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حضرات املساهمني الكرام،

يســـر مجلـــس إدارة شـــركة التســـهيالت التجاريـــة أن يقدم لكـــم تقريره الســـنوي الثالث واألربعون عن أعمال ونتائج الشـــركة للســـنة 
املاليـــة املنتهية في 31 ديســـمبر 2021.

لقـــد كان عـــام 2021 عـــام جنـــاح آخر حققت فيه الشـــركة نتائـــج ممتازة بالرغم مـــن األثار الســـلبية جلائحة كوفيـــد- 19 وتأثيرها 
علـــى االقتصـــاد وازديـــاد املنافســـة في ســـوق االئتمان االســـتهالكي بالكويـــت واســـتمرار الفائدة املنخفضـــة على الدينـــار. ومتكنت 
الشـــركة بفضـــل مـــن اهلل وجهـــود العاملني فيها من حتقيـــق ربحاً صافيا وقـــدره 14.230 مليون دينار كويتي مقارنة بخســـائر قدرها 

640 ألـــف دينار كويتي العـــام املاضي.

وكانت العناصر الرئيسية لبيان األرباح واخلسائر كالتالي : 

بلغت ايرادات التسهيالت االئتمانية مبلغ وقدره 13.05 مليون دينار كويتي بإنخفاض قدره 14.9% عن العام املاضي.  <
بلغـــت ايـــرادات االســـتثمارات مبلـــغ وقـــدره 5.2 مليون دينـــار كويتي مقارنـــة بإيرادات عـــام 2020 والتي بلغـــت 242 ألف دينار   <

يتي. كو
عكس مخصص خسائر االئتمان مببلغ 1.83 مليون دينار كويتي لتحسن أداء احملفظة.  <

انخفـــاض فـــي تكلفـــة االقتـــراض حيـــث بلغـــت 2.34 مليون دينـــار كويتـــي مقابـــل 3.46 مليون دينـــار كويتي عام 2020 بســـبب   <
الفائدة. تخفيـــض 

بلغت تكـاليف املوظفني واملصاريف العمومية واإلدارية 3.79 مليون دينار كويتي بزيادة 9.5% عن 2020.  <
أمـــا حقـــوق املســـاهمني فقد بلغـــت 158.03 مليون دينـــار كويتي مقابـــل 153.13 مليون دينار كويتـــي العام املاضي كمـــا بلغ مجموع 
أصـــول الشـــركة 272.86 مليـــون دينـــار كويتـــي مقابل أصول العـــام املاضي والتـــي بلغت 264.97 مليـــون دينار بنمو قـــدره 3% كما 

بلغـــت مدفوعـــات ومزايا موظفـــي اإلدارة التنفيذية خالل الســـنة مبلـــغ وقدره 534 ألـــف دينار كويتي.
ويتطلـــع مجلـــس اإلدارة الـــى العـــام القـــادم بنظـــرة ايجابية حيث إعتمد خطـــة عام 2022 بنمو فـــي حجم العمل مما ســـيحقق نتائج 

أفضل من األعوام الســـابقة بفضل السياســـة التســـويقية التي تنتهجها الشـــركة.
وبنـــاًء علـــى األربـــاح احملققـــة يســـر مجلـــس اإلدارة أن يقتـــرح توزيـــع أربـــاح نقديـــة بواقـــع 15% )15 فلس عـــن كل ســـهم أي مبلغ 
7,617,322 دينـــار كويتـــي( للســـادة املســـاهمني املقيدين في ســـجالت الشـــركة بتاريخ االســـتحقاق كما يقترح منـــح مكافأة ألعضاء 
مجلـــس اإلدارة وقدرهـــا 160 ألـــف دينـــار كويتـــي بواقـــع 20 ألف دينـــار كويتي لكل عضـــو و40 ألف دينـــار كويتي لرئيـــس املجلس.
ويتعهد مجلس اإلدارة للســـادة املســـاهمني بســـالمة البيانات املالية والتقارير ذات الصلة بنشـــاط الشـــركة عن الســـنة املالية املنتهية 

فـــي 31 ديســـمبر 2021 وأن تلـــك البيانات قد مت إعدادها وفـــق املعايير الدولية للتقاريـــر املالية املعتمدة.
وينتهـــز مجلـــس اإلدارة هـــذه الفرصـــة لكي يعبر عن وافر شـــكره وتقديـــره جلميع عمالء الشـــركة ولكل من ســـاهم معها خالل هذه 
الســـنة في إجناز أغراضها من اجلهات الرســـمية والبنوك واملؤسســـات املاليـــة والتجارية. كما يود أن يتقدم بتقديـــره وامتنانه إلدارة 

الشـــركة وموظفيها علـــى اجلهد الذي بدلوه لتحقيـــق هذه النتائج.

واهلل ولي التوفيق،

مجلس اإلدارة   

تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 
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تقرير الحوكمة
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 
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مــــــقـــــدمــــــــة 
يحـــرص مجلـــس إدارة شـــركة التســـهيالت التجارية على تطبيـــق تعليمات اجلهات الرقابية واملمارســـات الرائدة فـــي مجال احلوكمة 
واإللتـــزام، وانطالقـــا مـــن ذلك فقد حرصت الشـــركة علـــى تعزيز دور البيئـــة الرقابية في الشـــركة والتأكد من مدى إلتزام الشـــركة 
وإداراتهـــا وأنشـــطتها بالتعليمـــات الرقابيـــة وقواعـــد احلوكمـــة مبا يســـاهم فـــي تعزيز مبـــدأ الشـــفافية وحماية حقوق املســـاهمني 

وأصحـــاب املصالـــح ويعـــزز الثقة فـــي التعامل وُيّكـــن من حتقيق رقابـــة فعالة على أداء الشـــركة. 
فـــي ضـــوء ذلك يســـُر مجلس اإلدارة أن يســـتعرض على الســـادة املســـاهمني فـــي تقريره الســـنوي للحوكمة أهم اإلجنـــازات اخلاصة 
بإلتـــزام الشـــركة بتعليمـــات الســـادة / هيئة أســـواق املال واخلاصـــة بالكتاب اخلامس عشـــر - حوكمة الشـــركات. وفيما يلي ملخص 

ألهـــم هـــذه اإلجنازات فـــي تطبيق قواعد حوكمة الشـــركات:

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة:
يتألـــف مجلس إدارة الشـــركة من ســـبعة أعضـــاء كما في 31 ديســـمبر 2021، ويتكون مجلـــس اإلدارة من هيكل متـــوازن يضم أربعة 
أعضـــاء غيـــر تنفيذيني وعضوين مســـتقلني )مرفـــق إقرار باالســـتقاللية( وعضو تنفيذي. كما يتميز تشـــكيل مجلـــس اإلدارة بالتنوع 
فـــي املؤهـــالت العلميـــة واخلبـــرات العمليـــة ألعضائه، ويوضح اجلـــدول التالي نبذة عن تشـــكيل مجلـــس اإلدارة واملؤهـــالت العلمية 

واخلبـــرات العملية ألعضاء مجلس إدارة الشـــركة: 

املؤهل العلمي واخلبرات العمليةتصنيف العضواإلســــــم
تاريخ االنتخاب / 
تعيني أمني السر

السيد/ على إبراهيم معرفي
رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي

عضـــو مجلس إدارة في شـــركة التســـهيالت التجارية منذ 
عام 1992 وعضو مجلس إدارة ورئيس جلنة الترشـــيحات 
واملكافـــآت فـــي البنـــك األهلـــي الكويتـــي، ونائـــب رئيـــس 
مجلـــس إدارة شـــركة العقـــارات املتحـــدة وعضـــو مجلس 
إدارة البنـــك العربـــي الفرنســـي )باريـــس - هـــوجن كوجن( 
ورئيـــس مجلـــس إدارة البنـــك األهلـــي الكويتـــي- مصـــر 
ويحمـــل خبـــرة تزيـــد عـــن 40 عامـــا فـــي العمـــل اإلداري 

واملصرفي.
حاصل على مؤهل بكالوريوس بالسياسة واالقتصاد.

2019/5/13

السيد/ عبد اهلل سعود احلميضي
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عضو تنفيذيوالرئيس التنفيذي

عضـــو مجلس إدارة في شـــركة التســـهيالت التجارية منذ 
عـــام 1980 وعضـــو مجلـــس إدارة غرفة جتـــارة وصناعة 
الكويـــت وأمـــني الصنـــدوق الفخـــرى للغرفـــة وهـــو نائـــب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة فـــي املؤسســـة العامـــة للتأمينـــات 
االجتماعيـــة ورئيـــس جلنـــة االســـتثمار، وأيضـــا عضـــو 
مجــــلس إدارة جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتـــي وأمـــني 
إدارة  مجلـــس  وعضـــو  للجمعيـــة،  الفخـــري  الصنـــدوق 
فـــي فرســـت ناشـــونال بنـــك فـــي )لبنـــان( ورئيـــس جلنة 
التعويضـــات كذلك عضـــو مجلس إدارة بنك انفســـتكورب 
ورئيـــس جلنـــة التدقيق واملخاطر وعضو ســـابق في الهيئة 
العامة لالســـتثمار، ويحمـــل خبرة تزيد عـــن 40 عاما في 

واملصرفي. االســـتثماري  العمـــل 
حاصل على مؤهل ماجستير بالكيمياء.

2019/5/13

تقرير الحوكمة
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31



16

السيد/ مساعد بدر الساير
عضو مستقلعضو مجلس إدارة

عضـــو مجلس إدارة في شـــركة التســـهيالت التجارية منذ 
عـــام 1977 ونائـــب رئيس مجلس إدارة مجموعة شـــركات 
الســـاير وأيضـــا رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة شـــركات 
مســـاعد بدر الســـاير، ورئيس ســـابق ملجلس إدارة شـــركة 
احلاويـــات الكويتيـــة وعضـــو ســـابق فـــي احتـــاد اخلليـــج 
احتـــاد  ومؤســـس  )البحريـــن(  املشـــاريع  وإدارة  للتأمـــني 
الصناعـــات الكويتية وهو يحمل خبـــرة تزيد عن 40 عاما 

فى العمـــل التجاري واإلســـتثماري.
حاصل على مؤهل بكالوريوس إدارة أعمال.

