مثل �أ�سعار الكوبون ومعدل التكرار ومنحنيات املراجع وتاريخ اال�ستحقاق وخيارات ما قبل ال�سداد وجدول الإطفاء
وعوامل حتويل االئتمان �إلخ..
معدل اخل�سارة عند التعرث
ميثل معدل اخل�سارة عند التعرث قيمة اخل�سارة املحتملة يف حالة حدوث التعرث .تقوم املجموعة بتقدير عوامل قيا�س معدل اخل�سارة
عند التعرث ا�ستناد ًا �إىل تاريخ معدالت اال�سرتداد للمطالبات من الأطراف املقابلة املتعرثة .وتراعي مناذج معدل اخل�سارة عند
التعرث هيكل و�ضمان وامتياز املطالبة وقطاع �أعمال الطرف املقابل وتكاليف اال�سرتداد لأي �ضمان يتعلق بالأ�صل املايل .بالن�سبة
للت�سهيالت االئتمانية غري املكفولة ب�ضمان ،حتت�سب املجموعة كحد �أدنى ن�سبة  %50من معدل اخل�سارة عند التعرث.
	�إدراج املعلومات امل�ستقبلية
ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها املتغريات االقت�صادية الرئي�سية املتوقع �أن يكون لها ت�أثري على خماطر االئتمان واخل�سائر االئتمانية
املتوقعة لغر�ض �إدراج املعلومات امل�ستقبلية �ضمن مناذج خ�سائر االئتمان املتوقعة .وتعك�س تلك املتغريات ب�صورة �أ�سا�سية
التقديرات املعقولة وامل�ؤيدة للظروف االقت�صادية الكربى امل�ستقبلية� .إن مراعاة هذه العوامل ي�ؤدي �إىل رفع درجة الأحكام
امل�ستخدمة يف حتديد اخل�سائر االئتمانية املتوقعة .وتقوم املجموعة باال�ستعانة بالنماذج الإح�صائية لت�ضمني العوامل االقت�صادية
الكربى يف معدالت التعرث التاريخية .وتراعي املجموعة ثالثة �سيناريوهات (خط الأ�سا�س ،االرتفاع ،االنخفا�ض) للتوقعات
بالبيانات االقت�صادية ويتم تطبيق ترجيح االحتماالت املنا�سبة على تلك ال�سيناريوهات للو�صول �إىل النتيجة النهائية خل�سائر
االئتمان املتوقعة على �أ�سا�س ترجيح االحتماالت .وتقوم الإدارة مبراجعة املنهجيات واالفرتا�ضات مبا يف ذلك �أي توقعات للظروف
االقت�صادية امل�ستقبلية على �أ�سا�س منتظم.
ج -خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها� .إن نهج
املجموعة يف �إدارة هذه املخاطر هو دوام الت�أكد ،قدر الإمكان ،من توافر �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند اال�ستحقاق� ،سواء
يف ظل ظروف طبيعية �أو قا�سية ،دون تكبد خ�سائر غري مقبولة �أو املخاطرة ب�سمعة املجموعة.
ي�أخذ جمل�س الإدارة على عاتقه امل�س�ؤولية الكاملة عن �إدارة خماطر ال�سيولة حيث قام باعتماد �إطار منا�سب لإدارة خماطر
ال�سيولة لإدارة عمليات التمويل ق�صري ومتو�سط وطويل الأجل ومتطلبات �إدارة ال�سيولة .تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر ال�سيولة
عن طريق الإبقاء على �إحتياطيات كافية من الت�سهيالت البنكية واحتياطي ت�سهيالت القرو�ض ،وعن طريق املراقبة والر�صد
املتوا�صل للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�ستحقاق الأ�صول وااللتزامات املالية.
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.3

�إدارة املخاطر املالية (تتمة)
يحلل اجلدول التايل االلتزامات املالية غري امل�شتقة للمجموعة على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل �إىل تاريخ
اال�ستحقاق التعاقدي� .إن املبالغ املت�ضمنة يف هذا اجلدول متثل التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�صومة.

 31دي�سمرب
االلتزامات املالية

حتى � 3أ�شهر
�ألف دينار كويتي

غري خم�صومة
� 1إىل � 5سنوات
� 3إىل � 12شهر ًا
�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

2018

ذمم جتارية دائنة والتزامات م�ستحقة
قرو�ض لأجل

التزامات

التزامات مقابل �شراء ا�ستثمارات

 31دي�سمرب
االلتزامات املالية

5,093

443

-

5,536

33,145

49,167

84,654

166,966

38,238

49,610

84,654

172,502

2,136

حتى � 3أ�شهر
�ألف دينار كويتي

-

-

غري خم�صومة
� 1إىل � 5سنوات
� 3إىل � 12شهر ًا
�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي

2,136

املجموع
�ألف دينار كويتي

2017

ذمم جتارية دائنة والتزامات م�ستحقة
قرو�ض لأجل

5,393

404

-

5,797

4,730

35,450

132,568

172,748

10,123

35,854

132,568

178,545

التزامات

التزامات مقابل �شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

44

-

-

44

د -خماطر الت�شغيل
�إن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سارة الناجتة من العمليات الداخلية غري الكافية �أو القا�صرة �أو اخلط�أ الب�شري �أو تعطل
الأنظمة �أو ب�سبب الأحداث اخلارجية .توجد لدى املجموعة منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات التي �أقرها جمل�س الإدارة
ويتم تطبيقها ب�ش�أن حتديد وتقييم ومراقبة خماطر الت�شغيل �إىل جانب املخاطر الأخرى املرتبطة بالن�شاط امل�صريف واملايل
للمجموعة ،ويتم �إدارة خماطر الت�شغيل من خالل وحدة االلتزام و�إدارة املخاطر التي من �ش�أنها الت�أكد من �إتباع ال�سيا�سات
والإجراءات ورقابة خماطر الت�شغيل كجزء من �أ�سلوب �إدارة املخاطر ال�شامل.
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.3
3.2

�إدارة املخاطر املالية (تتمة)
�إدارة خماطر ر�أ�س املال
من �أهم �أهداف املجموعة عند �إدارة ر�أ�س املال هو ت�أمني قدرتها على اال�ستمرار يف مزاولة ن�شاطها لتحقيق عوائد للم�ساهمني
ومنافع للأطراف املعنية الأخرى وتوفري الرتكيبة الأف�ضل لر�أ�س املال لتخفي�ض تكاليف ر�أ�س املال.
لغر�ض املحافظة على �أو تعديل تركيبة ر�أ�س املال ،قد تقوم املجموعة بتعديل قيمة التوزيعات املدفوعة للم�ساهمني �أو رد ر�أ�س املال
�إىل امل�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع الأ�صول لتخفي�ض الديون .تدير املجموعة ر�أ�سمالها ل�ضمان مقدرتها على موا�صلة
عملياتها على �أ�سا�س املن�ش�أة امل�ستمرة وتعظيم العائد �إىل امل�ساهمني من خالل اال�ستخدام الأمثل للدين و�أر�صدة حقوق امللكية .مل
تتغري ال�سيا�سة املحا�سبية العامة للمجموعة عن ال�سنة ال�سابقة.
تراقب املجموعة ر�أ�س مالها على �أ�سا�س معدل املديونية والذي يتم احت�سابه على �أ�سا�س ق�سمة �صايف املديونية على �إجمايل ر�أ�س
املال .يتم احت�ساب �صايف الدين على �أ�سا�س �إجمايل القرو�ض ناق�ص ًا النقد والنقد املعادل .يف حني يتم احت�ساب �إجمايل ر�أ�س
املال كحقوق امللكية (كما تظهر يف بيان املركز املايل املجمع) زائد �صايف الديون.
�إن معدل املديونية يف نهاية ال�سنة هو كما يلي:
�إجمايل القرو�ض
ناق�ص ًا :النقد والنقد املعادل
�صايف الديون
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل ر�أ�س املال
�صايف الدين �إىل ن�سبة حقوق امللكية %

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

156,959

159,506

()14,026

()10,085

142,933

149,421

158,560

168,688

301,493

318,109

47

47

يت�ضمن الدين ً
قرو�ضا لأجل كما هو مبني يف �إي�ضاح 11
3.3
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القيمة العادلة للأدوات املالية
ت�سل�سل القيمة العادلة
يحلل الت�سل�سل التايل الأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة بوا�سطة طريقة التقييم .مت حتديد امل�ستويات املختلفة على النحو
التايل:
•امل�ستوى  :1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف �سوق ن�شط لأدوات مماثلة؛
•امل�ستوى  :2مدخالت بخالف الأ�سعار املعلنة والتي تعترب ملحوظة �سواء ب�شكل مبا�شر كـ «الأ�سعار» �أو غري مبا�شر كـ «م�شتقات
الأ�سعار»؛ و
•امل�ستوى  :3مدخالت الأ�صول وااللتزامات التي ال ت�ستند على بيانات �سوقية ملحوظة.
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.3

�إدارة املخاطر املالية (تتمة)
يقدم اجلدول التايل حتلي ًال للأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة الحق ًا لالعرتاف املبدئي ،وتُ�صنف �ضمن امل�ستويات
من � 1إىل  3بح�سب درجة مالحظة ور�صد القيمة العادلة:
2018

امل�ستوى
�ألف دينار كويتي
1

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة
�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر
�أدوات دين
�صناديق مدارة
ا�ستثمار يف حقوق امللكية

امل�ستوى
�ألف دينار كويتي

امل�ستوى
�ألف دينار كويتي

3

2

الإجمايل
�ألف دينار كويتي

9,559

1,152

-

10,711

-

9,646

-

9,646

-

-

61

61

-

5.434

19.843

25,277

9,559

16,232

19,904

45,695

2017

امل�ستوى
�ألف دينار كويتي
1

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة
�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أدوات دين
�صناديق مدارة
ا�ستثمار يف حقوق امللكية

امل�ستوى
�ألف دينار كويتي
2

امل�ستوى
�ألف دينار كويتي
3

الإجمايل
�ألف دينار كويتي

8,397

-

-

8,397

-

8,480

-

8,480

-

-

249

249

-

-

23,756

23,756

8,397

8,480

24,005

40,882
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�	.3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
الأ�صول املالية

الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة – �أوراق مالية م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة – �أدوات دين غري م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل الآخر – �أدوات دين غري م�سعرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع – �أدوات دين غري م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل الآخر – �صناديق غري م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل الآخر – اوراق مالية غري م�سعرة

