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تقـريـر مجلس اإلدارة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،

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

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019.

لقد كان عام 2019 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 

13.181 مليون دينار كويتي اأي بزيادة  قدرها %32.7 عن العام املا�سي البالغ 9.934 مليون دينار كويتي وبلغت ربحية ال�سهم 26 فل�س 

مقارنة بالعام املا�سي 20 فل�س ، هذا وقد بلغت ايرادات الت�سهيالت الئتمانية 18,024 الف دينار كويتي مقارنة بــ 17,387 الف دينار 

العام املا�سي اأي بزيادة بلغت  %3.7 عن العام املا�سي .

وجاءت الزيادة يف الأرباح نتيجة ما يلي : 

• زيادة يف ايرادات الت�سهيالت الإئتمانية بلغت 637 الف دينار .	

• زيادة يف �سايف اأرباح ال�ستثمارات بلغت 2,098 الف دينار .	

• انخفا�س يف تكلفة القرتا�س بلغت 578 الف دينار .	

• انخفا�س يف خم�س�س خ�سائر الئتمان بلغ 563 الف دينار . 	

وقد بلغت حقوق امل�ساهمني 163.9 مليون دينار مقابل 158.6 مليون دينار عن العام املا�سي.

اأما املركز املايل املجمع لل�سركة فقد اأظهر انخفا�سا يف ذمم الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة 4.96 % وبلغت قرو�س البنوك 141.95 مليون 

دينار كويتي منها 6.31 مليون دينار قرو�س مقومه بالدولر المريكي والباقي بالدينار الكويتي . وبلغت مدفوعات ومزايا موظفي الإدارة 

التنفيذية خالل ال�سنة مبلغ وقدره 754 الف دينار.

اأما بالن�سبة لعمليات التمويل فقد ح�سلت ال�سركة خالل العام على قرو�س جديدة مببلغ 69 مليون دينار كويتي.

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 2020 فاإن جمل�س الإدارة يتوقع ان يكون هنالك منو يف حجم العمل مما �سيحقق نتائج اأف�سل من عام 2019 وذلك 

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

وبناًء على الأرباح املحققة لعام 2019  ي�سر جمل�س الإدارة اأن يقرتح توزيع اأرباح نقدية بواقع %18 )ثمانية ع�سر فل�سًا عن كل �سهم اأي 

مببلغ 9,140,788 دينار كويتي( للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة بتاريخ الإ�ستحقاق، ويقرتح منح مكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة 

وقدرها 144 الف دينار بواقع 18 األف لكل ع�سو و36 الف 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 

2019 ، وان تلك البيانات املالية قد مت اعدادها وفق املعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة .

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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مـقـدمة 

يحر�س جمل�س اإدارة �سركة الت�سهيالت التجارية على تطبيق تعليمات اجلهات الرقابية واملمار�سات الرائدة يف جمال احلوكمة والإلتزام، 

وانطالقا من ذلك فقد حر�ست ال�سركة على تعزيز دور البيئة الرقابية يف ال�سركة والتاأكد من مدى التزام ال�سركة واإداراتها واأن�سطتها 

بالتعليمات الرقابية وقواعد احلوكمة مبا ي�ساهم يف تعزيز مبداأ ال�سفافية وحماية حقوق امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح ويعزز الثقة يف 

ّكن من حتقيق رقابة فعالة على اأداء ال�سركة.  التعامل وميمُ

 يف �سوء ذلك ي�سرمُ جمل�س الإدارة اأن ي�ستعر�س على ال�سادة امل�ساهمني يف تقريره ال�سنوي للحوكمة اأهم اإجنازات ال�سركة اخلا�سة بالتزام 

ال�سركة بتعليمات ال�سادة / هيئة اأ�سواق املال واخلا�سة بالكتاب اخلام�س ع�سر – حوكمة ال�سركات. وفيما يلي ملخ�س لأهم اإجنازات 

ال�سركة يف تطبيق قواعد حوكمة ال�سركات:

القاعدة الأوىل: بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة:

يتاألف جمل�س اإدارة ال�سركة من �سبعة اأع�ساء كما يف 31 دي�سمرب 2019 ، ويتكون جمل�س الإدارة من هيكل متوازن ي�سم اأربعة اأع�ساء غري 

تنفيذيني وع�سوين م�ستقلني وع�سو تنفيذي. كما يتميز ت�سكيل جمل�س الإدارة بالتنوع يف املوؤهالت العلمية واخلربات العملية لأع�سائه، 

ويو�سح اجلدول التايل نبذة عن ت�سكيل جمل�س الإدارة واملوؤهالت العلمية واخلربات العملية لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة:

الإ�ســــــم
ت�سنيف 

الع�سو
اخلربات واملوؤهالت العلمية

ال�سيد/

علي اإبراهيم معريف

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو غري 

تنفيذي

الأهلي  البنك  يف  واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  ورئي�س  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

جمل�س  وع�سو  املتحدة  العقارات  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  الكويتي، 

اإدارة  ورئي�س جمل�س  – هوجن كوجن(  )باري�س  الفرن�سي  العربي  البنك  اإدارة 

العمل  فى  عاما   34 عن  تزيد  خربة  ويحمل  م�سر  الكويتي-  الأهلي  البنك 

الإداري وامل�سرفى.

1992

ال�سيد/

عبد اهلل �سعود احلمي�سي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

والرئي�س التنفيذي

ع�سو 

تنفيذي

الفخرى  ال�سندوق  واأمني  الكويت  و�سناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

للغرفة وهو نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية 

الأحمر  الهالل  جمعية  اإدارة  جمـل�س  ع�سو  واأي�سا   ، ال�ستثمار  جلنة  ورئي�س 

فر�ست  اإدارة يف  ، وع�سو جمل�س  للجمعية  الفخري  ال�سندوق  واأمني  الكويتي 

نا�سونال بنك يف )لبنان( ورئي�س جلنة التعوي�سات كذلك ع�سو جمل�س اإدارة 

بنك انف�ستكورب ورئي�س جلنة التدقيق واملخاطر وع�سو �سابق يف الهيئة العامة 

لال�ستثمار، و يحمل خربة تزيد عن 39 عاما فى العمل الإ�ستثماري وامل�سرفى.

1980

ال�سيد/

م�ساعد بدر ال�ساير

ع�سو جمل�س اإدارة

ع�سو 

م�ستقل

نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سركات ال�ساير واأي�سا رئي�س جمل�س اإدارة 

�سركة  اإدارة  ملجل�س  �سابق  ورئي�س  ال�ساير،  بدر  م�ساعد  �سركات  جمموعة 

امل�ساريع  واإدارة  للتاأمني  اخلليج  احتاد  يف  �سابق  وع�سو  الكويتية  احلاويات 

)البحرين( وموؤ�س�س اإحتاد ال�سناعات الكويتية وهو يحمل خربة تزيد عن 39 

عاما فى العمل التجاري والإ�ستثمارى.

1977

ال�سيد/

احلارث عبد الرزاق اخلالد

ع�سو جمل�س اإدارة

ع�سو غري 

تنفيذي

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التربيد والك�سجني املحدودة واأي�سا رئي�س جمل�س 

 29 تزيد عن  يحمل خربة  وهو  العقارى،  لال�ستثمار  الت�سهيالت  �سركة  اإدارة 

عاما فى العمل الداري والإ�ستثمارى.

1992

تقرير الحوكمة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

تاريخ النتخاب/

تعيني اأمني ال�سر
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ال�سيد/

خالد م�ساري اخلالد

 ع�سو جمل�س اإدارة

ع�سو غري 

تنفيذي

اإدارة  اإدارة غرفة جتارة و�سناعة الكويت ونائب رئي�س جمل�س  ع�سو مبجل�س 

اللوؤلوؤة  �سركات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  واأي�سا  اخلالد  �سركات  جمموعة 

الغذائية وع�سو جمل�س اإدارة احتاد م�سانع الأملنيوم هو يحمل خربة تزيد عن 

24 عاما فى العمل التجاري والإ�ستثماري

2010

ال�سيد/

د. اأمين بدر البلو�سي

ع�سو جمل�س اإدارة

ع�سو غري 

تنفيذي

للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  يف  والإدارية  املالية  لل�سوؤون  العام  املدير  نائب 

الجتماعية وهو يحمل خربة تزيد عن 20 عاما يف العمل املايل والإ�ستثماري.
2016

ال�سيد /

نا�سر عادل بهبهاين

ع�سو جمل�س اإدارة

ع�سو 

م�ستقل

الكويتي وهو يحمل  الأهلي  البنك  ال�سركات يف  اإدارة متويل  م�ساعد مدير يف 

خربة تزيد عن 8 اأعوام فى العمل املايل والإ�ستثماري.
2017

ال�سيد /

خالد عبداهلل العلي
اأمني ال�سر

الإ�ستثماري  بالعمل  عـــامــــًا   30 خبـرة   ، لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  نــائب 

واملايل ، متدرجًا باملنا�سب ابتداًء ب�سركة اأمريكان اإك�سرب�س والبنك التجاري 

الوطنية  الإ�ستثمارات  و�سركة  لالإ�ستثمار  الدولية  الكويتية  وال�سركة  الكويتي 

و�سركة ال�ساحل لال�ستثمار .

2018

وقد عقد جمل�س اإدارة ال�سركة عدد )7( اإجتماعات خالل عام 2019 ونوجز فيما يلي نبذة عن اإجتماعات جمل�س الإدارة لل�سركة:

ا�سم الع�سورقم

الجتماع 

الأول

بتاريخ 

27/01/2019

الجتماع 

الثاين

بتاريخ

10/04/2019

الجتماع 

الثاين

بتاريخ

16/04/2019

الجتماع 

الرابع

بتاريخ

13/05/2019

الجتماع 

اخلام�س

بتاريخ

15/05/2019

الجتماع 

ال�ساد�س

بتاريخ

05/08/2019

الجتماع 

ال�سابع

بتاريخ

27/10/2019

عدد 

الإجتماعات

������6--علي ابراهيم معريف1

�������7عبداهلل �سعود احلمي�سي2

�5--��--��م�ساعد بدر ال�ساير3

�����5----احلارث عبدالرزاق اخلالد4

�6--�����خالد م�ساري اخلالد5

�������7امين بدر البلو�سي6

�������7نا�سر عادل بهبهاين7

تقرير الحوكمة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019



شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعةشـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

17

تطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ حما�سر اإجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركه 

حتر�س ال�سركة على ت�سجيل وتن�سيق وحفظ حما�سر اإجتماعات جمل�س الإدارة ويتم تدوين اأرقام املحا�سر وتاريخ و�ساعة بدء ونهاية 

اأثناء  املجل�س  اتخذها  التي  والقرارات  واملداولت  النقا�سات  تدوين  وكذلك  املح�سر،  يف  الجتماع  ومكان  احل�سور  واأ�سماء  الجتماع 

الإدارة مبتابعة  اأمني �سر جمل�س  الإجتماعات يف املح�سر، ويتم توقيع حما�سر الإجتماعات من جميع الأع�ساء احلا�سرين، كما يقوم 

تنفيذ كافة قرارات جمل�س الإدارة بالتن�سيق مع كافة الإدارات املعنية بال�سركة ، ويتم حفظ حم�سر كل اإجتماع ح�ســب ال�ســنة يف �سجل 

خا�س بذلك و يتم الحتفاظ به ب�سكل اآمن داخل ال�سركة. 

ويتمتع اأمني ال�سر باملوؤهالت التي ت�ساعده على اإمتام هذه املهام وامل�سوؤوليات، ويتوىل اأمني ال�سر مهمة تن�سيق اإجتماعات املجل�س ورفع 

التقارير، واإعداد وحفظ املحا�سر ب�سكل دقيق لكل اإجتماع على حدة.

القاعدة الثانية: التحديد ال�سليم للمهام وامل�سوؤوليات:

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

تاأ�سي�س ال�سركة اأو قرارات اجلمعية العامة. ويتوفر لدى ال�سركة دليل معتمد لتفوي�س ال�سالحيات معتمد من قبل جمل�س الإدارة ويحدد 

�سالحيات كال من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سكل وا�سح. كما يتوفر لدى ال�سركة دليل لوائح جمل�س الإدارة واللجان مبا ي�سمن 

التحديد ال�سليم يف املهام وامل�سوؤوليات. كما يتوفر لدي ال�سركة او�ساف وظيفية لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

 وفيما يلي نبذة خمت�سرة عن مهام جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية: 

م�سوؤوليات ومهام واإجنازات جمل�س الإدارة:

تت�سمن مهام وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي:

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

• اإقرار امليزانيات التقديرية ال�سنوية واإعتماد 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.

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

جوهرية.

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

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

الرئي�سيني.

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

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

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

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.	
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• 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.	

• التاأكد 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. 	

وقد اأجنز جمل�س الإدارة مهامه وم�سوؤولياته وفقا لتعليمات اجلهات الرقابية خالل العام.  

و تتوىل الإدارة التنفيذية يف ال�سركه امل�سئوليات العامة التالية :

• الإ�سراف على تطبيق اإطار حوكمة ال�سركة املقرر من قبل جمل�س الإدارة. 	

• تطبيق الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة والتي تعك�س الأهداف والأولويات طويلة الأجل وق�سرية 	

الجل. 

• حتمل امل�سئولية الكاملة اأمام جمل�س الإدارة عن كافة جوانب عمليات ال�سركة واأداءها. 	

• التاأكد من وجود وتطبيق التخطيط الت�سغيلي املنا�سب واأنظمة اإدارة املخاطر والرقابة املالية.  	

• مراقبة العمليات والنتائج املالية عن كثب وفقًا للخطط واملوازنات. 	

• متثيل ال�سركة اأمام العمالء الرئي�سيني واجلمعيات املهنية و�سركات تقدمي اخلدمات واجلهات الرقابية. 	

• اإعداد تقارير الأداء ورفعها ملجل�س الإدارة التي تت�سم بال�سفافية وال�سمول. 	

• الإلتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية.	

• الواجبات الأخرى املوكلة اإيل الإدارة التنفيذية ح�سب توجيهات جمل�س الإدارة وتعليمات اجلهات الرقابية.	

اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة

�سكل جمل�س الإدارة اللجان امل�ستقلة املتخ�س�سة من اأجل م�ساعدته يف تويل املهام امل�سندة اإليه ، وقد مت اإعتماد اللوائح اخلا�سة بهذه 

اللجان من قبل جمل�س الإدارة وحتديد م�سوؤولياتها وتعيني اأع�سائها مبا يتنا�سب مع املوؤهالت العلمية واخلربات العملية املطلوبة لكل جلنة 

على النحو التايل:

اأول: جلنة املخاطر 

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

وحتديد الن�سب املقبولة مقابل املنافع املتوقعة ورفع التو�سيات الالزمة بذلك اإىل جمل�س الإدارة.

ت�سكيل جلنة املخاطر 

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

2019/05/13 وذلك بدون اي تغيري يف اع�ساء اللجنة.