2019/5/13

السيد/ احلارث عبد الرزاق اخلالد 
عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي

عضـــو مجلـــس إدارة فـــي شـــركة التســـهيالت التجاريـــة 
منـــذ عـــام 1992 ورئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة التبريـــد 
واالكســـجني احملدودة وأيضـــا رئيس مجلس إدارة شـــركة 
التســـهيالت لالســـتثمار العقارى، وهو يحمـــل خبرة تزيد 

عـــن 30 عاما فـــى العمـــل االداري واإلســـتثماري.
حاصل على مؤهل بكالوريوس إدارة أعمال.

2019/5/13

السيد/ خالد مشاري اخلالد
عضو غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

عضـــو مجلس إدارة في شـــركة التســـهيالت التجارية منذ 
عـــام 2010 وعضو مبجلـــس إدارة غرفة جتـــارة وصناعة 
الكويـــت ونائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة شـــركات 
اخلالـــد وأيضا نائـــب رئيس مجلس إدارة شـــركات اللؤلؤة 
الغذائيـــة وعضـــو مجلـــس إدارة احتـــاد مصانـــع األملنيوم 
هـــو يحمل خبـــرة تزيد عـــن 25 عاما فى العمـــل التجاري 

واإلستثماري.
حاصل على مؤهل بكالوريوس إدارة أعمال.

2019/5/13

السيد/ د. أمين بدر البلوشي عضو 
مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي

عضـــو مجلس إدارة في شـــركة التســـهيالت التجارية منذ 
عـــام 2016 ونائـــب املدير العام للشـــؤون املاليـــة واإلدارية 
في املؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة وهو يحمل 
خبـــرة تزيد عـــن 21 عاما في العمل املالي واإلســـتثماري.

حاصل على مؤهل دكتوراه باحملاسبة ومتويل األعمال.

2019/5/13

السيد / ناصر عادل بهبهاني عضو 
مجلس إدارة

عضو مستقل

عضـــو مجلس إدارة في شـــركة التســـهيالت التجارية منذ 
عـــام 2017 مدير في إدارة اخلدمات املصرفية للشـــركات 
في البنك األهلي الكويتي وهو يحمل خبــــرة تزيـــــد عـــــن 

9 أعـــوام فى العمل املالي واإلســـتثماري.
حاصل على مؤهل بكالوريوس إدارة التسويق.

2019/5/13

أمني السرالسيد / خالد عبداهلل العلي

أمـــني ســـر املجلـــس منـــذ عـــام 2018 وخبـــرة 31 عامـــاً 
فـــي العمل اإلســـتثماري واملالـــي، نائب الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة التســـهيالت التجاريـــة وشـــغل  مناصـــب اخـــرى 
بالبنـــك التجـــاري الكويتـــي والشـــركة الكويتيـــة الدوليـــة 
لإلســـتثمار وشركة االســـتثمارات الوطنية وشركة الساحل 

. ر لالستثما
حاصل على مؤهل بكالوريوس في الهندسة الصناعية.

2019/5/13
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وقد عقد مجلس إدارة الشركة عدد )6( إجتماعات خالل عام 2021 كما هو موضح أدناه :

اسم العضورقم
االجتماع 

األول
بتاريخ

2021/02/23

االجتماع 
الثاني
بتاريخ

2021/05/04

االجتماع 
الثالث 
بتاريخ

2021/06/15

االجتماع 
الرابع
بتاريخ

2021/07/07

االجتماع 
اخلامس 

بتاريخ
2021/08/11

االجتماع 
السادس 

بتاريخ
2021/11/10

عدد 
اإلجتماعات

1
علي ابراهيم معرفي 
������6)رئيس مجلس اإلدارة(

2
عبداهلل سعود احلميضي

������6)نائب رئيس مجلس  اإلدارة(

3
مساعد بدر الساير 

��5--���)عضو مستقل(

4
احلارث عبدالرزاق اخلالد

����5--�)عضو(

5
خالد مشاري اخلالد 

3----�--��)عضو(

6
أمين بدر البلوشي

������6)عضو(

7
ناصر عادل بهبهاني

������6)عضو مستقل(

تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة
حترص الشـــركة على تســـجيل وتنســـيق وحفـــظ محاضر اجتماعات مجلـــس اإلدارة ويتم تدويـــن أرقام احملاضر وتاريخ وســـاعة بدء 
ونهايـــة االجتمـــاع وأســـماء احلضـــور ومكان االجتمـــاع في احملضـــر، وكذلك تدوين النقاشـــات واملـــداوالت والقرارات التـــي اتخذها 
املجلـــس أثنـــاء االجتماعـــات فـــي احملضر، ويتـــم توقيع محاضـــر االجتماعات مـــن جميع األعضـــاء احلاضرين، كما يتابع أمني ســـر 
مجلـــس اإلدارة تنفيـــذ كافـــة قـــرارات مجلـــس اإلدارة بالتنســـيق مع كافـــة اإلدارات املعنية بالشـــركة، ويتم حفظ محضـــر كل اجتماع 

حســـــب الســـــنة في ســـجل خاص بذلك ويتم االحتفاظ به بشـــكل آمن داخل الشـــركة. 
ويتمتـــع أمـــني الســـر باملؤهـــالت التي تســـاعده على إمتـــام هذه املهـــام واملســـؤوليات، ويتولـــى أمني الســـر مهمة تنســـيق إجتماعات 

املجلـــس ورفـــع التقاريـــر، وإعـــداد وحفـــظ احملاضر بشـــكل دقيق لـــكل إجتمـــاع على حدة. 

تقرير الحوكمة
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31



18

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام واملسؤوليات:
يـــزاول مجلـــس اإلدارة جميـــع األعمـــال التـــي تقتضيهـــا إدارة الشـــركة وفقا ألغراضهـــا وال يحد من هذه الســـلطة إال مـــا نص علية 
القانـــون أوعقـــد تأســـيس الشـــركة أو قرارات اجلمعيـــة العامة. ويتوفر لدى الشـــركة دليـــل معتمد لتفويض الصالحيـــات معتمد من 
قبـــل مجلـــس اإلدارة ويحـــدد صالحيات كال مـــن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشـــكل واضح. كما يتوفر لدى الشـــركة دليل لوائح 
مجلـــس اإلدارة واللجـــان مبـــا يضمـــن التحديد الســـليم في املهام واملســـؤوليات. كمـــا يتوفر لدى الشـــركة اوصـــاف وظيفية ألعضاء 

مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة. وفيمـــا يلـــي نبذة مختصرة عـــن مهام مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 
مسؤوليات ومهام وإجنازات مجلس اإلدارة:

تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
اعتماد األهداف واالستراتيجيات واخلطط والسياسات الهامة للشركة.  <

إقرار امليزانيات التقديرية السنوية وإعتماد البيانات املالية املرحلية والسنوية.  <
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، ومتلك األصول والتصرف بها.  <

التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية.  <
ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية.  <

إرســـاء قنوات اتصال فاعلة تتيح ملســـاهمي الشـــركة االطالع بشـــكل مســـتمر ودوري على أوجه أنشـــطتها املختلفة والتطورات   <
اجلوهرية.

تشـــكيل جلـــان مختصـــة وفق ميثـــاق يوضح مـــدة اللجنة وصالحيتهـــا ومســـؤولياتها وكيفية رقابـــة املجلس عليهـــا، كما يتضمن   <
قـــرار التشـــكيل تســـمية األعضاء وحتديـــد مهامهم وحقوقهـــم وواجباتهم، فضاًل عن تقييـــم أداء وأعمال هـــذه اللجان أعضائها 

الرئيسيني.
التأكـــد من أن السياســـات واللوائح املعتمدة بالشـــركة تتســـم بالشـــفافية والوضوح مبا يدعـــم عملية اتخاذ القـــرار والفصل في   <

الســـلطات والصالحيـــات بني كل مـــن مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
حتديـــد الصالحيـــات التـــي يتـــم تفويضهـــا لـــإلدارة التنفيذيـــة، وإجراءات اتخـــاذ القـــرار ومدة التفويـــض. كما يحـــدد املجلس   <
املوضوعـــات التـــي يحتفـــظ بصالحيـــة البت فيهـــا، وترفـــع اإلدارة التنفيذيـــة تقاريـــر دورية عن ممارســـاتها للصالحيـــات املفوضة.

الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم.   <
حتديد شرائح املكافآت التي سيتم منحها للموظفني مثل شريحة املكافآت الثابتة أواملرتبطة باألداء.  <

تعيني أو عزل أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية ومن ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه.  <
وضع سياسة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حفظ حقوقهم.  <

وضع آلية لتنظيم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة وذلك للحد من تعارض املصالح.  <
التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية املعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها.  <

متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية.   <
وقد أجنز مجلس اإلدارة مهامه ومسؤولياته وفقا لتعليمات اجلهات الرقابية خالل العام.  

