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تقـريـر مجلس اإلدارة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام ،
ي�سر مجل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت التجارية �أن يقدم لكم تقريره ال�سنوي الثاني والأربعون عن �أعمال ونتائج ال�شركة لل�سنة
المالية المنتهية في  31دي�سمبر .2020
كان عام  2020عام ًا �صعب ًا حيث اجتاح العالم وباء فايرو�س كورونا (كوفيد  19الم�ستجد) مما �أثر ت�أثير ًا �سلبي ًا على جميع مناحي
الحياة ولم ي�شهد العالم ما ي�شهده الآن من تداعيات على جميع الأن�شطة الإقت�صادية.
ونتيجة لهذه الظروف عطلت ال�شركة �أعمالها �إعتبار ًا من تاريخ  12مار�س  2020حتى  30يونيو  2020التزام ًا بتعليمات
الجهات الحكومية  ،وقامت ال�شركة التزام ًا بم�س�ؤولياتها الإجتماعية بت�أجيل دفع الأق�ساط لعمالئها لمدة ثالثة �شهور(�أبريل ،
مايو  ،يونيو) دون �أن يتحمل العميل �أي �أعباء �أو التزامات مالية نتيجة لهذا الت�أجيل ولكن ظل الخيار مفتوح ًا للعمالء الراغبين
بالإ�ستمرار بت�سديد �أق�ساطهم وذلك عن طريق و�سائل الدفع الإلكترونية فنتج عن ذلك ت�سديد �شهري من قبل عدد كبير من
العمالء .
وبعد �أن زاولت ال�شركة �أعمالها في  30يونيو  2020بذلت ق�صارى جهدها لتخفيف �آثار هذا التعطيل والت�أجيل وذلك ب�إجراء
حمالت ت�سويقية وحمالت تح�صيل تحفز العمالء على ال�سداد حتى ال تتراكم عليهم الأق�ساط  ،ونتيجة لكل ذلك جاءت النتائج
المالية كالآتي :
بلغت ايرادات الت�سهيالت االئتمانية مبلغ وقدره  15.4مليون دينار كويتي ب�إنخفا�ض . 14.4%
بلغت ايرادات اال�ستثمارات  1.39مليون دينار كويتي ب�إنخفا�ض .81%
انخفا�ض في تكاليف الموظفين والم�صاريف العمومية والإدارية بن�سبة . 16%
�صافي الخ�سارة بلغت � 640ألف دينار مقابل ربح  13.19مليون دينار عن العام الما�ضي .
وقد بلغت حقوق الم�ساهمين  153.1مليون دينار كويتي مقابل  163.9مليون دينار كويتي العام الما�ضي كما بلغ مجموع �أ�صول
ال�شركة  264.97مليون دينار كويتي منها  173.5مليون دينار كويتي ذمم الت�سهيالت االئتمانية التي �إنخف�ضت عن العام الما�ضي
بن�سبة  19.9%وبلغت قرو�ض البنوك  103.1مليون دينار كويتي وكانت تكلفة الإقترا�ض  3.46مليون دينار كويتي  ،كما بلغت
تكاليف مدفوعات ومزايا موظفي الإدارة التنفيذية خالل ال�سنة مبلغ وقدره  596,122الف دينار كويتي .
ويتطلع مجل�س الإدارة الى عامنا القادم بنظرة ايجابية حيث �إعتمد خطة عام  2021بنمو حجم العمل مما �سيحقق نتائج �إيجابية
تعيد ال�شركة الى و�ضعها الطبيعي .
ي�سر مجل�س الإدارة �أن يقترح توزيع �أرباح نقدية بواقع ( 10%ع�شرة فلو�س عن كل �سهم اي مبلغ  5,078,215دينار كويتي ) لل�سادة
الم�ساهمين المقيدين في �سجالت ال�شركة بتاريخ اال�ستحقاق وتخ�صم من الأرباح المرحلة .
ويتعهد مجل�س الإدارة لل�سادة الم�ساهمين ب�سالمة البيانات المالية والتقارير ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة عن ال�سنة المالية
المنتهية في  31دي�سمبر  2020و�أن تلك البيانات قد تم �إعدادها وفق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة .
وينتهز مجل�س الإدارة هذه الفر�صة لكي يعبر عن وافر �شكره وتقديره لجميع عمالء ال�شركة ولكل من �ساهم معها خالل هذه
ال�سنة في �إنجاز �أغرا�ضها من الجهات الر�سمية والبنوك والم�ؤ�س�سات المالية والتجارية .كما يود ان يتقدم بتقديره وامتنانه لإدارة
ال�شركة وموظفيها على الجهد الذي بدلوه في ظل هذه الظروف ال�صعبة .
واهلل ويل التوفيق ،،

جمل�س الإدارة
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تقرير الحوكمة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

مــــــقـــــدمــــــــة
مجال الحوكمة والإلتزام ،وانطالقا من ذلك فقد حر�صت ال�شركة على تعزيز دور البيئة الرقابية في ال�شركة والت�أكد من مدى
�إلتزام ال�شركة و�إداراتها و�أن�شطتها بالتعليمات الرقابية وقواعد الحوكمة بما ي�ساهم في تعزيز مبد�أ ال�شفافية وحماية حقوق
الم�ساهمين و�أ�صحاب الم�صالح ويعزز الثقة في التعامل و ُيم ّكن من تحقيق رقابة فعالة على �أداء ال�شركة.
في �ضوء ذلك ي�س ُر مجل�س الإدارة �أن ي�ستعر�ض على ال�سادة الم�ساهمين في تقريره ال�سنوي للحوكمة �أهم الإنجازات الخا�صة
ب�إلتزام ال�شركة بتعليمات ال�سادة  /هيئة �أ�سواق المال والخا�صة بالكتاب الخام�س ع�شر – حوكمة ال�شركات .وفيما يلي ملخ�ص
لأهم هذه الإنجازات في تطبيق قواعد حوكمة ال�شركات:
القاعدة الأوىل :بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة:
يت�ألف مجل�س �إدارة ال�شركة من �سبعة �أع�ضاء كما في  31دي�سمبر  ، 2020ويتكون مجل�س الإدارة من هيكل متوازن ي�ضم �أربعة
�أع�ضاء غير تنفيذيين وع�ضوين م�ستقلين وع�ضو تنفيذي .كما يتميز ت�شكيل مجل�س الإدارة بالتنوع في الم�ؤهالت العلمية والخبرات
العملية لأع�ضائه ،ويو�ضح الجدول التالي نبذة عن ت�شكيل مجل�س الإدارة والم�ؤهالت العلمية والخبرات العملية لأع�ضاء مجل�س
�إدارة ال�شركة:
الإ�ســــــم

ت�صنيف الع�ضو

ال�سيد /على �إبراهيم معرفي
رئي�س مجل�س الإدارة

ع�ضو غير تنفيذي

ال�سيد /عبد اهلل �سعود الحمي�ضي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي

ع�ضو تنفيذي

ال�سید /م�ساعد بدر ال�ساير
ع�ضو مجل�س �إدارة

ع�ضو م�ستقل

تاريخ االنتخاب/
تعيني �أمني ال�سر

اخلربات وامل�ؤهالت العلمية
1992

ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة الت�سهيالت التجارية منذ ع��ام
وع�ضو مجل�س �إدارة ورئي�س لجنة التر�شيحات والمكاف�آت في البنك الأهلي
الكويتي ،ونائب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة العقارات المتحدة وع�ضو مجل�س
�إدارة البنك العربي الفرن�سي (باري�س – هونج كونج) ورئي�س مجل�س �إدارة
البنك الأهلي الكويتي -م�صر ويحمل خبرة تزيد عن  34عاما في العمل
الإداري والم�صرفي.
ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة الت�سهيالت التجارية منذ عام  1980وع�ضو
مجل�س �إدارة غرفة تجارة و�صناعة الكويت و�أمين ال�صندوق الفخرى للغرفة
وهو نائب رئي�س مجل�س الإدارة في الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
ورئي�س لجنة اال�ستثمار ،و�أي�ضا ع�ضو مجـل�س �إدارة جمعية الهالل الأحمر
الكويتي و�أمين ال�صندوق الفخري للجمعية  ،وع�ضو مجل�س �إدارة في فر�ست
نا�شونال بنك في (لبنان) ورئي�س لجنة التعوي�ضات كذلك ع�ضو مجل�س
�إدارة بنك انف�ستكورب ورئي�س لجنة التدقيق والمخاطر وع�ضو �سابق في
الهيئة العامة لال�ستثمار ,و يحمل خبرة تزيد عن  39عاما فى العمل
اال�ستثماري والم�صرفي.
ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة الت�سهيالت التجارية منذ عام  1977ونائب
رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة �شركات ال�ساير و�أي�ضا رئي�س مجل�س �إدارة
مجموعة �شركات م�ساعد بدر ال�ساير ،ورئي�س �سابق لمجل�س �إدارة �شركة
الحاويات الكويتية وع�ضو �سابق في اتحاد الخليج للت�أمين و�إدارة الم�شاريع
(البحرين) وم�ؤ�س�س اتحاد ال�صناعات الكويتية وهو يحمل خبرة تزيد عن
 39عاما فى العمل التجاري والإ�ستثمارى.

2019

2019

2019
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ال�سید /الحارث عبد الرزاق الخالد
ع�ضو مجل�س �إدارة

ال�سید /خالد م�شاري الخالد
ع�ضو مجل�س �إدارة

ع�ضو غير تنفيذي

ع�ضو غير تنفيذي

ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة الت�سهيالت التجارية منذ عام  1992ورئي�س
مجل�س �إدارة �شركة التبريد واالك�سجين المحدودة و�أي�ضا رئي�س مجل�س
�إدارة �شركة الت�سهيالت لال�ستثمار العقارى ،وهو يحمل خبرة تزيد عن 29
عاما فى العمل االداري والإ�ستثمارى.
ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة الت�سهيالت التجارية منذ عام  2010وع�ضو
بمجل�س �إدارة غرفة تجارة و�صناعة الكويت ونائب رئي�س مجل�س �إدارة
مجموعة �شركات الخالد و�أي�ضا نائب رئي�س مجل�س �إدارة �شركات الل�ؤل�ؤة
الغذائية وع�ضو مجل�س �إدارة اتحاد م�صانع الألمنيوم هو يحمل خبرة تزيد
عن  24عاما فى العمل التجاري والإ�ستثماري
ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة الت�سهيالت التجارية منذ عام  2016ونائب
المدير العام لل�ش�ؤون المالية والإداري���ة في الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية وه��و يحمل خ��ب��رة ت��زي��د ع��ن  20ع��ام��ا ف��ي العمل المالي
والإ�ستثماري.

2019

2019

ال�سید /د� .أيمن بدر البلو�شي ع�ضو
مجل�س �إدارة

ع�ضو غير تنفيذي

ال�سید  /نا�صر عادل بهبهاني ع�ضو
مجل�س �إدارة

ع�ضو م�ستقل

ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة الت�سهيالت التجارية منذ ع��ام
وم�ساعد مدير في �إدارة تمويل ال�شركات في البنك الأهلي الكويتي وهو
يحمل خبرة تزيد عن � 8أعوام فى العمل المالي والإ�ستثماري.

2019

ال�سيد  /خالد عبداهلل العلي

�أمين ال�سر

�أمين �سر المجل�س منذ عام  2018وخبرة  30عام ًا في العمل الإ�ستثماري
والمالي  ،نائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة الت�سهيالت التجارية و�شغل
منا�صب اخ��رى بالبنك ال��ت��ج��اري الكويتي وال�شركة الكويتية الدولية
للإ�ستثمار و�شركة اال�ستثمارات الوطنية و�شركة ال�ساحل لال�ستثمار .

2019

2019

2017

وقد عقد مجل�س �إدارة ال�شركة عدد (� )6إجتماعات خالل عام  2020كما هو مو�ضح �أدناه :
رقم

ا�سم الع�ضو

1

علي ابراهيم معرفي
عبداهلل �سعود الحمي�ضي
م�ساعد بدر ال�ساير
الحارث عبدالرزاق الخالد
خالد م�شاري الخالد
ايمن بدر البلو�شي
نا�صر عادل بهبهاني

2
3
4
5
6
7

16

االجتماع
الأول
بتاريخ

االجتماع
الثاين
بتاريخ

االجتماع
الثالث
بتاريخ

االجتماع
الرابع
بتاريخ

االجتماع
اخلام�س
بتاريخ

االجتماع
ال�ساد�س
بتاريخ

19/02/2020

13/08/2020

21/09/2020

28/10/2020

25/11/2020

28/12/2020
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تطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ حما�ضر �إجتماعات جمل�س �إدارة ال�شركه
تحر�ص ال�شركة على ت�سجيل وتن�سيق وحفظ محا�ضر �إجتماعات مجل�س الإدارة ويتم تدوين �أرقام المحا�ضر وتاريخ و�ساعة بدء
ونهاية االجتماع و�أ�سماء الح�ضور ومكان االجتماع في المح�ضر ،وكذلك تدوين النقا�شات والمداوالت والقرارات التي اتخذها
المجل�س �أثناء الإجتماعات في المح�ضر ،ويتم توقيع محا�ضر الإجتماعات من جميع الأع�ضاء الحا�ضرين ،كما يتابع �أمين �سر
مجل�س الإدارة تنفيذ كافة قرارات مجل�س الإدارة بالتن�سيق مع كافة الإدارات المعنية بال�شركة  ،ويتم حفظ مح�ضر كل �إجتماع
ح�ســب ال�ســنة في �سجل خا�ص بذلك و يتم االحتفاظ به ب�شكل �آمن داخل ال�شركة.
ويتمتع �أمين ال�سر بالم�ؤهالت التي ت�ساعده على �إتمام هذه المهام والم�س�ؤوليات ،ويتولى �أمين ال�سر مهمة تن�سيق �إجتماعات
المجل�س ورفع التقارير ،و�إعداد وحفظ المحا�ضر ب�شكل دقيق لكل �إجتماع على حدة.
القاعدة الثانية :التحديد ال�سليم للمهام والم�س�ؤوليات:
يزاول مجل�س الإدارة جميع الأعمال التي تقت�ضيها �إدارة ال�شركة وفقا لأغرا�ضها وال يحد من هذه ال�سلطة �إال ما ن�ص علية القانون
�أوعقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو قرارات الجمعية العامة.
ويتوفر لدى ال�شركة دليل معتمد لتفوي�ض ال�صالحيات معتمد من قبل مجل�س الإدارة ويحدد �صالحيات كال من مجل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية ب�شكل وا�ضح.
كما يتوفر لدى ال�شركة دليل لوائح مجل�س الإدارة واللجان بما ي�ضمن التحديد ال�سليم في المهام والم�س�ؤوليات .كما يتوفر لدي
ال�شركة او�صاف وظيفية لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.،
وفيما يلي نبذة مخت�صرة عن مهام مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
م�س�ؤوليات ومهام و�إجنازات جمل�س الإدارة:
تت�ضمن مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
•�إعتماد الأهداف واال�ستراتيجيات والخطط وال�سيا�سات الهامة لل�شركة.
•�إقرار الميزانيات التقديرية ال�سنوية و�إعتماد البيانات المالية المرحلية وال�سنوية.
•الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية لل�شركة ،وتملك الأ�صول والت�صرف بها.
•الت�أكد من مدى التزام ال�شركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احترام ال�شركة للأنظمة واللوائح الداخلية.
•�ضمان دقة و�سالمة البيانات والمعلومات الواجب الإف�صاح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�صاح وال�شفافية.
•�إر�ساء قنوات ات�صال فاعلة تتيح لم�ساهمي ال�شركة االطالع ب�شكل م�ستمر ودوري على �أوجه �أن�شطتها المختلفة والتطورات
جوهرية.
•ت�شكيل لجان مخت�صة وفق ميثاق يو�ضح مدة اللجنة و�صالحيتها وم�س�ؤولياتها وكيفية رقابة المجل�س عليها ،كما يت�ضمن
قرار الت�شكيل ت�سمية الأع�ضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،ف�ض ًال عن تقييم �أداء و�أعمال هذه اللجان �أع�ضائها
الرئي�سيين.
•الت�أكد من �أن ال�سيا�سات واللوائح المعتمدة بال�شركة تت�سم بال�شفافية والو�ضوح بما يدعم عملية اتخاذ القرار والف�صل في
ال�سلطات وال�صالحيات بين كل من مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
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•تحديد ال�صالحيات التي يتم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية ،و�إجراءات اتخاذ القرار ومدة التفوي�ض .كما يحدد المجل�س
المو�ضوعات التي يحتفظ ب�صالحية البت فيها ،وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دوري��ة عن ممار�ساتها لل�صالحيات
المفو�ضة.
•الرقابة والإ�شراف على �أداء �أع�ضاء الإدارة التنفيذية والت�أكد من قيامهم ب�أداء كافة مهامهم.
•تحديد �شرائح المكاف�آت التي �سيتم منحها للموظفين مثل �شريحة المكاف�آت الثابتة والمرتبطة بالأداء.
•تعيين �أو عزل �أي ًا من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية ومن ذلك الرئي�س التنفيذي ومن في حكمه.
•و�ضع �سيا�سة تنظم العالقة مع �أ�صحاب الم�صالح من �أجل حفظ حقوقهم.
•و�ضع �آلية لتنظيم التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة وذلك للحد من ت�ضارب الم�صالح.
•الت�أكد وب�صفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في ال�شركة وال�شركات التابعة لها.
•متابعة �أداء كل ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق م�ؤ�شرات الأداء المو�ضوعية.
وقد �أنجز مجل�س الإدارة مهامه وم�س�ؤولياته وفقا لتعليمات الجهات الرقابية خالل العام.
و تتوىل الإدارة التنفيذية يف ال�شركه امل�سئوليات العامة التالية :
•الإ�شراف على تطبيق �إطار حوكمة ال�شركة المقرر من قبل مجل�س الإدارة.
•تطبيق الإ�ستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة من قبل مجل�س الإدارة والتي تعك�س الأهداف والأولويات طويلة الأجل وق�صيرة
االجل.
•تحمل الم�سئولية الكاملة �أمام مجل�س الإدارة عن كافة جوانب عمليات ال�شركة و�أداءها.
•الت�أكد من وجود وتطبيق التخطيط الت�شغيلي المنا�سب لأنظمة �إدارة المخاطر والرقابة المالية.
•مراقبة العمليات والنتائج المالية عن كثب وفق ًا للخطط والموازنات.
•تمثيل ال�شركة �أمام الآخرين ومنهم على �سبيل المثال الجمعيات المهنية و�شركات تقديم الخدمات والجهات الرقابية.
•�إعداد تقارير �شاملة و �شفافة للأداء ورفعها لمجل�س الإدارة.
•الإلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية.
•الواجبات الأخرى الموكلة �إلي الإدارة التنفيذية ح�سب توجيهات مجل�س الإدارة وتعليمات الجهات الرقابية.
اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
�شكل مجل�س الإدارة اللجان الم�ستقلة المتخ�ص�صة من �أجل م�ساعدته في تولي المهام الم�سندة �إليه  ،وقد تم �إعتماد اللوائح
الخا�صة بهذه اللجان من قبل مجل�س الإدارة وتحديد م�س�ؤولياتها وتعيين �أع�ضائها بما يتنا�سب مع الم�ؤهالت العلمية والخبرات
العملية المطلوبة لكل لجنة على النحو التالي:
�أوال :جلنة املخاطر
تهدف لجنة المخاطر الى م�ساعدة مجل�س الإدارة في �إدارة المخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة وو�ضع ال�ضوابط الالزمة للحد
منها وتحديد الن�سب المقبولة مقابل المنافع المتوقعة ورفع التو�صيات الالزمة بذلك �إلى مجل�س الإدارة.
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ت�شكيل جلنة املخاطر
تم ت�شكيل لجنة المخاطر من قبل مجل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة المجل�س (مدة ثالث �سنوات) و تم اعادة ت�شكيل
اللجنة في  13/05/2019وذلك بدون اي تغيير في اع�ضاء اللجنة.
وتت�ألف اللجنة من ثالثة �أع�ضاء منهم ع�ضو ًا “م�ستق ًال” ،وقد عقدت اللجنة عدد (� )5إجتماعات خالل عام  2020كما هو مو�ضح �أدناه:
رقم

ا�سم الع�ضو

ال�صفة

1

د�.أيمن بدر البلو�شي
عبد اهلل �سعود الحمي�ضي
نا�صر عادل بهبهاني

رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو

2
3

االجتماع
الأول
بتاريخ

االجتماع
الثاين
بتاريخ

االجتماع
الثالث
بتاريخ

االجتماع
الرابع
بتاريخ

االجتماع
اخلام�س
بتاريخ

19/02/2020

13/08/2020

21/09/2020

28/10/2020

28/12/2020





--
















من �أهم مهام وم�س�ؤوليات و�إجنازات جلنة املخاطر
•�ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وو�ضع التو�صيات ب�ش�أنه قبل
�إعتماده من قبل مجل�س الإدارة والتحقق من �أن موظفي الإدارة لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بال�شركة والت�أكد من
ا�ستقاللية موظفي المخاطر عن الأن�شطة الت�شغيلية.
•م�ساعدة مجل�س الإدارة في تحديد وتقييم م�ستوى المخاطر المقبول لدى ال�شركة وتقييم نظم و�آليات تحديد وقيا�س ومتابعة
�أنواع المخاطر المختلفة والتي قد تتعر�ض لها ال�شركة.
•درا�سة ومراجعة تقارير تقييم المخاطر الخا�ص بال�شركة والإجراءات المتخذة للحد من هذه المخاطر �أو مواجهتها في نطاق
ن�سب المخاطر المقبولة والمعتمدة لدى ال�شركة مقابل المنافع المتوقعة.
ثانيا :جلنة التدقيق
تهدف لجنة التدقيق الى م�ساعدة مجل�س الإدارة في القيام بم�س�ؤولياته الخا�صة بالتحقق من الإلتزام بمعايير التدقيق والتطبيق
الفعال ل�سيا�سات ال�شركة المختلفة وتحديد نقاط ال�ضعف والعمل على اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية ب�ش�أنها.
ت�شكيل جلنة التدقيق
تم �إعادة ت�شكيل لجنة التدقيق من قبل مجل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة المجل�س (مدة ثالث �سنوات) و تم اعادة
ت�شكيل �أع�ضاءها في  13/05/2019دون اي تغيير في �أع�ضاء اللجنة.
وتت�ألف اللجنة من ثالثة �أع�ضاء منهم ع�ضو ًا م�ستق ًال  ،وقد عقدت اللجنة عدد (� )5إجتماعات خالل عام  2020كما هو مو�ضح �أدناه:
رقم

ا�سم الع�ضو

ال�صفة

1

م�ساعد بدر ال�ساير
د�.أيمن بدر البلو�شي
نا�صر عادل بهبهاني

رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو

2
3

االجتماع
الأول
بتاريخ

االجتماع
الثاين
بتاريخ

االجتماع
الثالث
بتاريخ

االجتماع
الرابع
بتاريخ

االجتماع
اخلام�س
بتاريخ

19/02/2020

13/08/2020

21/09/2020

28/10/2020

28/12/2020















--

--






19

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

تقرير الحوكمة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

ومن �أهم مهام وم�س�ؤوليات و�إجنازات جلنة التدقيق
•مراجعة البيانات المالية المرحلية وال�سنوية وتقرير مراقب الح�سابات الخارجي و�إعتمادها مبدئي ًا قبل رفعها لمجل�س الإدارة
للإعتماد النهائي.
•الت�أكد من كفاية و�شمولية نطاق التدقيق الخارجي والت�أكد من مدى ا�ستقاللية المدقق الخارجي لل�شركة والحد من العوامل
التي قد ت�ضعف من ا�ستقالليته.
•مناق�شة مالحظات مراقبي الح�سابات الخارجيين على البيانات المالية لل�شركة ومتابعة ما تم ب�ش�أنها.
•مناق�شة المبادئ وال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة في ال�شركة وفح�ص �أي تغيرات تتم عليها والتي قد ت�ؤثر على الموقف
المالي لل�شركة مع تحديد �أ�سباب هذه التغيرات.
•مراجعة و�إعتماد الخطة ال�سنوية للتدقيق الداخلي والإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي ومراجعة و�إقرار نطاق �أعمال
التدقيق ودوريتها.
•مراجعة تقارير التدقيق الداخلي الخا�صة ب�إدارات ال�شركة المختلفة ومناق�شة المالحظات الواردة ب�ش�أنها واتخاذ القرارات
الت�صويبية لها وتحديد الأ�شخا�ص القائمين على تنفيذها والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ.
•مراجعة مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية لدى ال�شركة بما في ذلك الإ�ستراتيجيات وال�سيا�سات والإجراءات المتعلقة
بالممار�سات ال�سليمة لإدارة ومراقبة المخاطر المختلفة والتحقق من تنفيذ تلك ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات.
•متابعة تنفيذ الإجراءات الت�صويبية المتفق عليها وفق ًا لبرنامج زمني محدد.
•مراجعة تقارير الجهات الرقابية والت�أكد من �أنه قد تم اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
•تر�شيح وتعيين المدقق الداخلي ونقله وعزله �أو تغييره وتحديد �أتعابه والتحقق من مدى فاعليته في تنفيذ الأعمال.
•التو�صية لمجل�س الإدارة بتعيين �أو �إعادة تعيين مراقبي الح�سابات الخارجيين �أو تغييرهم وتحديد �أتعابهم.
•عقد �إجتماعات دورية مع المدقق الخارجي والمدقق الداخلي لل�شركة وكذلك عند الحاجة بنا ًء على طلب اللجنة.
ثالثا :جلنة الرت�شيحات و املكاف�آت
تهدف لجنة التر�شيحات والمكاف�آت الى م�ساعدة مجل�س الإدارة للقيام بم�س�ؤولياته وواجباته الإ�شرافية ل�ضمان تر�شيح الكفاءات
الالزمة للمنا�صب التنفيذية والإدارية في ال�شركة ،والتحقق من كونها تتم وفق �إطار م�ؤ�س�سي يتميز بالكفاءة وال�شفافية الكاملة
وي�صب ب�شكل �أ�سا�سي في �صالح ال�شركة ومن ثم تحقيق �أهداف الم�ساهمين.
وكذلك ل�ضمان �سالمة و�صحة �سيا�سة المكاف�آت والمخ�ص�صات التي تتبعها ال�شركة والخا�صة ب�أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية والتحقق من كون �سيا�سة المكاف�آت التي تتبعها ال�شركة عادلة وت�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي في �إ�ستقطاب الكوادر الب�شرية ذات
الكفاءة المهنية والقدرات الفنية العالية ،ف�ض ًال عن تر�سيخ مبد�أ الإنتماء لل�شركة.
ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تم ت�شكيل لجنة التر�شيحات والمكاف�آت من قبل مجل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة المجل�س (مدة ثالث �سنوات)
وتت�ألف اللجنة من �أربعة �أع�ضاء منهم ع�ضوين “غير تنفيذيين” وع�ضو تنفيذي وع�ضو ًا “م�ستق ًال” ،وقد تم �إعادة ت�شكيل اللجنة
بتاريخ  13مايو  2019وقد عقدت اللجنة �إجتماع ًا واحدا خالل عام  2020كما هو مو�ضح �أدناه:
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االجتماع الأول بتاريخ