وتتاألف اللجنة من ثالثة اأع�ساء منهم ع�سوًا “م�ستقاًل”، وقد عقدت اللجنة عدد )4( اإجتماعات خالل عام 2019 كما هو مو�سح اأدناه:
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ال�سفةا�سم الع�سورقم

الجتماع الأول 

بتاريخ 

24/01/2019

الجتماع الثاين

بتاريخ 

05/08/2019

الجتماع الثالث 

بتاريخ 

24/10/2019

الجتماع الرابع 

بتاريخ 

26/12/2019

����رئي�س اللجنةد.اأمين بدر البلو�سي1

����ع�سوعبد اهلل �سعود احلمي�سي       2

����ع�سونا�سر عادل بهبهاين3

من اأهم مهام وم�سوؤوليات واإجنازات جلنة املخاطر

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

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

موظفي املخاطر عن الأن�سطة الت�سغيلية.

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

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

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

املخاطر املقبولة واملعتمدة لدى ال�سركة مقابل املنافع املتوقعة.

ثانيا: جلنة التدقيق 

• تهدف جلنة التدقيق اىل م�ساعدة جمل�س الإدارة يف القيام مب�سوؤولياته اخلا�سة بالتحقق من الإلتزام 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( و مت اعادة ت�سكيل اأع�ساءها 

يف 2019/05/13 دون اي تغيري يف اأع�ساء اللجنة.

 وتتاألف اللجنة من ثالثة اأع�ساء منهم ع�سوًا م�ستقاًل ، وقد عقدت اللجنة عدد )4( اإجتماعات خالل عام 2019 كما هو مو�سح 

اأدناه:

ال�سفةا�سم الع�سورقم

الجتماع الأول 

بتاريخ 

10/04/2019

الجتماع الثاين

بتاريخ 

15/05/2019

الجتماع الثالث 

بتاريخ 

05/08/2019

الجتماع الرابع 

بتاريخ 

24/10/2019

����رئي�س اللجنةم�ساعد بدر ال�ساير1

����ع�سود.امين البلو�سي2

����ع�سونا�سر عادل بهبهاين3
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ومن اأهم مهام وم�سوؤوليات واإجنازات جلنة التدقيق

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

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.

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

• مناق�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 واإعتماد اخلطة ال�سنوية للتدقيق الداخلي والإ�سراف على اأعمال التدقيق الداخلي ومراجعة واإقرار نطاق اأعمال التدقيق 	

ودوريتها.

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

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

• املتعلقة 	 والإجراءات  وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجيات  ذلك  يف  مبا  ال�سركة  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.	

• 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 اإجتماعات دورية مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي لل�سركة وكذلك عند احلاجة بناًء على طلب اللجنة. 	

ثالثا: جلنة الرت�سيحات و املكافاآت 

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

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

اأ�سا�سي يف �سالح ال�سركة ومن ثم حتقيق اأهداف امل�ساهمني.

وكذلك ل�سمان �سالمة و�سحة �سيا�سة املكافاآت 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 اإ�ستقطاب الكوادر الب�سرية ذات الكفاءة املهنية 

والقدرات الفنية العالية، ف�ساًل عن تر�سيخ مبداأ الإنتماء لل�سركة.

ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

مت ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 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، وقد مت اإعادة ت�سكيل اللجنة بتاريخ 13 مايو 2019 وقد 

عقدت اللجنة عدد اإجتماعني خالل عام 2019 كما هو مو�سح اأدناه:
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ال�سفةا�سم الع�سورقم

الجتماع الأول

بتاريخ 

14/01/2019

الجتماع الثاين

بتاريخ 

13/05/2019

��رئي�س اللجنةعلي ابراهيم معريف1

��ع�سوعبد اهلل �سعود احلمي�سي       2

��ع�سوخالد م�ساري اخلالد3

��ع�سونا�سر عادل بهبهاين4

من أهم مهام وإنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت 

• 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.	

• الإعتماد املبدئي خلطة تعاقب الوظائف الرئي�سية بال�سركة. 	

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

ل يتعار�س مع التعليمات والقوانني املنظمة. 

• اإعداد خطة التدريب ملجل�س الإدارة.	

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

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

لالإعتماد على اأن تخ�سع ملوافقة اجلمعية العامة العادية.

• اإعداد وتطوير �سيا�سة بدلت ح�سور اإجتماعات جلان جمل�س الإدارة ومكافئات الإدارة التنفيذية ورفع تو�سية ب�ساأنها ملجل�س الإدارة 	

لالإعتماد.  

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

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

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

العامة للموافقة عليه.

رابعا: جلنة الإ�ستثمار

تهدف اللجنة اىل م�ساعدة جمل�س الإدارة ودعمه للقيام مب�سوؤولياته واتخاذ قراراته مبا يتما�سى مع الإ�سرتاتيجية العامة لل�سركة ولتحقيق 

اأهدافها على الوجه الأمثل.
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تشكيل لجنة اإلستثمار

مت ت�سكيل جلنة الإ�ستثمار من قبل جمل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة املجل�س )مدة ثالث �سنوات( ومت اعادة ت�سكيل اللجنة يف 

2019/05/13 دون اي تغيري يف اع�ساء اللجنة.

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

ال�سفةا�سم الع�سورقم

الجتماع الأول 

بتاريخ 

16/04/2019

الجتماع الثاين

بتاريخ 

05/08/2019

الجتماع الثالث 

بتاريخ 

28/10/2019

الجتماع الرابع 

بتاريخ 

26/12/2019

����رئي�س اللجنةعبد اهلل �سعود احلمي�سي       1

����ع�سوعلي ابراهيم معريف2

����ع�سواحلارث عبدالرزاق اخلالد3

من أهم مهام و مسؤوليات وإنجازات لجنة اإلستثمار

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

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

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

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

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

الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب 

الدعوة  قبل  املنا�سب  الوقت  ويف  دقيق  ب�سكل  والبيانات  املعلومات  على  احل�سول  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  تتيح  اآلية  ال�سركة  لدى  يتوفر 

اأو املحا�سر ومرفقاتها والبيانات  اإجتماعات جمل�س الإدارة واللجان، ويتم تزويد الأع�ساء باملعلومات مبا يف ذلك ن�سخ من امل�ستندات 

املالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة اأو بت�سليم امل�ستندات �سخ�سيًا لالأع�ساء اأو عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو اإر�سال �سور �سوئية منها 

عن طريق املرا�سالت، وذلك بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س الإدارة و اأمني �سر املجل�س.

القاعدة الثالثة : إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية :

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 

تتاألف اللجنة من اأربعة اأع�ساء منهم ع�سوين غري تنفيذيني وع�سو تنفيذي وع�سوًا م�ستقاًل. وقد مت اإعادة ت�سكيل اللجنة بتاريخ 13 مايو 

2019 وقام املجل�س بالإجماع باإختيار ال�سيد / علي اإبراهيم معريف رئي�سًا للجنة الرت�سيحات واملكافاآت ملا يتمتع به من مهارات وخربات 
عريقة وكفاءات توؤهله لهذا املن�سب ، وقد عقدت اللجنة عدد اإجتماعني خالل عام 2019. 

تقرير الحوكمة
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

و�سع جمل�س اإدارة ال�سركة �سيا�سة للمكافاآت واحلوافز لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية مبا يتوافق مع احكام قانون ال�سركات 

وتعليمات قواعد احلوكمة ، وتت�سمن �سيا�سة املكافاآت املطبقة بال�سركة علي حتديد مكافاآت وبدلت جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

وكذلك حتديد خمتلف املكافاآت التي �سيتم منحها للموظفني ، مثل املكافاآت الثابتة ومكافاآت الأداء ومكافاآت نهاية اخلدمة.

ا�ستقطاب  يف  تتمثل  والتي  منها،  املرجوة  الأهداف  حتقيق  يف  كفاءتها  مدى  وتقييم  دوري  ب�سكل  املكافاآت  �سيا�سة  مبراجعة  القيام  يتم  و 

واحلفاظ على العمالة املوؤهلة والفنية التي تعمل على حت�سني اأداء ال�سركة.وتقوم جلنة الرت�سيحات واملكافات، باإعداد تقرير �سنوي تف�سيلي 

يحتوي على تفا�سيل املكافاآت التي مت منحها لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا، �سواء كانت مبالغ مالية اأو منافع اأو مزايا، مهما كانت 

طبيعتها اأو اإ�سمها ، ويعر�س تقرير املكافاآت ال�سنوي علي امل�ساهمني يف اجلمعية العامة للموافقة عليه ، ويتاح لكافة امل�ساهمني الإطالع عليه.

مكافآت وحوافز أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية 

ال�سركة  حتققها  التي  وبالنتائج  الرئي�سية  الأداء  مبوؤ�سرات  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  باأع�ساء  اخلا�س  املكافاآت  نظام  ويرتبط 

وي�ستمل هذا النظام على ما يلي : 

• يوؤخذ بعني الإعتبار م�ستوى امل�سئوليات امل�سندة لأع�ساء الإدارة التنفيذية و امل�سار املهني له و خرباته و كفاءاته .	

• حتدد مبالغ املكافاآت و البدلت واملنافع و املزايا وفقًا للدرجات الوظيفية املعتمدة من جمل�س الإدارة 	

وفيما يلي حتليل للمكافاآت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل عام 2019:

بدل ح�سور جلان جمل�س الإدارةاجمايل املكافاأت  والرواتب 

11,000 د.ك144,000 د.كاأع�ساء جمل�س الإدارة

-753,548 د.كالإدارة التنفيذية *

* �سامال املزايا التي يتمتع بها اأع�ساء الإدارة التنفيذية )مكافئة نهاية اخلدمة ، �سيارة ، تاأمني على احلياة ، تاأمني �سحي (.

وقد قامت ال�سركة باإعداد تقرير تف�سيلي باملكافاآت والرواتب واملزايا املالية املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل 

العام و�سيتم عر�سه علي امل�ساهمني للموافقة عليه يف اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ويتاح هذا التقرير مل�ساهمي ال�سركة الإطالع 

عليه لدى وحدة �سوؤون امل�ستثمرين.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية:

 التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشأن نزاهة التقارير المالية

امل�ساهمني  ال�سادة  تعهد اىل  بتوقيع  الإدارة  ، كما قام جمل�س  املالية  البيانات  ونزاهة  ب�سالمة  الإدارة  التنفيذية ملجل�س  الإدارة  تعهدت 

لالإقرار ب�سالمة ونزاهة البيانات املالية لل�سركة وذلك حر�سا من ال�سركة على نزاهة و�سالمة البيانات املالية لل�سركة واأن التقارير املالية 

لل�سركة يتم عر�سها ب�سورة �سليمة وعادلة واأنه قد مت اإعداد هذه البيانات وفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية واملعتمدة من قبل هيئة اأ�سواق 

املال. وتقوم اإدارة ال�سركة بتوقيع كتاب التمثيل لل�سادة مدققي احل�سابات اخلارجي )مكتب ديلويت اند تو�س الوزان و�سركاه، مكتب ردول 

ال�سرق الأو�سط- برقان(.
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تشكيل لجنة التدقيق:

م�ستقلني  وجود ع�سوين  مع  تنفيذيني  الغري  الأع�ساء  من  اأع�ساء  ثالثة  من  التدقيق  بت�سكيل جلنة   2019/05/13 بتاريخ  املجل�س  �سكل 

املدقق  مع  �سنوي  ربع  ب�سكل  اللجنة  املالية. وجتتمع  املجالت  واخلربة يف  الكفاءة  ذوي  من  اأع�ساء  اللجنة  ت�سكيل  ت�سمن  وقد  باللجنة 

الداخلي ومراقب احل�سابات اخلارجي، ومل يوجد اأي تعار�س بني تو�سيات جلنة التدقيق و قرارات جمل�س الإدارة.

التأكيد على إستقاللية و حيادية مراقب الحسابات الخارجي :

عينت اجلمعيه العموميه ال�سادة )مكتب ديلويت اند تو�س الوزان و�سركاه، مكتب ردول ال�سرق الأو�سط برقان مراقب احل�سابات اخلارجي( بناءًا 

على تو�سية جلنة التدقيق املرفوعة اىل جمل�س الإدارة للعام 2019،  وتن�س اللوائح وال�سيا�سات الداخلية يف ال�سركة على ا�ستقاللية مراقب 

احل�سابات اخلارجي املدقق اخلارجي عن ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها، و اأن ل يقوم باأي اأعمال اإ�سافية لل�سركة ل تدخل �سمن اأعمال املراجعة 

و التدقيق و التي قد توؤثر على احليادية اأو الإ�ستقاللية ، وتقوم جلنة التدقيق بالتحقق من اإ�ستقاللية مراقبي ح�سابات ال�سركة ب�سكل �سنوي.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر و الرقابة الداخلية

وحدة إدارة المخاطر 
يتوفر لدي ال�سركة وحدة م�ستقلة لإدارة املخاطر تقوم برفع تقاريرها مبا�سرة للجنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة. 

تشكيل لجنة إدارة المخاطر
مت ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر بتاريخ 2019/05/13 واملكونة من 3 اأع�ساء من جمل�س الإدارة من بينهم ع�سوا م�ستقل ويراأ�سها ع�سو غري 

تنفيذي ول ي�سغل ع�سويتها رئي�س جمل�س الإدارة، وقد حدد املجل�س مدة ع�سوية اأع�ساء اللجنة مبدة الع�سوية يف جمل�س الإدارة. 

أنظمة الضبط والرقابة الداخليه

تعتمد �ســركة الت�سهيالت التجارية على جمموعة من اأنظمة ال�سبــط والقواعــد الرقابيــة التي تغطي جميع اأن�ســطة ال�ســركة واإداراتهــا، 

وتعمــل هــذه النظــم والقواعد علــى احلفاظ على �ســالمة املركز املايل لل�ســــركة ودقــة بياناتها وكفاءة عملياتها من خمتلف اجلوانب، 

ويعك�س الهيكل التنظيمي يف ال�ســركة �سوابط الرقابة املزدوجة وت�ســمل التحديد ال�ســليم لل�سلطات وامل�سئوليات، الف�سل التام يف املهام 

وعدم تعــار�س امل�سالح والفح�س والرقابة املزدوجة والتوقيع املزدوج. ويتوفر لدى ال�سركة �سيا�سات واإجراءات عمل لكافة الإدارات ، وقد 

كلف جمل�س اإدارة ال�ســركة مكتب بيكر تيلي – ) Baker Telly ( للقيام باأعمال فح�س وتقييم نظم الرقابة الداخليــة ل�ســــركة وعر�سه 

على جمل�س الإدارة ويتم موافاة هيئة اأ�سواق املال بن�سخة من التقرير ب�سكل �سنوي .

ادارة التدقيق الداخلي

يتوىل  الداخلي  للتدقيق  مدير  م�ساعد  الدارة  وي�سغل  مبا�سرة.  التدقيق  تتبع جلنة  الداخلي  للتدقيق  م�ستقلة  ادارة  ال�سركة  لدي  يتوفر 

ال�سراف على كافة اعمال التدقيق الداخلي والتحقق من تنفيذ خطة التدقيق الداخلي املعتمدة من قبل جلنة التدقيق. وقد قامت ال�سركة 

بتعيني مكتب تدقيق م�ستقل مل�ساندة ادارة التدقيق الداخلي يف تنفيذ اعمال التدقيق الداخلي.  