وتتولى اإلدارة التنفيذية في الشركة املسئوليات العامة التالية :
اإلشراف على تطبيق إطار حوكمة الشركة املقرر من قبل مجلس اإلدارة.   <

تطبيـــق اإلســـتراتيجيات وخطـــط العمـــل املعتمـــدة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة والتـــي تعكـــس األهـــداف واألولويـــات طويلـــة األجـــل   <
ــل.  ــرة األجـ وقصيـ

حتمل املسئولية الكاملة أمام مجلس اإلدارة عن كافة جوانب عمليات الشركة وأداءها.   <
التأكد من وجود وتطبيق التخطيط التشغيلي املناسب ألنظمة إدارة املخاطر والرقابة املالية.    <
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مراقبة العمليات والنتائج املالية عن كثب وفقاً للخطط واملوازنات.   <
متثيل الشركة أمام اآلخرين ومنهم على سبيل املثال اجلمعيات املهنية وشركات تقدمي اخلدمات واجلهات الرقابية.   <

إعداد تقارير شاملة شفافة األداء ورفعها ملجلس اإلدارة.   <
اإللتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية.  <

الواجبات األخرى املوكلة إلي اإلدارة التنفيذية حسب توجيهات مجلس اإلدارة وتعليمات اجلهات الرقابية.  <

اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة
شـــكل مجلس اإلدارة اللجان املســـتقلة املتخصصة من أجل مســـاعدته في تولي املهام املســـندة إليه، وقد مت إعتماد اللوائح اخلاصة 
بهـــذه اللجـــان مـــن قبل مجلـــس اإلدارة وحتديد مســـؤولياتها وتعيني أعضائها مبا يتناســـب مـــع املؤهالت العلمية واخلبـــرات العملية 

املطلوبـــة لكل جلنة علـــى النحو التالي:

أواًل: جلنة املخاطر 
تهـــدف جلنـــة املخاطر الى مســـاعدة مجلس اإلدارة فـــي إدارة املخاطر التي قد تتعرض لها الشـــركة ووضع الضوابـــط الالزمة للحد 

منهـــا وحتديـــد النســـب املقبولة مقابل املنافع املتوقعـــة ورفع التوصيات الالزمة بذلـــك إلى مجلس اإلدارة.

تشكيل جلنة املخاطر 
مت تشـــكيل جلنـــة املخاطـــر من قبـــل مجلـــس اإلدارة كلجنة دائمة تســـتمر طيلة دورة املجلس )مدة ثالث ســـنوات( ومت اعادة تشـــكيل 

اللجنـــة فـــي 2019/05/13 وذلك بـــدون اي تغيير في اعضـــاء اللجنة.
وتتألـــف اللجنـــة مـــن ثالثة أعضاء منهم عضو مســـتقل، وقد عقـــدت اللجنة عـــدد )4( إجتماعات خالل عـــام 2021 كما هو موضح 

أدناه:

الصفةاسم العضورقم
االجتماع

األول بتاريخ 
2021/02/23

االجتماع 
الثاني بتاريخ 
2021/05/04

االجتماع 
الثالث بتاريخ 
2021/08/11

االجتماع  
الرابع بتاريخ 
2021/11/10

����رئيس اللجنةد. أمين بدر البلوشي1
����عضوعبد اهلل سعود احلميضي       2
����عضوناصر عادل بهبهاني3

من أهم مهام ومسؤوليات وإجنازات جلنة املخاطر
ضمـــان توفـــر املوارد والنظـــم الكافية إلدارة املخاطـــر ومراجعة الهيكل التنظيمـــي إلدارة املخاطر ووضع التوصيات بشـــأنه قبل   <
إعتمـــاده مـــن قبـــل مجلس اإلدارة والتحقق مـــن أن موظفي اإلدارة لديهم الفهـــم الكامل للمخاطر احمليطة بالشـــركة والتأكد من 

اســـتقاللية موظفي املخاطر عن األنشـــطة التشـــغيلية.
مســـاعدة مجلـــس اإلدارة فـــي حتديد وتقييم مســـتوى املخاطر املقبول لدى الشـــركة وتقييم نظم وآليات حتديـــد وقياس ومتابعة   <

أنـــواع املخاطـــر املختلفـــة والتي قد تتعرض لها الشـــركة.
دراســـة ومراجعـــة تقاريـــر تقييم املخاطر اخلاص بالشـــركة واإلجراءات املتخذة للحـــد من هذه املخاطـــر أو مواجهتها في نطاق   <

نســـب املخاطـــر املقبولـــة واملعتمدة لدى الشـــركة مقابل املنافـــع املتوقعة.
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ثانيًا: جلنة التدقيق 
تهـــدف جلنة التدقيق الى مســـاعدة مجلـــس اإلدارة في القيام مبســـؤولياته اخلاصة بالتحقق من اإللتزام مبعاييـــر التدقيق والتطبيق 

الفعال لسياســـات الشـــركة املختلفة وحتديد نقاط الضعـــف والعمل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشـــأنها.

تشكيل جلنة التدقيق
مت إعـــادة تشـــكيل جلنـــة التدقيـــق من قبل مجلـــس اإلدارة كلجنة دائمة تســـتمر طيلـــة دورة املجلـــس )مدة ثالث ســـنوات( ومت اعادة 

تشـــكيل أعضاءهـــا فـــي 2019/05/13 دون اي تغيير في أعضـــاء اللجنة.
وتتألـــف اللجنـــة مـــن ثالثة أعضاء منهم عضواً مســـتقاًل، وقد عقدت اللجنة عـــدد )4( إجتماعات خالل عـــام 2021 كما هو موضح 

أدناه:

الصفةاسم العضورقم
االجتماع األول 

بتاريخ 
2021/02/23

االجتماع 
الثاني بتاريخ 
2021/05/04

االجتماع 
الثالث بتاريخ 
2021/08/11

االجتماع  
الرابع بتاريخ 
2021/11/10

����رئيس اللجنةمساعد بدر الساير1
����عضود. أمين بدر البلوشي3
����عضوناصر عادل بهبهاني4

ومن أهم مهام ومسؤوليات وإجنازات جلنة التدقيق
مراجعـــة البيانـــات املالية املرحلية والســـنوية وتقرير مراقب احلســـابات اخلارجـــي وإعتمادها مبدئياً قبـــل رفعها ملجلس اإلدارة   <

لإلعتمـــاد النهائي.
التأكـــد مـــن كفاية وشـــمولية نطـــاق التدقيق اخلارجي والتأكد من مدى اســـتقاللية املدقق اخلارجي للشـــركة واحلد من العوامل   <

التـــي قد تضعف من اســـتقالليته.
مناقشة مالحظات مراقبي احلسابات اخلارجيني على البيانات املالية للشركة ومتابعة ما مت بشأنها.  <

مناقشـــة املبـــادئ والسياســـات احملاســـبية املطبقة في الشـــركة وفحص أي تغيرات تتـــم عليها والتي قد تؤثر علـــى املوقف املالي   <
للشـــركة مع حتديد أســـباب هـــذه التغيرات. 

مراجعـــة وإعتمـــاد اخلطة الســـنوية للتدقيق الداخلي واإلشـــراف علـــى أعمال التدقيـــق الداخلي ومراجعة وإقـــرار نطاق أعمال   <
التدقيـــق ودوريتها.

مراجعـــة تقاريـــر التدقيـــق الداخلي اخلاصة بإدارات الشـــركة املختلفة ومناقشـــة املالحظات الواردة بشـــأنها واتخـــاذ القرارات   <
التصويبيـــة لهـــا وحتديد األشـــخاص القائمـــني على تنفيذهـــا واملـــدة الزمنية املتوقعـــة للتنفيذ.

متابعة تنفيذ اإلجراءات التصويبية املتفق عليها وفقاً لبرنامج زمني محدد.  <
مراجعـــة مـــدى كفايـــة وفاعليـــة نظم الرقابـــة الداخلية لدى الشـــركة مبـــا في ذلـــك اإلســـتراتيجيات والسياســـات واإلجراءات   <

املتعلقـــة باملمارســـات الســـليمة إلدارة ومراقبـــة املخاطـــر املختلفـــة والتحقـــق مـــن تنفيذ تلـــك السياســـات واالســـتراتيجيات.
مراجعة تقارير اجلهات الرقابية والتأكد من أنه قد مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.  <

ترشيح وتعيني املدقق الداخلي ونقله وعزله أو تغييره والتحقق من مدى فاعليته في تنفيذ األعمال.  <
التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني أو إعادة تعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني أو تغييرهم وحتديد أتعابهم.  <

عقد إجتماعات دورية مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي للشركة وكذلك عند احلاجة بناًء على طلب اللجنة.   <
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ثالثا: جلنة الترشيحات واملكافآت 
تهدف جلنة الترشـــيحات واملكافآت الى مســـاعدة مجلس اإلدارة للقيام مبســـؤولياته وواجباته اإلشـــرافية لضمان ترشـــيح الكفاءات 
الالزمـــة للمناصـــب التنفيذيـــة واإلدارية في الشـــركة، والتحقق مـــن كونها تتم وفق إطار مؤسســـي يتميز بالكفاءة والشـــفافية الكاملة 
ويصـــب بشـــكل أساســـي فـــي صالح الشـــركة ومن ثم حتقيـــق أهداف املســـاهمني. وكذلك لضمان ســـالمة وصحة سياســـة املكافآت 
واملخصصـــات التـــي تتبعها الشـــركة واخلاصة بأعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة والتحقق من كون سياســـة املكافآت التي 
تتبعها الشـــركة عادلة وتســـاهم بشـــكل أساســـي في إســـتقطاب الكوادر البشـــرية ذات الكفاءة املهنية والقدرات الفنية العالية، فضاًل 

عن ترســـيخ مبدأ اإلنتماء للشـــركة.

تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت
مت تشـــكيل جلنـــة الترشـــيحات واملكافـــآت مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة كلجنـــة دائمة تســـتمر طيلـــة دورة املجلس )مدة ثالث ســـنوات( 
وتتألـــف اللجنـــة مـــن أربعـــة أعضاء منهم عضويـــن "غير تنفيذيني" وعضـــو تنفيذي وعضواً "مســـتقاًل"، وقد مت إعادة تشـــكيل اللجنة 

بتاريـــخ 13 مايـــو 2019 وقـــد عقـــدت اللجنـــة إجتماعاً واحـــداً خالل عـــام 2021 كما هو موضـــح أدناه:

الصفةاسم العضورقم
االجتماع بتاريخ
2021/02/17

�رئيس اللجنةعلي ابراهيم معرفي1
�عضوعبد اهلل سعود احلميضي       2
�عضوخالد مشاري اخلالد3
�عضوناصر عادل بهبهاني4

من أهم مهام وإجنازات جلنة الترشيحات واملكافآت 
التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وجلان املجلس.  <

وضع توصيف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني وغير التنفيذيني واألعضاء املستقلني.  <
التأكد من عدم إنتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل.  <

اإلعتماد املبدئي خلطة تعاقب الوظائف الرئيسية بالشركة.   <
تقـــدمي التوصيـــات ملجلـــس اإلدارة بتعيـــني أعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة والوظائـــف القيادية الشـــاغرة وفقاً للسياســـات واملعايير   <

املعتمـــدة ومبـــا ال يتعـــارض مـــع التعليمـــات والقوانـــني املنظمة. 
إعداد خطة التدريب ملجلس اإلدارة.  <

إعتماد هيكل الدرجات الوظيفية والرواتب اخلاص بالشركة.  <
إعـــداد وتطويـــر سياســـة مخصصات ومكافـــآت أعضاء املجلس مبـــا يتوافق مع القوانـــني املتبعة ويتم رفـــع التوصية إلى مجلس   <

اإلدارة لإلعتمـــاد علـــى أن تخضـــع ملوافقة اجلمعية العامـــة العادية.
إعـــداد وتطوير سياســـة بدالت حضور إجتماعات جلان مجلـــس اإلدارة ومكافآت اإلدارة التنفيذية ورفع توصية بشـــأنها ملجلس   <

لإلعتماد.   اإلدارة 
حتديـــد الشـــرائح املختلفـــة للمكافآت التي ســـيتم منحها للموظفني، مثل شـــريحة املكافـــآت الثابتة وشـــريحة املكافآت املرتبطة   <

بـــاألداء، وشـــريحة املكافآت بشـــكل أســـهم، وشـــريحة مكافآت نهايـــة اخلدمة.
إعـــداد تقرير احلوكمة بشـــكل ســـنوي يتضمـــن إجمالي املكافـــآت املمنوحة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملدراء،   <
ســـواء كانـــت مبالـــغ ماليـــة أو منافـــع أو مزايـــا، مهمـــا كانت طبيعتها ومســـماها في صـــورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة من خالل 

الشـــركة أو الشـــركات التابعـــة علـــى أن يعـــرض هذا التقريـــر على اجلمعيـــة العامـــة للموافقة عليه.
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رابعا: جلنة االستثمار واخلزينة
تهدف اللجنة الى مســـاعدة مجلس اإلدارة ودعمه للقيام مبســـؤولياته واتخاذ قراراته مبا يتماشـــى مع اإلســـتراتيجية العامة للشـــركة 

ولتحقيق أهدافهـــا على الوجه األمثل.

تشكيل جلنة االستثمار واخلزينة
مت تشـــكيل جلنة االســـتثمار واخلزينة من قبل مجلس اإلدارة كلجنة دائمة تســـتمر طيلة دورة املجلس )مدة ثالث ســـنوات( ومت اعادة 

تشـــكيل اللجنة فـــي 2019/05/13 دون اي تغيير في اعضاء اللجنة.
وتتألـــف اللجنـــة مـــن ثالثة أعضاء منهم عضويـــن غير تنفيذيني وعضو تنفيـــذي واحد، وقد عقدت اللجنة عـــدد 4 إجتماعات خالل 

عـــام 2021 كما هـــو موضح أدناه:

الصفةاسم العضورقم
االجتماع األول 

بتاريخ 
2021/02/17

االجتماع 
الثاني بتاريخ 
2021/05/03

االجتماع 
الثالث بتاريخ 
2021/07/07

االجتماع  
الرابع بتاريخ 
2021/11/10

����رئيس اللجنةعبد اهلل سعود احلميضي       1
����عضوعلي ابراهيم معرفي3
����عضواحلارث عبدالرزاق اخلالد4

من أهم مهام ومسؤوليات وإجنازات جلنة االستثمار واخلزينة
مناقشة االستراتيجية وخطة العمل واملوازنة التقديرية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.  <

التأكد من تطبيق االستراتيجية اإلستثمارية العامة للشركة ومدى فاعليتها في حتقيق األهداف املرجوة.  <
التحقق من تطبيق السياسة اإلستثمارية والرقابة على األصول واخلصوم.  <

مراجعة أداء الشركة بصورة عامة وأداء كافة قطاعات الشركة تفصيلياً ومناقشة اإلنحرافات عن خطة العمل.  <
دراسة الفرص اإلستثمارية وتقدمي توصيات ملجلس اإلدارة بشأنها.  <

احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت املناسب 
يتوفـــر لـــدى الشـــركة آليـــة تتيـــح ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة احلصول علـــى املعلومـــات والبيانات بشـــكل دقيـــق وفي الوقت املناســـب 
قبـــل الدعـــوة إجتماعـــات مجلـــس اإلدارة واللجـــان، ويتـــم تزويد األعضـــاء باملعلومات مبا في ذلك نســـخ من املســـتندات أو احملاضر 
ومرفقاتها والبيانات املالية للشـــركة األم وشـــركاتها التابعة أو بتســـليم املستندات شـــخصياً لألعضاء أو عن طريق البريد اإللكتروني 

أو إرســـال صـــور ضوئيـــة منها عـــن طريق املراســـالت، وذلك بالتنســـيق مع رئيس مجلـــس اإلدارة وأمني ســـر املجلس.
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القاعدة الثالثة: إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية :
تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت 

تتألـــف اللجنـــة مـــن أربعـــة أعضـــاء منهم عضويـــن "غيـــر تنفيذيني" وعضـــو تنفيذي وعضو مســـتقل. وقـــد مت إعادة تشـــكيل اللجنة 
بتاريـــخ 13 مايـــو 2019 وقـــام املجلـــس باإلجمـــاع باختيار الســـيد / علـــي إبراهيم معرفي رئيســـاً للجنـــة الترشـــيحات واملكافآت ملا 

يتمتـــع بـــه مـــن مهارات وخبـــرات عريقة وكفـــاءات تؤهلـــه لهذا املنصـــب، وقد عقـــدت اللجنة إجتمـــاع واحد خالل عـــام 2021. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وضع مجلس إدارة الشـــركة سياســـة للمكافآت واحلوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مبا يتوافق مع أحكام قانون الشـــركات 
وتعليمـــات قواعـــد احلوكمة، وتتضمن سياســـة املكافآت املطبقة بالشـــركة على حتديـــد مكافآت وبدالت مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وكذلـــك حتديـــد مختلف املكافآت التي ســـيتم منحها للموظفني، مثل املكافـــآت الثابتة ومكافآت األداء ومكافـــآت نهاية اخلدمة.
ويتـــم مراجعـــة سياســـة املكافآت بشـــكل دوري وتقييم مدى كفاءتها فـــي حتقيق األهداف املرجـــوة منها، والتي تتمثل في اســـتقطاب 

واحلفـــاظ علـــى العمالة املؤهلة والفنية التي تعمل على حتســـني أداء الشـــركة.

مكافآت وحوافز أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
يوجد لدى الشركة نظام املكافآت ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ويشتمل هذا النظام على ما يلي: 

يؤخذ بعني اإلعتبار مستوى املسئوليات املسندة ألعضاء اإلدارة التنفيذية واملسار املهني له وخبراته وكفاءاته.  <
حتدد مبالغ املكافآت والبدالت واملنافع واملزايا وفقاً للدرجات الوظيفية املعتمدة من مجلس اإلدارة   <

وفيما يلي حتليل للمكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل عام 2021:  <

املكافآت واملزايا ألعضاء مجلس اإلدارة

إجمالي عدد
األعضاء

املكافآت واملزايا من خالل الشركات التابعةاملكافآت واملزايا من خالل الشركة األم

املكافآت واملزايا
الثابتة )دينار كويتي(

املكافآت واملزايا املتغيرة
)دينار كويتي(

املكافآت واملزايا
الثابتة )دينار كويتي(

املكافآت واملزايا املتغيرة
)دينار كويتي(

مكافئة تأمني صحي
سنوية

مكافئة 
جلان

تأمني 
صحي

الرواتب 
الشهرية 
)إجمالية 
خالل العام(

مكافئة 
سنوية

مكافئة 
جلان

7-160,00010,000----
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القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير املالية:
 التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشأن نزاهة التقارير املالية

تعهـــدت اإلدارة التنفيذيـــة ملجلـــس اإلدارة بســـالمة ونزاهـــة البيانـــات املالية، كمـــا وقع مجلس اإلدارة تعهداً الى الســـادة املســـاهمني 
لإلقـــرار بســـالمة ونزاهـــة البيانـــات املاليـــة للشـــركة وذلك حرصا من الشـــركة علـــى نزاهة وســـالمة البيانـــات املالية للشـــركة وأن 
التقاريـــر املاليـــة للشـــركة يتـــم عرضهـــا بصورة ســـليمة وعادلـــة وأنه قـــد مت إعداد هـــذه البيانـــات وفقـــاً ملعايير احملاســـبة الدولية 
واملعتمـــدة مـــن قبـــل هيئـــة أســـواق املال. وتقـــوم إدارة الشـــركة بتوقيع كتـــاب التمثيل للســـادة مدققي احلســـابات اخلارجـــي )مكتب 

ديلويـــت انـــد توش الـــوزان وشـــركاه، مكتب ردول الشـــرق األوســـط - برقان(.