رقم

ا�سم الع�ضو

ال�صفة

1

علي ابراهيم معرفي

رئي�س اللجنة



2

عبد اهلل �سعود الحمي�ضي

ع�ضو



3

خالد م�شاري الخالد

ع�ضو

--

4

نا�صر عادل بهبهاني

ع�ضو



13/02/2020

من �أهم مهام و�إجنازات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
•التو�صية بالتر�شيح و�إعادة التر�شيح لع�ضوية مجل�س الإدارة ولجان المجل�س.
•و�ضع تو�صيف وظيفي لأع�ضاء مجل�س الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والأع�ضاء الم�ستقلين.
•الت�أكد من عدم �إنتفاء �صفة اال�ستقاللية عن ع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل.
•الإعتماد المبدئي لخطة تعاقب الوظائف الرئي�سية بال�شركة.
•تقديم التو�صيات لمجل�س الإدارة بتعيين �أع�ضاء الإدارة التنفيذية والوظائف القيادية ال�شاغرة وفق ًا لل�سيا�سات والمعايير
المعتمدة وبما ال يتعار�ض مع التعليمات والقوانين المنظمة.
•�إعداد خطة التدريب لمجل�س الإدارة.
•�إعتماد هيكل الدرجات الوظيفية والرواتب الخا�ص بال�شركة.
•�إعداد وتطوير �سيا�سة مخ�ص�صات ومكاف�آت �أع�ضاء المجل�س بما يتوافق مع القوانين المتبعة و يتم رفع التو�صية �إلى مجل�س
الإدارة للإعتماد على �أن تخ�ضع لموافقة الجمعية العامة العادية.
•�إعداد وتطوير �سيا�سة بدالت ح�ضور �إجتماعات لجان مجل�س الإدارة ومكاف�آت الإدارة التنفيذية ورفع تو�صية ب�ش�أنها لمجل�س
الإدارة للإعتماد.
•تحديد ال�شرائح المختلفة للمكاف�آت التي �سيتم منحها للموظفين ،مثل �شريحة المكاف�آت الثابتة و�شريحة المكاف�آت المرتبطة
بالأداء ،و�شريحة المكاف�آت ب�شكل �أ�سهم ،و�شريحة مكاف�آت نهاية الخدمة.
مف�صل عن كافة المكاف�آت الممنوحة لأع�ضاء المجل�س والإدارة التنفيذية على �أن يعر�ض هذا التقرير
•�إعداد تقرير �سنوي ّ
على الجمعية العامة للموافقة عليه.
رابعا :جلنة الإ�ستثمار
تهدف اللجنة الى م�ساعدة مجل�س الإدارة ودعمه للقيام بم�س�ؤولياته واتخاذ قراراته بما يتما�شى مع الإ�ستراتيجية العامة لل�شركة
ولتحقيق �أهدافها على الوجه الأمثل.
ت�شكيل جلنة الإ�ستثمار
تم ت�شكيل لجنة الإ�ستثمار من قبل مجل�س الإدارة كلجنة دائمة ت�ستمر طيلة دورة المجل�س (مدة ثالث �سنوات) وتم اعادة ت�شكيل
اللجنة في  13/05/2019دون اي تغيير في اع�ضاء اللجنة.
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وتت�ألف اللجنة من ثالثة �أع�ضاء منهم ع�ضوين غير تنفيذيين وع�ضو تنفيذي واحد  ,وقد عقدت اللجنة عدد � 4إجتماعات خالل
عام  2020كما هو مو�ضح �أدناه:
االجتماع االول
بتاريخ

االجتماع
االجتماع
االجتماع
الثاين بتاريخ الثالث بتاريخ الرابع بتاريخ

رقم

ا�سم الع�ضو

ال�صفة

1

عبد اهلل �سعود الحمي�ضي

رئي�س اللجنة



2

علي ابراهيم معرفي

ع�ضو





3

الحارث عبدالرزاق الخالد

ع�ضو





14/10/2020

05/11/2020

25/11/2020

27/12/2020















من �أهم مهام و م�س�ؤوليات و�إجنازات جلنة الإ�ستثمار
•مناق�شة اال�ستراتيجية وخطة العمل والموازنة التقديرية قبل عر�ضها على مجل�س الإدارة .
•الت�أكد من تطبيق اال�ستراتيجية الإ�ستثمارية العامة لل�شركة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
•التحقق من تطبيق ال�سيا�سة الإ�ستثمارية والرقابة على اال�صول.
•مراجعة �أداء ال�شركة ب�صورة عامة و�أداء كافة قطاعات ال�شركة تف�صيلي ًا ومناق�شة الإنحرافات عن خطة العمل.
•درا�سة الفر�ص الإ�ستثمارية وتقديم تو�صيات لمجل�س الإدارة ب�ش�أنها .
احل�صول على املعلومات والبيانات ب�شكل دقيق ويف الوقت املنا�سب
يتوفر لدى ال�شركة �آلية تتيح لأع�ضاء مجل�س الإدارة الح�صول على المعلومات والبيانات ب�شكل دقيق وفي الوقت المنا�سب
قبل الدعوة �إجتماعات مجل�س الإدارة واللجان ،ويتم تزويد الأع�ضاء بالمعلومات بما في ذلك ن�سخ من الم�ستندات �أو
المحا�ضر ومرفقاتها والبيانات المالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة �أو بت�سليم الم�ستندات �شخ�صي ًا للأع�ضاء �أو عن
طريق البريد الإلكتروني �أو �إر�سال �صور �ضوئية منها عن طريق المرا�سالت ،وذلك بالتن�سيق مع رئي�س مجل�س الإدارة و
�أمين �سر المجل�س.
القاعدة الثالثة � :إختيار �أ�شخا�ص من ذوي الكفاءة لع�ضوية جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية :
ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تت�ألف اللجنة من �أربعة �أع�ضاء منهم ع�ضوين “غير تنفيذيين” وع�ضو تنفيذي وع�ضو ًا “م�ستق ًال” .وقد تم �إعادة ت�شكيل
اللجنة بتاريخ  13مايو  2019وقام المجل�س بالإجماع ب�إختيار ال�سيد  /علي �إبراهيم معرفي رئي�س ًا للجنة التر�شيحات
والمكاف�آت لما يتمتع به من مهارات وخبرات عريقة وكفاءات ت�ؤهله لهذا المن�صب  ،وقد عقدت اللجنة �إجتماع ًا واحد ًا خالل
عام .2020
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مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
و�ضع مجل�س �إدارة ال�شركة �سيا�سة للمكاف�آت والحوافز لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتوافق مع �أحكام قانون
ال�شركات وتعليمات قواعد الحوكمة  ،وتت�ضمن �سيا�سة المكاف�آت المطبقة بال�شركة علي تحديد مكاف�آت وبدالت مجل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية وكذلك تحديد مختلف المكاف�آت التي �سيتم منحها للموظفين  ،مثل المكاف�آت الثابتة ومكاف�آت الأداء ومكاف�آت
نهاية الخدمة.
و يتم مراجعة �سيا�سة المكاف�آت ب�شكل دوري وتقييم مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها ،والتي تتمثل في ا�ستقطاب
والحفاظ على العمالة الم�ؤهلة والفنية التي تعمل على تح�سين �أداء ال�شركة.
تعد لجنة التر�شيحات والمكاف�آت ،تقرير �سنوي تف�صيلي يحتوي على تفا�صيل المكاف�آت التي تم منحها لأع�ضاء مجل�س الإدارة
والإدارة العليا� ،سواء كانت مبالغ مالية �أو منافع �أو مزايا ،مهما كانت طبيعتها �أو ا�سمها ،ويعر�ض تقرير المكاف�آت ال�سنوي علي
الم�ساهمين في الجمعية العامة للموافقة عليه  ،ويتاح لكافة الم�ساهمين االطالع عليه.
مكاف�آت وحوافز �أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية
يوجد لدى ال�شركة نظام املكاف�آت ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وي�شتمل هذا النظام على ما يلي :
ي�ؤخذ بعين الإعتبار م�ستوى الم�سئوليات الم�سندة لأع�ضاء الإدارة التنفيذية و الم�سار المهني له و خبراته و كفاءاته .
تحدد مبالغ المكاف�آت و البدالت والمنافع و المزايا وفق ًا للدرجات الوظيفية المعتمدة من مجل�س الإدارة
وفيما يلي تحليل للمكاف�آت الممنوحة لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل عام :2020
�أع�ضاء مجل�س الإدارة
*الإدارة التنفيذية

اجمايل املكاف�أت والرواتب

بدل ح�ضور جلان و جمل�س الإدارة

-------

 48,500د.ك

 597,323د.ك*

-

*�شامال المزايا التي يتمتع بها �أع�ضاء الإدارة التنفيذية (مكافئة نهاية خدمة � ،سيارة  ،ت�أمين على الحياة  ،ت�أمين �صحي ).
وقد اعدت ال�شركة تقرير تف�صيلي بالمكاف�آت والرواتب والمزايا المالية الممنوحة لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل
العام و�سيتم عر�ضه علي الم�ساهمين للموافقة عليه في الجمعية العامة العادية للم�ساهمين ويتاح هذا التقرير لم�ساهمي ال�شركة
للإطالع عليه لدى وحدة �ش�ؤون الم�ستثمرين.
القاعدة الرابعة� :ضمان نزاهة التقارير املالية:
التعهدات الكتابية من قبل كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�ش�أن نزاهة التقارير املالية
تعهدت الإدارة التنفيذية لمجل�س الإدارة ب�سالمة ونزاهة البيانات المالية  ،كما قام مجل�س الإدارة بتوقيع تعهد الى ال�سادة
الم�ساهمين للإقرار ب�سالمة ونزاهة البيانات المالية لل�شركة وذلك حر�صا من ال�شركة على نزاهة و�سالمة البيانات المالية
لل�شركة و�أن التقارير المالية لل�شركة يتم عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة و�أنه قد تم �إعداد هذه البيانات وفق ًا لمعايير المحا�سبة
الدولية والمعتمدة من قبل هيئة �أ�سواق المال .وتقوم �إدارة ال�شركة بتوقيع كتاب التمثيل لل�سادة مدققي الح�سابات الخارجي
(مكتب ديلويت اند تو�ش الوزان و�شركاه ،مكتب ردول ال�شرق الأو�سط -برقان).
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ت�شكيل جلنة التدقيق:
تم �إعادة ت�شكيل لجنة التدقيق بتاريخ  13/05/2019والتي يمثلها ثالثة �أع�ضاء من الأع�ضاء الغير تنفيذيين مع وجود ع�ضوين
م�ستقلين باللجنة وقد ت�ضمن ت�شكيل اللجنة �أع�ضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجاالت المالية .وتجتمع اللجنة ب�شكل ربع
�سنوي مع المدقق الداخلي ومراقب الح�سابات الخارجي ،ولم يوجد �أي تعار�ض بين تو�صيات لجنة التدقيق و قرارات مجل�س الإدارة.
الت�أكيد على �إ�ستقاللية و حيادية مراقب احل�سابات اخلارجي :
عينت الجمعية العمومية ال�سادة بدر الوزان من مكتب ديلويت اند تو�ش الوزان و�شركاه ،وعلي الح�ساوي من مكتب ردول ال�شرق
الأو�سط برقان مراقب الح�سابات الخارجي) بنا ًء على تو�صية لجنة التدقيق المرفوعة الى مجل�س الإدارة للعام  ،2020وتن�ص اللوائح
وال�سيا�سات الداخلية في ال�شركة على ا�ستقاللية مراقب الح�سابات الخارجي المدقق الخارجي عن ال�شركة �أو مجل�س �إدارتها ،و �أن
ال يقوم ب�أي �أعمال �إ�ضافية لل�شركة ال تدخل �ضمن �أعمال المراجعة و التدقيق و التي قد ت�ؤثر على الحيادية �أو الإ�ستقاللية ،وتتحقق
ب�شكل �سنوي لجنة التدقيق من �إ�ستقاللية مراقبي ح�سابات ال�شركة.
القاعدة اخلام�سة :و�ضع نظم �سليمة لإدارة املخاطر و الرقابة الداخلية
وحدة �إدارة املخاطر
يتوفر لدي ال�شركة وحدة م�ستقلة لإدارة المخاطر تقوم برفع تقاريرها مبا�شرة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجل�س الإدارة.
ت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر
تم �إعادة ت�شكيل لجنة �إدارة المخاطر بتاريخ  13/05/2019والمكونة من � 3أع�ضاء من مجل�س الإدارة من بينهم ع�ضوا م�ستق ًال
وير�أ�سها ع�ضو غير تنفيذي وال ي�شغل ع�ضويتها رئي�س مجل�س الإدارة ،وقد حدد المجل�س مدة ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة بمدة الع�ضوية
في مجل�س الإدارة.
�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخليه
تعتمد �شــركة الت�سهيالت التجارية على مجموعة من �أنظمة ال�ضبــط والقواعــد الرقابيــة التي تغطي جميع �أن�شــطة ال�شــركة
و�إداراتهــا ،وتعمــل هــذه النظــم والقواعد علــى الحفاظ على �ســالمة المركز المالي لل�شـ ــركة ودقــة بياناتها وكفاءة عملياتها
من مختلف الجوانب ،ويعك�س الهيكل التنظيمي في ال�شــركة �ضوابط الرقابة المزدوجة وت�شــمل التحديد ال�ســليم لل�سلطات
والم�سئوليات ،الف�صل التام في المهام وعدم تعــار�ض الم�صالح والفح�ص والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج .ويتوفر لدى
ال�شركة �سيا�سات و�إجراءات عمل لكافة الإدارات  ،وقد كلف مجل�س �إدارة ال�شــركة مكتب بيكر تيلي – (  ) Baker Tellyللقيام
ب�أعمال فح�ص وتقييم نظم الرقابة الداخليــة لل�شـ ــركة وعر�ضه على مجل�س الإدارة ويتم موافاة هيئة �أ�سواق المال بن�سخة من
التقرير ب�شكل �سنوي .
ادارة التدقيق الداخلي
يتوفر لدي ال�شركة ادارة م�ستقلة للتدقيق الداخلي تتبع لجنة التدقيق مبا�شرة .وي�شغل االدارة م�ساعد مدير للتدقيق الداخلي يتولى
اال�شراف على كافة اعمال التدقيق الداخلي والتحقق من تنفيذ خطة التدقيق الداخلي المعتمدة من قبل لجنة التدقيق .وقد عينت
ال�شركة مكتب تدقيق م�ستقل لم�ساندة �إدارة التدقيق الداخلي في تنفيذ �أعمال التدقيق الداخلي.
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تعيني مكتب م�ستقل ملراجعة �أداء التدقيق الداخلي
كما قام مكتب تدقيق م�ستقل ( -القطامي والعيبان و�شركاهم) ب�إعداد تقرير لمراجعة وتقييم �أداء جودة التدقيق الداخلي ,وذلك
وفقا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لهيئة ا�سواق المال وتقوم ال�شركة ب�إجراء تقييم م�ستقل و مراجعة �أداء جودة التدقيق الداخلي
كل � 3سنوات .
القاعدة ال�ساد�سة  :تعزيز ال�سلوك املهني و القيم الأخالقية
معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية
يتوفر لدى ال�شركة دليل لقواعد ال�سلوك المهني والقيم الأخالقية وتنطبق تلك القواعد والمعايير ال�سلوكية على كافة موظفي
�شركة الت�سهيالت التجارية  ،ويلتزم كافة الموظفين بالتقيد التام بالإلتزامات الداخلية والتنظيمية المنطبقة على وحدات العمل
التابعين لها  ،وتنفيذا لإلتزاماتهم تجاه ال�شركة يتطلب من الموظفين على وجه الخ�صو�ص ما يلي:
•الإلمام والفهم والتقيد التام بالقواعد والإجراءات والإر�شادات الداخلية المعمول بها لدي ال�شركة في �أي وقت.
•الإلتزام والتقيد بالقوانين ال�سارية.
•تجنب �أي موقف من الممكن �أن ين�ش�أ عنه تعار�ض في الم�صالح و في حالة ال�شك بذلك �أو مواجهه �أي عائق يتم �إبالغ الق�سم
التابع له الموظف علي الفور بذلك التعار�ض في الم�صالح �أو �إبالغ م�سئول الإلتزام في ال�شركة.
•الإلتزام التام بالمحافظة على الأ�سرار المهنية.
•الإمتناع عن تجاوز ال�صالحيات الممنوحة لهم و�إحترام القواعد بخ�صو�ص التوقيعات المعتمدة.
•الإ�ستمرار في تحمل الم�سئولية الكاملة التي يقومون بتفوي�ض الغير بها وممار�سة الإ�شراف والمراقبة الكافية.
•�إحترام كرامة وخ�صو�صية زمالئهم.
�سيا�سـات و�إجراءات ال�شـركة للحد من حـاالت تعار�ض امل�صالح
�إعتمد مجل�س الإدارة مجموعة من ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن حماية حقوق الم�ساهمين وحماية حقوق �أ�صحاب الم�صالح
و�سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ،كما تم �إعتماد �سيا�سة للإبالغ عن المعامالت الغير م�شروعة بما ي�ضمن حماية
م�صالح ال�شركة والحد من تعار�ض الم�صالح ويتم الح�صول على ت�صريح من الجمعية العامة للم�ساهمين ب�ش�أن التعامل مع
الأطراف ذات ال�صلة وكذلك يتم عر�ض المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة التي تمت خالل العام على الجمعية العامة للم�ساهمين
للموافقة عليها و وتلتزم ال�شركة بعر�ض كافة المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة على �إدارة المخاطر قبل الموافقة عليها.
القاعدة ال�سابعة  :الإف�صاح و ال�شفافية ب�شكل دقيق يف الوقت املنا�سب
الإف�صاح وال�شفافية
�إعتمدت ال�شركة �سيا�سة خا�صة بالإف�صاح وال�شفافية ت�ضمنت ب�شــكل وا�ضح القواعد العامة للإف�صاح� ،إجراءات و�آلية الإف�صاح
وبينت م�ســئولية م�س�ؤول المطابقه والإلتزام بال�شــركة عن �إدارة عمليات الإف�صاح والتحقق من البيانات الواجب الإف�صاح عنها
في الوقت المنا�سب وب�شكل وافي ودقيق وفقا لتعليمات هيئة �أ�سواق المال والقوانين والنظم المعمول بها  ،كما �أكدت ال�سيا�سة على
�ضرورة ن�شر المعلومات على الموقع الإلكتروني لل�شركة.
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�سجل الإف�صاح
تحتفظ ال�شــركة ب�ســجل خا�ص ب�إف�صاحات �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإداره التنفيذية  ،بحيث ي�شــمل ال�ســجل على
�إف�صاحات بن�ســب الملكيــة والتــداوالت علــى �أ�ســهم ال�شــركة �إ�ضافــة �إلى الإقــرارات والتعهــدات المقدمة من �أع�ضــاء
مجلــ�س الإدارة ب�صفتهم �أ�شــخا�ص مطلعين ،ويحتفظ بهذا ال�ســجل في مقر ال�شــركة ويتاح الإطالع على ال�ســجل من
قبل كافة م�ساهمي ال�شركة دون ر�سم �أو مقابل ويتم تحديثه ب�شكل دوري بما يعك�س حقيقة �أو�ضاع الأط��راف ذات
العالقة.
وحدة �ش�ؤون امل�ستثمرين
م�س�ؤولية الوحدة هي �إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير الالزمة للم�ستثمرين وذلك كاالتي :
•توفير المعلومات والبيانات المالية الربع �سنوية و ال�سنوية.
•توفير التقارير المالية ال�سنوية.
وتكون م�س�ؤوليتها �إتاحة المعلومات للم�ستثمرين  ،وبما ال يتعار�ض مع القانون واللوائح المنظمة بالت�ساوي ودون �أي تمييز وبما ال
ي�ضر م�صلحة ال�شركة والحفاظ على ال�سرية المنا�سبة فيما يتعلق بالم�ستثمرين والعمالء.
تكنولوجيا املعلومات يف عمليات الإف�صاح
خ�ص�صت �شركة بور�صة الكويت �صفحة على موقعها الإلكتروني لل�شركة وحدثت بيانتها ب�شكل مبا�شر وت�ستمر ال�شركة بالإف�صاح
عن المعلومات الجوهرية والأخبار العامة ب�شكل فوري .
تعر�ض ال�شركة جميع اف�صاحاتها على موقع ال�شركة الر�سمي وتحتفظ ال�شركة �أي�ضا ب�سجل بكافة �إف�صاحات مجل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية.
القاعدة الثامنة� :إحرتام حقوق امل�ساهمني :
تتمتع كل فئات الم�ساهمين بحقوق مت�ساوية ويخ�ضعون لإلتزامات واحدة بما ال ي�ضر بم�صالح ال�شركة �أو يتعار�ض مع القوانين
واللوائح ذات ال�صلة  ،ومن هذه الحقوق ما يلي:
•الإطالع والم�شاركة في تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي.
•الم�شاركة في الجمعيات العمومية و�إبداء المالحظات والتو�صيات والتحفظات في �أداء ال�شركة.
•توكيل �أ�شخا�ص �آخرين لح�ضور �إجتماعات الجمعية العمومية وذلك بمقت�ضى توكيل خا�ص.
•الت�صويت في �إنتخابات �أع�ضاء مجل�س الإدارة والتر�شح لع�ضوية مجل�س ال�شركة طبق ًا للقواعد والآليات المنظمة لذلك.
•الح�صول على المعلومات والتقارير الالزمة التى ت�ساعد في �إتخاذ قرارات الإ�ستثمار.
•الح�صول على الأرباح التى تقرر توزيعها.
•حرية الت�صرف في الأ�سهم من �شراء  /بيع  /نقل  /تحويل .
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ي�سعى مجل�س �إدارة ال�شركة و�إدارته التنفيذية �إلى العمل على التعامل مع البيانات الواردة في ال�سجالت المذكورة وفق ًا لأق�صى
درجات الحماية وال�سرية  ،وذلك بما ال يتعار�ض مع قانون هيئة �أ�سواق المال والئحته التنفيذية وما ي�صدر عنها من تعليمات
و�ضوابط رقابية منظمة.
يتوفر لل�شركة �سجل يحفظ لدى ال�شركة الكويتية للمقا�صة تقيد فيه �أ�سماء الم�ساهمين وجن�سياتهم وموطنهم وعدد الأ�سهم
المملوكة لهم.
كما ي�سعى مجل�س �إدارة ال�شركة و�إدارت��ه التنفيذية �إلى ت�شجيع الم�شاركة الفعالة للم�ساهمين في �إجتماعات الجمعية العامة
ومناق�شة المو�ضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من ا�ستف�سارات وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء مجل�س
الإدارة ومراقب الح�سابات الخارجي ،وعلى مجل�س الإدارة �أو مراقب الح�سابات الخارجي الإجابة على اال�سئلة بالقدر الذي ال
يعر�ض م�صالح ال�شركة لل�ضرر.
و قد و�ضعت ال�شركة ال�سيا�سات التي تنظم عالقة و حقوق الم�ساهمين و الأطراف �أ�صحاب الم�صالح  ،وهذه ال�سيا�سات ت�ضعها
ال�شركة بين �أيدي الم�ساهمين للإطالع في �أي وقت .
القاعدة التا�سعة� :إدراك دور �أ�صحاب امل�صالح:
يتوفر لدى ال�شركة �سيا�سة معتمدة تحمي وتحترم حقوق الأطراف �أ�صحاب الم�صالح  ،وتمكنهم من الح�صول على تعوي�ض في حال
كان هناك �أي �إنتهاك لحقوقهم بموجب القوانين ال�سارية المعمول بها ال�صادرة في هذا ال�ش�أن.
كما تقدم ال�شركة الو�سائل المنا�سبة لكافة الأطراف �أ�صحاب الم�صالح للإبالغ عن �أي �أمور قد تقوم فيها ال�شركة بمخالفة �أو
�إنتهاك حقوقهم وتتخذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة حيثما يكون مطلوبا.
وت�ضمن �سيا�سات و�إج��راءات ال�شركة مراعاة م�صالح تلك الأطـ ــراف عند �إتخاذ القرارات المهمة  ،كما تتاح للأطراف ذوي
الم�صلحـ ــة فر�صة لتقديم مالحظاتهـ ــم حول خبراتهم في التعامل مع ال�شركة.
القاعدة العا�شرة :تعزيز وحت�سني الأداء:
قامت ال�شركة بالتعاقد مــع �إحــدى ال�شــركات اال�ست�شارية لعقد دورات في مجــال الحوكمــة ،وقد تم عقــد دورة تدريبية خــالل
العــام لأع�ضــاء مجلــ�س �إدارة ال�شــركة ،ب�ش ـ�أن التزاماتهم فــي ظــل قانــون ال�شــركات وتعليمــات حوكمــة ال�شــركات مع عر�ض
�آليات تطبيق الحوكمة.
ُيق ّيم مجل�س الإدارة ب�شكل �سنوي م�ستوى الأداء لل�سادة �أع�ضاء مجل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية  ،و ذلك من خالل �أ�ساليب
التقييم الحديثة على م�ستوى الإدارة التنفيذية ولأع�ضاء مجل�س الإدارة من خالل لجنة التر�شيحات و المكاف�آت  ،وللموظفين من
خالل النظم الحديثة للتقييم وم�ؤ�شرات الأداء المو�ضوعية  ،وذلك لمعرفة نقاط القوة وال�ضعف على م�ستوى جميع الأع�ضاء و
الإدارات والموظفين لتقوية نقاط ال�ضعف وتعزيز وتطوير نقاط القوة  ،وتدريب الأع�ضاء والموظفين ب�شكل م�ستمر لتعزيز �أعلى
قيم الوالء وتحقيق الأهداف الإ�ستراتيجية لل�شركة على الم�ستوى الق�صير والبعيد .
وقد حر�صت ال�شركة من خالل �إجراءاتها الداخلية و�إعتمادها على م�ؤ�شرات الأداء المو�ضوعية وربطها بالحوافز والمكاف�أت على
خلق القيم الم�ؤ�س�سية لدى العاملين في ال�شركة وذلك من خالل تحقيق الأهداف الإ�ستراتيجية وتح�سين معدالت الأداء .ويحر�ص
مجل�س الإدارة من خالل ال�سيا�سات و�إجراءات العمل الداخلية على تحفيز الموظفين وخلق القيم الم�ؤ�س�سية لدى العاملين في
ال�شركة.
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القاعدة احلادية ع�شر  :الرتكيز على �أهمية امل�س�ؤولية الإجتماعية :
�أعدت ال�شركة �سيا�سة للم�س�ؤولية الإجتماعية ل�ضمان م�ساهمة ال�شركة في تنمية المجتمع من خالل و�ضع نموذج �أعمال م�ستدام
ينتج القيمة من خالل بناء عالقات متعمقة ووا�سعة النطاق طويلة الأجل مع عمالءنا وغيرهم من �أفراد المجتمع الذي نعمل
فيه  ،تتج�سد الم�سئولية االجتماعية لل�شركة في القيم التي تتبناها ال�شركة وت�شكل الأ�سا�س لكيفية �إنجاز العمل حيث يتم تطوير
المنتجات وتقديم الخدمات طبق ًا لأهدافنا والتزاماتنا.
تحر�ص ال�شركة على دعم دورها في تح�سين المجتمع الذي تعمل به وتمحورت ا�ستراتيجية ال�شركة ب�ش�أن الم�سئولية االجتماعية
في قطاعات التعليم وال�صحة وتطوير ال�شباب وحماية البيئة وت�شجيع رواد الأعمال وت�سعى ال�شركة الى دعم الق�ضايا الإن�سانية
والخيرية للمجتمع والتي تهدف �إلى تطوير المجتمع  ،وقد �ساهمت ال�شركة بمبلغ  300الف دينار كويتي في �صندوق مواجهة
فايرو�س كورونا .
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي �شركة الت�سهيالت التجارية �ش.م.ك.ع.
تقرير عن تدقيق البيانات املالية املجمعة