ا�ستثمارات متاحة للبيع – �صناديق غري م�سعرة

ا�ستثمارات متاحة للبيع – �أوراق مالية غري م�سعرة
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القيمة العادلة كما يف
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

ت�سل�سل
القيمة
العادلة

القطاع

9,069

7,859

امل�ستوى 1

م�ؤ�س�سات مالية

490

538

امل�ستوى 1

عقارات

9,559

8,397

1,152

-

12,080

-

امل�ستوى 2

م�ؤ�س�سات مالية

-

7,780

امل�ستوى 2

3,000

700

امل�ستوى 2

م�ؤ�س�سات مالية
عقارات

16,232

8,480

11

-

امل�ستوى 3

�صناعة

49

-

امل�ستوى 3

عقارات

16,761

-

امل�ستوى 3

عقارات

2,148

-

امل�ستوى 3

773

-

162

-

امل�ستوى 3

-

75

امل�ستوى 3

-

127

امل�ستوى 3

-

47

امل�ستوى 3

-

15,713

امل�ستوى 3

-

6,440

امل�ستوى 3

-

1,433

-

170

م�ؤ�س�سات مالية
خدمات
و�سائل الإعالم والتكنولوجيا
و�سائل الإعالم والتكنولوجيا
عقارات
�أفراد
عقارات
م�ؤ�س�سات مالية
خدمات
و�سائل الإعالم والتكنولوجيا

19,904

24,005

45,695

40,882

امل�ستوى 3

امل�ستوى 3
امل�ستوى 3
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�	.3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
�إن املدخالت غري امللحوظة الأكرث �أهمية امل�ستخدمة هي خ�صم انعدام ال�سيولة يف امل�ستوى  3من الت�سل�سل الهرمي� .إن احلركة يف
اال�ستثمارات املتاحة للبيع (�أوراق مالية غري م�سعرة) امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  3هي كما يلي:

الر�صيد االفتتاحي
التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة
م�شرتيات  /حتويالت
مبيعات
الر�صيد اخلتامي

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

24,005

19,339

()3,704

75

2,227

6,101

()2,624

()1,510

19,904

24,005

يتم التو�صل �إىل القيم العادلة لال�ستثمارات يف �أ�سهم عن طريق �أ�سعار ال�سوق امل�سعرة والنماذج الأخرى ،ح�سب االقت�ضاء.
تت�ضمن �أ�ساليب التقييم معلومات �سوقية ملحوظة تتعلق بال�شركات املماثلة و�صايف قيمة الأ�صل� .إن املدخالت اجلوهرية
غري امللحوظة امل�ستخدمة يف �أ�ساليب التقييم تت�ضمن ب�شكل رئي�سي م�ضاعفات ال�سوق مثل ن�سبة ال�سعر �إىل القيمة الدفرتية
ون�سبة ال�سعر �إىل ا لأرباح� .إن املدخالت غري امللحوظة ا لأكرث �أهمية امل�ستخدمة هي خ�صم انعدام ال�سيولة يف امل�ستوى 3
من الت�سل�سل الهرمي.
يتم تقدير القيم العادلة للأ�صول وااللتزامات املالية املتبقية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم
التي تت�ضمن جمموعة من افرتا�ضات املعلومات املنا�سبة يف ظل الظروف املعنية .وال تختلف القيمة الدفرتية للأ�صول
وااللتزامات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة ب�شكل كبري عن قيمهــا العادلة حيث �أن �آجــال ا�ستحقاق غالبية هذه الأ�صول
وااللتزامات ق�صرية الأجل بطبيعتها �أو يتم �إعادة ت�سعريها مبا�شرة ا�ستناد ًا �إىل حركة ال�سوق ب�ش�أن معدالت الأرباح.
ال ي�شري حتليل احل�ســا�سية الذي مت على تقديرات القيمة العادلة ،من خالل تنويع افرتا�ضات املعلومات بهــام�ش معقول،
�إىل وجود �أي �أثر جوهري على بيـان املركز املـايل املجمع �أو بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.
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.4

التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة
�إن تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من املجموعة يتطلب من الإدارة القيام ببع�ض التقديرات واالفرتا�ضات لتحديد
القيم الدفرتية للموجودات وااللتزامات التي لي�ست لها �أي م�صادر �أخرى للتقييم .تعتمد التقديرات واالفرتا�ضات على
اخلربة ال�سابقة والعنا�صر الأخرى ذات العالقة .قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ب�صفة دورية .يتم �إثبات �أثر التعديل على التقديرات يف الفرتة التي مت فيها التعديل
ويف الفرتة امل�ستقبلية �إذا كان التعديل �سوف ي�ؤثر على الفرتات امل�ستقبلية.
الأحكام الهامة
فيما يلي الأحكام الهامة التي قامت بها الإدارة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة والتي لها ت�أثري جوهري على
املبالغ املدرجة �ضمن البيانات املالية املجمعة:

ت�صنيف اال�ستثمارات يف �أدوات ملكية  -املعيار الدويل للتقارير املالية �( 9سارية اعتبار ًا من  1يناير )2018

عند اقتناء اال�ستثمار ،تقوم املجموعة بت�صنيف اال�ستثمارات “بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل” �أو “بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر” .تتبع املجموعة متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  9لت�صنيف ا�ستثماراتها.

