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

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة الت�سهيالت التجارية اأن يقدم لكم بكل فخر واعتزاز تقريره ال�سنوي الأربعون عن اأعمال ونتائج ال�سركة لل�سنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.

لقد كان عام 2018 عام جناح اآخر، حققت ال�سركة فيه نتائج ممتازة بالرغم من ازدياد املناف�سة يف �سوق الئتمان ال�ستهالكي بالكويت 

وا�ستمرار الفائدة املنخف�سة على الدينار الكويتي فقد متكنت ال�سركة بف�سل من اهلل وجهود العاملني بها من حتقيق ربحًا �سافيًا وقدره 

9.94 مليون دينار كويتي اأي بزيادة  قدرها 14% عن العام املا�سي البالغ 8.72 مليون دينار كويتي وبلغت ربحية ال�سهم 20 فل�س، هذا 

وقد بلغت ايرادات الت�سهيالت الئتمانية 17,387 الف دينار كويتي مقارنة بــ 17,563 الف دينار العام املا�سي اأي باإنخفا�س بلغ 1% عن 

العام املا�سي.

املا�سي وكذلك  العام  3.3 مليون  2.1 مليون مقابل  بلغت  والتي  الأرباح من انخفا�س خم�س�س اخل�سائر الئتمانية  الزياده يف  وجاءت 

3.86 مليون  4.26 اىل  9.5% من  403 الف دينار كويتي اأي بن�سبة  انخفا�س م�ساريف املوظفني وامل�ساريف العمومية والإدارية مببلغ 

اإرتفاع ا�سعار الفائدة على الدينار  6.31 مليون دينار كويتي ب�سبب  5.84 اىل  دينار كويتي، مقابل ذلك ارتفعت تكاليف القرتا�س من 

والدولر الأمريكي.

وقد بلغت حقوق امل�ساهمني 158.5 مليون دينار مقابل 168.7 مليون دينار يف العام املا�سي وذلك نظرًا “لتطبيق املعيار املحا�سبي الدويل 

10 مليون دينار مت  الت�سهيالت الئتمانية مببلغ  اأخذ خم�س�س ا�سايف لذمم  الكويت املركزي والذي نتج عنه  “ح�سب تعليمات بنك   9

ح�سابه يف حقوق امل�ساهمني. 

اأما املركز املايل املجمع لل�سركة فقد اأظهر انخفا�سا يف ذمم الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة 8.21% وبلغت قرو�س البنوك 156.96 مليون 

دينار كويتي منها 26.6 مليون دينار قرو�س مقومه بالدولر الأمريكي والباقي بالدينار الكويتي. وبلغت مدفوعات موظفي الإدارة التنفيذية 

خالل ال�سنة مبلغ وقدره 527 الف دينار.

اأما بالن�سبة لعمليات التمويل فقد ح�سلت ال�سركة خالل العام على خم�س قرو�س جديدة مببلغ 48 مليون دينار كويتي و80 مليون دولر 

بالدولر  القرو�س  على  �سنويًا   %3.55 و  �سنويًا   %3.92 الكويتي  بالدينار  القرو�س  على  الفائدة  ملعدل  املرجح  املتو�سط  وبلغ  اأمريكي 

الأمريكي. وجمل�س الإدارة على ثقة بقدرة ال�سركة على ترتيب عمليات متويل اإ�سافية للعام القادم وباأف�سل الأ�سعار مبا يعك�س املالءة 

املالية لل�سركة و�سمعتها العريقة.

وح�سب خطة عام 2019 فاإن جمل�س الإدارة يتوقع ان يكون هنالك منو يف حجم العمل مما �سيحقق نتائج اأف�سل من عام 2018 وذلك 

بف�سل ال�سيا�سة الت�سويقية التي تنتهجها ال�سركة حاليًا.

وبناًء على الأرباح املحققة لعام 2018 ي�سر جمل�س الإدارة اأن يقرتح توزيع اأرباح نقدية بواقع 17% )�سبعة ع�سر فل�سًا عن كل �سهم اأي 

مببلغ 8,132,430 مليون دينار كويتي( للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة بتاريخ ال�ستحقاق، ويقرتح منح مكافاأة لأع�ساء جمل�س 

الإدارة وقدرها 120 األف دينار بواقع 15 األف لكل ع�سو  و 30 األف دينار للرئي�س. 

ويتعهد جمل�س الإدارة لل�سادة امل�ساهمني ب�سالمة البيانات املالية والتقارير ذات ال�سلة بن�ساط ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2018، وان تلك البيانات املالية قد مت اعدادها وفق املعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة من قبل هيئة ا�سواق املال.

وينتهز جمل�س الإدارة هذه الفر�سة لكي يعرب عن وافر �سكره وتقديره جلميع عمالء ال�سركة ولكل من �ساهم معها خالل هذه ال�سنة يف 

اإجناز اأغرا�سها من اجلهات الر�سمية والبنوك واملوؤ�س�سات املالية والتجارية. كما يود ان يتقدم بتقديره وامتنانه لإدارة ال�سركة وموظفيها 

على اجلهد والكفاءة التي اأبدوها لتحقيق �سنة اأخرى من النجاح.

واهلل ويل التوفيق

جمل�س الإدارة
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تقرير الحوكمة

املقدمة

نبذة عن ال�صركة

1977 كاأول �سركة كويتية م�ساهمة مقفلة متخ�س�سة يف  تاأ�س�ست �سركة الت�سهيالت التجارية )�س.م.ك.ع.( »الت�سهيالت« عام 

 ،1982 املالية عام  لالأوراق  الكويت  �سوق  الت�سهيالت يف  اأ�سهم  اإدراج  بالأق�ساط، مت  والتجارية  ال�ستهالكية  ال�سلع  �سراء  متويل 

ويف �سبتمرب 1994 مت اختيار الت�سهيالت كاأول �سركة يف برنامج احلكومة للخ�سخ�سة، حيث اأعادت الهيئة العامة لال�ستثمار بيع 

ح�سة الكويت البالغة 47% للقطاع اخلا�س.

متار�س ال�سركة اأن�سطتها مبوجب قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016م  والتعديالت الالحقة له ولئحته التنفيذية.

وتخ�سع ال�سركة لإ�سراف هيئة اأ�سواق املال وفًقا للقرار رقم 72 ل�سنة 2015م ب�ساأن اإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة 

2010م ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال وتنظيم ن�ساط الأوراق املالية وتعديالته. لذا فاإن اأحكام الكتب املذكورة اأدناه تنطبق على 

ال�سركة:

الكتاب التا�سع: الندماج وال�ستحواذ  -1

الكتاب العا�سر: الإف�ساح وال�سفافية  -2

الكتاب احلادي ع�سر: التعامل يف الأوراق املالية  -3

الكتاب الثاين ع�سر: قواعد الدراج  -4

الكتاب اخلام�س ع�سر: احلوكمة  -5

الأن�صطة

وفًقا لنظام ال�سركة الأ�سا�سي، فاإن الأغرا�س التي تاأ�س�ست من اأجلها ال�سركة هي القيام مبنح القرو�س الق�سرية واملتو�سطة الأجل 

لالأ�سخا�س الطبيعيني واملعنويني بهدف متويل �سراء املركبات واملعدات والأدوات املنزلية.

واملعدات  املركبات  �سراء  متويل  بهدف  الطبيعيني  لالأ�سخا�س  الأجل  والطويلة  واملتو�سطة  الق�سرية  القرو�س  مبنح  القيام   -1

والأدوات املنزلية.

القيام بتمويل ال�ستهالك ال�سلعي من املواد الأولية اأو امل�سنوعة اأو الن�سف م�سنوعة.  -2

القيام مبنح القرو�س الق�سرية واملتو�سطة والطويلة الأجل لالأ�سخا�س الطبيعيني بهدف متويل �سراء الأرا�سي والعقارات.  -3

تقدمي كافة منتجات التاأجري مثل التاأجري الت�سغيلي اأو التمويلي للمركبات واملعدات.  -4

تقدمي الكفالت الالزمة واملتعلقة باأغرا�س ال�سركة.  -5

تاأ�سي�س �سركات تابعة لل�سركة الأ�سلية متخ�س�سة يف الت�سويق تقوم بالتفاق مع وكالء الب�سائع و�سركات التاأمني مقابل عمولة   -6

اأو خ�سم مبالغ تتنا�سب مع حجم املبيعات والتاأمينات املتحققة مع الوكالء.

امل�ساهمة يف  القطاعات القت�سادية وذلك من خالل  العقارية وال�سناعية والزراعية وغريها من  القطاعات  ال�ستثمار يف   -7

تاأ�سي�س ال�سركات املتخ�س�سة اأو �سراء اأ�سهم هذه ال�سركات.

�سراء وبيع الأوراق املالية مثل الأ�سهم وال�سندات حل�ساب ال�سركة باعتبارها جزءًا من املحفظة ال�ستثمارية لل�سركة.  -8

القيام باأعمال الو�ساطة والإدارة يف القرو�س اجلماعية مقابل عمولة.  -9

اإدارة املحافظ ال�ستثمارية حل�ساب الغري مقابل عمولة.  -10
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ويحظر على ال�سركة اثناء مبا�سرتها لأغرا�سها القيام للغري بفتح احل�سابات اجلارية او ح�سابات التوفري او قبول الودائع او فتح 

العتمادات امل�ستندية او متثيل البنوك الأجنبية. ومع مراعاة احلظر املذكور يجوز لل�سركة ان تكون لها م�سلحة او ان ت�سرتك باأي 

وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمال �سبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق اغرا�سها يف الكويت او يف اخلارج 

ولها ان ت�سرتي هذه الهيئات او تلحقها بها.

التنظيم الإداري

ب�سورة  املختلفة،  ال�سيا�سات  واعتماد  مراجعة  خالل  من  لل�سركة  ال�سرتاتيجي  والتوجيه  الإ�سراف  مهمة  الإدارة  جمل�س  يتوىل 

مبا�سرة اأو من خالل اللجان املنبثقة عن املجل�س، بهدف �سمان اللتزام مبعايري حمددة للحد من ن�سبة تعر�س ال�سركة للمخاطر. 

الرئي�س  راأ�سها  التنفيذية وعلى  الإدارة  بتفوي�س  قام  ال�سركة، وقد  لإدارة  الكاملة  وال�سالحيات  ال�سلطات  الإدارة  ميلك جمل�س 

التنفيذي ببع�س ال�سالحيات وال�سلطات مبا يتنا�سب مع حجم امل�سوؤوليات املنوطة بهم.

الهيكل التنظيمي

يو�سح ال�سكل التايل الهيكل التنظيمي لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2018:

وحدة املطابقة 

واللتزام

وحدة ال�سكاوي

مدير اإدارة املتابعة مدير اإدارة املراقبة
مدير اأول 

لالإئتمان

م�ساعد الرئي�س 

التنفيذي للت�سويق

مدير ت�سويق / مبيعات
مدير اخلزينة 

وال�ستثمار

مدير اخلدمات 

امل�ساندة
مدير املحا�سبة

مدير تقنية 

املعلومات

ال�سكرتارية جلنة املخ�س�سات
وحدة �سوؤون 

امل�ستثمرين

م�ساعد مدير 

التدقيق

جلنة ال�ستثمار جلنة التدقيق

مدير التدقيق

جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت
جلنة املخاطر

وحدة املخاطر
نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

والرئي�س التنفيذي

مدير ال�سوؤون القانونيةنائب الرئي�س التنفيذي

مدير الفروع مدير خدمات 

العمالء

جمل�س الإدارة
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حوكمة الشركة

ت�سكيل املجل�س

يتاألف جمل�س اإدارة ال�سركة من �سبعة اأع�ساء كما يف 31 دي�سمرب 2018 منهم ع�سو تنفيذي واأربعة اأع�ساء غري تنفيذيني بالإ�سافة 

اإىل ع�سوين م�ستقلني وميثل رئي�س جمل�س الإدارة ال�سركة يف عالقتها مع الغري اإىل جانب الخت�سا�سات الأخرى التي يبينها عقد 

ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي وعليه تنفيذ قرارات املجل�س واأن يتقيد بتو�سياته ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه اأو قيام 

مانع لديه من ممار�سة اخت�سا�ساته. 

املن�سبال�صمم

رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد/ على اإبراهيم معريف1

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذيال�سيد/ عبد اهلل �سعود احلمي�سي2

ع�سو جمل�س اإدارة )م�ستقل(ال�سيد/ م�ساعد بدر ال�ساير 3

ع�سو جمل�س اإدارةال�سيد/ احلارث عبد الرزاق اخلالد4

ع�سو جمل�س اإدارةال�سيد/ خالد م�ساري اخلالد5

ع�سو جمل�س اإدارةال�سيد/ د. اأمين بدر البلو�سي6

ع�سو جمل�س اإدارة )م�ستقل(ال�سيد / نا�سر عادل بهبهاين7

اجتماعات جمل�س الإدارة

ال�صفةال�صم
الجتماع 

الأول

الجتماع 

الثاين

الجتماع 

الثالث

الجتماع 

الرابع

الجتماع 

اخلام�س

الجتماع 

ال�ساد�س

������رئي�سعلي ابراهيم معريف

������نائب الرئي�سعبداهلل �سعود احلمي�سي

�����--ع�سوم�ساعد بدر ال�ساير

--��----�ع�سواحلارث عبدالرزاق اخلالد

----�--��ع�سوخالد م�ساري اخلالد

������ع�سوامين بدر البلو�سي

������ع�سونا�سر عادل بهبهاين

1- ال�سيد/ على ابراهيم حجي ح�سني معرفـي

 رئي�س جمل�س الإدارة

التعيينات  جلنة  ورئي�س  ادارة  جمل�س  ع�سو  اي�سا  وهو   1992 عام  التجارية  الت�سهيالت  �سركة  اإدارة  جمل�س  لع�سوية  ان�سم 

العربي  البنك  اإدارة  املتحدة وع�سو جمل�س  العقارات  ادارة �سركة  ونائب رئي�س جمل�س  الكويتي،  الأهلي  البنك  والرت�سيحات يف 

الفرن�سي )باري�س – هوجن كوجن( ورئي�س جمل�س ادارة البنك الهلي الكويتي- م�سر و يحمل خربة تزيد عن  33 عامًا فى العمل 

الداري وامل�سرفى.
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2- ال�سيد / عبدهلل �سعود عبدالعزيز احلمي�سي 
 نائب رئي�س جمل�س الدارة والرئي�س التنفيذي

اإن�سم لع�سوية جمل�س اإدارة �سركة الت�سهيالت التجارية عام 1980 وتعني كع�سو منتدب عام 1983 وهو ع�سو جمل�س اإدارة غرفة 

جتارة و�سناعة الكويت وامني ال�سندوق الفخرى للغرفة وهو نائب رئي�س جمل�س ادارة ورئي�س جلنة ال�ستثمار فى املوؤ�س�سة العـامة 

للتامينات الجتماعية، واي�سا ع�سو جمـل�س ادارة ورئـي�س جلنـة احلوكمـة فـى بنـك املوؤ�س�سة العـربية امل�سـرفية  )البحرين( ونائب 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل )لندن( ورئي�س جلنة الرت�سيحات، وع�سو جمل�س ادارة يف فر�ست  رئي�س جمل�س ادارة بنك 

نا�سونال بنك )لبنان( ورئي�س جلنة التعوي�سات وع�سو جمل�س ادارة بنك انف�ستكورب، ويحمل خربة تزيد عن 38 عامًا فى العمل 

الإ�ستثماري وامل�سرفى.

3- ال�سيد/ م�ساعد بدر حممد ال�ساير  
ع�سو جمل�س اإدارة

اإن�سم لع�سوية جمل�س اإدارة �سركة الت�سهيالت التجارية عام 1977 وهو اأي�سا نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سركات ال�ساير 

واأي�سا رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سركات م�ساعد بدر ال�ساير، ورئي�س �سابق ملجل�س اإدارة �سركة احلاويات الكويتية وع�سو �سابق 

يف احتاد اخلليج للتاأمني وادارة امل�ساريع )البحرين( وموؤ�س�س اإحتاد ال�سناعات الكويتية وهو يحمل خربة تزيد عن 38 عامًا فى 

العمل التجاري والإ�ستثمارى.

4- ال�سيد/ احلارث عبد الرزاق خالد زيد اخلالد 
ع�سو جمل�س اإدارة

اإن�سم لع�سوية جمل�س اإدارة �سركة الت�سهيالت التجارية عام 1992 وهو اأي�سا رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التربيد والأك�سجني املحدودة 

واأي�سا رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الت�سهيالت للتمويل العقارى، وهو يحمل خربة تزيد عن 28 عامًا فى العمل الإداري والإ�ستثمارى.

5- ال�سيد/ خالد م�ساري اخلالد 
ع�سو جمل�س اإدارة

اإن�سم لع�سوية جمل�س اإدارة �سركة الت�سهيالت التجارية عام 2010 وهو اأي�سا ع�سو مبجل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة الكويت 

ونائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سركات اخلالد واأي�سا نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركات اللوؤلوؤة الغذائية وع�سو جمل�س اإدارة 

اإحتاد م�سانع الأملنيوم هو يحمل خربة تزيد عن 23  عامًا فى العمل التجاري والإ�ستثمارى.

6- ال�سيد/ د.اأمين بدر البلو�سي 
 ع�سو جمل�س اإدارة

املوؤ�س�سة  والتن�سيق يف  املتابعة  وي�سغل من�سب مدير مكتب   2016 التجارية عام  الت�سهيالت  �سركة  اإدارة  لع�سوية جمل�س  اإن�سم 

العامة للتاأمينات الإجتماعية وهو يحمل خربة تزيد عن 19 عامًا فى العمل املايل ووالإ�ستثماري.

7- ال�سيد/ نا�سر عادل بهبهاين 
 ع�سو جمل�س اإدارة

اإن�سم لع�سوية جمل�س اإدارة �سركة الت�سهيالت التجارية عام 2017  وي�سغل من�سب م�ساعد مدير  يف اإدارة متويل ال�سركات يف بنك 

الأهلي الكويتي وهو يحمل خربة تزيد عن 7 اأعوام فى العمل املايل والإ�ستثماري.
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خربات جمل�س الإدارة 

ت�سمل خربات ومهارات اأع�ساء جمل�س الإدارة جمموعة متنوعة ومتوازنة من اخلربات مبا ي�سمن الداء الإيجابي والفعال لأعمال 

ال�سركة وتعزيز مكانتها املالية وح�ستها ال�سوقية ومنها على �سبيل املثال:

• خربات متنوعة يف جمال ال�ستثمار واخلدمات املالية	

• خربات يف املجالت املالية واملحا�سبية	

• خربات يف جمال الئتمان 	

• اخلربة ب�ساأن اأطر اإدارة املخاطر 	

مهام وم�سوؤليات جمل�س الإدارة:

جمل�س الإدارة يزاول جميع الأعمال التي تقت�سيها اإدارة ال�سركة وفقًا لأغرا�سها ول يحد من هذه ال�سلطة اإل ما ن�س عليه القانون 

اأو عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو قرارات اجلمعية العامة، كما له �سالحية اأن يوّزع العمل بني اأع�سائه وفقًا لطبيعة اأعمال ال�سركة. 

�س اأحد اأع�سائه اأو جلنة من بني اأع�سائه اأو اأحد من الغري بالقيام بعمل معني اأو اأكرث اأو الإ�سراف على  كما يجوز للمجل�س اأن يفوَّ

وجه من اأوجه ن�ساط ال�سركة اأو ممار�سة بع�س ال�سلطات او الخت�سا�سات املنوطة باملجل�س، وتت�سمن مهام وم�سوؤوليات جمل�س 

الإدارة على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي: 

• اعتماد الأهداف وال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الهامة لل�سركة .	

• اإقرار امليزانيات التقديرية ال�سنوية واعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية.	

• الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة، ومتلك الأ�سول والت�سرف بها.	

• التاأكد من مدى التزام ال�سركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احرتام ال�سركة لالأنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها.	

• �سمان دقة و�سالمة البيانات واملعلومات الواجب الإف�ساح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�ساح وال�سفافية املعمول بها.	

• اإر�ساء قنوات ات�سال فاعلة تتيح مل�ساهمي ال�سركة الطالع ب�سكل م�ستمر ودوري على اأوجه اأن�سطتها املختلفة والتطورات جوهرية.	

• يت�سمن قرار 	 اللجنة و�سالحيتها وم�سوؤولياتها وكيفية رقابة املجل�س عليها، كما  ت�سكيل جلان خمت�سة وفق ميثاق يو�سح مدة 

الت�سكيل ت�سمية الأع�ساء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، ف�ساًل عن تقييم اأداء واأعمال هذه اللجان اأع�سائها الرئي�سيني.

• التاأكد من اأن ال�سيا�سات واللوائح املعتمدة بال�سركة تت�سم بال�سفافية والو�سوح مبا يدعم عملية اتخاذ القرار والف�سل يف ال�سلطات 	

وال�سالحيات بني كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

• حتديد ال�سالحيات التي يتم تفوي�سها لالإدارة التنفيذية، واإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفوي�س. كما يحدد املجل�س املو�سوعات 	

التي يحتفظ ب�سالحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممار�ساتها لل�سالحيات املفو�سة.

• الرقابة والإ�سراف على اأداء اأع�ساء الإدارة التنفيذية والتاأكد من قيامهم باأداء كافة مهامهم، 	

• حتديد �سرائح املكافاآت التي �سيتم منحها للموظفني مثل �سريحة املكافاآت الثابتة واملرتبطة بالأداء.	

• تعيني اأو عزل اأيًا من اأع�ساء الإدارة التنفيذية ومن ذلك الرئي�س التنفيذي ومن يف حكمه.	

•  و�سع �سيا�سة تنظم العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح من اأجل حفظ حقوقهم.	

•  و�سع اآلية لتنظيم التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة وذلك للحد من ت�سارب امل�سالح.	

•  اأن يتاأكد وب�سفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�سركة وال�سركات التابعة لها.	

• متابعة اأداء كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق موؤ�سرات الأداء املو�سوعية. 	
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اأمني �سر جمل�س الإدارة

يعني جمل�س الإدارة اأمني �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 الجتماعات منه ومن جميع الع�ساء احلاظرين.

• التاأكد من اإتباع اأع�ساء املجل�س لالإجراءات التي اأقرها املجل�س، والتاأكد من تبليغ مواعيد اجتماعات املجل�س قبل ثالثة اأيام 	

عمل مع مراعاة الجتماعات الطارئة .

• واملعلومات 	 املجل�س  اجتماعات  و�سريع اىل كل حما�سر  كامل  ب�سكل  الو�سول  الإدارة ميكنهم  اأع�ساء جمل�س  اأن  التاأكد من 

والوثائق وال�سجالت املتعلقة بال�سركة.

• تاأمني ح�ساب اي�سال وتوزيع املعلومات والتن�سيق فيما بني اأع�ساء املجل�س وبني اأ�سحاب امل�سالح الخرين بال�سركة مبن فيهم 	

امل�ساهمني والإدارات املختلفة يف ال�سركة. 

اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة

قام جمل�س الإدارة بت�سكيل اللجان املنبثقة عنه وفقًا ملا تن�س عليه قواعد احلوكمة ال�سادرة عن هيئة اأ�سواق املال وتت�سمن جلان 

جمل�س الإدارة جلنة املخاطر وجلنة التدقيق وجلنة الرت�سيحات واملكافاأت بالإ�سافة اىل جلنة ال�ستثمار وفيما يلي نبذة عن جلان 

جمل�س الإدارة.

جلنة التدقيق

تهدف جلنة التدقيق اىل م�ساعدة جمل�س الإدارة يف القيام مب�سوؤولياته اخلا�سة بالتحقق من اللتزام مبعايري التدقيق والتطبيق 

الفعال ل�سيا�سات ال�سركة املختلفة وحتديد نقاط ال�سعف والعمل على اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية ب�ساأنها.

ت�سكيل جلنة التدقيق

مت ت�سكيل جلنة التدقيق من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س )مدة ثالث �سنوات( وتتاألف اللجنة من 

ثالثة اأع�ساء منهم ع�سوًا م�ستقاًل.

ال�صفةاجتماعات جلنة التدقيق
الجتماع 

الأول

الجتماع 

الثاين

الجتماع 

الثالث

الجتماع 

الرابع

الجتماع 

اخلام�س

�����رئي�سم�ساعد بدر ال�ساير

*��----ع�سو* احلارث عبدالرزاق اخلالد

�����ع�سود.اأمين البلو�سي

�����ع�سونا�سر عادل بهبهاين

* مت اعادة ت�سكيل اللجنة يف 2018/10/29 وخروج ال�سيد/ احلارث عبدالرزاق اخلالد.
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مهام وم�سوؤوليات اللجنة:

• الإدارة 	 ملجل�س  رفعها  قبل  مبدئيًا  واعتمادها  اخلارجي  احل�سابات  مراقب  وتقرير  وال�سنوية  املرحلية  املالية  البيانات  مراجعة 

لالعتماد النهائي.

• التاأكد من كفاية و�سمولية نطاق التدقيق اخلارجي والتاأكد من مدى ا�ستقاللية املدقق اخلارجي لل�سركة واحلد من العوامل التي 	

قد ت�سعف من ا�ستقالليته.

• درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على البيانات املالية لل�سركة ومتابعة ما مت ب�ساأنها.	

• درا�سة املبادئ وال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف ال�سركة وفح�س اأي تغريات تتم عليها والتي قد توؤثر على املوقف املايل لل�سركة 	

مع حتديد اأ�سباب هذه التغريات. 

• مراجعة واعتماد اخلطة ال�سنوية للتدقيق الداخلي والإ�سراف على اأعمال التدقيق الداخلي ومراجعة واإقرار نطاق اأعمال التدقيق ودوريتها.	

• القرارات 	 واتخاذ  ب�ساأنها  الواردة  املالحظات  ومناق�سة  املختلفة  ال�سركة  باإدارات  اخلا�سة  الداخلي  التدقيق  تقارير  مراجعة 

الت�سويبية لها وحتديد الأ�سخا�س القائمني على تنفيذها واملدة الزمنية املتوقعة للتنفيذ.

• املتعلقة 	 والإجراءات  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  ذلك  ال�سركة مبا يف  لدى  الداخلية  الرقابة  نظم  وفاعلية  كفاية  مدى  مراجعة 

باملمار�سات ال�سليمة لإدارة ومراقبة املخاطر املختلفة والتحقق من تنفيذ تلك ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات.

• متابعة تنفيذ الإجراءات الت�سويبية املتفق عليها وفقًا لربنامج زمني حمدد.	

• مراجعة تقارير اجلهات الرقابية والتاأكد من اأنه قد مت اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.	

• مراجعة والعتماد املبدئي لأدلة ال�سيا�سات والإجراءات لإدارة التدقيق الداخلي.	

• تر�سيح وتعيني املدقق الداخلي ونقله وعزله اأو تغيريه وحتديد اأتعابه والتحقق من مدى فاعليته يف تنفيذ الأعمال.	

• التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني اأو اإعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني اأو تغيريهم وحتديد اأتعابهم.	

• عقد اجتماعات دورية ب�سورة م�ستقلة مع املدقق اخلارجي واأربع مرات على الأقل مع املدقق الداخلي وكذلك عند احلاجة بناًء 	

على طلب اللجنة. 

جلنة املخاطر

تهدف جلنة املخاطر اىل م�ساعدة جمل�س الإدارة يف اإدارة املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة وو�سع ال�سوابط الالزمة للحد 

منها وحتديد الن�سب املقبولة مقابل املنافع املتوقعة ورفع التو�سيات الالزمة بذلك اإىل جمل�س الإدارة.
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ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر

مت ت�سكيل جلنة املخاطر من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س )مدة ثالث �سنوات( وتتاألف اللجنة من 

ثالثة اأع�ساء منهم ع�سوًا “م�ستقاًل”.

ال�صفةاجتماعات جلنة املخاطر
الجتماع 

الأول

الجتماع 

الثاين

الجتماع

 الثالث

الجتماع

 الرابع

����رئي�سد.اأمين بدر البلو�سي

����ع�سوعبد اهلل �سعود احلمي�سي       

����ع�سونا�سر عادل بهبهاين

*----�ع�سو*خالد م�ساري اخلالد

* مت اعادة ت�سكيل اللجنة يف 2018/10/29 وخروج ال�سيد/ خالد م�ساري اخلالد.

مهام وم�سوؤوليات اللجنة:

• �سمان توفر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر وو�سع التو�سيات ب�ساأنه قبل 	

اعتماده من قبل جمل�س الإدارة والتحقق من اأن موظفي الإدارة لديهم الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بال�سركة والتاأكد من 

ا�ستقاللية موظفي املخاطر عن الأن�سطة الت�سغيلية.

• م�ساعدة جمل�س الإدارة يف حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول لدى ال�سركة وتقييم نظم واآليات حتديد وقيا�س ومتابعة 	

اأنواع املخاطر املختلفة والتي قد تتعر�س لها ال�سركة.

• درا�سة ومراجعة تقارير تقييم املخاطر اخلا�س بال�سركة والإجراءات املتخذة للحد من هذه املخاطر اأو مواجهتها يف نطاق 	

ن�سب املخاطر املقبولة واملعتمدة لدى ال�سركة مقابل املنافع املتوقعة.