تشكيل جلنة التدقيق:
مت إعـــادة تشـــكيل جلنـــة التدقيق بتاريـــــخ 2019/05/13 والتي يثلهـــــــا ثالثــــــة أعضاء من األعضــــاء الغيــــــر تنفيذيني مع وجـــــود 
عضويـــن مســـتقلني باللجنـــة وقـــد تضمـــن تشـــكيل اللجنة أعضـــاء من ذوي الكفـــاءة واخلبـــرة في املجـــاالت املالية. وجتتمـــع اللجنة 
بشكل ربع سنوي مع املدقق الداخلــــــي ومراقـــــب احلسابـــــات اخلارجــــــي، ولــــــم يوجــد أي تعـــارض بني توصيــــــات جلنــة التدقيـــق 

وقرارات مجلـــس اإلدارة.

التأكيد على إستقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي :
عينت اجلمعية العمومية الســـادة طالل يوســـف املزيني من مكتب ديلويت اند توش الوزان وشـــركاه، وراشـــد أيوب يوســـف الشـــداد 
مـــن مكتـــب ردول الشـــرق األوســـط برقان مراقب احلســـابات اخلارجي بناًء على توصيـــة جلنة التدقيق املرفوعة الـــى مجلس اإلدارة 
للعـــام 2022، وتنص اللوائح والسياســـات الداخلية في الشـــركة على اســـتقاللية مراقب احلســـابات اخلارجـــي املدقق اخلارجي عن 
الشـــركة أو مجلـــس إدارتهـــا، وأن ال يقوم بأي أعمال إضافية للشـــركة ال تدخـــل ضمن أعمال املراجعة والتدقيـــق والتي قد تؤثر على 

احليادية أو اإلســـتقاللية، وتتحقق بشـــكل ســـنوي جلنة التدقيق من إســـتقاللية مراقبي حســـابات الشركة.
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القاعدة اخلامسة: وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية
وحدة إدارة املخاطر 

يتوفر لدي الشركة وحدة مستقلة إلدارة املخاطر تقوم برفع تقاريرها مباشرة للجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

تشكيل جلنة إدارة املخاطر
مت إعـــادة تشـــكيل جلنـــة إدارة املخاطـــر بتاريـــخ 2019/05/13 واملكونة مـــن 3 أعضاء من مجلـــس اإلدارة من بينهم عضوا مســـتقاًل 
ويرأســـها عضـــو غيـــر تنفيـــذي وال يشـــغل عضويتهـــا رئيـــس مجلـــس اإلدارة، وقد حـــدد املجلس مدة عضويـــة أعضـــاء اللجنة مبدة 

العضوية في مجلـــس اإلدارة. 

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
تعتمد الشـــــركة على مجموعة من أنظمة الضبـــــط والقواعـــــد الرقابيـــــة التي تغطي جميع أنشـــــطة الشـــــركة وإداراتهـــــا، وتعمـــــل 
هـــــذه النظـــــم والقواعد علـــــى احلفاظ على ســـــالمة املركز املالي للشـــــــركة ودقـــــة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف اجلوانب، 
ويعكس الهيكل التنظيمي في الشـــــركة ضوابط الرقابة املزدوجة وتشـــــمل التحديد الســـــليم للســـلطات واملســـئوليات، الفصل التام 
فـــي املهـــام وعدم تعـــــارض املصالح والفحـــص والرقابة املزدوجة والتوقيـــع املزدوج. ويتوفر لدى الشـــركة سياســـات وإجراءات عمل 
لكافـــة اإلدارات، وقـــد كلـــف مجلس إدارة الشـــــركة مكتب "الســـور محاســـبون قانونيون" للقيـــام بأعمال فحص وتقييـــم نظم الرقابة 
الداخليـــــة للشـــــــركة وعرضه على جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة ويتم موافاة هيئة أســـواق املال بنســـخة من التقرير بشـــكل ســـنوي.

إدارة التدقيق الداخلي
يتوفـــر لـــدي الشـــركة ادارة مســـتقلة للتدقيق الداخلي تتبع جلنة التدقيق مباشـــرة. ويشـــغل االدارة مســـاعد مديـــر للتدقيق الداخلي 
يتولـــى االشـــراف علـــى كافـــة اعمال التدقيـــق الداخلي والتحقق من تنفيـــذ خطة التدقيق الداخلـــي املعتمدة من قبـــل جلنة التدقيق. 

وقـــد عينت الشـــركة مكتب تدقيق مســـتقل ملســـاندة إدارة التدقيق الداخلي فـــي تنفيذ أعمـــال التدقيق الداخلي.  

تعيني مكتب مستقل ملراجعة أداء التدقيق الداخلي 
ويقـــوم مكتـــب تدقيق مســـتقل بإعداد تقرير ملراجعـــة وتقييم أداء جـــودة التدقيق الداخلي، وذلـــك وفقا ملتطلبات الالئحـــة التنفيذية 

لهيئـــة اســـواق املال ويقـــوم بإجراء تقييم مســـتقل ومراجعة أداء جـــودة التدقيق الداخلي كل ثالث ســـنوات.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية
معايير ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية

يتوفـــر لـــدى الشـــركة دليـــل لقواعد الســـلوك املهني والقيـــم األخالقية وتنطبق تلـــك القواعد واملعايير الســـلوكية علـــى كافة موظفي 
الشـــركة، ويلتـــزم كافة املوظفـــني بالتقيد التام باإللتزامـــات الداخلية والتنظيمية املنطبقـــة على وحدات العمل التابعـــني لها، وتنفيذا 

إللتزاماتهـــم جتـــاه الشـــركة يتطلب من املوظفـــني على وجه اخلصـــوص ما يلي:
اإلملام والفهم والتقيد التام بالقواعد واإلجراءات واإلرشادات الداخلية املعمول بها لدي الشركة في أي وقت.  <

اإللتزام والتقيد بالقوانني السارية.  <
جتنـــب أي موقـــف مـــن املمكن أن ينشـــأ عنه تعارض فـــي املصالح وفي حالة الشـــك بذلك أو مواجهه أي عائق يتم إبالغ القســـم   <

التابـــع لـــه املوظـــف علي الفور بذلـــك التعارض فـــي املصالح أو إبالغ مســـئول اإللتزام في الشـــركة.
اإللتزام التام باحملافظة على األسرار املهنية.  <

اإلمتناع عن جتاوز الصالحيات املمنوحة لهم وإحترام القواعد بخصوص التوقيعات املعتمدة.  <
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اإلستمرار في حتمل املسئولية الكاملة عن التي يفوضون الغير بها وممارسة اإلشراف واملراقبة الكافية.  <
إحترام كرامة وخصوصية زمالئهم.  <

سياسـات وإجراءات الشـركة للحد من حـاالت تعارض املصالح 
إعتمـــد مجلـــس اإلدارة مجموعـــة من السياســـات واإلجراءات التي تضمـــن حماية حقوق املســـاهمني وحماية حقـــوق أصحاب املصالح 
وسياســـة التعامـــالت مـــع األطـــراف ذات العالقـــة، كمـــا مت إعتماد سياســـة لإلبالغ عـــن املعامالت الغير مشـــروعة مبـــا يضمن حماية 
مصالـــح الشـــركة واحلـــد من تعارض املصالح ويتـــم احلصول على تصريح من اجلمعية العامة للمســـاهمني بشـــأن التعامل مع األطراف 
ذات الصلـــة وكذلـــك يتـــم عرض املعامالت مع األطـــراف ذات الصلة التي متت خـــالل العام على اجلمعية العامة للمســـاهمني للموافقة 

عليهـــا ووتلتـــزم الشـــركة بعـــرض كافة املعامالت مع األطـــراف ذات الصلة علـــى وحدة املخاطر قبـــل املوافقة عليها.

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق في الوقت املناسب
اإلفصاح والشفافية

اعتمدت الشـــركة سياســـة خاصة باإلفصاح والشـــفافية تضمنت بشـــــكل واضـــح القواعد العامة لإلفصاح، إجـــراءات وآلية اإلفصاح 
وبينـــت مســـــئولية مســـؤول املطابقـــه واإللتزام بالشـــــركة عن إدارة عمليـــات اإلفصاح والتحقق مـــن البيانات الواجـــب اإلفصاح عنها 
فـــي الوقـــت املناســـب وبشـــكل وافي ودقيـــق وفقا لتعليمـــات هيئة أســـواق املال والقوانـــني والنظم املعمـــول بها، كما أكدت السياســـة 

علـــى  ضرورة نشـــر املعلومات علـــى املوقع اإللكتروني للشـــركة.

سجل اإلفصاح
 حتتفـــظ الشـــــركة بســـــجل خـــاص بإفصاحـــات أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة واملدراء، بحيث يشـــــمل الســـــجل على 
إفصاحات بنســـــب امللكيـــــة والتــداوالت علــى أســهم الشــركة إضافــة إلى اإلقــرارات والتعهــدات املقدمة من أعضــاء مجلــس اإلدارة 
بصفتهم أشـــــخاص مطلعني، ويحتفظ بهذا الســـــجل في مقر الشـــــركة ويتاح اإلطالع على الســـــجل من قبل كافة مساهمي الشركة 

دون رســـم أو مقابـــل ويتـــم حتديثه بشـــكل دوري مبا يعكس حقيقـــة أوضاع األطـــراف ذات العالقة.

وحدة شؤون املستثمرين
مسؤولية الوحدة هي إتاحة وتوفير البيانات واملعلومات والتقارير الالزمة للمستثمرين وذلك كاآلتي:

توفير املعلومات والبيانات املالية الربع سنوية والسنوية.   <
توفير التقارير املالية السنوية.  <

وتكـــون مســـؤوليتها إتاحـــة املعلومات للمســـتثمرين، ومبا ال يتعارض مـــع القانون واللوائـــح املنظمة بالتســـاوي ودون أي متييز ومبا ال 
يضر مصلحة الشـــركة واحلفاظ على الســـرية املناســـبة فيمـــا يتعلق باملســـتثمرين والعمالء.