ت�صنيف اال�ستثمارات (حتى  31دي�سمرب )2017

تقرر الإدارة عند اقتناء اال�ستثمارات فيما لو يجب �أن ت�صنف كا�ستثمارات “بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أو
اخل�سارة” �أو “متاحة للبيع” .عند عمل هذه التقديرات ،ت�أخذ املجموعة بالإعتبار الهدف الرئي�سي من الإقتناء وكيف
تنوي �إدارته وتقييم �أدائه .يحدد هذا التقدير ما �إذا مت قيا�س اال�ستثمار الحق ًا بالتكلفة �أو القيمة العادلة وما �إذا مت �إدراج
تغريات القيمة العادلة للأدوات يف بيان الربح �أو اخل�سارة �أو مبا�شرة يف حقوق امللكية.

ت�صنيف العقارات

تقرر الإدارة عند اقتناء العقارات ما �إذا كان يجب ت�صنيفها كعقارات بغر�ض املتاجرة �أو ا�ستثمارات عقارية.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقارات بغر�ض املتاجرة �إذا كان قد مت اقتنائها ب�صفة �أ�سا�سية ليتم �إعادة بيعها يف �إطار
الن�شاط االعتيادي للأعمال .كما تقوم املجموعة بت�صنيف العقارات كا�ستثمارات عقارية يف حالة اقتنائها بغر�ض
احل�صول على �إيرادات من ت�أجريها �أو اال�ستفادة من زيادة قيمتها الر�أ�سمالية.
م�صادر عدم الت�أكد من التقديرات
فيما يلي التقديرات الرئي�سية التي تخ�ص امل�ستقبل والتي قد ينتج عنها خطر هام ي�سبب تعديالت جوهرية على املوجودات
وااللتزامات خالل ال�سنوات املالية القادمة.

قيا�س القيمة العادلة و�آليات التقييم

�إن بع�ض موجودات والتزامات املجموعة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة لأغرا�ض �إعداد البيانات املالية املجمعة .تقوم
�إدارة املجموعة بتحديد الطرق واملدخالت الرئي�سية املنا�سبة الالزمة لقيا�س القيمة العادلة .عند حتديد القيمة العادلة
للموجودات وااللتزامات تقوم الإدارة با�ستخدام بيانات �سوق ميكن مالحظتها يف احلدود املتاحة ،ويف حالة عدم توافر
بيانات �سوق ميكن مالحظتها تقوم املجموعة باال�ستعانة مبقيم خارجي م�ؤهل للقيام بعملية التقييم� .إن املعلومات حول
طرق التقييم واملدخالت الالزمة التي مت ا�ستخدامها لتحديد القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات مت الإف�صاح عنها
يف �إي�ضاحات (  3.3و.)9

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات ( حتى  31دي�سمرب )2017

تقوم املجموعة مبعاملة اال�ستثمارات كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض حاد �أو متوا�صل يف القيمة
العادلة مبا يقل عن تكلفتها� .إن عملية حتديد االنخفا�ض “احلاد” �أو “املتوا�صل” تتطلب قرارات �أ�سا�سية� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،تقوم املجموعة بتقييم عوامل �أخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف �أ�سعار الأ�سهم بالن�سبة للأ�سهم امل�سعرة
والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات غري امل�سعرة.
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.4

التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة (تتمة)

خ�سائر االئتمان املتوقعة للأ�صول املالية (املطبقة اعتبار ًا من  1يناير )2018
تقوم املجموعة بتقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة لكافة الأ�صول املالية املدرجة بالتكلفة او املوجودات بالقيمة العالدة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر فيما عدا اال�ستمار يف ادوات حقوق ملكية ،ينبغي و�ضع �أحكام جوهرية عند تطبيق املتطلبات
املحا�سبية لقيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة مثل:
•حتديد املعايري اخلا�صة بالزيادة اجلوهرية يف املخاطر االئتمانية
•اختيار النماذج واالفرتا�ضات املنا�سبة لقيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة
•حتديد عدد ال�سيناريوهات امل�ستقبلية و�أوزانها الن�سبية لكل نوع من املنتج  /ال�سوق واخل�سائر االئتمانية املتوقعة ذات
ال�صلة.
•حتديد جمموعة الأ�صول املماثلة لغر�ض قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة.
احتمالية التعرث :تعترب احتمالية التعرث مدخ ًال رئي�سي ًا لقيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة� .إن احتمالية التعرث هي عبارة
عن تقدير الحتمالية حدوث تعرث على مدار فرتة زمنية حمددة ت�ستند عملية احت�سابها �إىل عدة عوامل تت�ضمن بيانات
وافرتا�ضات وتوقعات ب�ش�أن الظروف امل�ستقبلية.
معدل اخل�سارة عند التعرث� :إن معدل اخل�سارة عند التعرث هو عبارة عن تقدير للخ�سارة الناجمة عن التعرث .يتم احت�ساب
ذلك مبقدار الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة والتدفقات املتوقع �أن يح�صل عليها املقر�ض ،مع الأخذ يف
االعتبار التدفقات النقدية الناجتة من التعزيزات االئتمانية املتكاملة وامل�ؤيدة بال�ضمانات .يبني �إي�ضاح � 6أثر ذلك على
البيانات املالية املجمعة.
خ�سائر انخفا�ض القيمة على الذمم املدينة الأخرى وذمم الت�سهيالت االئتمانية (حتى  31دي�سمرب )2017
تقوم �إدارة املجموعة ب�شكل دوري مبراجعة البنود امل�صنفة كذمم مدينة �أخرى وذمم ت�سهيالت ائتمانية لتحديد ما �إذا
كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص لقاء انخفا�ض القيمة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع .وتقوم الإدارة بتقدير مبلغ وتوقيت
التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�ص�صات املطلوبة .تلك التقديرات ت�ستند بال�ضرورة �إىل افرتا�ضات
حول عدة عوامل تت�ضمن درجات متفاوتة من الأحكام وعدم الت�أكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي �إىل تغريات
م�ستقبلية على تلك املخ�ص�صات.
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.5