جلنة الرت�سيحات واملكافاأت

تهدف جلنة الرت�سيحات واملكافاأت اىل م�ساعدة جمل�س الإدارة للقيام مب�سوؤولياته وواجباته الإ�سرافية ل�سمان تر�سيح الكفاءات 

الالزمة للمنا�سب التنفيذية والإدارية يف ال�سركة، والتحقق من كونها تتم وفق اإطار موؤ�س�سي يتميز بالكفاءة وال�سفافية الكاملة 

املكافاآت  �سيا�سة  و�سحة  �سالمة  ل�سمان  وكذلك  امل�ساهمني.  اأهداف  حتقيق  ثم  ومن  ال�سركة  �سالح  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  وي�سب 

واملخ�س�سات التي تتبعها ال�سركة واخلا�سة باأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والتحقق من كون �سيا�سة املكافاآت التي 

تتبعها ال�سركة عادلة وت�ساهم ب�سكل اأ�سا�سي يف ا�ستقطاب الكوادر الب�سرية ذات الكفاءة املهنية والقدرات الفنية العالية، ف�ساًل 

عن تر�سيخ مبداأ النتماء لل�سركة.
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ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاأت

مت ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاأت من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س )مدة ثالث �سنوات( وتتاألف 

اللجنة من اأربعة اأع�ساء منهم ع�سوين “غري تنفيذيني” وع�سو تنفيذي وع�سوًا “م�ستقاًل”.

الإجتماع الأولال�صفةاجتماعات جلنة الرت�سيحات 

�رئي�سعلي ابراهيم معريف

�ع�سوعبد اهلل �سعود احلمي�سي  

�ع�سوم�ساعد بدر ال�ساير

�ع�سوخالد م�ساري اخلالد

مهام وم�سوؤوليات اللجنة:

• التو�سية بالرت�سيح واإعادة الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة وجلان املجل�س.	

• و�سع تو�سيف وظيفي لأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني وغري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني.	

• التاأكد من عدم اإنتفاء �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو جمل�س الإدارة امل�ستقل.	

• العتماد املبدئي خلطة تدوير واإحالل املنا�سب التنفيذية. 	

• تقدمي التو�سيات ملجل�س الإدارة بتعيني اأفراد الإدارة التنفيذية والوظائف القيادية ال�ساغرة وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة 	

ومبا ل يتعار�س مع التعليمات والقوانني املنظمة. 

• الإ�سراف على اإعداد وحتديد احتياجات ال�سركة من الكفاءات على م�ستوى الإدارة التنفيذية وباقي املوظفني واأ�س�س اختيارهم 	

وعمليات التوظيف و�سروط التعاقد مع موظفي ال�سركة امل�سوؤولني مبا�سرة اأمام الرئي�س التنفيذي.

• حتديد نقاط القوة وال�سعف يف جمل�س الإدارة من خالل التقييم الذاتي والتو�سية باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سحيح اأي 	

ق�سور مبا يتنا�سب مع م�سلحة ال�سركة. 

• الإ�سراف على اإعداد خطة التدريب.	

• اعتماد هيكل الدرجات الوظيفية والرواتب اخلا�س بال�سركة.	

• ر�سم �سيا�سات وا�سحة ب�ساأن التعوي�سات والتاأمني على املخاطر املتعلقة بامل�سوؤولية املهنية لأع�ساء املجل�س وحتديد ال�سيا�سات 	

واملعايري املتعلقة بقيا�س الأداء وتنفيذها. 

• اإىل 	 التو�سية  اأن يتم رفع  املتبعة على  القوانني  يتوافق مع  اأع�ساء املجل�س مبا  اإعداد وتطوير �سيا�سة خم�س�سات ومكافاآت 

جمل�س الإدارة لالعتماد على اأن تخ�سع ملوافقة اجلمعية العامة العادية.

• اإعداد وتطوير �سيا�سة خم�س�سات ومكافاآت اأع�ساء جلان املجل�س.  	

• الثابتة و�سريحة املكافاآت املرتبطة 	 التي �سيتم منحها للموظفني، مثل �سريحة املكافاآت  للمكافاآت  ال�سرائح املختلفة  حتديد 

بالأداء، و�سريحة املكافاآت ب�سكل اأ�سهم، و�سريحة مكافاآت نهاية اخلدمة.

• الإ�سراف على اإعداد ال�سيا�سة اخلا�سة مبنح املكافاآت والرتقيات، الزيادات، املزايا، احلوافز والرواتب لالإدارة التنفيذية واملوظفني.	

• ل عن كافة املكافاآت املمنوحة لأع�ساء املجل�س والإدارة التنفيذية على اأن يعر�س هذا التقرير على 	 اإعداد تقرير �سنوي مف�سّ

اجلمعية العامة للموافقة عليه.
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جلنة ال�ستثمار

تهدف اللجنة التنفيذية اإىل م�ساعدة جمل�س الإدارة ودعمه للقيام مب�سوؤولياته واتخاذ قراراته ب�سكل مدرو�س ووا�سح مبا يتما�سى 

مع ال�سرتاتيجية العامة لل�سركة ولتحقيق اأهدافها على الوجه الأمثل.

ت�سكيل جلنة ال�ستثمار

مت ت�سكيل جلنة ال�ستثمار من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س )مدة ثالث �سنوات( وتتاألف اللجنة من 

ثالثة اأع�ساء منهم ع�سوين غري تنفيذيني وع�سو تنفيذي واحد.

الجتماع الثاينالجتماع الأولال�صفةاجتماعات جلنة ال�ستثمار

��رئي�سعبد اهلل �سعود احلمي�سي       

��ع�سوعلي ابراهيم معريف

��ع�سواحلارث عبدالرزاق اخلالد

مهام وم�سوؤوليات اللجنة:

• مناق�سة ال�سرتاتيجية وخطة العمل واملوازنة التقديرية قبل عر�سها على جمل�س الدارة .	

• التاأكد من تطبيق ال�سرتاتيجية العامة لل�سركة ومدى فاعليتها يف حتقيق الأهداف املرجوة.	

• التحقق من تطبيق ال�سيا�سة ال�ستثمارية والرقابة على الأ�سول.	

• مراجعة اأداء ال�سركة ب�سورة عامة واأداء كافة قطاعات ال�سركة تف�سيليًا ومناق�سة النحرافات عن خطة العمل.	

• درا�سة الفر�س ال�ستثمارية وتقدمي تو�سيات ملجل�س الإدارة ب�ساأنها.	

الإدارة التنفيذية 

م�سوؤوليات الإدارة التنفيذية

• تقدمي التو�سيات بخ�سو�س ال�سرتاتيجية املتبعة بهدف التح�سني والتطوير من خالل خطط مدرو�سة. 	

• تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية لل�سركة وما يرتبط بها من �سيا�سات ولوائح داخلية والتاأكد من كفايتها وفعاليتها. 	

• امل�سوؤولية الكاملة عن الأداء العام لل�سركة ونتائج اأعمالها وذلك من خالل اإن�ساء هيكل اإدارة يعزز امل�ساءلة وال�سفافية.	

• تقدمي املعلومات والتقارير الالزمة يف التوقيت املنا�سب ب�سكل دقيق و�سامل.	

• وح�سابات 	 املالية  البيانات  ودقيق  مف�سل  ب�سكل  تعك�س  وح�سابات  و�سجالت  بدفاتر  يحتفظ  متكامل  حما�سبي  نظام  و�سع 

الدخل، مبا يتيح املحافظة على اأ�سول ال�سركة واإعداد البيانات املالية وفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية.

• تقدمي مقرتحات وتقارير حول ال�سالحيات وال�سلطات املمنوحة لالإدارة التنفيذية. 	

• متابعة تطبيق ال�سالحيات وامل�سوؤوليات املمنوحة وفقًا مل�سفوفة ال�سالحيات املعتمدة.  	

• تطوير وتعديل وحتديث ال�سيا�سات والإجراءات ومناق�ستها واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة والعمل على تنفيذها. 	

• تنفيذ نظم الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر والتاأكد من كفاية وفعالية تلك النظم واحلر�س على اللتزام بنزعة املخاطر 	

املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

• اإدارة جميع الأن�سطة واملوارد الب�سرية واملالية ب�سكل فعال وتقليل النفقات لزيادة الأرباح وحتقيق الأهداف وا�سرتاتيجية ال�سركة. 	

• ال�سركة 	 للتاأكد من تطبيق القوانني والأنظمة وال�سيا�سات املتبعة من قبل املوظفني حتقيقًا ل�سرتاتيجية  الإ�سراف واملتابعة 

ورفع تقارير تت�سمن التو�سيات ب�ساأن املعوقات والتعديالت املطلوبة بناًء على نتائج التطبيق. 
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تقرير املكافاآت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن نظام املكافاآت املتبع لدي ال�سركة

يتوفر لدي ال�سركة �سيا�سة معتمدة من قبل جمل�س الإدارة ملنح املكافاآت. ويتم احت�ساب مكافاة اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقًا لأداء 

ال�سركة ومبا يتوافق مع اأحكام قانون ال�سركات رقم 1/2016 وتعديالته الالحقة ويعتمد جمل�س الإدارة مكافاة الرئي�س التنفيذي 

ونائبه وفقا لأداء ال�سركة خالل العام.

 تف�سيل املكافاآت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

بلغت اجمايل املكافاأت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة مبلغ وقدرة 120 الف دينار كويتي خالل عام 2018 بواقع 30 األف دينار 

كويتي لرئي�س جمل�س الإدارة و 15 األف دينار كويتي لبقية اأع�ساء جمل�س الإدارة بالإ�سافة لبدلت ح�سور اجتماعات جلان جمل�س 

الإدارة بواقع 250 د.ك لكل ع�سو عن كل اجتماع باإجمايل 10,750 دينار كويتي خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 . 

وبلغت الرواتب واملكافاأت لالإدارة التنفيذية )ت�سمل الرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س التنفيذي وم�ساعد الرئي�س التنفيذي واملدير 

املايل( 295 األف دينار كويتي رواتب �سنوية و 158 األف دينار كويتي كمكافاآت و 74 األف دينار كويتي نهاية اخلدمة، كما يتمتع 

اأع�ساء الإدارة التنفيذية باملميزات التالية وفقًا ل�سيا�سة ال�سركة )ا�ستخدام �سيارة ال�سركة، تاأمني �سحي، تاأمني حياة(.

اأي مبالغ من ال�سركات التابعة والتزمت ال�سركة بال�سيا�سة  اأو الإدارة التنفيذية على  اأع�ساء جمل�س الإدارة  اأي من  ومل يح�سل 

املعتمدة ومل تكن هناك اأي 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 اإدارة.	

الأخالقيات وقواعد ال�سلوك املهني

تنطبق هذه القواعد واملعايري ال�سلوكية على كافة موظفي �سركة الت�سهيالت التجارية. كما تن�س 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. وتنفيذًا 

لإلتزاماتهم جتاه ال�سركة يتطلب من املوظفني على وجه اخل�سو�س ما يلي:

• الإملام والفهم والتقيد التام بالقواعد والإجراءات والإر�سادات الداخلية املعمول بها لدي ال�سركة يف اأي وقت.	

• الإلتزام والتقيد بالقوانني ال�سارية.	

• الت�سرف يف كافة الظروف مبا يحقق م�سلحة ال�سركة بدون ال�سماح لأنف�سهم بالتاأثر بالإعتبارات اأو العالقات ال�سخ�سية.	

• جتنب اأي موقف من املمكن اأن ين�ساأ عنه تعار�س يف امل�سالح ويف حالة ال�سك بذلك اأو مواجهه اأي عائق يتم اإبالغ الق�سم التابع 	

له املوظف على الفور بذلك التعار�س يف امل�سالح اأو اإبالغ م�سئول الإلتزام يف ال�سركة.

• الإلتزام التام باملحافظة على الأ�سرار املهنية.	

• الإمتناع عن جتاوز ال�سالحيات املمنوحة لهم واإحرتام القواعد بخ�سو�س التوقيعات املعتمدة.	

• الإ�ستمرار يف حتمل امل�سئولية الكاملة التي يقومون بتفوي�س الغري بها وممار�سة الإ�سراف واملراقبة الكافية.	

• اإحرتام كرامة وخ�سو�سية زمالئهم.	

اأ�سحاب امل�سالح 

اأو الفعلية  اأن ت�سكل وجهًا من ت�سارب امل�سالح املحتملة   تدرك �سركة الت�سهيالت التجارية اأن عمليات اأ�سحاب امل�سالح ميكن 

وتثري ت�ساوؤلت عما اإذا كان هذا النوع من العمليات يتفق مع م�سالح ال�سركة وحقوق م�ساهميها لذلك مت اعتماد �سيا�سة للتعامل 

مع اأ�سحاب امل�سالح لغر�س املراجعة واملوافقة واعتماد عمليات اأ�سحاب امل�سالح  من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة.

تعريف: 

يعترب اأي �سخ�س اأو كيان لديه عالقة مع �سركة الت�سهيالت التجارية معروف بـ “�ساحب م�سلحة”. من �سمن اأ�سحاب امل�سالح 

مع ال�سركة، هم امل�ساهمني والدائنني والعمالء واملوردين وغريهم من الأطراف ذات العالقة.  

كيفية ت�سجيع اأ�سحاب امل�سالح على امل�ساركة يف متابعة اأن�سطة ال�سركة املختلفة:- 

املعلومات  بتوفري  التجارية  الت�سهيالت  �سركة  املختلفة فى  امل�سالح  اأ�سحاب  امل�ساهمني وكذلك حقوق  حماية جميع حقوق   -1
الدقيقة فى الوقت املنا�سب.

ت�سجيع امل�ساهمني على امل�ساركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومنحهم حقوقهم مبا يتما�سى مع اللوائح والقوانني   -2
ذات العالقة.

ت�سجيع اأ�سحاب امل�سالح للم�ساركة الفعالة يف متابعة اأن�سطة ال�سركة.  -3

اجلهات  من  ال�سادرة  للمتطلبات  تبعًا  وذلك  املقررة  مواعيدها  يف  الرقابية  واجلهات  امل�ساهمني  اإىل  الإف�ساحات  تقدمي   -4
الرقابية املختلفة والقوانني ذات ال�سلة.

اتخاذ  مع  حقوقهم  على  التعدى  حالت  عن  الإبالغ  من  امل�سالح  واأ�سحاب  امل�ساهمني  متكن  التي  املالئمة  ال�سبل  توفري   -5
الإجراءات الت�سحيحية والقانونية الالزمة ح�سبما يتطلب الأمر مع توفري احلماية املنا�سبة لالأطراف التى تقوم بالإبالغ.
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الإف�ساح  وال�سفافية 

تطبق �سركة الت�سهيالت التجارية �سيا�سة الإف�ساح الكامل مبا يحقق العدالة وال�سفافية ومينع تعار�س امل�سالح وا�ستغالل املعلومات 

الداخلية، حيث يلتزم كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س والإدارة التنفيذية بالإقرار والتعهد خطيًا لدى ال�سركة فور ا�ستالم مهامه عن 

الأوراق املالية املدرجة يف �سوق الكويت لالأوراق املالية التي ميلكها واأولده الق�سر امل�سمولني بوليته.

اأنــواع  كل  على  ال�سجل  ويت�سمن  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  باإف�ساحات  خا�س  �سجل  ال�سركة  و�سعت  لذلك 

الإف�ساحات التي تخ�س اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية املذكورة يف الكتاب العا�سر من الالئحة التنفيذية لهيئة اأ�سواق 

املال وذلك لتطبيق ال�سفافية واحلد من ت�سارب امل�سالح.

واأهم الإف�ساحات

 - نظام املكافاآت واحلوافز املتبع لدى ال�سركة وب�سكل خا�س ما يرتبط باأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

- تف�سيل املكافاآت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا.

وحدة �سوؤون امل�ستثمرين

م�سوؤولية الوحدة هي اإتاحة وتوفري البيانات واملعلومات والتقارير الالزمة للم�ستثمرين وذلك كالتي:

- توفري البيانات واملعلومات املالية )الربع �سنوية – ال�سنوية( 

- توفري التقارير املالية )الربع �سنوية – ال�سنوية(

وتكون م�سوؤوليتها اتاحة املعلومات للم�ستثمرين، ومبا ل يتعار�س مع القانون واللوائح املنظمة بالت�ساوي ودون اأي متييز ومبا ل ي�سر 

م�سلحة ال�سركة واحلفاظ على ال�سرية املنا�سبة فيما يتعلق بامل�ستثمرين والعمالء.

حقوق امل�ساهمني

القوانني  مع  يتعار�س  اأو  ال�سركة  ي�سر مب�سالح  ل  واحدة مبا  لإلتزامات  ويخ�سعون  مت�ساوية  بحقوق  امل�ساهمني  فئات  كل  تتمتع 

واللوائح ذات ال�سلة، ومن هذة احلقوق ما يلي:

الإطالع وامل�ساركة فى تعديل عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي.   -1

امل�ساركة فى اجلمعيات العمومية واإبداء املالحظات والتو�سيات والتحفظات فى اأداء ال�سركة.  -2

توكيل اأ�سخا�س اآخرين حل�سور اإجتماعات اجلمعية العمومية وذلك مبقت�سى توكيل خا�س.  -3

الت�سويت فى اإنتخابات اأع�ساء جمل�س الإدارة والرت�سح لع�سوية جمل�س ال�سركة طبقًا للقواعد والآليات املنظمة لذلك.  -4

احل�سول على املعلومات والتقارير الالزمة التى ت�ساعد فى اإتخاذ قرارت الإ�ستثمار.  -5

احل�سول على الأرباح التى تقرر توزيعها.  -6

ت�سجيل ملكية امل�ساهم فى �سجالت ال�سركة.  -7

حرية الت�سرف فى الأ�سهم من �سراء / بيع / نقل / حتويل.  -8



شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

27

�سجل خا�س يحفظ لدى وكالة املقا�سة

الواردة يف ال�سجالت املذكورة وفقًا لأق�سى  البيانات  التعامل مع  اإىل العمل على  التنفيذية  واإدارته  ال�سركة  اإدارة  ي�سعى جمل�س 

تعليمات  من  عنها  ي�سدر  وما  التنفيذية  ولئحته  املال  اأ�سواق  هيئة  قانون  مع  يتعار�س  ل  مبا  وذلك  وال�سرية،  احلماية  درجات 

و�سوابط رقابية منظمة.

الأ�سهم  وعدد  التعريفية،  هوياتهم  واأرقــام  وجن�سياتهم  امل�ساهمني،  اأ�سماء  ويت�سمن  امل�ساهمني  �سجل  وحتديث  دقة  من  التاأكد 

اأ�سماء امل�ساهمني  التي ميلكونها، وبيانات الإت�سال اخلا�سة بهم، وتوفري �سجل يحفظ لدى ال�سركة الكويتية للمقا�سة تقيد فيه 

وجن�سياتهم وموطنهم وعدد الأ�سهم اململوكة لهم.  

ت�سجيع امل�ساهمني على امل�ساركة والت�سويت يف الجتماعات اخلا�سة بجمعيات ال�سركة

ومناق�سة  العامة  اجتماعات اجلمعية  للم�ساهمني يف  الفعالة  امل�ساركة  توفري  اإىل  التنفيذية  واإدارته  ال�سركة  اإدارة  ي�سعى جمل�س 

املو�سوعات املدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من ا�ستف�سارات وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإىل اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب 

اأو مراقب احل�سابات اخلارجي الإجابة على ال�سئلة بالقدر الذي ل يعر�س م�سالح  احل�سابات اخلارجي، وعلى جمل�س الإدارة 

ال�سركة لل�سرر.

وتتمثل امللكيات الرئي�سية بال�سركة فيما يلي:

تاريخ الإف�ساحن�سبة امللكية امل�ساهم 

�سركة وفره لال�ستثمارالدويل 

)املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية(
%16.562011/12/24

امل�سوؤوليةالإجتماعية

الفعاليات  بالعديد من   2018 العام  قامت خالل  به من حيث  تعمل  الذي  املجتمع  دورها يف حت�سني  على دعم  ال�سركة  حتر�س 

التي تخدم املجتمع الكويتي حيث متحورت ا�سرتاتيجية ال�سركة ب�ساأن امل�سوؤولية الإجتماعية يف قطاعات التعليم وال�سحة وتطوير 

اإىل  تهدف  والتي  للمجتمع  واخلريية  الإن�سانية  الق�سايا  اإىل دعم  ال�سركة  وت�سعى  الأعمال  رواد  وت�سجيع  البيئة  وحماية  ال�سباب 

تطوير املجتمع، وقد �ساهمت ال�سركة مببلغ 59 األف دينار كويتي لدعم هذه الأن�سطة.

�سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الرهاب

لتمكني ال�سركة حلماية خدماتها، ور�سد وك�سف اأي اأن�سطة م�سبوهة، وتعطيل دعم املجرمني ومنعهم من اإ�ستخدام النظام املايل، 

و�سمان الإمتثال للمتطلبات التنظيمية املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، فقد و�سعت �سركة الت�سهيالت التجارية 

ال�سيا�سة الداخلية واملبادئ التوجيهية وفقًا للقوانني واللوائح يف دولة الكويت التى ت�ساعد على: 

• تطبيق �سيا�سة اعرف عميلك.	

• اإجراءات فتح احل�سابات والتعامل مع العمالء باأنواعهم.	

• تدريب املوظفني على تطورات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.	

• التعرف على الأمناط التحذيرية للعمليات امل�سبوهة والتعامل معها.	

• التعامل مع الأ�سخا�س املعر�سني �سيا�سيًا .	
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اإىل ح�سرات ال�سادة م�ساهمي

 �سركة الت�سهيالت التجارية �ش.م.ك.ع.                            املحرتمني 

تقرير عن تدقيق البيانات املالية املجمعة 

�لر�أي 

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة ل�سركة الت�سهيالت التجارية �س.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليهم جمتمعني 

اأو اخل�سارة  اأو اخل�سارة، والربح  2018، وبيانات الربح  31 دي�سمرب  بـ»املجموعة«( والتي تت�سمن بيان املركز املايل املجمع كما يف 

حول  واإي�ساحات  التاريخ،  بذلك  املنتهية  لل�سنة  املجمعة  النقدية  والتدفقات  امللكية،  حقوق  يف  والتغريات  الآخر،  ال�سامل  والدخل 

البيانات املالية املجمعة مبا يف ذلك ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

 براأينا اأن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف 

31 دي�سمرب 2018 وعن اأدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير 

املالية، كما هي مطبقة بدولة الكويت. 

 اأ�سا�ش الراأي 

لقد باأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سئولياتنا طبقًا لتلك املعايري مو�سحة ب�سكل اأكرث تف�سياًل يف فقرة »م�سوؤوليات 

مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة« والواردة �سمن تقريرنا. نحن م�ستقلون عن املجموعة وفقًا مليثاق الأخالقيات 

امليثاق.  لهذا  وفقًا  الأخرى  الأخالقية  التزمنا مب�سئولياتنا  كما  للمحا�سبني،  الدولية  الأخالقية  املعايري  ال�سادر عن جمل�س  املهنية 

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر اأ�سا�سًا لراأينا. 

اأمور التدقيق الرئي�سية 

لل�سنة  املجمعة  املالية  للبيانات  تدقيقنا  اأهمية يف  الأكرث  كانت  التي  الأمور  تلك  املهني، هي  الرئي�سية، يف حكمنا  التدقيق  اأمور  اإن 

احلالية. ومت عر�س هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل واإبداء راأينا حولها دون اإبداء راأي منف�سل حول هذه 

الأمور. فيما يلي تفا�سيل الأمور وكيفية معاجلتنا لكل اأمر من هذه الأمور يف اإطار تدقيقنا له.
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انخفا�س قيمة ذمم الت�سهيالت الئتمانية   

اإن العرتاف بخ�سائر الئتمان املتعلقة بالتمويل املمنوح للعمالء تتمثل يف خ�سائر الئتمان املتوقعة طبقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9: 

الأدوات املالية التي يتم حتديدها وفقًا لإر�سادات بنك الكويت املركزي اأو املخ�س�س املطلوب احت�سابه وفقًا لقواعد بنك الكويت املركزي 

حول ت�سنيف الت�سهيالت التمويلية واملخ�س�س املتعلق بها )»تعليمات بنك الكويت املركزي«( اأيهما اأعلى. 

اإن العرتاف بخ�سائر الئتمان املتوقعة طبقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 وفقًا لإر�سادات بنك الكويت املركزي ميثل �سيا�سة حما�سبية 

جديدة ومعقدة وتتطلب اأحكامًا جوهرية عند تنفيذيها. تعتمد خ�سائر الئتمان املتوقعة على الأحكام التي تقوم الإدارة بو�سعها عند تقييم 

م�ستوى خماطر الئتمان عند التحقق املبدئي والزيادة اجلوهرية يف خماطر الئتمان اإىل فئات خمتلفة وحتديد توقيت حدوث التعرث 

وو�سع مناذج لتقييم احتمالية تعرث العمالء وتقدير التدفقات النقدية من التح�سيالت. 

اإن حتقق املخ�س�س املحدد لذمم الت�سهيالت الئتمانية منخف�سة القيمة وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ي�ستند اإىل القواعد التي 

يحددها بنك الكويت املركزي ب�ساأن احلد الأدنى للمخ�س�س الذي يتم حتققه اإىل جانب اأي خم�س�س اإ�سايف معرتف به ا�ستنادًا اإىل 

تقييم الإدارة للتدفقات النقدية التعاقدية املتعلقة بتلك الت�سهيالت.

ان ال�سيٍا�سة املحا�سبية املتعلقة بخ�سائر الئتمان والأحكام والتقديرات الهامة وال ف�ساحات املتعلقة بكيفية اإدارة خماطر الئتمان قد مت 

اأدراجها يف الإي�ساحات 2 و 3 و 2 و4 و6 من هذه البيانات املالية املجمعة. 

نظرًا لأهمية الت�سهيالت الئتمانية وما يرتبط بذلك من عدم التاأكد من التقديرات والأحكام عند احت�ساب النخفا�س يف القيمة، فاإن 

ذلك يعترب من اأمور التدقيق الرئي�سية.

اأدوات الرقابة على املدخالت والفرتا�سات التي ت�ستخدمها املجموعة يف  ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم و�سع وتنفيذ 

و�سع النماذج وحوكمتها واأدوات الرقابة للمراجعة التي يتم تنفيذها من قبل الإدارة يف حتديد مدى كفاية خ�سائر الئتمان.

9 وفقًا لإر�سادات بنك الكويت املركزي، قمنا باختيار  فيما يتعلق بخ�سائر الئتمان املتوقعة ا�ستنادًا اإىل املعيار الدويل للتقارير املالية 

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 الئتمان والأ�سا�س املرتتب على ذلك لت�سنيف الت�سهيالت التمويلية اإىل مراحله املختلفة. بالن�سبة 

التعرث  التعر�س عند  التي قامت بها املجموعة لتحديد املراحل وقيمة  الإجــراءات  الت�سهيالت الئتمانية، حتققنا من مالئمة  لعينة من 

واحتمالية التعرث ومعدل اخل�سارة عند التعرث. كما حتققنا من مدى معقولية خمتلف املدخالت والفرتا�سات امل�ستخدمة من قبل اإدارة 

املجموعة لتحديد خ�سائر الئتمان املتوقعة. 

اإ�سافة اإىل ذلك، فيما يتعلق مبتطلبات بنك الكويت املركزي لحت�ساب املخ�س�س، قمنا بتقييم املعايري اخلا�سة بتحديد ما اإذا كان هناك 

اأي متطلبات لحت�ساب اأي خ�سائر ائتمانية وفقا للتعليمات ذات ال�سلة ويتم احت�سابها عند اللزوم، وفقًا لتلك التعليمات. بالن�سبة للعينات 

التي مت اختيارها، حتققنا مما اإذا كانت كافة اأحداث النخفا�س يف القيمة قد مت حتديدها من قبل اإدارة املجموعة.
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معلومات اأخرى

اإن الإدارة هي امل�سئولة عن هذه املعلومات الأخرى. تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 

ل�سنة  للمجموعة  ال�سنوي  التقرير  نتوقع احل�سول على  وتقرير مراقبي احل�سابات حولها.  املجمعة  املالية  البيانات  2018، بخالف 
2018 بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.

اإن راأينا حول البيانات املالية املجمعة ل يغطي املعلومات الأخرى ول يعرب باأي �سكل عن اأي ا�ستنتاج حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فاإن م�سئولياتنا هي قراءة املعلومات الأخرى املذكورة اأعاله عندما تكون متاحة، وحتديد 

ما اإذا كانت املعلومات الأخرى غري متوافقة ب�سورة جوهرية مع البيانات املالية املجمعة اأو املعلومات التي ح�سلنا عليها اأثناء التدقيق 

اأو وجود اأي اأخطاء مادية ب�ساأنها. واإذا تو�سلنا، عند قراءتنا للتقرير ال�سنوي، اإىل وجود اأي اأخطاء مادية يف هذه املعلومات الأخرى، 

فاإنه يتعني علينا رفع تقرير حول تلك الوقائع اإىل امل�سئولني عن احلوكمة. لي�س لدينا ما ي�ستوجب التقرير عنه يف هذا ال�ساأن. 