تكنولوجيا املعلومات في عمليات اإلفصاح
خصصـــت شـــركة بورصـــة الكويـــت صفحـــة علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي للشـــركة وحتـــدث بياناتهـــا بشـــكل مباشـــر وتســـتمر الشـــركة 

باإلفصـــاح عـــن املعلومـــات اجلوهريـــة واألخبـــار العامـــة بشـــكل فـــوري.
تعـــرض الشـــركة جميـــع افصاحاتهـــا علـــى موقـــع الشـــركة الرســـمي وحتتفـــظ الشـــركة أيضـــا بســـجل بكافـــة إفصاحـــات مجلـــس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذيـــة.

تقرير الحوكمة
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القاعدة الثامنة: إحترام حقوق املساهمني :
تتمتـــع كل فئـــات املســـاهمني بحقوق متســـاوية ويخضعـــون إللتزامات واحـــدة مبا ال يضر مبصالح الشـــركة أو يتعـــارض مع القوانني 

واللوائـــح ذات الصلـــة، ومن هذه احلقـــوق ما يلي:
اإلطالع واملشاركة في تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي.   <

املشاركة في اجلمعيات العمومية وإبداء املالحظات والتوصيات والتحفظات في أداء الشركة.  <
توكيل أشخاص آخرين حلضور إجتماعات اجلمعية العمومية وذلك مبقتضى توكيل خاص.  <

التصويت في إنتخابات أعضاء مجلس اإلدارة والترشح لعضوية مجلس الشركة طبقاً للقواعد واآلليات املنظمة لذلك.  <
احلصول على املعلومات والتقارير الالزمة التى تساعد في إتخاذ قرارات اإلستثمار.  <

احلصول على األرباح التى تقرر توزيعها.  <
حرية التصرف في األسهم من شراء / بيع / نقل / حتويل.  <

يســـعى مجلـــس إدارة الشـــركة وإدارتـــه التنفيذية إلى العمل علـــى التعامل مع البيانات الواردة في الســـجالت املذكـــورة  وفقاً ألقصى 
درجـــات احلمايـــة والســـرية، وذلـــك مبـــا ال يتعارض مـــع قانون هيئة أســـواق املال والئحتـــه التنفيذية ومـــا يصدر عنها مـــن تعليمات 

وضوابـــط رقابية منظمة.
يتوفـــر للشـــركة ســـجل يحفـــظ لدى الشـــركة الكويتيـــة للمقاصة تقيد فيه أســـماء املســـاهمني وجنســـياتهم وموطنهم وعدد األســـهم 

اململوكـــة لهم.  
كمـــا يســـعى مجلـــس إدارة الشـــركة وإدارتـــه التنفيذية إلى تشـــجيع املشـــاركة الفعالة للمســـاهمني فـــي إجتماعات اجلمعيـــة العامة 
ومناقشـــة املوضوعـــات املدرجـــة علـــى جدول األعمال وما يرتبط بها من استفســـارات وتوجيه األســـئلة بشـــأنها إلـــى أعضاء مجلس 
اإلدارة ومراقـــب احلســـابات اخلارجـــي، وعلـــى مجلس اإلدارة أو مراقب احلســـابات اخلارجـــي اإلجابة على االســـئلة بالقدر الذي ال 

يعـــرض مصالح الشـــركة للضرر.
و قـــد وضعـــت الشـــركة السياســـات التي تنظـــم عالقة وحقوق املســـاهمني واألطـــراف أصحاب املصالـــح، وهذه السياســـات تضعها 

الشـــركة بـــني أيدي املســـاهمني لإلطالع فـــي أي وقت.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب املصالح:
يتوفـــر لـــدى الشـــركة سياســـة معتمدة حتمـــي وحتترم حقـــوق األطراف أصحـــاب املصالح، ومتكنهـــم من احلصول علـــى تعويض في 
حـــال كان هنـــاك أي إنتهـــاك حلقوقهم مبوجب القوانني الســـارية املعمول بها الصادرة في هذا الشـــأن. كما تقدم الشـــركة الوســـائل 
املناســـبة لكافـــة األطـــراف أصحـــاب املصالـــح لإلبـــالغ عـــن أي أمور قـــد تقوم فيهـــا الشـــركة مبخالفـــة أو إنتهاك حقوقهـــم وتتخذ 

اإلجـــراءات التصحيحيـــة الالزمة حيثما يكـــون مطلوبا.
وتضمـــن سياســـات وإجـــراءات الشـــركة مراعـــاة مصالـــح تلك األطـــــــراف عند إتخـــاذ القـــرارات املهمة، كمـــا تتاح لألطـــراف ذوي 

املصلحـــــــة فرصـــة لتقـــدمي مالحظاتهـــــــم حـــول خبراتهم فـــي التعامل مع الشـــركة.
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القاعدة العاشرة: تعزيز وحتسني األداء:
تعاقدت الشركة مـــــع إحـــــدى الشـــــركات االستشارية لعقد دورات في مجـــــال احلوكمـــــة، وقد مت عقـــــد دورة تدريبية  خــالل العــام 
ألعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، بشـــــأن التزاماتهم فــي ظــل قانــون الشـــــركات وتعليمــات حوكمــة الشــركات مع عرض 

آليات تطبيـــق احلوكمة.
يُقّيم مجلس اإلدارة بشـــكل ســـنوي مســـتوى األداء للســـادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وذلك من خالل أســـاليب التقييم 
احلديثـــة علـــى مســـتوى اإلدارة التنفيذيـــة وألعضاء مجلـــس اإلدارة، وللموظفني من خالل النظـــم احلديثة للتقييم ومؤشـــرات األداء 
املوضوعيـــة، وذلـــك ملعرفـــة نقاط القوة والضعف على مســـتوى جميـــع األعضـــاء واإلدارات واملوظفني لتقوية نقـــاط الضعف وتعزيز 
وتطويـــر نقـــاط القوة، وتدريب األعضاء واملوظفني بشـــكل مســـتمر لتعزيز أعلى قيم الوالء وحتقيق األهداف اإلســـتراتيجية للشـــركة 

على املســـتوى القصير والبعيد.
وقـــد حرصـــت الشـــركة من خالل إجراءاتهـــا الداخلية واعتمادها على مؤشـــرات األداء املوضوعية وربطها باحلوافـــز واملكافأت على 
خلق القيم املؤسســـية لدى العاملني في الشـــركة وذلك من خالل حتقيق األهداف اإلســـتراتيجية وحتســـني معدالت األداء. ويحرص 
مجلـــس اإلدارة مـــن خـــالل السياســـات وإجـــراءات العمل الداخليـــة على حتفيـــز املوظفني وخلق القيم املؤسســـية لـــدى العاملني في 

الشركة. 

القاعدة احلادية عشر : التركيز على أهمية املسؤولية اإلجتماعية :
أعدت الشـــركة سياســـة للمســـؤولية اإلجتماعية لضمان مســـاهمة الشـــركة في تنمية املجتمع من خالل وضع منوذج أعمال مســـتدام 
ينتـــج القيمـــة مـــن خالل بنـــاء عالقات متعمقة وواســـعة النطـــاق طويلة األجل مـــع عمالءنا وغيرهم مـــن أفراد املجتمـــع الذي نعمل 
فيه، تتجســـد املســـئولية االجتماعية للشـــركة في القيم التي تتبناها الشـــركة وتشـــكل األســـاس لكيفية إجناز العمل حيث يتم تطوير 

املنتجـــات وتقدمي اخلدمات طبقـــاً ألهدافنا والتزاماتنا. 
حترص الشـــركة على دعم دورها في حتســـني املجتمع الذي تعمل به ومتحورت اســـتراتيجية الشـــركة بشـــأن املســـئولية االجتماعية 
في قطاعات التعليم والصحة وتطوير الشـــباب وحماية البيئة وتشـــجيع رواد األعمال وتســـعى الشـــركة الى دعم القضايا اإلنســـانية 
واخليريـــة للمجتمـــع والتـــي تهـــدف إلى تطوير املجتمع، وقد ســـاهمت الشـــركة في متويل املشـــروعات االجتماعية التـــي تدعم طلبة 

اجلامعـــات في الكويـــت مادياً وعينياً.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

إلى حضرات السادة مساهمي شركة التسهيالت التجارية ش.م.ك.ع.       احملترمني 

تقرير عن تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الرأي 
لقـــد دققنـــا البيانـــات املاليـــة املجمعـــة لشـــركة التســـهيالت التجاريـــة ش.م.ك.ع. )»الشـــركة األم«( وشـــركاتها التابعة )يشـــار إليهم 
مجتمعـــني بــــ »املجموعـــة«( والتي تتضمن بيان املركز املالي املجمع كما في 31 ديســـمبر 2021، وبيانات الربح أو اخلســـارة، والدخل 
الشـــامل اآلخـــر، والتغيـــرات في حقوق امللكية، والتدفقـــات النقدية املجمعة للســـنة املنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحـــات حول البيانات 

املاليـــة املجمعـــة مبا في ذلك ملخص السياســـات احملاســـبية الهامة.
 برأينـــا، أن البيانـــات املالية املجمعة املرفقة تعبر بصـــورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املالي املجمع للمجموعة كما في
31 ديســـمبر 2021 وعـــن أدائهـــا املالـــي املجمـــع وتدفقاتهـــا النقدية املجمعة للســـنة املنتهيـــة بذلك التاريـــخ وفقاً للمعاييـــر الدولية 

للتقاريـــر املاليـــة، كما هـــي مطبقة بدولـــة الكويت.