املحرتمني

الر�أي املتحفظ
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة ل�شركة الت�سهيالت التجارية �ش.م.ك.ع«( .ال�شركة الأم») و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم جمتمعني
بـ «املجموعة») والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  ،2020وبيانات الربح �أو اخل�سارة ،والدخل ال�شامل الآخر،
والتغريات يف حقوق امللكية ،والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،و�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة مبا يف
ذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
بر�أينا ،وبا�ستثناء الأثر املحتمل للأمر امل�شار �إليه يف فقرة �أ�سا�س الر�أي املتحفظ يف تقريرنا� ،أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب
ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2020وعن �أدائها املايل املجمع
وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،كما هي مطبقة بدولة الكويت.
�أ�سا�س الر�أي املتحفظ
يت�ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك للمجموعة املدرجة يف بيان املركز املايل مببلغ � 22,287ألف دينار كويتي ودائع لأجل مقومة
بالدوالر الأمريكي واللرية اللبنانية بقيمة دفرتية � 9,828ألف دينار كويتي حمتفظ بها لدى �أحد البنوك يف جمهورية لبنان ،حيث
توجد قيود على عمليات �سحب الودائع بالدوالر الأمريكي وانخفا�ض قيمة اللرية اللبنانية .مل نتمكن من احل�صول على �أدلة تدقيق
كافية ومنا�سبة حول القيمة الدفرتية للودائع لأجل املذكورة �أعاله لأننا مل نتمكن من التحقق من ت�أكيد الإدارة ب�أن الودائع لأجل قابلة
لال�سرتداد .وبالتايل ،مل نتمكن من حتديد ما �إذا كانت �أية تعديالت �ضرورية على هذا املبلغ.
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�س�ؤولياتنا طبق ًا لتلك املعايري مو�ضحة مبزيد من التفا�صيل يف تقريرنا
يف ق�سم «م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة» .ونحن م�ستقلون عن املجموعة وفق ًا مليثاق الأخالقيات
املهنية للمحا�سبني املهنيني (مبا يف ذلك املعايري الدولية لال�ستقاللية) ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية
للمحا�سبني .وقد قمنا بالوفاء مب�س�ؤولياتنا الأخالقية وفق ًا مليثاق املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني .و�إننا نعتقد
�أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي �أ�سا�س لر�أينا املتحفظ.
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�أمور التدقيق الرئي�سية
�إن �أمور التدقيق الرئي�سية ،يف حكمنا املهني ،هي تلك الأمور التي كانت الأكرث �أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية.
ومت عر�ض هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل و�إبداء ر�أينا حولها دون �إبداء ر�أي منف�صل حول هذه الأمور .فيما يلي
تفا�صيل �أمور التدقيق الرئي�سية التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل �أمر من هذه الأمور يف �إطار تدقيقنا له.
انخفا�ض قيمة الت�سهيالت االئتمانية
�إن االعرتاف بخ�سائر االئتمان للتمويالت («الت�سهيالت االئتمانية») للعمالء ميثل خ�سائر االئتمان املتوقعة �ضمن املعيار الدويل للتقارير
املالية  :9الأدوات املالية («املعيار الدويل للتقارير املالية  )»9والتي يتم حتديدها وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي �أو املخ�ص�ص
املطلوب احت�سابه وفق ًا لقواعد بنك الكويت املركزي ب�ش�أن ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية واحت�ساب خم�ص�ص ًا لها («قواعد بنك الكويت
املركزي»)� ،أيهما �أعلى.
كما هو مف�صح عنه يف الإي�ضاحات  4 ،2.3.2و 6حول هذه البيانات املالية املجمعة.
�إن االعرتاف بخ�سائر االئتمان املتوقعة �ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  9التي يتم حتديدها وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي
ميثل �سيا�سة جديدة ومعقدة والتي تتطلب �أحكام ًا جوهرية عند تنفيذيها .تعتمد خ�سائر االئتمان املتوقعة على الأحكام التي تقوم الإدارة
بو�ضعها عند تقييم الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان وت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية �إىل فئات خمتلفة وحتديد توقيت حدوث التعرث
وو�ضع مناذج لتقييم احتمالية تعرث العمالء وتقدير التدفقات النقدية من �إجراءات اال�سرتداد.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،وكما هو مو�ضح يف �إي�ضاح � ،24أثرت جائحة كوفيد -19ب�شكل ملحوظ على حتديد الإدارة خل�سائر االئتمان املتوقعة
وتطلبت تطبيق م�ستوى �أعلى من الأحكام .نتيجة لذلك ،ف�إن درجة عدم التيقن حول خ�سائر االئتمان املتوقعة �أعلى من املعتاد وتخ�ضع
املدخالت امل�ستخدمة بطبيعتها للتغيري ،مما قد ي�ؤدي �إىل تغري التقديرات ب�شكل ملحوظ يف للفرتات امل�ستقبلية.
�إن االعرتاف باملخ�ص�ص املحدد للت�سهيل منخف�ض القيمة وفق ًا لقواعد بنك الكويت املركزي ي�ستند �إىل التعليمات ال�صادرة عن بنك
الكويت املركزي ب�ش�أن احلد الأدنى للمخ�ص�ص الذي يتم االعرتاف به �إىل جانب �أي خم�ص�ص �إ�ضايف معرتف به ا�ستناد ًا �إىل تقييم
الإدارة للتدفقات النقدية التعاقدية املتعلقة بالت�سهيل االئتماين.
نظر ًا لأهمية الت�سهيالت االئتمانية وما يرتبط بها من عدم ت�أكد حول التقديرات والأحكام التي يتم �إ�صدارها الحت�ساب انخفا�ض القيمة،
وكذلك الدرجة املتزايدة من عدم التيقن من التقديرات ب�سبب الآثار االقت�صادية جلائحة كوفيد ،-19ف�إنها تعترب �أحد �أمور التدقيق
الرئي�سية.
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم و�ضع وتنفيذ �أدوات الرقابة على املدخالت واالفرتا�ضات التي ت�ستخدمها املجموعة يف
و�ضع النماذج وحوكمتها و�أدوات الرقابة للمراجعة التي يتم تنفيذها من قبل الإدارة يف حتديد مدى كفاية خ�سائر االئتمان� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،مت حتديث �إجراءات التدقيق اخلا�صة بنا لتت�ضمن النظر يف اال�ضطراب االقت�صادي الناجت عن جائحة كوفيد ،-19مبا يف ذلك
الرتكيز على الت�سهيالت االئتمانية املعاد جدولتها.
فيما يتعلق بخ�سائر االئتمان املتوقعة ا�ستناد ًا �إىل املعيار الدويل للتقارير املالية  9التي يتم حتديدها وفق ًا لتعليمات بنك الكويت
املركزي ،قمنا باختيار عينات للت�سهيالت االئتمانية القائمة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة والتي �شملت الت�سهيالت االئتمانية
املعاد جدولتها وقمنا بتقييم حتديد املجموعة للزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان وما يرتتب على ذلك من ت�صنيف الت�سهيالت
االئتمانية �إىل مراحل املختلفة .وقمنا باال�ستعانة باملتخ�ص�صني لدينا ملراجعة منوذج خ�سائر االئتمان املتوقعة من حيث البيانات
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الأ�سا�سية والطرق واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتحديد ما �إذا كانت متوافقة مع متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  9وتعليمات
بنك الكويت املركزي.
بالن�سبة لعينة الت�سهيالت االئتمانية ،قمنا بتقييم معايري املجموعة لتحديد املراحل وقيمة التعر�ض عند التعرث واحتمالية التعرث ومعدل
اخل�سارة عند التعرث والتوجيهات التي مت مراعاتها من قبل الإدارة يف �ضوء جائحة كوفيد -19احلالية لتحديد خ�سائر االئتمان املتوقعة
�أخذ ًا يف االعتبار تعليمات بنك الكويت املركزي .كما قمنا بتقييم مدى تنا�سب خمتلف املدخالت واالفرتا�ضات امل�ستخدمة من قبل
الإدارة لتحديد خ�سائر االئتمان املتوقعة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فيما يتعلق بقواعد متطلبات بنك الكويت املركزي الحت�ساب املخ�ص�ص ،قمنا بتقييم املعايري اخلا�صة بتحديد ما �إذا
كان هناك �أي متطلبات الحت�ساب �أي خ�سائر ائتمانية وفق ًا للتعليمات ذات ال�صلة والتحقق من احت�سابها وفق ًا لذلك �إذا كانت مطلوبة.
بالن�سبة للعينات التي مت اختيارها ،والتي �شملت الت�سهيالت االئتمانية املعاد جدولتها ،حتققنا مما �إذا كانت كافة �أحداث االنخفا�ض
يف القيمة قد مت حتديدها من قبل �إدارة املجموعة ،وقمنا ب�إعادة احت�ساب املخ�ص�ص املرتتب على ذلك.
معلومات �أخرى مدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2020

�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن هذه املعلومات الأخ��رى .يتكون ق�سم «املعلومات الأخ��رى» من املعلومات ال��واردة يف التقرير ال�سنوي
للمجموعة ل�سنة  ،2020بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات حولها .لقد ح�صلنا على تقرير جمل�س �إدارة
ال�شركة الأم ،قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات ،ونتوقع احل�صول على باقي �أق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير
مراقبي احل�سابات.
�إن ر�أينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات الأخرى ومل ولن نعرب عن �أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ،ف�إن م�سئولياتنا هي االطالع على املعلومات الأخرى املذكورة �أعاله عندما تكون متاحة،
وحتديد ما �إذا كانت غري متوافقة ب�صورة مادية مع البيانات املالية املجمعة �أو ح�سبما و�صل �إليه علمنا �أثناء التدقيق �أو وجود �أي �أخطاء
مادية ب�ش�أنها.
و�إذا ما تو�صلنا �إىل وجود �أي �أخطاء مادية يف هذه املعلومات الأخرى ،ا�ستناد ًا �إىلالأعمال التي قمنا بها على املعلومات الأخرى التي
ح�صلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات ،ف�إنه يتعني علينا �إدراج تلك الوقائع يف تقريرنا .لي�س لدينا ما ي�ستوجب التقرير عنه
يف هذا ال�ش�أن.
م�س�ؤوليات الإدارة وامل�س�ؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف
دولة الكويت وعن �أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت
ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية املجمعة ،تتحمل الإدارة م�س�ؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية مع
الإف�صاح ،متى كان ذلك منا�سب ًا ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية وتطبيق �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تعتزم الإدارة
ت�صفية املجموعة �أو وقف �أعمالها �أو يف حالة عدم توفر �أي بديل واقعي �سوى اتخاذ هذا الإجراء.
يتحمل امل�س�ؤولني عن احلوكمة م�س�ؤولية الإ�شراف على عملية �إعداد البيانات املالية للمجموعة.
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م�سئوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
�إن هدفنا هو احل�صول على ت�أكيد معقول حول ما �إذا كانت البيانات املالية املجمعة ككل خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب
عال من الت�أكيد� ،إال �أنه ال
الغ�ش �أو اخلط�أ و�إ�صدار تقرير مراقب احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا� .إن التو�صل �إىل ت�أكيد معقول ميثل م�ستوى ٍ
ي�ضمن �أن عملية التدقيق التي تتم وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية �سوف تك�شف �أي خط�أ مادي يف حال وجوده .وقد تن�ش�أ الأخطاء عن الغ�ش
�أو اخلط�أ وتعترب مادية �إذا كان من املتوقع �أن ت�ؤثر ب�شكل فردي �أو جم ّمع على القرارات االقت�صادية املتخذة من امل�ستخدمني بنا ًء على
هذه البيانات املالية املجمعة.
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ،ف�إننا منار�س �أحكام ًا مهنية ونحافظ على ال�شك املهني طوال فرتة التدقيق .كما
نقوم مبا يلي:
•حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ وت�صميم وتنفيذ �إجراءات
التدقيق التي تتناول تلك املخاطر واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر �أ�سا�س ًا لر�أينا� .إن خماطر عدم اكت�شاف الأخطاء
املادية الناجتة عن الغ�ش تفوق تلك الناجتة عن اخلط�أ؛ حيث �أن الغ�ش قد ي�شمل التواط�ؤ �أو التزوير �أو احلذف املتعمد �أو الت�ضليل �أو
جتاوز الرقابة الداخلية.
•فهم نظم الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولكن لي�س بغر�ض �إبداء ر�أي
حول فاعلية �أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة.
•تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل الإدارة.
•ا�ستنتاج مدى مالءمة ا�ستخدام الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي وحتديد ما �إذا كان هناك عدم ت�أكد مادي متعلق ب�أحداث
�أو ظروف قد تثري �شك ًا جوهري ًا حول قدرة املجموعة على مزاولة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية ،وذلك بنا ًء على
�أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها .ويف حال ا�ستنتاجنا وجود عدم ت�أكد مادي ،يتوجب علينا �أن نلفت االنتباه يف تقرير مراقبي
احل�سابات �إىل الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية املجمعة� ،أو يف حال كانت هذه الإف�صاحات غري كافية،
يتوجب علينا تعديل ر�أينا .ت�ستند ا�ستنتاجاتنا �إىل �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.
على الرغم من ذلك ،قد تت�سبب الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية يف توقف املجموعة عن مزاولة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ
اال�ستمرارية.
•تقييم العر�ض ال�شامل وهيكل وحمتويات البيانات املالية املجمعة ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وما �إذا كانت البيانات املالية
املجمعة تعرب عن املعامالت والأحداث ذات ال�صلة بطريقة حتقق العر�ض العادل.
•احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول املعلومات املالية لل�شركات �أو الأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء ر�أي حول
البيانات املالية املجمعة .نحن م�سئولون عن التوجيه والإ�شراف والقيام ب�أعمال التدقيق للمجموعة ،ونتحمل امل�سئولية كامل ًة
عن ر�أينا.
نقوم بالتوا�صل م��ع امل�سئولني ع��ن احل��وك��م��ة ،على �سبيل امل��ث��ال ال احل�صر ،فيما يتعلق بالنطاق املخطط لعملية التدقيق
وتوقيتها ونتائجها الهامة مبا يف ذلك �أي �أوجه ق�صور جوهرية يف �أنظمة الرقابة الداخلية والتي قد يتم حتديدها خالل عملية
التدقيق.
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نزود �أي�ض ًا امل�س�ؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة فيما يخت�ص باال�ستقاللية ،ونبلغهم � ً
أي�ضا
بكافة العالقات والأمور الأخرى التي نرى ب�صورة معقولة �أنها من املحتمل �أن ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�ضافة �إىل التدابري ذات
ال�صلة ،متى كان ذلك منا�سب ًا.
ومن خالل الأمور التي يتم �إبالغ امل�س�ؤولني عن احلوكمة بها ،نحدد تلك الأمور التي ت�شكل الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق البيانات
املالية املجمعة لل�سنة احلالية ،ولذلك تعترب هي �أمور التدقيق الرئي�سية� .إننا نف�صح عن هذه الأمور يف تقرير مراقبي احل�سابات
اخلا�ص بنا ما مل مينع القانون �أو اللوائح الإف�صاح العلني عن هذه الأمور �أو ،يف �أحوال نادرة جد ًا ،عندما نتو�صل �إىل �أن �أمرا ما
يجب عدم الإف�صاح عنه يف تقريرنا لأنه من املتوقع ب�شكل معقول �أن النتائج العك�سية املرتتبة على هذا الإف�صاح تتجاوز املكا�سب
العامة له.
تقرير عن املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
ب��ر�أي��ن��ا ك��ذل��ك� ،أن ال�شركة الأم مت�سك ح�سابات منتظمة و�أن البيانات امل��ال��ي��ة املجمعة وال��ب��ي��ان��ات ال����واردة يف تقرير جمل�س
�إدارة ال�شركة الأم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة م��ع م��ا ه��و وارد يف دف��ات��ر ال�شركة الأم ،و�أن��ن��ا ق��د ح�صلنا
على املعلومات التي ر�أيناها �ضرورية لأداء مهمتنا ،و�أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن كل ما ن�ص قانون ال�شركات رق��م 1
ل�سنة  2016والئحته التنفيذية وتعديالتهما الالحقة ،وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم وتعديالتهما الالحقة،
و�أن اجل��رد ق��د �أج���ري وف��ق�� ًا للأ�صول املرعية ،و�أن���ه يف ح��دود املعلومات التي ت��وف��رت لدينا مل تقع خ�لال ال�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب  2020خم��ال��ف��ات لأح��ك��ام ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات رق���م  1ل�سنة  2016والئ��ح��ت��ه التنفيذية وتعديالتهما ال�لاح��ق��ة،
�أو لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم وتعديالتهما الالحقة ،على وجه ي�ؤثر مادي ًا يف ن�شاط املجموعة �أو يف مركزها املايل
املجمع.
نبني �أي�ضا �أنه خالل تدقيقنا مل يرد �إىل علمنا وجود �أية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968وتعديالته الالحقة ،يف �ش�أن
النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية واللوائح املتعلقة به �أو لأحكام القانون رقم  7ل�سنة  ،2010يف �ش�أن هيئة �أ�سواق املال
والئحته التنفيذية ،وتعديالتهما الالحقة ،خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020على وجه قد ي�ؤثر مادي ًا يف ن�شاط املجموعة
�أو مركزها املايل.
بدر عبداهلل الوزان
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  62فئة �أ
ديلويت وتو�ش  -الوزان و�شركاه
الكويت يف  23فرباير 2021

علي عبدالرحمن احل�ساوي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  30فئة �أ
 Rodlال�شرق الأو�سط
برقـان  -حما�سبـون عامليون

33

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

بيان المركز المالي المجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

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

علي �إبراهيم معرفـي
رئيـ�س جملـ�س الإدارة

34

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
(جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك)

5

2020

2019

22,287

24,221

1,046

1,646

6

173,498

216,609

7

47,717

52,692

8

13,880

14,057

9

4,087

4,244

10

2,454

2,705

264,969

316,174

11

4,131

5,676

12

103,122

141,949

4,589

4,559

111,842

152,184

53,676

53,676

1,433

1,433

14

50,788

50,788

15

48,093

48,093

1,030

2,779

985

720

852

965

()11,271

()11,271

14

14

7,485

16,761

153,085

163,958

42

32

153,127

163,990

264,969

316,174

13

16

عبداهلل �سعود احلمي�ضي
نائب رئيـ�س جملـ�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

بيان الربح أو الخسارة المجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

�إي�ضاح
�إيرادات الت�سهيالت االئتمانية
ح�صة في نتائج �شركات زميلة
�إيرادات فوائد
�إيرادات �أخرى
�إيرادات ت�أجير من عقار ا�ستثماري
�صافي �أرباح من ا�ستثمارات
التغير في القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
ربح بيع ا�ستثمارات عقارية
مجموع الإيرادات الأخرى
تكاليف اقترا�ض
تكاليف موظفين وم�صاريف متعلقة بها
م�صاريف عمومية و�إدارية
�صافي خ�سائر ترجمة عمالت �أجنبية
خ�سارة ت�أجيل الأق�ساط االئتمانية
مجموع الم�صاريف
(الخ�سارة) /الربح قبل مخ�ص�ص خ�سائر االئتمان
مخ�ص�ص خ�سائر االئتمان
الربح قبل ال�ضرائب ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
(خ�سارة) /ربح ال�سنة

2020

2019

15,341

18,024

403

744

584

969

117

49

201

235

17

242

5,129

9

()157

38

-

153

1,390

7,317

()3,458

()5,729

()2,254

()3,073

()1,176

()1,015

()45

()28

()3,207

-

()10,140

()9,845

6,591

15,496

()7,231

()1,543

()640

13,953

-

()140

-

()347

-

()132

-

()144

()640

13,190

()650

13,181

10

9

()640

13,190

()1

26

8

6

يوزع كالتالي:
لم�ساهمي ال�شركة الأم
لحقوق الجهات غير الم�سيطرة
(خ�سارة) /ربحيـة ال�سـهم  -فل�س

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
(جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك)
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شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

�إي�ضاح
(خ�سارة) /ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
بنود ال يتم �إعادة ت�صنيفها الحق ًا �إلى الربح �أو الخ�سارة
التغير في القيمة العادلة ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر
ربح �إعادة تقييم �أر�ض
بنود يمكن �إعادة ت�صنيفها الحق ًا �إلى الربح �أو الخ�سارة
تعديالت ترجمة عمالت �أجنبية
(الخ�سارة) /الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة
توزع كما يلي:
لم�ساهمي ال�شركة الأم
لحقوق الجهات الغير م�سيطرة

36

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
(جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك)

2020

2019

()640

13,190

()1,234

802

-

50

265

63

()969

915

()1,609

14,105

()1,612

14,096

3

9

()1,609

14,105

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

53,676

-

-

-

-

-

-

-

53,676

53,676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,433

-

-

-

-

-

-

-

1,433

1,433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,433

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
(جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك)

الر�صيد في  31دي�سمبر 2020

توزيعات �أرباح (�إي�ضاح )20

�إجمالي (الخ�سارة ال�شاملة) /الدخل ال�شامل لل�سنة

ربح بيع ا�ستثمارات

التغير في القيمة العادلة

ربح �إعادة تقييم �أر�ض

�أرباح ترجمة عمالت �أجنبية

خ�سارة ال�سنة

الر�صيد في  1يناير 2020

الر�صيد في  31دي�سمبر 2019

المح ّول �إلى االحتياطيات

�شراء �أ�سهم خزينة

توزيعات �أرباح (�إي�ضاح )20

�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة

ربح بيع ا�ستثمارات

التغير في القيمة العادلة

ربح �إعادة تقييم �أر�ض

�أرباح ترجمة عمالت �أجنبية

ربح ال�سنة

الر�صيد المعدل في  1يناير 2019

53,676

ر�أ�س المـال

عالوة
�إ�صدار

50,788

-

-

-

-

-

-

-

50,788

50,788

1,394

-

-

-

-

-

-

-

-

49,394

احتياطي
قانوني

48,093

-

-

-

-

-

-

48,093

48,093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,093

1,030

-

()1,749

()515

()1,234

-

-

-

2,779

2,779

-

-

-

615

()187

802

-

-

-

2,164

985

-

265

-

-

-

265

-

720

720

-

-

-

63

-

-

63

-

657

852

-

()113

-

-

()113

-

-

965

965

-

-

-

50

-

-

50

-

-

915

()11.271

-

-

-

-

-

-

-

()11.271

()11.271

-

()39

-

-

-

-

-

-

-

()11.232

حقوق الملكية العائدة لم�ساهمي ال�شركة الأم
احتياطي احتياطي
احتياطي
�أ�سهم
�إعادة
ترجمة
احتياطي
القيمة
الخزينة
تقييم
عمالت
اختيـاري
العادلة
�أر�ض
�أجنبية

14

-

7,485

()135

515

-

-

-

153.085

()9,141

()1,732

-

()1,234

()113

265

()650

()650

()9,141

-

-

-

-

-

-

14

16,761

16,761

163.958

-

()39

()8,636

14,096

-

802

50

163.958

14

-

-

()8,636

13,368

187

-

-

-

13,181

63

13,181

13,423

158.537

()1,394

-

-

-

-

-

-

-

-

14

ربح بيع
�أ�سهم
الخزينة

�أرباح
مرحلة

الإجمالي

42

-

10

-

-

-

-

10

32

32

-

-

-

9

-

-

-

-

9

23

153.127

()9,141

()1,722

-

()1,234

()113

265

()640

163.990

163.990

-

()39

()8,636

14,105

-

802

50

63

13,190

المجموع

158.560

م�سيطرة

غير

الجهات

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

بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

�إي�ضاح
الأن�شطة الت�شغيلية
(الخ�سارة) /الربح قبل ال�ضرائب ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
تعديالت لـ:
�إيرادات فوائد
مخ�ص�ص خ�سائر ائتمان
(خ�سارة) /ربح غير محقق في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة
خ�سارة من بيع �أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة
�إيرادات توزيعات �أرباح
ح�صة في نتائج �شركات زميلة
التغير في القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
ا�ســتهالك
خ�سارة بيع ممتلكات� ،آالت ومعدات
تكاليف تمويل
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة الموظفين
مدينون �آخرون ومدفوعات مقدم ًا
ذمم الت�سهيالت االئتمانية
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
النقد الناتج من العمليات
فوائد م�ستلمة
توزيعات �أرباح م�ستلمة
مكاف�أة نهاية خدمة مدفوعة
�صافي النقد الناتج من الأن�شطة الت�شغيلية

38

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
(جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك)

2020

2019

()640

13,953

()584

()969

7,231

1,543

1,634

()3,363

266

541

()2,142

()2,307

()403

()744

157

()38

138

143

-

20

3,458

5,729

354

481

9,469

14,989

683

83

35,948

10,806

()1,882

()626

44,218

25,252

584

969

2,059

2,307

()324

()95

46,537

28,433

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

بيان التدفقات النقدية المجمع (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

�إي�ضاح
الأن�شطة اال�ستثمارية
ودائع لأجل
�شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة
المح�صل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
الخ�سارة
�شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
المح�صل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر
�شراء ح�صة �إ�ضافية في �شركة زميلة
توزيعات �أرباح من �شركات زميلة
�شراء ممتلكات ومعدات
�صافي النقد الناتج من الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
�صافي المح�سدد من قرو�ض لأجل
توزيعات �أرباح مدفوعة
تكاليف تمويل مدفوعة
�شراء �أ�سهم خزينة
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة التمويلية
�صافي (النق�ص) /الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية ال�سنة
النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
(جميع املبالغ بالألف دينار كويتي ما مل يذكر غري ذلك)

2020

2019

151

4,512

()411

()279

402
627

5

()3,111

()6,498

5,222

2,780

-

()318

580

490

-

()185

2,833

1,129

()38,827

()15,010

()8,761

()8,543

()3,501

()5,819

-

()39

()51,089

()29,411

()1,719

151

14,178

14,027

12,459

14,178

39

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

1

الت�أ�سي�س والأن�شطة الرئي�سية
ت�أ�س�ست �شركة الت�سهيالت التجارية – �ش.م.ك.ع“( .ال�شركة الأم”) في  16يناير  1977وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية بدولة
الكويت .تم �إدراج �أ�سهم ال�شركة الأم في �سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ � 29سبتمبر .1984
تخ�ضع ال�شركة الأم لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة �أ�سواق المال الكويتية.
تم ت�أ�سي�س ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”) للقيام بالأن�شطة التالية داخل وخارج الكويت:
 -1القيام بمنح القرو�ض الق�صيرة والمتو�سطة الأجل للأ�شخا�ص الطبيعيين والمعنويين بهدف تمويل �شراء المركبات والمعدات
والأدوات المنزلية.
 -2القيام بتمويل اال�ستهالك ال�سلعي من المواد الأولية �أو الم�صنوعة �أو الن�صف م�صنوعة.
 -3القيام بمنح القرو�ض الق�صيرة والمتو�سطة والطويلة الأجل للأ�شخا�ص الطبيعيين بهدف تمويل �شراء الأرا�ضي والعقارات.
 -4تقديم الت�أجير الت�شغيلي �أو التمويلي للمركبات والمعدات.
 -5تقديم الكفاالت الالزمة والمتعلقة ب�أغرا�ض ال�شركة الأم.
 -6ت�أ�سي�س �شركات تابعة لل�شركة الأ�صلية متخ�ص�صة في الت�سويق تقوم باالتفاق مع وكالء الب�ضائع و�شركات الت�أمين مقابل عمولة
�أو خ�صم مبالغ تتنا�سب مع حجم المبيعات والت�أمينات المتحققة مع الوكالء.
 -7اال�ستثمار في القطاعات العقارية وال�صناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقت�صادية وذلك من خالل الم�ساهمة في
ت�أ�سي�س ال�شركات المتخ�ص�صة �أو �شراء �أ�سهم هذه ال�شركات.
� -8شراء وبيع الأوراق المالية مثل الأ�سهم وال�سندات لح�ساب ال�شركة الأم باعتبارها جزء ًا من المحفظة اال�ستثمارية لل�شركة
الأم.
 -9القيام ب�أعمال الو�ساطة والإدارة في القرو�ض والقرو�ض الجماعية مقابل عمولة.
� -10إدارة المحافظ اال�ستثمارية نيابة عن الغير مقابل عمولة.
ال ت�ستطيع ال�شركة الأم فتح الح�سابات الجارية �أو ح�سابات التوفير �أو قبول الودائع �أو فتح االعتمادات الم�ستندية �أو تمثيل البنوك
الأجنبية ل�صالح الغير .دون الإخالل بهذا الحظر ،ف�إنه يحق لل�شركة الأم �أن يكون لها م�صلحة في �أو �أن ت�شترك ب�أي وجه مع
الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على تحقيق �أغرا�ضها داخل �أو خارج دولة الكويت ،ولها �أن ت�شتري
هذه الهيئات �أو تلحقها بها.
�إن عنوان المكتب الم�سجل لل�شركة الأم هو �ص.ب 24284 .ال�صفاة ،13103 ،دولة الكويت.
تمت الموافقة على �إ�صدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ  23فبراير .2021

2

�أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

�	2.1أ�سا�س الإعداد
تم �إع��داد البيانات المالية المجمعة وفق ًا لتعليمات الم�ؤ�س�سات الخدمات المالية ال�صادرة عن بنك الكويت المركزي وهيئة
�أ�سواق المال في دولة الكويت .وتتطلب هذه التعليمات – بما في ذلك التعليمات ال�صادرة م�ؤخر ًا عن بنك الكويت المركزي حول
الإجراءات الرقابية المتخذة لمواجهة تف�شي فيرو�س كوفيد 19-والمخاطبات المتعلقة ببنك الكويت المركزي – من الم�ؤ�س�سات
المالية الأخرى الخا�ضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تطبيق المعايير لدولية للتقارير المالية والتي وتتطلب احت�ساب مخ�ص�ص
خ�سائر االئتمان المتوقعة للت�سهيالت االئتمانية وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9وفق ًا لإر�شادات بنك الكويت المركزي
�أو المخ�ص�صات المطلوبة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت المركزي� ،أيهما �أكبر؛ والت�أثير الناتج على الإف�صاحات ذات ال�صلة؛
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
وتطبيق متطلبات كافة المعايير الدولية للتقارير المالية الأخرى ال�صادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة الدولية (ي�شار �إليها مع ًا
بـ “المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت”).
تم �إعداد البيانات المالية المجمعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء قيا�س الموجودات المالية الم�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،والموجودات المالية الم�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة واال�ستثمارات
العقارية.
2.2

تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

2.2.1

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات
�إن ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة في �إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك الم�ستخدمة في ال�سنة ال�سابقة
با�ستثناء تطبيق بع�ض المعايير والتعديالت التي ت�سري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير :2020
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  1ومعيار املحا�سبة الدويل  :8تعريف املعلومات اجلوهرية