النقد والنقد املعادل

النقد يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لأجل
ناق�ص ًا :ودائع ذات �آجال ا�ستحقاق �أ�صلية تتجاوز ثالثة �أ�شهر
النقد والنقد املعادل طبق ًا لبيان التدفقات النقدية املجمع

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

-

2

14,027

10,083

15,530

18,020

29,557

28,105

()15,530

()18,020

14,027

10,085

تتمثل الودائع لأجل والبالغة � 15,531ألف دينار كويتي (� 18,020ألف دينار كويتي  )2017 -يف ودائع مقومة بالدوالر الأمريكي
واللرية اللبنانية لدى بنوك �أجنبية بال�شرق الأو�سط .بلغ متو�سط مع ّدل الفائدة على تلك الودائع من � %6.10إىل :2017( %8
� %4.50إىل � )%6.45سنوي ًا.
.6

ذمم الت�سهيالت االئتمانية

قرو�ض جتارية
قرو�ض �شخ�صية
ناق�ص ًا� :إيرادات م�ؤجلة
ناق�ص ًا :خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة

6.1

74

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

20,558

17,374

272,688

283,910

293,246

301,284

()26,639

()26,586

266,607

274,698

()38,684

()26,390

227,923

248,308

		 كما يف  31دي�سمرب  ،2018بلغت خم�ص�صات خ�سائر االئتمان بالقيمة وفق ًا ملتطلبات بنك الكويت املركزي � 28,804ألف دينار
كويتي وهو �أقل من اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لذمم الت�سهيالت االئتمانية والتي مت احت�سابها وفق ًا ملتطلبات املعيار الدويل  9وفق ًا
لإر�شادات بنك الكويت املركزي.
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.6
6.2

ذمم الت�سهيالت االئتمانية (تتمة)
فيما يلي احلركة على اجمايل ذمم الت�سهيالت االئتمانية خالل ال�سنة احلالية:
كما فى  1يناير 2018

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

الإجمايل

218,749

23,852

32,097

274,698

3,246

()5,940

()5,397

()8,091

-

5,741

4,670

10,411

()5,741

-

3,645

()2,096

()4,670

()3,645

-

()8,315

211,584

20,008

35,015

266,607

�صافى التمويل /التح�صيل
املحول من � /إىل املرحلة 1
املحول من املرحلة � 2إىل 3
املحول من املرحلة � 3إىل 2
كما فى  31دي�سمرب 2018
6.3

فيما يلي احلركة على خم�ص�صات خ�سائر االئتمان املوقعة خالل ال�سنة احلالية:
كما فى  1يناير  2018كما �سبق عر�ضه
�أثر تطبيق معيار �( 9إي�ضاح )2.2.1
كما فى  1يناير ( 2018بعد التعديل)
خ�سائر االئتمان املحملة خالل ال�سنة
مبالغ م�شطوبة
كما فى  31دي�سمرب 2018

6.4

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

الإجمايل

2,187

239

23,964

26,390

()1,220

2,529

8,840

10,149

967

2,768

32,804

36,539

5

()71

2,216

2,150

-

-

()5

()5

972

2,697

35,015

38,684

فيما يلي احلركة على خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل عام :2017
2017

حمدد

الر�صيد يف  1يناير
مبالغ م�شطوبة
املح ّمل على بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع
الر�صيد يف  31دي�سمرب
6.5

6.6

عام
�ألــف دينـار كويتـي

املجموع
23,121

20,622

2,499

()16

-

()16

3,372

()87

3,285

23,978

2,412

26,390

�إن متو�سط �سعر الفائدة املكت�سبة على ذمم الت�سهيالت االئتمانية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018بلغ - %4.37( %4.6
� )2017سنوي ًا.
قامت املجموعة برهن عقود عمالء بقيمة م�سجلة تبلغ
ك�ضمان مقابل قرو�ض (�إي�ضاح .)12

205,623

�ألف دينار كويتي (� 230,801ألف دينار كويتي )2017 -
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.7

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة:

ا�ستثمار يف �أوراق حقوق امللكية م�سعرة
ا�ستثمار يف �أدوات دين غري م�سعرة

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

9,559

8,397

1,152

-

10,711

8,397

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر:

ا�ستثمار يف �أوراق حقوق امللكية غري م�سعرة
ا�ستثمار يف �أدوات دين غري م�سعرة
ا�ستمار يف �صناديق مدارة