م�سوؤوليات الإدارة واملكلفني باحلوكمة عن البيانات املالية املجمعة   

اإن الإدارة هي امل�سئولة عن اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية املجمعة ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية، كما هي 

مطبقة بدولة الكويت، وعن و�سع نظم الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء 

املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل الإدارة م�سئولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة اأعمالها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية 

مع الإف�ساح، متى كان ذلك منا�سبًا، عن الأمور املتعلقة بال�ستمرارية وا�ستخدام مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تعتزم الإدارة 

ت�سفية املجموعة اأو وقف اأعمالها اأو يف حالة عدم توفر اأي بديل واقعي �سوى اتخاذ هذا الإجراء. 

يتحمل امل�سئولني عن احلوكمة م�سئولية الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية للمجموعة.

م�سوؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة 

اإن هدفنا هو احل�سول على تاأكيد معقول حول ما اإذا كانت البيانات املالية املجمعة ككل خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب 

الغ�س اأو اخلطاأ واإ�سدار تقرير مراقب احل�سابات الذي يت�سمن راأينا. اإن التو�سل اإىل تاأكيد معقول ميثل م�ستوى عاٍل من التاأكيد، اإل 

اأنه ل ي�سمن اأن عملية التدقيق التي تتم وفقًا ملعايري التدقيق الدولية �سوف تك�سف اأي خطاأ مادي يف حال وجوده. وقد تن�ساأ الأخطاء 

عن الغ�س اأو اخلطاأ وتعترب مادية اإذا كان من املتوقع اأن توؤثر ب�سكل فردي اأو جمّمع على القرارات القت�سادية املتخذة من امل�ستخدمني 

بناًء على هذه البيانات املالية املجمعة.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، فاإننا منار�س اأحكامًا مهنية ونحافظ على ال�سك املهني طوال فرتة التدقيق. 

كما نقوم مبا يلي:

• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ب�سبب الغ�س اأو اخلطاأ وت�سميم وتنفيذ اإجراءات 	

اكت�ساف  اإن خماطر عدم  لراأينا.  اأ�سا�سًا  توفر  ومالئمة  كافية  تدقيق  اأدلة  على  واحل�سول  املخاطر  تلك  تتناول  التي  التدقيق 

الأخطاء املادية الناجتة عن الغ�س تفوق تلك الناجتة عن اخلطاأ؛ حيث اأن الغ�س قد ي�سمل التواطوؤ اأو التزوير اأو احلذف املتعمد 

اأو الت�سليل اأو جتاوز الرقابة الداخلية.

• فهم نظم الرقابة الداخلية ذات ال�سلة بالتدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولكن لي�س بغر�س اإبداء راأي 	

حول فاعلية اأدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة.

• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ساحات املتعلقة بها املعدة من قبل الإدارة.	
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عبداحل�سني حممد الر�سيد  بدر عبداهلل الوزان  

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 67 فئة اأ  �سجل مراقبي احل�سابات رقم 62 فئة اأ   

Rodl ال�سرق الأو�سط ديلويت وتو�س - الوزان و�سركاه 

برقـان - حما�سبـون عامليون الكويت يف 10 اأبريل 2019 

• ا�ستنتاج مدى مالءمة ا�ستخدام الإدارة ملبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي وحتديد ما اإذا كان هناك عدم تاأكد مادي متعلق باأحداث اأو 	

ظروف قد تثري �سكًا جوهريًا حول قدرة املجموعة على مزاولة اأعمالها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية، وذلك بناًء على اأدلة التدقيق 

اإىل  النتباه يف تقرير مراقبي احل�سابات  نلفت  اأن  يتوجب علينا  تاأكد مادي،  ا�ستنتاجنا وجود عدم  التي ح�سلنا عليها. ويف حال 

يتوجب علينا تعديل  الإف�ساحات غري كافية،  اأو يف حال كانت هذه  املالية املجمعة،  البيانات  الواردة يف  ال�سلة  الإف�ساحات ذات 

راأينا. ت�ستند ا�ستنتاجاتنا اإىل اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات. على الرغم من ذلك، قد تت�سبب 

الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية يف توقف املجموعة عن مزاولة اأعمالها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية.

• تقييم العر�س ال�سامل وهيكل وحمتويات البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك الإف�ساحات، وما اإذا كانت البيانات املالية املجمعة 	

تعرب عن املعامالت والأحداث ذات ال�سلة بطريقة حتقق العر�س العادل.

• حول 	 راأي  لإبداء  املجموعة  داخل  التجارية  الأن�سطة  اأو  لل�سركات  املالية  املعلومات  حول  ومنا�سبة  كافية  تدقيق  اأدلة  على  احل�سول 

البيانات املالية املجمعة. نحن م�سئولون عن التوجيه والإ�سراف والقيام باأعمال التدقيق للمجموعة، ونتحمل امل�سئولية كاملًة عن راأينا.

نقوم بالتوا�سل مع امل�سئولني عن احلوكمة، على �سبيل املثال ل احل�سر، فيما يتعلق بالنطاق املخطط لعملية التدقيق وتوقيتها ونتائجها 

الهامة مبا يف ذلك اأي اأوجه ق�سور جوهرية يف اأنظمة الرقابة الداخلية والتي قد يتم حتديدها خالل عملية التدقيق.

ا بكافة  نزود اأي�سًا امل�سوؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة فيما يخت�س بال�ستقاللية، ونبلغهم اأي�سً

العالقات والأمور الأخرى التي نرى ب�سورة معقولة اأنها من املحتمل اأن توؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�سافة اإىل التدابري ذات ال�سلة، متى 

كان ذلك منا�سبًا.  

ومن خالل الأمور التي يتم اإبالغ امل�سوؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك الأمور التي ت�سكل الأمور الأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية 

املجمعة لل�سنة احلالية، ولذلك تعترب هي اأمور التدقيق الرئي�سية. اإننا نف�سح عن هذه الأمور يف تقرير مراقبي احل�سابات اخلا�س بنا ما 

مل مينع القانون اأو اللوائح الإف�ساح العلني عن هذه الأمور اأو، يف اأحوال نادرة جدًا، عندما نتو�سل اإىل اأن اأمرا ما يجب عدم الإف�ساح عنه 

يف تقريرنا لأنه من املتوقع ب�سكل معقول اأن النتائج العك�سية املرتتبة على هذا الإف�ساح تتجاوز املكا�سب العامة له.

تقرير عن املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

اإدارة ال�سركة  الواردة يف تقرير جمل�س  البيانات املالية املجمعة والبيانات  اأن ال�سركة الأم مت�سك ح�سابات منتظمة واأن  براأينا كذلك، 

الأم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر ال�سركة الأم، واأننا قد ح�سلنا على املعلومات التي راأيناها 

�سرورية لأداء مهمتنا، واأن البيانات املالية املجمعة تت�سمن كل ما ن�س قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 ولئحته التنفيذية وتعديالتهما 

الالحقة، وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم وتعديالتهما الالحقة، واأن اجلرد قد اأجري وفقًا لالأ�سول املرعية، واأنه يف حدود 

املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 خمالفات لأحكام قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 

ولئحته التنفيذية وتعديالتهما الالحقة، اأو لعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم وتعديالتهما الالحقة، على وجه يوؤثر ماديًا يف 

ن�ساط املجموعة اأو يف مركزها املايل املجمع.

نبني اأي�سا اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 ل�سنة 1968 وتعديالته الالحقة، يف 

�ساأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�سرفية واللوائح املتعلقة به اأو لأحكام القانون رقم 7 ل�سنة 2010، يف �ساأن هيئة اأ�سواق 

املال ولئحته التنفيذية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018، على وجه قد يوؤثر ماديًا يف ن�ساط املجموعة اأو مركزها املايل. 
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بيان المركز المالي المجمع
كما يف 31 دي�سمرب 2018

علي اإبراهيم معرفـي

رئيـ�س جملـ�س الإدارة

عبداهلل �سعود احلمي�سي

نائب رئيـ�س جملـ�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

اإن الإي�ساحات املرفقة من 38 اإىل 83 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

20182017اإي�ساح

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

الأ�سول

529,55728,105النقد والنقد املعادل  

1,7291,463مدينون اآخرون ومدفوعات مقدمًا

6227,923248,308ذمم الت�سهيالت الئتمانية

745,69540,922ا�ستثمار يف اأوراق مالية

813,48513,095ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

94,2064,239ا�ستثمارات عقارية

102,6332,263ممتلكات ومعدات

325,228338,395جمموع الأ�سول

اللتزامات وحقوق امللكية

اللتزامات

115,5365,797ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى 

12156,959159,506قرو�س لأجل

4,1734,404خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

166,668169,707جمموع اللتزامات

حقوق امللكية

1353,67653,676راأ�س املال

1,4331,433عالوة اإ�سدار

1449,39448,344احتياطي قانوين

1548,09348,093احتياطي اختياري

2,1643,837احتياطي القيمة العادلة

657754احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية

915915احتياطي اإعادة تقييم اأر�س

(11,209)(11,232)16اأ�سهم اخلزينة 

1414ربح من بيع اأ�سهم اخلزينة

13,42322,809اأرباح مرّحلة 

158,537168,666جمموع حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة الأم 

2322حقوق اجلهات غري امل�سيطرة 

158,560168,688جمموع حقوق امللكية

325,228338,395جمموع اللتزامات وحقوق امللكية
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اإن الإي�ساحات املرفقة من 38 اإىل 83 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان الربح أو الخسارة المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

20182017اإي�ساح

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

17,38717,563اإيرادات الت�سهيالت الئتمانية

8755583ح�سة يف نتائج �سركات زميلة

1,6131,020اإيرادات اأخرى

227208اإيرادات تاأجري من عقار ا�ستثماري 

173,0313,010�سايف اأرباح من ا�ستثمارات 

367-�سايف اأرباح ترجمة عمالت اأجنبية 

39(33)9التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية

5,5935,227جمموع الإيرادات 

(5,837)(6,307)تكاليف اقرتا�س

(3,033)(2,924)تكاليف موظفني وم�ساريف متعلقة بها

(1,231)(937)م�ساريف عمومية واإدارية

-(208)�سايف خ�سائر ترجمة عمالت اأجنبية

(10,101)(10,376)جمموع امل�ساريف 

12,60412,689الربح قبل خم�س�ش خ�سائر الئتمان وخ�سائر النخفا�ش يف القيمة

(3,285)(2,106)6خم�س�س خ�سائر الئتمان

(178)-خ�سائر انخفا�س قيمة ا�ستثمارات املتاحة للبيع

10,4989,226الربح قبل ال�سرائب ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

(92)(105)ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

(227)(246)�سريبة دعم العمالة الوطنية 

(85)(92)الزكاة

(105)(120)مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

9,9358,717ربح ال�سنة

يوزع كالتايل:  

9,9348,715مل�ساهمي ال�سركة الأم 

12حلقوق اجلهات غري امل�سيطرة 

9,9358,717

17 فل�س20  فل�س18ربحيـة ال�سـهم 
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

20182017اإي�ساح

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

9,9358,717ربح ال�سنة

بنود الدخل ال�سامل الأخرى

بنود ل يتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا اإىل الربح اأو اخل�سارة

63-اإعادة تقييم اأر�س 

-(1,295)التغري يف القيمة العادلة ل�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

بنود ميكن اإعادة ت�سنيفها لحقًا اإىل الربح اأو اخل�سارة

(262)(97)ترجمة عمالت اأجنبية

126-التغري يف القيمة العادلة ل�ستثمارات متاحة للبيع

178-انخفا�س قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع حمّولة اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع

105(1,392))خ�سارة(/ الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة

8,5438,822اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

توزع كما يلي:  

8,5428,820مل�ساهمي ال�سركة الأم 

12حلقوق اجلهات الغري م�سيطرة  

8,5438,822

اإن الإي�ساحات املرفقة من 38 اإىل 83 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

20182017اإي�ساح

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

الأن�سطة الت�سغيلية 

الربح قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية 

وم�ساهمة الزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة
10,4989,226

تعديــالت لـ:

(973)(1,572)اإيرادات فوائد

2,1063,285خم�س�س خ�سائر ائتمان 

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�سارة

(1,239)(1,571)

130(25))ربح(/ خ�سارة من بيع اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

(119)-ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

178-خ�سارة انخفا�س قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

(87)(6)ربح ترجمة عمالت اأجنبية من ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

(1,449)(1,767)اإيرادات توزيعات اأرباح

(583)(755)ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 

(39)33التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية

7049ا�ســتهالك

246568خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 

7,5898,615

208(178)مدينون اآخرون ومدفوعات مقدمًا

8,0874,734ذمم الت�سهيالت الئتمانية 

(167)(824)ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

14,67413,390النقد الناجت من العمليات

1,572973فوائد م�ستلمة

1,6801,449توزيعات اأرباح م�ستلمة

(391)(477)مكافاأة نهاية خدمة مدفوعة

17,44915,421�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

اإن الإي�ساحات املرفقة من 38 اإىل 83 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 
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بيان التدفقات النقدية المجمع )تتمة(
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

اإن الإي�ساحات املرفقة من 38 اإىل 83 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

20182017اإي�ساح

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

الأن�سطة ال�ستثمارية

2,1712,436ودائع لأجل

(420)(183)�سراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

263616املح�سل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

-(8,307)�سراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

-3,325املح�سل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

(5,979)-�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

1,523-املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-(152)�سراء ح�سة ا�سافية يف �سركة زميلة 

517518توزيعات اأرباح من �سركات زميلة

(6)(440)�سراء ممتلكات ومعدات

(1,312)(2,806)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

(14,847)(2,547)�سايف املح�سل من قرو�س لأجل 

(8,132)(8,131)توزيعات اأرباح مدفوعة 

(20)(23)�سراء اأ�سهم خزينة

(22,999)(10,701)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

(8,890)3,942�سايف الزيادة/ )النق�ص( يف النقد والنقد املعادل

10,08518,975النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

514,02710,085النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

التاأ�سي�ش والأن�سطة الرئي�سية   .1

تاأ�س�ست �سركة الت�سهيالت التجارية – �س.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( يف 16 يناير 1977 وفقًا لقانون ال�سركات التجارية بدولة 

الكويت. مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأم يف �سوق الكويت لالأوراق املالية بتاريخ 29 �سبتمرب 1984.

تخ�سع ال�سركة الأم لرقابة بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�سواق املال الكويتية. 

مت تاأ�سي�س ال�سركة الأم و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليهم جمتمعني بـ »املجموعة«( للقيام بالأن�سطة التالية داخل وخارج الكويت:

واملعدات  املركبات  واملعنويني بهدف متويل �سراء  الطبيعيني  الأجل لالأ�سخا�س  واملتو�سطة  الق�سرية  القرو�س  القيام مبنح      -1

والأدوات املنزلية.

القيام بتمويل ال�ستهالك ال�سلعي من املواد الأولية اأو امل�سنوعة اأو الن�سف م�سنوعة.   -2

3-      القيام مبنح القرو�س الق�سرية واملتو�سطة والطويلة الأجل لالأ�سخا�س الطبيعيني بهدف متويل �سراء الأرا�سي والعقارات.

4-      تقدمي التاأجري الت�سغيلي اأو التمويلي للمركبات واملعدات.

5-      تقدمي الكفالت الالزمة واملتعلقة باأغرا�س ال�سركة الأم.

6-      تاأ�سي�س �سركات تابعة لل�سركة الأ�سلية متخ�س�سة يف الت�سويق تقوم بالتفاق مع وكالء الب�سائع و�سركات التاأمني مقابل 

عمولة اأو خ�سم مبالغ تتنا�سب مع حجم املبيعات والتاأمينات املتحققة مع الوكالء.

7-    ال�ستثمار يف القطاعات العقارية وال�سناعية والزراعية وغريها من القطاعات القت�سادية وذلك من خالل امل�ساهمة يف 

تاأ�سي�س ال�سركات املتخ�س�سة اأو �سراء اأ�سهم هذه ال�سركات

8-       �سراء وبيع الأوراق املالية مثل الأ�سهم وال�سندات حل�ساب ال�سركة الأم باعتبارها جزءًا من املحفظة ال�ستثمارية لل�سركة الأم.

9-      القيام باأعمال الو�ساطة والإدارة يف القرو�س والقرو�س اجلماعية مقابل عمولة.

10-      اإدارة املحافظ ال�ستثمارية نيابة عن الغري مقابل عمولة. 

ل ت�ستطيع ال�سركة الأم فتح احل�سابات اجلارية اأو ح�سابات التوفري اأو قبول الودائع اأو فتح العتمادات امل�ستندية اأو متثيل البنوك 

باأي وجه مع  اأن ت�سرتك  اأو  اأن يكون لها م�سلحة يف  لل�سركة الأم  الأجنبية ل�سالح الغري. دون الإخالل بهذا احلظر، فاإنه يحق 

الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�سها داخل اأو خارج دولة الكويت، ولها اأن ت�سرتي 

هذه الهيئات اأو تلحقها بها.

اإن عنوان املكتب امل�سجل لل�سركة الأم هو �س.ب. 24284 ال�سفاة، 13103، دولة الكويت.

ملوافقة  تخ�سع  وهي   ،2019 اأبريل   10 بتاريخ  الإدارة  جمل�س  قبل  من  املجمعة  املالية  البيانات  هذه  اإ�سدار  على  املوافقة  متت 

امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية. ان للجمعية العمومية للم�ساهمني �سالحية تعديل تلك البيانات املالية املجمعة 

بعد ا�سدارها.

اأ�سا�ش الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة   2

اأ�سا�ش الإعداد  2.1

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا لتعليمات املوؤ�س�سات اخلدمات املالية ال�سادرة عن بنك الكويت املركزي يف دولة الكويت 

وهيئة اأ�سواق املال والتي وتتطلب احت�ساب خم�س�س خ�سائر الئتمان املتوقعة للت�سهيالت الئتمانية وفقًا للمعيار الدويل للتقارير 

املالية 9 وفقًا لإر�سادات بنك الكويت املركزي اأو املخ�س�سات املطلوبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأكرب؛ والتاأثري 

الناجت على الإف�ساحات ذات ال�سلة؛ وتطبيق متطلبات كافة املعايري الدولية للتقارير املالية الأخرى ال�سادرة عن جمل�س معايري 

املحا�سبة الدولية )ي�سار اإليها معًا بـ »املعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت«(.

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة على اأ�سا�س مبداأ التكلفة التاريخية، با�ستثناء قيا�س املوجودات املالية امل�سنفة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل ال�سامل الآخر، واملوجودات املالية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة وال�ستثمارات العقارية.
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تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة  2.2

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة والتي اأ�سبحت واجبة التطبيق بداية من ال�سنة احلالية  2.2.1

مت تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية، التي اأ�سبحت �سارية املفعول على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 

1 يناير 2018 يف هذه البيانات املالية. 

• دورة التح�سينات ال�سنوية 2016-2014 التي تت�سمن التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 1 ومعيار املحا�سبة الدويل 28.	

• تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية 22 “معامالت بالعمالت الأجنبية واملقابل املدفوع مقدمًا”	

• تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 40: “العقارات ال�ستثمارية”	

• املعيار الدويل للتقارير املالية 15: “الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء”	

• املعيار الدويل للتقارير املالية 9: »الأدوات املالية«	

• اإن تطبيق هذه املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة مل يكن له اأي تاأثري مادي على املبالغ املف�سح عنها لل�سنوات احلالية 	

وال�سابقة با�ستثناء اأثر تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية 9.

اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 “الأدوات املالية”   

• يناير 	  1 بتاريخ تطبيق مبدئي يف   2014 يوليو  ال�سادر يف  املالية  الأدوات   9 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  بتطبيق  قامت املجموعة 

2018 با�ستثناء متطلبات خ�سائر الئتمان املتوقعة ملدينو التمويل وفقًا ملا هو مبني يف الإي�ساح 2.1 اأعاله. اإن متطلبات املعيار الدويل 
للتقارير املالية 9 متثل تغيريًا جوهريًا عن معيار املحا�سبة الدويل 39 الأدوات املالية: التحقق والقيا�س. يطرح املعيار اجلديد تغيريات 

اأ�سا�سية يف املحا�سبة عن املوجودات املالية وبع�س اأوجه املحا�سبة عن املطلوبات املالية.

• فاإن 	 وبالتايل،  للمعيار.  النتقالية  الأحكام  يف  م�سموح  هو  ملا  طبقًا   2017 ل�سنة  املقارنة  املعلومات  اإدراج  باإعادة  املجموعة  تقم  مل 

املعلومات املعرو�سة ل�سنة 2017 ل تعك�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية 9 ولي�ست قابلة للمقارنة باملعلومات املعرو�سة ل�سنة 

2018. مت ت�سجيل الفروق يف القيمة املدرجة بالدفاتر للموجودات املالية الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 �سمن 
الأرباح املرحلة كما يف 1 يناير 2018 ومت الإف�ساح عنها اأدناه.

• فيما يلي ملخ�س التغيريات الأ�سا�سية يف ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9:	

ت�سنيف وقيا�ش املوجودات املالية  

يحتوي املعيار الدويل للتقارير المالية رقم 9 على ثالث فئات ت�سنيف رئي�سية لالأ�سول المالية والتي يتم قيا�سها بالتكلفة المطفاأة 

اأو اخل�سارة، ي�ستند ت�سنيف الأ�سول المالية  خر وبالقيمة العادلة من خالل الربح  والقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآ

بموجب املعيار الدويل للتقارير المالية رقم 9 على نموذج العمل الذي يتم مبوجبه اإدارة املوجودات املالية وخ�سائ�س تدفقاتها 

39 وهي  9 بحذف الفئات ال�سابقة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  النقدية التعاقدية، كمــا قام املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

املحتفظ به حتى ال�ستحقاق والقرو�س واملدينون واملتاح للبيع. كمــا مل يكن هناك اأثر هام لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم 9 على ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة بالن�سبة للمطلوبات املالية.

تقييم منوذج العمل  

حتدد املجموعة منوذج عملها يف امل�ستوى الذي يعرب كاأف�سل ما يكون عن كيفية اإدارة املجموعات لالأ�سول املالية لتحقيق هدف 

عملها. ول يتم تقييم منوذج العمل على اأ�سا�س كل اأداة على حدة ولكن على م�ستوى اأكرب للمحافظ املجمعة وي�ستند اإىل عدد من 

العوامل التي ميكن مالحظتها. وتت�سمن املعلومات التي تو�سع بعني العتبار ما يلي:
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• ال�سيا�سات والأهداف املبينة للمحفظة ولعمل تلك ال�سيا�سات يف الواقع العملي.	

• املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج العمل )واملوجودات املالية املحتفظ بها يف اإطار منوذج العمل( وكيفية اإدارة هذه املخاطر.	

• املبيعات 	 ن�ساط  حول  منها  املنتظرة  والتوقعات  املبيعات  هذه  واأ�سباب  ال�سابقة  الفرتات  يف  املبيعات  وتوقيت  وحجم  تكرار 

امل�ستقبلي.

ي�ستند تقييم منوذج العمل اإىل �سيناريوهات متوقعة ب�سكل معقول دون و�سع »اأ�سواأ الأحوال« اأو »احلالة امل�سغوطة« بعني العتبار. 

ويف حال ما اإذا مت حتقيق تدفقات نقدية بعد العرتاف املبدئي ب�سكل يختلف عن التطلعات الأ�سلية للمجموعة، ل تقوم املجموعة 

بتغيري ت�سنيف املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها يف منوذج العمل ولكنها تقوم باإدراج هذه املعلومات عند تقييم الأ�سل املايل 

الذي ن�ساأ حديثًا اأو مت �سراوؤه حديثًا ف�ساعد.

)”SPPI“( تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متثل فقط دفعات اأ�سل املبلغ والفائدة

متثل  لالأدوات  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  اإذا  ما  لتحديد  املالية  لالأ�سول  التعاقدية  ال�سروط  بتقييم  املجموعة  تقوم 

فقط” على اأ�سل املبلغ القائم )“معيار اختبار مدفوعات اأ�سل املبلغ والفائدة”(. والفائدة  املبلغ  اأ�سل  “مدفوعات 
ويف �سبيل تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية متثل فقط دفعات اأ�سل املبلغ والفائدة، تقوم املجموعة بالنظر فيمــا اإذا كان الأ�سل 

املايل يحتوي �سرطًا تعاقديًا ميكنه تغيري وقت ومبلغ التدفقات التعاقدية بحيث ل ي�ستويف هذا ال�سرط. وتقوم املجموعة بالنظر 

فيما يلي:

• الأحداث الطارئة التي ميكن اأن تغري مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية	

• عنا�سر الرفع املايل؛	

• الدفعات املقدمة و�سروط التمديد؛	

• على 	 الرجوع  عدم  ترتيبات  )مثل  بعينها  الأ�سول  بع�س  من  النقدية  بالتدفقات  املجموعة  مطالبة  من  حتد  التي  ال�سروط 

الأ�سل( و؛

• العنا�سر التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال – مثل اإعادة ال�سبط الدوري لأ�سعار الفائدة.	

اأو التقلب يف التدفقات النقدية التعاقدية  ل توؤدي ال�سروط التعاقدية التي تقدم ما يزيد عن احلدود الدنيا للتعر�س للمخاطر 

والتي تكون غري ذات عالقة برتتيب الإقرا�س الرئي�سي اإىل تدفقات نقدية تعاقدية تعترب فقط دفعة لأ�سل املبلغ والفائدة. ويف تلك 

احلالت، يتم قيا�س الأ�سل املايل بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

تقوم املجموعة بت�سنيف اأ�سولها املالية عند العرتاف املبدئي وفقًا للفئات التالية:

• املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة	

• املوجودات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر	

• املوجودات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر	

املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة:

• يتم ت�سجيل الأ�سل املايل بالتكلفة املطفاأة اإذا ا�ستوفى ال�سرطني التاليني:	

• اأن يكون حمتفظ به يف اإطار منوذج عمل يهدف اإىل الحتفاظ بالأ�سول لتح�سيل التدفقات النقدية التعاقدية.	

• اأن توؤدي �سروطه التعاقدية – يف تواريخ حمددة – اإىل تدفقات نقدية متثل فقط دفعات لأ�سل املبلغ والربح على اأ�سل املبلغ 	

القائم.
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العرتاف  يتم  الفعلي،  العائد  طريقة  با�ستخدام  املطفاأة  بالتكلفة  لحقًا  املطفاأة  بالتكلفة  امل�سجلة  املالية  املوجودات  قيا�س  يتم 

باإيرادات التمويل، واأرباح وخ�سائر �سرف العمالت الأجنبية وخ�سائر الئتمان املتوقعة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع، كما يتم 

العرتاف باأي ربح اأو خ�سارة ناجتة عن اإلغاء العرتاف يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.

ا�ستثمارات يف حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر  

عند العرتاف املبدئي، تقوم املجموعة باتخاذ قرار ل يقبل الإلغاء بت�سنيف بع�س من ا�ستثماراتهــا يف حقوق امللكية كا�ستثمارات 

اأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر اإن ا�ستوفت تعريف حقوق امللكية وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 32 الأدوات 

املالية: “العر�س” ول يتم الحتفاظ بها بغر�س املتاجرة. ويتم حتديد هذا الت�سنيف لكل اأداة على حدة.

العرتاف  ويتم  العادلة.  بالقيمة  الآخر  ال�سامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  امللكية  حقوق  ا�ستثمارات  قيا�س  يتم  ثّم  ومن 

بالتغريات يف القيم العادلة مبا يف ذلك بند حتويل العمالت الأجنبية �سمن الدخل ال�سامل الأخر وعر�سها يف احتياطيات القيمة 

العادلة كجزء من حقوق امللكية. اأما الأرباح واخل�سائر الرتاكمية املعرتف بها م�سبقًا يف الدخل ال�سامل الآخر فيتم نقلها اإىل الأرباح 

ا�ستثمارات  الأرباح من  باإيرادات توزيعات  الدخل املجمع. ويتم العرتاف  بيان  يتم العرتاف بها يف  املرحلة عند ال�ستبعاد ول 

الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر يف بيان الدخل املجمع ما مل متثل ب�سكٍل وا�سح ا�سرتدادًا جلزء من تكلفة 

ال�ستثمار ويف هذه احلالة يتم العرتاف بها يف الدخل ال�سامل الآخر. ول تخ�سع ا�ستثمارات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر اإىل تقييم انخفا�س القيمة.

املوجودات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة  

متثل املوجودات املالية يف هذه الفئة تلك الأ�سول التي مت حتديدها اإما من قبل الإدارة عند العرتاف املبدئي اأو تلك التي يطلب 

ب�سكل اإجباري اأن يتم قيا�سها بالقيمة العادلة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9. وتقوم الإدارة بتعيني اأداة بالقيمة العادلة 

من خالل الأرباح اأو اخل�سائر والتي ت�ستويف فيما دون ذلك متطلبات القيا�س بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر، فقط اإن األغت اأو خف�ست ب�سكل كبري اختالفًا حما�سبيًا كان من املمكن اأن ين�ساأ اإن مل يتم القيام بذلك. ويجب اأن 

يتم قيا�س املوجودات املالية - التي متتلك تدفقات نقدية تعاقدية ل متثل فقط دفعات لأ�سل املبلغ اأو الربح بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�سارة وذلك ب�سكٍل اإلزامي.