أساس الرأي 
لقـــد قمنـــا بأعمـــال التدقيـــق وفقاً ملعاييـــر التدقيق الدولية. إن مســـؤولياتنا طبقـــاً لتلك املعاييـــر موضحة مبزيد مـــن التفاصيل في 
تقريرنـــا فـــي قســـم »مســـؤوليات مراقبي احلســـابات عـــن تدقيـــق البيانات املاليـــة املجمعـــة«. ونحن مســـتقلون عن املجموعـــة وفقاً 
مليثـــاق األخالقيـــات املهنيـــة للمحاســـبني املهنيـــني )مبا في ذلـــك املعايير الدولية لالســـتقاللية( الصـــادر عن املجلـــس الدولي ملعايير 
األخالقيـــات املهنية للمحاســـبني. وقد قمنـــا بالوفاء مبســـؤولياتنا األخالقية وفقاً مليثـــاق املجلس الدولي ملعاييـــر األخالقيات املهنية 

للمحاســـبني. وإننـــا نعتقـــد أن أدلـــة التدقيق التي حصلنـــا عليها كافية ومناســـبة لتقدمي أســـاس لرأينا.
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أمور التدقيق الرئيسية 
 إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا املهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة للسنة احلالية. 
ومت عـــرض هـــذه األمـــور في ســـياق تدقيقنـــا للبيانات املاليـــة املجمعـــة ككل وإبداء رأينـــا حولها دون إبـــداء رأي منفصـــل حول هذه 
األمـــور. فيمـــا يلـــي تفاصيـــل أمـــور التدقيق الرئيســـية التي قمنـــا بتحديدهـــا وكيفيـــة معاجلتنا لكل أمر مـــن هذه األمـــور في إطار 

تدقيقنـــا له.

اخلسائر االئتمانية على مديني التمويل 
إن االعتـــراف باخلســـائر االئتمانيـــة علـــى مدينـــي التمويل )»التســـهيالت التمويليـــة«( يثل اخلســـائر االئتمانية املتوقعـــة ضمن املعيار 
الدولـــي للتقاريـــر املاليـــة 9: األدوات املاليـــة والتـــي يتم حتديدها وفقـــاً لتعليمات بنك الكويـــت املركزي أو املخصص املطلوب احتســـابه 
وفقاً لقواعد بنك الكويت املركزي بشـــأن تصنيف التســـهيالت االئتمانية واحتســـاب مخصصاً مقابلها )»قواعد بنك الكويت املركزي«(، 

أيهمـــا أعلـــى. كمـــا هو مفصح عنه في السياســـات احملاســـبية ضمـــن اإليضاحات 2.3.2, 4 و23 حـــول هذه البيانـــات املالية املجمعة.
إن االعتـــراف باخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة ضمن املعيـــار الدولي للتقارير املاليـــة 9 التي يتم حتديدها وفقـــاً لتعليمات بنك الكويت 
املركـــزي يثل سياســـة محاســـبية معقـــدة والتي تتطلـــب أحكاماً جوهريـــة عند تنفيذهـــا. تعتمد اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة على 
األحـــكام التـــي تقـــوم اإلدارة بوضعهـــا عنـــد تقييـــم الزيـــادة اجلوهرية فـــي مخاطر االئتمـــان وتصنيف مدينـــي التمويل إلـــى مراحل 
مختلفـــة وحتديـــد توقيـــت حـــدوث التعثـــر ووضع منـــاذج لتقييـــم احتماليـــة تعثر العمـــالء وتقديـــر التدفقـــات النقديـــة املترتبة على 
إجـــراءات االســـترداد. إضافـــًة إلـــى ذلـــك، وكما هو موضح فـــي إيضاح 24، أثـــرت جائحة كوفيد- 19 بشـــكل ملحـــوظ على حتديد 
اإلدارة للخســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة وتطلبـــت تطبيـــق مســـتوى أعلـــى مـــن األحـــكام. نتيجة لذلـــك، فإن درجـــة عـــدم التأكد حول 
اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة أعلى من املعتاد وتخضع املدخالت املســـتخدمة بطبيعتهـــا للتغيير، مما قد يؤدي إلـــى تغير التقديرات 

بشـــكل ملحوظ في الفترات املســـتقبلية.
إن االعتـــراف باملخصصـــات احملددة مقابل التســـهيالت منخفضـــة القيمة وفقاً لقواعد بنـــك الكويت املركزي يســـتند إلى التعليمات 
الصـــادرة عـــن بنك الكويت املركزي بشـــأن احلـــد األدنى للمخصص الذي يتـــم االعتراف به إلى جانـــب أي مخصص إضافي معترف 

بـــه اســـتناداً إلى تقييم اإلدارة للتدفقـــات النقدية املتوقعة واملتعلقـــة مبديني التمويل. 
نظـــراً ألهميـــة مدينـــي التمويـــل وما يرتبـــط بها من عـــدم تأكد حول التقديـــرات واألحـــكام التي يتم إصدارها الحتســـاب انخفـــاض القيمة، 
وكذلـــك قـــدراً أكبـــر من عدم التأكد من التقديرات بســـبب اآلثار االقتصاديـــة جلائحة كوفيد- 19، فإنها تعتبر أحد أمور التدقيق الرئيســـية.
تضمنـــت إجـــراءات التدقيـــق التـــي قمنـــا بها تقييـــم وضـــع وتنفيـــذ أدوات الرقابة علـــى املدخـــالت واالفتراضات التي تســـتخدمها 
املجموعـــة عنـــد وضـــع النمـــاذج وحوكمتهـــا مبا فـــي ذلـــك أدوات الرقابة علـــى عمليات التقييـــم التي يتـــم إجراؤها من قبـــل اإلدارة 
فـــي حتديـــد مـــدى كفايـــة اخلســـائر االئتمانيـــة. إضافة إلـــى ذلك، مت حتديـــث إجـــراءات التدقيق اخلاصـــة بنا لتتضمـــن النظر في 

االضطـــراب االقتصـــادي النـــاجت عـــن جائحـــة كوفيد- 19، مبـــا في ذلـــك التركيز علـــى مدينـــي التمويل املعـــاد جدولتها.
فيمـــا يتعلـــق باخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة اســـتناداً إلى املعيار الدولـــي للتقاريـــر املالية 9 التي يتـــم حتديدها وفقـــاً لتعليمات بنك 
الكويـــت املركـــزي، قمنـــا باختيـــار عينات للتســـهيالت االئتمانيـــة القائمة كما فـــي تاريخ التقرير والتي شـــملت مدينـــي التمويل املعاد 
جدولتهـــا وقمنـــا بتقييـــم حتديـــد املجموعـــة للزيـــادة اجلوهريـــة فـــي مخاطـــر االئتمـــان وما يترتـــب على ذلـــك من تصنيـــف مديني 
التمويـــل إلـــى مراحـــل مختلفة. وقمنا باالســـتعانة باملتخصصني لدينا ملراجعة منوذج اخلســـائر االئتمانية املتوقعـــة من حيث البيانات 
األساســـية والطـــرق واالفتراضات املســـتخدمة لتحديد ما إذا كانـــت متوافقة مع متطلبات املعيار الدولـــي للتقارير املالية 9 وتعليمات 
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بنـــك الكويـــت املركـــزي. بالنســـبة لعينة مدينـــي التمويل، قمنا بتقييـــم معايير املجموعة لتحديـــد املراحل وقيمة التعـــرض عند التعثر 
واحتماليـــة التعثـــر ومعدل اخلســـارة عند التعثر والتوجيهات التـــي مت مراعاتها من قبل اإلدارة في ضـــوء جائحة كوفيد- 19 احلالية 
لتحديـــد اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة أخذاً في االعتبـــار تعليمات بنك الكويـــت املركزي.  كمـــا قمنا بتقييم مـــدى مطابقة مختلف 

املدخـــالت واالفتراضات املســـتخدمة من قبـــل اإلدارة لتحديد اخلســـائر االئتمانية املتوقعة.  
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فيما يتعلق بقواعـــد متطلبات بنك الكويت املركزي الحتســـاب املخصـــص، قمنا بتقييم املعاييـــر اخلاصة بتحديد 
مـــا إذا كان هنـــاك أي متطلبات الحتســـاب أي خســـائر ائتمانية وفقـــاً للتعليمات ذات الصلة والتحقق من احتســـابها وفقاً لذلك، عند 
االقتضـــاء. بالنســـبة للعينـــات التـــي مت اختيارها، والتي شـــملت مديني التمويـــل املعاد جدولتهـــا، حتققنا مما إذا كانـــت كافة حاالت 

االنخفـــاض فـــي القيمة قـــد مت حتديدها من قبـــل إدارة املجموعة، وقمنا بإعادة احتســـاب املخصـــص املترتب على ذلك.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021
إن اإلدارة هـــي املســـؤولة عـــن املعلومـــات األخرى. تتكـــون املعلومات األخرى مـــن املعلومات الـــواردة في التقرير الســـنوي للمجموعة 
لســـنة 2021، بخـــالف البيانـــات املاليـــة املجمعة وتقرير مراقبي احلســـابات الصادر بشـــأنها. وقد حصلنا على تقريـــر مجلس إدارة 
الشـــركة األم قبل تاريخ تقرير مراقبي احلســـابات، ونتوقــــــع احلصــــــول على باقــــــي أقســـــام التقريــــر الســـنوي بعـــــد تاريخ تقرير 

مراقبي احلســـابات. 
إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى، وال يعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

فيمـــا يتعلـــق بأعمـــال تدقيقنا للبيانـــات املالية املجمعة، فإن مســـؤوليتنا هي قـــراءة املعلومـــات األخرى احملددة أعـــاله عند توفرها، 
وفـــي ســـبيل القيـــام بذلك نقـــوم بتحديد ما إذا كانـــت املعلومات األخرى غيـــر متوافقة بصـــورة جوهرية مع البيانـــات املالية املجمعة 