تعيين مكتب مستقل لمراجعة أداء التدقيق الداخلي 

كما مت تعيني مكتب تدقيق م�ستقل - )القطامي والعيبان و�سركاهم( لإعداد تقرير ملراجعة وتقييم اأداء جودة التدقيق الداخلي، وذلك 

وفقا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لهيئة ا�سواق املال .
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القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني و القيم األخالقية

معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية

�سركة  موظفي  كافة  على  ال�سلوكية  واملعايري  القواعد  تلك  وتنطبق  الأخالقية  والقيم  املهني  ال�سلوك  لقواعد  دليل  ال�سركة  لدى  يتوفر 

الت�سهيالت التجارية ، ويلتزم كافة املوظفني بالتقيد التام بالإلتزامات الداخلية والتنظيمية املنطبقة على وحدات العمل التابعني لها، 

وتنفيذا 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.	

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

املوظف علي 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.	

سياسـات وإجراءات الشـركة للحد من حـاالت تعارض المصالح 

اإعتمد جمل�س الإدارة جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن حماية حقوق امل�ساهمني وحماية حقوق اأ�سحاب امل�سالح و�سيا�سة 

التعامالت مع الأطراف ذات العالقة، كما مت اإعتماد �سيا�سة لالإبالغ عن املعامالت الغري م�سروعة مبا ي�سمن حماية م�سالح ال�سركة 

واحلد من تعار�س امل�سالح ويتم احل�سول على ت�سريح من اجلمعية العامة للم�ساهمني ب�ساأن التعامل مع الأطراف ذات ال�سلة وكذلك 

يتم عر�س املعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة التي متت خالل العام على اجلمعية العامة للم�ساهمني للموافقة عليها و وتلتزم ال�سركة 

بعر�س كافة املعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة على اإدارة املخاطر قبل املوافقة عليها.

القاعدة السابعة : اإلفصاح و الشفافية بشكل دقيق في الوقت المناسب

اإلفصاح والشفافية
اإعتمدت ال�سركة �سيا�سة خا�سة بالإف�ساح وال�سفافية ت�سمنت ب�ســكل وا�سح القواعد العامة لالإف�ساح، اإجراءات واآلية الإف�ساح وبينت 

م�ســئولية م�سوؤول املطابقه والإلتزام بال�ســركة عن اإدارة عمليات الإف�ساح والتحقق من البيانات الواجب الإف�ساح عنها يف الوقت املنا�سب 

وب�سكل وايف ودقيق وفقا لتعليمات هيئة اأ�سواق املال والقوانني والنظم املعمول بها ، كما اأكدت ال�سيا�سة على  �سرورة ن�سر املعلومات على 

املوقع الإلكرتوين لل�سركة.

سجل اإلفصاح

اإف�ساحات بن�ســب  اأع�ساء جمل�س الإدارة والإداره التنفيذية ، بحيث ي�ســمل ال�ســجل على   حتتفظ ال�ســركة ب�ســجل خا�س باإف�ساحات 

اأ�ســخا�س  اأع�ســاء جملــ�س الإدارة ب�سفتهم  اإ�سافــة اإىل الإقــرارات والتعهــدات املقدمة من  اأ�ســهم ال�ســركة  امللكيــة والتــداولت علــى 

اأو مقابل ويتم  مطلعني، ويحتفظ بهذا ال�ســجل يف مقر ال�ســركة ويتاح الإطالع على ال�ســجل من قبل كافة م�ساهمي ال�سركة دون ر�سم 

حتديثه ب�سكل دوري مبا يعك�س حقيقة اأو�ساع الأطراف ذات العالقة.
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وحدة شؤون المستثمرين

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 (	

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

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

تكنولوجيا المعلومات في عمليات اإلفصاح

خ�س�ست �سركة بور�سة الكويت �سفحة على موقعها الإلكرتوين لل�سركة  وحدثت بيانتها ب�سكل مبا�سر وت�ستمر ال�سركة بالإف�ساح عن 

املعلومات اجلوهرية والأخبار العامة ب�سكل فوري . تعر�س ال�سركة جميع اف�ساحاتها على موقع ال�سركة الر�سمي وحتتفظ ال�سركة اأي�سا 

ب�سجل بكافة اإف�ساحات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

القاعدة الثامنة: إحترام حقوق المساهمين :

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

ال�سلة ، ومن هذه احلقوق ما يلي:

• الإطالع وامل�ساركة يف تعديل عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي. 	

• امل�ساركة يف اجلمعيات العمومية واإبداء املالحظات والتو�سيات والتحفظات يف اأداء ال�سركة.	

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

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

• احل�سول على املعلومات والتقارير الالزمة التى ت�ساعد يف اإتخاذ قرارات الإ�ستثمار.	

• احل�سول على الأرباح التى تقرر توزيعها.	

• حرية الت�سرف يف الأ�سهم من �سراء / بيع / نقل / حتويل .	

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

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

الأ�سهم  وعدد  وموطنهم  وجن�سياتهم  امل�ساهمني  اأ�سماء  فيه  تقيد  للمقا�سة  الكويتية  ال�سركة  لدى  يحفظ  �سجل  لل�سركة  يتوفر  منظمة. 

اململوكة لهم. كما ي�سعى جمل�س اإدارة ال�سركة واإدارته التنفيذية اإىل ت�سجيع امل�ساركة الفعالة للم�ساهمني يف اإجتماعات اجلمعية العامة 

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

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

ال�سركة لل�سرر.

و قد و�سعت ال�سركة ال�سيا�سات التي تنظم عالقة و حقوق امل�ساهمني و الأطراف اأ�سحاب امل�سالح ، وهذه ال�سيا�سات ت�سعها ال�سركة بني 

اأيدي امل�ساهمني لالإطالع يف اأي وقت .
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القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح:

يتوفر لدى ال�سركة �سيا�سة معتمدة حتمي وحترتم حقوق الأطراف اأ�سحاب امل�سالح ، ومتكنهم من احل�سول على تعوي�س يف حال كان 

لكافة  املنا�سبة  الو�سائل  ال�سركة  تقدم  ال�ساأن. كما  ال�سادرة يف هذا  بها  املعمول  ال�سارية  القوانني  اإنتهاك حلقوقهم مبوجب  اأي  هناك 

الأطراف اأ�سحاب امل�سالح لالإبالغ عن اأي اأمور قد تقوم فيها ال�سركة مبخالفة اأو اإنتهاك حقوقهم وتتخذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة 

حيثما يكون مطلوبا.

وت�سمن �سيا�سات واإجراءات ال�سركة مراعاة م�سالح تلك الأطــــراف عند اإتخاذ القرارات املهمة ، كما تتاح لالأطراف ذوي امل�سلحــــة 

فر�سة لتقدمي مالحظاتهــــم حول خرباتهم يف التعامل مع ال�سركة.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء:

قامت ال�سركة بالتعاقد مــع اإحــدى ال�ســركات ال�ست�سارية لعقد دورات يف جمــال احلوكمــة، وقد مت عقــد ور�س عمــل تعريفيــة خــالل 

اآليات  مع عر�س  ال�ســركات  وتعليمــات حوكمــة  ال�ســركات  قانــون  ظــل  فــي  التزاماتهم  ب�ســاأن  ال�ســركة،  اإدارة  لأع�ســاء جملــ�س  العــام 

تطبيق احلوكمة.

اأ�ساليب التقييم  يمُقّيم جمل�س الإدارة ب�سكل �سنوي م�ستوى الأداء لل�سادة اأع�ساء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية ، و ذلك من خالل 

، وللموظفني من خالل النظم  واأع�ساء جمل�س الإدارة من خالل جلنة الرت�سيحات و املكافاآت  التنفيذية  احلديثة على م�ستوى الإدارة 

والأع�ساء  واملوظفني  الإدارات  جميع  م�ستوى  على  وال�سعف  القوة  نقاط  ملعرفة  وذلك   ، املو�سوعية  الأداء  وموؤ�سرات  للتقييم  احلديثة 

لتقوية نقاط ال�سعف وتعزيز وتطوير نقاط القوة ، وتدريب الأع�ساء واملوظفني ب�سكل م�ستمر لتعزيز اأعلى قيم الولء وحتقيق الأهداف 

الإ�سرتاتيجية لل�سركة على امل�ستوى الق�سري والبعيد .

وقد حر�ست ال�سركة من خالل اإجراءاتها الداخلية واإعتمادها على موؤ�سرات الأداء املو�سوعية وربطها باحلوافز واملكافاأت على خلق القيم 

املوؤ�س�سية لدى العاملني يف ال�سركة وذلك من خالل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية وحت�سني معدلت الأداء. 

القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية :

اأعدت ال�سركة �سيا�سة للم�سوؤولية الإجتماعية ل�سمان م�ساهمة ال�سركة يف تنمية املجتمع من خالل و�سع منوذج اأعمال م�ستدام ينتج القيمة 

من خالل بناء عالقات متعمقة ووا�سعة النطاق وطويل الأجل مع عمالءنا وغريهم من اأفراد املجتمع الذي نعمل فيه ، تتج�سد امل�سئولية 

الجتماعية لل�سركة يف القيم التي تتبناها ال�سركة وت�سكل الأ�سا�س لكيفية اإجناز العمل حيث يتم تطوير املنتجات وتقدمي اخلدمات طبقًا 

لأهدافنا والتزاماتنا. 

حتر�س ال�سركة على دعم دورها يف حت�سني املجتمع الذي تعمل به من حيث قامت خالل العام 2019 بالعديد من الفعاليات التي تخدم 

املجتمع الكويتي حيث متحورت ا�سرتاتيجية ال�سركة ب�ساأن امل�سئولية الجتماعية يف قطاعات التعليم وال�سحة وتطوير ال�سباب وحماية 

البيئة وت�سجيع رواد الأعمال وت�سعى ال�سركة اىل دعم الق�سايا الإن�سانية واخلريية للمجتمع والتي تهدف اإىل تطوير املجتمع ، وقد �ساهمت 

ال�سركة مببلغ 28 الف دينار كويتي لدعم هذه الأن�سطة .
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

اإىل ح�سرات ال�سادة م�ساهمي �سركة الت�سهيالت التجارية �ش.م.ك.ع.  املحرتمني

تقرير عن تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الراأي 

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

بـ”املجموعة”( والتي تت�سمن بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�سمرب 2019، وبيانات الربح اأو اخل�سارة، والدخل ال�سامل الآخر، 

والتغريات يف حقوق امللكية، والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، واإي�ساحات حول 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 2019 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 قمنا باأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سوؤولياتنا طبقًا لتلك املعايري مو�سحة مبزيد من التفا�سيل يف تقريرنا يف 

ق�سم “م�سوؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة”. ونحن م�ستقلون عن املجموعة وفقًا مليثاق الأخالقيات املهنية 

للمحا�سبني املهنيني  )مبا يف ذلك املعايري الدولية لال�ستقاللية( )ميثاق املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني(. وقد 

قمنا بالوفاء مب�سوؤولياتنا الأخالقية وفقًا مليثاق املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني. واإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق 

التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي اأ�سا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

اأمور التدقيق الرئي�سية 

 اإن اأمور التدقيق الرئي�سية، يف حكمنا املهني، هي تلك الأمور التي كانت الأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�سنة 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 اأمور التدقيق الرئي�سية التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل اأمر من هذه الأمور يف اإطار تدقيقنا له.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

انخفا�ش قيمة ذمم الت�سهيالت االئتمانية

اإن العرتاف بخ�سائر الئتمان للتمويالت )الت�سهيالت الئتمانية( للعمالء ميثل خ�سائر الئتمان املتوقعة �سمن املعيار الدويل للتقارير 

املالية 9 والأدوات املالية والتي يتم حتديدها وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي اأو املخ�س�س املطلوب احت�سابه وفقًا لقواعد بنك الكويت 

املركزي ب�ساأن ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية واحت�ساب خم�س�سًا لها )قواعد بنك الكويت املركزي(، اأيهما اأعلى. 

اإن العرتاف بخ�سائر الئتمان املتوقعة �سمن املعيار الدويل للتقارير املالية 9 التي يتم حتديدها وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ميثل 

�سيا�سة جديدة ومعقدة والتي تتطلب اأحكامًا جوهرية عند تنفيذيها. تعتمد خ�سائر الئتمان املتوقعة على الأحكام التي تقوم الإدارة بو�سعها 

عند تقييم الزيادة اجلوهرية يف خماطر الئتمان وت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية اإىل فئات خمتلفة وحتديد توقيت حدوث التعرث وو�سع 

مناذج لتقييم احتمالية تعرث العمالء وتقدير التدفقات النقدية من اإجراءات ال�سرتداد. اإن العرتاف باملخ�س�س املحدد للت�سهيل منخف�س 

القيمة وفقًا لقواعد بنك الكويت املركزي ي�ستند اإىل التعليمات ال�سادرة عن بنك الكويت املركزي ب�ساأن احلد الأدنى للمخ�س�س الذي يتم 

العرتاف به اإىل جانب اأي خم�س�س اإ�سايف معرتف به ا�ستنادًا اإىل تقييم الإدارة للتدفقات النقدية التعاقدية املتعلقة بالت�سهيل الئتماين. 

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

اإدراجها يف الإي�ساحات 2.3.2 و4 و6 من هذه البيانات املالية املجمعة. نظرًا لأهمية الت�سهيالت الئتمانية وما يرتبط بذلك من الحتمالية 

يف التقديرات والأحكام عند احت�ساب النخفا�س يف القيمة، فاإن ذلك الأمر يعترب من اأمور التدقيق الرئي�سية.

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

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

فيما يتعلق بخ�سائر الئتمان املتوقعة ا�ستنادًا اإىل املعيار الدويل للتقارير املالية 9 التي يتم حتديدها وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، 

قمنا باختيار عينات للت�سهيالت الئتمانية القائمة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة وقمنا بتقييم مدى تنا�سب حتديد املجموعة للزيادة 

اجلوهرية يف خماطر الئتمان والأ�سا�س املرتتب على ذلك لت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية اإىل مراحله املختلفة. بالن�سبة لعينة الت�سهيالت 

الئتمانية، قمنا بتقييم مدى تنا�سب معايري املجموعة لتحديد املراحل وقيمة التعر�س عند التعرث واحتمالية التعرث ومعدل اخل�سارة عند 

التعرث. كما قمنا بتقييم مدى تنا�سب خمتلف املدخالت والفرتا�سات امل�ستخدمة من قبل اإدارة املجموعة لتحديد خ�سائر الئتمان املتوقعة. 

اإ�سافة اإىل ذلك، فيما يتعلق بقواعد متطلبات 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 لذلك. بالن�سبة للعينات التي مت 

اختيارها، حتققنا مما اإذا كانت كافة اأحداث النخفا�س يف القيمة قد مت حتديدها من قبل اإدارة املجموعة، وحتققنا من عمليات احت�ساب 

املخ�س�س املرتتب على ذلك.

معلومات اأخرى مدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2019

اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن هذه املعلومات الأخرى. يتكون ق�سم “املعلومات الأخرى” من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة 

ل�سنة 2019، بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات حولها. لقد ح�سلنا على تقرير جمل�س اإدارة ال�سركة الأم، قبل تاريخ 

تقرير مراقبي احل�سابات، ونتوقع احل�سول على باقي اأق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2019 بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.