العادلة. ويتم العرتاف بالتغريات يف  اأو اخل�سارة بالقيمة  العادلة من خالل الربح  ويتم لحقًا قيا�س املوجودات املالية بالقيمة 

القيمة العادلة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع كما يتم العرتاف باإيرادات الأرباح من اأدوات الدين املالية با�ستخدام طريقة 

العائد الفعلي. ويتم العرتاف باإيرادات توزيعات الأرباح من ا�ستثمارات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة يف 

بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع عند تاأكيد احلق يف الدفعة.

اإعادة ت�سنيف املوجودات املالية  

ل تقوم املجموعة باإعادة ت�سنيف اأ�سولها املالية بعد العرتاف املبدئي اإل يف ظل احلالت ال�ستثنائية التي تقوم فيها املجموعة 

بال�ستحواذ على خط جتاري اأو بيعه اأو اإنهاوؤه.

انخفا�ش قيمة املوجودات املالية  

تقوم املجموعة باحت�ساب خ�سائر الئتمان املتوقعة لالأدوات املالية التالية التي ل يتم قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة من خالل الأرباح 

اأو اخل�سائر:

• ذمم الت�سهيالت البنكية 	

• الأر�سدة والودائع لدى البنوك	
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انخفا�ش قيمة  ذمم الت�سهيالت الئتمانية  

الت�سهيالت  قيمة  انخفا�س  ت�سجيل  ينبغي  الئتمانية.  الت�سهيالت  ذمم  على  املجموعة  تقدمها  التي  التمويلية  الت�سهيالت  ت�سمل 

التمويلية يف بيان املركز املايل املجمع بقيمة تعادل خ�سائر الئتمان املتوقعة التي يتم احت�سابها وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 

9 طبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي واملخ�س�سات املطلوب احت�سابها وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأعلى.
 

انخفا�ش قيمة املوجودات املالية خالف ذمم الت�سهيالت الئتمانية  

تقوم املجموعة بت�سجيل خ�سائر الئتمان املتوقعة على الأر�سدة والودائع لدى البنوك. ل تتعر�س ال�ستثمارات يف الأ�سهم خل�سائر 

الئتمان املتوقعة.

 

اخل�سائر الئتمانية املتوقعة  

تطبق املجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقيا�س خ�سائر الئتمان املتوقعة كما يلي. ويتم حتويل الأ�سول من خالل املراحل 

الثالثة التالية ا�ستنادًا اإىل التغري يف اجلودة الئتمانية منذ التحقق املبدئي.

املرحلة الأوىل: خ�سائر الئتمان املتوقعة لـ 12 �سهرًا

تقوم املجموعة بقيا�س خم�س�سات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سارة الئتمان املتوقعة لفرتة 12 �سهرًا على املوجودات املالية متى مل 

يكن هناك زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي اأو على النك�سافات التي مت حتديد اأنها ذات خماطر ائتمان 

منخف�سة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. وتعترب املجموعة اأن الأ�سل املايل ذو خماطر ائتمان منخف�سة عندما يكون ت�سنيف 

خماطر الئتمان اخلا�سة بها معادل للتعريف املفهوم عامليًا لـ “درجة ال�ستثمار”.

املرحلة الثانية: خ�سائر الئتمان املتوقعة لفرتة العمر - غري منخف�س القيمة ائتمانيًا

تقوم املجموعة بقيا�س خم�س�سات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سارة الئتمان املتوقعة طوال فرتة عمر املوجودات املالية متى مل يكن 

هناك زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي ولكن دون تعر�سها لنخفا�س القيمة ائتمانيًا.

املرحلة الثالثة: خ�سائر الئتمان املتوقعة لفرتة العمر - منخف�س القيمة ائتمانيًا

مت  التي  املالية  املوجودات  عمر  فرتة  طوال  املتوقعة  الئتمان  خ�سارة  يعادل  مببلغ  اخل�سارة  خم�س�سات  بقيا�س  املجموعة  تقوم 

تعيينها كمنخف�سة القيمة ائتمانيًا بناًء على دليل مو�سوعي لنخفا�س القيمة.

اإن خ�سائر الئتمان املتوقعة طوال عمر البند هي خ�سائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع اأحداث التعرث املحتملة على مدار العمر 

املتوقع لالأداة املالية. ومتثل فرتة الـ 12 �سهرًا من خ�سائر الئتمان املتوقعة جزءًا من خ�سائر الئتمان املتوقعة طوال عمر الأداة 

والتي تنتج من اأحداث التعرث املحتملة خالل فرتة الــ 12 �سهرًا التالية لتاريخ البيانات املالية املجمعة. يتم احت�ساب كاًل من خ�سائر 

اأو ب�سكل جممع بناًء على  12 �سهرًا �سواًء ب�سكل منفرد  الئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة وخ�سائر الئتمان املتوقعة لفرتة 

طبيعة املحفظة الأ�سا�سية لالأدوات املالية.

تقوم املجموعة يف كل تاريخ بيانات مالية جممعة بتقييم ما اإذا كان الأ�سل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية قد تعر�ست 

لنخفا�س القيمة ائتمانيًا. وتعترب املجموعة اأن الأ�سل املايل قد تعر�س لنخفا�س القيمة عند وقوع حدث واحد اأو اأكرث ممن لهم 

اأثرًا �سلبيًا على امل�ستقبل املقدر للتدفقات النقدية لالأ�سل املايل اأو عند تاأخر الدفعات التعاقدية لـ 90 يومًا.
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اأ�سا�ش الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(   .2

حتديد مرحلة انخفا�ش القيمة  

وتقوم املجموعة اأي�سًا يف كل تاريخ بيانات مالية جممعة بتقييم ما اإذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ تاريخ 

العرتاف املبدئي عرب مقارنة خماطر التعرث الذي يحدث على مدار العمر املتبقي املتوقع من تاريخ البيانات املالية املجمعة مع 

خماطر التعرث يف تاريخ العرتاف املبدئي. ومتثل املعايري الكمية املتبعة لتحديد الزيادة الكبرية يف خماطر الئتمان �سل�سلة من 

العتبات الن�سبية واملطلقة. وتعترب جميع املوجودات املالية املتاأخر �سدادها لـفرتة 30 يومًا لها زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ 

العرتاف املبدئي ويتم نقلها اإىل املرحلة الثانية حتى واإن مل ت�سر املعايري اإىل زيادة كبرية يف خماطر الئتمان.

تقوم املجموعة يف كل تاريخ بيانات مالية جممعة بتقييم ما اإذا كان الأ�سل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية قد تعر�ست 

لنخفا�س القيمة ائتمانيًا. وتعترب املجموعة اأن الأ�سل املايل قد تعر�س لنخفا�س القيمة عند وقوع حدث واحد اأو اأكرث ممن لهم 

اأثرًا �سلبيًا على امل�ستقبل املقدر للتدفقات النقدية لالأ�سل املايل اأو عند تاأخر الدفعات التعاقدية لـ 90 يومًا. ت�سنف كافة املوجودات 

املالية التي تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة الئتمانية �سمن املرحلة 3 لأغرا�س قيا�س خ�سائر الئتمان املتوقعة.

يت�سمن الدليل على النخفا�س الئتماين لالأ�سل املايل البيانات امللحوظة التالية:

• �سعوبة مالية جوهرية للمقرت�س اأو جهة الإ�سدار.	

• خمالفة بنود العقد مثل اأحداث التعرث اأو التاأخر يف ال�سداد.	

• تتعلق 	 وتعاقدية  اقت�سادية  لأ�سباب  اعتباره خالف ذلك،  املقر�س يف  امتياز، ما مل ي�سع  املقرت�س حق  املقر�س مبنح  قيام 

بتعر�س املقرت�س ل�سعوبة مالية.

• تال�سي وجود �سوق ن�سط لالأوراق املالية نظرًا لل�سعوبات املالية.	

• �سراء اأ�سل مايل مبعدل خ�سم كبري يعك�س خ�سائر الئتمان املتوقعة.	

• يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، يف حالة عدم زيادة خماطر الئتمان لأ�سل مايل اأو جمموعة اأ�سول مالية ب�سكل جوهري 	

منذ التحقق املبدئي اأو مل تتعر�س لالنخفا�س يف القيمة الئتمانية، يتم ت�سنيف هذه املوجودات املالية �سمن املرحلة الأوىل.

 

قيا�ش خ�سائر الئتمان املتوقعة  

متثل خ�سائر الئتمان املتوقعة تقديرًا موزونًا بالحتمال خل�سائر الئتمان ويتم قيا�سها على اأنها القيمة احلالية جلميع حالت العجز 

النقدي خم�سومًة على معدل الربح الفعلي لالأداة املالية. وميثل العجز املايل الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة للمجموعة 

املتوقعة  الئتمان  خ�سائر  قيا�س  يف  الرئي�سية  العنا�سر  وتت�سمن  قب�سها.  املجموعة  تتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  للعقد  وفقًا 

احتمالية التعرث ومعدل اخل�سارة عند التعرث وقيمة التعر�س عند التعرث. وتقوم املجموعة بتقدير هذه العنا�سر با�ستخدام مناذج 

خماطر الئتمان املنا�سبة مع اأخذ ت�سنيفات الئتمان لالأ�سول بعني العتبار بالإ�سافة اإىل طبيعة وقيمة ال�سمانات و�سيناريوهات 

القت�ساد الكلي امل�ستقبلية، الخ.

اإدراج املعلومات امل�ستقبلية  

تاأخذ املجموعة يف اعتبارها املتغريات القت�سادية الرئي�سية املتوقع اأن يكون لها تاأثري على خماطر الئتمان واخل�سائر الئتمانية 

املتوقعة لغر�س ادراج املعلومات امل�ستقبلية �سمن مناذج خ�سائر الئتمان املتوقعة. وتعك�س تلك املتغريات ب�سورة اأ�سا�سية التقديرات 

اإىل رفع درجة الحكام امل�ستخدمة يف  يوؤدي  العوامل  اإن مراعاة هذه  امل�ستقبلية.  واملوؤيدة للظروف القت�سادية الكربى  املعقولة 

حتديد اخل�سائر الئتمانية املتوقعة. وتقوم الإدارة مبراجعة املنهجيات والفرتا�سات مبا يف ذلك اأي توقعات للظروف القت�سادية 

امل�ستقبلية على اأ�سا�س منتظم.
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2.  اأ�سا�ش الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  

تعديل ذمم الت�سهيالت الئتمانية   

ت�سعى املجموعة يف ظل ظروف معينة اإىل اإعادة هيكلة التمويالت املقدمة اإىل العمالء با�ستثناء حيازة ال�سمان. قد يت�سمن ذلك 

مد ترتيبات ال�سداد وتخفي�س اأ�سل املبلغ اأو الربح والتفاق على �سروط جديدة للت�سهيل الئتماين اأو التمويل. ويف حالة اأن تكون 

هذه التعديالت مادية، يتم ا�ستبعاد الت�سهيل الئتماين وت�سجيل ت�سهيل ائتماين جديد ذات له �سروط وبنود خمتلفة ب�سكل مادي.

ويت�سمن الت�سهيل الئتماين خم�س�س خ�سارة يتم قيا�سه ا�ستنادًا اإىل خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدار 12 �سهر با�ستثناء بع�س 

با�ستمرار مراجعة  الإدارة  وتتوىل  الئتمانية.  القيمة  الئتماين م�ستحدث ومنخف�س  الت�سهيل  اعتبار  فيها  التي  النادرة  احلالت 

التمويل املعدل للعمالء ل�سمان اللتزام بكافة املعايري واحتمالية �سداد الدفعات امل�ستقبلية. كما تقوم الإدارة بتقييم مدى وجود اأي 

زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان اأو وجوب ت�سنيف الت�سهيل الئتماين �سمن املرحلة 3. عندما يتم تعديل التمويل للعمالء ولكن 

دون ا�ستبعادها، يتم قيا�س اأي انخفا�س يف القيمة با�ستخدام معدل الربح الفعلي الأ�سلي الذي يتم احت�سابه قبل تعديل ال�سروط.

 

ال�سطب  

يتم �سطب اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�سل املايل )اإما جزئيًا اأو بالكامل( فقط عندما تقرر املجموعة اأن املدينني لي�س لديهم 

اأ�سول اأو م�سادر دخل قد توؤدي اإىل انتاج تدفقات نقدية كافية ل�سداد املبالغ. ولكن املوجودات املالية التي يتم �سطبها ل تزال 

تخ�سع لتطبيق الأن�سطة لاللتزام بالإجراءات التي تقوم املجموعة باتخاذها ل�سرتداد املبالغ امل�ستحقة.

 

عر�ش خم�س�ش خ�سائر الئتمان املتوقعة يف بيان املركز املايل املجمع  

يتم عر�س خم�س�سات اخل�سائر املرتبطة بخ�سائر الئتمان املتوقعة كاقتطاع من جممل القيمة الدفرتية لالأ�سول املالية وذلك 

بالن�سبة لالأ�سول املالية املدرجة وفقًا للتكلفة املطفاأة

 

خم�س�ش خ�سائر الئتمان وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي  

يتم مطالبة املجموعة باحت�ساب خم�س�سات خل�سائر الئتمان على التمويالت للعمالء وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ب�ساأن 

ت�سنيف الت�سهيالت التمويلية واحت�ساب املخ�س�سات. يتم ت�سنيف الت�سهيالت التمويلية كمتاأخرة ال�سداد عندما ل يتم ا�ستالم 

الت�سهيل  ويتم ت�سنيف  العتماد.  قبل  ما  التمويلي عن حدود  الت�سهيل  زيادة  اأو يف حالة  ل�سدادها  امل�سرتط  التاريخ  ما يف  دفعة 

يوم   90 تزيد عن  ال�سداد ملدة  متاأخر  الأ�سا�سي  الق�سط  اأو  الربح  مبلغ  يكون  القيمة عندما  ال�سداد ومنخف�س  التمويلي كمتاأخر 

التمويالت  اإدارة ورقابة  التقديرية املمكن ا�سرتدادها. يتم  التمويلي عن قيمته  للت�سهيل  وكذلك يف حالة زيادة القيمة الدفرتية 

متاأخرة ال�سداد اأو التمويالت متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة باعتبارها ت�سهيالت غري منتظمة ويتم ت�سنيفها اإىل اأربعة فئات 

ت�ستخدم بعد ذلك يف تقدير املخ�س�سات:

املخ�س�سات املحددةاملعيــــارالفئة

-غري منتظمة ملدة 90 يوم ب�ساأنها مالحظات
20%غري منتظمة ملدة ترتاوح بني 91-180 يوم دون امل�ستوى 

50%غري منتظمة ملدة ترتاوح بني 181-365 يوم م�سكوك يف حت�سيلها 
100%غري منتظمة ملدة تزيد عن 365 يوم رديئة

قد تقوم املجموعة اأي�سًا باإدراج الت�سهيل الئتماين �سمن اإحدى الفئات املذكورة اأعاله ا�ستنادًا اإىل اأحكام الإدارة ب�ساأن الظروف 

املالية و/اأو الظروف غري املالية اخلا�سة بالعميل.

للت�سهيالت النقدية وذلك لكافة  اأدنى من املخ�س�سات العامة  1% كحد  اإ�سافة اإىل املخ�س�سات املحددة، يتم احت�ساب ن�سبة 

الت�سهيالت التمويلية )بال�سايف بعد بع�س فئات ال�سمانات املحددة( والتي ل تخ�سع لحت�ساب املخ�س�سات املحددة.
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اأ�سا�ش الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(   .2

الإف�ساحات املتعلقة بالتطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية 9   

يو�سح اجلدول اأدناه ت�سنيف وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 ومعيار املحا�سبة الدويل 

39 يف تاريخ التطبيق املبدئي 1 يناير 2018. 

الأ�سول املالية

الت�سنيف الأ�سلي 

طبقًا ملعيار 

املحا�سبة الدويل 

39

الت�سنيف اجلديد 

طبقًا للمعيار 

الدويل للتقارير 

املالية 9

القيمة الدفرتية 

وفقًا ملعيار 

املحا�سبة الدويل 

39

اإعادة قيا�ش 

اخل�سائر 

الئتمانية 

املتوقعة

القيمة الدفرتية 

وفقًا للمعيار 

الدويل للتقارير 

املالية 9

27,739(366)28,105التكلفة املطفاأةقرو�س ومدينون النقد والنقد املعادل
1,314-1,314التكلفة املطفاأةقرو�س ومدينوناأر�سدة مدينة اأخرى

ذمم الت�سهيالت 

الئتمانية 
238,159(10,149)248,308التكلفة املطفاأةقرو�س ومدينون

ا�ستثمارات يف اأوراق 

مالية

متاحة للبيعا�ستثمارات يف اأدوات دين

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر

7,351(2)7,349

متاحة للبيعا�ستثمارات يف اأدوات دين

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو 

اخل�سارة

1,129-1,129

ا�ستثمارات يف حقوق 

ملكية
متاحة للبيع

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر

24,045-24,045

ا�ستثمارات يف حقوق 

ملكية

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو 

اخل�سارة

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو 

اخل�سارة

8,397-8,397

318,649(10,517)308,132

مل ينتج عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 اأي تغيري يف ت�سنيف اأو قيا�س اللتزامات املالية.

يتمثل تاأثري هذا التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية كما يف 1 يناير 2018 يف تخفي�س الأرباح املرحلة مببلغ 10,517 األف دينار كويتي كما يلي: 

الأرباح املرحلة

22,809الر�سيد اخلتامي وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل 39 )31 دي�سمرب 2017(

الأثر على العرتاف باخل�سائر الئتمانية املتوقعة:

اخل�سائر الئتمانية املتوقعة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 للموجودات املالية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل ال�سامل الآخر والتي متثل دين
(2)

(366)اخل�سائر الئتمانية املتوقعة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 للموجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

(10,149)اخل�سائر الئتمانية املتوقعة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 لذمم الت�سهيالت الئتمانية

12,292الر�سيد الفتتاحي وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 يف تاريخ التطبيق الأويل كما يف 1 يناير 2018
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2.2.2  معايري وتف�سريات جديدة �سادرة ولكنها غري �سارية املفعول بعد 

اجلديدة  التالية  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  بتطبيق  املجموعة  تقم  مل  املجمعة،  املالية  البيانات  هذه  اعتماد  تاريخ  يف  كما 

واملعدلة ال�سادرة ولكنها غري �سارية بعد.

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعّدلة
�سارية املفعول للفرتات ال�سنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد

1 يناير 2019املعيار الدويل للتقارير املالية 16: عقود الإيجار

تت�سمن  التي  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  2017 على   -  2015 ال�سنوية  التح�سينات  دورة 

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3 »دمج الأعمال« واملعيار الدويل للتقارير املالية 

املحا�سبة  ومعيار  الدخل«  »�سرائب   12 الدويل  املحا�سبة  ومعيار  امل�سرتكة«،  »الرتتيبات   11
الدويل 23 »تكاليف القرتا�س«.

1 يناير 2019

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية 23 عدم التاأكد حول معاجلات �سريبة 

الدخل
1 يناير 2019

9 الأدوات املالية فيما يتعلق بخ�سائ�س الدفع  التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 

امل�سبق مع التعوي�س ال�سلبي. 
1 يناير 2019

اأو  اأو تخفي�س  19 منافع املوظفني فيما يتعلق بتعديل  التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 

ت�سوية خطة منافع حمددة  
1 يناير 2019

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 28: ال�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة 

فيما يتعلق باحل�س�س طويلة الأجل يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة. 
1 يناير 2019

– التعديالت على  التعديالت على مراجع اإطار املفاهيم الواردة يف املعايري الدولية للتقارير املالية 

املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  و   3 املالية  للتقارير  الدويل  واملعيار   2 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 

8 ومعيار  1 ومعيار املحا�سبة الدويل  14، ومعيار املحا�سبة الدويل  6 واملعيار الدويل للتقارير املالية 
املحا�سبة الدويل 34 ومعيار املحا�سبة الدويل 37 ومعيار املحا�سبة الدويل 38، وتف�سري جلنة تف�سريات 

املعايري الدولية للتقارير املالية 12 وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية 19 وتف�سري 

جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية 20 وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير 

املالية 22 وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة 32 لتحديث البيانات املتعلقة باملراجع والقتبا�سات من 

اإطار املفاهيم اأو عندما ت�سري تلك البيانات اإىل اإ�سدار خمتلف من اإطار املفاهيم.

1 يناير 2020

1 يناير 2020التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3: دمج الأعمال فيما يتعلق بتعريف الأعمال 

1 يناير 2020التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1 ومعيار املحا�سبة الدويل 8 فيما يتعلق بتعريف املادية

1 يناير 2021املعيار الدويل للتقارير املالية 17- عقود التاأمني

املحا�سبة  ومعيار  املجمعة  املالية  البيانات   10 املالية  للتقارير  الــدويل  املعيار  على  تعديالت 

الدويل 28 )ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة )2011( املتعلقة مبعاجلة 

بيع اأو م�ساهمة املوجودات من امل�ستثمر اإىل ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك.

تاأجيل تاريخ ال�سريان لأجل 

غري م�سمى. ما يزال التطبيق 

م�سموحًا به.

ل تتوقع املجموعة اأنه �سينتج عن تطبيق املعايري املدرجة اأعاله اأثر مادي يف البيانات املالية للمجموعة يف الفرتات امل�ستقبلية.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  2.3

جتميع البيانات املالية    2.3.1

ال�سركات التابعة  

تت�سمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�سركة الأم وال�سركات التي ت�سيطر عليها ال�سركة الأم و�سركاتها التابعة. تتحقق 

ال�سيطرة عندما يكون لل�سركة: )اأ( القدرة على التحكم يف اجلهة امل�ستثمر بها؛ )ب( التعر�س اأو احلق يف العوائد املتغرية نتيجة 

ال�سراكة مع اجلهة امل�ستثمر بها؛ و)ج( القدرة على ا�ستخدام التحكم يف ال�سركة امل�ستثمر بها للتاأثري على العوائد. 

تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر بها اإذا كانت احلقائق والظروف ت�سري اإىل وجود تغريات على واحد اأو 

اأكرث من عنا�سر ال�سيطرة الثالثة الواردة اأعاله.

يبداأ جتميع ال�سركة التابعة عندما ت�سيطر ال�سركة الأم على ال�سركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد ال�سركة الأم ال�سيطرة 

على ال�سركة التابعة. وب�سفة خا�سة، يتم اإدراج الدخل وامل�سروفات اخلا�سة بال�سركة التابعة املقتناة اأو املباعة خالل ال�سنة �سمن 

بيان الدخل املجمع اأو الإيرادات ال�ساملة الأخرى اعتبارًا من تاريخ �سيطرة ال�سركة الأم على ال�سركة التابعة حتى تاريخ توقف تلك 

ال�سيطرة. 

يتم توزيع الربح اأو اخل�سارة وكل بند من بنود الإيرادات ال�ساملة الأخرى على مالكي ال�سركة واجلهات غري امل�سيطرة. يتم توزيع 

يف  عجز  ر�سيد  وجود  اإىل  ذلك  اأدى  واإن  حتى  امل�سيطرة  غري  اجلهات  اأو  ال�سركة  مالكي  اإىل  التابعة  لل�سركات  ال�سامل  الدخل 

احل�س�س غري امل�سيطرة. 

عند ال�سرورة، يتم تعديل البيانات املالية لل�سركات التابعة لكي تتما�سى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.

يتم ا�ستبعاد جميع املعامالت والأر�سدة والإيرادات وامل�سروفات املتبادلة بني �سركات املجموعة بالكامل عند التجميع. 

يتم املحا�سبة عن التغريات يف ح�س�س ملكية املجموعة يف ال�سركات التابعة التي ل ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�سركة التابعة 

كمعامالت �سمن حقوق امللكية. يتم تعديل القيم الدفرتية حلقوق اجلهات امل�سيطرة وغري امل�سيطرة لتعك�س التغريات يف ح�ستها 

يف ال�سركات التابعة. يتم اإدراج الفرق بني القيمة التي مت تعديل حقوق اجلهات غري امل�سيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع اأو 

امل�ستلم يف حقوق امللكية مبا�سرة وتكون متاحة مل�ساهمي ال�سركة الأم. 

ويتم  الدخل  بيان  ال�ستبعاد يف  الناجتة عن  اأو اخل�سارة  الربح  اإثبات  يتم  التابعة  ال�سركة  ال�سيطرة على  املجموعة  تفقد  عندما 

احت�ساب الربح اأو اخل�سارة مبقدار الفرق بني: )اأ( اإجمايل القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم والقيمة العادلة للح�سة املتبقية و )ب( 

القيمة الدفرتية للموجودات قبل ال�ستبعاد )مت�سمنة ال�سهرة(، والتزامات ال�سركة التابعة وكذلك حقوق اجلهات غري امل�سيطرة. 

تتم املحا�سبة عن كافة املبالغ املعرتف بها �سابقًا يف بيان الدخل ال�سامل الآخر فيما يتعلق بال�سركة التابعة فيما اإذا كانت املجموعة 

قد قامت با�ستبعاد املوجودات واملطلوبات ذات ال�سلة بال�سركة التابعة ب�سكل مبا�سر. 

• يتم اعتبار القيمة العادلة لأي ا�ستثمار متبقي يف ال�سركة التابعة “�سابقًا” يف تاريخ فقدان ال�سيطرة على اأنها القيمة العادلة 	

9، اأو التكلفة عند العرتاف املبدئي  عند العرتاف املبدئي لغر�س املحا�سبة الالحقة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 

لال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك. 

اندماج الأعمال  

يتم ا�ستخدام طريقة الإقتناء يف املحا�سبة عن عمليات دمج الأعمال. يتم قيا�س مبلغ ال�سراء املحول لالإقتناء بالقيمة العادلة والتي 

يتم احت�سابها باإجمايل القيمة العادلة للموجودات املحولة يف تاريخ الإقتناء واملطلوبات املتكبدة من املجموعة للمالك ال�سابقني 

لل�سركة املقتناة وكذلك اأية حقوق ملكية م�سدرة من املجموعة مقابل الإقتناء. يتم اإثبات امل�ساريف املتعلقة بالإقتناء ب�سفة عامة 

يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
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يتم العرتاف املبدئي للموجودات واملطلوبات املقتناة املحددة يف عملية دمج الأعمال بالقيمة العادلة يف تاريخ الإقتناء، باإ�ستثناء 

املوجودات واملطلوبات ال�سريبية املوؤجلة، اأو اأدوات حقوق امللكية املرتبطة برتتيبات املدفوعات على اأ�سا�س الأ�سهم، واملوجودات 

امل�سنفة بغر�س البيع حيث يتم املحا�سبة عنها وفقًا ملعايري التقارير املالية ذات العالقة.

يتم قيا�س ال�سهرة مبقدار زيادة املقابل املحول وح�سة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�سركة املقتناة والقيمة العادلة لأي ح�سة 

مقتناة يف ال�سابق عن �سايف قيمة املوجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة املحددة كما يف تاريخ الإقتناء. يف حال زيادة �سايف قيمة 

املوجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة عن املقابل املحول وح�سة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�سركة املقتناة والقيمة العادلة 

لأي ح�سة مقتناة يف ال�سابق، يتم اإدراج تلك الزيادة مبا�سرة يف بيان الدخل املجمع كاأرباح.

يتم قيا�س ح�سة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�سركة التابعة املقتناة بن�سبة ح�سة احلقوق غري امل�سيطرة يف �سايف املوجودات 

املحددة لل�سركة املقتناة اأو بالقيمة العادلة لتلك احل�سة. يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة. 

اإعادة قيا�س احل�س�س اململوكة �سابقًا يف ال�سركة املقتناة بالقيمة العادلة يف  عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل، يتم 

اأو اخل�سائر الناجتة -اإن وجدت -يف بيان الدخل املجمع. يتم حتويل  اإدراج الأرباح  تاريخ الإقتناء )تاريخ بدء ال�سيطرة( ويتم 

املبالغ املعرتف بها يف بيان الدخل ال�سامل املجمع املتعلقة باحل�س�س ال�سابقة قبل تاريخ القتناء اإىل بيان الدخل املجمع كما لو 

مت ا�ستبعاد احل�سة بالكامل.

ال�سهرة  

يتم اإدراج ال�سهرة الناجتة عن اإقتناء �سركات تابعة بالتكلفة كما يف تاريخ القتناء ناق�سًا خ�سائر النخفا�س يف القيمة اإن وجدت.

املولدة  املجموعات  )اأو  للنقد  املولدة  الوحدات  ال�سهرة على  توزيع  يتم  ال�سهرة،  قيمة  انخفا�س يف  لأغرا�س حتديد مدى وجود 

للنقد( التي من املتوقع اأن ت�ستفيد من عملية اندماج الأعمال.

يتم اختبار املجموعات املولدة للنقد والتي توزع ال�سهرة عليها �سنويًا بغر�س حتديد مدى وجود انخفا�س يف قيمتها اأو على مدى 

فرتات اأقل عندما يكون هناك موؤ�سرًا على احتمال انخفا�س قيم تلك املجموعات. اإذا كانت القيم القابلة لال�سرتداد لوحدات 

توليد النقد اأقل من قيمتها الدفرتية، فاإن خ�سائر النخفا�س يف القيمة يتم توزيعها اأوًل لتخفي�س قيمة اأي �سهرة موزعة على تلك 

الوحدات ثم على اأية موجودات اأخرى مرتبطة بالوحدات على اأ�سا�س التوزيع الن�سبي ووفقًا للقيم الدفرتية لكل اأ�سل من اأ�سول 

وحدة توليد النقد. يتم اإدراج اأية خ�سائر انخفا�س يف القيمة متعلقة بال�سهرة يف بيان الدخل املجمع مبا�سرة. ل يتم رد خ�سائر 

النخفا�س يف القيم املتعلقة بال�سهرة والتي �سبق العرتاف بها يف الفرتات الالحقة.