تقدم هذه التعديالت تعريف ًا جديد ًا للمعلومات الجوهرية الذي يبين �أن المعلومات تعتبر جوهرية في حالة �إذا كان حذفها �أو عدم
�صحة التعبير عنها �أو �إخفائها من المتوقع ب�صورة معقولة �أن ي�ؤثر على القرارات التي يتخذها الم�ستخدمون الأ�سا�سيون للبيانات
المالية ذات الغر�ض العام ا�ستناد ًا �إلى تلك البيانات المالية والتي تقدم معلومات مالية عن المن�ش�أة القائمة ب�إعدادها .تو�ضح
التعديالت �أن ات�صاف المعلومات بالجوهرية يعتمد على طبيعة وحجم المعلومات �سواء ب�صورة فردية �أو باالندماج مع المعلومات
الأخرى في �سياق البيانات المالية.
ويكون عدم �صحة التعبير عن المعلومات جوهريا �إذا كان من المتوقع ب�صورة معقولة �أن ي�ؤثر على القرارات التي يتخذها
الم�ستخدمون الأ�سا�سيون .لم يكن لهذه التعديالت ت�أثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :3تعريف الأعمال

تو�ضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية � 3أنه لكي يتم اعتبار مجموعة متكاملة من الأن�شطة والموجودات
ك�أعمال ،ف�إنه ينبغي �أن تت�ضمن ،كحد �أدنى ،المدخالت والإجراءات الجوهرية التي تجتمع مع ًا لت�ساهم ب�صورة جوهرية في
القدرة على الو�صول �إلى المخرجات .عالوة على ذلك ،فقد �أو�ضح هذا المعيار �أنه يمكن �أن تتواجد الأعمال دون ت�ضمين
كافة المدخالت والإجراءات ال�ضرورية لإيجاد المخرجات .لم يكن لهذه التعديالت ت�أثير على البيانات المالية المجمعة
للمجموعة.
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :16امتيازات الت�أجري املتعلقة بفريو�س كوفيد19-

�أ�صدر مجل�س معايير المحا�سبة الدولية في مايو  2020امتيازات الت�أجير المتعلقة بفيرو�س كوفيد - 19-تعديل على المعيار
الدولي للتقارير المالية  16عقود الت�أجير .تمنح التعديالت �إعفا ًء للم�ست�أجرين من تطبيق �إر�شادات المعيار الدولي للتقارير
المالية  16ب�ش�أن المحا�سبة عن تعديل عقد الت�أجير بما يعك�س امتيازات الت�أجير النا�شئة كنتيجة مبا�شرة لتف�شي وباء كوفيد.19-
نظر ًا لكونه مبرر ًا عملي ًا ،قد يختار الم�ست�أجر عدم تقييم ما �إذا كان امتياز الت�أجير المتعلق بفيرو�س كوفيد 19-والممنوح من
الم�ؤجر يمثل تعديال لعقد الت�أجير �أم ال .يقوم الم�ست�أجر الذي يقوم بهذا االختيار باحت�ساب �أي تغيير في مدفوعات الت�أجير
الناتجة عن امتياز الت�أجير المتعلق بكوفيد 19-بنف�س الطريقة التي يحت�سب بها حدوث �أي تغيير وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير
المالية � ،16إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد الت�أجير.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
تطبق الو�سيلة العملية فقط على �إعفاءات الإيجار التي تحدث كنتيجة مبا�شرة لجائحة كوفيد 19-وفقط في حال ا�ستيفاء جميع
ال�شروط التالية:
�أ � -أن ينتج عن التغيير في دفعات الإيجار مقابل عقد �إيجار معدل ي�ساوي �إلى حد كبير �أو يقل عن مقابل عقد الإيجار الذي ي�سبق
التغيير مبا�شرة؛
ب � -أن ي�ؤثر �أي تخفي�ض في دفعات الإيجار فقط على الدفعات الم�ستحقة في الأ�سا�س في �أو قبل  30يونيو ( 2021ت�ستوفي
�إعفاءات الإيجار هذا ال�شرط �إذا نتج عنها تخفي�ض في دفعات الإيجار في �أو قبل  30يونيو  2021وزيادة في دفعات الإيجار
التي تمتد �إلى ما بعد  30يونيو )2021؛ و
ج � -أال يطر�أ تغيير جوهري على ال�شروط والأحكام الأخرى لعقد الإيجار.
لم يكن لهذه التعديالت �أثر جوهري على البيانات المالية المجمعة.
الإطار املفاهيمي للتقارير املالية ال�صادر يف  29مار�س 2018

�إن الإطار المفاهيمي ال يمثل معيار ًا �أو ال يتجاوز �أي من المفاهيم الواردة به المفاهيم �أو المتطلبات الواردة في �أي معيار� .إن
الغر�ض من الإطار المفاهيمي هو م�ساعدة مجل�س معايير المحا�سبة الدولية في و�ضع المعايير وم�ساعدة القائمين ب�إعداد هذه
المعايير على و�ضع �سيا�سات محا�سبية مماثلة حينما ال يوجد معيار مطبق وكذلك م�ساعدة كافة الأطراف على ا�ستيعاب وتف�سير
المعايير� .سي�ؤثر هذا على تلك ال�شركات التي قامت بتطوير �سيا�ساتها المحا�سبية ا�ستناد ًا �إلى الإطار المفاهيمي .يت�ضمن الإطار
المفاهيمي المعدل بع�ض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات حديثة وكذلك معايير االعتراف بالموجودات والمطلوبات ويو�ضح
�أي�ض ًا بع�ض المفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت ت�أثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
2.2.2

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد الإ�صدار ولكن غري �سارية املفعول بعد
كما في تاريخ الت�صريح بهذه البيانات المالية المجمعة ،لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية التالية الجديدة
والمعدلة ال�صادرة ولكنها غير �سارية بعد:
المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار
المحاسبة الدولي ( 28تعديالت)
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3
 -إطار المفاهيم كمرجع
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بيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.
لم يحدد المجلس بعد تاريخ سريان التعديالت ،غير أنه يُسمح بالتطبيق المبكر لها.
تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة
ُت��ط��ب��ق ال��ت��ع��دي�لات ب��أث��ر رج��ع��ي ع��ل��ى ال��ف��ت��رات ال��س��ن��وي��ة ال��ت��ي ت��ب��دأ ف��ي أو بعد
 1يناير  ،2023مع السماح بالتطبيق المبكر.
تسري التعديالت التي أُجريت على عمليات اندماج األعمال التي يكون لها تاريخ استحواذ في
أو بعد بداية الفترة السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2022
يُسمح بالتطبيق المبكر إذا طبقت المنشأة كافة المراجع األخرى المحدثة (التي نشرت مع
النسخة المحدثة من إطار المفاهيم) في نفس التاريخ أو مبكراً عنه.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16
الممتلكات واآلالت والمعدات

عائدات ما قبل االستخدام المزمع.
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح
بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37

العقود التي تحقق خسارة  -تكلفة الوفاء بالعقد.
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح
بالتطبيق المبكر.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير
المالية دورة 2020–2018

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول
مرة ،والمعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية ،والمعيار الدولي للتقارير المالية 16
عقود اإليجار ،ومعيار المحاسبة الدولي  41الزراعة
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح
بالتطبيق المبكر.

ال تتوقع الإدارة �أن ينتج عن تطبيق المعايير المبينة �أعاله �أثر مادي في البيانات المالية للمجموعة في الفترات الم�ستقبلية.
2.3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

2.3.1

جتميع البيانات املالية
ال�شركات التابعة

تت�ضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�شركة الأم وال�شركات التي ت�سيطر عليها ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة.
تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة�( :أ) القدرة على التحكم في الجهة الم�ستثمر بها؛ (ب) التعر�ض �أو الحق في العوائد
المتغيرة نتيجة ال�شراكة مع الجهة الم�ستثمر بها؛ و(ج) القدرة على ا�ستخدام التحكم في ال�شركة الم�ستثمر بها للت�أثير على
العوائد.
تعيد المجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة الم�ستثمر بها �إذا كانت الحقائق والظروف ت�شير �إلى وجود تغيرات على واحد
�أو �أكثر من عنا�صر ال�سيطرة الثالثة الواردة �أعاله.
يبد�أ تجميع ال�شركة التابعة عندما ت�سيطر ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد ال�شركة الأم ال�سيطرة
على ال�شركة التابعة .وب�صفة خا�صة ،يتم �إدراج الدخل والم�صروفات الخا�صة بال�شركة التابعة المقتناة �أو المباعة خالل ال�سنة
�ضمن بيان الدخل المجمع �أو الإيرادات ال�شاملة الأخرى اعتبار ًا من تاريخ �سيطرة ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة حتى تاريخ
توقف تلك ال�سيطرة.
يتم توزيع الربح �أو الخ�سارة وكل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى على مالكي ال�شركة والجهات غير الم�سيطرة .يتم توزيع
الدخل ال�شامل لل�شركات التابعة �إلى مالكي ال�شركة �أو الجهات غير الم�سيطرة حتى و�إن �أدى ذلك �إلى وجود ر�صيد عجز في
الح�ص�ص غير الم�سيطرة.
عند ال�ضرورة ،يتم تعديل البيانات المالية لل�شركات التابعة لكي تتما�شى �سيا�ساتها المحا�سبية مع ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة.
يتم ا�ستبعاد جميع المعامالت والأر�صدة والإيرادات والم�صروفات المتبادلة بين �شركات المجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم المحا�سبة عن التغيرات في ح�ص�ص ملكية المجموعة في ال�شركات التابعة التي ال ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�شركة
التابعة كمعامالت �ضمن حقوق الملكية .يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق الجهات الم�سيطرة وغير الم�سيطرة لتعك�س التغيرات
في ح�صتها في ال�شركات التابعة .يتم �إدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق الجهات غير الم�سيطرة بها والقيمة العادلة
للمبلغ المدفوع �أو الم�ستلم في حقوق الملكية مبا�شرة وتكون متاحة لم�ساهمي ال�شركة الأم.
عندما تفقد المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة يتم �إثبات الربح �أو الخ�سارة الناتجة عن اال�ستبعاد في بيان الدخل ويتم
احت�ساب الربح �أو الخ�سارة بمقدار الفرق بين�( :أ) �إجمالي القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم والقيمة العادلة للح�صة المتبقية
و (ب) القيمة الدفترية للموجودات قبل اال�ستبعاد (مت�ضمنة ال�شهرة) ،والتزامات ال�شركة التابعة وكذلك حقوق الجهات غير
الم�سيطرة .تتم المحا�سبة عن كافة المبالغ المعترف بها �سابق ًا في بيان الدخل ال�شامل الآخر فيما يتعلق بال�شركة التابعة فيما �إذا
كانت المجموعة قد قامت با�ستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات ال�صلة بال�شركة التابعة ب�شكل مبا�شر.

43

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
يتم اعتبار القيمة العادلة لأي ا�ستثمار متبقي في ال�شركة التابعة “�سابق ًا” في تاريخ فقدان ال�سيطرة على �أنها القيمة العادلة
عند االعتراف المبدئي لغر�ض المحا�سبة الالحقة وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير المالية � ،9أو التكلفة عند االعتراف المبدئي
لال�ستثمار في ال�شركة الزميلة �أو الم�شروع الم�شترك.
اندماج الأعمال

يتم ا�ستخدام طريقة الإقتناء في المحا�سبة عن عمليات دمج الأعمال .يتم قيا�س مبلغ ال�شراء المحول للإقتناء بالقيمة العادلة
والتي يتم احت�سابها ب�إجمالي القيمة العادلة للموجودات المحولة في تاريخ الإقتناء والمطلوبات المتكبدة من المجموعة للمالك
ال�سابقين لل�شركة المقتناة وكذلك �أية حقوق ملكية م�صدرة من المجموعة مقابل الإقتناء .يتم �إثبات الم�صاريف المتعلقة بالإقتناء
ب�صفة عامة في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.
يتم االعتراف المبدئي للموجودات والمطلوبات المقتناة المحددة في عملية دمج الأعمال بالقيمة العادلة في تاريخ الإقتناء،
ب�إ�ستثناء الموجودات والمطلوبات ال�ضريبية الم�ؤجلة� ،أو �أدوات حقوق الملكية المرتبطة بترتيبات المدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم،
والموجودات الم�صنفة بغر�ض البيع حيث يتم المحا�سبة عنها وفق ًا لمعايير التقارير المالية ذات العالقة.
يتم قيا�س ال�شهرة بمقدار زيادة المقابل المحول وح�صة حقوق الجهات غير الم�سيطرة في ال�شركة المقتناة والقيمة العادلة لأي
ح�صة مقتناة في ال�سابق عن �صافي قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة المحددة كما في تاريخ الإقتناء .في حال
زيادة �صافي قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة عن المقابل المحول وح�صة حقوق الجهات غير الم�سيطرة في
ال�شركة المقتناة والقيمة العادلة لأي ح�صة مقتناة في ال�سابق ،يتم �إدراج تلك الزيادة مبا�شرة في بيان الدخل المجمع ك�أرباح.
يتم قيا�س ح�صة حقوق الجهات غير الم�سيطرة في ال�شركة التابعة المقتناة بن�سبة ح�صة الحقوق غير الم�سيطرة في �صافي
الموجودات المحددة لل�شركة المقتناة �أو بالقيمة العادلة لتلك الح�صة .يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة.
عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل ،يتم �إعادة قيا�س الح�ص�ص المملوكة �سابق ًا في ال�شركة المقتناة بالقيمة العادلة في
تاريخ الإقتناء (تاريخ بدء ال�سيطرة) ويتم �إدراج الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة �-إن وجدت -في بيان الدخل المجمع .يتم تحويل
المبالغ المعترف بها في بيان الدخل ال�شامل المجمع المتعلقة بالح�ص�ص ال�سابقة قبل تاريخ االقتناء �إلى بيان الدخل المجمع كما
لو تم ا�ستبعاد الح�صة بالكامل.
ال�شهرة

يتم �إدراج ال�شهرة الناتجة عن �إقتناء �شركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ االقتناء ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض في القيمة �إن وجدت.
لأغرا�ض تحديد مدى وجود انخفا�ض في قيمة ال�شهرة ،يتم توزيع ال�شهرة على الوحدات المولدة للنقد (�أو المجموعات المولدة
للنقد) التي من المتوقع �أن ت�ستفيد من عملية اندماج الأعمال.
يتم اختبار المجموعات المولدة للنقد والتي توزع ال�شهرة عليها �سنوي ًا بغر�ض تحديد مدى وجود انخفا�ض في قيمتها �أو على مدى
فترات �أقل عندما يكون هناك م�ؤ�شر ًا على احتمال انخفا�ض قيم تلك المجموعات� .إذا كانت القيم القابلة لال�سترداد لوحدات
توليد النقد �أقل من قيمتها الدفترية ،ف�إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة يتم توزيعها �أو ًال لتخفي�ض قيمة �أي �شهرة موزعة على تلك
الوحدات ثم على �أية موجودات �أخرى مرتبطة بالوحدات على �أ�سا�س التوزيع الن�سبي ووفق ًا للقيم الدفترية لكل �أ�صل من �أ�صول
وحدة توليد النقد.
يتم �إدراج �أية خ�سائر انخفا�ض في القيمة متعلقة بال�شهرة في بيان الدخل المجمع مبا�شرة .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض في القيم
المتعلقة بال�شهرة والتي �سبق االعتراف بها في الفترات الالحقة.
عند ا�ستبعاد �أي ًا من وحدات توليد النقد ،ت�ؤخذ قيمة ال�شهرة المتعلقة بها في االعتبار عند تحديد �أرباح وخ�سائر اال�ستبعاد.
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اال�ستثمارات يف �شركات زميلة

�إن ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثير جوهري عليها� .إن الت�أثير الجوهري هو القدرة على الم�شاركة
في القرارات المتعلقة بال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لل�شركة الم�ستثمر فيها ولي�س �سيطرة �أو �سيطرة م�شتركة على تلك
ال�سيا�سات.
يتم �إدراج نتائج �أعمال وموجودات ومطلوبات ال�شركات الزميلة في هذه البيانات المالية المجمعة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية
فيما عدا وجود ا�ستثمار �أو جزء منه م�صنف كا�ستثمار محتفظ بها لغر�ض البيع حيث يتم المحا�سبة عنه وفق ًا للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم “ 5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغر�ض البيع والعمليات غير الم�ستمرة”.
وف ًقا لطريقة حقوق الملكية ،يدرج اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة �ضمن بيان المركز المالي المجمع مبدئي ًا بالتكلفة والتي يتم
تعديلها الحق ًا ب�أثر ح�صة المجموعة من �أرباح �أو خ�سائر و�أي دخل �شامل �آخر لل�شركات الزميلة.
عندما يجاوز ن�صيب المجموعة في خ�سائر ال�شركة الزميلة ح�صة المجموعة بتلك ال�شركة الزميلة (مت�ضمنة �أية ح�ص�ص
طويلة الأجل تمثل جزء من �صافي ا�ستثمار المجموعة في ال�شركة الزميلة) تتوقف المجموعة عن ت�سجيل ن�صيبها في الخ�سائر.
يتم ت�سجيل الخ�سائر الإ�ضافية �إذا فقط عندما يقع علي المجموعة التزام �أو قامت بالدفع نيابة عن ال�شركة الزميلة.
عند اال�ستحواذ على �شركة زميلة ف�إن �أي زيادة في تكلفة االقتناء عن ح�صة المجموعة في �صافي القيمة العادلة للموجودات
والمطلوبات المحددة وااللتزامات المحتملة المعترف بها لل�شركة الزميلة كما في تاريخ عملية االقتناء ،يتم االعتراف بها ك�شهرة.
وتظهر ال�شهرة كجزء من القيمة الدفترية لال�ستثمار في ال�شركات الزميلة.
�إن �أي زيادة في ح�صة المجموعة في �صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة وااللتزامات المحتملة عن تكلفة
االقتناء بعد �إعادة التقييم يتم �إدراجها مبا�شرة �ضمن بيان الدخل المجمع.
عندما تتعامل المجموعة مع �شركة زميلة ،يتم ا�ستبعاد الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة عن المعامالت مع ال�شركات الزميلة في حدود
ح�صة المجموعة في ال�شركة الزميلة.
2.3.2

الأدوات املالية
يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما ت�صبح المجموعة طرف ًا في الأحكام التعاقدية لهذه الأدوات.
يتم قيا�س الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة� .إن تكاليف المعاملة المرتبطة مبا�شرة باقتناء �أو
�إ�صدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية (بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل) يتم �إ�ضافتها �أو خ�صمها من القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،حيث يكون منا�سب ًا ،عند االعتراف
المبدئي.
�إن تكاليف المعاملة المرتبطة مبا�شرة ب�إقتناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ،يتم
االعتراف بها مبا�شرة �ضمن بيان الدخل.
املوجودات املالية

يتم االعتراف �أو �إلغاء االعتراف بكافة عمليات �شراء �أو بيع الموجودات المالية التي تتم بال�شروط االعتيادية با�ستخدام طريقة
تاريخ المتاجرة� .إن عمليات ال�شراء �أو البيع التي تتم بال�شروط االعتيادية هي عمليات �شراء �أو بيع موجودات مالية تتطلب ت�سليم
الموجودات خالل فترة يتم تحديدها عامة وفق ًا للقوانين �أو الأعراف المتعامل بها في ال�سوق.
يتم الحق ًا قيا�س كافة الموجودات المالية المدرجة �سواء بالتكلفة المطف�أة �أو بالقيمة العادلة وفق ًا لت�صنيفها.
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فئات قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية

تقوم المجموعة بت�صنيف كافة موجوداتها المالية ا�ستنادا الى نموذج االعمال الم�ستخدم لإدارة الموجودات ،وال�شروط التعاقدية
للموجودات بين الفئات التالية:
• الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطف�أة
• الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
• الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة
يتم قيا�س المطلوبات المالية بخالف التزامات التمويالت وال�ضمانات المالية وفق ًا للتكلفة المطف�أة �أو وفقا للقيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو الخ�سائر عندما يتم االحتفاظ بها لغر�ض المتاجرة وتكون في �صورة �أدوات م�شتقة �أو عند تطبيق ت�صنيف القيمة
العادلة.
تقييم منوذج االعمال

تحدد المجموعة نموذج �أعمالها عند الم�ستوى الذي يعك�س على النحو الأف�ضل كيفية �إدارتها لمجموعات الموجودات المالية
لتحقيق الأغرا�ض من الأعمال .تقوم المجموعة بتحديد نموذج �أعمــالهــا على الم�ستوى الذي يعك�س كيفية �إدارتهــا لمجموعات
الأ�صول المالية لتحقيق �أهداف عملهــا .وال يتم تقييم نموذج عمل المجموعة لكل �أداة على حدة ،ولكن يتم ذلك على م�ستوى �أكبر
للمحافظ المجمعة وي�ستند �إلى عدد من العوامل الملحوظة .وتت�ضمن المعلومات ما يلي:
• ال�سيا�سات والأهداف المو�ضوعة للمحفظة وعمل هذه ال�سيا�سات في الواقع العملي
• المخاطر التي ت�ؤثر على �أداء نموذج العمل (والأ�صول المالية المحتفظ بها في �إطار نموذج العمل) وكيفية �إدارة هذه المخاطر.
• تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات ال�سابقة و�أ�سباب هذه المبيعات والتوقعات المنتظرة منها حول ن�شاط المبيعات
الم�ستقبلي.
ي�ستند تقييم نموذج الأعمال �إلى ال�سيناريوهات المتوقعة ب�صورة معقولة دون و�ضع نموذج “ال�سيناريو الأ�سو�أ” �أو “�سيناريو حاالت
ال�ضغط” في االعتبار .في حالة ت�سجيل التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأ�صلية للمجموعة،
لن تغير المجموعة من ت�صنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها �ضمن نموذج الأعمال ،ولكنها �ستدرج هذه المعلومات
عند تقييم الموجودات المالية الم�ستحدثة �أو الم�شتراة م�ؤخر ًا.
تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متثل مدفوعات �أ�صل املبلغ والعائد فقط (اختبار حتقق مدفوعات �أ�صل املبلغ والعائد
فقط)

تقوم المجموعة بتقييم ال�شروط التعاقدية للأ�صول المالية لتحديد ما �إذا كانت ت�ستوفي اختبار ( )SPPPويتم تعريف “�أ�صل
المبلغ” لأغرا�ض تتعلق بهذا االختبار على �أنه القيمة العادلة للأ�صل المالي عند االعتراف المبدئي وقد يتغير على مدار عمر
الأ�صل المالي .ويتم تعريف الربح �ضمن ترتيبات الإقرا�ض الأ�سا�سية على �أنه مقابل للقيمة الزمنية للمال ولمخاطر االئتمان
المرتبطة ب�أ�صل المبلغ ولمخاطر وتكاليف الإقرا�ض الرئي�سية الأخرى بالإ�ضافة �إلى هام�ش الربح.
وفي �سبيل تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية تمثل فقط دفعات �أ�صل المبلغ والربح ،تقوم المجموعة بالنظر فيمــا �إذا كان
الأ�صل المالي يحتوي �شرط ًا تعاقدي ًا يمكنه تغيير وقت ومبلغ التدفقات التعاقدية بحيث ال ي�ستوفي هذا ال�شرط .وتقوم المجموعة
بالنظر فيما يلي:
• الأحداث الطارئة التي يمكن �أن تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
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• عنا�صر الرفع المالي
• الدفعات المقدمة و�شروط التمديد
• ال�شروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من بع�ض الأ�صول بعينها (مثل ترتيبات عدم الرجوع على الأ�صل)
• العنا�صر التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال – مثل �إعادة ال�ضبط الدوري لأ�سعار الفائدة.
ال ت�ؤدي ال�شروط التعاقدية التي تقدم ما يزيد عن الحدود الدنيا للتعر�ض للمخاطر �أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية
والتي تكون غير ذات عالقة بترتيب الإقرا�ض الرئي�سي �إلى تدفقات نقدية تعاقدية تعتبر فقط دفعة لأ�صل المبلغ والربح .وفي تلك
الحاالت ،يتم قيا�س الأ�صل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة.
التكلفة املطف�أة وطريقة الفائدة الفعالة

بالن�سبة للأدوات المالية بخالف الأ�صول المالية الم�شتراة �أو النا�شئة ذات الجدارة االئتمانية المتدهورة ،ف�إن �سعر الفائدة الفعلي
هو الذي يخ�صم تحديد ًا المتح�صالت النقدية الم�ستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الر�سوم والنقاط المدفوعة �أو الم�ستلمة
التي ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلي ،وتكاليف المعاملة ،بالإ�ضافة �إلى العالوات والخ�صومات الأخ��رى) بدون
الخ�سائر االئتمانية المتوقعة خالل العمر المتوقع لأداة الدين �أو فترة �أق�صر عندما يكون ذلك منا�سب ًا بالن�سبة لإجمالي القيمة
الدفترية لأداة الدين عند االعتراف المبدئي.
بالن�سبة للأ�صول المالية الم�شتراة �أو النا�شئة ذات الجدارة االئتمانية المتدهورة ،ف�إن �سعر الفائدة الفعلي المعدل فيما يخ�ص
االئتمان يتم احت�سابه عن طريق خ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة بما في ذلك الخ�سائر االئتمانية المتوقعة �إلى مقدار
التكلفة المطف�أة لأداة الدين عند االعتراف المبدئي.
�إن التكلفة المطف�أة للأ�صل المالي هي المبلغ الذي يتم من خالله قيا�س الأ�صل المالي عند االعتراف المبدئي مخ�صوم ًا منه
المبالغ الم�سددة من �أ�صل المبلغ ،بالإ�ضافة �إلى الإطفاء المتراكم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة لأي فرق يتم ت�سويته بين
المبلغ المبدئي ومبلغ اال�ستحقاق معدل ب�أي مخ�ص�ص خ�سارة .على الجانب الآخر ،ف�إن �إجمالي القيمة الدفترية للأ�صل المالي
هي التكلفة المطف�أة للأ�صل المالي قبل مخ�ص�ص الخ�سارة.
يتم االعتراف ب�إيرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة لأدوات الدين التي يتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة المطف�أة وبالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .بالن�سبة للأدوات المالية بخالف الأ�صول المالية الم�شتراة �أو النا�شئة ذات الجدارة
االئتمانية المتدهورة ،يتم احت�ساب �إيرادات الفوائد من خالل تطبيق �سعر الفائدة الفعلي على �إجمالي القيمة الدفترية للأ�صل
المالي با�ستثناء الموجودات المالية التي �أ�صبحت الحق ًا ذات جدارة ائتمانية متدهورة.
بالن�سبة للأ�صول المالية التي �أ�صبحت الحق ًا ذات جدارة ائتمانية متدهورة ،يتم االعتراف ب�إيرادات الفوائد من خالل تطبيق
�سعر الفائدة الفعلي على التكلفة المطف�أة للأ�صل المالي .وفي فترات التقرير الالحقة� ،إذا تح�سنت المخاطر االئتمانية الناتجة
عن الأدوات المالية ذات الجدارة االئتمانية المتدهورة بحيث لم يعد الأ�صل المالي ذو جدارة ائتمانية متدهورة ،يتم االعتراف
ب�إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على �إجمالي القيمة الدفترية للأ�صل المالي.
بالن�سبة للأ�صول المالية الم�شتراة �أو النا�شئة ذات الجدارة االئتمانية المتدهورة ،تعترف المجموعة ب�إيرادات الفوائد من خالل
تطبيق �سعر الفائدة الفعلي المعدل فيما يخ�ص االئتمان على التكلفة المطف�أة للأ�صل المالي منذ االعتراف المبدئي.
ال تعود طريقة االحت�ساب �إلى �إجمالي الأ�صل المالي حتى في حالة تح�سن المخاطر االئتمانية الحق ًا بحيث لم يعد الأ�صل المالي
ذو جدارة ائتمانية متدهورة.
يتم االعتراف ب�إيرادات الفوائد في بيان الدخل.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة

�إن الموجودات المالية غير الم�ستوفية ل�شروط الت�صنيف والقيا�س بالتكلفة المطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر ،يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة .وتحديد ًا:
• يتم ت�صنيف اال�ستثمارات في �أ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة ما لم تقم المجموعة بت�صنيف ا�ستثمار
حقوق الملكية غير المحتفظ بها بغر�ض المتاجرة �أو التي ال تمثل مقابل نقدي محتمل ناتج من دمج الأعمال ،على �أنه “بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر” عند االعتراف المبدئي.
• �إن �أدوات الدين التي ال ت�ستوفي ل�شروط الت�صنيف والقيا�س بالتكلفة المطف�أة �أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر يتم ت�صنيفها “بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة” .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يمكن ت�صنيف �أدوات الدين التي
ت�ستوفي �شروط الت�صنيف بالتكلفة المطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر على �أنها “بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو الخ�سارة” عند االعتراف المبدئي �إذا كان هذا الت�صنيف ي�ستبعد �أو يقلل ب�شكل جوهري من عدم الثبات في
القيا�س �أو االعتراف الذي قد ين�ش�أ من قيا�س الموجودات �أو المطلوبات �أو االعتراف بالأرباح �أو الخ�سائر الناتجة عنهما ا�ستناد ًا
�إلى �أ�س�س مختلفة.
في نهاية كل فترة مالية ،يتم قيا�س الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة وفق ًا لقيمتها العادلة ،مع
ت�سجيل �أي �أرباح �أو خ�سائر من القيمة العادلة في بيان الربح �أو الخ�سارة �إلى الحد الذي ال ت�شكل معه جزء ًا من عالقة تحوط
معينة.
�أدوات امللكية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

عند التطبيق المبدئي ،يجوز للمجموعة �أن تختار  -ب�شكل ال يمكن الرجوع فيه ( -ح�سب كل �أداة على حدة) ت�صنيف اال�ستثمارات
في �أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .ال يتم ال�سماح بالت�صنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر �إذا كانت اال�ستثمارات محتفظ بها بغر�ض المتاجرة �أو كانت تمثل مقابل محتمل �ضمن عملية اندماج �أعمال والذي
ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية .3
يتم االحتفاظ بالأ�صل المالي بغر�ض المتاجرة �إذا:
• تم اقتنائه ب�شكل رئي�سي بهدف بيعه على المدى القريب� ،أو
• عند االعتراف المبدئي يكون جزء من محفظة �أدوات مالية محددة تديرها ال�شركة مع ًا والتي يوجد ب�ش�أنها دلي ًال على نمط فعلي
حديث للح�صول على �أرباح ق�صيرة الأجل� ،أو
• يكون عبارة عن م�شتق (با�ستثناء الم�شتق الذي يكون عبارة عن عقد �ضمان مالي �أو �أداة تحوط م�صنفة وفعالة).
يتم مبدئي ًا قيا�س اال�ستثمارات في �أدوات الملكية الم�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر وفق ًا للقيمة العادلة
بالإ�ضافة �إلى تكاليف المعاملة .يتم الحق ًا قيا�سها بالقيمة العادلة مع ت�سجيل �أي �أرباح �أو خ�سائر متراكمة ناتجة عن التغيرات
في القيمة العادلة المعترف بها في الدخل ال�شامل الآخر �ضمن احتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات .لن يتم �إعادة ت�صنيف الربح
المتراكم �أو الخ�سارة المتراكمة �إلى بيان الدخل عند بيع هذه اال�ستثمارات ،ولكن �سوف يتم تحويلها �إلى الأرباح المرحلة.
قامت المجموعة بت�صنيف كافة اال�ستثمارات في �أدوات الملكية والتي ال يتم االحتفاظ بها بغر�ض المتاجرة ،بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية .9
يتم االعتراف بالتوزيعات الناتجة من هذه اال�ستثمارات �ضمن االرباح او الخ�سائر طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،9ما لم تمثل
التوزيعات ب�شكل وا�ضح ا�سترداد جزء من تكلفة اال�ستثمار .يتم �إدراج التوزيعات �ضمن بند “�إيرادات اال�ستثمار” في بيان الدخل.
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�أرباح وخ�سائر �صرف عمالت �أجنبية

يتم تحديد القيمة الدفترية للموجودات المالية المقومة بعملة �أجنبية بنف�س تلك العملة ويتم ترجمتها ب�سعر ال�صرف ال�سائد في
نهاية كل فترة ،وخا�صة بالن�سبة لأدوات الملكية المقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،يتم االعتراف بفروق
�أ�سعار ال�صرف في الدخل ال�شامل الآخر �ضمن احتياطي �إعادة تقييم ا�ستثمارات.
انخفا�ض قيمة موجودات مالية
املوجودات املالية بخالف الت�سهيالت االئتمانية

تطبق المجموعة المنهج العام لتكوين مخ�ص�صات مقابل الخ�سائر االئتمانية المتوقعة وفق ًا لما ن�ص عليه المعيار الدولي للتقارير
المالية  ،9فيما يتعلق بالأدوات المالية بخالف الت�سهيالت االئتمانية مثل النقد و النقد المعادل والمدينون الآخرون .ت�ستخدم
المجموعة الت�صنيف االئتماني وفق ًا لوكاالت ت�صنيف خارجية لتقييم مخاطر االئتمان التي تتعر�ض لها هذه الموجودات المالية
ويتم مراقبة وتحديث هذه الت�صنيفات المن�شورة با�ستمرار.
الت�سهيالت االئتمانية

تتطلب تعليمات بنك الكويت المركزي احت�ساب مخ�ص�ص خ�سائر االئتمان المتوقعة للت�سهيالت االئتمانية وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير
المالية  9وفق ًا لإر�شادات بنك الكويت المركزي �أو المخ�ص�صات المطلوبة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت المركزي� ،أيهما �أعلى.
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي

تتطلب تعليمات بنك الكويت المركزي ت�سجيل مخ�ص�صات عامة بحد �أدنى بن�سبة  1%للت�سهيالت النقدية بال�صافي بعد بع�ض
فئات ال�ضمان المحتجزة .ويتم ت�سجيل المخ�ص�صات المحددة ا�ستنادا �إلى مدة الت�أخر في �سداد الت�سهيل االئتماني كما هو مبين
�أدناه ،بال�صافي بعد ال�ضمانات الم�ؤهلة:
الفئة
دون الم�ستوى
م�شكوك في تح�صيلها
رديئة

مدة الت�أخر في ال�سداد
�أكثر من  90يوم ًا و�أقل من  180يوم ًا
�أكثر من  180و�أقل من  365يوم ًا
�أكثر من  365يوم ًا

ن�سبة المخ�ص�ص
%20
%50
%100

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9التزام ًا بتعليمات بنك الكويت املركزي

ي�ستند مخ�ص�ص خ�سائر االئتمان المتوقعة �إلى خ�سائر االئتمان التي من المتوقع �أن تن�ش�أ على مدار عمر الأ�صل (“خ�سائر
االئتمان المتوقعة على مدار عمر الأداة”) ،ما لم توجد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ تاريخ ا�ستحداث الأداة ،وفي تلك
الحالة ،ي�ستند المخ�ص�ص �إلى خ�سائر االئتمان المتوقعة على مدار مدة اثني ع�شر �شهر ًا (“خ�سائر االئتمان المتوقعة على مدار
اثني ع�شر �شهر ًا”).
�إن خ�سائر االئتمان المتوقعة طوال عمر البند هي خ�سائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع �أحداث التعثر المحتملة على مدار العمر
المتوقع للأداة المالية .تتمثل خ�سائر االئتمان على مدى فترة اثني ع�شر �شهر ًا في ذلك الجزء من خ�سائر االئتمان المتوقعة على
مدى عمر الأداة والذي يمثل خ�سائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن �أحداث التعثر في �سداد الت�سهيالت االئتمانية والمحتملة خالل
فترة اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ المعلومات المالية.
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تحت�سب كل من خ�سائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة وخ�سائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني ع�شر �شهر ًا على �أ�سا�س
فردي �أو مجمع ،ح�سب طبيعة محفظة الت�سهيالت االئتمانية ذات ال�صلة.
قامت المجموعة بو�ضع �سيا�سة تن�ص على �إجراء تقييم في نهاية كل فترة بيانات مالية لما �إذا كانت مخاطر االئتمان المرتبطة
بالت�سهيالت االئتمانية قد زادت ب�صورة ملحوظة منذ التحقق المبدئي ،وذلك عن طريق مراعاة التغير في مخاطر التعثر الذي
قد يحدث على مدى الفترة المتبقية من عمر الت�سهيل االئتماني.
ت�صنف املجموعة الت�سهيالت االئتمانية �إىل ثالث فئات ،املرحلة  1واملرحلة  2واملرحلة  ،3كما هو مبني �أدناه:
املرحلة  :1خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�شر �شهر ًا

تقي�س المجموعة مخ�ص�صات الخ�سائر وفق ًا لمبلغ يعادل خ�سائر االئتمان المتوقعة على مدار اثني ع�شر �شهر ًا للموجودات المالية
التي ال تتعر�ض الزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي �أو لالنك�شافات المحددة كانك�شافات ذات مخاطر
ائتمان منخف�ضة في تاريخ البيانات المالية .وتعتبر المجموعة �أن الأ�صل المالي ذو مخاطر ائتمان منخف�ضة عندما يكون ت�صنيف
مخاطر االئتمان الخا�صة بها معاد ًال للتعريف المفهوم عالمي ًا لـ “درجة اال�ستثمار”.
املرحلة  :2خ�سائر االئتمان على مدار عمر الأداة – دون �أي انخفا�ض ائتماين

تقي�س المجموعة مخ�ص�صات الخ�سائر بمبلغ يعادل خ�سائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الأداة للموجودات المالية التي ت�شهد
زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن دون �أن تتعر�ض لالنخفا�ض االئتماني.
املرحلة  :3خ�سائر االئتمان على مدار عمر الأداة – مع التعر�ض لالنخفا�ض االئتماين

تقي�س المجموعة مخ�ص�صات الخ�سائر بمبلغ يعادل ن�سبة  100%من �صافي التعر�ض �أي بعد خ�صم مبلغ ال�ضمانات المحددة
للمبلغ المعر�ض وفق ًا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
ازدياد خماطر االئتمان ب�شكل ملحوظ

وتقوم المجموعة �أي�ض ًا في كل تاريخ بيانات مالية مجمعة بتقييم ما �إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ تاريخ
االعتراف المبدئي عبر مقارنة مخاطر التعثر الذي يحدث على مدار العمر المتبقي المتوقع من تاريخ البيانات المالية المجمعة
مع مخاطر التعثر في تاريخ االعتراف المبدئي .وتمثل المعايير الكمية المتبعة لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان �سل�سلة
من العتبات الن�سبية والمطلقة.
ويتم اعتبار �أن جميع الأ�صول المالية المت�أخر �سدادها لـفترة  30يوم ًا لديها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف
المبدئي ويتم نقلها �إلى المرحلة الثانية حتى و�إن لم ت�شر المعايير �إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان .با�ستثناء الحاالت التي
يكون لدى المجموعة فيها معلومات معقولة وداعمة تثبت �أن مخاطر االئتمان لم تزداد ب�شكل كبير على الرغم من �أن المدفوعات
التعاقدية قد تجاوزت  30يوم ًا م�ستحقة الدفع.
تقوم المجموعة في كل تاريخ بيانات مالية مجمعة بتقييم ما �إذا كان الأ�صل المالي �أو مجموعة من الأ�صول المالية قد تعر�ضت
النخفا�ض القيمة ائتماني ًا.
وتعتبر المجموعة �أن الأ�صل المالي قد تعر�ض النخفا�ض القيمة عند وقوع حدث واحد �أو �أكثر ممن لهم �أثر ًا �سلبي ًا على الم�ستقبل
المقدر للتدفقات النقدية للأ�صل المالي �أو عند ت�أخر الدفعات التعاقدية لـ  90يوم ًا .ت�صنف كافة الأ�صول المالية التي تعر�ضت
لالنخفا�ض في القيمة االئتمانية �ضمن المرحلة الثالثة لأغرا�ض قيا�س خ�سائر االئتمان المتوقعة .يت�ضمن الدليل على االنخفا�ض
االئتماني للأ�صل المالي البيانات الملحوظة التالية:
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
• �صعوبة مالية جوهرية للمقتر�ض �أو جهة الإ�صدار
• مخالفة بنود العقد مثل التعثر �أو الت�أخر في ال�سداد
• قيام المقر�ض بمنح المقتر�ض حق امتياز ،ما لم ي�ضع المقر�ض في اعتباره خالف ذلك ،لأ�سباب اقت�صادية وتعاقدية تتعلق
بتعر�ض المقتر�ض ل�صعوبة مالية
• تال�شي وجود �سوق ن�شط للأوراق المالية نظر ًا لل�صعوبات المالية
• �شراء �أ�صل مالي بمعدل خ�صم كبير يعك�س خ�سائر االئتمان المتوقعة
• في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،وفي حالة عدم زيادة مخاطر االئتمان لأ�صل مالي �أو مجموعة �أ�صول مالية ب�شكل جوهري
منذ التحقق المبدئي �أو لم تتعر�ض لالنخفا�ض في القيمة االئتمانية ،يتم ت�صنيف هذه الأ�صول المالية �ضمن المرحلة الأولى.
احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة

تحت�سب المجموعة خ�سائر االئتمان المتوقعة ا�ستناد ًا �إلى ثالثة �سيناريوهات مرجحة باالحتماالت لقيا�س االنخفا�ضات النقدية
المتوقعة ،مخ�صومة بن�سبة تقريبية �إلى معدل الفائدة الفعلي .واالنخفا�ض النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية الم�ستحقة �إلى
المن�ش�أة طبق ًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المن�ش�أة ا�ستالمها.
فيما يلي �آليات احت�ساب خ�سائر االئتمان المتوقعة والعنا�صر الرئي�سية فيها هي كما يلي:
• �إن احتماالت التعثر هي تقدير احتمال التعثر في ال�سداد خالل نطاق زمني معين .قد يقع التعثر فقط في وقت معين خالل
الفترة المقدرة ،في حالة عدم ا�ستبعاد الأ�صل المالي �سابق ًا وا�ستمرار �إدراجه في المحفظة .ت�ستخدم المجموعة طريقة قيا�س
احتماالت التعثر خالل الدورات الزمنية في وقت معين لتحديد كل ت�صنيف بغر�ض احت�ساب خ�سائر االئتمان المتوقعة .يمثل
الحد الأدنى الحتمال التعثر  1.34%للت�سهيالت التمويلية الممنوحة للعمالء .ال يوجد تقييم لعمالء المجموعة تم عن طريق
�شركات التقييم الخارجي.
• قيمة التعر�ض في حالة التعثر تتمثل في تقدير قيمة التعر�ض المحتمل مواجهتها عند وقوع تعثر في الم�ستقبل �أخذ ًا في االعتبار
التغيرات المتوقعة في المخاطر بعد تاريخ البيانات المالية ،بما في ذلك �سداد �أ�صل المبلغ والفوائد �سواء في المواعيد المقررة
بموجب العقد وكذلك ،االنخفا�ض المتوقع في الت�سهيالت التي تلتزم بها المجموعة .وفق ًا لمتطلبات بنك الكويت المركزي،
تطبق المجموعة معامل تحويل االئتمان بن�سبة  100%على الت�سهيالت النقدية .
• معدل الخ�سارة عند التعثر هو تقدير الخ�سائر الناتجة في حالة وقوع حدث التعثر في ال�سداد في وقت معين .وت�ستند الخ�سائر
�إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية الم�ستحقة وتلك التي يتوقع الممول ا�ستالمها ،بما في ذلك مبلغ ال�ضمان .وعادة ما
يتم التعبير عنها بن�سبة من قيمة التعر�ض عند التعثر.
بخالف �آليات تقدير معدل الخ�سارة عند التعثر �أعاله ،تلتزم المجموعة بالإر�شادات كما يلي :الواردة في تعليمات بنك الكويت
المركزي كما يلي:
• تطبق المجموعة معدل الخ�سارة عند التعثر بن�سبة  50%كحد �أدنى للت�سهيالت االئتمانية غير المكفولة ب�ضمان.
• تلتزم المجموعة بال�ضمانات الم�ؤهلة لال�ستبعاد وبن�سبة اال�ستقطاع على النحو الوارد في تعليمات بنك الكويت المركزي.
عند تقدير خ�سائر االئتمان المتوقعة ،تراعي المجموعة ثالثة �سيناريوهات (�سيناريو �أ�سا�سي� ،سيناريو متزايد� ،سيناريو
منخف�ض) .يرتبط كل �سيناريو من هذه ال�سيناريوهات بقيم مختلفة لعوامل احتمالية التعثر ،وقيمة التعر�ض عند التعثر ،ومعدل
الخ�سارة عند التعثر كما هو مو�ضح في �أ�سا�س الإعداد ومتى كان مالئم ًا ،يت�ضمن تقييم ال�سيناريوهات المتعددة كيفية التوقع
با�سترداد الت�سهيالت االئتمانية غير المنتظمة بما في ذلك احتمالية ت�صويب التعثر في �سداد الت�سهيالت االئتمانية وقيمة ال�ضمان
�أو المبلغ الذي قد يتم ا�ستالمه مقابل بيع الأ�صل.
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�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�إن الفترة الق�صوى التي يتم خاللها تحديد خ�سائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدية للأ�صل المالي ما لم تكن للمجموعة حق قانوني
في ا�ستدعائها في وقت مبكر با�ستثناء الموجودات المالية المدرجة �ضمن الم�ستوى 2؛ حيث ت�أخذ المجموعة في اعتبارها الحد
الأدنى لمدة اال�ستحقاق لجميع الت�سهيالت التمويلية لمدة � 7سنوات (با�ستثناء التمويل اال�ستهالكي وت�سهيالت الإ�سكان ال�شخ�صي
التي يقوم بتنظيمها بنك الكويت المركزي بنا ًء على الرواتب) ما لم يكن للت�سهيالت التمويلية مدة ا�ستحقاق تعاقدية غير قابلة
للتمديد ،وتكون الدفعة النهائية �أقل من  50%من �إجمالي قيمة الت�سهيل الممنوح .بالن�سبة للتمويل اال�ستهالكي وت�سهيالت
الإ�سكان ال�شخ�صي والتي تخ�ضع لرقابة بنك الكويت المركزي ا�ستناد ًا �إلى الراتب والم�صنفة �ضمن المرحلة  ،2تحدد المجموعة
الحد الأدنى لمدة اال�ستحقاق لمدة � 5سنوات و� 15سنة على التوالي.
فيما يلي �آليات طريقة احت�ساب خ�سائر االئتمان المتوقعة:
املرحلة  :1تحت�سب خ�سائر االئتمان على مدار مدة اثني ع�شر �شهر ًا بذلك الجزء من خ�سائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر
الأداة والذي يمثل خ�سائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن �أحداث التعثر عن �سداد الت�سهيالت االئتمانية والمحتملة خالل فترة اثني
ع�شر �شهر ًا بعد تاريخ البيانات المالية .تحت�سب ال�شركة مخ�ص�ص خ�سائر االئتمان المتوقعة على مدار االثني ع�شر �شهر ًا ا�ستناد ًا
�إلى التوقع بحدوث التعثر خالل فترة االثني ع�شر �شهر ًا التالية لتاريخ البيانات المالية .ويتم تطبيق احتماالت التعثر المتوقعة على
مدار االثني ع�شر �شهر ًا على قيمة التعر�ض المتوقعة عند التعثر م�ضروب ًة في معدل الخ�سارة عند التعثر المتوقع ومخ�صومة بن�سبة
تقريبية على ن�سبة معدل الربح الفعلي الأ�صلي .يتم االحت�ساب وفق ًا لل�سيناريوهات الثالثة المذكورة �أعاله.
املرحلة  :2في حالة �أن ي�سجل الت�سهيل االئتماني زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ تاريخ التحقق المبدئي ،ت�سجل ال�شركة
مخ�ص�ص ًا لخ�سائر االئتمان على مدار عمر الت�سهيل االئتماني .وهذه الآليات مماثلة لتلك المو�ضحة �أعاله ،بما في ذلك اال�ستعانة
بالعديد من ال�سيناريوهات .ويتم خ�صم االنخفا�ضات النقدية المتوقعة بن�سبة تقريبية �إلى معدل الربح الفعلي الأ�صلي.
املرحلة  :3بالن�سبة للت�سهيالت االئتمانية الم�صنفة كمنخف�ضة ائتماني ًا ،تعترف ال�شركة بخ�سائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر
الت�سهيالت طبق ًا لمتطلبات بنك الكويت المركزي كما هو مو�ضح �أدناه.
تقي�س المجموعة خ�سائر االئتمان المتوقعة للت�سهيالت االئتمانية الم�صنفة في المرحلة الثالثة وفق ًا لمعدل خ�سارة عند التعثر
بن�سبة  100%من �صافي التعر�ض �أي بعد الأخذ في االعتبار ال�ضمانات المحددة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
اال�ستعانة باملعلومات امل�ستقبلية

ت�ستعين المجموعة بالمعلومات الم�ستقبلية في تقييمها �إذا ما كانت مخاطر االئتمان للأداة قد زادت ب�شكل ملحوظ منذ االعتراف
المبدئي وقيا�س خ�سائر االئتمان المتوقعة لها .وقد قامت المجموعة ب�إجراء تحليل تاريخي وتو�صل �إلى المتغيرات االقت�صادية
الرئي�سية التي ت�ؤثر على مخاطر االئتمان وخ�سائر االئتمان المتوقعة.
ويتم �إجراء تعديالت ترتبط باالقت�صاد الكلي لتحديد مدى التفاوت مقارنة بال�سيناريوهات االقت�صادية .وهذه التعديالت تعك�س
التوقعات المقبولة والم�ؤيدة للظروف الم�ستقبلية لالقت�صاد الكلي والتي قد ال يتم التو�صل �إليها خالل عمليات احت�ساب خ�سائر
االئتمان المتوقعة الأ�سا�سية.
وت�شتمل عوامل االقت�صاد الكلي على �سبيل المثال ال الح�صر الناتج الإجمالي المحلي ومعدالت البطالة ،و�أ�سعار النفط وتتطلب
تقييم ًا لكل من التوجه الحالي والمتوقع لدورة االقت�صاد الكلي.
�إن اال�ستعانة بالمعلومات الم�ستقبلية تزيد من درجة الأحكام المطلوبة التي ينبغي اتخاذها حول مدى ت�أثر خ�سائر االئتمان
المتوقعة بالتغيرات في هذه العوامل المرتبطة باالقت�صاد الكلي .وتتم ب�صورة منتظمة مراجعة المنهجيات واالفترا�ضات التي
ت�شتمل على �أية توقعات حول الظروف االقت�صادية الم�ستقبلية.
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�إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية

تقوم المجموعة ب�إلغاء االعتراف بالأ�صل المالي فقط في حالة انتهاء �صالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأ�صل
�أو نقل الأ�صل المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية الأ�صل للطرف الآخر .في حال عدم قيام المجموعة بنقل �أو االحتفاظ بكافة
مخاطر ومزايا الملكية وا�ستمرت في ال�سيطرة على الأ�صل المنقول ،تقوم المجموعة ب�إثبات ح�صتها المحتفظ بها في الأ�صل
وااللتزام الم�صاحب له مقابل المبالغ التي قد ت�ضطر لدفعها� .إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الأ�صل المالي
المنقول ،ت�ستمر المجموعة في االعتراف بالأ�صل المالي كما يتم االعتراف بالتزام مالي م�ضمون بمقدار المتح�صالت الم�ستلمة.
عند �إلغاء االعتراف بالأ�صل المالي المقا�س بالتكلفة المطف�أة ،يتم ت�سجيل الفرق بين القيمة الدفترية لهذا الأ�صل والمبلغ المقابل
الم�ستلم والم�ستحق في بيان الدخل.
املطلوبات املالية و�أدوات حقوق امللكية
الت�صنيف كدين �أو حقوق ملكية

يتم ت�صنيف �أدوات الدين وحقوق الملكية الم�صدرة من قبل المن�ش�أة �ضمن المطلوبات المالية �أو حقوق الملكية وفق ًا لم�ضمون
الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي و�أداة حقوق الملكية.
�أدوات حقوق امللكية

�إن �أداة حقوق الملكية هي �أي عقد يثبت ح�صة متبقية في موجودات من�ش�أة بعد خ�صم جميع التزاماتها .يتم االعتراف ب�أدوات
حقوق الملكية ال�صادرة من قبل المن�ش�أة ب�صافي المتح�صالت الم�ستلمة بعد خ�صم تكاليف الإ�صدار المبا�شرة.
يتم االعتراف ب�إعادة �شراء �أدوات حقوق الملكية الخا�صة بال�شركة ويتم خ�صمها مبا�شرة في حقوق الملكية .ال يتم االعتراف بربح
�أو خ�سارة في بيان الدخل نتيجة �شراء �أو بيع �أو �إ�صدار �أو �إلغاء �أدوات حقوق الملكية الخا�صة بالمجموعة.
املطلوبات املالية

يتم قيا�س كافة المطلوبات المالية الحق ًا بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة �أو القيمة العادلة من خالل بيان
الدخل.
املطلوبات املالية املقا�سة الحق ًا بالتكلفة املطف�أة

يتم الحق ًا قيا�س المطلوبات المالية التي ال ت�صنف �ضمن البنود التالية ،بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة:
• المقابل النقدي المحتمل في عملية اندماج الأعمال؛
• محتفظ بها للمتاجرة؛
• م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
�إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احت�ساب التكلفة المطف�أة للمطلوبات المالية وتوزيع م�صاريف الفوائد على مدار الفترات
ذات ال�صلة� .إن معدل الفائدة الفعلي هو معدل خ�صم المدفوعات النقدية الم�ستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الر�سوم
والنقاط المدفوعة �أو الم�ستلمة والتي ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وغير ذلك من عالوات
�أو خ�صومات) خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية� ،أو (حيث يكون منا�سب ًا) على مدى فترة �أق�صر� ،إلى التكلفة المطف�أة
للمطلوبات المالية.
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خ�سائر و�أرباح �صرف العمالت الأجنبية

بالن�سبة للمطلوبات المالية المقومة بعمالت �أجنبية والتي يتم قيا�سها بالتكلفة المطف�أة في نهاية كل فترة ،ف�إنه يتم تحديد خ�سائر و�أرباح
�صرف العمالت الأجنبية ا�ستناد ًا �إلى التكلفة المطف�أة لهذه الأدوات .يتم االعتراف بهذه الخ�سائر والأرباح الناتجة عن �صرف العمالت
الأجنبية �ضمن بند “�إيرادات �أو م�صروفات �أخرى” في بيان الدخل للمطلوبات المالية التي ال ت�شكل جزء ًا من عالقة تحوط محددة.
�إلغاء االعرتاف باملطلوبات املالية

تقوم المجموعة ب�إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الإعفاء من التزامات المجموعة �أو �إلغا�ؤها �أو انتهاء
�صالحية ا�ستحقاقها .ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الم�ستبعد والمبلغ النقدي المدفوع والم�ستحق،
في بيان الدخل.
2.3.3

ا�ستثمارات عقارية
�إن اال�ستثمارات العقارية هي العقارات التي تم اقتناءها من �أجل ت�أجيرها لفترات طويلة �أو اال�ستفادة من ارتفاع قيمتها الر�أ�سمالية
(بما في ذلك العقارات قيد االن�شاء المحتفظ بها لنف�س الغر�ض) .يتم �إثبات اال�ستثمارات العقارية عند اقتناءها بالتكلفة مت�ضمن
م�صاريف المعاملة .الحق ًا ،يتم �إعادة قيا�س اال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة من خالل مقيمين م�ستقلين معتمدين .تثبت
الأرباح والخ�سائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع للفترة التي تن�ش�أ فيها.
يتم ا�ستبعاد اال�ستثمارات العقارية عند بيعها �أو ا�ستبعادها من اال�ستخدام ويكون من المتوقع �أال تدر منافع م�ستقبلية .تدرج
الأرباح والخ�سائر الناتجة عن اال�ستبعاد (يتم احت�سابها بمقدار الفرق بين �صافي المح�صل من اال�ستبعاد والقيمة الدفترية
للأ�صل) في بيان الدخل المجمع للفترة التي تم فيها اال�ستبعاد.