25,277

-

9,646

-

61

-

34,984

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة

-

32,485

-

40

-

32,525

45,695

40,922

�إن الرتكز اجلغرايف للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر بتاريخ التقرير هو كالتايل:
2018

�ألف دينار كويتي
خارج الكويت
الكويت

2017

�ألف دينار كويتي

24,240

-

10,744

-

34,984

-

�إن الرتكز اجلغرايف لال�ستثمارات امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع بتاريخ التقرير هو كالتايل:

خارج الكويت
الكويت
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2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

-

22,454

-

10,071

-

32,525
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.8

ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
ا�سم ال�شركة الزميلة

بلد الت�أ�سي�س

�شركة الت�سهيالت لال�ستثمار العقاري �ش.م.ك.م.

الكويت

�شركة الأولوية لل�سيارات �ش.م.ك.م.

الكويت

ن�سبة امللكية

الن�شاط
الأ�سا�سي

ا�ستثمار عقاري
�إيجار وت�أجري
ال�سيارات الفارهة

2018

2017

%27.44

%26.43

%44.56

%44.56

فيما يلي ملخ�ص املعلومات املالية لكل �شركة من ال�شركات الزميلة للمجموعة:
2018

الإيرادات
ربح الفرتة
ح�صة املجموعة يف نتائج ال�شركات الزميلة
اجمايل املوجودات
اجمايل االلتزامات
اجمايل حقوق امللكية
القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة
.9

�شركة الت�سهيالت
لال�ستثمار العقاري
�ش.م.ك.م.
�ألف دينار كويتي

2017

�شركة الأولوية
لل�سيارات
�ش.م.ك.م.
�ألف دينار كويتي

�شركة الت�سهيالت
لال�ستثمار العقاري
�ش.م.ك.م.
�ألف دينار كويتي

�شركة الأولوية
لل�سيارات
�ش.م.ك.م.
�ألف دينار كويتي

2,325

8,867

1,752

8,815

1,832

608

1,368

497

484

271

362

221

41,110

18,272

34,550

18,257

()9,530

()10,060

()3,402

()9,827

31,580

8,206

31,148

8,430

8,806

4,679

8,500

4,595

عقارات ا�ستثمارية
�إن احلركة على العقارات اال�ستثمارية هي كالتايل:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

4,239

4,200

()33

39

4,206

4,239

مت احت�ساب القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية للمجموعة بنا ًء على التقييمات التي مت �إجرائها يف التواريخ ذات ال�صلة من قبل مقيمني
م�ستقلني ممن لديهم امل�ؤهالت املنا�سبة واخلربة احلديثة يف تقييم العقارات ح�سب موقع كل عقار .وقد مت حتديد القيم العادلة بنا ًء
على طريقة ال�سوق .ويف عملية تقدير القيم العادلة للعقارات ،مت اعتماد �أعلى و�أف�ضل ا�ستخدامات العقارات وفق ًا ال�ستخدامها احلايل.
وقد مت ت�صنيف العقارات اال�ستثمارية للمجموعة �ضمن امل�ستوى  3من م�ستويات القيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب  2018و 31
دي�سمرب  2017وهي تتمركز يف ال�سعودية والكويت.
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 .10ممتلكات ومعدات

التكلفة �أو القيمة العادلة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016

�إ�ضافات
�إعادة تقييم
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017
�إ�ضافات
�إعادة تقييم
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2018

الإ�ستهالك املرتاكم

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016

املحمل على ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017
املحمل على ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2018
القيمة الدفرتية

كما يف  31دي�سمرب 2018
كما يف  31دي�سمرب 2017

�أر�ض بالقيمة
العادلة

مبنى

�أثاث ومعدات
و�أخرى

�سيارات

املجموع

�ألــف
دينار كويتي

�ألــف
دينار كويتي

�ألــف
دينار كويتي

�ألــف
دينار كويتي

�ألــف
دينار كويتي

2,137

499

2,576

9

5,221

-

-

6

-

6

63

-

-

-

63

2,200

499

2,582

9

5,290

-

-

440

-

440

-

-

-

-

-

2,200

499

3,021

9

5,730

-

499

2,476

3

2.978

-

-

49

-

49

-

499

2,525

3

3,027

-

-

70

-

70

-

499

2,595

3

3,097

2,200

-

427

6

2,633

2,200

-

57

6

2,263

مت ح�ساب القيمة العادلة لأرا�ضي املجموعة على �أ�سا�س التقييمات التي مت يتم �إجرا�ؤها كل �سنة من قبل القيميني امل�ستقبلني ممن
لديهم امل�ؤهالت املنا�سبة واخلربة احلديثة يف تقييم الأرا�ضي ح�سب موقع كل �أر�ض .وقد مت حتديد القيم العادلة بنا ًء على طريقة
ال�سوق .ويف عملية تقدير القيم العادلة للأرا�ضي ،مت اعتماد �أعلى و�أف�ضل ا�ستخدامات الأرا�ضي وفق ًا ال�ستخدامها احلايل .ومل
يطر�أ �أي تغيري على �أ�ساليب التقييم خالل ال�سنة .وقد مت و�ضع �أرا�ضي املجموعة �ضمن امل�ستوى  3من م�ستويات القيمة العادلة كما
يف  31دي�سمرب  2018و 31دي�سمرب .2017
 .11ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمم جتارية دائنة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي دائنة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية دائنة
زكاة دائنة
التزامات �أخرى م�ستحقة
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2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