عند ا�ستبعاد اأيًا من وحدات توليد النقد، توؤخذ قيمة ال�سهرة املتعلقة بها يف العتبار عند حتديد اأرباح وخ�سائر ال�ستبعاد.

ال�ستثمارات يف �سركات زميلة   

اإن ال�سركات الزميلة هي تلك ال�سركات التي يكون للمجموعة تاأثري جوهري عليها. اإن التاأثري اجلوهري هو القدرة على امل�ساركة 

يف القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر فيها ولي�س �سيطرة اأو �سيطرة م�سرتكة على تلك ال�سيا�سات.

يتم اإدراج نتائج اأعمال وموجودات ومطلوبات ال�سركات الزميلة يف هذه البيانات املالية املجمعة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية 

للمعيار الدويل  البيع حيث يتم املحا�سبة عنه وفقًا  اأو جزء منه م�سنف كا�ستثمار حمتفظ بها لغر�س  ا�ستثمار  فيما عدا وجود 

للتقارير املالية رقم 5 »املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�س البيع والعمليات غري امل�ستمرة«. وفًقا لطريقة حقوق امللكية، 

يدرج ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة �سمن بيان املركز املايل املجمع مبدئيًا بالتكلفة والتي يتم تعديلها لحقًا باأثر ح�سة املجموعة 

الزميلة ح�سة  ال�سركة  املجموعة يف خ�سائر  الزميلة.عندما يجاوز ن�سيب  لل�سركات  اآخر  �سامل  واأي دخل  اأو خ�سائر  اأرباح  من 

املجموعة بتلك ال�سركة الزميلة )مت�سمنة اأية ح�س�س طويلة الأجل متثل جزء من �سايف ا�ستثمار املجموعة يف ال�سركة الزميلة( 

تتوقف املجموعة عن ت�سجيل ن�سيبها يف اخل�سائر. يتم ت�سجيل اخل�سائر الإ�سافية اإذا  فقط عندما يقع علي املجموعة التزام اأو 

قامت بالدفع نيابة عن ال�سركة الزميلة.
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عند ال�ستحواذ على �سركة زميلة فاإن اأي زيادة يف تكلفة القتناء عن ح�سة املجموعة يف �سايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 

املحددة واللتزامات املحتملة املعرتف بها لل�سركة الزميلة كما يف تاريخ عملية القتناء، يتم العرتاف بها ك�سهرة. وتظهر ال�سهرة 

كجزء من القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة. اإن اأي زيادة يف ح�سة املجموعة يف �سايف القيمة العادلة للموجودات 

واملطلوبات املحددة واللتزامات املحتملة عن تكلفة القتناء بعد اإعادة التقييم يتم اإدراجها مبا�سرة �سمن بيان الدخل املجمع.

عندما تتعامل املجموعة مع �سركة زميلة، يتم ا�ستبعاد الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن املعامالت مع ال�سركات الزميلة يف حدود 

ح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة.

2.3.2  الأدوات املالية )�سارية اعتبارًا من 1 يناير 2018(

يتم العرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما ت�سبح املجموعة طرفًا يف الأحكام التعاقدية لهذه الأدوات.

اإ�سدار  اأو  باقتناء  مبا�سرة  املرتبطة  املعاملة  تكاليف  اإن  العادلة.  بالقيمة  مبدئيًا  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  قيا�س  يتم 

يتم  الدخل(  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  )بخالف  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات 

اإن  املبدئي.  العرتاف  عند  منا�سبًا،  يكون  حيث  املالية،  واملطلوبات  املالية  للموجودات  العادلة  القيمة  من  خ�سمها  اأو  اإ�سافتها 

تكاليف املعاملة املرتبطة مبا�سرة باإقتناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، يتم العرتاف 

بها مبا�سرة �سمن بيان الدخل.

املوجودات املالية  

اأو بيع املوجودات املالية التي تتم بال�سروط العتيادية با�ستخدام طريقة  اإلغاء العرتاف بكافة عمليات �سراء  اأو  يتم العرتاف 

تاريخ املتاجرة. اإن عمليات ال�سراء اأو البيع التي تتم بال�سروط العتيادية هي عمليات �سراء اأو بيع موجودات مالية تتطلب ت�سليم 

املوجودات خالل فرتة يتم حتديدها عامة وفقًا للقوانني اأو الأعراف املتعامل بها يف ال�سوق.

يتم لحقًا قيا�س كافة املوجودات املالية املدرجة �سواء بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة وفقًا لت�سنيفها.

التكلفة املطفاأة وطريقة الفائدة الفعالة  

بالن�سبة لالأدوات املالية بخالف الأ�سول املالية امل�سرتاة اأو النا�سئة ذات اجلدارة الئتمانية املتدهورة، فاإن �سعر الفائدة الفعلي هو 

الذي يخ�سم حتديدًا املتح�سالت النقدية امل�ستقبلية املقدرة )مبا يف ذلك كافة الر�سوم والنقاط املدفوعة اأو امل�ستلمة التي ت�سكل 

جزءًا ل يتجزاأ من �سعر الفائدة الفعلي، وتكاليف املعاملة، بالإ�سافة اإىل العالوات واخل�سومات الأخرى( بدون اخل�سائر الئتمانية 

املتوقعة خالل العمر املتوقع لأداة الدين اأو فرتة اأق�سر عندما يكون ذلك منا�سبًا بالن�سبة لإجمايل القيمة الدفرتية لأداة الدين عند 

العرتاف املبدئي. بالن�سبة لالأ�سول املالية امل�سرتاة اأو النا�سئة ذات اجلدارة الئتمانية املتدهورة، فاإن �سعر الفائدة الفعلي املعدل 

فيما يخ�س الئتمان يتم احت�سابه عن طريق خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مبا يف ذلك اخل�سائر الئتمانية املتوقعة 

اإىل مقدار التكلفة املطفاأة لأداة الدين عند العرتاف املبدئي.

اإن التكلفة املطفاأة لالأ�سل املايل هي املبلغ الذي يتم من خالله قيا�س الأ�سل املايل عند العرتاف املبدئي خم�سومًا منه املبالغ 

امل�سددة من اأ�سل املبلغ، بالإ�سافة اإىل الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة لأي فرق يتم ت�سويته بني املبلغ املبدئي 

ومبلغ ال�ستحقاق معدل باأي خم�س�س خ�سارة. على اجلانب الآخر، فاإن اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�سل املايل هي التكلفة املطفاأة 

لالأ�سل املايل قبل خم�س�س اخل�سارة.

بالتكلفة املطفاأة وبالقيمة  التي يتم قيا�سها لحقًا  الفعالة لأدوات الدين  الفائدة  با�ستخدام طريقة  الفوائد  باإيرادات  يتم العرتاف 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر. بالن�سبة لالأدوات املالية بخالف الأ�سول املالية امل�سرتاة اأو النا�سئة ذات اجلدارة الئتمانية 

املتدهورة، يتم احت�ساب اإيرادات الفوائد من خالل تطبيق �سعر الفائدة الفعلي على اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�سل املايل با�ستثناء 

املوجودات املالية التي اأ�سبحت لحقًا ذات جدارة ائتمانية متدهورة. 
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الفوائد من خالل تطبيق  باإيرادات  يتم العرتاف  ائتمانية متدهورة،  اأ�سبحت لحقًا ذات جدارة  التي  املالية  بالن�سبة لالأ�سول 

�سعر الفائدة الفعلي على التكلفة املطفاأة لالأ�سل املايل. ويف فرتات التقرير الالحقة، اإذا حت�سنت املخاطر الئتمانية الناجتة عن 

الأدوات املالية ذات اجلدارة الئتمانية املتدهورة بحيث مل يعد الأ�سل املايل ذو جدارة ائتمانية متدهورة، يتم العرتاف باإيرادات 

الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�سل املايل.

بالن�سبة لالأ�سول املالية امل�سرتاة اأو النا�سئة ذات اجلدارة الئتمانية املتدهورة، تعرتف ال�سركة باإيرادات الفوائد من خالل تطبيق 

�سعر الفائدة الفعلي املعدل فيما يخ�س الئتمان على التكلفة املطفاأة لالأ�سل املايل منذ العرتاف املبدئي.

ل تعود طريقة الحت�ساب اإىل اإجمايل الأ�سل املايل حتى يف حالة حت�سن املخاطر الئتمانية لحقًا بحيث مل يعد الأ�سل املايل ذو 

جدارة ائتمانية متدهورة. 

يتم العرتاف باإيرادات الفوائد يف بيان الدخل.

املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة   

اإن املوجودات املالية غري امل�ستوفية ل�سروط الت�سنيف والقيا�س بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، 

يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. وحتديدًا: 

• يتم ت�سنيف ال�ستثمارات يف اأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة ما مل تقم املجموعة بت�سنيف ا�ستثمار حقوق 	

امللكية غري املحتفظ بها بغر�س املتاجرة اأو التي ل متثل مقابل نقدي حمتمل ناجت من دمج الأعمال، على اأنه “بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل ال�سامل الآخر” عند العرتاف املبدئي. 

• اإن اأدوات الدين التي ل ت�ستويف ل�سروط الت�سنيف والقيا�س بالتكلفة املطفاأة اأو معايري القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 	

الآخر يتم ت�سنيفها “بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة”. بالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن ت�سنيف اأدوات الدين التي 

ت�ستويف �سروط الت�سنيف بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر على اأنها “بالقيمة العادلة من 

الثبات  اأو يقلل ب�سكل جوهري من عدم  الت�سنيف ي�ستبعد  اإذا كان هذا  اأو اخل�سارة” عند العرتاف املبدئي  الربح  خالل 

يف القيا�س اأو العرتاف الذي قد ين�ساأ من قيا�س املوجودات اأو املطلوبات اأو العرتاف بالأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عنهما 

ا�ستنادًا اإىل اأ�س�س خمتلفة. 

يف نهاية كل فرتة مالية، يتم قيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة وفقًا لقيمتها العادلة، مع ت�سجيل 

اأي اأرباح اأو خ�سائر من القيمة العادلة يف بيان الربح اأو اخل�سارة اإىل احلد الذي ل ت�سكل معه جزءًا من عالقة حتوط معينة.

اأدوات امللكية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر  

عند التطبيق املبدئي، يجوز للمجموعة اأن تختار - ب�سكل ل ميكن الرجوع فيه - )ح�سب كل اأداة على حدة( ت�سنيف ال�ستثمارات 

الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  بالت�سنيف  ال�سماح  يتم  ل  الآخر.  ال�سامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  ملكية  اأدوات  يف 

ال�سامل الآخر اإذا كانت ال�ستثمارات حمتفظ بها بغر�س املتاجرة اأو كانت متثل مقابل حمتمل �سمن عملية اندماج اأعمال والذي 

ينطبق عليه املعيار الدويل للتقارير املالية 3.

يتم الحتفاظ بالأ�سل املايل بغر�س املتاجرة اإذا: 

• مت اقتنائه ب�سكل رئي�سي بهدف بيعه على املدى القريب، اأو	

• عند العرتاف املبدئي يكون جزء من حمفظة اأدوات مالية حمددة تديرها ال�سركة معًا والتي يوجد ب�ساأنها دلياًل على منط 	

فعلي حديث للح�سول على اأرباح ق�سرية الأجل، اأو

• يكون عبارة عن م�ستق )با�ستثناء امل�ستق الذي يكون عبارة عن عقد �سمان مايل اأو اأداة حتوط م�سنفة وفعالة(.	
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العادلة  للقيمة  وفقًا  الآخر  ال�سامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  امل�سنفة  امللكية  اأدوات  ال�ستثمارات يف  قيا�س  مبدئيًا  يتم 

اأو خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن التغريات  اأرباح  اأي  بالإ�سافة اإىل تكاليف املعاملة. يتم لحقًا قيا�سها بالقيمة العادلة مع ت�سجيل 

يف القيمة العادلة املعرتف بها يف الدخل ال�سامل الآخر �سمن احتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات. لن يتم اإعادة ت�سنيف الربح 

املرتاكم اأو اخل�سارة املرتاكمة اإىل بيان الدخل عند بيع هذه ال�ستثمارات، ولكن �سوف يتم حتويلها اإىل الأرباح املرحلة.

قامت املجموعة بت�سنيف كافة ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية والتي ل يتم الحتفاظ بها بغر�س املتاجرة، بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية 9.

يتم العرتاف بالتوزيعات الناجتة من هذه ال�ستثمارات �سمن بيان الدخل عندما ين�ساأ حق املجموعة يف ا�ستالم التوزيعات ما مل متثل 

التوزيعات ب�سكل وا�سح ا�سرتداد جزء من تكلفة ال�ستثمار. يتم اإدراج التوزيعات �سمن بند “اإيرادات ال�ستثمار” يف بيان الدخل.

اأرباح وخ�سائر �سرف عمالت اأجنبية   

يتم حتديد القيمة الدفرتية للموجودات املالية املقومة بعملة اأجنبية بنف�س تلك العملة ويتم ترجمتها ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف 

نهاية كل فرتة، وخا�سة ما يلي: 

بالن�سبة لأدوات امللكية املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، يتم العرتاف بفروق اأ�سعار ال�سرف يف الدخل 

ال�سامل الآخر �سمن احتياطي اإعادة تقييم ا�ستثمارات. 

انخفا�ش قيمة موجودات مالية  

املوجودات املالية بخالف الت�سهيالت الئتمانية  

للتقارير الدويل  املعيار  ملا ن�س عليه  وفقًا  املتوقعة  الئتمانية  لتكوين خم�س�سات مقابل اخل�سائر  العام  املنهج  املجموعة   تطبق 

املالية 9، فيما يتعلق بالأدوات املالية �سمن النقد و النقد املعادل. ت�ستخدم املجموعة الت�سنيف الئتماين وفقًا لوكالت ت�سنيف 

خارجية لتقييم خماطر الئتمان التي تتعر�س لها هذه املوجودات املالية ويتم مراقبة وحتديث هذه الت�سنيفات املن�سورة با�ستمرار.

الت�سهيالت الئتمانية  

الدويل  للمعيار  وفقًا  الئتمانية  للت�سهيالت  املتوقعة  الئتمان  خ�سائر  خم�س�س  احت�ساب  املركزي  الكويت  بنك  تعليمات  تتطلب 

للتقارير املالية 9 وفقًا لإر�سادات بنك الكويت املركزي اأو املخ�س�سات املطلوبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأكرب 

كما يلي:

خم�س�ش انخفا�ش القيمة وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي  

تتطلب تعليمات بنك الكويت املركزي ت�سجيل خم�س�سات عامة بحد اأدنى بن�سبة 1% للت�سهيالت النقدية بال�سايف بعد بع�س فئات 

ال�سمان املحتجزة. ويتم ت�سجيل املخ�س�سات املحددة ا�ستنادا اإىل مدة التاأخر يف �سداد الت�سهيل الئتماين كما هو مبني اأدناه، 

بال�سايف بعد ال�سمانات املوؤهلة:

ن�سبة املخ�س�شمدة التاأخر يف ال�سدادالفئة

20%اأكرث من 90 يومًا واأقل من 180 يومًادون امل�ستوى

50%اأكرث من 180 واأقل من 365 يومًام�سكوك يف حت�سيلها

100%اأكرث من 365 يومًارديئة
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خم�س�ش خ�سائر الئتمان وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي  

ي�ستند خم�س�س خ�سائر الئتمان املتوقعة اإىل خ�سائر الئتمان التي من املتوقع اأن تن�ساأ على مدار عمر الأ�سل )»خ�سائر الئتمان 

املتوقعة على مدار عمر الأداة«(، ما مل توجد زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان منذ تاريخ ا�ستحداث الأداة، ويف تلك احلالة، 

ي�ستند املخ�س�س اإىل خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدار مدة اثني ع�سر �سهرًا )»خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�سر 

�سهرًا«(.

تتمثل خ�سائر الئتمان على مدى فرتة اثني ع�سر �سهرًا يف ذلك اجلزء من خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة والذي 

ميثل خ�سائر الئتمان املتوقعة الناجتة عن اأحداث التعرث يف �سداد الت�سهيالت الئتمانية واملحتملة خالل فرتة اثني ع�سر �سهرًا من 

تاريخ املعلومات املالية.

حتت�سب كل من خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة وخ�سائر الئتمان املتوقعة على مدى اثني ع�سر �سهرًا على اأ�سا�س 

فردي اأو جممع، ح�سب طبيعة حمفظة الت�سهيالت الئتمانية ذات ال�سلة.

الئتمان  خماطر  كانت  اإذا  ملا  جممعة  مالية  بيانات  فرتة  كل  نهاية  يف  تقييم  اإجراء  على  تن�س  �سيا�سة  بو�سع  املجموعة  قامت 

املرتبطة بالت�سهيالت الئتمانية قد زادت ب�سورة ملحوظة منذ التحقق املبدئي، وذلك عن طريق مراعاة التغري يف خماطر التعرث 

الذي قد يحدث على مدى الفرتة املتبقية من عمر الت�سهيل الئتماين. 

ت�سنف املجموعة الت�سهيالت الئتمانية اإىل ثالث فئات، املرحلة 1 واملرحلة 2 واملرحلة 3، كما هو مبني اأدناه:

املرحلة 1: خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�سر �سهرًا

تقي�س املجموعة خم�س�سات اخل�سائر وفقًا ملبلغ يعادل خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�سر �سهرًا للموجودات املالية 

التي ل تتعر�س لزدياد ملحوظ يف خماطر الئتمان منذ التحقق املبدئي اأو لالنك�سافات املحددة كانك�سافات ذات خماطر ائتمان 

منخف�سة يف تاريخ البيانات املالية. وتعترب املجموعة اأن الأ�سل املايل ذو خماطر ائتمان منخف�سة عندما يكون ت�سنيف خماطر 

الئتمان اخلا�سة بها معادًل للتعريف املفهوم عامليًا لـ »درجة ال�ستثمار«.

املرحلة 2: خ�سائر الئتمان على مدار عمر الأداة – دون اأي انخفا�س ائتماين

تقي�س املجموعة خم�س�سات اخل�سائر مببلغ يعادل خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة للموجودات املالية التي ت�سهد 

زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان منذ التحقق املبدئي ولكن دون اأن تتعر�س لالنخفا�س الئتماين. 

املرحلة 3: خ�سائر الئتمان على مدار عمر الأداة – مع التعر�س لالنخفا�س الئتماين

تقي�س املجموعة خم�س�سات اخل�سائر مببلغ يعادل ن�سبة 100% من �سايف التعر�س اأي بعد خ�سم مبلغ ال�سمانات املحددة للمبلغ 

املعر�س وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي. 

اإن خ�سائر الئتمان املتوقعة طوال عمر البند هي خ�سائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع اأحداث التعرث املحتملة على مدار العمر 

املتوقع لالأداة املالية. ومتثل فرتة الـ 12 �سهرًا من خ�سائر الئتمان املتوقعة جزءًا من خ�سائر الئتمان املتوقعة طوال عمر الأداة 

والتي تنتج من اأحداث التعرث املحتملة خالل فرتة الــ 12 �سهرًا التالية لتاريخ البيانات املالية املجمعة. يتم احت�ساب كاًل من خ�سائر 

اأو ب�سكل جممع بناًء على  12 �سهرًا �سواًء ب�سكل منفرد  الئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة وخ�سائر الئتمان املتوقعة لفرتة 

طبيعة املحفظة الأ�سا�سية لالأدوات املالية.
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ازدياد خماطر الئتمان ب�سكل ملحوظ  

او حمفظة  الأداة  اإذا كانت  ما  ولتحديد  املتوقعة.  الئتمان  املعر�سة خل�سائر  املوجودات  با�ستمرار مبراقبة كافة  تقوم املجموعة 

الأدوات �سوف تتعر�س خل�سائر الئتمان املتوقعة ملدة 12 �سهر او على مدى عمر الأداة، تقوم املجموعة بتقييم مدى وجود ازدياد 

ملحوظ يف خماطر الئتمان منذ التحقق املبدئي، وموؤ�سرات الرتاجع واإجراء حتليل ي�ستند اإىل اخلربة التاريخية للمجموعة وتقييم 

خبري ملخاطر الئتمان مبا يف ذلك املعلومات امل�ستقبلية. 

كما تقوم املجموعة بتطبيق طريقة نوعية ثانوية لقيا�س الزدياد امللحوظ يف خماطر الئتمان للموجودات املالية مثل انتقال العميل/ 

الأحداث  اأن  اعتبارها  يف  اأي�سًا  املجموعة  تاأخذ  اأن  يجوز  احلالت،  بع�س  ويف  احل�ساب.  تعليق  اأو  املراقبة،  قائمة  اإىل  الت�سهيل 

املو�سحة اأدناه )على �سبيل املثال ولي�س احل�سر( متثل موؤ�سرات على الزدياد امللحوظ يف خماطر الئتمان بخالف التعرث.

• مطالبة العميل بتمويل عاجل من املجموعة، 	

• يكون للعميل التزامات متاأخرة اإىل جهات دائنة عامة اأو موظفني،	

• وفاة احلا�سل على التمويل؛	

• انخفا�س مادي يف قيمة ال�سمان الأ�سا�سي حيث من املتوقع ا�سرتداد التمويل من بيع ال�سمان؛	

• انخفا�س مادي يف اإجمايل مبيعات العميل اأو فقد كبار العمالء اأو تدهور املركز املايل للعميل؛	

• تقدم امللتزم )اأو اأي جهة قانونية تابعة ملجموعة امللتزم( بطلب اإعالن الإفال�س/ احلماية اأو الت�سفية؛ 	

• تعليق الأ�سهم او اأوراق الدين املتداولة للملتزم يف ال�سوق الرئي�سي نتيجة �سائعات او حقائق تتعلق مبواجهته ل�سعوبات مالية، 	

• اتخاذ اإجراءات قانونية �سد العميل من قبل دائنني اآخرين.	

• وجود دليل وا�سح على عدم قدرة العميل على �سداد ديونه يف تواريخ ا�ستحقاقها.	

• بخالف قواعد الت�سنيف للمراحل اأعاله، تلتزم املجموعة اأي�سًا بالإر�سادات الواردة �سمن تعليمات بنك الكويت املركزي كما يلي:	

• يتم ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية �سمن املرحلة 2 التي تت�سمن التعرث يف �سداد املبلغ الأ�سلي اأو الربح ملدة تزيد عن 30 يوم.	

• يتم ت�سنيف كافة الت�سهيالت الئتمانية املعاد جدولتها �سمن املرحلة 2 ما مل تتاأهل للت�سنيف �سمن املرحلة 3. 	

احت�ساب خ�سائر الئتمان املتوقعة  

النقدية  النخفا�سات  لقيا�س  بالحتمالت  �سيناريوهات مرجحة  ثالثة  اإىل  ا�ستنادًا  املتوقعة  الئتمان  املجموعة خ�سائر  حتت�سب 

املتوقعة، خم�سومة بن�سبة تقريبية اإىل معدل الربح الفعلي. والنخفا�س النقدي هو الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة اإىل 

املن�ساأة طبقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املن�ساأة ا�ستالمها.

فيما يلي اآليات احت�ساب خ�سائر الئتمان املتوقعة والعنا�سر الرئي�سية فيها هي كما يلي:

• اإن احتمالت 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�سل املايل �سابقا وا�ستمرار اإدراجه يف املحفظة. ت�ستخدم املجموعة طريقة قيا�س 

احتمالت التعرث خالل الدورات الزمنية يف وقت معني لتحديد كل ت�سنيف بغر�س احت�ساب خ�سائر الئتمان املتوقعة. ميثل 

التمويلية املمنوحة للعمالء. ل يوجد تقييم لعمالء املجموعة مت عن طريق  للت�سهيالت   %1.3 التعرث  احلد الأدنى لحتمال 

�سركات التقييم اخلارجي. 
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• قيمة التعر�س يف حالة التعرث تتمثل يف تقدير قيمة التعر�س املحتمل مواجهتها عند وقوع تعرث يف امل�ستقبل اأخذًا يف العتبار 	

املقررة  املواعيد  يف  �سواء  والربح  املبلغ  اأ�سل  �سداد  ذلك  يف  مبا  املالية،  البيانات  تاريخ  بعد  املخاطر  يف  املتوقعة  التغريات 

مبوجب العقد وكذلك، النخفا�س املتوقع يف الت�سهيالت التي تلتزم بها املجموعة. وفقًا ملتطلبات بنك الكويت املركزي، تطبق 

املجموعة معامل حتويل الئتمان بن�سبة 100% على 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 	

اإىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة وتلك التي يتوقع املمول ا�ستالمها، مبا يف ذلك مبلغ ال�سمان. وعادة ما 

يتم التعبري عنها بن�سبة من قيمة التعر�س عند التعرث.

يف  الواردة  يلي:  كما  بالإر�سادات  املجموعة  تلتزم  اأعاله،  التعرث  عند  اخل�سارة  معدل  تقدير  اآليات  بخالف 

تعليمات بنك الكويت املركزي كما يلي:

• تطبق املجموعة معدل اخل�سارة عند التعرث بن�سبة 50% كحد اأدنى للت�سهيالت الئتمانية غري املكفولة ب�سمان.	

• تلتزم املجموعة بال�سمانات املوؤهلة لال�ستبعاد وبن�سبة ال�ستقطاع على النحو الواد يف تعليمات بنك الكويت املركزي.	

عند تقدير خ�سائر الئتمان املتوقعة، تراعي املجموعة ثالثة �سيناريوهات )�سيناريو اأ�سا�سي، �سيناريو متزايد، �سيناريو منخف�س(. 

يرتبط كل �سيناريو من هذه ال�سيناريوهات بقيم خمتلفة لعوامل احتمالية التعرث، وقيمة التعر�س عند التعرث، ومعدل اخل�سارة 

با�سرتداد  التوقع  املتعددة كيفية  ال�سيناريوهات  الإعداد ومتى كان مالئمًا، يت�سمن تقييم  اأ�سا�س  التعرث كما هو مو�سح يف  عند 

الت�سهيالت الئتمانية غري املنتظمة مبا يف ذلك احتمالية ت�سويب التعرث يف �سداد الت�سهيالت الئتمانية وقيمة ال�سمان اأو املبلغ 

الذي قد يتم ا�ستالمه مقابل بيع الأ�سل.

حق  للمجموعة  تكن  مل  ما  املايل  لالأ�سل  التعاقدية  الفرتة  متثل  الئتمان  خ�سائر  حتديد  خاللها  يتم  التي  الق�سوى  الفرتة  اإن 

قانوين يف ا�ستدعائها يف وقت مبكر با�ستثناء املوجودات املالية املدرجة �سمن امل�ستوى 2؛ حيث تاأخذ املجموعة يف اعتبارها احلد 

الأدنى ملدة ال�ستحقاق جلميع الت�سهيالت التمويلية ملدة 7 �سنوات )با�ستثناء التمويل ال�ستهالكي وت�سهيالت الإ�سكان ال�سخ�سي 

التي يقوم بتنظيمها بنك الكويت املركزي بناًء على الرواتب( ما مل يكن للت�سهيالت التمويلية مدة ا�ستحقاق تعاقدية غري قابلة 

للتمديد، وتكون الدفعة النهائية اأقل من 50% من اإجمايل قيمة الت�سهيل املمنوح. بالن�سبة للتمويل ال�ستهالكي وت�سهيالت الإ�سكان 

ال�سخ�سي والتي تخ�سع لرقابة بنك الكويت املركزي ا�ستنادًا اإىل الراتب وامل�سنفة �سمن املرحلة 2، حتدد املجموعة احلد الأدنى 

ملدة ال�ستحقاق ملدة 5 �سنوات و15 �سنة على التوايل. 

اإلغاء العرتاف باملوجودات املالية  

الأ�سل  من  النقدية  للتدفقات  التعاقدية  انتهاء �سالحية احلقوق  حالة  فقط يف  املايل  بالأ�سل  العرتاف  باإلغاء  املجموعة  تقوم 

بكافة  الحتفاظ  اأو  بنقل  املجموعة  قيام  الآخر. يف حال عدم  للطرف  الأ�سل  ملكية  ومزايا  وكافة خماطر  املايل  الأ�سل  نقل  اأو 

خماطر ومزايا امللكية وا�ستمرت يف ال�سيطرة على الأ�سل املنقول، تقوم املجموعة باإثبات ح�ستها املحتفظ بها يف الأ�سل واللتزام 

امل�ساحب له مقابل املبالغ التي قد ت�سطر لدفعها. اإذا احتفظت املجموعة بكافة خماطر ومزايا ملكية الأ�سل املايل املنقول، ت�ستمر 

املجموعة يف العرتاف بالأ�سل املايل كما يتم العرتاف بالتزام مايل م�سمون مبقدار املتح�سالت امل�ستلمة. 