2.3.4

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك المتراكم و�أي خ�سائر متراكمة ناتجة عن انخفا�ض
القيمة.
ت�ستهلك الممتلكات والمعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) طبق ًا لطريقة الق�سط الثابت وذلك ح�سب الأعمار الإنتاجية المقدرة لها كما
يلي:
�سنوات
مبانٍ
�أثاث ومعدات و�أخرى
�سيارات

20
3-5
4

يبد�أ اال�ستهالك عندما يتم تجهيز الأ�صول ال�ستخدامها المزمع .يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة ،والقيم المتبقية ،وطرق
اال�ستهالك في تاريخ كل فترة تقرير ،وت�سجيل �أثر �أية تغيرات في التقدير ال ُم َحا�سب عنه على �أ�سا�س م�ستقبلي.
يتم مراجعة هذه الأ�صول ب�صورة دورية لتحديد �أي انخفا�ض في القيمة .عندما يكون هناك م�ؤ�شر على �أن القيمة الدفترية لبند
من بنود الأ�صول �أكبر من قيمته اال�ستردادية ،يتم تخفي�ض قيمة الأ�صول لقيمتها اال�ستردادية .وتدرج خ�سارة انخفا�ض القيمة
�ضمن بيان الربح �أو الخ�سارة المجمع .لغر�ض تحديد انخفا�ض القيمة ،يتم تجميع الأ�صول لأقل م�ستوى يمكن عنده تحديد تدفقات
نقدية ب�شكل م�ستقل لتلك المجموعة من الأ�صول (وحدات توليد النقد).
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يتم �إدراج الأر�ض بمبلغ �إعادة التقييم وفق ًا لما تحدده التقييمات الم�ستقلة التي تتم كل �سنة� .إن �أي زيادة ناتجة من �إعادة تقييم
الأر�ض يتم ت�سجيلها على ح�ساب احتياطي �إعادة تقييم الأر�ض� ،شرط �أال يعك�س فقط انخفا�ض في �إعادة التقييم لنف�س الأ�صول
والذي تم تحققه �سابق ًا �ضمن الم�صاريف.
حيث يتم في هذه الحالة ت�سجيل الزيادة في بيان الربح �أو الخ�سارة المجمع بمبلغ يعادل االنخفا�ض المح ّمل �سابق ًا .يتم ت�سجيل �أي
انخفا�ض في القيمة الم�سجلة للأر�ض ناتجة عن �إعادة تقييم الأر�ض كم�صروف �إلى الحد الذي تزيد فيه عن الر�صيد المحتفظ
به في احتياطي �إعادة تقييم الأر�ض الناتج عن تقييم �سابق للأ�صل� ،إن وجد� .سيتم تحويل احتياطي �إعادة تقييم الأر�ض مبا�شرة
�إلى الأرباح المرحلة عند ا�ستبعاد الأ�صل.
يتم تحديد الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة عن بيع �أو ا�ستبعاد �أي من الممتلكات والمعدات على �أنها الفرق بين متح�صالت المبيعات
والقيمة الم�سجلة للأ�صل ويتم االعتراف بها في بيان الربح �أو الخ�سارة المجمع.
2.3.5

مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم المجموعة باحت�ساب مخ�ص�ص ًا لمكاف�أة نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين .ي�ستند ا�ستحقاق هذه المنافع �إلى �آخر راتب
وطول مدة خدمة الموظفين �شريطة �إتمام فترة خدمة معينة كحد �أدنى .تُ�ستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة
الخدمة.
وبالن�سبة للموظفين الكويتيين ،تقوم المجموعة بدفع ا�شتراكات لبرنامج ال�ضمان االجتماعي وتحت�سب هذه اال�شتراكات على �أ�سا�س
ن�سبة مئوية من رواتب الموظفين� .إن التزامات المجموعة محدودة بتلك اال�شتراكات والتي ت�سجل كم�صروف عند ا�ستحقاقها.

2.3.6

�أ�سهم اخلزينة
تتمثل �أ�سهم الخزينة في الأ�سهم الذاتية لل�شركة الأم التي تم �إ�صدارها ،و�إعادة �شرائها الحق ًا من قبل ال�شركة الأم ولم يتم �إعادة
�إ�صدارها �أو �إلغاءها بعد .تتم المحا�سبة عن �أ�سهم الخزينة با�ستخدام طريقة التكلفة .وفق ًا لتلك الطريقة ،تظهر تكلفة الأ�سهم
المملوكة في حقوق الملكية .عندما يتم �إعادة �إ�صدار �أ�سهم الخزينة ،تظهر الأرباح في ح�ساب م�ستقل �ضمن حقوق الملكية (�أرباح
بيع �أ�سهم الخزينة) ،وهي غير قابلة للتوزيع .في حالة وجود خ�سائر محققة يتم �إدراجها في نف�س الح�ساب بالقدر الذي يغطي
الر�صيد الدائن في ذلك الح�ساب .ويتم تحميل فائ�ض الخ�سائر على الأرباح المرحلة ثم على االحتياطيات .ويتم ا�ستخدام الأرباح
المرحلة من بيع
المحققة الحق ًا من بيع �أ�سهم الخزينة �أو ًال لتخفي�ض �أي خ�سائر م�سجلة �سابق ًا في ح�ساب االحتياطيات والأرباح
ّ
�أ�سهم الخزينة .ال يتم توزيع �أرباح نقدية عن تلك الأ�سهم� .إن �إ�صدار �أ�سهم منحة �سوف ي�ؤدي �إلى زيادة عدد �أ�سهم الخزينة ب�شكل
تنا�سبي وكذلك تخفي�ض متو�سط التكلفة لل�سهم دون �أن ي�ؤثر على التكلفة الإجمالية لأ�سهم الخزينة.

2.3.7

منح حكومية
يتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد ت�أكيد معقول ب�أنه �سيتم ا�ستالم المنحة و�سيتم االلتزام بكافة ال�شروط المرفقة.
عندما تتعلق المنحة ببند الم�صروفات ،يتم ت�سجيلها ك�إيرادات �أخرى على �أ�سا�س منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها
تحميل التكاليف ذات ال�صلة ،التي تم تخ�صي�ص تلك المنحة لتعوي�ضها ،كم�صروفات .وعندما تتعلق المنحة ب�أ�صل ما ،يتم
ت�سجيلها ك�إيرادات بمبالغ مت�ساوية على مدار العمر الإنتاجي المتوقع للأ�صل ذي ال�صلة.
عندما تقوم المجموعة با�ستالم منح من موجودات غير نقدية ،يتم ت�سجيل الأ�صل والمنحة بالقيم الإ�سمية ويتم الإفراج عنهما
للأرباح �أو الخ�سائر على مدار العمر الإنتاجي المتوقع للأ�صل ،ا�ستناد ًا �إلى نمط ا�ستهالك مزايا الأ�صل ذي ال�صلة على �أق�ساط
�سنوية مت�ساوية.
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2.3.8

املحا�سبة عن عقود الإيجار
عندما تكون المجموعة هي الطرف الم�ست�أجر
حددت المجموعة عند بدء العقد ما �إذا كان العقد هو عقد �إيجار �أو يت�ضمن �إيجار .تعترف المجموعة ب�أ�صل حق اال�ستخدام
والتزام مقابل عقد الإيجار في التاريخ الذي يكون فيه الأ�صل متاح ًا لال�ستخدام من قبل المجموعة (تاريخ بدء العقد).
اعتبار ًا من ذلك التاريخ ،تقي�س المجموعة حق اال�ستخدام بالتكلفة والتي تتكون من:
• قيمة القيا�س المبدئي اللتزام عقد الإيجار.
• �أي دفعات عقد �إيجار م�سددة في �أو قبل تاريخ بدء مدة عقد الإيجار ،ناق�ص َا �أي حوافز �إيجار م�ستحقة التح�صيل.
• �أي تكاليف مبا�شرة �أولية؛ و
• تقدير للتكاليف التي �سيتم تكبدها لإعادة الأ�صل محل العقد �إلى الحالة المطلوبة وفق ًا لأحكام و�شروط عقد الإيجار كنتيجة
ال�ستخدام الأ�صل محل العقد خالل فترة معينة ،ويجب االعتراف بها على �أنها جزء من تكلفة �أ�صل “حق اال�ستخدام” عندما تتكبد
المجموعة االلتزام بتلك التكاليف المتكبدة في تاريخ بدء مدة العقد �أو كنتيجة ال�ستخدام الأ�صل محل العقد خالل فترة معينة.
في تاريخ بدء مدة العقد تقي�س المجموعة التزام عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد الإيجار غير الم�سددة في ذلك
التاريخ .اعتبار ًا من ذلك التاريخ ،يتم خ�صم دفعات عقد الإيجار با�ستخدام معدل الفائدة ال�ضمني في عقد الإيجار� ،إذا �أمكن
تحديد هذا المعدل ب�سهولة� .إذا كان ال يمكن تحديده ب�سهولة ،ت�ستخدم المجموعة معدل اقترا�ضها الإ�ضافي.
تتكون دفعات عقد الإيجار المت�ضمنة في قيا�س التزام عقد الإيجار من الدفعات التالية لحق ا�ستخدام الأ�صل محل العقد خالل
مدة عقد الإيجار والتي لم ت�سدد في تاريخ بدء مدة العقد:
• الدفعات الثابتة (بما في ذلك دفعات الإيجار الثابتة في جوهرها) ،ناق�ص ًا �أي حوافز �إيجار م�ستحقة التح�صيل.
• دفعات عقد �إيجار متغيرة تعتمد على م�ؤ�شر �أو معدل.
• مبالغ يتوقع دفعها بوا�سطة الم�ست�أجر بموجب �ضمانات القيمة المتبقية.
• �سعر ممار�سة خيار ال�شراء �إذا كان الم�ست�أجر مت�أكد ًا من ممار�سة هذا الخيار ب�صورة معقولة ،و
• دفعات الغرامات لإنهاء عقد الإيجار �إذا كانت مدة عقد الإيجار تعك�س ممار�سة الم�ست�أجر خيار �إنهاء عقد الإيجار.
• دفعات �إيجارات عقود الإيجار ق�صيرة الأجل والأ�صول منخف�ضة القيمة على �أ�سا�س الق�سط الثابت المعترف بها كم�صروف في
بيان الدخل.
عند تحمل المجموعة التزام مقابل تكاليف �إزالة الأ�صل الم�ست�أجر �أو رده �إلى المكان الذي يقع فيه �أو �إعادة الأ�صل المعني للحالة
المطلوبة وفق ًا ل�شروط و�أحكام عقد الإيجار ،يتم تكوين مخ�ص�ص وقيا�سه وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي  .37يتم �إدراج التكاليف
في �أ�صل حق اال�ستخدام ذي ال�صلة بقدر ما تتعلق التكاليف بهذا الأ�صل ،ما لم يتم تكبد تلك التكاليف لإنتاج مخزون.
القيا�س الالحق

بعد تاريخ بدء مدة العقد ،تقي�س المجموعة �أ�صل حق اال�ستخدام بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك المتراكم وخ�سائر االنخفا�ض في
القيمة .يتم احت�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت خالل العمر الإنتاجي للأ�صل ومدة عقد الإيجار� ،أيهما �أقرب .تحدد
المجموعة ما �إذا كان �أ�صل حق اال�ستخدام قد تعر�ض لالنخفا�ض في القيمة وتعترف ب�أي خ�سارة ناتجة عن االنخفا�ض في القيمة
في بيان الدخل .يبد�أ اال�ستهالك عند تاريخ بدء مدة عقد الإيجار.
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بعد تاريخ بدء مدة العقد ،تقي�س المجموعة التزام عقد الإيجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية كي تعك�س الفائدة على التزام
عقد الإيجار وتخفي�ض القيمة الدفترية لتعك�س دفعات عقد الإيجار الم�سددة.
تعيد المجموعة قيا�س التزام عقد الإيجار (وتقوم ب�إجراء الت�سوية المالئمة على �أ�صل حق اال�ستخدام ذي ال�صلة) عند:
• تغير مدة عقد الإيجار �أو عندما يكون هناك حدث مهم �أو يطر�أ تغيير في الظروف نتيجة التغير في تقييم ممار�سة خيار ال�شراء،
وفي هذه الحالة يتم �إعادة قيا�س التزام عقد الإيجار عن طريق خ�صم دفعات عقد الإيجار المعدلة با�ستخدام معدل الخ�صم
المعدل.
• تغير دفعات عقد الإيجار ب�سبب التغيرات التي طر�أت على الم�ؤ�شر �أو المعدل �أو الدفعات المتوقعة وف ًقا للقيمة المتبقية المكفولة،
وفي هذه الحاالت يتم �إعادة قيا�س التزام عقد الإيجار عن طريق خ�صم دفعات عقد الإيجار المعدلة با�ستخدام معدل خ�صم
غير متغير (ما لم يكن تغير دفعات عقد الإيجار ب�سبب التغير في معدل الفائدة المتغيرة ،وفي هذه الحالة يتم ا�ستخدام معدل
الخ�صم المعدل).
• تعديل عقد الإيجار وعدم المحا�سبة عن تعديل عقد الإيجار كعقد �إيجار منف�صل ،وفي هذه الحالة يتم �إعادة قيا�س التزام
عقد الإيجار ا�ستناد ًا �إلى مدة عقد الإيجار المعدل عن طريق خ�صم دفعات عقد الإيجار با�ستخدام معدل الخ�صم المعدل في
التاريخ الفعلي للتعديل.
توزع كل دفعة �إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على بيان الدخل خالل مدة عقد الإيجار كي تنتج
معدل فائدة دوري ثابت على الر�صيد المتبقي من االلتزام لكل فترة� .إن معدل العائد الدوري الثابت للفائدة هو معدل الخ�صم
الم�ستخدم في القيا�س المبدئي اللتزام عقد الإيجار.
بالن�سبة للعقد الذي ينطوي على مكون �إيجاري مع مكون �إيجاري �أو غير �إيجاري واحد �أو �أكثر ،يجب على الم�ست�أجر توزيع المقابل
المالي في العقد على كل مكون �إيجاري على �أ�سا�س ال�سعر التنا�سبي الم�ستقل للمكون الإيجاري ،وال�سعر الم�ستقل الإجمالي
للمكونات غير الإيجارية.
معامالت البيع و�إعادة اال�ستئجار

تبرم المجموعة معامالت بيع و�إعادة ا�ستئجار بحيث تقوم ببيع �أ�صول معينة �إلى طرف ثالث ومن ثم تعيد ا�ستئجارها .وعند تقدير
�أن عائدات البيع الم�ستلمة تعك�س القيمة العادلة ،يتم االعتراف ب�أي ربح �أو خ�سارة ناتج عن البيع في بيان الدخل ،بقدر ما ترتبط
بالحقوق التي تم نقلها .وتدرج �أي �أرباح �أو خ�سائر متبقية مرتبطة بالحقوق �ضمن القيمة الدفترية لأ�صل حق اال�ستخدام المعترف
به عند بدء مدة عقد الإيجار .في حين �إذا كانت عائدات البيع الم�ستلمة لي�ست وف ًقا للقيمة العادلة ،يتم االعتراف ب�أي �شروط �سوق
�أقل بمثابة دفعة مقدمة من دفعات الإيجار ،ويتم االعتراف ب�أي �شروط �سوق �أعلى بمثابة تمويل �إ�ضافي مقدم بوا�سطة الم�ؤجر.
عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ؤجر

يتم ت�صنيف عقود الإيجار التي تكون فيها المجموعة هي الطرف الم�ؤجر كعقود �إيجار تمويلي �أو ت�شغيلي .عندما تنقل �شروط عقد
الإيجار كافة مخاطر ومنافع الملكية �إلى الم�ست�أجر ،يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد �إيجار تمويلي.
وت�صنف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي.
يتم االعتراف ب�إيراد الت�أجير من عقود الإيجار الت�شغيلي على �أ�سا�س الق�سط الثابت طوال مدة عقد الإيجار .يتم �إ�ضافة التكاليف
الأولية المبا�شرة المتكبدة في التفاو�ض وترتيب عقد �إيجار ت�شغيلي �إلى القيمة الدفترية للأ�صل الم�ؤجر ويتم �إطفائها على �أ�سا�س
الق�سط الثابت على مدى مدة عقد الإيجار.
عندما ي�شتمل العقد على مكونات �إيجارية وغير �إيجارية ،تطبق ال�شركة المعيار الدولي للتقارير المالية  15لتوزيع المقابل بموجب
العقد على كل مكون.
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�	2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
2.3.9

االعرتاف بالإيرادات
�إيرادات فوائد من ت�سهيالت ائتمانية

تت�ضمن اتفاقية الإقرا�ض الموقعة مع العمالء معدالت فوائد من ت�سهيالت ائتمانية .ويقوم العميل بت�سديد كامل المبلغ
الم�ستحق على �أق�ساط مت�ساوية على مدى فترة العقد .يتم االعتراف بايرادات الفوائد من الت�سهيالت االئتمانية على مدى
فترة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم الإعتراف بالر�سوم التي تعد جزء ًا ال يتجز�أ من العائد الفعلي للأ�صل
المالي با�ستخدام طريقة العائد الفعلي .ما �إن يتم تخفي�ض الت�سهيالت االئتمانية كنتيجة لخ�سارة في انخفا�ض في القيمة،
يتم االعتراف بايرادات الفوائد با�ستخدام ن�سبة الفائدة الم�ستخدمة لخ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلية لغر�ض قيا�س
الخ�سارة في انخفا�ض القيمة.
�أتعاب و�إيرادات عمولة

يتم االعتراف ب�إيرادات �أتعاب العمولة بالت�ساوي على مدار فترة العقد المرتبطة بالعمولة .تتم معالجة الإي��رادات المتعلقة
بالفترات الم�ستقبلية على �أنها �إيرادات م�ؤجلة ويتم �إدراجها في بيان المركز المالي المجمع كخ�صم من �إجمالي ذمم الت�سهيالت
االئتمانية .يتم االعتراف ب�إيرادات الر�سوم المكت�سبة من الخدمات المقدمة خالل فترة معينة على مدى فترة الخدمات.
�إيرادات توزيعات �أرباح

يتم االعتراف ب�إيرادات التوزيعات حينما يثبت الحق في ا�ستالم الدفعات.
�إيرادات فوائد

يتم االعتراف ب�إيرادات الفوائد على �أ�سا�س العائد الفعلي� .إذا تم تخفي�ض قيمة الأ�صل المالي �أو مجموعة من الأ�صول المالية
المت�شابهة كنتيجة لخ�سارة انخفا�ض في القيمة ،يتم االعتراف ب�إيرادات الفوائد با�ستخدام معدل الفائدة الم�ستخدم لخ�صم
التدفقات النقدية الم�ستقبلية ،ويتم �إثبات المبلغ بال�صافي من انخفا�ض القيمة لغر�ض قيا�س خ�سارة االنخفا�ض في القيمة.
 2.3.10تكاليف االقرتا�ض
يتم االعتراف بتكاليف االقترا�ض كم�صاريف في الفترة التي يتم تكبدها.
 2.3.11االنخفا�ض يف الأ�صول غري املالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لأ�صولها غير المالية لتحديد ما �إذا كان هناك دليل على وجود خ�سائر
ناتجة عن انخفا�ض قيمة هذه الأ�صول .في حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة اال�ستردادية للأ�صل لتحديد خ�سائر
انخفا�ض القيمة (�إن وجدت) .و�إذا لم يكن بالإمكان تقدير القيمة اال�ستردادية لأي �أ�صل ما ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة
اال�ستردادية لوحدة �إنتاج النقد التي يندرج �ضمنها هذا الأ�صل .وفي حال توفر �أ�سا�س معقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع �أ�صول
المجموعة على كل وحدة من وحدات �إنتاج النقد� ،أو توزع ب�شكل �آخر على المجموعة الأقل من وحدات �إنتاج النقد التي يتوافر لها
�أ�سا�س معقول وثابت للتوزيع.
تمثل القيمة اال�ستردادية القيمة العادلة ناق�ص ًا التكاليف المتكبدة حتى البيع �أو القيمة �أثناء اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى .عند تحديد
قيمة اال�ستخدام ،يتم خ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة �إلى قيمتها الحالية با�ستخدام مع ّدل خ�صم يعك�س معدالت
ال�سوق الحالية والمخاطر المتعلقة بالأ�صل الذي لم يتم له تعديل تقديرات التدفقات النقدية الم�ستقبلية.
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�إذا تم تقدير القيمة اال�ستردادية لأ�صل ما (�أو وحدة �إنتاج النقد) ب�أقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفي�ض القيمة الدفترية للأ�صل
(وحدة �إنتاج النقد) �إلى قيمتها اال�ستردادية .وتتحقق خ�سارة انخفا�ض القيمة مبا�شرة �ضمن بيان الربح �أو الخ�سارة المجمع ،ما لم
يدرج الأ�صل بالقيمة المعاد تقييمها حيث يتم في هذه الحالة المحا�سبة عن خ�سارة انخفا�ض القيمة كانخفا�ض في �إعادة التقييم.
فيما يخ�ص الأ�صول غير المالية بخالف ال�شهرة ،يتم �إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر يدل على
�أن خ�سائر انخفا�ض القيمة المدرجة �سابق ًا لم يعد لها وجود �أو �أنها انخف�ضت قيمتها .وفي حال رد خ�سارة انخفا�ض القيمة الحق ًا،
ف�إن القيمة الدفترية للأ�صل (وحدة �إنتاج النقد) يتم زيادتها �إلى القيمة المقدرة المعدّلة لقيمتها اال�ستردادية ،على �أال تتجاوز
القيمة الدفترية التي تم زيادتها القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم تتحقق �أي خ�سارة انخفا�ض في القيمة
للأ�صل (وحدة �إنتاج النقد) في �سنوات �سابقة .ويتحقق عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة مبا�شرة في بيان الربح �أو الخ�سارة المجمع.
 2.3.12العمالت الأجنبية
عملة الت�شغيل والعر�ض

يتم قيا�س البنود المت�ضمنة في البيانات المالية لكل �شركة من �شركات المجموعة با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية الرئي�سية
التي تقوم ال�شركة بممار�سة �أن�شطتها فيها (عملة الت�شغيل) .يتم عر�ض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي.
املعامالت والأر�صدة

يتم ترجمة المعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الدينار الكويتي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ المعاملة .يتم �إعادة ترجمة
البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت الأجنبية في تاريخ البيانات المالية .يتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر فروق العملة الناتجة
من ت�سوية تلك المعامالت وكذلك من ترجمة الموجودات والمطلوبات بعمالت �أجنبية في نهاية ال�سنة في بيان الدخل المجمع.
 2.3.13الزكاة
يتم احت�ساب الزكاة وفق ًا لتو�صية هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية.
تقوم ال�شركة الأم باحت�ساب الزكاة الواجبة على كل �سهم و�إعالم الم�ساهمين بذلك ،ويتولى الم�ساهم �إخراج زكاة �أ�سهمه.
 2.3.14التزامات و�أ�صول حمتملة
ال يتم االعتراف بالأ�صول المحتملة ك�أ�صول حتى ي�صبح تحققها م�ؤكد ًا ب�صورة كبيرة .ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة ما
لم يكن هناك احتمال طلب تدفق موارد اقت�صادية نتيجة لأحداث اقت�صادية �سابقة ،ل�سداد التزام حالي قانوني �أو ا�ستداللي ،و�أنه
يمكن تقدير المبلغ ب�شكل موثوق به.
 2.3.15تقرير قطاعات الأعمال
يتم تحديد قطاعات الت�شغيل ا�ستناد ًا �إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل �صانعي القرار من �أجل تخ�صي�ص
الموارد للقطاع وتقييم �أدائها .ت�صنف قطاعات الت�شغيل �إما �إلى قطاعات �أعمال �أو قطاعات جغرافية.
�إن قطاع الأعمال يمثل عن�صر مميز للمجموعة ،حيث يقوم بتقديم منتجات �أو خدمات تتعر�ض لالنك�شاف للمخاطر ولها مزايا
تختلف عن تلك التي توجد في قطاعات �أعمال �أخرى.
�إن القطاع الجغرافي يمثل عن�صر مميز للمجموعة ،حيث يقوم بتقديم منتجات �أو خدمات في بيئة اقت�صادية معينة تتعر�ض
لالنك�شاف للمخاطر ولها مزايا تختلف عن تلك التي توجد في قطاعات ت�شغيلية في بيئات اقت�صادية �أخرى.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	3إدارة املخاطر املالية
3.1

املخاطر املالية
�إن �أن�شطة المجموعة تعر�ضها لمجموعة من المخاطر المالية ،وهي مخاطر ال�سوق (تت�ضمن مخاطر العمالت ومخاطر القيمة
العادلة الناتجة عن التغير في �أ�سعار الفائدة ومخاطر التقلبات في التدفقات النقدية الناتجة عن التغير في �أ�سعار الفائدة
ومخاطر �أ�سعار الأ�سواق) ومخاطر االئتمان ومخاطر ال�سيولة.
تتركز �إدارة المجموعة لهذه المخاطر المالية في التقييم الم�ستمر لظروف ال�سوق واتجاهاته وتقدير الإدارة للتغييرات الطويلة
والق�صيرة الأجل في عوامل ال�سوق.
الأ�صول املالية املعدلة

قرر مجل�س الإدارة ت�أجيل �أق�ساط مدينو التمويل للأ�شهر التالية “�أبريل ،مايو ويونيو” مما �أدى �إلى ت�أجيل اال�ستحقاق لمدينو
التمويل لثالثة �أ�شهر .يو�ضح الجدول التالي معلومات عن الأ�صول المالية التي تم تعديلها وخ�سارة التعديل في تاريخ ما �سبق ذكره:
الموجودات المالية المعدلة  -بالتكلفة المطف�أة
القيمة الحالية للتدفق النقدي المعدل بمعدل الفائدة الفعلية الأ�صلية
خ�سارة التعديل المدرجة في بيان الدخل المجمع

219,209
216,002
3,207

(�أ) خماطر ال�سوق
خماطر العمالت الأجنبية

تتمثل في مخاطر تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في مع ّدالت �صرف
العمالت الأجنبية .تتعر�ض المجموعة ب�شكل �أ�سا�سي لمخاطر العمالت الأجنبية كنتيجة لأرباح  /خ�سائر ترجمة �أ�صول والتزامات
مق ّومة بالعمالت الأجنبية مثل الودائع وم��وج��ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخ��ر والعقارات
اال�ستثمارية والقرو�ض لأجل .تتعر�ض المجموعة لمخاطر العمالت الأجنبية الناتجة عن التعر�ض لعمالت عدة ال �سيما بالن�سبة
للدوالر الأمريكي والدينار البحريني والريال ال�سعودي.
يو�ضح التحليل التالي �أثر الزيادة في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية بن�سبة  1%مقابل الدينار الكويتي مع بقاء كافة المتغيرات
الأخرى ثابتة على ربح ال�سنة .يعك�س المبلغ الموجب في الجدول �صافي زيادة محتملة في ربح ال�سنة ،بينما يعك�س المبلغ ال�سالب
�صافي نق�ص محتمل.
لم يكن هناك �أي تغيير في الطرق المحا�سبية واالفترا�ضات الم�ستخدمة في �إعداد تحليل الح�سا�سية مقارنة بال�سنة ال�سابقة.
دوالر �أمريكي
دينار بحريني
ريال �سعودي
�أخرى

2020

2019

298

212

35

41

18

19

58

50

�إن النق�ص بن�سبة  1%بالعمالت المذكورة �أعاله مقابل الدينار الكويتي �سينتج عنه �أثر معادل ولكنه معاك�س ،للمبالغ الواردة �أعاله
مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة.
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�	3إدارة املخاطر املالية
خماطر معدالت الفائدة

تتمثل مخاطر مع ّدالت الفائدة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأداة المالية نتيجة التغيرات
في مع ّدالت الفائدة ال�سوقية .تن�ش�أ مخاطر معدالت الفائدة بالن�سبة للمجموعة من الودائع لأجل وال�سحب على المك�شوف والقرو�ض
لأجل وال�سندات� .إن ال�سحب على المك�شوف والقرو�ض لأجل وال�سندات ال�صادرة والودائع لأجل المودعة بمعدالت فائدة متغيرة
تعر�ض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة التدفقات النقدية.
تدير المجموعة هذه المخاطر عن طريق ا�ستخدام عقود مبادالت �أ�سعار الفائدة وعن طريق اقترا�ض �أموال ذات معدالت فائدة متغيرة
وفق ًا لل�سوق و�إيداع الودائع لأجل وفق ًا لأف�ضل المعدالت المتاحة .كما في  31دي�سمبر � ،2020إذا زادت  /انخف�ضت مع ّدالت الفائدة
في ذلك التاريخ بمقدار  25نقطة �أ�سا�س مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى ،لكان ربح ال�سنة �أقل � /أكثر بمبلغ � 223ألف دينار كويتي
(� 327ألف دينار كويتي .)2019 -
خماطر �أ�سعار الأ�سهم

�إن مخاطر �أ�سعار الأ�سهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة التغيرات في م�ستوى م�ؤ�شرات الأ�سهم �أو قيمة �أ�سعار
الأ�سهم الم�ستقلة .تنتج مخاطر �أ�سعار الأ�سهم من التغير في القيمة العادلة لال�ستثمارات في �أ�سهم .تدير المجموعة المخاطر من
خالل توزيع اال�ستثمارات بالن�سبة للقطاعات الجغرافية وتركز �أن�شطة قطاعات الأعمال.
�إن الت�أثير على الربح (نتيجة التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة من خالل الربح �أو الخ�سارة) في
نهاية ال�سنة ب�سبب التغيرات المقدرة بن�سبة  5%في م�ؤ�شرات ال�سوق ،مع االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات الأخرى ،هي كما يلي:
2020