1,095

1,700

105

92

246

227

92

95

3,998

3,683

5,536

5,797
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 .12قـرو�ض لأجــل

قرو�ض مق ّومة بالدينار الكويتي
قرو�ض مق ّومة بالدوالر الأمريكي
ي�ستحق �سداد القرو�ض لأجل كالتايل:
قرو�ض ت�ستحق خالل �سنة
قرو�ض ت�ستحق بعد �أكرث من �سنة
12.1

12.2

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

130,420

150,454

26,539

9,052

156,959

159,506

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

77,637

69,093

79,322

90,413

156,959

159,506

خالل ال�سنة ،ح�صلت املجموعة على قرو�ض جديدة مببلغ  53مليون دينار كويتي ( 53مليون دينار كويتي  )2017 -وقر�ض مببلغ
 50مليون دوالر �أمريكي (ال �شيء .)2017 -
�إن املتو�سط املرجح ملع ّدل الفائدة على القرو�ض بالدينار الكويتي القائمة يف  31دي�سمرب  2018كان � %3.92سنوي ًا و %3.55
�سنوي ًا على القرو�ض بالدوالر الأمريكي (� %3.68سنوي ًا و � %2.78سنوي ًا  31 -دي�سمرب .)2017

� 12.3إن القرو�ض لأجل اخلا�صة باملجموعة والقائمة كما يف  31دي�سمرب  2018قد مت اقرتا�ضها مبوجب اتفاقيات فائدة متغرية .وقامت
املجموعة برهن عقود عمالء بقيمة م�سجلة تبلغ � 205,623ألف دينار كويتي (� 230,801 :2017ألف دينار كويتي) ك�ضمان لعدد 18
قر�ض ًا لأجل ( 18قر�ض ًا لأجل  )2017 -ب�أر�صدة قائمة مببلغ � 156,958ألف دينار كويتي (� 159,506ألف دينار كويتي .)2017 -
 .13ر�أ�س املال
يتكون ر�أ�س املال من � 536,763,720سهم م�صرح به وم�صدر بقيمة  100فل�س (� 536,763,720 :2017سهم م�صرح به
وم�صدر بقيمة  100فل�س) لكل �سهم مدفوع بالكامل نقد ًا.
 .14االحتياطي القانوين
وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتطلب حتويل  %10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي القانوين حتى ي�صل هذا
االحتياطي �إىل  %50من ر�أ�س املال املدفوع كحد �أدنى .يجوز ا�ستعمال االحتياطي القانوين فقط لت�أمني توزيعات ت�صل �إىل %5
من ر�أ�س املال يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املرحلة بت�أمني هذا احلد.
 .15االحتياطي االختياري
وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم حتويل  %10من الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم
العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي االختياري حتى يقرر امل�ساهمون وقف هذا التحويل .ال
توجد �أية قيود على التوزيع من االحتياطي االختياري .قرر امل�ساهمون يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية املنعقد بتاريخ 22
�أبريل  2014وقف �أية حتويالت �أخرى �إىل االحتياطي االختياري اعتبار ًا من .2014
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�	.16أ�سهم اخلزينة

عدد �أ�سهم اخلزينة امل�شرتاة (بالألف)
تكلفة �أ�سهم اخلزينة امل�شرتاة (بالألف دينار كويتي)
القيمة ال�سوقية ملجموع �أ�سهم اخلزينة (بالألف دينار كويتي)
ن�سبة الأ�سهم امل�صدرة
�إجمايل عدد الأ�سهم (بالألف)

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

131

121

23

20

5,029

4,863

%5.33

5.33%

28,739

28,608

تلتزم ال�شركة الأم باالحتفاظ باحتياطيات و�أرباح مرحلة تعادل تكلفة �أ�سهم اخلزانة امل�شرتاه طوال فرتة متلكها وذلك وفق ًا
لتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة .هذه الأ�سهم غري مرهونة.
� .17صايف �أرباح من ا�ستثمارات

�أرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
(خ�سائر)� /أرباح حمققة من بيع �أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
الزيادة( /النق�ص) يف القيمة العادلة للأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�إيرادات توزيعات

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

-

119

25

()130

1,239

1,571

1,767

1,450

3,031

3,010

 .18ربحية ال�سهم
يحت�سب ربح ال�سهم بتق�سيم ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة كما يلي:

ربح ال�سنة
املتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم ال�شركة الأم امل�صدرة واملدفوعة بالكامل (بالألف)
املتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم اخلزينة لل�شركة الأم (بالألف)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة لل�شركة الأم (بالألف)

ربحيـة ال�سـهم – فل�س
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2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

9,934

8,717

536,764

536,764

()28,620

()28,503

508,144

508,261

20

17

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

� .19شركات تابعة
	�إن ال�شركات التابعة للمجموعة كما يف  31دي�سمرب هي كالتايل:
ح�ص�ص امللكية وحقوق
الت�صويت
ا�سم ال�شركة التابعة
�شركة الت�سهيالت الأوىل العقارية ذ.م.م.
�شركة الت�سهيالت لت�صنيف وحت�صيل الأموال �ش.م.ك.م.
�شركة فروة العقارية ذ.م.م.