اإلغاء العرتاف بالأ�سل املايل املقا�س بالتكلفة املطفاأة، يتم ت�سجيل الفرق بني القيمة الدفرتية لهذا الأ�سل واملبلغ املقابل  عند 

امل�ستلم وامل�ستحق يف بيان الدخل. 
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املطلوبات املالية واأدوات حقوق امللكية  

الت�سنيف كدين اأو حقوق ملكية   

يتم ت�سنيف اأدوات الدين وحقوق امللكية امل�سدرة من قبل املن�ساأة �سمن املطلوبات املالية اأو حقوق امللكية وفقًا مل�سمون الرتتيبات 

التعاقدية وتعريفات اللتزام املايل واأداة حقوق امللكية. 

اأدوات حقوق امللكية   

اإن اأداة حقوق امللكية هي اأي عقد يثبت ح�سة متبقية يف موجودات من�ساأة بعد خ�سم جميع التزاماتها. يتم العرتاف باأدوات حقوق 

امللكية ال�سادرة من قبل املن�ساأة ب�سايف املتح�سالت امل�ستلمة بعد خ�سم تكاليف الإ�سدار املبا�سرة. 

يتم العرتاف باإعادة �سراء اأدوات حقوق امللكية اخلا�سة بال�سركة ويتم خ�سمها مبا�سرة يف حقوق امللكية. ل يتم العرتاف بربح 

اأو خ�سارة يف بيان الدخل نتيجة �سراء اأو بيع اأو اإ�سدار اأو اإلغاء اأدوات حقوق امللكية اخلا�سة باملجموعة.

املطلوبات املالية   

يتم قيا�س كافة املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة اأو القيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

املطلوبات املالية املقا�سة لحقًا بالتكلفة املطفاأة   

يتم لحقًا قيا�س املطلوبات املالية التي ل ت�سنف �سمن البنود التالية، بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة: 

املقابل النقدي املحتمل يف عملية اندماج الأعمال؛  )1

حمتفظ بها للمتاجرة؛  )2

م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.  )3

الفرتات  الفوائد على مدار  وتوزيع م�ساريف  املالية  للمطلوبات  املطفاأة  التكلفة  احت�ساب  الفعلية هي طريقة  الفائدة  اإن طريقة 

ذات ال�سلة. اإن معدل الفائدة الفعلي هو معدل خ�سم املدفوعات النقدية امل�ستقبلية املقدرة )مبا يف ذلك كافة الر�سوم والنقاط 

املدفوعة اأو امل�ستلمة والتي ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة وغري ذلك من عالوات اأو خ�سومات( 

خالل العمر املتوقع للمطلوبات املالية، اأو )حيث يكون منا�سبًا( على مدى فرتة اأق�سر، اإىل التكلفة املطفاأة للمطلوبات املالية. 

خ�سائر واأرباح �سرف العمالت الأجنبية  

بالن�سبة للمطلوبات املالية املقومة بعمالت اأجنبية والتي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة يف نهاية كل فرتة، فاإنه يتم حتديد خ�سائر 

التكلفة املطفاأة لهذه الأدوات. يتم العرتاف بهذه اخل�سائر والأرباح الناجتة عن  اإىل  واأرباح �سرف العمالت الأجنبية ا�ستنادًا 

“اإيرادات اأو م�سروفات اأخرى” يف بيان الدخل للمطلوبات املالية التي ل ت�سكل جزءًا من  �سرف العمالت الأجنبية �سمن بند 

عالقة حتوط حمددة.

اإلغاء العرتاف باملطلوبات املالية  

تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف باملطلوبات املالية فقط عندما يتم الإعفاء من التزامات املجموعة اأو اإلغاوؤها اأو انتهاء �سالحية 

ا�ستحقاقها. ويتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل امل�ستبعد واملبلغ النقدي املدفوع وامل�ستحق، يف بيان الدخل.
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الأدوات املالية )�سارية حتى 31 دي�سمرب 2017(  2.3.3

يتم العرتاف باملوجودات واللتزامات املالية عندما ت�سبح املجموعة طرفًا لاللتزامات التعاقدية لهذه الأدوات.

يتم قيا�س جميع املوجودات املالية اأو املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم اإ�سافة اأو خ�سم تكاليف املعاملة املتعلقة مبا�سرة 

)با�ستثناء  املبدئي  العرتاف  عند  املايل  اللتزام  اأو  لالأ�سل  العادلة  القيمة  من  املايل  اللتزام  اأو  لالأ�سل  الإ�سدار  اأو  بالقتناء 

بالإقتناء  املتعلقة  املعاملة  تكاليف  اإدراج  يتم  اأو اخل�سارة”(. حيث  الربح  العادلة من خالل  “القيمة  بـ  امل�سنفة  املالية  الأدوات 

مبا�سرة يف بيان الدخل املجمع.

املوجودات املالية  

يتم ت�سنيف املوجودات املالية اإىل ت�سنيفات حمددة وهي موجودات مالية “بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل “وموجودات 

مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق وموجودات مالية “متاحة للبيع” و”قرو�س ومدينون”. تقوم املجموعة بتحديد الت�سنيف 

املنا�سب ملوجوداتها املالية يف تاريخ العرتاف املبدئي بناًء على الغر�س من اقتناء تلك املوجودات املالية. يتم العرتاف بكافة 

عمليات ال�سراء والبيع للموجودات املالية يف تاريخ املتاجرة. تقوم املجموعة بت�سنيف موجوداتها املالية كما يلي:

• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل	

يتم ت�سنيف املوجودات املالية اإىل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يف حالة ما اإذا مت الحتفاظ بها بغر�س 

املتاجرة اأو مت حتديدها كذلك عند القتناء. 

يتم العرتاف باملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمتها العادلة. ويتم اإثبات �سايف الأرباح واخل�سائر يف 

بيان الدخل املجمع التي تت�سمن التوزيعات النقدية والفوائد املكت�سبة من الأ�سل املايل ويتم اإدراجها يف �سطر “اأرباح وخ�سائر 

اأخرى”. يتم حتديد القيمة العادلة كما هو مو�سح يف اإي�ساح 3.3.

• القرو�س واملدينون	

هي موجودات مالية بخالف امل�ستقات ذات ا�ستحقاق ثابت اأو حمدد، وهي غري م�سعرة يف اأ�سواق ن�سطة. تثبت القرو�س واملدينني 

)مدينو التمويل واملرابحات املدينة واملدينني الآخرون( بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام معدل العائد الفعلي خم�سومًا منها اأي خ�سائر 

انخفا�س يف القيمة.

• املوجودات املالية املتاحة للبيع	

اإن املوجودات املالية املتاحة للبيع لي�ست م�ستقات، وهي التي مل يتم ت�سنيفها كـ )اأ( قرو�س ومدينون اأو )ب( حمتفظ بها حتى 

تاريخ ال�ستحقاق اأو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.

يتم اإعادة قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيمة العادلة كما هو مو�سح يف اإي�ساح 3.

يتم اإدراج التغري يف القيمة العادلة �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى وترتاكم �سمن احتياطي التغري يف القيمة العادلة. يف حالة 

�سمن بند احتياطي  قبل  من  املرتاكمة  اخل�سارة  اأو  الربح  ت�سنيف  اإعادة  يتم  بيع اأو انخفا�س قيمة املوجودات “املتاحة للبيع”، 

التغري يف القيمة العادلة يف الربح اأو اخل�سارة.

يتم اإثبات ال�ستثمارات املتاحة للبيع غري امل�سعرة يف �سوق ن�سط والتي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سورة موثوق بها بالتكلفة 

بعد خ�سم النخفا�س يف القيمة يف نهاية كل فرتة مالية.

يتم اإثبات التوزيعات النقدية املتعلقة بال�ستثمارات املتاحة للبيع يف بيان الدخل املجمع عند ثبوت حق املجموعة يف ا�ستالم تلك 

التوزيعات، ويتم اإثبات اأرباح اأو خ�سائر فروق العملة املتعلقة بها �سمن بنود بيان الدخل ال�سامل الآخر.
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• النخفا�س يف القيمة	

يف نهاية كل فرتة مالية، تقوم املجموعة بتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على وجود انخفا�س يف القيمة لالأ�سل املايل 

الدخل املجمع  بيان  القيمة يف  يتم العرتاف بخ�سائر النخفا�س يف  الدخل.  – بيان  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  بخالف 

مبا�سرة عند وجود دليل اإيجابي- نتيجة لوقوع حدث اأو اأكرث بعد العرتاف املبدئي لهذه املوجودات - اأن التدفقات النقدية املتوقعة 

من ذلك الأ�سل �سوف تتاأثر.

اإن النخفا�س الهام اأو الدائم يف القيمة العادلة بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع عن التكلفة يعترب دليل مو�سوعي على وجود 

انخفا�س يف القيمة.

اإن الدليل املو�سوعي لالنخفا�س يف حمفظة العمالء ميكن اأن يت�سمن خربة املجموعة ال�سابقة حول اإمكانية التح�سيل، زيادة عدد 

اأيام التاأخري يف التح�سيل عن متو�سط فرتة الئتمان، والتغريات امللحوظة يف القت�ساديات العاملية واملحلية التي توؤدي بدورها اإىل 

تخلف العمالء عن ال�سداد.

يتم تكوين خم�س�س حمدد لالنخفا�س يف القيمة ملواجهة خطر الئتمان بالن�سبة للمدينون وذلك عند وجود دليل مو�سوعي للمجموعة 

باأنها لن ت�ستطيع حت�سيل كافة املبالغ امل�ستحقة لها. اإن مقدار املخ�س�س املحدد هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة امل�سرتدة 

لالأ�سل والتي يتم حتديدها اعتمادًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية مع الأخذ يف العتبار ا�ستبعاد املبالغ القابلة لال�سرتداد 

للكفالت وال�سمانات خم�سومة بناًء على معدل العائد الفعلي. يتم العرتاف بقيمة ذلك املخ�س�س يف بيان الدخل املجمع.

بالإ�سافة اإىل ذلك، وطبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي يتم تكوين خم�س�س عام بحد اأدنى بن�سبة 1% على كافة الت�سهيالت 

الئتمانية التي مل يتم احت�ساب خم�س�سات حمددة لها.

بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، تقدر خ�سائر النخفا�س يف القيمة مبقدار الفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل 

اأ�سا�سًا  امل�ستخدم  الفعلي  الفائدة  �سعر  متو�سط  با�ستخدام  خ�سمها  بعد  املقدرة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة 

لالأ�سل املايل.

بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة فاإن خ�سائر النخفا�س يف القيمة تتمثل يف الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية 

للتدفقات النقدية خم�سومة طبقًا ملعدلت العائد ال�سارية الفعلية يف ال�سوق على الأدوات املالية امل�سابهة.

يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لكافة املوجودات بخ�سائر النخفا�س يف القيمة مبا�سرة فيما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخفي�س 

قيمتها من خالل تكوين خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها. عند وجود دليل على اأن الذمم التجارية لن يتم حت�سيلها يتم اإعدام 

تلك الذمم مقابل املخ�س�س املكون. لحقًا، ويف حالة حت�سيل الذمم التي �سبق اإعدامها يتم اإدراجها يف بيان الدخل املجمع. 

عند انخفا�س قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع، يتم اإعادة ت�سنيف الأرباح واخل�سائر املرتاكمة والتي �سبق العرتاف بها �سمن 

بنود الدخل ال�سامل الآخر اإىل بيان الدخل للفرتة. 

خ�سائر  على  الالحقة  الفرتة  يف  اإيجابي  تغري  حدوث  حالة  يف  فاإنه  املطفاأة  بالتكلفة  قيا�سها  يتم  التي  املالية  لالأدوات  بالن�سبة 

النخفا�س يف القيمة، والذي ميكن حتديد عالقته باأحداث متت بعد العرتاف بخ�سائر النخفا�س يف القيمة ب�سكل مو�سوعي، 

فاإن خ�سائر النخفا�س التي مت العرتاف بها �سابقًا يتم ردها من خالل بيان الدخل ويف حدود القيمة الدفرتية للدخل يف تاريخ رد 

خ�سائر النخفا�س يف القيمة ومبا ل يتعدى التكلفة املطفاأة لو مل يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�س يف القيمة �سابقًا.

اإن خ�سائر النخفا�س يف القيمة لالأ�سهم امل�سنفة كمتاحة للبيع ل يتم عك�سها مرة اأخرى على بيان الدخل املجمع، حيث يتم ت�سجيل 

اأثر اأي زيادة يف القيمة العادلة لحقًا �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى.
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• ال�ستبعاد 	

تقوم املجموعة بحذف الأ�سل املايل من الدفاتر فقط عندما ينتهي حق املجموعة يف ا�ستالم التدفقات النقدية من هذا الأ�سل اأو 

عندما تقوم بتحويل كافة املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكيتها يف الأ�سل اإىل طرف اآخر. 

يف حالة احلذف الكامل لالأ�سل، يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية واملقابل امل�ستلم واملدينون وبنود الدخل ال�سامل الأخرى 

املتعلقة بالأ�سل يف بيان الدخل. 

املطلوبات املالية  

“مت�سمنة املرابحات والوكالت الدائنة والدائنني والأر�سدة الدائنة الأخرى” بالقيمة  يتم العرتاف املبدئي للمطلوبات املالية 

العادلة بعد خ�سم تكلفة املعاملة املتكبدة ويتم اإعادة قيا�سها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي. يتم اإدراج الفرق 

بني املتح�سالت )بعد خ�سم تكلفة املعاملة( والقيمة التي يجب الوفاء بها يف بيان الدخل على مدار فرتة القرتا�س با�ستخدام 

معدل الفائدة الفعلي.

• ال�ستبعاد 	

اأو انتهائه. يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام واملقابل  يتم حذف املطلوبات املالية فقط عند الوفاء باللتزام 

املدفوع والدائنني يف بيان الدخل املجمع.

عقارات ا�ستثمارية   2.4

 اإن ال�ستثمارات العقارية هي العقارات التي مت اقتناءها من اأجل تاأجريها لفرتات طويلة اأو ال�ستفادة من ارتفاع قيمتها الراأ�سمالية.

يتم اإثبات ال�ستثمارات العقارية عند اقتناءها بالتكلفة مت�سمن م�ساريف املعاملة. لحقًا، يتم اإعادة قيا�س ال�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 ال�ستثمارات العقارية عند بيعها اأو ا�ستبعادها من ال�ستخدام ويكون من املتوقع األ تدر منافع م�ستقبلية. تدرج الأرباح 

واخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد )يتم احت�سابها مبقدار الفرق بني �سايف املح�سل من ال�ستبعاد والقيمة الدفرتية لالأ�سل( يف 

بيان الدخل املجمع للفرتة التي مت فيها ال�ستبعاد. 

ممتلكات ومعدات   2.5

انخفا�س  ناجتة عن  واأي خ�سائر مرتاكمة  املرتاكم  ال�ستهالك  ناق�سًا  بالتكلفة  الأرا�سي(  واملعدات )با�ستثناء  املمتلكات  تظهر 

القيمة. 

ت�ستهلك املمتلكات واملعدات )با�ستثناء الأرا�سي( طبقًا لطريقة الق�سط الثابت وذلك ح�سب الأعمار الإنتاجية املقدرة لها كما يلي:

�سنوات

20مباٍن 
3-5اأثاث ومعدات واأخرى

4�سيارات

يبداأ ال�ستهالك عندما يتم جتهيز الأ�سول ل�ستخدامها املزمع. يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة، والقيم املتبقية، وطرق 

ال�ستهالك يف تاريخ كل فرتة تقرير، وت�سجيل اأثر اأية تغريات يف التقدير املَُحا�سب عنه على اأ�سا�س م�ستقبلي.
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يتم مراجعة هذه الأ�سول ب�سورة دورية لتحديد اأي انخفا�س يف القيمة. عندما يكون هناك موؤ�سر على اأن القيمة الدفرتية لبند من 

بنود الأ�سول اأكرب من قيمته ال�سرتدادية، يتم تخفي�س قيمة الأ�سول لقيمتها ال�سرتدادية. وتدرج خ�سارة انخفا�س القيمة �سمن 

بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع. لغر�س حتديد انخفا�س القيمة، يتم جتميع الأ�سول لأقل م�ستوى ميكن عنده حتديد تدفقات نقدية 

ب�سكل م�ستقل لتلك املجموعة من الأ�سول )وحدات توليد النقد(.

يتم اإدراج الأر�س مببلغ اإعادة التقييم وفقًا ملا حتدده التقييمات امل�ستقلة التي تتم كل �سنة. اإن اأي زيادة ناجتة من اإعادة تقييم 

الأر�س يتم ت�سجيلها على ح�ساب احتياطي اإعادة تقييم الأر�س، �سرط األ يعك�س فقط انخفا�س يف اإعادة التقييم لنف�س الأ�سول 

والذي مت حتققه �سابقًا �سمن امل�ساريف.

حيث يتم يف هذه احلالة ت�سجيل الزيادة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع مببلغ يعادل النخفا�س املحّمل �سابقًا. يتم ت�سجيل اأي 

انخفا�س يف القيمة امل�سجلة لالأر�س ناجتة عن اإعادة تقييم الأر�س كم�سروف اإىل احلد الذي تزيد فيه عن الر�سيد املحتفظ به 

يف احتياطي اإعادة تقييم الأر�س الناجت عن تقييم �سابق لالأ�سل، اإن وجد. �سيتم حتويل احتياطي اإعادة تقييم الأر�س مبا�سرة اإىل 

الأرباح املرحلة عند ا�ستبعاد الأ�سل. 

يتم حتديد الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن بيع اأو ا�ستبعاد اأي من املمتلكات واملعدات على اأنها الفرق بني متح�سالت املبيعات 

والقيمة امل�سجلة لالأ�سل ويتم العرتاف بها يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.

خم�س�سات   2٫6

يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على املجموعة التزام حايل )قانوين اأو ا�ستدليل( نتيجة حلدث �سابق يكون من املرجح 

معه اأن يتطلب ذلك من املجموعة �سداد هذا اللتزام، مع اإمكانية اإجراء تقدير موثوق به ملبلغ اللتزام. 

اإن املبلغ املعرتف به كمخ�س�س ميثل اأف�سل تقدير للمبلغ الالزم ل�سداد اللتزام احلايل بتاريخ بيان املركز املايل املجمع مع الأخذ 

يف العتبار املخاطر وال�سكوك املالزمة لهذا اللتزام. حينما يتم قيا�س خم�س�س با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة ل�سداد 

اللتزام احلايل، فاإن قيمته الدفرتية متثل القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

حينما يكون من املتوقع ا�سرتداد بع�س اأو كافة املنافع القت�سادية الالزمة ل�سداد خم�س�س من طرف ثالث، يتم العرتاف مببلغ 

الدين امل�ستحق كاأ�سل وذلك يف حال التاأكد التام من ا�سرتداد املبلغ وحتديد قيمته ب�سكل موثوق به.

2٫7   مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم املجموعة باحت�ساب خم�س�سًا ملكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفيها الوافدين. ي�ستند ا�ستحقاق هذه املنافع اإىل اآخر راتب وطول 

مدة خدمة املوظفني �سريطة اإمتام فرتة خدمة معينة كحد اأدنى. ُت�ستحق التكاليف املتوقعة لهذه املنافع على مدى فرتة اخلدمة.

وبالن�سبة للموظفني الكويتيني، تقوم املجموعة بدفع ا�سرتاكات لربنامج ال�سمان الجتماعي وحتت�سب هذه ال�سرتاكات على اأ�سا�س 

ن�سبة مئوية من رواتب املوظفني. اإن التزامات املجموعة حمدودة بتلك ال�سرتاكات والتي ت�سجل كم�سروف عند ا�ستحقاقها.

2٫8   اأ�سهم اخلزينة  

تتمثل اأ�سهم اخلزينة يف الأ�سهم الذاتية لل�سركة الأم التي مت اإ�سدارها، واإعادة �سرائها لحقًا من قبل ال�سركة الأم ومل يتم اإعادة 

اإ�سدارها اأو اإلغاءها بعد. تتم املحا�سبة عن اأ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة. وفقًا لتلك الطريقة، تظهر تكلفة الأ�سهم 

اململوكة يف حقوق امللكية. عندما يتم اإعادة اإ�سدار اأ�سهم اخلزينة، تظهر الأرباح يف ح�ساب م�ستقل �سمن حقوق امللكية )اأرباح 

بيع اأ�سهم اخلزينة(، وهي غري قابلة للتوزيع. يف حالة وجود خ�سائر حمققة يتم اإدراجها يف نف�س احل�ساب بالقدر الذي يغطي 

الر�سيد الدائن يف ذلك احل�ساب. ويتم حتميل فائ�س اخل�سائر على الأرباح املرحلة ثم على الحتياطيات. ويتم ا�ستخدام الأرباح 

اأوًل لتخفي�س اأي خ�سائر م�سجلة �سابقًا يف ح�ساب الحتياطيات والأرباح املرّحلة من بيع  اأ�سهم اخلزينة  املحققة لحقًا من بيع 

اأ�سهم اخلزينة. ل يتم توزيع اأرباح نقدية عن تلك الأ�سهم. اإن اإ�سدار اأ�سهم منحة �سوف يوؤدي اإىل زيادة عدد اأ�سهم اخلزينة ب�سكل 

تنا�سبي وكذلك تخفي�س متو�سط التكلفة لل�سهم دون اأن يوؤثر على التكلفة الإجمالية لأ�سهم اخلزينة.
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املحا�سبة عن عقود الإيجار    2.9

 يتم معاجلة الإيجارات كاإيجار متويلي اإذا ما مت حتويل معظم املنافع واملخاطر املرتبطة مبلكية الأ�سل وفقًا لبنود العقد للم�ستاأجر.

يتم ت�سنيف كافة عقود الإيجار الأخرى كاإيجارات ت�سغيلية.

عندما تكون املجموعة هي الطرف املوؤجر

يتم اإثبات اإيرادات الإيجار الت�سغيلي بالق�سط الثابت على مدار فرتة الإيجار. 

يتم توزيع اإيراد الإيجار التمويلي على الفرتات املحا�سبية بحيث تعك�س عائد ثابت على �سايف قيمة الأ�سل املوؤجر.

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ستاأجر

يتم العرتاف املبدئي بالأ�سول امل�ستاأجرة وفقًا لعقود اإيجار متويلي كموجودات للمجموعة بقيمتها العادلة يف بداية الإيجار اأو، اإذا 

كانت اأقل، بالقيمة احلالية املقدرة للحد الأدنى للمبالغ املدفوعة لالإيجار. يتم اإثبات التزام للطرف املوؤجر يف بيان املركز املايل 

املجمع مقابل عقود الإيجار التمويلي. ويتم اإثبات املبالغ امل�سددة مقابل عقود الإيجار الت�سغيلي كم�سروف يف بيان الدخل املجمع 

بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة عقود الإيجار.

العرتاف بالإيرادات    2.10

اإيرادات فوائد من ت�سهيالت ائتمانية 

تت�سمن اتفاقية الإقرا�س املوقعة مع العمالء معدلت فوائد من ت�سهيالت ائتمانية. ويقوم العميل بت�سديد كامل املبلغ امل�ستحق 

العقد  الئتمانية على مدى فرتة  الت�سهيالت  الفوائد من  بايرادات  العرتاف  يتم  العقد.  مت�ساوية على مدى فرتة  اأق�ساط  على 

با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم الإعرتاف بالر�سوم التي تعد جزءًا ل يتجزاأ من العائد الفعلي لالأ�سل املايل با�ستخدام 

طريقة العائد الفعلي. ما اإن يتم تخفي�س الت�سهيالت الئتمانية كنتيجة خل�سارة يف انخفا�س يف القيمة، يتم العرتاف بايرادات 

الفوائد با�ستخدام ن�سبة الفائدة امل�ستخدمة خل�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�س قيا�س اخل�سارة يف انخفا�س القيمة.

اإيرادات عمولة

بالفرتات  املتعلقة  الإيرادات  معاجلة  تتم  يتم العرتاف بايرادات العمولة بالت�ساوي على مدار فرتة العقد املرتبطة بالعمولة.  

امل�ستقبلية على اأنها اإيرادات موؤجلة ويتم اإدراجها يف بيان املركز املايل املجمع كخ�سم من اإجمايل ذمم الت�سهيالت الئتمانية. 

يتم العرتاف باإيرادات الر�سوم املكت�سبة من اخلدمات املقدمة خالل فرتة معينة على مدى فرتة اخلدمات. 

اإيرادات توزيعات 

يتم العرتاف باإيرادات التوزيعات حينما يثبت احلق يف ا�ستالم الدفعات.

اإيرادات فوائد اأخرى

اأو جمموعة من الأ�سول  اإذا مت تخفي�س قيمة الأ�سل املايل  اأ�سا�س العائد الفعلي.  يتم العرتاف باإيرادات الفوائد الأخرى على 

املالية املت�سابهة كنتيجة خل�سارة انخفا�س يف القيمة، يتم العرتاف باإيرادات الفوائد با�ستخدام معدل الفائدة امل�ستخدم خل�سم 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية، ويتم اإثبات املبلغ بال�سايف من انخفا�س القيمة لغر�س قيا�س خ�سارة النخفا�س يف القيمة.

الأ�سول غري املالية   2.11

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مبراجعة القيمة الدفرتية لأ�سولها غري املالية لتحديد ما اإذا كان هناك دليل على وجود خ�سائر 

ناجتة عن انخفا�س قيمة هذه الأ�سول. يف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة ال�سرتدادية لالأ�سل لتحديد خ�سائر 

القيمة  بتقدير  املجموعة  تقوم  ما،  اأ�سل  لأي  ال�سرتدادية  القيمة  تقدير  بالإمكان  يكن  مل  واإذا  وجدت(.  )اإن  القيمة  انخفا�س 

اأ�سول  يتم توزيع  للتوزيع،  اأ�سا�س معقول وثابت  الأ�سل. ويف حال توفر  التي يندرج �سمنها هذا  النقد  اإنتاج  ال�سرتدادية لوحدة 

املجموعة على كل وحدة من وحدات اإنتاج النقد، اأو توزع ب�سكل اآخر على املجموعة الأقل من وحدات اإنتاج النقد التي يتوافر لها 

اأ�سا�س معقول وثابت للتوزيع.
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متثل القيمة ال�سرتدادية القيمة العادلة ناق�سًا التكاليف املتكبدة حتى البيع اأو القيمة اأثناء ال�ستخدام، اأيهما اأعلى. عند حتديد 

يعك�س معدلت  با�ستخدام معّدل خ�سم  قيمتها احلالية  اإىل  املقدرة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  يتم خ�سم  ال�ستخدام،  قيمة 

ال�سوق احلالية واملخاطر املتعلقة بالأ�سل الذي مل يتم له تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية.

اإذا مت تقدير القيمة ال�سرتدادية لأ�سل ما )اأو وحدة اإنتاج النقد( باأقل من قيمته الدفرتية، يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�سل 

)وحدة اإنتاج النقد( اإىل قيمتها ال�سرتدادية. وتتحقق خ�سارة انخفا�س القيمة مبا�سرة �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع، ما 

مل يدرج الأ�سل بالقيمة املعاد تقييمها حيث يتم يف هذه احلالة املحا�سبة عن خ�سارة انخفا�س القيمة كانخفا�س يف اإعادة التقييم.

فيما يخ�س الأ�سول غري املالية بخالف ال�سهرة، يتم اإجراء تقييم يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر يدل على 

اأنها انخف�ست قيمتها. ويف حال رد خ�سارة انخفا�س القيمة لحقًا،  اأو  اأن خ�سائر انخفا�س القيمة املدرجة �سابقًا مل يعد لها وجود 

فاإن القيمة الدفرتية لالأ�سل )وحدة اإنتاج النقد( يتم زيادتها اإىل القيمة املقدرة املعّدلة لقيمتها ال�سرتدادية، على األ تتجاوز القيمة 

اأي خ�سارة انخفا�س يف القيمة لالأ�سل  الدفرتية التي مت زيادتها القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها فيما لو مل تتحقق 

)وحدة اإنتاج النقد( يف �سنوات �سابقة. ويتحقق عك�س خ�سائر انخفا�س القيمة مبا�سرة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع، ما مل يتم 

اإدراج الأ�سل بقيمة معاد تقييمها حيث يتم يف هذه احلالة املحا�سبة عن عك�س خ�سائر انخفا�س القيمة كزيادة يف اإعادة التقييم.

العمالت الأجنبية    2.12

عملة الت�سغيل والعر�س 

يتم قيا�س البنود املت�سمنة يف البيانات املالية لكل �سركة من �سركات املجموعة با�ستخدام عملة البيئة القت�سادية الرئي�سية التي 

تقوم ال�سركة مبمار�سة اأن�سطتها فيها )عملة الت�سغيل(. يتم عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.

املعامالت والأر�سدة  

يتم ترجمة املعامالت بالعملة الأجنبية اإىل الدينار الكويتي با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة. يتم اإعادة ترجمة 

البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ البيانات املالية. يتم اإثبات اأرباح اأو خ�سائر فروق العملة الناجتة 

من ت�سوية تلك املعامالت وكذلك من ترجمة املوجودات واملطلوبات بعمالت اأجنبية يف نهاية ال�سنة يف بيان الدخل املجمع. 