اإن راأينا حول البيانات املالية املجمعة ل يغطي املعلومات الأخرى ومل ولن نعرب عن اأي نتيجة تدقيق حولها.  

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

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

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

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.
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م�سوؤوليات االإدارة وامل�سوؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة

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

يف دولة الكويت وعن اأدوات 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�سوؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة اأعمالها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية 

مع الإف�ساح، متى كان ذلك منا�سبًا، عن الأمور املتعلقة مببداأ ال�ستمرارية وتطبيق اأ�سا�س 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�سوؤولني عن احلوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد البيانات املالية للمجموعة. 

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�ش 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.

• قبل 	 من  املعدة  بها  املتعلقة  والإي�ساحات  املحا�سبية  التقديرات  ومعقولية  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مالءمة  مدى  تقييم 

الإدارة.

• 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 

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

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

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.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 
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• املالية 	 البيانات  كانت  اإذا  وما  الإف�ساحات،  ذلك  يف  مبا  املجمعة،  املالية  البيانات  وحمتويات  وهيكل  ال�سامل  العر�س  تقييم 

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

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

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

عن راأينا.

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

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

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

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

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 االأخرى

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

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

ل�سنة   1 رقم  ال�سركات  قانون  ن�س  ما  كل  تت�سمن  املجمعة  املالية  البيانات  واأن  مهمتنا،  لأداء  �سرورية  راأيناها  التي  املعلومات 

واأن  الالحقة،  وتعديالتهما  الأم  لل�سركة  الأ�سا�سي  والنظام  التاأ�سي�س  وعقد  الالحقة،  وتعديالتهما  التنفيذية  ولئحته   2016
يف املنتهية  املالية  ال�سنة  خــالل  تقع  مل  لدينا  توفرت  التي  املعلومات  حــدود  يف  واأنــه  املرعية،  لالأ�سول  وفقًا  اأجــري  قد   اجلــرد 

31 دي�سمرب 2019 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، 

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

هيئة اأ�سواق املال ولئحته التنفيذية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019، على وجه قد يوؤثر ماديًا يف ن�ساط املجموعة اأو 

مركزها املايل. 

علي عبدالرحمن احل�ساوي  بدر عبداهلل الوزان  

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 30 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 19 فرباير 2020 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019
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اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

)جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك(

بيان المركز المالي المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

علي اإبراهيم معرفـي

رئيـ�س جملـ�س الإدارة

عبداهلل �سعود احلمي�سي

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

20192018اإي�ساح

االأ�سول

524,22129,557النقد والنقد املعادل  

1,6461,729مدينون اآخرون ومدفوعات مقدمًا

6216,609227,923ذمم الت�سهيالت الئتمانية

752,69245,695ا�ستثمار يف اأوراق مالية

814,05713,485ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

94,2444,206ا�ستثمارات عقارية

102,7052,633ممتلكات ومعدات

316,174325,228جمموع االأ�سول

االلتزامات وحقوق امللكية

االلتزامات

115,6765,536ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى 

12141,949156,959قرو�س لأجل

4,5594,173خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

152,184166,668جمموع االلتزامات

حقوق امللكية

1353,67653,676راأ�س املال

1,4331,433عالوة اإ�سدار

1450,78849,394احتياطي قانوين

1548,09348,093احتياطي اختياري

2,7792,164احتياطي القيمة العادلة

720657احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية

965915احتياطي اإعادة تقييم اأر�س

)11,232()11,271(16اأ�سهم اخلزينة 

1414ربح من بيع اأ�سهم اخلزينة

16,76113,423اأرباح مرّحلة 

163,958158,537جمموع حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة الأم 

3223حقوق اجلهات غري امل�سيطرة 

163,990158,560جمموع حقوق امللكية

316,174325,228جمموع االلتزامات وحقوق امللكية



شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

33

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

)جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك(

بيان الربح أو الخسارة المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

20192018اإي�ساح

18,02417,387اإيرادات الت�سهيالت الئتمانية

8744755ح�سة يف نتائج �سركات زميلة

1,0181,613اإيرادات اأخرى

235227اإيرادات تاأجري من عقار ا�ستثماري 

175,1293,031�سايف اأرباح من ا�ستثمارات 

)33(938التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية

-153ربح بيع ا�ستثمارات عقارية

7,3175,593جمموع االإيرادات 

)6,307()5,729(تكاليف اقرتا�س

)2,924()3,073(تكاليف موظفني وم�ساريف متعلقة بها

)937()1,015(م�ساريف عمومية واإدارية

)208()28(�سايف خ�سائر ترجمة عمالت اأجنبية

)10,376()9,845(جمموع امل�ساريف 

15,49612,604الربح قبل خم�س�ش خ�سائر االئتمان 

)2,106()1,543(خم�س�س خ�سائر الئتمان

13,95310,498الربح قبل ال�سرائب ومكافاأة اأع�ساء جمل�ش االإدارة

)105()140(ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

)246()347(�سريبة دعم العمالة الوطنية 

)92()132(الزكاة

)120()144(مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

13,1909,935ربح ال�سنة

يوزع كالتايل:  

13,1819,934مل�ساهمي ال�سركة الأم 

91حلقوق اجلهات غري امل�سيطرة 

13,1909,935

182620ربحيـة ال�سـهم - فل�ش
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

20192018اإي�ساح

13,1909,935ربح ال�سنة

بنود الدخل ال�سامل االأخرى

بنود ال يتم اإعادة ت�سنيفها الحقًا اإىل الربح اأو اخل�سارة

التغري يف القيمة العادلة ل�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر 

802)1,295(

-50ربح اإعادة تقييم اأر�س 

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

)97(63تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية

)1,392(915الدخل/ )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة

14,1058,543اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

توزع كما يلي:  

14,0968,542مل�ساهمي ال�سركة الأم 

91حلقوق اجلهات الغري م�سيطرة  

14,1058,543

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

)جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019
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بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

20192018اإي�ساح

االأن�سطة الت�سغيلية 

13,95310,498الربح قبل ال�سرائب ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

تعديالت لـ:

)1,572()969(اإيرادات فوائد

1,5432,106خم�س�س خ�سائر ائتمان 

الزيادة يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�سارة

)3,363()1,239(

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

اخل�سارة

541)25(

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

)1,767()2,307(اإيرادات توزيعات اأرباح

)755()744(ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 

33)38(التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية

14370ا�ســتهالك

-20خ�سارة بيع ممتلكات، اآلت ومعدات

5,7296,307تكاليف متويل

481246خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 

14,98913,896

)178(83مدينون اآخرون ومدفوعات مقدمًا

10,8068,087ذمم الت�سهيالت الئتمانية 

)824()626(ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

25,25220,981النقد الناجت من العمليات

9691,572فوائد م�ستلمة

2,3071,680توزيعات اأرباح م�ستلمة

)477()95(مكافاأة نهاية خدمة مدفوعة

28,43323,756�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية

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

)جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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بيان التدفقات النقدية المجمع )تتمة(
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

20192018اإي�ساح

االأن�سطة اال�ستثمارية

4,5122,171ودائع لأجل

)183()279(�سراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

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

اخل�سارة

627263

)8,307()6,498(�سراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

2,7803,325املح�سل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

)152()318(�سراء ح�سة اإ�سافية يف �سركة زميلة 

490517توزيعات اأرباح من �سركات زميلة

)440()185(�سراء ممتلكات ومعدات

)2,806(1,129�سايف النقد الناجت من/ )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية

)2,547()15,010(�سايف املح�سل من قرو�س لأجل 

)8,131()8,543(توزيعات اأرباح مدفوعة 

)6,307()5,819(تكاليف متويل مدفوعة

)23()39(�سراء اأ�سهم خزينة

)17,008()29,411(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

1513,942�سايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل

14,02710,085النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

514,17814,027النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

اإن الإي�ساحات املرفقة )من 38 اإىل 75( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

)جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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التجارية بدولة  ال�سركات  لقانون  1977 وفقًا  يناير   16 الأم( يف  – �ــس.م.ك.ع. )ال�سركة  التجارية  الت�سهيالت  تاأ�س�ست �سركة 

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

والأدوات املنزلية.

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

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. 

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

الأجنبية ل�سالح الغري.

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

متت املوافقة على اإ�سدار هذه البيانات املالية املجمعة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 19 فرباير 2020.

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

اأ�سا�ش االإعداد  2.1

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

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

الكويت بنك  لتعليمات  وفقًا  املطلوبة  املخ�س�سات  اأو  املركزي  الكويت  بنك  لإر�ــســادات  وفقًا   9 املالية  للتقارير  ــدويل   ال

للتقارير املالية  اأكرب؛ والتاأثري الناجت على الإف�ساحات ذات ال�سلة؛ وتطبيق متطلبات كافة املعايري الدولية  اأيهما  املركزي، 

“املعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة  اإليها معًا بـ  الأخرى ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية )ي�سار 

الكويت”(.

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

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، واملوجودات املالية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة وال�ستثمارات 

العقارية.

التاأ�سي�ش واالأن�سطة الرئي�سية    .1
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تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة  2.2

2.2.1   املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة والتي اأ�سبحت �سارية خالل ال�سنة احلالية 

طبقت املجموعة املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التي اأ�سبحت �سارية يف الفرتة احلالية. مل ينتج عن تطبيق هذه املعايري 

والتف�سريات اأي اأثر مادي على البيانات املالية للمجموعة با�ستثناء ما هو مبني اأدناه:

املعيار الدويل للتقارير املالية 16 “عقود االإيجار”

االأثر العام

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 16 “عقود الإيجار” حمل املعايري والإر�سادات احلالية املتعلقة بعقود الإيجار، مبا يف ذلك معيار 

املحا�سبة الدويل 17 “عقود الإيجار” والتف�سريات 4 “حتديد ما اإذا كان الرتتيب ينطوي على عقد اإيجار” و15 “عقود الإيجار 

الت�سغيلي - احلوافز” و27 “تقييم جوهر املعامالت التي تت�سمن �سكل قانوين لعقد الإيجار”.  

�سدر املعيار الدويل للتقارير املالية 16 يف يناير 2016، وي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2019. ين�س 

واللتزامات  التعاقدية  واحلقوق  الإيجار  عقود  بجميع  عام  ب�سكل  العرتاف  ينبغي  اأنه  على   16 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 

املرتبطة بها يف بيان املركز املايل لل�سركة، ما مل تكن مدة الإيجار 12 �سهرًا اأو اأقل اأو اأن عقد الإيجار مرتبط باأ�سل ذو قيمة 

قليلة. لذا، لن يتم ت�سنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار ت�سغيلي اأو متويلي كما كان مطلوبًا وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل 17 “عقود 

الإيجار”. 

اختارت املجموعة التطبيق املعدل باأثر رجعي والذي ي�سمح به املعيار الدويل للتقارير املالية 16 عند تطبيق املعيار اجلديد. عند 

تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 16 للمرة الأوىل، مت قيا�س حق ا�ستخدام املوجودات امل�ستاأجرة ب�سكل عام بقيمة التزامات 

عقود الإيجار وبا�ستخدام معدل الفائدة يف وقت التطبيق للمرة الأوىل. 

تطبيقها  يتم  اجلديدة  القواعد  كانت  لو  كما  رجعي  باأثر  الإيجار  عقود  ببع�س  ال�ستخدام” املتعلقة  “حق  موجودات  قيا�س  مت 

“حق ال�ستخدام” للعقود الأخرى مببلغ ي�ساوي التزام عقد الإيجار بعد تعديله مببالغ الدفعات  با�ستمرار. مت قيا�س موجودات 

املقدمة اأو امل�ستحقة املعرتف بها يف بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�سمرب 2018. 

مل تكن هناك عقود اإيجار تتطلب اإجراء تعديل على اأ�سول حق ال�ستخدام كما يف تاريخ التطبيق املبدئي.

االأثر على ال�سيا�سة املحا�سبية

حتى نهاية عام 2018، كانت عقود الإيجار يتم ت�سنيفها كعقود اإيجار متويلي اأو عقود اإيجار ت�سغيلي. كما كانت املدفوعات التي 

تتم مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية )خم�سومًا منها اأي حوافز م�ستلمة من امل�ستاأجر( يتم حتميلها �سمن بيان الدخل على 

اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدار مدة عقد الإيجار.

اعتبارًا من 1 يناير 2019، يتم العرتاف بعقود الإيجارات كاأ�سل “حق ال�ستخدام” والتزام مقابل يف التاريخ الذي يكون فيه 

الأ�سل املوؤجر متاحًا لال�ستخدام من قبل املجموعة، ما مل تكن مدة الإيجار 12 �سهرًا اأو اأقل اأو اأن عقد الإيجار مرتبط باأ�سل ذو 

قيمة قليلة.

يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات الناجتة عن عقد الإيجار مبدئيًا على اأ�سا�س القيمة احلالية. يتم ا�ستهالك اأ�سل “حق ال�ستخدام” 

على مدى العمر الإنتاجي لالأ�سل اأو مدة عقد الإيجار على اأ�سا�س الق�سط الثابت، اأيهما اأقرب.

يتم توزيع كل دفعة من مدفوعات التزامات عقود الإيجار بني اللتزام وتكلفة التمويل. يتم حتميل تكلفة التمويل �سمن بيان الدخل 

على مدار مدة عقد الإيجار.

اإن الدفعات املرتبطة بعقود الإيجارات ق�سرية الأجل وعقود الإيجارات التي تنطوي على موجودات منخف�سة القيمة يتم العرتاف 

اأقل.  اأو  12 �سهرًا  اإن عقود الإيجارات ق�سرية الأجل هي عقود الإيجارات التي تكون مدتها  بها كم�سروف �سمن بيان الدخل. 

تت�سمن الأ�سول ذات القيمة القليلة معدات تكنولوجيا املعلومات وقطع الأثاث املكتبي �سغرية احلجم. 

اأ�سا�ش االإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة   2
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املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة ال�سادرة لكنها غري �سارية والتي مل يتم تطبيقها ب�سكل مبكر  2.2.2

كما يف تاريخ املوافقة على اإ�سدار هذه البيانات املالية، مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية التالية اجلديدة 

واملعدلة ال�سادرة ولكنها غري �سارية املفعول بعد.

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعّدلة

�سارية على الفرتات 

 ال�سنوية التي تبداأ 

ي اأو بعد

تعريف املادية – التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1 عر�س البيانات املالية ومعيار املحا�سبة 

الدويل 8 ال�سيا�سات املحا�سبية، والتغريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء.
 1 يناير 2020

ين�س التعريف اجلديد على اأنه “تعترب املعلومات مادية اإذا كان حذفها اأو حتريفها اأو ت�سوي�سها 

من املتوقع اأن يوؤثر ب�سكل معقول على القرارات التي يتخذها امل�ستخدمون الأ�سا�سيون للبيانات 

املالية ذات الغر�س العام ا�ستنادًا اإىل تلك البيانات املالية مبا ي�سمن توفري معلومات مالية عن 

من�ساأة حمددة معدة للتقارير”. 