�سوق الكويت للأوراق المالية

2019

الأثر على الأرباح

الأثر على الأرباح

±250

±276

(ب) خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان في احتمال خ�سارة المجموعة نتيجة عدم قدرتها على تح�صيل المديونية نتيجة �إخالل الطرف الآخر
بااللتزامات المالية تجاه المجموعة.
يتم �إدارة خطر االئتمان على م�ستوى المجموعة .تتمثل الموجودات المعر�ضة لخطر االئتمان في النقد والنقد المعادل ومدينو التمويل.
�إن تحليل الأ�صول المالية للمجموعة قبل احت�ساب التح�سينات االئتمانية الأخرى كما يلي:
�صافي الإنك�شاف
النقد والأر�صدة لدى البنوك (ما عدا النقد بال�صندوق)
مدينون �آخرون
ذمم الت�سهيالت االئتمانية
ا�ستثمارات في �أوراق مالية

2020

2019

22,262

24,216

1,005

1,539

173,498

216,609

8,036

10,040

204,801

252,404

�إي�ضاح رقم ( )6يبين تحليل �أعمار ذمم الت�سهيالت االئتمانية وحركة المخ�ص�ص.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	3إدارة املخاطر املالية
تركز خماطر احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان

تن�ش�أ تركزات مخاطر االئتمان من االنك�شاف لمخاطر العمالء ذوي ال�سمات المماثلة من حيث الموقع الجغرافي الذين يعملون
فيه �أو القطاع ال�صناعي الذي يمار�سون فيه �أن�شطتهم بحيث قد تت�أثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية على نحو مماثل
بالتغيرات في الظروف ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو الظروف الأخرى.
قد تن�ش�أ مخاطر االئتمان �أي�ض ًا من التركزات الكبيرة لأ�صول المجموعة لدى �أي طرف مقابل ب�شكل مفرد .تتم �إدارة هذه المخاطر
من خالل تنويع المحافظ المالية.
تتركز الأ�صول المالية للمجموعة في منطقة ال�شرق االو�سط و�شمال �أفريقيا.
ال تح�صل المجموعة على �أية �ضمانات مقابل �أ�صولها المالية بخالف الكفاالت ال�شخ�صية .يمكن تحليل تركز المجموعة على
الأ�صول المالية ح�سب قطاعات الأعمال كما يلي:
2020

قطاع الأعمال
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
تجزئة
�أخرى

2019

30,298

34,256

173,498

216,609

1,005

1,539

204,801

252,404

قيا�س خماطر االئتمان

�إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تعذر العميل �أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مما ي�سبب خ�سارة مالية
للمجموعة� .إن ن�شاط الرئي�سي للمجموعة الذي يحقق �إيرادات هو �إقرا�ض العمالء .وعليه ،ف�إن مخاطر االئتمان هي مخاطر
رئي�سية .تن�ش�أ مخاطر االئتمان ب�شكل رئي�سي من مدينو التمويل .تعتبر المجموعة �أن كافة عنا�صر التعر�ض لمخاطر االئتمان مثل
مخاطر تعثر الطرف المقابل والمخاطر الجغرافية ومخاطر القطاع لأغرا�ض �إدارة المخاطر.
تقوم المجموعة ب�إدارة خطر االئتمان المتعلق بالنقد من خالل التعامل مع م�ؤ�س�سات مالية تحظى ب�سمعة ائتمانية طيبة .تقوم
المجموعة ب���إدارة مخاطر التمويل من خالل و�ضع �سيا�سات ائتمانية يتم من خاللها تجنب التركز االئتماني من خالل توزيع
محفظة التمويل على عدد كبير من العمالء بالإ�ضافة �إلى تحديد ال�ضمانات ال�ضرورية الواجب الح�صول عليها من العمالء بجانب
و�ضع حدود العتماد االئتمان.
تو�ضع حدود لالئتمان لجميع العمالء بعد درا�سة دقيقة لجدارتهم االئتمانية .كما تتطلب الإجراءات القائمة �أن تخ�ضع جميع
عرو�ض االئتمان �إلى درا�سة تف�صيلية تقوم بها الإدارة المعنية قبل اعتمادها.
وفق ًا لتعليمات بنك الكويت المركزي التي تحدد قواعد و�أ�س�س ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية ،قامت المجموعة بت�شكيل لجنة
داخلية من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص لدرا�سة وتقييم الت�سهيالت القائمة لكل عميل بالمجموعة على حدة.
تخت�ص هذه اللجنة بتحديد �أية �أمور غير عادية ترتبط بو�ضع العميل ،وما قد يواجهه من م�صاعب قد يتعين معها ت�صنيف
الت�سهيالت االئتمانية الممنوحة له كغير منتظمة ،ومن ثم تحديد حجم المخ�ص�صات المطلوبة لتلك المديونية.
وتدر�س �أي�ض ًا اللجنة ،التي تجتمع ب�صفة دورية على مدار ال�سنة� ،أو�ضاع العمالء وذلك لتقرير ما �إذا كان الأمر يتطلب زيادة
المخ�ص�صات القائمة من عدمه.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	3إدارة املخاطر املالية
تقييم خ�سائر االئتمان املتوقعة

تعتبر المجموعة �أن الأ�صل المالي متعثر ًا وبالتالي يقع �ضمن المرحلة ( 3ائتمان منخف�ض القيمة) بالن�سبة لح�سابات خ�سائر
االئتمان المتوقعة في الحاالت التالية:
• عدم احتمال قيام المقتر�ض ب�سداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل بدون الرجوع على المجموعة ب�إجراءات مثل �صرف
ال�ضمان (�إذا كان هناك �أي �ضمان محدد)؛
• ت�أخر المقتر�ض عن �سداد �أي التزام ائتماني مادي للمجموعة لمدة تزيد عن  90يوم؛ �أو
• اعتبار تعر�ض المقتر�ض لالنخفا�ض في القيمة االئتمانية ا�ستناد ًا �إلى تقييم نوعي لأغرا�ض �إدارة مخاطر االئتمان الداخلية.
�إن �أي ت�سهيالت منخف�ضة القيمة االئتمانية �أو غير منتظمة وتم �إعادة هيكلتها يتم اعتبارها اي�ض ًا متعثرة.
ت�ضع المجموعة في اعتباره عدد ًا من الم�ؤ�شرات التي قد ت�شير �إلى عدم احتمالية ال�سداد كجزء من التقييم الكمي فيما �إذا كان
العميل متعثر ًا .تت�ضمن هذه الم�ؤ�شرات ما يلي:
• انتهاك االتفاقيات.
• ت�أخر المقتر�ض في �سداد االلتزامات الم�ستحقة عليه �إلى الجهات الدائنة العامة �أو الموظفين.
• وفاة المقتر�ض.
الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان

تراقب المجموعة جميع الموجودات المالية التي تخ�ضع لمتطلبات انخفا�ض القيمة لتقييم ما �إذا كانت تعر�ضت لزيادة ملحوظة في
مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي .في حال وجود زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان� ،ستقوم المجموعة بقيا�س مخ�ص�ص
الخ�سارة ا�ستنادًا �إلى الخ�سائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر الأداة اً
بدل من الخ�سارة االئتمانية المتوقعة لمدة � 12شه ًرا .تقوم
المجموعة بتقييم ما �إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي� .إن المعايير الكمية الم�ستخدمة
لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تمثل �سل�سلة من الحدود الن�سبية والمطلقة.
�إن كافة الموجودات المالية التي تت�أخر في ال�سداد لمدة تبلغ  30يوم يتم االعتبار ب�أنها تت�ضمن زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
منذ التحقق المادي ويتم تحويلها �إلى المرحلة  2حتى و�إن لم ت�شر المعايير الأخرى �إلى زيادة جوهرية في خ�سائر االئتمان.
تتمثل احتمالية التعثر في احتمال �أن يتعثر الملتزم في الوفاء بالتزاماته في الم�ستقبل .يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 9
ا�ستخدام احتمالية تعثر ب�شكل منف�صل لمدة تبلغ � 12شهر �أو على مدار عمر الأدوات ا�ستناد ًا �إلى توزيع المرحلة بالن�سبة للملتزم .كما
ينبغي �أن تعك�س احتمالية التعثر الم�ستخدمة �ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  9تقدير المجموعة لجودة الأ�صل في الم�ستقبل.
وت�ستند عملية االحت�ساب �إلى نماذج �إح�صائية .ت�ستند هذه النماذج الإح�صائية �إلى بيانات ال�سوق (ح�سب توافرها) وكذلك البيانات
الداخلية التي تتكون من كل من العوامل الكمية والنوعية .يتم تقدير احتمالية التعثر بالنظر �إلى اال�ستحقاقات التعاقدية للتعر�ضات ومعدالت
ال�سداد المتوقعة .ي�ستند التقدير �إلى الظروف الحالية ويتم تعديله لمراعاة الظروف الم�ستقبلية التي �سوف ت�ؤثر في احتمالية التعثر.
قيمة التعر�ض عند التعرث

تمثل قيمة التعر�ض عند التعثر المبلغ الذي �سوف ي�ستحق على الملتزم للمجموعة عند التعثر .وتقوم المجموعة باحت�ساب قيم
التعر�ض المتغيرة التي قد ت�ؤدي �إلى زيادة قيمة التعر�ض عند التعثر .وتنتج قيم التعر�ض من الحدود المتاحة والمطلوبات المحتملة.
وبالتالي يت�ضمن التعر�ض القيم خارج الميزانية وداخل الميزانية .ويتم تقدير قيمة التعر�ض عند التعثر �أخذ ًا في االعتبار ال�شروط
التعاقدية مثل �أ�سعار الكوبون ومعدل التكرار ومنحنيات المراجع وتاريخ اال�ستحقاق وخيارات ما قبل ال�سداد وجدول الإطفاء
وعوامل تحويل االئتمان �إلخ.

63

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	3إدارة املخاطر املالية
معدل اخل�سارة عند التعرث

يمثل معدل الخ�سارة عند التعثر قيمة الخ�سارة المحتملة في حالة حدوث التعثر .تقوم المجموعة بتقدير عوامل قيا�س معدل الخ�سارة
عند التعثر ا�ستناد ًا �إلى تاريخ معدالت اال�سترداد للمطالبات من الأطراف المقابلة المتعثرة .وتراعي نماذج معدل الخ�سارة عند
التعثر هيكل و�ضمان وامتياز المطالبة وقطاع �أعمال الطرف المقابل وتكاليف اال�سترداد لأي �ضمان يتعلق بالأ�صل المالي .بالن�سبة
للت�سهيالت االئتمانية غير المكفولة ب�ضمان ،تحت�سب المجموعة كحد �أدنى ن�سبة  50%من معدل الخ�سارة عند التعثر.
�إدراج املعلومات امل�ستقبلية

ت�أخذ المجموعة في اعتبارها المتغيرات االقت�صادية الرئي�سية المتوقع �أن يكون لها ت�أثير على مخاطر االئتمان والخ�سائر
االئتمانية المتوقعة لغر�ض �إدراج المعلومات الم�ستقبلية �ضمن نماذج خ�سائر االئتمان المتوقعة .وتعك�س تلك المتغيرات ب�صورة
�أ�سا�سية التقديرات المعقولة والم�ؤيدة للظروف االقت�صادية الكبرى الم�ستقبلية� .إن مراعاة هذه العوامل ي�ؤدي �إلى رفع درجة
الأحكام الم�ستخدمة في تحديد الخ�سائر االئتمانية المتوقعة .وتقوم المجموعة باال�ستعانة بالنماذج الإح�صائية لت�ضمين العوامل
االقت�صادية الكبرى في معدالت التعثر التاريخية .وتراعي المجموعة ثالثة �سيناريوهات (خط الأ�سا�س ،االرتفاع ،االنخفا�ض)
للتوقعات بالبيانات االقت�صادية ويتم تطبيق ترجيح االحتماالت المنا�سبة على تلك ال�سيناريوهات للو�صول �إلى النتيجة النهائية
لخ�سائر االئتمان المتوقعة على �أ�سا�س ترجيح االحتماالت .وتقوم الإدارة بمراجعة المنهجيات واالفترا�ضات بما في ذلك �أي
توقعات للظروف االقت�صادية الم�ستقبلية على �أ�سا�س منتظم.
(ج) خماطر ال�سيولة
�إن مخاطر ال�سيولة هي تلك المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند ا�ستحقاقها� .إن نهج
المجموعة في �إدارة هذه المخاطر هو دوام الت�أكد ،قدر الإمكان ،من توافر �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند اال�ستحقاق� ،سواء
في ظل ظروف طبيعية �أو قا�سية ،دون تكبد خ�سائر غير مقبولة �أو المخاطرة ب�سمعة المجموعة.
ي�أخذ مجل�س الإدارة على عاتقه الم�س�ؤولية الكاملة عن �إدارة مخاطر ال�سيولة حيث قام باعتماد �إطار منا�سب لإدارة مخاطر
ال�سيولة لإدارة عمليات التمويل ق�صير ومتو�سط وطويل الأجل ومتطلبات �إدارة ال�سيولة .تقوم المجموعة ب�إدارة مخاطر ال�سيولة
عن طريق الإبقاء على �إحتياطيات كافية من الت�سهيالت البنكية واحتياطي ت�سهيالت القرو�ض ،وعن طريق المراقبة والر�صد
المتوا�صل للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�ستحقاق الأ�صول وااللتزامات المالية.
يحلل الجدول التالي االلتزامات المالية غير الم�شتقة للمجموعة على �أ�سا�س الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي �إلى
تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي� .إن المبالغ المت�ضمنة في هذا الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخ�صومة.
 31دي�سمبر 2020

االلتزامات المالية
ذمم تجارية دائنة والتزامات م�ستحقة
قرو�ض لأجل
التزامات
التزامات مقابل �شراء ا�ستثمارات
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حتى � 3أ�شهر

غير مخ�صومة
� 1إلى � 5سنوات
� 3إلى � 12شهر ًا

المجموع

3,861

270

-

4,131

19,679

37,355

49,311

106,345

23,540

37,625

49,311

110,476

607

-

-
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	3إدارة املخاطر املالية
 31دي�سمبر 2019

االلتزامات المالية
ذمم تجارية دائنة والتزامات م�ستحقة
قرو�ض لأجل
التزامات
التزامات مقابل �شراء ا�ستثمارات

حتى � 3أ�شهر

غير مخ�صومة
� 1إلى � 5سنوات
� 3إلى � 12شهر ًا

المجموع

5,189

487

-

5,676

22,464

42,386

86,406

151,256

27,653

42,873

86,406

156,932

1,193

-

1,193

-

(د) خماطر الت�شغيل
�إن مخاطر الت�شغيل هي مخاطر الخ�سارة الناتجة من العمليات الداخلية غير الكافية �أو القا�صرة �أو الخط�أ الب�شري �أو تعطل
الأنظمة �أو ب�سبب الأحداث الخارجية .توجد لدى المجموعة منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات التي �أقرها مجل�س الإدارة ويتم
تطبيقها ب�ش�أن تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر الت�شغيل �إلى جانب المخاطر الأخرى المرتبطة بالن�شاط الم�صرفي والمالي
للمجموعة ،ويتم �إدارة مخاطر الت�شغيل من خالل وحدة االلتزام و�إدارة المخاطر التي من �ش�أنها الت�أكد من �إتباع ال�سيا�سات
والإجراءات ورقابة مخاطر الت�شغيل كجزء من �أ�سلوب �إدارة المخاطر ال�شامل.
3.2

�إدارة خماطر ر�أ�س املال
من �أهم �أهداف المجموعة عند �إدارة ر�أ�س المال هو ت�أمين قدرتها على اال�ستمرار في مزاولة ن�شاطها لتحقيق عوائد للم�ساهمين
ومنافع للأطراف المعنية الأخرى وتوفير التركيبة الأف�ضل لر�أ�س المال لتخفي�ض تكاليف ر�أ�س المال.
لغر�ض المحافظة على �أو تعديل تركيبة ر�أ�س المال ،قد تقوم المجموعة بتعديل قيمة التوزيعات المدفوعة للم�ساهمين �أو رد ر�أ�س
المال �إلى الم�ساهمين �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع الأ�صول لتخفي�ض الديون .تدير المجموعة ر�أ�سمالها ل�ضمان مقدرتها على
موا�صلة عملياتها على �أ�سا�س المن�ش�أة الم�ستمرة وتعظيم العائد �إلى الم�ساهمين من خالل اال�ستخدام الأمثل للدين و�أر�صدة حقوق
الملكية .لم تتغير ال�سيا�سة المحا�سبية العامة للمجموعة عن ال�سنة ال�سابقة.
تراقب المجموعة ر�أ�س مالها على �أ�سا�س معدل المديونية والذي يتم احت�سابه على �أ�سا�س ق�سمة �صافي المديونية على �إجمالي ر�أ�س
المال .يتم احت�ساب �صافي الدين على �أ�سا�س �إجمالي القرو�ض ناق�ص ًا النقد والنقد المعادل .في حين يتم احت�ساب �إجمالي ر�أ�س المال
كحقوق الملكية (كما تظهر في بيان المركز المالي المجمع) زائد �صافي الديون� .إن معدل المديونية في نهاية ال�سنة هو كما يلي:
�إجمالي القرو�ض
ناق�ص ًا :النقد والنقد المعادل
�صافي الديون
�إجمالي حقوق الملكية
�إجمالي ر�أ�س المال
�صافي الدين �إلى ن�سبة حقوق الملكية %

2020

2019

103,122

141,949

()12,459

()14,178

90,663

127,771

153,127

163,990

243,790

291,761

37

44
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	3إدارة املخاطر املالية
3.3

القيمة العادلة للأدوات املالية
ت�سل�سل القيمة العادلة

يحلل الت�سل�سل التالي الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بوا�سطة طريقة التقييم .تم تحديد الم�ستويات المختلفة على
النحو التالي:
• امل�ستوى  :1لأ�سعار المعلنة (غير المعدلة) في �سوق ن�شط لأدوات مماثلة؛
• امل�ستوى  :2مدخالت بخالف الأ�سعار المعلنة والتي تعتبر ملحوظة �سواء ب�شكل مبا�شر كـ “الأ�سعار” �أو غير مبا�شر كـ
“م�شتقات الأ�سعار”؛ و
• امل�ستوى  :3مدخالت الأ�صول وااللتزامات التي ال ت�ستند على بيانات �سوقية ملحوظة.
يقدم الجدول التالي تحلي ًال للأدوات المالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة الحق ًا لالعتراف المبدئي ،وتُ�صنف �ضمن الم�ستويات
من � 1إلى  3بح�سب درجة مالحظة ور�صد القيمة العادلة:
2020
الم�ستوى 2

الم�ستوى 3

الإجمالي

1,146

-

11,294

-

7,581

455

8,036

-

5,076

23,311

28,387

13,803

23,766

47,717

الم�ستوى 1

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو الخ�سارة
�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو الخ�سارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�أدوات دين
ا�ستثمار في حقوق الملكية

10,148

10,148

2019

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو الخ�سارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو الخ�سارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�أدوات دين
ا�ستثمار في حقوق الملكية

66

الم�ستوى 1

الم�ستوى 2

الم�ستوى 3

الإجمالي

12,018

1,167

-

13,185

-

9,585

455

10,040

-

5,634

23,833

29,467

12,018

16,386

24,288

52,692
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	3إدارة املخاطر املالية
القيمة العادلة
كما في

الأ�صول المالية
الأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو الخ�سارة – �أوراق مالية م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو الخ�سارة – �أدوات دين غير م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو الخ�سارة – �صناديق غير م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل الآخر – �أدوات دين غير م�سعرة

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل الآخر – �أوراق مالية غير م�سعرة

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العدلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل الآخر – �أدوات دين غير م�سعرة

2020

2019

10,148

12,018

10,148

12,018

ت�سل�سل القيمة
العادلة
الم�ستوى 1

القطاع
م�ؤ�س�سات مالية
م�ؤ�س�سات مالية

1,146

1,167

الم�ستوى 2

م�ؤ�س�سات مالية

5,076

5,634

الم�ستوى 2

م�ؤ�س�سات مالية

3,831

5,835

الم�ستوى 2

م�ؤ�س�سات مالية

1,250

-

2,500

3,750

13,803

16.386

الم�ستوى 2

�صناعة
عقارات

19,586

19.946

الم�ستوى 3

عقارات

2,331

-

الم�ستوى 3

-

1,379

الم�ستوى 3

-

725

الم�ستوى 3

1,394

1,783

الم�ستوى 3

�صناعة
م�ؤ�س�سات مالية
م�ؤ�س�سات مالية
خدمات

455

455

الم�ستوى 3

م�ؤ�س�سات مالية

23,766

24.288

47,717

52.692

�إن المدخالت غير الملحوظة الأكثر �أهمية الم�ستخدمة هي خ�صم انعدام ال�سيولة في الم�ستوى  3من الت�سل�سل الهرمي.
�إن الحركة في اال�ستثمارات المتاحة للبيع (�أوراق مالية غير م�سعرة) الم�صنفة �ضمن الم�ستوى  3هي كما يلي:
الر�صيد االفتتاحي
التغير في القيمة العادلة خالل ال�سنة
م�شتريات  /تحويالت
مبيعات
الر�صيد الختامي

2020

2019

24,288

19,904

()443

604

3,111

6,499

()3,190

()2,719

23,766

24,288
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�	3إدارة املخاطر املالية
يتم التو�صل �إلى القيم العادلة لال�ستثمارات في �أ�سهم عن طريق �أ�سعار ال�سوق الم�سعرة والنماذج الأخرى ،ح�سب االقت�ضاء.
تت�ضمن �أ�ساليب التقييم معلومات �سوقية ملحوظة تتعلق بال�شركات المماثلة و�صافي قيمة الأ�صل� .إن المدخالت الجوهرية غير
الملحوظة الم�ستخدمة في �أ�ساليب التقييم تت�ضمن ب�شكل رئي�سي م�ضاعفات ال�سوق مثل ن�سبة ال�سعر �إلى القيمة الدفترية ون�سبة
ال�سعر �إلى الأرباح� .إن المدخالت غير الملحوظة الأكثر �أهمية الم�ستخدمة هي خ�صم انعدام ال�سيولة في الم�ستوى  3من الت�سل�سل
الهرمي.
يتم تقدير القيم العادلة للأ�صول وااللتزامات المالية المتبقية الم�سجلة بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم التي تت�ضمن
مجموعة من افترا�ضات المعلومات المنا�سبة في ظل الظروف المعنية .وال تختلف القيمة الدفترية للأ�صول وااللتزامات المالية
الم�سجلة بالتكلفة المطف�أة ب�شكل كبير عن قيمهــا العادلة.
ال ي�شير تحليل الح�ســا�سية الذي تم على تقديرات القيمة العادلة ،من خالل تنويع افترا�ضات المعلومات بهــام�ش معقول� ،إلى وجود
�أي �أثر جوهري على بيـان المركز المـالي المجمع �أو بيان الربح �أو الخ�سارة المجمع.
4

التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة
�إن تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة من المجموعة يتطلب من الإدارة القيام ببع�ض التقديرات واالفترا�ضات لتحديد القيم
الدفترية للموجودات وااللتزامات التي لي�ست لها �أي م�صادر �أخرى للتقييم .تعتمد التقديرات واالفترا�ضات على الخبرة ال�سابقة
والعنا�صر الأخرى ذات العالقة .قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفترا�ضات ب�صفة دورية .يتم �إثبات �أثر التعديل على التقديرات في الفترة التي تم فيها التعديل وفي
الفترة الم�ستقبلية �إذا كان التعديل �سوف ي�ؤثر على الفترات الم�ستقبلية� .إن �أثر كوفيد 19-على التقديرات مبين في �إي�ضاح .24
الأحكام الهامة

فيما يلي الأحكام الهامة التي قامت بها الإدارة عند تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة والتي لها ت�أثير جوهري على المبالغ
المدرجة �ضمن البيانات المالية المجمعة:
ت�صنيف اال�ستثمارات في �أدوات ملكية  -المعيار الدولي للتقارير المالية 9

عند اقتناء اال�ستثمار ،تقوم المجموعة بت�صنيف اال�ستثمارات “بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل” �أو “بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر” .تتبع المجموعة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  9لت�صنيف ا�ستثماراتها.
ت�صنيف العقارات
تقرر الإدارة عند اقتناء العقارات ما �إذا كان يجب ت�صنيفها كعقارات بغر�ض المتاجرة �أو ا�ستثمارات عقارية.
تقوم المجموعة بت�صنيف العقارات بغر�ض المتاجرة �إذا كان قد تم اقتنائها ب�صفة �أ�سا�سية ليتم �إعادة بيعها في �إطار الن�شاط
االعتيادي للأعمال .كما تقوم المجموعة بت�صنيف العقارات كا�ستثمارات عقارية في حالة اقتنائها بغر�ض الح�صول على �إيرادات
من ت�أجيرها �أو اال�ستفادة من زيادة قيمتها الر�أ�سمالية.
م�صادر عدم الت�أكد من التقديرات

فيما يلي التقديرات الرئي�سية التي تخ�ص الم�ستقبل والتي قد ينتج عنها خطر هام ي�سبب تعديالت جوهرية على الموجودات
وااللتزامات خالل ال�سنوات المالية القادمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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4

التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة
قيا�س القيمة العادلة و�آليات التقييم
�إن بع�ض موجودات والتزامات المجموعة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة لأغرا�ض �إعداد البيانات المالية المجمعة .تقوم �إدارة
المجموعة بتحديد الطرق والمدخالت الرئي�سية المنا�سبة الالزمة لقيا�س القيمة العادلة .عند تحديد القيمة العادلة للموجودات
وااللتزامات تقوم الإدارة با�ستخدام بيانات �سوق يمكن مالحظتها في الحدود المتاحة ،وفي حالة عدم توافر بيانات �سوق يمكن
مالحظتها تقوم المجموعة باال�ستعانة بمقيم خارجي م�ؤهل للقيام بعملية التقييم� .إن المعلومات حول طرق التقييم والمدخالت
الالزمة التي تم ا�ستخدامها لتحديد القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات تم الإف�صاح عنها في �إي�ضاحات ( 3.3و.)9
خ�سائر االئتمان المتوقعة للأ�صول المالية
تقوم المجموعة بتقدير خ�سائر االئتمان المتوقعة لكافة الأ�صول المالية المدرجة بالتكلفة او الموجودات بالقيمة العالدة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر فيما عدا اال�ستمار في ادوات حقوق ملكية ،ينبغي و�ضع �أحكام جوهرية عند تطبيق المتطلبات
المحا�سبية لقيا�س خ�سائر االئتمان المتوقعة مثل:
• تحديد المعايير الخا�صة بالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية
• اختيار النماذج واالفترا�ضات المنا�سبة لقيا�س خ�سائر االئتمان المتوقعة
• تحديد عدد ال�سيناريوهات الم�ستقبلية و�أوزانها الن�سبية لكل نوع من المنتج  /ال�سوق والخ�سائر االئتمانية المتوقعة ذات ال�صلة.
• تحديد مجموعة الأ�صول المماثلة لغر�ض قيا�س خ�سائر االئتمان المتوقعة.
احتمالية التعثر :تعتبر احتمالية التعثر مدخ ًال رئي�سي ًا لقيا�س الخ�سائر االئتمانية المتوقعة� .إن احتمالية التعثر هي عبارة عن
تقدير الحتمالية حدوث تعثر على مدار فترة زمنية محددة ت�ستند عملية احت�سابها �إلى عدة عوامل تت�ضمن بيانات وافترا�ضات
وتوقعات ب�ش�أن الظروف الم�ستقبلية.
معدل الخ�سارة عند التعثر� :إن معدل الخ�سارة عند التعثر هو عبارة عن تقدير للخ�سارة الناجمة عن التعثر .يتم احت�ساب ذلك بمقدار
الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية الم�ستحقة والتدفقات المتوقع �أن يح�صل عليها المقر�ض ،مع الأخذ في االعتبار التدفقات
النقدية الناتجة من التعزيزات االئتمانية المتكاملة والم�ؤيدة بال�ضمانات .يبين �إي�ضاح � 6أثر ذلك على البيانات المالية المجمعة.