التزامات واأ�سول حمتملة   2.13

ل يتم العرتاف بالأ�سول املحتملة كاأ�سول حتى ي�سبح حتققها موؤكدًا ب�سورة كبرية. ل يتم العرتاف باللتزامات املحتملة ما مل 

يكن هناك احتمال طلب تدفق موارد اقت�سادية نتيجة لأحداث اقت�سادية �سابقة، ل�سداد التزام حايل قانوين اأو ا�ستدليل، واأنه 

ميكن تقدير املبلغ ب�سكل موثوق به.

تقرير قطاعات الأعمال   2.14

يتم حتديد قطاعات الت�سغيل ا�ستنادًا اإىل التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل �سانعي القرار من اأجل تخ�سي�س 

املوارد للقطاع وتقييم اأدائها. ت�سنف قطاعات الت�سغيل اإما اإىل قطاعات اأعمال اأو قطاعات جغرافية. 

اإن قطاع الأعمال ميثل عن�سر مميز للمجموعة، حيث يقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات تتعر�س لالنك�ساف للمخاطر ولها مزايا 

تختلف عن تلك التي توجد يف قطاعات اأعمال اأخرى.

تتعر�س  معينة  اقت�سادية  بيئة  يف  خدمات  اأو  منتجات  بتقدمي  يقوم  حيث  للمجموعة،  مميز  عن�سر  ميثل  اجلغرايف  القطاع  اإن 

لالنك�ساف للمخاطر ولها مزايا تختلف عن تلك التي توجد يف قطاعات ت�سغيلية يف بيئات اقت�سادية اأخرى.
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اإدارة املخاطر املالية   .3

املخاطر املالية   3.1

اإن اأن�سطة املجموعة تعر�سها ملجموعة من املخاطر املالية، وهي خماطر ال�سوق )تت�سمن خماطر العمالت وخماطر القيمة 

العادلة الناجتة عن التغري يف اأ�سعار الفائدة وخماطر التقلبات يف التدفقات النقدية الناجتة عن التغري يف اأ�سعار الفائدة 

وخماطر اأ�سعار الأ�سواق( وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة.

ترتكز اإدارة املجموعة لهذه املخاطر املالية يف التقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته وتقدير الإدارة للتغيريات الطويلة 

والق�سرية الأجل يف عوامل ال�سوق.

اأ- خماطر ال�سوق 

خماطر العمالت الأجنبية   

تتمثل يف خماطر تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية نتيجة للتغريات يف معّدلت �سرف 

اأ�سول  ترجمة  خ�سائر   / لأرباح  كنتيجة  الأجنبية  العمالت  ملخاطر  اأ�سا�سي  ب�سكل  املجموعة  تتعر�س  الأجنبية.  العمالت 

والتزامات مقّومة بالعمالت الأجنبية مثل الودائع وال�ستثمارات املتاحة للبيع والعقارات ال�ستثمارية والقرو�س لأجل. تتعر�س 

املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية الناجتة عن التعر�س لعمالت عدة ل �سيما بالن�سبة للدولر الأمريكي والدينار البحريني 

والريال ال�سعودي.

يو�سح التحليل التايل اأثر الزيادة يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية بن�سبة 1% مقابل الدينار الكويتي مع بقاء كافة املتغريات 

الأخرى ثابتة على ربح ال�سنة. يعك�س املبلغ املوجب يف اجلدول �سايف زيادة حمتملة يف ربح ال�سنة، بينما يعك�س املبلغ ال�سالب 

�سايف نق�س حمتمل. 

مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق املحا�سبية والفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية مقارنة بال�سنة ال�سابقة.

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

56231دولر اأمريكي

4047دينار بحريني 

2020ريال �سعودي 

4637اأخرى 

للمبالغ  معاك�س،  ولكنه  معادل  اأثر  عنه  �سينتج  الكويتي  الدينار  مقابل  اأعاله  املذكورة  بالعمالت   %1 بن�سبة  النق�س  اإن 

الواردة اأعاله مع بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة.

خماطر معدلت الفائدة   

نتيجة  املالية  لالأداة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  اأو  العادلة  القيمة  تذبذب  خماطر  يف  الفائدة  معّدلت  خماطر  تتمثل 

التغريات يف معّدلت الفائدة ال�سوقية. تن�ساأ خماطر معدلت الفائدة بالن�سبة للمجموعة من الودائع لأجل وال�سحب على 

املك�سوف والقرو�س لأجل وال�سندات. اإن ال�سحب على املك�سوف والقرو�س لأجل وال�سندات ال�سادرة والودائع لأجل املودعة 

مبعدلت فائدة متغرية تعر�س املجموعة ملخاطر معدلت فائدة التدفقات النقدية.

تدير املجموعة هذه املخاطر عن طريق ا�ستخدام عقود مبادلت اأ�سعار الفائدة وعن طريق اقرتا�س اأموال ذات معدلت 

فائدة متغرية وفقًا لل�سوق واإيداع الودائع لأجل وفقًا لأف�سل املعدلت املتاحة.

كما يف 31 دي�سمرب 2018، اإذا زادت / انخف�ست معّدلت الفائدة يف ذلك التاريخ مبقدار 25 نقطة اأ�سا�س مع ثبات جميع 

املتغريات الأخرى، لكان ربح ال�سنة اأقل / اأكرث مببلغ 353 األف دينار كويتي )2017: 354 األف دينار كويتي(.
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خماطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر تقلب القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستوى موؤ�سرات الأ�سهم اأو قيمة اأ�سعار 

الأ�سهم امل�ستقلة. تنتج خماطر اأ�سعار الأ�سهم من التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اأ�سهم. تدير املجموعة املخاطر من 

خالل توزيع ال�ستثمارات بالن�سبة للقطاعات اجلغرافية وتركز اأن�سطة قطاعات الأعمال. 

اإن التاأثري على الربح )نتيجة التغري يف القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املحتفظ بها بالقيمة من خالل الربح اأو اخل�سارة( يف 

نهاية ال�سنة ب�سبب التغريات املقدرة بن�سبة 5% يف موؤ�سرات ال�سوق، مع الحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى، هي كما يلي: 

�سوق الكويت لالأوراق املالية 

20182017

الأثر على الأرباح الأثر على الأرباح

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

514 ±481 ±

خطر الئتمان  ب- 

يتمثل خطر الئتمان يف احتمال خ�سارة املجموعة نتيجة عدم قدرتها على حت�سيل املديونية نتيجة اإخالل الطرف الآخر باللتزامات 

املالية جتاه املجموعة.

يتم اإدارة خطر الئتمان على م�ستوى املجموعة. تتمثل املوجودات املعر�سة خلطر الئتمان يف النقد والنقد املعادل ومدينو التمويل.

اإن حتليل الأ�سول املالية للمجموعة قبل احت�ساب التح�سينات الئتمانية الأخرى كما يلي: 

�سايف الإنك�ساف

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

29,55728,103النقد والأر�سدة لدى البنوك )ما عدا النقد بال�سندوق(

1,5941,314مدينون اآخرون 

227,923248,308ذمم الت�سهيالت الئتمانية

9,6468,480ا�ستثمارات متاحة للبيع

268,720286,205

اإي�ساح رقم )6( يبني حتليل اأعمار ذمم الت�سهيالت الئتمانية وحركة املخ�س�س.

تركز خماطر احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان   

تن�ساأ تركزات خماطر الئتمان من النك�ساف ملخاطر العمالء ذوي ال�سمات املماثلة من حيث املوقع اجلغرايف الذين يعملون فيه 

التعاقدية على نحو مماثل  باللتزامات  الوفاء  تتاأثر قدرتهم على  اأن�سطتهم بحيث قد  الذي ميار�سون فيه  ال�سناعي  القطاع  اأو 

بالتغريات يف الظروف ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو الظروف الأخرى.

قد تن�ساأ خماطر الئتمان اأي�سًا من الرتكزات الكبرية لأ�سول املجموعة لدى اأي طرف مقابل ب�سكل مفرد. تتم اإدارة هذه املخاطر 

من خالل تنويع املحافظ املالية. ترتكز الأ�سول املالية للمجموعة يف منطقة ال�سرق الو�سط و�سمال اأفريقيا. 
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ل حت�سل املجموعة على اأية �سمانات مقابل اأ�سولها املالية بخالف الكفالت ال�سخ�سية. ميكن حتليل تركز املجموعة على الأ�سول 

املالية ح�سب قطاعات الأعمال كما يلي:

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

قطاع الأعمال

39,20335,133بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

227,923248,308جتزئة

1,5942,764اأخرى

268,720286,205

 

قيا�ش خماطر الئتمان  

مالية  خ�سارة  ي�سبب  مما  التعاقدية  بالتزاماتهم  الوفاء  يف  املقابل  الطرف  اأو  العميل  تعذر  خماطر  هي  الئتمان  خماطر  اإن 

فاإن خماطر الئتمان هي خماطر  العمالء. وعليه،  اإقرا�س  اإيرادات هو  الذي يحقق  للمجموعة  الرئي�سي  ن�ساط  اإن  للمجموعة. 

رئي�سية. تن�ساأ خماطر الئتمان ب�سكل رئي�سي من مدينو التمويل. تعترب املجموعة اأن كافة عنا�سر التعر�س ملخاطر الئتمان مثل 

خماطر تعرث الطرف املقابل واملخاطر اجلغرافية وخماطر القطاع لأغرا�س اإدارة املخاطر.

تقوم  ائتمانية طيبة.  ب�سمعة  مالية حتظى  موؤ�س�سات  التعامل مع  بالنقد من خالل  املتعلق  الئتمان  باإدارة خطر  املجموعة  تقوم 

توزيع  خالل  من  الئتماين  الرتكز  جتنب  خاللها  من  يتم  ائتمانية  �سيا�سات  و�سع  خالل  من  التمويل  خماطر  باإدارة  املجموعة 

حمفظة التمويل على عدد كبري من العمالء بالإ�سافة اإىل حتديد ال�سمانات ال�سرورية الواجب احل�سول عليها من العمالء بجانب 

و�سع حدود لعتماد الئتمان.

اأن تخ�سع جميع  تو�سع حدود لالئتمان جلميع العمالء بعد درا�سة دقيقة جلدارتهم الئتمانية. كما تتطلب الإجراءات القائمة 

التي حتدد  املركزي  الكويت  بنك  لتعليمات  وفقًا  اعتمادها.  قبل  املعنية  الإدارة  بها  تقوم  تف�سيلية  درا�سة  اإىل  الئتمان  عرو�س 

قواعد واأ�س�س ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية، قامت املجموعة بت�سكيل جلنة داخلية من ذوي اخلربة والخت�سا�س لدرا�سة وتقييم 

الت�سهيالت القائمة لكل عميل باملجموعة على حدة. 

تخت�س هذه اللجنة بتحديد اأية اأمور غري عادية ترتبط بو�سع العميل، وما قد يواجهه من م�ساعب قد يتعني معها ت�سنيف الت�سهيالت 

الئتمانية املمنوحة له كغري منتظمة، ومن ثم حتديد حجم املخ�س�سات املطلوبة لتلك املديونية. وتدر�س اأي�سًا اللجنة، التي جتتمع 

ب�سفة دورية على مدار ال�سنة، اأو�ساع العمالء وذلك لتقرير ما اإذا كان الأمر يتطلب زيادة املخ�س�سات القائمة من عدمه.

اإن جميع الت�سهيالت الئتمانية تخ�سع لإ�سراف م�ستمر يتمثل يف مراجعة دورية لالأداء الئتماين ولت�سنيف م�ستويات احل�سابات.
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تقييم خ�سائر الئتمان املتوقعة  

تعترب املجموعة اأن الأ�سل املايل متعرثًا وبالتايل يقع �سمن املرحلة 3 )ائتمان منخف�س القيمة( بالن�سبة حل�سابات خ�سائر الئتمان 

املتوقعة يف احلالت التالية:

• عدم احتمال قيام املقرت�س ب�سداد التزاماته الئتمانية للمجموعة بالكامل بدون الرجوع على املجموعة باإجراءات مثل �سرف 	

ال�سمان )اإذا كان هناك اأي �سمان حمدد(؛ 

• تاأخر املقرت�س عن �سداد اأي التزام ائتماين مادي للمجموعة ملدة تزيد عن 90 يوم؛ اأو 	

• اعتبار تعر�س املقرت�س لالنخفا�س يف القيمة الئتمانية ا�ستنادًا اإىل تقييم نوعي لأغرا�س اإدارة خماطر الئتمان الداخلية.	

اإن اأي ت�سهيالت منخف�سة القيمة الئتمانية اأو غري منتظمة ومت اإعادة هيكلتها يتم اعتبارها اي�سًا متعرثة.

ت�سع املجموعة يف اعتباره عددًا من املوؤ�سرات التي قد ت�سري اإىل عدم احتمالية ال�سداد كجزء من التقييم الكمي فيما اإذا كان 

العميل متعرثًا. تت�سمن هذه املوؤ�سرات ما يلي:

• انتهاك التفاقيات.	

• تاأخر املقرت�س يف �سداد اللتزامات امل�ستحقة عليه اإىل اجلهات الدائنة العامة اأو املوظفني.	

• وفاة املقرت�س.	

الزيادة اجلوهرية يف خماطر الئتمان  

تراقب املجموعة جميع املوجودات املالية التي تخ�سع ملتطلبات انخفا�س القيمة لتقييم ما اإذا كانت تعر�ست لزيادة ملحوظة يف 

خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي. يف حال وجود زيادة ملحوظة يف خماطر الئتمان، �ستقوم املجموعة بقيا�س خم�س�س 

تقوم  �سهًرا.   12 املتوقعة ملدة  الئتمانية  بدًل من اخل�سارة  الأداة  املتوقعة خالل عمر  الئتمانية  اإىل اخل�سائر  ا�ستناًدا  اخل�سارة 

املجموعة بتقييم ما اإذا كانت هناك زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان منذ التحقق املبدئي. اإن املعايري الكمية امل�ستخدمة لتحديد 

الزيادة اجلوهرية يف خماطر الئتمان متثل �سل�سلة من احلدود الن�سبية واملطلقة. 

اإن كافة املوجودات املالية التي تتاأخر يف ال�سداد ملدة تبلغ 30 يوم يتم العتبار باأنها تت�سمن زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان منذ 

التحقق املادي ويتم حتويلها اإىل املرحلة 2 حتى واإن مل ت�سر املعايري الأخرى اإىل زيادة جوهرية يف خ�سائر الئتمان.

 9 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  يتطلب  امل�ستقبل.  يف  بالتزاماته  الوفاء  يف  امللتزم  يتعرث  اأن  احتمال  يف  التعرث  احتمالية  تتمثل 

ا�ستخدام احتمالية تعرث ب�سكل منف�سل ملدة تبلغ 12 �سهر اأو على مدار عمر الأدوات ا�ستنادًا اإىل توزيع املرحلة بالن�سبة للملتزم. 

كما ينبغي اأن تعك�س احتمالية التعرث امل�ستخدمة �سمن املعيار الدويل للتقارير املالية 9 تقدير املجموعة جلودة الأ�سل يف امل�ستقبل.

وكذلك  توافرها(  )ح�سب  ال�سوق  بيانات  اإىل  الإح�سائية  النماذج  هذه  ت�ستند  اإح�سائية.  مناذج  اإىل  الحت�ساب  عملية  وت�ستند 

البيانات الداخلية التي تتكون من كل من العوامل الكمية والنوعية. يتم تقدير احتمالية التعرث بالنظر اإىل ال�ستحقاقات التعاقدية 

للتعر�سات ومعدلت ال�سداد املتوقعة. ي�ستند التقدير اإىل الظروف احلالية ويتم تعديله ملراعاة الظروف امل�ستقبلية التي �سوف توؤثر 

يف احتمالية التعرث.
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قيمة التعر�ش عند التعرث  

قيم  باحت�ساب  املجموعة  وتقوم  التعرث.  عند  للمجموعة  امللتزم  على  ي�ستحق  �سوف  الذي  املبلغ  التعرث  عند  التعر�س  قيمة  متثل 

التعر�س املتغرية التي قد توؤدي اإىل زيادة قيمة التعر�س عند التعرث. وتنتج قيم التعر�س من احلدود املتاحة واملطلوبات املحتملة. 

وبالتايل يت�سمن التعر�س القيم خارج امليزانية وداخل امليزانية. ويتم تقدير قيمة التعر�س عند التعرث اأخذًا يف العتبار ال�سروط 

الإطفاء  وجدول  ال�سداد  قبل  ما  وخيارات  ال�ستحقاق  وتاريخ  املراجع  ومنحنيات  التكرار  ومعدل  الكوبون  اأ�سعار  مثل  التعاقدية 

وعوامل حتويل الئتمان اإلخ..

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�ستنادًا اإىل تاريخ معدلت ال�سرتداد للمطالبات من الأطراف املقابلة املتعرثة. وتراعي مناذج معدل اخل�سارة عند 

التعرث هيكل و�سمان وامتياز املطالبة وقطاع اأعمال الطرف املقابل وتكاليف ال�سرتداد لأي �سمان يتعلق بالأ�سل املايل. بالن�سبة 

للت�سهيالت الئتمانية غري املكفولة ب�سمان، حتت�سب املجموعة كحد اأدنى ن�سبة 50% من معدل اخل�سارة عند التعرث.

اإدراج املعلومات امل�ستقبلية  

تاأخذ املجموعة يف اعتبارها املتغريات القت�سادية الرئي�سية املتوقع اأن يكون لها تاأثري على خماطر الئتمان واخل�سائر الئتمانية 

اأ�سا�سية  ب�سورة  املتغريات  تلك  وتعك�س  املتوقعة.  الئتمان  خ�سائر  مناذج  �سمن  امل�ستقبلية  املعلومات  اإدراج  لغر�س  املتوقعة 

الأحكام  درجة  رفع  اإىل  يوؤدي  العوامل  هذه  مراعاة  اإن  امل�ستقبلية.  الكربى  القت�سادية  للظروف  واملوؤيدة  املعقولة  التقديرات 

امل�ستخدمة يف حتديد اخل�سائر الئتمانية املتوقعة. وتقوم املجموعة بال�ستعانة بالنماذج الإح�سائية لت�سمني العوامل القت�سادية 

للتوقعات  النخفا�س(  الرتفاع،  الأ�سا�س،  )خط  �سيناريوهات  ثالثة  املجموعة  وتراعي  التاريخية.  التعرث  معدلت  يف  الكربى 

اإىل النتيجة النهائية خل�سائر  بالبيانات القت�سادية ويتم تطبيق ترجيح الحتمالت املنا�سبة على تلك ال�سيناريوهات للو�سول 

الئتمان املتوقعة على اأ�سا�س ترجيح الحتمالت. وتقوم الإدارة مبراجعة املنهجيات والفرتا�سات مبا يف ذلك اأي توقعات للظروف 

القت�سادية امل�ستقبلية على اأ�سا�س منتظم.

ج- خماطر ال�سيولة

اإن خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها. اإن نهج 

املجموعة يف اإدارة هذه املخاطر هو دوام التاأكد، قدر الإمكان، من توافر �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ال�ستحقاق، �سواء 

يف ظل ظروف طبيعية اأو قا�سية، دون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة ب�سمعة املجموعة.

لإدارة خماطر  منا�سب  اإطار  باعتماد  قام  ال�سيولة حيث  اإدارة خماطر  الكاملة عن  امل�سوؤولية  الإدارة على عاتقه  ياأخذ جمل�س 

ال�سيولة لإدارة عمليات التمويل ق�سري ومتو�سط وطويل الأجل ومتطلبات اإدارة ال�سيولة. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة 

والر�سد  املراقبة  القرو�س، وعن طريق  ت�سهيالت  واحتياطي  البنكية  الت�سهيالت  اإحتياطيات كافية من  الإبقاء على  عن طريق 

املتوا�سل للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�ستحقاق الأ�سول واللتزامات املالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

اإدارة املخاطر املالية )تتمة(    .3

يحلل اجلدول التايل اللتزامات املالية غري امل�ستقة للمجموعة على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل اإىل تاريخ 

ال�ستحقاق التعاقدي. اإن املبالغ املت�سمنة يف هذا اجلدول متثل التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�سومة.

غري خم�سومة

املجموع1 اإىل 5 �سنوات3 اإىل 12 �سهرًاحتى 3 اأ�سهر

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2018

اللتزامات املالية

5,536-5,093443ذمم جتارية دائنة والتزامات م�ستحقة

33,14549,16784,654166,966قرو�س لأجل

38,23849,61084,654172,502

التزامات 

2,136--2,136التزامات مقابل �سراء ا�ستثمارات

غري خم�سومة

املجموع1 اإىل 5 �سنوات3 اإىل 12 �سهرًاحتى 3 اأ�سهر

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2017

اللتزامات املالية

5,797-5,393404ذمم جتارية دائنة والتزامات م�ستحقة

4,73035,450132,568172,748قرو�س لأجل

10,12335,854132,568178,545

التزامات

44--44التزامات مقابل �سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

د- خماطر الت�سغيل

اإن خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سارة الناجتة من العمليات الداخلية غري الكافية اأو القا�سرة اأو اخلطاأ الب�سري اأو تعطل 

الإدارة  جمل�س  اأقرها  التي  والإجراءات  ال�سيا�سات  من  منظومة  املجموعة  لدى  توجد  اخلارجية.  الأحداث  ب�سبب  اأو  الأنظمة 

واملايل  امل�سريف  بالن�ساط  املرتبطة  الأخرى  املخاطر  اإىل جانب  الت�سغيل  وتقييم ومراقبة خماطر  ب�ساأن حتديد  ويتم تطبيقها 

ال�سيا�سات  اإتباع  التاأكد من  �ساأنها  التي من  واإدارة املخاطر  الت�سغيل من خالل وحدة اللتزام  اإدارة خماطر  للمجموعة، ويتم 

والإجراءات ورقابة خماطر الت�سغيل كجزء من اأ�سلوب اإدارة املخاطر ال�سامل.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

اإدارة املخاطر املالية )تتمة(    .3

اإدارة خماطر راأ�ش املال   3.2

من اأهم اأهداف املجموعة عند اإدارة راأ�س املال هو تاأمني قدرتها على ال�ستمرار يف مزاولة ن�ساطها لتحقيق عوائد للم�ساهمني 

ومنافع لالأطراف املعنية الأخرى وتوفري الرتكيبة الأف�سل لراأ�س املال لتخفي�س تكاليف راأ�س املال. 

لغر�س املحافظة على اأو تعديل تركيبة راأ�س املال، قد تقوم املجموعة بتعديل قيمة التوزيعات املدفوعة للم�ساهمني اأو رد راأ�س املال 

اإىل امل�ساهمني اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة اأو بيع الأ�سول لتخفي�س الديون. تدير املجموعة راأ�سمالها ل�سمان مقدرتها على موا�سلة 

عملياتها على اأ�سا�س املن�ساأة امل�ستمرة وتعظيم العائد اإىل امل�ساهمني من خالل ال�ستخدام الأمثل للدين واأر�سدة حقوق امللكية. مل 

تتغري ال�سيا�سة املحا�سبية العامة للمجموعة عن ال�سنة ال�سابقة. 

تراقب املجموعة راأ�س مالها على اأ�سا�س معدل املديونية والذي يتم احت�سابه على اأ�سا�س ق�سمة �سايف املديونية على اإجمايل راأ�س 

املال. يتم احت�ساب �سايف الدين على اأ�سا�س اإجمايل القرو�س ناق�سًا النقد والنقد املعادل. يف حني يتم احت�ساب اإجمايل راأ�س 

املال كحقوق امللكية )كما تظهر يف بيان املركز املايل املجمع( زائد �سايف الديون. 

اإن معدل املديونية يف نهاية ال�سنة هو كما يلي:

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

156,959159,506اإجمايل القرو�س

(10,085)(14,026)ناق�سًا: النقد والنقد املعادل

142,933149,421�سايف الديون

158,560168,688اإجمايل حقوق امللكية 

301,493318,109اإجمايل راأ�س املال

4747�سايف الدين اإىل ن�سبة حقوق امللكية %

ا لأجل كما هو مبني يف اإي�ساح 11 يت�سمن الدين قرو�سً

القيمة العادلة لالأدوات املالية    3.3

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 1: الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( يف �سوق ن�سط لأدوات مماثلة؛ 	

• امل�ستوى 2: مدخالت بخالف الأ�سعار املعلنة والتي تعترب ملحوظة �سواء ب�سكل مبا�سر كـ »الأ�سعار« اأو غري مبا�سر كـ »م�ستقات 	

الأ�سعار«؛ و

• امل�ستوى 3: مدخالت الأ�سول واللتزامات التي ل ت�ستند على بيانات �سوقية ملحوظة.	
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

اإدارة املخاطر املالية )تتمة(    .3

يقدم اجلدول التايل حتلياًل لالأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة لحقًا لالعرتاف املبدئي، وُت�سنف �سمن امل�ستويات 

من 1 اإىل 3 بح�سب درجة مالحظة ور�سد القيمة العادلة: 

2018

الإجمايلامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف  دينار كويتياألف  دينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�سارة

اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�سارة 

9,5591,152-10,711

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل ال�سامل الآخر

9,646-9,646-اأدوات دين 

6161--�سناديق مدارة

5.43419.84325,277-ا�ستثمار يف حقوق امللكية

9,55916,23219,90445,695

2017

الإجمايلامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

األف  دينار كويتياألف  دينار كويتياألف  دينار كويتياألف  دينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�سارة

اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�سارة 

8,397--8,397

ا�ستثمارات متاحة للبيع

8,480-8,480-اأدوات دين 

249249--�سناديق مدارة

23,75623,756--ا�ستثمار يف حقوق امللكية

8,3978,48024,00540,882
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

اإدارة املخاطر املالية )تتمة(  .3

القيمة العادلة كما يفالأ�سول املالية

ت�سل�سل 

القيمة 

العادلة

القطاع

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

الأ�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�سارة – اأوراق مالية م�سعرة

موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 9,0697,8591

عقاراتامل�ستوى 4905381

9,5598,397

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�سارة – اأدوات دين غري م�سعرة

1,152-

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان 

الدخل ال�سامل الآخر – اأدوات دين غري م�سعرة

موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 12,080-2

موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 7,7802-ا�ستثمارات متاحة للبيع – اأدوات دين غري م�سعرة

عقارات امل�ستوى 3,0007002

16,2328,480

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان 

الدخل ال�سامل الآخر – �سناديق غري م�سعرة

�سناعةامل�ستوى 11-3

عقارات امل�ستوى 49-3

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان 

الدخل ال�سامل الآخر – اوراق مالية غري م�سعرة

عقارات امل�ستوى 16,761-3

موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 2,148-3

خدمات امل�ستوى 773-3

و�سائل الإعالم والتكنولوجياامل�ستوى 162-3

و�سائل الإعالم والتكنولوجياامل�ستوى 753-ا�ستثمارات متاحة للبيع – �سناديق غري م�سعرة

عقارات امل�ستوى 1273-

اأفراد امل�ستوى 473-

عقارات امل�ستوى 15,7133-ا�ستثمارات متاحة للبيع – اأوراق مالية غري م�سعرة

موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 6,4403-

خدمات امل�ستوى 1,4333-

و�سائل الإعالم والتكنولوجياامل�ستوى 1703-

19,90424,005

45,69540,882
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

اإدارة املخاطر املالية )تتمة(  .3

اإن املدخالت غري امللحوظة الأكرث اأهمية امل�ستخدمة هي خ�سم انعدام ال�سيولة يف امل�ستوى 3 من الت�سل�سل الهرمي.  اإن احلركة يف 

ال�ستثمارات املتاحة للبيع )اأوراق مالية غري م�سعرة( امل�سنفة �سمن امل�ستوى 3 هي كما يلي:

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

24,00519,339الر�سيد الفتتاحي

75(3,704)التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة

2,2276,101م�سرتيات / حتويالت

(1,510)(2,624)مبيعات

19,90424,005الر�سيد اخلتامي

يتم التو�سل اإىل القيم العادلة لال�ستثمارات يف اأ�سهم عن طريق اأ�سعار ال�سوق امل�سعرة والنماذج الأخرى، ح�سب القت�ساء. 