 1 يناير 2020تعريف الأعمال – التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3 اندماج الأعمال

تو�سح التعديالت اأنه لكي ت�سبح جمموعة الأن�سطة والأ�سول موؤهلة كاأعمال، ينبغي اأن تت�سمن 

اإنتاج خمرجات. يو�سح جمل�س  اأدنى ي�ساهمان معًا ب�سكل كبري يف  واآلية جوهرية كحد  مدخاًل 

معايري املحا�سبة الدولية اأي�سًا اأن الأعمال قد تتحقق دون اأن تت�سمن جميع املدخالت والآليات 

الالزمة لإنتاج املخرجات، اأي اأن املدخالت والآليات املطبقة على هذه املدخالت يجب اأن يكون 

لها “القدرة على امل�ساهمة يف اإنتاج خمرجات” بدًل من “القدرة على اإنتاج خمرجات”.

تقدم التعديالت اختبار تركز اختياري ي�سمح باإجراء تقييم مب�سط ملا اإذا كانت جمموعة الأن�سطة 

جمموعة  تعترب  ل  الختياري،  الرتكز  اختبار  اإىل  ا�ستنادًا  اأعماًل.  ت�سكل  ل  املكت�سبة  والأ�سول 

الأن�سطة والأ�سول املكت�سبة اأعماًل اإذا كانت القيمة العادلة لإجمايل الأ�سول املكت�سبة مركزة يف 

اأ�سل فردي قابل للتحديد اأو جمموعة من الأ�سول املماثلة القابلة للتحديد.

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

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

للتقارير املالية رقم 6 واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 14، ومعيار املحا�سبة الدويل 1 ومعيار 

37 ومعيار  الدويل  املحا�سبة  34 ومعيار  الدويل رقم  املحا�سبة  8 ومعيار  الدويل رقم  املحا�سبة 

 12 رقم  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تف�سريات  جلنة  وتف�سري   ،38 رقم  الــدويل  املحا�سبة 

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

الدولية للتقارير املالية رقم 20 وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم 22 

وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة رقم 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

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الأدوات املالية: الإف�ساحات واملعيار الدويل للتقارير املالية 9 - 

الأدوات املالية التعديالت املتعلقة مب�سائل ما قبل ال�ستبدال يف �سياق اإ�سالح �سعر الفائدة بني 

البنوك.

 1 يناير 2020

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

اأو م�ساهمة  28 ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة )2011( املتعلقة مبعاجلة بيع 
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 اأن ينتج عن تطبيق املعايري املدرجة اأعاله اأثر مادي يف البيانات املالية للمجموعة يف الفرتات امل�ستقبلية.

اأ�سا�ش االإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة   2
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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. 

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

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. 

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

العادلة  والقيمة  امل�ستلم  للمقابل  العادلة  القيمة  اإجمايل  )اأ(  بني:  الفرق  مبقدار  اخل�سارة  اأو  الربح  احت�ساب  ويتم  الدخل 

وكذلك التابعة  ال�سركة  والتزامات  ال�سهرة(،  )مت�سمنة  ال�ستبعاد  قبل  للموجودات  الدفرتية  القيمة  )ب(  و  املتبقية   للح�سة 

يتعلق فيما  الآخر  ال�سامل  الدخل  بيان  يف  �سابقًا  بها  املعرتف  املبالغ  كافة  عن  املحا�سبة  تتم  امل�سيطرة.  غري  اجلهات   حقوق 

ب�سكل التابعة  بال�سركة  ال�سلة  ذات  واملطلوبات  املوجودات  با�ستبعاد  قامت  قد  املجموعة  كانت  اإذا  فيما  التابعة   بال�سركة 

مبا�سر. 

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

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

ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك. 
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اندماج االأعمال

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.

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. عند تنفيذ عملية دمج 

الأعمال على مراحل، يتم اإعادة قيا�س احل�س�س اململوكة �سابقًا يف ال�سركة املقتناة بالقيمة العادلة يف تاريخ الإقتناء )تاريخ بدء 

اأو اخل�سائر الناجتة -اإن وجدت -يف بيان الدخل املجمع. يتم حتويل املبالغ املعرتف بها يف بيان  ال�سيطرة( ويتم اإدراج الأرباح 

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  وجود  لأغرا�س حتديد مدى 

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 

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

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.

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

الدويل  للمعيار  املحا�سبة عنه وفقًا  يتم  البيع حيث  لغر�س  بها  اأو جزء منه م�سنف كا�ستثمار حمتفظ  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 من اأرباح اأو خ�سائر واأي دخل �سامل اآخر لل�سركات الزميلة.عندما يجاوز ن�سيب املجموعة يف خ�سائر 

ال�سركة الزميلة ح�سة 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.

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.

االأدوات املالية  2.3.2

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.

فئات قيا�ش املوجودات واملطلوبات املالية

التعاقدية  وال�سروط  املوجودات،  لإدارة  امل�ستخدم  ا�ستنادا اىل منوذج العمال  املالية  بت�سنيف كافة موجوداتها  املجموعة  تقوم 

للموجودات بني الفئات التالية:

• املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة	

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

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

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



شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

44

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

يتم قيا�س املطلوبات املالية بخالف التزامات التمويالت وال�سمانات املالية وفقًا للتكلفة املطفاأة اأو وفقا للقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�سائر عندما يتم الحتفاظ بها لغر�س املتاجرة وتكون يف �سورة اأدوات م�ستقة اأو عند تطبيق ت�سنيف القيمة العادلة.

تقييم منوذج االعمال 

حتدد املجموعة منوذج اأعمالها عند امل�ستوى الذي يعك�س على النحو الأف�سل كيفية اإدارتها ملجموعات املوجودات املالية لتحقيق 

الأغرا�س من الأعمال. تقوم املجموعة بتحديد منوذج اأعمــالهــا على امل�ستوى الذي يعك�س كيفية اإدارتهــا ملجموعات الأ�سول املالية 

لتحقيق اأهداف عملهــا. ول يتم تقييم منوذج عمل املجموعة لكل اأداة على حدة، ولكن يتم ذلك على م�ستوى اأكرب للمحافظ املجمعة 

وي�ستند اإىل عدد من العوامل امللحوظة. وتت�سمن املعلومات ما يلي:

• ال�سيا�سات والأهداف املو�سوعة للمحفظة وعمل هذه ال�سيا�سات يف الواقع العملي	

• املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج العمل )والأ�سول 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 الأعمال اإىل ال�سيناريوهات املتوقعة ب�سورة معقولة دون و�سع منوذج “ال�سيناريو الأ�سواأ” اأو “�سيناريو حالت 

ال�سغط” يف العتبار. يف حالة ت�سجيل التدفقات النقدية بعد التحقق املبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأ�سلية للمجموعة، لن 

تغري املجموعة من ت�سنيف املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها �سمن منوذج الأعمال، ولكنها �ستدرج هذه املعلومات عند تقييم 

املوجودات املالية امل�ستحدثة اأو امل�سرتاة موؤخرًا. 

 تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متثل مدفوعات اأ�سل املبلغ والعائد فقط

)اختبار حتقق مدفوعات اأ�سل املبلغ والعائد فقط(

تقوم املجموعة بتقييم ال�سروط التعاقدية لالأ�سول املالية لتحديد ما اإذا كانت ت�ستويف اختبار )SPPP( ويتم تعريف “اأ�سل املبلغ” 

لأغرا�س تتعلق بهذا الختبار على اأنه القيمة العادلة لالأ�سل املايل عند العرتاف املبدئي وقد يتغري على مدار عمر الأ�سل املايل. 

ويتم تعريف الربح �سمن ترتيبات الإقرا�س الأ�سا�سية على اأنه مقابل للقيمة الزمنية للمال وملخاطر الئتمان املرتبطة باأ�سل املبلغ 

وملخاطر وتكاليف الإقرا�س الرئي�سية الأخرى بالإ�سافة اإىل هام�س الربح.

ويف �سبيل تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية متثل فقط دفعات اأ�سل املبلغ والربح، 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	

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

• 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 والربح. ويف تلك 

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

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

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. 

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

�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 
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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. 

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

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 االآخر

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(.	

العادلة  للقيمة  وفقًا  الآخر  ال�سامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  امل�سنفة  امللكية  اأدوات  ال�ستثمارات يف  قيا�س  مبدئيًا  يتم 

بالإ�سافة اإىل تكاليف املعاملة.

يتم لحقًا قيا�سها بالقيمة العادلة مع ت�سجيل اأي اأرباح اأو خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن التغريات 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 الرباح او اخل�سائر طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9، 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 

يتم العرتاف بفروق  الآخر،  ال�سامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  املقا�سة  امللكية  بالن�سبة لأدوات  نهاية كل فرتة، وخا�سة 

اأ�سعار ال�سرف يف الدخل ال�سامل الآخر �سمن احتياطي اإعادة تقييم ا�ستثمارات. 
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انخفا�ش قيمة موجودات مالية

املوجودات املالية بخالف الت�سهيالت االئتمانية

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 بخالف الت�سهيالت الئتمانية مثل النقد و النقد املعادل واملدينون الآخرون.

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 االئتمانية

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 اأعلى. 

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 وأقل من 365 يومًام�سكوك يف حت�سيلها

100%اأكرث من 365 يومًارديئة

خم�س�ش خ�سائر االئتمان 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”(.

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.

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 
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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. 

ازدياد خماطر االئتمان ب�سكل ملحوظ

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. ويتم اعتبار اأن 

جميع الأ�سول املالية املتاأخر �سدادها لـفرتة 30 يومًا لديها 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. با�ستثناء احلالت التي يكون لدى املجموعة فيها 

معلومات معقولة وداعمة تثبت اأن خماطر الئتمان مل تزداد ب�سكل كبري على الرغم من اأن املدفوعات التعاقدية قد جتاوزت 30 

يومًا م�ستحقة الدفع.

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

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 الأ�سول املالية التي تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة الئتمانية �سمن املرحلة الثالثة 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 التعرث اأو التاأخر يف ال�سداد	

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

بتعر�س املقرت�س ل�سعوبة مالية
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• 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، ويف 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 الأ�سول املالية �سمن املرحلة الأوىل.

احت�ساب خ�سائر االئتمان 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 

للعمالء. ل يوجد تقييم لعمالء املجموعة مت عن طريق  التمويلية املمنوحة  للت�سهيالت   1.34% التعرث  الأدنى لحتمال  احلد 

�سركات التقييم اخلارجي. 

• 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.

الكويت  الواردة يف تعليمات بنك  يلي:  بالإر�سادات كما  تلتزم املجموعة  اأعاله،  التعرث  اآليات تقدير معدل اخل�سارة عند  بخالف 

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  تقييم  يت�سمن  الإعداد ومتى كان مالئمًا،  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 

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



شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

50

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

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 االعرتاف باملوجودات املالية

تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف بالأ�سل املايل فقط يف حالة انتهاء �سالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأ�سل اأو نقل 

الأ�سل املايل وكافة خماطر ومزايا ملكية الأ�سل للطرف الآخر.

تقوم  املنقول،  الأ�سل  ال�سيطرة على  وا�ستمرت يف  امللكية  ومزايا  بكافة خماطر  الحتفاظ  اأو  بنقل  املجموعة  قيام  يف حال عدم 

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. 

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 

اأداة حقوق امللكية هي اأي عقد يثبت ح�سة متبقية يف موجودات من�ساأة بعد خ�سم جميع التزاماتها. يتم العرتاف باأدوات  اإن 

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 الحقًا 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؛	

• حمتفظ بها للمتاجرة؛	

• م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.	

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



شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

51

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

اإن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احت�ساب التكلفة املطفاأة للمطلوبات املالية وتوزيع م�ساريف الفوائد على مدار الفرتات 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 االأجنبية

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 االعرتاف 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.

ا�ستثمارات عقارية  2.4

اإن ال�ستثمارات العقارية هي العقارات التي مت اقتناءها من اأجل تاأجريها لفرتات طويلة اأو ال�ستفادة من ارتفاع قيمتها الراأ�سمالية 

)مبا يف ذلك العقارات قيد الن�ساء املحتفظ بها لنف�س الغر�س(. يتم اإثبات ال�ستثمارات العقارية عند اقتناءها بالتكلفة مت�سمن 

تثبت  العادلة من خالل مقيمني م�ستقلني معتمدين.  بالقيمة  العقارية  اإعادة قيا�س ال�ستثمارات  يتم  املعاملة. لحقًا،  م�ساريف 

الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع للفرتة التي تن�ساأ فيها.

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.

مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني  2.7

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.

اأ�سهم اخلزينة    2.8

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.

اأ�سهم اخلزينة، تظهر الأرباح يف  اإ�سدار  اإعادة  لتلك الطريقة، تظهر تكلفة الأ�سهم اململوكة يف حقوق امللكية. عندما يتم  وفقًا 

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.
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الحتياطيات  �سابقًا يف ح�ساب  م�سجلة  اأي خ�سائر  لتخفي�س  اأوًل  اأ�سهم اخلزينة  بيع  املحققة لحقًا من  الأرباح  ا�ستخدام  ويتم 

والأرباح املرّحلة 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.

املحا�سبة عن عقود االإيجار   2.9

ال�سيا�سة املطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2019

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ستاأجر

حددت املجموعة عند بدء العقد ما اإذا كان العقد هو عقد اإيجار اأو يت�سمن اإيجار. تعرتف املجموعة باأ�سل حق ال�ستخدام والتزام 

مقابل عقد الإيجار يف التاريخ الذي يكون فيه الأ�سل متاحًا لال�ستخدام من قبل املجموعة )تاريخ بدء العقد(.  

اعتبارًا من ذلك التاريخ، تقي�س املجموعة حق ال�ستخدام بالتكلفة والتي تتكون من:

• قيمة القيا�س املبدئي للتزام عقد الإيجار. 	

• اأي دفعات عقد اإيجار م�سددة يف اأو قبل تاريخ بدء مدة عقد الإيجار، ناق�سَا اأي حوافز اإيجار م�ستحقة التح�سيل. 	

• اأي تكاليف مبا�سرة اأولية؛ و 	

• الإيجار كنتيجة 	 و�سروط عقد  وفقًا لأحكام  املطلوبة  اإىل احلالة  العقد  الأ�سل حمل  لإعادة  تكبدها  �سيتم  التي  للتكاليف  تقدير 

ل�ستخدام الأ�سل حمل العقد خالل فرتة معينة، ويجب العرتاف بها على اأنها جزء من تكلفة اأ�سل “حق ال�ستخدام” عندما 

اأو كنتيجة ل�ستخدام الأ�سل حمل العقد خالل فرتة  تتكبد املجموعة اللتزام بتلك التكاليف املتكبدة يف تاريخ بدء مدة العقد 

معينة.

يف تاريخ بدء مدة العقد تقي�س املجموعة التزام عقد الإيجار بالقيمة احلالية لدفعات عقد الإيجار غري امل�سددة يف ذلك التاريخ. 

اعتبارًا من ذلك التاريخ، يتم خ�سم دفعات عقد الإيجار با�ستخدام معدل الفائدة ال�سمني يف عقد الإيجار، اإذا اأمكن حتديد هذا 

املعدل ب�سهولة. اإذا كان ل ميكن حتديده ب�سهولة، ت�ستخدم املجموعة معدل اقرتا�سها الإ�سايف. 