2018

2017

99%

99%

97%

97%

98%

98%

بلد
الت�أ�سي�س
الكويت
الكويت
الكويت

الن�شاط
الأ�سا�سي
عقارات
حت�صيل الأموال
عقارات

 .20توزيعات �أرباح
بتاريخ � 10أبريل  ،2019اقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة الأم توزيع �أرباح نقدية بن�سبة  %17كما اقرتح مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة الأم مببلغ � 120ألف دينار كويتي عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � .2018إن تلك االقرتاحات خا�ضعة ملوافقة اجلمعية
العمومية للم�ساهمني.
مت اعتماد البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2017باجلمعية العمومية للم�ساهمني املنعقدة بتاريخ  28مار�س
 2018كما مت اعتماد توزيع �أرباح بن�سبة  16( %16فل�س لل�سهم).
		 .21معامالت مع الأطراف ذات العالقة
ت�شتمل الأطراف ذات العالقة على ال�شركات الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني
باملجموعة وعائالتهم وال�شركات التي ميلكون ح�ص�ص ًا رئي�سية فيها .تربم املجموعة معامالت مع الأطراف ذات العالقة .يتم
اعتماد �سيا�سات الت�سعري و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
	�إن �أر�صدة ومعامالت الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:
�أ)

مدفوعات موظفي الإدارة الرئي�سيني لل�شركة:

	�إن مدفوعات موظفي الإدارة الرئي�سيني ومنهم املدراء التنفيذيني خالل ال�سنة فيما عدا منافع �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�شار �إليها
يف �إي�ضاح  18كانت كالآتي:
2018

رواتب ومدفوعات �أخرى ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
ب)

�ألف دينار كويتي
453

2017

�ألف دينار كويتي
411

74

67

527

478

ذمم ت�سهيالت ائتمانية:
2018

الر�صيد يف  1يناير
قرو�ض مقدمة
�أق�ساط م�سددة
فوائد حمملة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

�ألف دينار كويتي

2017

�ألف دينار كويتي

37

39

22

31

()37

()33

4

-

26

37
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 .22الإيرادات وحتليل القطاعات
وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،8ف�إن حتديد القطاعات الت�شغيلية ي�ستند �إىل معلومات التقارير املالية الداخلية للإدارة التي
تتم مراجعتها ب�شكل منتظم من قبل �صانع القرارات الت�شغيلية الرئي�سية من �أجل تخ�صي�ص املوارد للقطاع وتقييم �أدائه ،ومن ثم
مطابقته مع أرباح أو خسائر المجموعة.
تزاول املجموعة ن�شاطها يف جمال رئي�سي واحد ،وهو منح الت�سهيالت االئتمانية� .إن جميع عمليات القرو�ض اال�ستهالكية االئتمانية
تتم بالكامل يف ال�سوق املحلي الكويتي .متتلك املجموعة ا�ستثمارات داخل وخارج دولة الكويت.
	�إن �سيا�سات القيا�س التي ت�ستخدمها املجموعة لتقارير القطاعات مبوجب املعيار الدويل  8هي نف�س ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف
بياناتها املالية ال�سنوية املجمعة املدققة.
	�إن حتليل القطاعات للربح من الأن�شطة االعتيادية وجمموع الأ�صول وجمموع االلتزامات و�صايف الأ�صول امل�ستخدمة ح�سب املوقع
اجلغرايف هو كما يلي:
يف  31دي�سمرب 2018

جمموع الإيرادات
الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
الوطنية وم�ساهمة الزكاة ومدفوعات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
جمموع الأ�صول
جمموع االلتزامات
�صايف الأ�صول امل�ستخدمة
معلومات �أخرى
الزيادة يف القيمة العادلة لأ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
خم�ص�ص خ�سائر ائتمان متوقعة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ا�ستهالك
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الكويـت
�ألـف دينار
كويتي

دويل
�ألـف دينار
كويتي

املجمـوع
�ألـف دينار
كويتي

20,646

2,334

22,980

8,164

2,334

10,498

281,257

43,971

325,228

()140,129

()26,539

()166,668

141,128

17,432

158,560

1,239

-

1,239

755

-

755

()2,149

-

()2,149

()246

-

()246

()70

-

()70
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .22الإيرادات وحتليل القطاعات (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2017

جمموع الإيرادات
الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
الوطنية وم�ساهمة الزكاة ومدفوعات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
جمموع الأ�صول
جمموع االلتزامات
�صايف الأ�صول امل�ستخدمة

الكويـت
�ألـف دينار
كويتي

دويل
�ألـف دينار
كويتي

املجمـوع
�ألـف دينار
كويتي

21,135

1,655

22,790

7,571

1,655

9,226

295,192

43,203

338,395

()160,655

()9,052

()169,707

134,537

34,151

168,688

معلومات أخرى

النق�ص يف القيمة العادلة لأ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها ،بال�صايف من املبلغ املفرج عنه
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ا�ستهالك

1,571

-

1,571

583

-

583

()3,285

-

()3,285

()568

-

()568

()49

-

()49

 .23التزامات
التزامات ر�أ�سمالية

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

2,136

44

83