5

النقد والنقد املعادل

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

2020

2019

25

5

12,434

14,173

9,828

10,043

22,287

24,221

()9,828

()10,043

12,459

14,178

�إن ودائع المجموعة لأجل مقومة بالدوالر الأمريكي والليرة اللبنانية لدى بنوك لبنانية .تعتقد �إدارة المجموعة �أن هذه المبالغ قابلة
لال�سترداد� .إن خ�سائر االئتمان المتوقعة الخا�صة بالودائع لأجل بلغت � 1,360ألف دينار كويتي (� 1,296ألف دينار كويتي – .)2019
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6

ذمم الت�سهيالت االئتمانية
قرو�ض تجارية
قرو�ض �شخ�صية
ناق�ص ًا� :إيرادات م�ؤجلة
ناق�ص ًا :مخ�ص�ص خ�سائر االئتمان المتوقعة

6.1

6.2

كما فى  1يناير 2019

�صافى التمويل /التح�صيل
املحول من � /إىل املرحلة 1
املحول من � /إىل املرحلة 2
املحول من � /إىل املرحلة 3
كما فى  31دي�سمرب 2019
كما فى  1يناير 2020
�صافى التمويل /التح�صيل
املحول من � /إىل املرحلة 1
املحول من � /إىل املرحلة 2
املحول من � /إىل املرحلة 3
كما فى  31دي�سمرب 2020

215,068

256,328

239,012

281,082

()19,564

()25,444

219,448

255,638

()45,950

()39,029

173,498

216,609

املرحلة

2

املرحلة

3

الإجمايل

211,584

20,008

35,015

266,607

3,651

()5,341

()9,279

()10,969

-

7,539

6,062

13,601

()7,539

-

3,866

()3,673

()6,062

()3,866

-

()9,928

201,634

18,340

35,664

255,638

201,634

18,340

35,664

255,638

()23,826

()6,180

()6,184

()36,190

-

12,535

8,032

20,567

()12,535

-

4,638

()7,897

()8,032

()4,638

-

()12,670

157,241

20,057

42,150

219,448

فيما يلي الحركة على مخ�ص�صات خ�سائر االئتمان الموقعة خالل ال�سنة الحالية:
املرحلة 1
الر�صيد يف  1يناير 2019

خ�سائر االئتمان املحملة خالل ال�سنة
مبالغ م�شطوبة

70

23,944

24,754

كما في  31دي�سمبر  ،2020بلغت مخ�ص�صات خ�سائر االئتمان بالقيمة وفق ًا لمتطلبات بنك الكويت المركزي � 31,933ألف دينار
كويتي (� 28,852ألف دينار كويتي –  )2019وهو �أقل من الخ�سائر االئتمانية المتوقعة لذمم الت�سهيالت االئتمانية والتي تم
احت�سابها وفق ًا لمتطلبات المعيار الدولي  9وفق ًا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
فيما يلي الحركة على �إجمالي ذمم الت�سهيالت االئتمانية خالل ال�سنة الحالية:
املرحلة 1

6.3

2020

2019

املرحلة

2

املرحلة

3

الإجمايل

967

2,768

32,804

36,539

5

()71

2,216

2,150

-

-

()5

()5
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

6

6.4

ذمم الت�سهيالت االئتمانية
الر�صيد املعدل يف  1يناير 2019

972

2,697

35,015

38,684

خ�سائر االئتمان املحملة خالل ال�سنة
مبالغ م�شطوبة
كما يف  31دي�سمرب 2019
الر�صيد يف  1يناير 2020
خ�سائر االئتمان املحملة خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب 2020

()72

()232

812

508

-

-

()163

()163

900

2,465

35,664

39,029

900

2,465

35,664

39,029

()2,252

1,160

8,013

6,921

()1,352

3,625

43,677

45,950

�إن متو�سط �سعر الفائدة الفعلية المكت�سبة على ذمم الت�سهيالت االئتمانية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2020بلغ � )2019 - 4.85%( 3.86%سنوي ًا.

6.5

قامت المجموعة برهن عقود عمالء بقيمة م�سجلة تبلغ � 132,575ألف دينار كويتي (� 182,240ألف دينار كويتي  )2019 -ك�ضمان احتياطي مقابل
قرو�ض (�إي�ضاح .)12

6.6

يتمثل مخ�ص�ص ر�صيد الخ�سائر االئتمانية المتوقعة فيما يلي:
المخ�ص�ص المحمل على مدينو التمويل
الخ�سارة االئتمانية المتوقعة المحملة على اال�ستثمار في �أوراق مالية
الخ�سارة االئتمانية المتوقعة على الودائع لأجل

7

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

7.1

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة:
ا�ستثمار في �أوراق حقوق الملكية م�سعرة
ا�ستثمار في �أدوات دين غير م�سعرة

7.2

2020

2019

7,163

508

4

60

64

975

7,231

1,543

2020

2019

10,148

12,018

1,146

1,167

11,294

13,185

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر:
ا�ستثمار في �أوراق حقوق الملكية غير م�سعرة
ا�ستثمار في �أدوات دين غير م�سعرة

2020

2019

28,387

29,467

8,036

10,040

36,423

39,507

47,717

52,692
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7

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

7.3

�إن التركز الجغرافي لال�ستثمارات في �أوراق مالية بتاريخ التقرير هو كالتالي:
خارج الكويت
الكويت

8

26,888

28,281

20,829

24,411

47,717

52,692

ا�ستثمارات يف �شركات زميلة

ا�سم ال�شركة الزميلة
�شركة الت�سهيالت لال�ستثمار العقاري �ش.م.ك.م.

ن�سبة الملكية

بلد
الت�أ�سي�س
الكويت

2020

2019

30.21%

27.44%

الكويت

44.56%

44.56%

�شركة الأولوية لل�سيارات �ش.م.ك.م.
8.1

2020

2019

فيما يلي ملخ�ص المعلومات المالية لكل �شركة من ال�شركات الزميلة للمجموعة:
2020

الإيرادات
ربح الفترة
ح�صة المجموعة في نتائج ال�شركات
الزميلة
�إجمالي الموجودات
�إجمالي االلتزامات
�إجمالي حقوق الملكية
القيمة الدفترية لال�ستثمار في ال�شركة
الزميلة

72

الن�شاط
الأ�سا�سي
ا�ستثمار عقاري
�إيجار وت�أجير
ال�سيارات الفارهة

2019

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

�شركة
الأولوية
لل�سيارات
�ش.م.ك.م.

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

�شركة
الأولوية
لل�سيارات
�ش.م.ك.م.

2,353

9,606

2,350

9,563

1,101

159

1,289

755

333

70

408

336

46,442

19,461

46,400

19,287

()14,210

()11,095

()14,380

()10,625

32,232

8,366

32,020

8,662

9,131

4,749

9,176

4,881
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عقارات ا�ستثمارية

9
9.1

�إن الحركة على العقارات اال�ستثمارية هي كالتالي:
الر�صيد في بداية ال�سنة
التغير في القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية
الر�صيد في نهاية ال�سنة

2020

2019

4,244

4,206

()157

38

4,087

4,244

تم احت�ساب القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية للمجموعة بنا ًء على التقييمات التي تم �إجرائها في التواريخ ذات ال�صلة من
قبل مقيمين م�ستقلين ممن لديهم الم�ؤهالت المنا�سبة والخبرة الحديثة في تقييم العقارات ح�سب موقع كل عقار .وقد تم تحديد
القيم العادلة بنا ًء على طريقة ر�سملة الدخل .وفي عملية تقدير القيم العادلة للعقارات ،تم اعتماد �أعلى و�أف�ضل ا�ستخدامات
العقارات وفق ًا ال�ستخدامها الحالي.
وقد تم ت�صنيف العقارات اال�ستثمارية للمجموعة �ضمن الم�ستوى  3من م�ستويات القيمة العادلة كما في  31دي�سمبر 2020
و 31دي�سمبر  2019وهي تتمركز في ال�سعودية والكويت.
10

عقارات ا�ستثمارية

التكلفة �أو القيمة العادلة
الر�صيد في  31دي�سمبر 2018
�إ�ضافات
ا�سبعادات
�إعادة تقييم
الر�صيد في  31دي�سمبر 2019
�إعادة تقييم
الر�صيد في  31دي�سمبر 2020
اال�ستهالك المتراكم
الر�صيد في  31دي�سمبر 2018
المحمل على ال�سنة
الر�صيد في  31دي�سمبر 2019
المحمل على ال�سنة
الر�صيد في  31دي�سمبر 2020
القيمة الدفترية
كما في  31دي�سمبر 2020
كما في  31دي�سمبر 2019

�أر�ض
بالقيمة
العادلة

مبنى

�أثاث
ومعدات
و�أخرى

�سيارات

حق
ا�ستخدام

املجموع

2,200

499

3,022

9

-

5,730

-

-

3

-

182

185

-

-

()20

-

-

()20

50

-

-

-

-

50

2,250

499

3,005

9

182

5,945

()113

-

-

-

-

()113

2,137

499

3,005

9

182

5,832

-

499

2,589

9

-

3,097

-

-

76

-

67

143

-

499

2,665

9

67

3,240

-

-

138

-

-

138

-

499

2,803

9

67

3,378

2,137

-

202

-

115

2,454

2,250

-

340

-

115

2,705
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عقارات ا�ستثمارية
تم ح�ساب القيمة العادلة لأرا�ضي المجموعة على �أ�سا�س التقييمات التي تم يتم �إجرا�ؤها كل �سنة من قبل القيميين الم�ستقبلين
ممن لديهم الم�ؤهالت المنا�سبة والخبرة الحديثة في تقييم الأرا�ضي ح�سب موقع كل �أر�ض .وقد تم تحديد القيم العادلة بنا ًء على
طريقة ر�سملة الدخل .وفي عملية تقدير القيم العادلة للأرا�ضي ،تم اعتماد �أعلى و�أف�ضل ا�ستخدامات الأرا�ضي وفق ًا ال�ستخدامها
الحالي .ولم يطر�أ �أي تغيير على �أ�ساليب التقييم خالل ال�سنة .وقد تم و�ضع �أرا�ضي المجموعة �ضمن الم�ستوى  3من م�ستويات
القيمة العادلة كما في  31دي�سمبر  2020و 31دي�سمبر .2019

11

ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمم تجارية دائنة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي دائنة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية دائنة
زكاة دائنة
التزامات �أخرى م�ستحقة

12

ي�ستحق �سداد القرو�ض لأجل كالتالي:
قرو�ض ت�ستحق خالل �سنة
قرو�ض ت�ستحق بعد �أكثر من �سنة

12.2

12.3

74

981

1,025

140

140

348

347

132

132

2,530

4,032

4,131

5,676

قـرو�ض لأجــل
قرو�ض مق ّومة بالدينار الكويتي
قرو�ض مق ّومة بالدوالر الأمريكي

12.1

2020

2019

2020

2019

100,595

135,636

2,527

6,313

103,122

141,949

2020

2019

55,239

81,274

47,883

60,675

103,122

141,949

خالل ال�سنة ،ح�صلت المجموعة على قرو�ض جديدة بمبلغ ال �شيء مليون دينار كويتي ( 69مليون دينار كويتي  )2019 -وقر�ض
بمبلغ ال �شيء دوالر �أمريكي (ال �شيء دوالر �أمريكي .)2019 -
كان المتو�سط الفعلي المرجح لمع ّدل الفائدة على القرو�ض بالدينار الكويتي القائمة في  31دي�سمبر  2020بن�سبة � 2.66%سنوي ًا
و� 3.23%سنوي ًا على القرو�ض بالدوالر الأمريكي (� 3.91%سنوي ًا و� 4.13%سنوي ًا  31 -دي�سمبر .)2019
�إن القرو�ض لأجل الخا�صة بالمجموعة والقائمة كما في  31دي�سمبر  2020قد تم اقترا�ضها بموجب اتفاقيات فائدة متغيرة .وقامت
المجموعة برهن عقود عمالء بقيمة م�سجلة تبلغ � 132,575ألف دينار كويتي (� 182,240ألف دينار كويتي  )2019 -ك�ضمان لعدد
 15قر�ض ًا لأجل ( 18قر�ض ًا لأجل  )2019 -ب�أر�صدة قائمة بمبلغ � 103,122ألف دينار كويتي (� 141,949ألف دينار كويتي .)2019 -
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ر�أ�س املال
يتكون ر�أ�س المال من � 536,763,720سهم م�صرح به وم�صدر بقيمة  100فل�س (� 536,763,720سهم م�صرح به وم�صدر بقيمة
 100فل�س  )2019 -لكل �سهم مدفوع بالكامل نقد ًا.

14

االحتياطي القانوين
وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتطلب تحويل  10%من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى االحتياطي القانوني حتى ي�صل هذا االحتياطي
�إلى  50%من ر�أ�س المال المدفوع كحد �أدنى .يجوز ا�ستعمال االحتياطي القانوني فقط لت�أمين توزيعات ت�صل �إلى  5%من ر�أ�س
المال في ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح المرحلة بت�أمين هذا الحد.

15

االحتياطي االختياري
وفق ًا لمتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم تحويل  10%من الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم
العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى االحتياطي االختياري حتى يقرر الم�ساهمون وقف هذا التحويل .ال
توجد �أية قيود على التوزيع من االحتياطي االختياري .قرر الم�ساهمون في االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 22
�أبريل  2014وقف �أية تحويالت �أخرى �إلى االحتياطي االختياري اعتبار ًا من .2014

16

�أ�سهم اخلزينة
عدد �أ�سهم الخزينة الم�شتراة (بالألف)
تكلفة �أ�سهم الخزينة الم�شتراة (بالألف دينار كويتي)
القيمة ال�سوقية لمجموع �أ�سهم الخزينة (بالألف دينار كويتي)
ن�سبة الأ�سهم الم�صدرة %
�إجمالي عدد الأ�سهم (بالألف)

2020

2019

-

203

-

40

5,296

6,223

5.39

5.39

28,942

28,942

تلتزم ال�شركة الأم باالحتفاظ ب�أرباح مرحلة تعادل تكلفة �أ�سهم الخزينة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،وال يمكن توزيع
هذا الجزء طوال فترة احتفاظ ال�شركة الأم ب�أ�سهم الخزينة .هذه الأ�سهم غير مرهونة.
17

�صايف �أرباح من ا�ستثمارات
(خ�سائر)� /أرباح محققة من بيع �أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة
(خ�سائر)� /أرباح غير محققة للأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة
�إيرادات توزيعات

2020

2019

()266

135

()1,634

2,687

2,142

2,307

242

5,129
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18

(خ�سارة) /ربحية ال�سهم
يحت�سب (خ�سارة) /ربح ال�سهم بتق�سيم ربح ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة كما يلي:
2020

2019

()650

13,181

المتو�سط المرجح لعدد �أ�سهم ال�شركة الأم الم�صدرة والمدفوعة بالكامل (بالألف)

536,764

536,764

المتو�سط المرجح لعدد �أ�سهم الخزينة لل�شركة الأم (بالألف)

()28,943

()28,816

المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة لل�شركة الأم (بالألف)

507,821

507,948

()1

26

(خ�سارة) /ربح ال�سنة

(خ�سارة) /ربحية ال�سهم – فل�س
19

�شركات تابعة
�إن ال�شركات التابعة للمجموعة كما في  31دي�سمبر هي كالتالي:
ا�سم ال�شركة التابعة

20

ح�ص�ص الملكية
وحقوق الت�صويت

بلد
الت�أ�سي�س

الن�شاط
الأ�سا�سي
عقارات

2020

2019

�شركة الت�سهيالت الأولى العقارية ذ.م.م.

99%

99%

الكويت

�شركة الت�سهيالت لت�صنيف وتح�صيل الأموال �ش.م.ك.م.

97%

97%

الكويت

تحصيل األموال

�شركة فروة العقارية ذ.م.م.

98%

98%

الكويت

عقارات

توزيعات �أرباح
بتاريخ  23فبراير  ،2021اقترح مجل�س �إدارة ال�شركة الأم توزيع �أرباح نقدية بن�سبة  10فل�س لل�سهم كما اقترح مكاف�أة لأع�ضاء
مجل�س �إدارة ال�شركة الأم بمبلغ ال �شيء دينار كويتي عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر � .2020إن تلك االقتراحات خا�ضعة
لموافقة الجمعية العمومية للم�ساهمين.
بتاريخ  3يونيو  ،2020انعقدت الجمعية العمومية للم�ساهمين وتم اعتماد البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
 2019المنعقدة كما تم اعتماد توزيع �أرباح بن�سبة  18فل�س لل�سهم.

21

معامالت مع الأطراف ذات ال�صلة
ت�شتمل الأطراف ذات ال�صلة على ال�شركات الزميلة والم�ساهمين الرئي�سيين و�أع�ضاء مجل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيين
بالمجموعة وعائالتهم وال�شركات التي يملكون ح�ص�ص ًا رئي�سية فيها .تبرم المجموعة معامالت مع الأطراف ذات العالقة .يتم
اعتماد �سيا�سات الت�سعير و�شروط هذه المعامالت من قبل �إدارة المجموعة.
�إن �أر�صدة ومعامالت الأطراف ذات العالقة المت�ضمنة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:
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معامالت مع الأطراف ذات ال�صلة
�أ) مدفوعات موظفي الإدارة الرئي�سيني لل�شركة الأم:

رواتب ومدفوعات �أخرى ق�صيرة الأجل
مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين

2020

2019

539

474

180

217

719

691

(ب) ذمم ت�سهيالت ائتمانية:

الر�صيد في  1يناير
قرو�ض مقدمة
�أق�ساط م�سددة
فوائد محملة
الر�صيد في  31دي�سمبر
22

2020

2019

32

26

10

10

()22

()6

1

2

21

32

الإيرادات وحتليل القطاعات
وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،8ف�إن تحديد القطاعات الت�شغيلية ي�ستند �إلى معلومات التقارير المالية الداخلية للإدارة
التي تتم مراجعتها ب�شكل منتظم من قبل �صانع القرارات الت�شغيلية الرئي�سية من �أجل تخ�صي�ص الموارد للقطاع وتقييم �أدائه ،ومن
ثم مطابقته مع �أرباح �أو خ�سائر المجموعة .تزاول المجموعة ن�شاطها في مجال رئي�سي واحد ،وهو منح الت�سهيالت االئتمانية� .إن
جميع عمليات القرو�ض اال�ستهالكية االئتمانية تتم بالكامل في ال�سوق المحلي الكويتي .تمتلك المجموعة ا�ستثمارات داخل وخارج
دولة الكويت� .إن �سيا�سات القيا�س التي ت�ستخدمها المجموعة لتقارير القطاعات بموجب المعيار الدولي  8هي نف�س ال�سيا�سات
الم�ستخدمة في بياناتها المالية ال�سنوية المجمعة المدققة� .إن تحليل القطاعات للربح من الأن�شطة االعتيادية ومجموع الأ�صول
ومجموع االلتزامات و�صافي الأ�صول الم�ستخدمة ح�سب الموقع الجغرافي هو كما يلي:
في  31دي�سمبر 2020

مجموع الإيرادات
الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
الوطنية وم�ساهمة الزكاة ومدفوعات �أع�ضاء مجل�س الإدارة
مجموع الأ�صول
مجموع االلتزامات
�صافي الأ�صول الم�ستخدمة
معلومات �أخرى
الزيادة في القيمة العادلة لأ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو الخ�سارة
ح�صة في نتائج �شركات زميلة
مخ�ص�ص خ�سائر ائتمان متوقعة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
ا�ستهالك

الكويـت

دولي

المجمـوع

14,909

1,822

16,731

)(2,462

1,822

)(640

222,996

41,973

264,969

)(109,315

)(2,527

)(111,842

113,681

39,446

153,127

)(1,634

-

)(1,634

403

-

403

)(7,231

-

)(7,231

)(354

-

)(354

)(138

-

)(138
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الإيرادات وحتليل القطاعات
دولي

الكويـت

المجمـوع

في  31دي�سمبر 2019

مجموع الإيرادات
الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
الوطنية وم�ساهمة الزكاة ومدفوعات �أع�ضاء مجل�س الإدارة
مجموع الأ�صول
مجموع االلتزامات
�صافي الأ�صول الم�ستخدمة
معلومات �أخرى
الزيادة في القيمة العادلة لأ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو الخ�سارة
ح�صة في نتائج �شركات زميلة
مخ�ص�ص خ�سائر ائتمان متوقعة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
ا�ستهالك
23

11,621

2,332

13,953

273,255

42,919

316,174

()145,871

()6,313

()152,184

127,384

36,606

163,990

2,687

-

2,687

744

-

744

()1,543

-

()1,543

()481

-

()481

()143

-

()143

التزامات

التزامات ر�أ�سمالية
24

23,009

2,332

25,341

2020

2019

607

1,193

�أثر كوفيد19-

�أعلنت منظمة ال�صحة العالمية في  11مار�س  2020تف�شي فيرو�س كورونا الم�ستجد (كوفيد )19-باعتباره جائحة عالمية.
�أدى هذا الحدث �إلى تعطل الأعمال ب�شكل وا�سع وما تبع ذلك من �آثار �سلبية على الن�شاط االقت�صادي .تزاول المجموعة
�أعمالها في اقت�صاديات تعتمد ب�شكل ن�سبي على �أ�سعار النفط الخام .كما في تاريخ التقرير� ،شهدت �أ�سعار النفط تقلبات
وتراجع ًا غير م�سبوق .تراقب المجموعة هذه الأو�ضاع عن كثب ،وقد قامت بتفعيل خطط ا�ستمرارية الأعمال الخا�صة بها
وممار�سات �إدارة المخاطر الأخرى لإدارة حالة تعطل الأعمال المحتملة وت�أثيراتها على عملياتها و�أدائها المالي نظر ًا لتف�شي
كوفيد.19-
�أجرت المجموعة تقييم ًا لآثار كوفيد 19-على النتائج المالية للمجموعة ،وذلك في �ضوء المعايير الدولية للتقارير المالية،
وقامت بدمج النتائج في هذه البيانات المالية المجمعة و�شرح التغيرات �أدناه المتعلقة بالأحكام والتقديرات في �ضوء المعايير
الدولية للتقارير المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .2020
�أخ��ذت المجموعة في االعتبار �أف�ضل المعلومات المتاحة حول الأح��داث الما�ضية والظروف الحالية والتنب�ؤ بالظروف
االقت�صادية لتحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة الواردة في هذه البيانات المالية المجمعة.
ومع ذلك ،تظل الأ�سواق متقلبة وتظل المبالغ الم�سجلة ح�سا�سة لتقلبات ال�سوق.
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�أثر كوفيد19-

منوذج اخل�سارة االئتمانية املتوقعة

قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفترا�ضات الم�ستخدمة لتحديد الخ�سائر االئتمانية المتوقعة كما في  31دي�سمبر .2020
تم تقدير الخ�سائر االئتمانية المتوقعة المعدلة بنا ًء على مجموعة من الظروف االقت�صادية المتوقعة في تاريخ التقرير ومراعاة
حقيقة تزايد الو�ضع الحالي بوتيرة �سريعة.
راعت المجموعة �أي�ض ًا �أثر التقلبات الحادة في عوامل االقت�صاد الكلي الم�ستقبلية عند تحديد مدى خطورة واحتمالية ال�سيناريوهات
االقت�صادية لتحديد الخ�سائر االئتمانية المتوقعة.
االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان /االنخفا�ض يف االئتمان

�أخذت المجموعة في اعتبارها الجوانب التالية وذلك لتقييم ما �إذا كان هناك ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان �أو دليل مو�ضوعي
على انخفا�ض القيمة في �ضوء �أزمة فيرو�س كوفيد.19-
• يجب التفرقة بين ال�صعوبات المالية الم�ؤقتة للمقتر�ضين والت�أثير طويل الأجل والدائم.
•  لن ي�ؤدي ت�أجيل الأق�ساط �أو مدفوعات الفائدة على ت�سهيالت التمويل ب�شكل تلقائي �إلى حدوث ازدياد ملحوظ في مخاطر
االئتمان.
• تقييم العوامل النوعية والكمية لل�ضمانات.
• تقييم المعلومات والبيانات المتاحة لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان �أو الدليل المو�ضوعي على انخفا�ض القيمة،
وبنا ًء عليه قامت الإدارة ب�إعادة ت�صنيف لبع�ض الت�سهيالت �إلى المرحلة � 2أو المرحلة .3
نتج عن التقييم �أعاله ت�صنيف منا�سب لبع�ض التعر�ضات والزيادة المقابلة في الخ�سائر االئتمانية المتوقعة ،حيثما ينطبق ذلك
بنا ًء على تقديرات الإدارة.
عوامل االقت�صاد الكلي

�أخذت المجموعة في اعتبارها ت�أثيرات التقلب في عوامل االقت�صاد الكلي وال�سيناريوهات الم�ستخدمة لتحديد خ�سائر االئتمان
المتوقعة .على وجه الخ�صو�ص ،وفي �ضوء ا�ستمرار عوامل التيقن والت�أثير الناتج من كوفيد ،19-ونظر ًا للتدهور المت�سارع في
الو�ضع الحالي ،فقد قامت المجموعة بمراجعة بع�ض االفترا�ضات ما �أدى �إلى تطور منظور م�ستقبلي معقول لعوامل االقت�صاد
الكلي .كما تطبق المجموعة الترجيحات باالحتماالت المنا�سبة لل�سيناريوهات.
تقديرات و�أحكام التقييم

�أخذت المجموعة في االعتبار الت�أثير المحتمل للتقلبات االقت�صادية الحالية على المبالغ المدرجة لال�ستثمارات المالية الغير
مدرجة للمجموعة .تمثل المبالغ المدرجة �أف�ضل تقدير للإدارة بنا ًء على معلومات يمكن مالحظتها كما في تاريخ التقرير .بالنظر
�إلى ت�أثير كوفيد ،19-تراقب المجموعة عن كثب ما �إذا كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل ال�سعر الذي
يمكن تحقيقه للمعامالت بين الم�شاركين في ال�سوق في ال�سيناريو الحالي .تم الإف�صاح عن مزيد من المعلومات حول �سيا�سة
المجموعة فيما يتعلق بقيا�سات القيمة العادلة في �إي�ضاح .2.3.2
انخفا�ض قيمة الأ�صول املالية

�أخذت المجموعة باالعتبار �أي م�ؤ�شرات انخفا�ض نا�شئة و�أي �شكوك جوهرية حول ا�ستثماراتها العقارية النا�شئة عن وخل�صت �إلى
عدم وجود ت�أثير مادي ب�سبب كوفيد�( 19-إي�ضاح .)9

79

شـركـة التسـهـيالت الـتجـارية ش.م.ك و شـركـاتها الـتابـعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

24

�أثر كوفيد19-

تعديل الأ�صول املالية
قامت المجموعة بت�أجيل �سداد �أ�صل الدين والفائدة الم�ستحقة لمحفظة التمويل المدينة لمدة ثالثة �أ�شهر تبد�أ من � 1أبريل 2020

(�إي�ضاح  .)3.1يعتبر ت�أجيل الأق�ساط بمثابة دعم �سيولة ق�صير الأجل لمعالجة م�شكالت التدفق النقدي المحتملة للمقتر�ض.
يحتفظ العمالء بخيار عدم الم�شاركة في مخطط الت�أجيل هذا.
املنح احلكومية

قامت حكومة دولة الكويت بتقديم دعم مالي لأ�صحاب الأعمال ا�ستجابة للوباء .خالل ال�سنة ،تلقت المجموعة منحة حكومية
تتعلق بالم�ستفيدين الكويتيين الم�سجلين على الباب الثالث من قانون العمل الكويتي� .إن المنحة الحكومية هي جزء من الم�ساعدة
المقدمة للعمالة الوطنية في القطاع الخا�ص لمدة ت�صل �إلى �ستة �أ�شهر اعتبار ًا من �أبريل  .2020وقد تم احت�ساب الدعم المالي
وفق ًا للمعيار الدولي للمحا�سبة “ 20محا�سبة المنح الحكومية والإف�صاح عن الم�ساعدات الحكومية” واالعتراف به في بيان الربح
�أو الخ�سارة المجمع بمبلغ � 72ألف دينار كويتي ك�إيرادات �أخرى على �أ�سا�س منتظم على مدى الفترات التي تعترف بها المجموعة
بتكاليف الموظفين ذات ال�صلة.
مبد�أ اال�ستمرارية

قامت المجموعة بتقييم ما �إذا كانت تزاول �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية في �ضوء الظروف االقت�صادية الحالية وجميع
المعلومات المتاحة حال ًيا حول المخاطر وحاالت عدم الت�أكد الم�ستقبلية� .أُجريت التوقعات لت�شمل الأداء الم�ستقبلي للمجموعة
ور�أ�س المال وال�سيولة با�ستخدام التقديرات المنقحة للتدفقات النقديةُ .رغم الأثر المتنامي لفيرو�س كوفيد� ،19-إال �أن التوقعات
الحالية ت�شير �إلى �أن المجموعة لديها موارد كافية لال�ستمرار في مزاولة عملياتها الت�شغيلية ف�ض ًال عن �أن موقفها المتعلق
باال�ستمرارية لم يت�أثر �إلى حد كبير ولم يتغير .ونتيجة لذلك ،فقد �أُعدت هذه البيانات المالية المجمعة ب�شكل مالئم على �أ�سا�س
مبد�أ اال�ستمرارية.
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