تتكون دفعات عقد الإيجار املت�سمنة يف قيا�س التزام عقد الإيجار من الدفعات التالية حلق ا�ستخدام الأ�سل حمل العقد خالل مدة 

عقد الإيجار والتي مل ت�سدد يف تاريخ بدء مدة العقد:

• الدفعات الثابتة )مبا يف ذلك دفعات الإيجار الثابتة يف جوهرها(، ناق�سًا اأي حوافز اإيجار م�ستحقة التح�سيل. 	

• دفعات عقد اإيجار متغرية تعتمد على موؤ�سر اأو معدل. 	

• مبالغ يتوقع دفعها بوا�سطة امل�ستاأجر مبوجب �سمانات القيمة املتبقية. 	

• �سعر ممار�سة خيار ال�سراء اإذا كان امل�ستاأجر متاأكدًا من ممار�سة هذا اخليار ب�سورة معقولة، و 	

• دفعات الغرامات لإنهاء عقد الإيجار اإذا كانت مدة عقد الإيجار تعك�س ممار�سة امل�ستاأجر خيار اإنهاء عقد الإيجار.	

• دفعات اإيجارات عقود الإيجار ق�سرية الأجل والأ�سول منخف�سة القيمة على اأ�سا�س الق�سط الثابت املعرتف بها كم�سروف 	

يف بيان الدخل.
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عند حتمل املجموعة التزام مقابل تكاليف اإزالة الأ�سل امل�ستاأجر اأو رده اإىل املكان الذي يقع فيه اأو اإعادة الأ�سل املعني للحالة 

املطلوبة وفقًا ل�سروط واأحكام عقد الإيجار، يتم تكوين خم�س�س وقيا�سه وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل 37. يتم اإدراج التكاليف يف 

اأ�سل حق ال�ستخدام ذي ال�سلة بقدر ما تتعلق التكاليف بهذا الأ�سل، ما مل يتم تكبد تلك التكاليف لإنتاج خمزون.

القيا�ش الالحق

يف  النخفا�س  وخ�سائر  املرتاكم  ال�ستهالك  ناق�سًا  بالتكلفة  ال�ستخدام  حق  اأ�سل  املجموعة  تقي�س  العقد،  مدة  بدء  تاريخ  بعد 

القيمة. يتم احت�ساب ال�ستهالك على اأ�سا�س الق�سط الثابت خالل العمر الإنتاجي لالأ�سل ومدة عقد الإيجار، اأيهما اأقرب. حتدد 

املجموعة ما اإذا كان اأ�سل حق ال�ستخدام قد تعر�س لالنخفا�س يف القيمة وتعرتف باأي خ�سارة ناجتة عن النخفا�س يف القيمة 

يف بيان الدخل. يبداأ ال�ستهالك عند تاريخ بدء مدة عقد الإيجار.

بعد تاريخ بدء مدة العقد، تقي�س املجموعة التزام عقد الإيجار عن طريق زيادة القيمة الدفرتية كي تعك�س الفائدة على التزام عقد 

الإيجار وتخفي�س القيمة الدفرتية لتعك�س دفعات عقد الإيجار امل�سددة. 

تعيد املجموعة قيا�س التزام عقد الإيجار )وتقوم باإجراء الت�سوية املالئمة على اأ�سل حق ال�ستخدام ذي ال�سلة( عند: 

• اأو يطراأ تغيري يف الظروف نتيجة التغري يف تقييم ممار�سة خيار 	 اأو عندما يكون هناك حدث مهم  تغري مدة عقد الإيجار 

ال�سراء، ويف هذه احلالة يتم اإعادة قيا�س التزام عقد الإيجار عن طريق خ�سم دفعات عقد الإيجار املعدلة با�ستخدام معدل 

اخل�سم املعدل. 

• تغري دفعات عقد الإيجار ب�سبب التغريات التي طراأت على املوؤ�سر اأو املعدل اأو الدفعات املتوقعة وفًقا للقيمة املتبقية املكفولة، 	

ويف هذه احلالت يتم اإعادة قيا�س التزام عقد الإيجار عن طريق خ�سم دفعات عقد الإيجار املعدلة با�ستخدام معدل خ�سم 

غري متغري )ما مل يكن تغري دفعات عقد الإيجار ب�سبب التغري يف معدل الفائدة املتغرية، ويف هذه احلالة يتم ا�ستخدام معدل 

اخل�سم املعدل(. 

• تعديل عقد الإيجار وعدم املحا�سبة عن تعديل عقد الإيجار كعقد اإيجار منف�سل، ويف هذه احلالة يتم اإعادة قيا�س التزام 	

عقد الإيجار ا�ستنادًا اإىل مدة عقد الإيجار املعدل عن طريق خ�سم دفعات عقد الإيجار با�ستخدام معدل اخل�سم املعدل يف 

التاريخ الفعلي للتعديل. 

توزع كل دفعة اإيجار بني اللتزام وتكلفة التمويل. يتم حتميل تكلفة التمويل على بيان الدخل خالل مدة عقد الإيجار كي تنتج معدل 

فائدة دوري ثابت على الر�سيد املتبقي من اللتزام لكل فرتة. اإن معدل العائد الدوري الثابت للفائدة هو معدل اخل�سم امل�ستخدم 

يف القيا�س املبدئي للتزام عقد الإيجار. بالن�سبة للعقد الذي ينطوي على مكون اإيجاري مع مكون اإيجاري اأو غري اإيجاري واحد 

للمكون  امل�ستقل  التنا�سبي  ال�سعر  اأ�سا�س  على  اإيجاري  مكون  كل  على  العقد  املايل يف  املقابل  توزيع  امل�ستاأجر  على  اأكرث، يجب  اأو 

الإيجاري، وال�سعر امل�ستقل الإجمايل للمكونات غري الإيجارية.

معامالت البيع واإعادة اال�ستئجار

تربم املجموعة معامالت بيع واإعادة ا�ستئجار بحيث تقوم ببيع اأ�سول معينة اإىل طرف ثالث ومن ثم تعيد ا�ستئجارها. وعند تقدير 

اأن عائدات البيع امل�ستلمة تعك�س القيمة العادلة، يتم العرتاف باأي ربح اأو خ�سارة ناجت عن البيع يف بيان الدخل، بقدر ما ترتبط 

باحلقوق التي مت نقلها.

وتدرج اأي اأرباح اأو خ�سائر متبقية مرتبطة باحلقوق �سمن القيمة الدفرتية لأ�سل حق ال�ستخدام املعرتف به عند بدء مدة عقد 

الإيجار. يف حني اإذا كانت عائدات البيع امل�ستلمة لي�ست وفًقا للقيمة العادلة، يتم العرتاف باأي �سروط �سوق اأقل مبثابة دفعة مقدمة 

من دفعات الإيجار، ويتم العرتاف باأي �سروط �سوق اأعلى مبثابة متويل اإ�سايف مقدم بوا�سطة املوؤجر.
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عندما تكون املجموعة هي الطرف املوؤجر

يتم ت�سنيف عقود الإيجار التي تكون فيها املجموعة هي الطرف املوؤجر كعقود اإيجار متويلي اأو ت�سغيلي. عندما تنقل �سروط عقد 

الإيجار كافة خماطر ومنافع امللكية اإىل امل�ستاأجر، يتم ت�سنيف العقد على اأنه عقد اإيجار متويلي.

وت�سنف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلي.

يتم العرتاف باإيراد التاأجري من عقود الإيجار الت�سغيلي على اأ�سا�س الق�سط الثابت طوال مدة عقد الإيجار. يتم اإ�سافة التكاليف 

اأ�سا�س  اإطفائها على  اإىل القيمة الدفرتية لالأ�سل املوؤجر ويتم  اإيجار ت�سغيلي  التفاو�س وترتيب عقد  الأولية املبا�سرة املتكبدة يف 

الق�سط الثابت على مدى مدة عقد الإيجار.

عندما ي�ستمل العقد على مكونات اإيجارية وغري اإيجارية، تطبق ال�سركة املعيار الدويل للتقارير املالية 15 لتوزيع املقابل مبوجب 

العقد على كل مكون.

ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2019

يتم ت�سنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي عندما تق�سي بنود عقود الإيجار فعليًا بتحويل كافة خماطر ومنافع امللكية اإىل 

امل�ستاأجر. وت�سنف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلي.

عندما تكون املجموعة هي الطرف املوؤجر

يتم العرتاف باإيراد التاأجري من عقود الإيجار الت�سغيلي على اأ�سا�س الق�سط الثابت طوال مدة عقد الإيجار.

ويتم توزيع اإيرادات عقود الإيجار التمويلي على الفرتات املحا�سبية لتعك�س معدل عائد دوري ثابت على �سايف ا�ستثمار املجموعة 

القائم يف عقود الإيجار.

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ستاأجر

يتم العرتاف مبدئيًا باملوجودات املحتفظ بها مبوجب عقد اإيجار متويلي كموجودات خا�سة باملجموعة بقيمتها العادلة عند بدء 

مدة عقد الإيجار اأو بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار، اأيهما اأقل.

ويتم اإدراج اللتزام املقابل امل�ستحق للطرف املوؤجر يف بيان املركز املايل املجمع كالتزام اإيجار متويلي. يتم العرتاف بدفعات عقد 

الإيجار الت�سغيلي كم�سروف يف بيان الدخل املجمع على اأ�سا�س الق�سط الثابت طوال مدة عقد الإيجار.

االعرتاف باالإيرادات   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 على 

اأق�ساط مت�ساوية على مدى فرتة العقد.

يتم العرتاف بايرادات الفوائد من الت�سهيالت الئتمانية على مدى فرتة العقد 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.
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اإيرادات عمولة

املتعلقة الإيرادات  معاجلة  تتم  بالعمولة.  املرتبطة  العقد  فرتة  مدار  على  بالت�ساوي  العمولة  بايرادات  العرتاف   يتم 

بالفرتات 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

يتم العرتاف باإيرادات الفوائد الأخرى على اأ�سا�س العائد الفعلي. اإذا مت تخفي�س قيمة الأ�سل املايل اأو جمموعة من الأ�سول 

امل�ستخدم  الفائدة  معدل  با�ستخدام  الفوائد  باإيرادات  العرتاف  يتم  القيمة،  يف  انخفا�س  خل�سارة  كنتيجة  املت�سابهة  املالية 

يف  النخفا�س  خ�سارة  قيا�س  لغر�س  القيمة  انخفا�س  من  بال�سايف  املبلغ  اإثبات  ويتم  امل�ستقبلية،  النقدية  التدفقات  خل�سم 

القيمة.

االنخفا�ش يف االأ�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 انخفا�س القيمة )اإن وجدت(.

واإذا مل يكن بالإمكان تقدير القيمة ال�سرتدادية لأي اأ�سل ما، تقوم املجموعة بتقدير القيمة ال�سرتدادية لوحدة اإنتاج النقد التي 

يندرج �سمنها هذا الأ�سل.

ويف حال توفر اأ�سا�س معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع اأ�سول 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.

متثل القيمة ال�سرتدادية القيمة العادلة ناق�سًا التكاليف املتكبدة حتى البيع اأو القيمة اأثناء ال�ستخدام، اأيهما اأعلى.

معّدل با�ستخدام  احلالية  قيمتها  اإىل  املقدرة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  خ�سم  يتم  ال�ستخدام،  قيمة  حتديد   عند 

النقدية التدفقات  تقديرات  تعديل  له  يتم  مل  الذي  بالأ�سل  املتعلقة  واملخاطر  احلالية  ال�سوق  معدلت  يعك�س   خ�سم 

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.
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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 

اأن خ�سائر انخفا�س القيمة املدرجة �سابقًا مل يعد لها وجود اأو اأنها انخف�ست قيمتها.

اإىل القيمة املقدرة  اإنتاج النقد( يتم زيادتها  ويف حال رد خ�سارة انخفا�س القيمة لحقًا، فاإن القيمة الدفرتية لالأ�سل )وحدة 

املعّدلة لقيمتها ال�سرتدادية، على األ تتجاوز القيمة الدفرتية التي مت زيادتها القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها فيما 

لو مل تتحقق اأي خ�سارة انخفا�س يف القيمة لالأ�سل )وحدة اإنتاج النقد( يف �سنوات �سابقة.

ويتحقق عك�س خ�سائر انخفا�س القيمة مبا�سرة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.

العمالت االأجنبية   2.12

عملة الت�سغيل والعر�ش 

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 واالأر�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 االأعمال  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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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.

الطويلة  للتغيريات  الإدارة  وتقدير  واجتاهاته  ال�سوق  لظروف  امل�ستمر  التقييم  يف  املالية  املخاطر  لهذه  املجموعة  اإدارة  ترتكز 

والق�سرية الأجل يف عوامل ال�سوق.

)اأ(  خماطر ال�سوق 

خماطر العمالت االأجنبية 

تتمثل يف خماطر تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية نتيجة للتغريات يف معّدلت �سرف العمالت 

اأ�سول والتزامات مقّومة  اأ�سا�سي ملخاطر العمالت الأجنبية كنتيجة لأرباح / خ�سائر ترجمة  الأجنبية. تتعر�س املجموعة ب�سكل 

ال�ستثمارية  والعقارات  الآخر  ال�سامل  الدخل  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  وموجودات  الودائع  مثل  الأجنبية  بالعمالت 

والقرو�س لأجل.

والدينار  الأمريكي  للدولر  بالن�سبة  �سيما  ل  عدة  لعمالت  التعر�س  عن  الناجتة  الأجنبية  العمالت  ملخاطر  املجموعة  تتعر�س 

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.

20192018
21256دولر اأمريكي

4140دينار بحريني 

1920ريال �سعودي 

5046اأخرى 

اإن النق�س بن�سبة %1 بالعمالت املذكورة اأعاله مقابل الدينار الكويتي �سينتج عنه اأثر معادل ولكنه معاك�س، للمبالغ الواردة اأعاله 

مع بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة.

خماطر معدالت الفائدة 

تتمثل خماطر معّدلت الفائدة يف خماطر تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأداة املالية نتيجة 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.
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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 2019، 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 327 األف 

دينار كويتي )353 األف دينار كويتي - 2018(.

خماطر اأ�سعار االأ�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.

توزيع  خالل  من  املخاطر  املجموعة  تدير  اأ�سهم.  يف  لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  يف  التغري  من  الأ�سهم  اأ�سعار  خماطر  تنتج 

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: 

20192018
االأثر على االأرباح االأثر على االأرباح

 ±514  ±250 �سوق الكويت لالأوراق املالية 

)ب(  خطر االئتمان

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 االإنك�ساف

20192018

24,21629,557النقد والأر�سدة لدى البنوك )ما عدا النقد بال�سندوق(

1,5391,594مدينون اآخرون 

216,609227,923ذمم الت�سهيالت الئتمانية

10,0409,646ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

252,404268,720

اإي�ساح رقم )6( يبني حتليل اأعمار ذمم الت�سهيالت الئتمانية وحركة املخ�س�س.

تركز خماطر احلد االأق�سى للتعر�ش ملخاطر االئتمان

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.
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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. 