اجلوهرية  املدخالت  اإن  الأ�سل.  قيمة  و�سايف  املماثلة  بال�سركات  تتعلق  ملحوظة  �سوقية  معلومات  التقييم  اأ�ساليب  تت�سمن 

اأ�ساليب التقييم تت�سمن ب�سكل رئي�سي م�ساعفات ال�سوق مثل ن�سبة ال�سعر اإىل القيمة الدفرتية  غري امللحوظة امل�ستخدمة يف 

 3 امل�ستوى  يف  ال�سيولة  انعدام  خ�سم  هي  امل�ستخدمة  اأهمية  الأكرث  امللحوظة  غري  املدخالت  اإن  الأرباح.  اإىل  ال�سعر  ون�سبة 

الهرمي.    الت�سل�سل  من 

التقييم  اأ�ساليب  با�ستخدام  املطفاأة  بالتكلفة  امل�سجلة  املتبقية  املالية  واللتزامات  لالأ�سول  العادلة  القيم  تقدير  يتم 

لالأ�سول  الدفرتية  القيمة  تختلف  ول  املعنية.  الظروف  ظل  يف  املنا�سبة  املعلومات  افرتا�سات  من  جمموعة  تت�سمن  التي 

الأ�سول  هذه  غالبية  ا�ستحقاق  اآجــال  اأن  حيث  العادلة  قيمهــا  عن  كبري  ب�سكل  املطفاأة  بالتكلفة  امل�سجلة  املالية  واللتزامات 

الأرباح. معدلت  ب�ساأن  ال�سوق  اإىل حركة  ا�ستنادًا  مبا�سرة  ت�سعريها  اإعادة  يتم  اأو  بطبيعتها  الأجل  ق�سرية  واللتزامات 

معقول،  بهــام�س  املعلومات  افرتا�سات  تنويع  خالل  من  العادلة،  القيمة  تقديرات  على  مت  الذي  احل�ســا�سية  حتليل  ي�سري  ل 

اأو اخل�سارة املجمع. اأو بيان الربح  بيـان املركز املـايل املجمع  اأثر جوهري على  اأي  اإىل وجود 
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التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة  .4

لتحديد  والفرتا�سات  التقديرات  ببع�س  القيام  الإدارة  من  يتطلب  املجموعة  من  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  اإن 

على  والفرتا�سات  التقديرات  تعتمد  للتقييم.  اأخرى  م�سادر  اأي  لها  لي�ست  التي  واللتزامات  للموجودات  الدفرتية  القيم 

التقديرات. عن  الفعلية  النتائج  تختلف  قد  العالقة.  ذات  الأخرى  والعنا�سر  ال�سابقة  اخلربة 

اأثر التعديل على التقديرات يف الفرتة التي مت فيها التعديل  اإثبات  يتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات ب�سفة دورية. يتم 

امل�ستقبلية. الفرتات  على  يوؤثر  �سوف  التعديل  كان  اإذا  امل�ستقبلية  الفرتة  ويف 

الأحكام الهامة

على  تاأثري جوهري  لها  والتي  للمجموعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  عند  الإدارة  بها  قامت  التي  الهامة  الأحكام  يلي  فيما 

املجمعة: املالية  البيانات  �سمن  املدرجة  املبالغ 

ت�سنيف ال�ستثمارات يف اأدوات ملكية - املعيار الدويل للتقارير املالية 9 )�سارية اعتبارًا من 1 يناير 2018( 

“بالقيمة  اأو  الدخل”  بيان  خالل  من  العادلة  “بالقيمة  ال�ستثمارات  بت�سنيف  املجموعة  تقوم  ال�ستثمار،  اقتناء  عند 

ا�ستثماراتها.  لت�سنيف   9 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  متطلبات  املجموعة  تتبع  العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر”. 

ت�سنيف ال�ستثمارات )حتى 31 دي�سمرب 2017(

اأو  الربح  بيان  خالل  من  العادلة  “بالقيمة  كا�ستثمارات  ت�سنف  اأن  يجب  لو  فيما  ال�ستثمارات  اقتناء  عند  الإدارة  تقرر 

وكيف  الإقتناء  من  الرئي�سي  الهدف  بالإعتبار  املجموعة  تاأخذ  التقديرات،  هذه  عمل  عند  للبيع”.  “متاحة  اأو  اخل�سارة” 

تنوي اإدارته وتقييم اأدائه. يحدد هذا التقدير ما اإذا مت قيا�س ال�ستثمار لحقًا بالتكلفة اأو القيمة العادلة وما اإذا مت اإدراج 

امللكية. اأو مبا�سرة يف حقوق  اأو اخل�سارة  الربح  بيان  العادلة لالأدوات يف  القيمة  تغريات 

ت�سنيف العقارات

ا�ستثمارات عقارية. اأو  املتاجرة  بغر�س  كعقارات  ت�سنيفها  يجب  كان  اإذا  ما  العقارات  اقتناء  عند  الإدارة  تقرر 

اإطار  يف  بيعها  اإعادة  ليتم  اأ�سا�سية  ب�سفة  اقتنائها  مت  قد  كان  اإذا  املتاجرة  بغر�س  العقارات  بت�سنيف  املجموعة  تقوم 

بغر�س  اقتنائها  حالة  يف  عقارية  كا�ستثمارات  العقارات  بت�سنيف  املجموعة  تقوم  كما  لالأعمال.  العتيادي  الن�ساط 

الراأ�سمالية. قيمتها  زيادة  من  ال�ستفادة  اأو  تاأجريها  من  اإيرادات  على  احل�سول 

م�سادر عدم التاأكد من التقديرات

فيما يلي التقديرات الرئي�سية التي تخ�س امل�ستقبل والتي قد ينتج عنها خطر هام ي�سبب تعديالت جوهرية على املوجودات 

القادمة. املالية  ال�سنوات  خالل  واللتزامات 

قيا�س القيمة العادلة واآليات التقييم

تقوم  املجمعة.  املالية  البيانات  اإعداد  لأغرا�س  العادلة  بالقيمة  قيا�سها  يتم  املجموعة  والتزامات  موجودات  بع�س  اإن 

العادلة  القيمة  حتديد  عند  العادلة.  القيمة  لقيا�س  الالزمة  املنا�سبة  الرئي�سية  واملدخالت  الطرق  بتحديد  املجموعة  اإدارة 

توافر  عدم  حالة  ويف  املتاحة،  احلدود  يف  مالحظتها  ميكن  �سوق  بيانات  با�ستخدام  الإدارة  تقوم  واللتزامات  للموجودات 

حول  املعلومات  اإن  التقييم.  بعملية  للقيام  موؤهل  خارجي  مبقيم  بال�ستعانة  املجموعة  تقوم  مالحظتها  ميكن  �سوق  بيانات 

عنها  الإف�ساح  مت  واللتزامات  للموجودات  العادلة  القيمة  لتحديد  ا�ستخدامها  مت  التي  الالزمة  واملدخالت  التقييم  طرق 

و9(.  يف اإي�ساحات )3.3 

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات ) حتى 31 دي�سمرب 2017(

القيمة  يف  متوا�سل  اأو  حاد  انخفا�س  هناك  كان  اإذا  قيمتها  انخف�ست  كا�ستثمارات  ال�ستثمارات  مبعاملة  املجموعة  تقوم 

اإىل  اإ�سافة  اأ�سا�سية.  قرارات  “املتوا�سل” تتطلب  “احلاد” اأو  النخفا�س  حتديد  عملية  اإن  تكلفتها.  عن  يقل  مبا  العادلة 

امل�سعرة  لالأ�سهم  بالن�سبة  الأ�سهم  اأ�سعار  يف  العادية  التقلبات  ذلك  يف  مبا  اأخرى  عوامل  بتقييم  املجموعة  تقوم  ذلك، 

امل�سعرة. غري  لال�ستثمارات  اخل�سم  وعوامل  امل�ستقبلية  النقدية  والتدفقات 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة )تتمة(  .4

خ�سائر الئتمان املتوقعة لالأ�سول املالية )املطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2018(  

من  العالدة  بالقيمة  املوجودات  او  بالتكلفة  املدرجة  املالية  الأ�سول  لكافة  املتوقعة  الئتمان  خ�سائر  بتقدير  املجموعة  تقوم 

املتطلبات  اأحكام جوهرية عند تطبيق  ينبغي و�سع  ادوات حقوق ملكية،  ال�ستمار يف  الآخر  فيما عدا  ال�سامل  الدخل  خالل 

مثل: املتوقعة  الئتمان  خ�سائر  لقيا�س  املحا�سبية 

• الئتمانية 	 املخاطر  يف  اجلوهرية  بالزيادة  اخلا�سة  املعايري  حتديد 

• املتوقعة	 الئتمان  خ�سائر  لقيا�س  املنا�سبة  والفرتا�سات  النماذج  اختيار 

• املتوقعة ذات 	 الئتمانية  ال�سوق واخل�سائر   / املنتج  نوع من  لكل  الن�سبية  واأوزانها  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات  حتديد عدد 

ال�سلة.

• املتوقعة.	 الئتمان  خ�سائر  قيا�س  لغر�س  املماثلة  الأ�سول  جمموعة  حتديد 

عبارة  هي  التعرث  احتمالية  اإن  املتوقعة.  الئتمانية  اخل�سائر  لقيا�س  رئي�سيًا  مدخاًل  التعرث  احتمالية  تعترب  التعرث:  احتمالية 

بيانات  تت�سمن  عوامل  عدة  اإىل  احت�سابها  عملية  ت�ستند  حمددة  زمنية  فرتة  مدار  على  تعرث  حدوث  لحتمالية  تقدير  عن 

امل�ستقبلية.  الظروف  ب�ساأن  وتوقعات  وافرتا�سات 

التعرث. يتم احت�ساب  الناجمة عن  التعرث هو عبارة عن تقدير للخ�سارة  اإن معدل اخل�سارة عند  التعرث:  معدل اخل�سارة عند 

يف  الأخذ  مع  املقر�س،  عليها  يح�سل  اأن  املتوقع  والتدفقات  امل�ستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بني  الفرق  مبقدار  ذلك 

على  ذلك  اأثر   6 اإي�ساح  يبني  بال�سمانات.  واملوؤيدة  املتكاملة  الئتمانية  التعزيزات  من  الناجتة  النقدية  التدفقات  العتبار 

املجمعة. املالية  البيانات 

)2017 دي�سمرب   31 الئتمانية )حتى  الت�سهيالت  وذمم  الأخرى  املدينة  الذمم  على  القيمة  انخفا�س  خ�سائر 

اإذا  ما  لتحديد  ائتمانية  ت�سهيالت  وذمم  اأخرى  مدينة  كذمم  امل�سنفة  البنود  مبراجعة  دوري  ب�سكل  املجموعة  اإدارة  تقوم 

وتوقيت  مبلغ  بتقدير  الإدارة  وتقوم  املجمع.  اخل�سارة  اأو  الربح  بيان  يف  القيمة  انخفا�س  لقاء  خم�س�س  ت�سجيل  يجب  كان 

افرتا�سات  اإىل  بال�سرورة  ت�ستند  التقديرات  تلك  املطلوبة.  املخ�س�سات  م�ستوى  حتديد  عند  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات 

تغريات  اإىل  يوؤدي  مما  الفعلية  النتائج  تختلف  وقد  التاأكد،  وعدم  الأحكام  من  متفاوتة  درجات  تت�سمن  عوامل  عدة  حول 

املخ�س�سات. تلك  على  م�ستقبلية 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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5.   النقد والنقد املعادل 

  20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

النقد يف ال�سندوق
-2

14,02710,083اأر�سدة لدى البنوك

15,53018,020ودائع لأجل

29,55728,105

(18,020)(15,530)ناق�سًا: ودائع ذات اآجال ا�ستحقاق اأ�سلية تتجاوز ثالثة اأ�سهر

14,02710,085النقد والنقد املعادل طبقًا لبيان التدفقات النقدية املجمع

تتمثل الودائع لأجل والبالغة 15,531 األف دينار كويتي )18,020 األف دينار كويتي - 2017( يف ودائع مقومة بالدولر الأمريكي 

واللرية اللبنانية لدى بنوك اأجنبية بال�سرق الأو�سط. بلغ متو�سط معّدل الفائدة على تلك الودائع من 6.10% اإىل %8 )2017: 

4.50% اإىل 6.45%( �سنويًا.

ذمم الت�سهيالت الئتمانية   .6

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

20,55817,374قرو�س جتارية

272,688283,910قرو�س �سخ�سية

293,246301,284

(26,586)(26,639)ناق�سًا: اإيرادات موؤجلة

266,607274,698

(26,390)(38,684)ناق�سًا:  خم�س�س خ�سائر الئتمان املتوقعة 

227,923248,308

6.1   كما يف 31 دي�سمرب 2018، بلغت خم�س�سات خ�سائر الئتمان بالقيمة وفقًا ملتطلبات بنك الكويت املركزي 28,804 األف دينار 

كويتي وهو اأقل من اخل�سائر الئتمانية املتوقعة لذمم الت�سهيالت الئتمانية والتي مت احت�سابها وفقًا ملتطلبات املعيار الدويل 9 وفقًا 

لإر�سادات بنك الكويت املركزي.

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



شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

75

ذمم الت�سهيالت الئتمانية )تتمة(   .6

فيما يلي احلركة على اجمايل ذمم الت�سهيالت الئتمانية خالل ال�سنة احلالية:   6.2

الإجمايلاملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1

218,74923,85232,097274,698كما فى 1 يناير 2018

(8,091)(5,397)(5,940)3,246�سافى التمويل/ التح�سيل

5,7414,67010,411-املحول من / اإىل املرحلة 1 

(2,096)3,645-(5,741)املحول من املرحلة 2 اإىل 3

(8,315)-(3,645)(4,670)املحول من املرحلة 3 اإىل 2

211,58420,00835,015266,607كما فى 31 دي�سمرب 2018

فيما يلي احلركة على خم�س�سات خ�سائر الئتمان املوقعة خالل ال�سنة احلالية:   6.3

الإجمايل املرحلة 3 املرحلة 2 املرحلة 1  

26,390 23,964 239 2,187 كما فى 1 يناير 2018  كما �سبق عر�سه

10,149 8,840 2,529 (1,220) اأثر تطبيق معيار 9 )اإي�ساح 2.2.1(

36,539 32,804 2,768 967 كما فى 1 يناير 2018 )بعد التعديل(

2,150 2,216 (71) 5 خ�سائر الئتمان املحملة خالل ال�سنة

(5) (5) - - مبالغ م�سطوبة

38,684 35,015 2,697 972 كما فى 31 دي�سمرب 2018

فيما يلي احلركة على خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل عام 2017:   6.4

2017

املجموععامحمدد

األــف دينـار كويتـي

20,6222,49923,121الر�سيد يف 1 يناير

(16)-(16)مبالغ م�سطوبة

املحّمل على بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع
3,372(87)3,285

23,9782,41226,390الر�سيد يف 31 دي�سمرب

 - %4.37( %4.6 2018 بلغ  31 دي�سمرب  اإن متو�سط �سعر الفائدة املكت�سبة على ذمم الت�سهيالت الئتمانية لل�سنة املنتهية يف    6.5

2017( �سنويًا.

 )2017  - كويتي  دينار  األف   230,801( كويتي  دينار  األف    205,623 تبلغ  م�سجلة  بقيمة  عمالء  عقود  برهن  املجموعة  قامت    6.6

ك�سمان مقابل قرو�س )اإي�ساح 12(.

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

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية   .7

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة:

9,5598,397ا�ستثمار يف اأوراق حقوق امللكية م�سعرة

-1,152ا�ستثمار يف اأدوات دين غري م�سعرة

10,7118,397

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

-25,277ا�ستثمار يف اأوراق حقوق امللكية غري م�سعرة

-9,646ا�ستثمار يف اأدوات دين غري م�سعرة

-61ا�ستمار يف �سناديق مدارة 

34,984-

ا�ستثمارات متاحة للبيع:

32,485-ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

40-ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة

-32,525

45,69540,922

اإن الرتكز اجلغرايف للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر بتاريخ التقرير هو كالتايل:  

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

خارج الكويت
24,240-

الكويت
10,744-

34,984-

اإن الرتكز اجلغرايف لال�ستثمارات امل�سنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع بتاريخ التقرير هو كالتايل:  

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

22,454-خارج الكويت

10,071-الكويت

-32,525



شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

77

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

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة   .8

ن�سبة امللكية

بلد التاأ�سي�شا�سم ال�سركة الزميلة
الن�ساط 

الأ�سا�سي
20182017

26.43%27.44%ا�ستثمار عقاريالكويت�سركة الت�سهيالت لال�ستثمار العقاري �س.م.ك.م.

الكويت�سركة الأولوية لل�سيارات �س.م.ك.م.

اإيجار وتاأجري 

ال�سيارات الفارهة

%44.56%44.56

فيما يلي ملخ�س املعلومات املالية لكل �سركة من ال�سركات الزميلة للمجموعة:

20182017

�سركة الت�سهيالت 

لال�ستثمار العقاري 

�س.م.ك.م.

�سركة الأولوية 

لل�سيارات 

�س.م.ك.م.

�سركة الت�سهيالت 

لال�ستثمار العقاري 

�س.م.ك.م.

�سركة الأولوية 

لل�سيارات 

�س.م.ك.م.

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

2,3258,8671,7528,815الإيرادات

1,8326081,368497ربح الفرتة

484271362221ح�سة املجموعة يف نتائج ال�سركات الزميلة

41,11018,27234,55018,257اجمايل املوجودات 

(9,827)(3,402)(10,060)(9,530)اجمايل اللتزامات

31,5808,20631,1488,430اجمايل حقوق امللكية 

8,8064,6798,5004,595القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة

عقارات ا�ستثمارية     .9

اإن احلركة على العقارات ال�ستثمارية هي كالتايل:

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

4,2394,200الر�سيد يف بداية ال�سنة

39(33)التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية

4,2064,239الر�سيد يف نهاية ال�سنة

مت احت�ساب القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية للمجموعة بناًء على التقييمات التي مت اإجرائها يف التواريخ ذات ال�سلة من قبل مقيمني 

م�ستقلني ممن لديهم املوؤهالت املنا�سبة واخلربة احلديثة يف تقييم العقارات ح�سب موقع كل عقار. وقد مت حتديد القيم العادلة بناًء 

 على طريقة ال�سوق. ويف عملية تقدير القيم العادلة للعقارات، مت اعتماد اأعلى واأف�سل ا�ستخدامات العقارات وفقًا ل�ستخدامها احلايل. 

وقد مت ت�سنيف العقارات ال�ستثمارية للمجموعة �سمن امل�ستوى 3 من م�ستويات القيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2018 و 31 

دي�سمرب 2017 وهي تتمركز يف ال�سعودية والكويت.
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ممتلكات ومعدات  .10

اأر�ش بالقيمة 

العادلة

اأثاث ومعدات مبنى

واأخرى

املجموع�سيارات

األــف

دينار كويتي

األــف

دينار كويتي

األــف

دينار كويتي

األــف

دينار كويتي

األــف

دينار كويتي

التكلفة اأو القيمة العادلة 

2,1374992,57695,221الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

6-6--اإ�سافات 

63---63اإعادة تقييم

2,2004992,58295,290الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017

440-440--اإ�سافات 

-----اإعادة تقييم 

2,2004993,02195,730الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018

الإ�ستهالك املرتاكم

4992,47632.978-الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

49-49--املحمل على ال�سنة

4992,52533,027-الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017

70-70--املحمل على ال�سنة

4992,59533,097-الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018

القيمة الدفرتية

42762,633-2,200كما يف 31 دي�سمرب 2018

5762,263-2,200كما يف 31 دي�سمرب 2017

مت ح�ساب القيمة العادلة لأرا�سي املجموعة على اأ�سا�س التقييمات التي مت يتم اإجراوؤها كل �سنة من قبل القيميني امل�ستقبلني ممن 

لديهم املوؤهالت املنا�سبة واخلربة احلديثة يف تقييم الأرا�سي ح�سب موقع كل اأر�س. وقد مت حتديد القيم العادلة بناًء على طريقة 

ال�سوق.  ويف عملية تقدير القيم العادلة لالأرا�سي، مت اعتماد اأعلى واأف�سل ا�ستخدامات الأرا�سي وفقًا ل�ستخدامها احلايل. ومل 

يطراأ اأي تغيري على اأ�ساليب التقييم خالل ال�سنة. وقد مت و�سع اأرا�سي املجموعة �سمن امل�ستوى 3 من م�ستويات القيمة العادلة كما 

يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017.

ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى   .11

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

1,0951,700ذمم جتارية دائنة

10592ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي دائنة

246227�سريبة دعم العمالة الوطنية دائنة

9295زكاة دائنة

3,9983,683التزامات اأخرى م�ستحقة

5,5365,797
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قـرو�ش لأجــل   .12

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

130,420150,454قرو�س مقّومة بالدينار الكويتي 

26,5399,052قرو�س مقّومة بالدولر الأمريكي

156,959159,506

 

20182017ي�ستحق �سداد القرو�س لأجل كالتايل:

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

77,63769,093قرو�س ت�ستحق خالل �سنة

79,32290,413قرو�س ت�ستحق بعد اأكرث من �سنة

156,959159,506

خالل ال�سنة، ح�سلت املجموعة على قرو�س جديدة مببلغ 53 مليون دينار كويتي )53 مليون دينار كويتي - 2017( وقر�س مببلغ    12.1

50  مليون دولر اأمريكي )ل �سيء - 2017(. 

اإن املتو�سط املرجح ملعّدل الفائدة على القرو�س بالدينار الكويتي القائمة يف 31 دي�سمرب 2018 كان 3.92% �سنويًا و %3.55    12.2

�سنويًا على القرو�س بالدولر الأمريكي )3.68% �سنويًا  و 2.78% �سنويًا - 31 دي�سمرب 2017(.

اإن القرو�س لأجل اخلا�سة باملجموعة والقائمة كما يف 31 دي�سمرب 2018 قد مت اقرتا�سها مبوجب اتفاقيات فائدة متغرية. وقامت    12.3

املجموعة برهن عقود عمالء بقيمة م�سجلة تبلغ  205,623 األف دينار كويتي )2017: 230,801 األف دينار كويتي( ك�سمان لعدد 18 

قر�سًا لأجل )18 قر�سًا لأجل - 2017( باأر�سدة قائمة مببلغ 156,958 األف دينار كويتي )159,506 األف دينار كويتي - 2017(.

راأ�ش املال   .13

به  م�سرح  �سهم   536,763,720  :2017( فل�س   100 بقيمة  وم�سدر  به  م�سرح  �سهم   536,763,720 من  املال  راأ�س  يتكون 

وم�سدر بقيمة 100 فل�س( لكل �سهم مدفوع بالكامل نقدًا.

الحتياطي القانوين   .14

10% من ربح ال�سنة قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت  وفقًا لأحكام قانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، يتطلب حتويل 

للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�سل هذا 

الحتياطي اإىل 50% من راأ�س املال املدفوع كحد اأدنى. يجوز ا�ستعمال الحتياطي القانوين فقط لتاأمني توزيعات ت�سل اإىل  %5 

من راأ�س املال يف ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها الأرباح املرحلة بتاأمني هذا احلد.

الحتياطي الختياري   .15

وفقًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، يتم حتويل 10% من الربح قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم 

العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي الختياري حتى يقرر امل�ساهمون وقف هذا التحويل. ل 

توجد اأية قيود على التوزيع من الحتياطي الختياري. قرر امل�ساهمون يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية املنعقد بتاريخ 22 

اأبريل 2014 وقف اأية حتويالت اأخرى اإىل الحتياطي الختياري اعتبارًا من 2014.
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اأ�سهم اخلزينة    .16

 20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

131121عدد اأ�سهم اخلزينة امل�سرتاة )بالألف(

2320تكلفة اأ�سهم اخلزينة امل�سرتاة )بالألف دينار كويتي(

5,0294,863القيمة ال�سوقية ملجموع اأ�سهم اخلزينة )بالألف دينار كويتي(

%5.335.33%ن�سبة الأ�سهم امل�سدرة 

28,73928,608اإجمايل عدد الأ�سهم )بالألف(

اأ�سهم اخلزانة امل�سرتاه طوال فرتة متلكها وذلك وفقًا  تلتزم ال�سركة الأم بالحتفاظ باحتياطيات واأرباح مرحلة تعادل تكلفة   
لتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة. هذه الأ�سهم غري مرهونة.

�سايف اأرباح من ا�ستثمارات   .17

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 119 -اأرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع 

(130)25)خ�سائر(/ اأرباح حمققة من بيع اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

1,2391,571الزيادة/ )النق�س( يف القيمة العادلة لالأ�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

1,7671,450اإيرادات توزيعات

3,0313,010

ربحية ال�سهم   .18

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

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

9,9348,717ربح ال�سنة

536,764536,764املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم ال�سركة الأم امل�سدرة واملدفوعة بالكامل )بالألف(

(28,503)(28,620)املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم اخلزينة لل�سركة الأم )بالألف(

508,144508,261املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة لل�سركة الأم )بالألف(

2017ربحيـة ال�سـهم – فل�س
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�سركات تابعة    .19

اإن ال�سركات التابعة للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب هي كالتايل:   

ا�سم ال�سركة التابعة

ح�س�ش امللكية وحقوق 

الت�سويت

بلد 

التاأ�سي�ش

الن�ساط 

الأ�سا�سي

20182017

عقاراتالكويت%99%99�سركة الت�سهيالت الأوىل العقارية ذ.م.م.  

حت�سيل الأموالالكويت%97%97�سركة الت�سهيالت لت�سنيف وحت�سيل الأموال �س.م.ك.م.

عقاراتالكويت%98%98�سركة فروة العقارية ذ.م.م.

توزيعات اأرباح    .20

بتاريخ 10 اأبريل 2019، اقرتح جمل�س اإدارة ال�سركة الأم توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 17% كما اقرتح مكافاأة لأع�ساء جمل�س اإدارة   

ال�سركة الأم مببلغ 120 األف دينار كويتي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018. اإن تلك القرتاحات خا�سعة ملوافقة اجلمعية 

العمومية للم�ساهمني.

مت اعتماد البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 باجلمعية العمومية للم�ساهمني املنعقدة بتاريخ 28 مار�س   

2018 كما مت اعتماد توزيع اأرباح بن�سبة 16% )16 فل�س لل�سهم(.   

21.   معامالت مع الأطراف ذات العالقة 

ت�ستمل الأطراف ذات العالقة على ال�سركات الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني واأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني   

باملجموعة وعائالتهم وال�سركات التي ميلكون ح�س�سًا رئي�سية فيها. تربم املجموعة معامالت مع الأطراف ذات العالقة. يتم 

اعتماد �سيا�سات الت�سعري و�سروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة. 

اإن اأر�سدة ومعامالت الأطراف ذات العالقة املت�سمنة يف البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:  

مدفوعات موظفي الإدارة الرئي�سيني لل�سركة: اأ( 

اإن مدفوعات موظفي الإدارة الرئي�سيني ومنهم املدراء التنفيذيني خالل ال�سنة فيما عدا منافع اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�سار اإليها   

يف اإي�ساح 18 كانت كالآتي: 

20182017
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

453411رواتب ومدفوعات اأخرى ق�سرية الأجل

7467مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

527478

ذمم ت�سهيالت ائتمانية: ب( 

20182017
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

3739الر�سيد يف 1 يناير

2231قرو�س مقدمة 

(33)(37)اأق�ساط م�سددة 

-4فوائد حمملة

2637الر�سيد يف 31 دي�سمرب
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الإيرادات وحتليل القطاعات    .22

وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 8، فاإن حتديد القطاعات الت�سغيلية ي�ستند اإىل معلومات التقارير املالية الداخلية لالإدارة التي  	
تتم مراجعتها ب�سكل منتظم من قبل �سانع القرارات الت�سغيلية الرئي�سية من اأجل تخ�سي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائه، ومن ثم 

مطابقته مع أرباح	أو	خسائر	المجموعة.	

تزاول املجموعة ن�ساطها يف جمال رئي�سي واحد، وهو منح الت�سهيالت الئتمانية. اإن جميع عمليات القرو�س ال�ستهالكية الئتمانية   

تتم بالكامل يف ال�سوق املحلي الكويتي. متتلك املجموعة ا�ستثمارات داخل وخارج دولة الكويت.

اإن �سيا�سات القيا�س التي ت�ستخدمها املجموعة لتقارير القطاعات مبوجب املعيار الدويل 8 هي نف�س ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف   

بياناتها املالية ال�سنوية املجمعة املدققة. 

اإن حتليل القطاعات للربح من الأن�سطة العتيادية وجمموع الأ�سول وجمموع اللتزامات و�سايف الأ�سول امل�ستخدمة ح�سب املوقع   

اجلغرايف هو كما يلي:

املجمـوعدويلالكويـت

يف 31 دي�سمرب 2018
األـف دينار 

كويتي

األـف دينار 

كويتي

األـف دينار 

كويتي

20,6462,33422,980جمموع الإيرادات

الربح قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة 

الوطنية وم�ساهمة الزكاة ومدفوعات اأع�ساء جمل�س الإدارة

8,1642,33410,498

281,25743,971325,228جمموع الأ�سول

(166,668)(26,539)(140,129)جمموع اللتزامات

141,12817,432158,560�سايف الأ�سول امل�ستخدمة

معلومات اأخرى 

1,239-1,239الزيادة يف القيمة العادلة لأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

755-755ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 

(2,149)-(2,149)خم�س�س خ�سائر ائتمان متوقعة

(246)-(246)خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

(70)-(70)ا�ستهالك 
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الإيرادات وحتليل القطاعات )تتمة(   .22

املجمـوعدويلالكويـت

يف 31 دي�سمرب 2017
األـف دينار 

كويتي

األـف دينار 

كويتي

األـف دينار 

كويتي

21,1351,65522,790جمموع الإيرادات

الربح قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة 

الوطنية وم�ساهمة الزكاة ومدفوعات اأع�ساء جمل�س الإدارة

7,5711,6559,226

295,19243,203338,395جمموع الأ�سول

(169,707)(9,052)(160,655)جمموع اللتزامات

134,53734,151168,688�سايف الأ�سول امل�ستخدمة

معلومات أخرى 

1,571-1,571النق�س يف القيمة العادلة لأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

583-583ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 

(3,285)-(3,285)خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها، بال�سايف من املبلغ  املفرج عنه

(568)-(568)خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

(49)-(49)ا�ستهالك 

التزامات    .23

20182017

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

2,13644التزامات راأ�سمالية