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:

20192018
قطاع االأعمال

34,25639,203بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

216,609227,923جتزئة

1,5391,594اأخرى

252,404268,720

قيا�ش خماطر االئتمان

اإن خماطر الئتمان هي خماطر تعذر العميل اأو الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مما ي�سبب خ�سارة مالية للمجموعة. 

اإن ن�ساط الرئي�سي للمجموعة الذي يحقق اإيرادات هو اإقرا�س العمالء. وعليه، فاإن خماطر الئتمان هي خماطر 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  مع  التعامل  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  القائمة  العمالء بعد درا�سة دقيقة جلدارتهم الئتمانية. كما تتطلب الإجراءات  تو�سع حدود لالئتمان جلميع 

عرو�س الئتمان اإىل درا�سة تف�سيلية تقوم بها الإدارة املعنية قبل اعتمادها.

وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي التي حتدد 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. 

ت�سنيف  معها  يتعني  قد  م�ساعب  من  يواجهه  قد  وما  العميل،  بو�سع  ترتبط  عادية  غري  اأمور  اأية  بتحديد  اللجنة  هذه  تخت�س 

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.

تقييم خ�سائر االئتمان 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:

• باإجراءات مثل �سرف 	 الرجوع على املجموعة  بالكامل بدون  للمجموعة  الئتمانية  التزاماته  ب�سداد  املقرت�س  قيام  عدم احتمال 

ال�سمان )اإذا كان هناك اأي �سمان حمدد(؛ تاأخر املقرت�س عن �سداد اأي التزام ائتماين مادي للمجموعة ملدة تزيد عن 90 يوم؛ اأو 
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• 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 االئتمان

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 

اخل�سارة ا�ستناًدا اإىل اخل�سائر الئتمانية املتوقعة خالل عمر الأداة بدًل من اخل�سارة الئتمانية املتوقعة ملدة 12 �سهًرا.

تقوم 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.

املالية  للتقارير  بالتزاماته يف امل�ستقبل. يتطلب املعيار الدويل  الوفاء  امللتزم يف  اأن يتعرث  التعرث يف احتمال  تتمثل احتمالية 

9 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.

9 تقدير املجموعة جلودة الأ�سل يف  اأن تعك�س احتمالية التعرث امل�ستخدمة �سمن املعيار الدويل للتقارير املالية   كما ينبغي 

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.

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 التعاقدية مثل اأ�سعار الكوبون ومعدل التكرار ومنحنيات املراجع 

وتاريخ ال�ستحقاق وخيارات ما قبل ال�سداد وجدول الإطفاء وعوامل حتويل الئتمان اإلخ..
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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 

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

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

حتديد اخل�سائر الئتمانية املتوقعة.

وتراعي  التاريخية.  التعرث  معدلت  يف  الكربى  القت�سادية  العوامل  لت�سمني  الإح�سائية  بالنماذج  بال�ستعانة  املجموعة  وتقوم 

املجموعة ثالثة �سيناريوهات )خط الأ�سا�س، الرتفاع، النخفا�س( للتوقعات بالبيانات القت�سادية ويتم تطبيق ترجيح الحتمالت 

املنا�سبة على تلك ال�سيناريوهات للو�سول اإىل النتيجة النهائية خل�سائر 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.

خماطر  لإدارة  منا�سب  اإطار  باعتماد  قام  حيث  ال�سيولة  خماطر  اإدارة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  عاتقه  على  الإدارة  جمل�س  ياأخذ 

ال�سيولة لإدارة عمليات التمويل ق�سري ومتو�سط وطويل الأجل ومتطلبات اإدارة ال�سيولة. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة عن 

طريق الإبقاء على اإحتياطيات كافية من الت�سهيالت البنكية واحتياطي ت�سهيالت القرو�س، وعن طريق املراقبة والر�سد املتوا�سل 

للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�ستحقاق الأ�سول واللتزامات املالية.

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�سهر31 دي�سمرب 2019

االلتزامات املالية

5,676-5,189487ذمم جتارية دائنة والتزامات م�ستحقة

22,46442,38686,406151,256قرو�س لأجل

27,65342,87386,406156,932

التزامات 

1,193--1,193التزامات مقابل �سراء ا�ستثمارات
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غري خم�سومة

املجموع1 اإىل 5 �سنوات3 اإىل 12 �سهرًاحتى 3 اأ�سهر31 دي�سمرب 2018

االلتزامات 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 

)د(  خماطر الت�سغيل

اأو تعطل  الب�سري  اأو اخلطاأ  القا�سرة  اأو  الكافية  الداخلية غري  العمليات  الناجتة من  الت�سغيل هي خماطر اخل�سارة  اإن خماطر 

الأنظمة اأو ب�سبب الأحداث اخلارجية. توجد لدى املجموعة منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات التي اأقرها جمل�س الإدارة ويتم 

تطبيقها ب�ساأن حتديد وتقييم ومراقبة خماطر الت�سغيل اإىل جانب املخاطر الأخرى املرتبطة بالن�ساط امل�سريف واملايل للمجموعة، 

ويتم اإدارة خماطر الت�سغيل من خالل وحدة اللتزام واإدارة املخاطر التي من �ساأنها التاأكد من اإتباع ال�سيا�سات والإجراءات ورقابة 

خماطر الت�سغيل كجزء من اأ�سلوب اإدارة املخاطر ال�سامل.

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:

20192018

141,949156,959اإجمايل القرو�س 

)14,027()14,178(ناق�سًا: النقد والنقد املعادل

127,771142,932�سايف الديون

163,990158,560اإجمايل حقوق امللكية 

291,761301,492اإجمايل راأ�س املال

4447�سايف الدين اإىل ن�سبة حقوق امللكية %

يت�سمن الدين قرو�سًا لأجل كما هو مبني يف اإي�ساح 12.
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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.

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:

2019

االإجمايلامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

 موجودات مالية بالقيمة العادلة

من خالل الربح اأو اخل�سارة

 اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

اأو اخل�سارة 
12,0181,167-13,185

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل االآخر

9,58545510,040-اأدوات دين 

5,63423,83329,467-ا�ستثمار يف حقوق امللكية

12,01816,38624,28852,692

2018

االإجمايلامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

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 االآخر

9,646-9,646-اأدوات دين 

6161--�سناديق مدارة

5,43419,84325,277-ا�ستثمار يف حقوق امللكية

9,55916,23219,90445,695
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االأ�سول املالية
القيمة العادلة 

كما يف

 ت�سل�سل

 القيمة

العادلة

القطاع

20192018
الأ�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

اأو اخل�سارة – اأوراق مالية م�سعرة
موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 12,0189,0691

عقاراتامل�ستوى 4901-

12,0189,559
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

اأو اخل�سارة – اأدوات دين غري م�سعرة
موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 1,1671,1522

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان الدخل 

ال�سامل الآخر – اأدوات دين غري م�سعرة
موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 11,46912,0802

عقارات امل�ستوى 3,7503,0002

16,38616,232
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان الدخل 

ال�سامل الآخر – �سناديق غري م�سعرة
�سناعةامل�ستوى 113-

عقارات امل�ستوى 493-

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان الدخل 

ال�سامل الآخر – اوراق مالية غري م�سعرة
عقارات امل�ستوى 19,94616,7613

موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 1,3792,1483

خدمات امل�ستوى 7257733

امل�ستوى 1,7831623
و�سائل الإعالم 

والتكنولوجيا

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان الدخل 

ال�سامل الآخر – اأدوات دين غري م�سعرة
موؤ�س�سات ماليةامل�ستوى 455-3

24,28819,904

52,69245,695

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:

20192018
19,90424,005الر�سيد الفتتاحي

)3,704(604التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة
6,4992,227م�سرتيات / حتويالت

)2,624()2,719(مبيعات
24,28819,904الر�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. 

غري  اجلوهرية  املدخالت  اإن  الأ�سل.  قيمة  و�سايف  املماثلة  بال�سركات  تتعلق  ملحوظة  �سوقية  معلومات  التقييم  اأ�ساليب  تت�سمن 

ون�سبة  الدفرتية  القيمة  اإىل  ال�سعر  ن�سبة  ال�سوق مثل  ب�سكل رئي�سي م�ساعفات  تت�سمن  التقييم  اأ�ساليب  امل�ستخدمة يف  امللحوظة 
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3 من الت�سل�سل  ال�سعر اإىل الأرباح. اإن املدخالت غري امللحوظة الأكرث اأهمية امل�ستخدمة هي خ�سم انعدام ال�سيولة يف امل�ستوى 

الهرمي. يتم تقدير القيم العادلة لالأ�سول واللتزامات املالية املتبقية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام اأ�ساليب التقييم التي 

واللتزامات  لالأ�سول  الدفرتية  القيمة  تختلف  ول  املعنية.  الظروف  املنا�سبة يف ظل  املعلومات  افرتا�سات  تت�سمن جمموعة من 

املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة ب�سكل كبري عن قيمهــا العادلة.

ل ي�سري حتليل احل�ســا�سية الذي مت على تقديرات القيمة العادلة، من خالل تنويع افرتا�سات املعلومات بهــام�س معقول، اإىل وجود 

اأي اأثر جوهري على بيـان املركز املـايل املجمع اأو بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.

التقديرات واالأحكام املحا�سبية الهامة  4.0

القيم  لتحديد  والفرتا�سات  التقديرات  ببع�س  القيام  الإدارة  يتطلب من  املجموعة  املتبعة من  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  اإن 

الدفرتية للموجودات واللتزامات التي لي�ست لها اأي م�سادر اأخرى للتقييم. تعتمد التقديرات والفرتا�سات على اخلربة ال�سابقة 

والعنا�سر الأخرى ذات العالقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. يتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات ب�سفة دورية. 

يوؤثر على  �سوف  التعديل  اإذا كان  امل�ستقبلية  الفرتة  التعديل ويف  فيها  التي مت  الفرتة  التقديرات يف  التعديل على  اأثر  اإثبات  يتم 

الفرتات امل�ستقبلية.

االأحكام الهامة

فيما يلي الأحكام الهامة التي قامت بها الإدارة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة والتي لها تاأثري جوهري على املبالغ 

املدرجة �سمن البيانات املالية املجمعة:

ت�سنيف ال�ستثمارات يف اأدوات ملكية - املعيار الدويل للتقارير املالية 9  

عند اقتناء ال�ستثمار، تقوم املجموعة بت�سنيف ال�ستثمارات “بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل” اأو “بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل ال�سامل الآخر”. تتبع املجموعة متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية 9 لت�سنيف ا�ستثماراتها. 

ت�سنيف العقارات

املجموعة  عقارية.تقوم  ا�ستثمارات  اأو  املتاجرة  بغر�س  كعقارات  ت�سنيفها  يجب  كان  اإذا  ما  العقارات  اقتناء  عند  الإدارة  تقرر 

بت�سنيف العقارات بغر�س املتاجرة اإذا كان قد مت اقتنائها ب�سفة اأ�سا�سية ليتم اإعادة بيعها يف اإطار الن�ساط العتيادي لالأعمال. 

اأو  تاأجريها  من  اإيرادات  على  احل�سول  بغر�س  اقتنائها  حالة  يف  عقارية  كا�ستثمارات  العقارات  بت�سنيف  املجموعة  تقوم  كما 

ال�ستفادة من زيادة قيمتها الراأ�سمالية.

م�سادر عدم التاأكد من التقديرات

املوجودات  على  جوهرية  تعديالت  ي�سبب  هام  خطر  عنها  ينتج  قد  والتي  امل�ستقبل  تخ�س  التي  الرئي�سية  التقديرات  يلي  فيما 

واللتزامات خالل ال�سنوات املالية القادمة.

قيا�ش القيمة العادلة واآليات التقييم

اإن بع�س موجودات والتزامات املجموعة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة لأغرا�س اإعداد البيانات املالية املجمعة. تقوم اإدارة املجموعة 

بتحديد الطرق واملدخالت الرئي�سية املنا�سبة الالزمة لقيا�س القيمة العادلة. عند حتديد القيمة العادلة للموجودات واللتزامات 

تقوم الإدارة با�ستخدام بيانات �سوق ميكن مالحظتها يف احلدود املتاحة، ويف حالة عدم توافر بيانات �سوق ميكن مالحظتها تقوم 

التي مت  الالزمة  واملدخالت  التقييم  املعلومات حول طرق  اإن  التقييم.  بعملية  للقيام  موؤهل  بال�ستعانة مبقيم خارجي  املجموعة 

ا�ستخدامها لتحديد القيمة العادلة للموجودات واللتزامات مت الإف�ساح عنها يف اإي�ساحات )3.3 و9(. 
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خ�سائر االئتمان املتوقعة لالأ�سول املالية 

تقوم املجموعة بتقدير خ�سائر الئتمان املتوقعة لكافة الأ�سول املالية املدرجة بالتكلفة او املوجودات بالقيمة العالدة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر  فيما عدا ال�ستمار يف ادوات حقوق ملكية، ينبغي و�سع اأحكام جوهرية عند تطبيق املتطلبات املحا�سبية 

لقيا�س خ�سائر الئتمان املتوقعة مثل:

• الئتمانية 	 املخاطر  يف  اجلوهرية  بالزيادة  اخلا�سة  املعايري  حتديد 

• املتوقعة	 الئتمان  خ�سائر  لقيا�س  املنا�سبة  والفرتا�سات  النماذج  اختيار 

• املتوقعة 	 الئتمانية  واخل�سائر  ال�سوق   / املنتج  من  نوع  لكل  الن�سبية  واأوزانها  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات  عدد  حتديد 

ال�سلة. ذات 

• املتوقعة.	 الئتمان  خ�سائر  قيا�س  لغر�س  املماثلة  الأ�سول  جمموعة  حتديد 

احتمالية التعرث: تعترب احتمالية التعرث مدخاًل رئي�سيًا لقيا�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة.

اإن احتمالية التعرث هي عبارة عن تقدير لحتمالية حدوث تعرث على مدار فرتة زمنية حمددة ت�ستند عملية احت�سابها اإىل عدة 

عوامل تت�سمن بيانات وافرتا�سات وتوقعات ب�ساأن الظروف امل�ستقبلية. 

معدل اخل�سارة عند التعرث: اإن معدل اخل�سارة عند التعرث هو عبارة عن تقدير للخ�سارة الناجمة عن التعرث.

يتم احت�ساب ذلك مبقدار الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة والتدفقات املتوقع اأن يح�سل عليها املقر�س، مع الأخذ 

يف العتبار التدفقات النقدية الناجتة من التعزيزات الئتمانية املتكاملة واملوؤيدة بال�سمانات.

يبني اإي�ساح 6 اأثر ذلك على البيانات املالية املجمعة.

النقد والنقد املعادل   5.0

20192018

-5النقد يف ال�سندوق

14,17314,027اأر�سدة لدى البنوك

10,04315,530ودائع لأجل

24,22129,557

)15,530()10,043(ناق�سًا: ودائع ذات اآجال ا�ستحقاق اأ�سلية تتجاوز ثالثة اأ�سهر

14,17814,027النقد والنقد املعادل طبقًا لبيان التدفقات النقدية املجمع

تتمثل الودائع لأجل والبالغة 10,043 األف دينار كويتي )15,530 األف دينار كويتي - 2018( يف ودائع مقومة بالدولر الأمريكي 

واللرية اللبنانية لدى بنوك اأجنبية بال�سرق الأو�سط.

بلغ متو�سط معّدل الفائدة على تلك الودائع من %8 اإىل %9.50 )%6.10 اإىل %8 - 2018( �سنويًا.

ان خ�سائر الئتمان املتوقعة اخلا�سة بالودائع لأجل بلغت 1,296 األف دينار كويتي )321 األف دينار كويتي – 2018(.

التقديرات واالأحكام املحا�سبية الهامة  4.0
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20192018

24,75420,558قرو�س جتارية

256,328272,688قرو�س �سخ�سية

281,082293,246

)26,639()25,444(ناق�سًا: اإيرادات موؤجلة

255,638266,607

)38,684()39,029(ناق�سًا:  خم�س�س خ�سائر الئتمان املتوقعة 

216,609227,923

كما يف 31 دي�سمرب 2019، بلغت خم�س�سات خ�سائر الئتمان بالقيمة وفقًا ملتطلبات بنك الكويت املركزي 28,852 األف دينار   6.1

مت  والتي  الئتمانية  الت�سهيالت  لذمم  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  من  اأقل  وهو   )2018 – كويتي  دينار  األف   28,804( كويتي 

احت�سابها وفقًا ملتطلبات املعيار الدويل 9 وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي.

فيما يلي احلركة على اإجمايل ذمم الت�سهيالت الئتمانية خالل ال�سنة احلالية:   6.2

االإجمايلاملرحلة  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 / اإىل املرحلة 2

)8,315(-)3,645()4,670(املحول من / اإىل املرحلة 3

211,58420,00835,015266,607كما فى 31 دي�سمرب 2018

211,58420,00835,015266,607كما فى 1 يناير 2019

)10,969()9,279()5,341(3,651�سافى التمويل/ التح�سيل

7,5396,06213,601-املحول من / اإىل املرحلة 1 

)3,673(3,866-)7,539(املحول من / اإىل املرحلة 2

)9,928(-)3,866()6,062(املحول من / اإىل املرحلة 3

201,63418,34035,664255,638كما فى 31 دي�سمرب 2019

فيما يلي احلركة على خم�س�سات خ�سائر الئتمان املوقعة خالل ال�سنة احلالية:   6.3

االإجمايل املرحلة  3 املرحلة  2 املرحلة 1  

26,390 23,964 239 2,187 كما فى 1 يناير 2019 كما �سبق عر�سه

10,149 8,840 2,529 )1,220( اأثر تطبيق معيار 9

36,539 32,804 2,768 967 الر�سيد املعدل فى 1 يناير 2018

2,150 2,216 )71( 5 خ�سائر الئتمان املحملة خالل ال�سنة

)5( )5( - - مبالغ م�سطوبة

ذمم الت�سهيالت االئتمانية  6.0
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38,684 35,015 2,697 972  كما فى 31 دي�سمرب 2018

38,684 35,015 2,697 972 الر�سيد املعدل فى 1 يناير 2019

508 812 )232( )72( خ�سائر الئتمان املحملة خالل ال�سنة

)163( )163( - - مبالغ م�سطوبة

39,029 35,664 2,465 900  كما فى 31 دي�سمرب 2019

4.85% بلغ   2019 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  الئتمانية  الت�سهيالت  ذمم  على  املكت�سبة  الفائدة  �سعر  متو�سط  اإن    6.4 

)%4.6 - 2018( �سنويًا.

 )2018  - كويتي  دينار  األف  كويتي )205,623   دينار  األف   182,240 تبلغ  م�سجلة  بقيمة  عقود عمالء  برهن  املجموعة  قامت     6.5

ك�سمان مقابل قرو�س )اإي�ساح 12(.

7.0 ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة:   7.1

20192018

12,0189,559ا�ستثمار يف اأوراق حقوق امللكية م�سعرة

1,1671,152ا�ستثمار يف اأدوات دين غري م�سعرة

13,18510,711

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر:   7.2

20192018

29,46725,277ا�ستثمار يف اأوراق حقوق امللكية غري م�سعرة

10,0409,646ا�ستثمار يف اأدوات دين غري م�سعرة

61-ا�ستمار يف �سناديق مدارة 

39,50734,984

52,69245,695

اإن الرتكز اجلغرايف للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر بتاريخ التقرير هو كالتايل:   7.3

20192018

28,28124,240خارج الكويت

24,41121,455الكويت

52,69245,695

ذمم الت�سهيالت االئتمانية  6.0
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ن�سبة امللكية

الن�ساط االأ�سا�سي20192018بلد التاأ�سي�شا�سم ال�سركة الزميلة

ا�ستثمار عقاري%27.44%30.21الكويت�سركة الت�سهيالت لال�ستثمار العقاري �س.م.ك.م.

اإيجار وتاأجري %44.56%44.56الكويت�سركة الأولوية لل�سيارات �س.م.ك.م.

ال�سيارات الفارهة

فيما يلي ملخ�س املعلومات املالية لكل �سركة من ال�سركات الزميلة للمجموعة:   8.1

20192018

�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.

2,3509,5632,3258,867الإيرادات

1,2897551,832608ربح الفرتة

408336484271ح�سة املجموعة يف نتائج ال�سركات الزميلة

46,40019,28741,11018,272اإجمايل املوجودات 

)10,066()9,530()10,625()14,380(اإجمايل اللتزامات

32,0208,66231,5808,206اإجمايل حقوق امللكية 

9,1764,8818,8064,679القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة

عقارات ا�ستثمارية     9.0

اإن احلركة على العقارات ال�ستثمارية هي كالتايل:

20192018

4,2064,239الر�سيد يف بداية ال�سنة

)33(38التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية

4,2444,206الر�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 ر�سملة الدخل. 

ويف عملية تقدير القيم العادلة للعقارات، مت اعتماد اأعلى واأف�سل ا�ستخدامات العقارات وفقًا ل�ستخدامها احلايل.

 2019 دي�سمرب   31 يف  كما  العادلة  القيمة  م�ستويات  من   3 امل�ستوى  �سمن  للمجموعة  ال�ستثمارية  العقارات  ت�سنيف  مت  وقد    

و31 دي�سمرب 2018 وهي تتمركز يف ال�سعودية والكويت.

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة   8.0
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اأر�ش

بالقيمة 

العادلة

مبنى

اأثاث 

ومعدات 

واأخرى

�سيارات
حق 

ا�ستخدام
املجموع

التكلفة اأو القيمة العادلة 

5,290-2,2004992,5829الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017

440--440--اإ�سافات 

5,730-2,2004993,0229الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018

182185-3--اإ�سافات

)20(--)20(--ا�سبعادات 

50----50اإعادة تقييم 

2,2504993,00591825,945الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2019

اال�ستهالك املرتاكم

3,027-4992,5199-الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017

70--70--املحمل على ال�سنة

3,097-4992,5899-الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018

67143-76--املحمل على ال�سنة

4992,6659673,240-الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2019

القيمة الدفرتية

1152,705-340-2,250كما يف 31 دي�سمرب 2019

2,633--433-2,200كما يف 31 دي�سمرب 2018

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 

ر�سملة الدخل. 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 2019 و31 دي�سمرب 2018.

ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى   11.0

20192018

1,0251,095ذمم جتارية دائنة

140105ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي دائنة

347246�سريبة دعم العمالة الوطنية دائنة

13292زكاة دائنة

4,0323,998التزامات اأخرى م�ستحقة

5,6765,536

ممتلكات ومعدات   10.0
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20192018

135,636130,420قرو�س مقّومة بالدينار الكويتي 

6,31326,539قرو�س مقّومة بالدولر الأمريكي

141,949156,959

20192018ي�ستحق �سداد القرو�س لأجل كالتايل:

81,27477,637قرو�س ت�ستحق خالل �سنة

60,67579,322قرو�س ت�ستحق بعد اأكرث من �سنة

141,949156,959

خالل ال�سنة، ح�سلت املجموعة على قرو�س جديدة مببلغ 69 مليون دينار كويتي )53 مليون دينار كويتي - 2018( وقر�س مببلغ    12.1

ل �سيء دولر اأمريكي )50  مليون دولر اأمريكي - 2018(. 

%3.91 �سنويًا و4.13%  2019 كان  31 دي�سمرب  اإن املتو�سط املرجح ملعّدل الفائدة على القرو�س بالدينار الكويتي القائمة يف   12.2

�سنويًا على القرو�س بالدولر الأمريكي )%3.92 �سنويًا و%3.55 �سنويًا - 31 دي�سمرب 2018(.

متغرية. فائدة  اتفاقيات  اقرتا�سها مبوجب  قد مت   2019 دي�سمرب   31 كما يف  والقائمة  باملجموعة  لأجل اخلا�سة  القرو�س  اإن    12.3 

 )2018 - 182,240  األف دينار كويتي )205,623 األف دينار كويتي  وقامت املجموعة برهن عقود عمالء بقيمة م�سجلة تبلغ  

ك�سمان لعدد 18 قر�سًا لأجل )18 قر�سًا لأجل - 2018( باأر�سدة قائمة مببلغ 141,949 األف دينار كويتي )156,959 األف دينار 

كويتي - 2018(.

راأ�ش املال   13.0

يتكون راأ�س املال من 536,763,720 �سهم م�سرح به وم�سدر بقيمة 100 فل�س )2018: 536,763,720 �سهم م�سرح به وم�سدر 

بقيمة 100 فل�س( لكل �سهم مدفوع بالكامل نقدًا.

االحتياطي القانوين   14.0

وفقًا لأحكام قانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، يتطلب حتويل %10 من ربح ال�سنة قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت 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.

%5 من راأ�س املال يف ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها الأرباح  اإىل  يجوز ا�ستعمال الحتياطي القانوين فقط لتاأمني توزيعات ت�سل 

املرحلة بتاأمني هذا احلد.

االحتياطي االختياري   15.0

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 

اأع�ساء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي الختياري حتى يقرر امل�ساهمون وقف هذا التحويل. ل  العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة 

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.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

قـرو�ش الأجــل   12.0
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 20192018

203131عدد اأ�سهم اخلزينة امل�سرتاة )بالألف(

4023تكلفة اأ�سهم اخلزينة امل�سرتاة )بالألف دينار كويتي(

6,2235,029القيمة ال�سوقية ملجموع اأ�سهم اخلزينة )بالألف دينار كويتي(

5.395.35ن�سبة الأ�سهم امل�سدرة %

28,94228,739اإجمايل عدد الأ�سهم )بالألف(

تلتزم ال�سركة الأم بالحتفاظ باأرباح مرحلة تعادل تكلفة اأ�سهم اخلزينة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، ول ميكن توزيع هذا 

اجلزء طوال فرتة احتفاظ ال�سركة الأم باأ�سهم اخلزينة. هذه الأ�سهم غري مرهونة.

�سايف اأرباح من ا�ستثمارات   17.0

20192018
13525اأرباح حمققة من بيع اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

2,6871,239الزيادة يف القيمة العادلة لالأ�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 
2,3071,767اإيرادات توزيعات

5,1293,031

ربحية ال�سهم    18.0

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

20192018

13,1819,934ربح ال�سنة

536,764536,764املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم ال�سركة الأم امل�سدرة واملدفوعة بالكامل )بالألف(

)28,620()28,816(املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم اخلزينة لل�سركة الأم )بالألف(

507,948508,144املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة لل�سركة الأم )بالألف(

2620ربحيـة ال�سـهم – فل�س

19.0  �سركات تابعة 

اإن ال�سركات التابعة للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب هي كالتايل: 

ح�س�ش امللكية 

وحقوق الت�سويت

بلد 

التاأ�سي�ش

الن�ساط 

االأ�سا�سي

20192018ا�سم ال�سركة التابعة

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.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

اأ�سهم اخلزينة    16.0
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بتاريخ 19 فرباير 2020، اقرتح جمل�س اإدارة ال�سركة الأم توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 18% كما اقرتح مكافاأة لأع�ساء جمل�س اإدارة 

ال�سركة الأم مببلغ 144 األف دينار كويتي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019. اإن تلك القرتاحات خا�سعة ملوافقة اجلمعية 

العمومية للم�ساهمني.

بتاريخ 13 مايو 2019، انعقدت اجلمعية العمومية للم�ساهمني ومت اعتماد البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2018 املنعقدة كما مت اعتماد توزيع اأرباح بن�سبة %17 )17 فل�س لل�سهم(.   

معامالت مع االأطراف ذات ال�سلة    21.0

الرئي�سيني  الإدارة  الإدارة وموظفي  واأع�ساء جمل�س  الرئي�سيني  الزميلة وامل�ساهمني  ال�سركات  ت�ستمل الأطراف ذات ال�سلة على 

يتم  العالقة.  ذات  الأطراف  مع  معامالت  املجموعة  تربم  فيها.  رئي�سية  التي ميلكون ح�س�سًا  وال�سركات  وعائالتهم  باملجموعة 

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:

)اأ(  مدفوعات موظفي االإدارة الرئي�سيني لل�سركة االأم:

اإن مدفوعات موظفي الإدارة الرئي�سيني ومنهم املدراء التنفيذيني خالل ال�سنة فيما عدا منافع اأع�ساء جمل�س الإدارة كانت كالآتي: 

 20192018

474453رواتب ومدفوعات اأخرى ق�سرية الأجل

21774مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

691527

)اأ(  ذمم ت�سهيالت ائتمانية:

20192018

2637الر�سيد يف 1 يناير

1022قرو�س مقدمة 

)37()6(اأق�ساط م�سددة 

24فوائد حمملة

3226الر�سيد يف 31 دي�سمرب

االإيرادات وحتليل القطاعات    22.0

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 اأرباح اأو خ�سائر املجموعة. 

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.

امل�ستخدمة يف  ال�سيا�سات  نف�س  8 هي  الدويل  املعيار  القطاعات مبوجب  لتقارير  املجموعة  ت�ستخدمها  التي  القيا�س  �سيا�سات  اإن 

بياناتها املالية ال�سنوية املجمعة املدققة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

توزيعات اأرباح    20.0
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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 2019

23,0092,33225,341جمموع 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
11,6212,33213,953

273,25542,919316,174جمموع الأ�سول
)152,184()6,313()145,871(جمموع اللتزامات

127,38436,606163,990�سايف الأ�سول امل�ستخدمة

معلومات اأخرى 

الزيادة يف القيمة العادلة لأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�سارة 
2,687 -2,687

744-744ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 
)1,543(-)1,543(خم�س�س خ�سائر ائتمان متوقعة

)481(-)481(خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
)143(-)143(ا�ستهالك 

املجمـوعدويلالكويـت

يف 31 دي�سمرب 2018

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 

النق�س يف القيمة العادلة لأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�سارة 
1,239-1,239

755-755ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 
)2,106(-)2,106(خم�س�س خ�سائر ائتمان متوقعة

)246(-)246(خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
)70(-)70(ا�ستهالك 

التزامات   22.0

20192018

1,1932,136التزامات راأ�سمالية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

االإيرادات وحتليل القطاعات    22.0