أو املعلومـــات التـــي حصلنـــا عليها أثناء التدقيـــق أو وجود أي أخطاء مادية بشـــأنها.
وإذا توصلنـــا، اســـتناداً إلـــى األعمـــال التـــي قمنـــا بهـــا وفقـــاً للمعلومـــات األخـــرى التـــي حصلنا عليهـــا قبل تاريـــخ تقريـــر مراقبي 
احلســـابات، إلـــى وجـــود أخطـــاء مادية في هـــذه املعلومات األخـــرى، فإنه يتعني علينـــا رفع تقرير حـــول تلك الوقائع. ليـــس لدينا ما 

يســـتوجب التقريـــر عنه في هذا الشـــأن.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هـــي املســـؤولة عـــن إعـــداد وعـــرض هـــذه البيانـــات املالية املجمعة بشـــكل عادل وفًقـــا للمعاييـــر الدولية للتقاريـــر املالية، 
املطبقـــة فـــي دولـــة الكويت وكذلك عن وضع نظـــم الرقابة الداخلية التي تراهـــا اإلدارة ضرورية إلعداد بيانـــات مالية مجمعة خالية 

مـــن أي أخطاء مادية ســـواء كانت بســـبب الغـــش أو اخلطأ. 
عنـــد إعـــداد البيانـــات املاليـــة املجمعـــة، تتحمـــل اإلدارة مســـؤولية تقييـــم قـــدرة املجموعة علـــى مزاولـــة أعمالها على أســـاس مبدأ 
االســـتمرارية، واإلفصـــاح عـــن األمـــور املتعلقة باالســـتمرارية وتطبيق مبدأ االســـتمرارية احملاســـبي، متـــى كان ذلك مناســـًبا، ما لم 

تعتـــزم اإلدارة تصفيـــة املجموعـــة أو وقـــف أعمالهـــا أو فـــي حالة عـــدم توافـــر أي بديل واقعي ســـوى اتخاذ هـــذا اإلجراء.
تتمثل مسؤولية املكلفني باحلوكمة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة. 
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مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة 
إن هدفنـــا هـــو احلصـــول علـــى تأكيد معقول حول مـــا إذا كانت البيانـــات املالية املجمعـــة ككل خالية من األخطاء املادية ســـواء كانت 
بســـبب الغـــش أو اخلطـــأ وإصـــدار تقرير مراقبي احلســـابات الذي يتضمـــن رأينا. إن التوصل إلـــى تأكيد معقول يثـــل درجة عالية 
مـــن التأكيـــد، إال أنـــه ال يضمـــن أن عمليـــة التدقيـــق التي تتم وفقـــاً ملعايير التدقيق الدولية ســـوف تنتهـــي دائًما باكتشـــاف األخطاء 
املاديـــة فـــي حـــال وجودها. وقد تنشـــأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعتبـــر مادية إذا كان من املتوقع أن تؤثر بشـــكل فردي أو مجّمع 

علـــى القـــرارات االقتصادية للمســـتخدمني والتي يتم اتخاذها على أســـاس هذه البيانـــات املالية املجمعة.
كجـــزء مـــن عمليـــة التدقيـــق وفقـــاً ملعايير التدقيـــق الدوليـــة، فإننا منـــارس أحكاًما مهنيـــة ونحافظ على الشـــك املهني طـــوال فترة 

التدقيـــق. كما نقوم مبـــا يلي:
حتديـــد وتقييـــم مخاطـــر األخطـــاء املاديـــة في البيانـــات املالية املجمعة ســـواء كانت بســـبب الغـــش أو اخلطأ وتصميـــم وتنفيذ   <
إجـــراءات التدقيـــق التـــي تتناول تلك املخاطر واحلصـــول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساًســـا لرأينـــا. إن مخاطر عدم 
اكتشـــاف األخطـــاء املاديـــة الناجتـــة عن الغش تفـــوق تلك الناجتة عـــن اخلطأ؛ حيث أن الغش قد يشـــمل التواطـــؤ أو التزوير أو 

احلـــذف املتعمـــد أو التضليل أو جتاوز الرقابـــة الداخلية.
تفهـــم نظـــم الرقابـــة الداخليـــة ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجـــراءات تدقيق مالئمة للظروف ولكـــن ليس بغرض إبداء   <

رأي حـــول فاعليـــة أدوات الرقابة الداخليـــة لدى املجموعة.
تقييـــم مـــدى مالءمة السياســـات احملاســـبية املتبعة ومعقوليـــة التقديرات احملاســـبية واإليضاحـــات املتعلقة بها املعـــدة من قبل   <

اإلدارة.
اســـتنتاج مـــدى مالءمـــة اســـتخدام اإلدارة ملبـــدأ االســـتمرارية احملاســـبي وحتديـــد مـــا إذا كان هناك عـــدم تأكد مـــادي متعلق   <
بأحـــداث أو ظـــروف قـــد تثير شـــًكا جوهرًيا حول قـــدرة املجموعة علـــى مزاولة أعمالها على أســـاس مبدأ االســـتمرارية، وذلك 
بنـــاًء علـــى أدلـــة التدقيـــق التي حصلنا عليهـــا. وفي حال اســـتنتاجنا وجود عدم تأكد مـــادي، يتوجب علينا أن نلفـــت االنتباه في 
تقريرنـــا إلـــى اإلفصاحـــات ذات الصلة الـــواردة في البيانـــات املالية املجمعـــة، أو في حال كانـــت هذه اإلفصاحـــات غير كافية، 
يتوجـــب علينـــا تعديـــل رأينا. تســـتند اســـتنتاجاتنا إلـــى أدلة التدقيـــق التي حصلنـــا عليها حتى تاريـــخ تقريرنا. علـــى الرغم من 
ذلـــك، قـــد تتســـبب األحـــداث أو الظروف املســـتقبلية في توقـــف املجموعة عن مزاولـــة أعمالها على أســـاس مبدأ االســـتمرارية.
تقييـــم العـــرض الشـــامل وهيـــكل ومحتويات البيانـــات املالية املجمعة، مبـــا في ذلك اإلفصاحـــات، وما إذا كانـــت البيانات املالية   <

املجمعـــة تعبـــر عن املعامـــالت واألحـــداث ذات الصلة بطريقـــة حتقق العـــرض العادل.
احلصـــول علـــى أدلة تدقيق كافية ومناســـبة حول املعلومات املالية للشـــركات أو األنشـــطة التجارية داخـــل املجموعة إلبداء رأي   <
حـــول البيانـــات املالية املجمعة. نحن مســـؤولون عن التوجيه واإلشـــراف والقيام بأعمال التدقيق للمجموعة، ونتحمل املســـؤولية 

كاملـــًة عن رأينا.
نقـــوم بالتواصـــل مـــع املكلفني باحلوكمـــة حول عدة أمور مـــن بينها النطـــاق املخطط ألعمال التدقيـــق وتوقيتها ونتائجهـــا الهامة مبا 

فـــي ذلـــك أي أوجه قصـــور جوهرية فـــي أدوات الرقابة الداخليـــة قد نحددها خالل أعمـــال التدقيق.
كمـــا نـــزود أيًضـــا املكلفني باحلوكمة ببيـــان يفيد التزامنا باملتطلبـــات األخالقية املتعلقة باالســـتقاللية، وإبالغهم أيًضا بشـــأن جميع 
العالقـــات وغيرهـــا مـــن األمور التـــي من احملتمل بصورة معقولـــة أن تؤثر على اســـتقالليتنا، باإلضافة إلى اإلجـــراءات املتخذة للحد 

مـــن املخاطر أو التدابيـــر الوقائية املطبقة، متى كان ذلك مناســـباً.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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ومـــن بـــني األمـــور التي يتـــم إبالغ املكلفني باحلوكمة بهـــا، فإننا نحدد تلك األمور التـــي كان لها األهمية خالل تدقيـــق البيانات املالية 
املجمعـــة للســـنة احلاليـــة، ولذلـــك فهي تعتبر أمور تدقيق رئيســـية. نقوم باإلفصاح عن هـــذه األمور في تقريرنا ما لـــم متنع القوانني 
أو اللوائـــح اإلفصـــاح العلنـــي عنهـــا أو عندما نقـــرر، في حاالت نادرة للغاية، عـــدم اإلفصاح عن أمٍر معني فـــي تقريرنا إذا ترتب على 

اإلفصـــاح عنه عواقب ســـلبية قد تفوق املنفعة العامـــة املتحققة منه.

تقرير عن املتطلبات القانونية والرقابية األخرى
برأينـــا كذلك، أن الشـــركة األم متســـك حســـابات منتظمة وأن البيانات املاليـــة املجمعة والبيانات الواردة فـــي تقرير مجلس اإلدارة 
فيمـــا يتعلـــق بهـــذه البيانـــات املاليـــة املجمعـــة متفقة مـــع ما هـــو وارد في دفاتـــر الشـــركة األم، وأننا قـــد حصلنا علـــى املعلومات 
التـــي رأيناهـــا ضروريـــة ألداء مهمتنـــا، وأن البيانـــات املاليـــة املجمعـــة تتضمـــن كل ما نـــص قانون الشـــركات رقم 1 لســـنة 2016 
والئحتـــه التنفيذيـــة وتعديالتهمـــا الالحقـــة، وعقد التأســـيس والنظام األساســـي للشـــركة األم وتعديالتهما الالحقـــة، وأن اجلرد 
 قـــد أجـــري وفقـــاً لألصـــول املرعيـــة، وأنـــه فـــي حـــدود املعلومات التـــي توفـــرت لدينا لـــم تقع خـــالل الســـنة املاليـــة املنتهية في
31 ديســـمبر 2021 مخالفـــات ألحـــكام قانـــون الشـــركات رقم 1 لســـنة 2016 والئحته التنفيذيـــة وتعديالتهما الالحقـــة، أو لعقد 
التأســـيس والنظـــام األساســـي للشـــركة األم وتعديالتهمـــا الالحقـــة، علـــى وجه يؤثـــر مادياً في نشـــاط املجموعة أو فـــي مركزها 

املالـــي املجمع.
نبـــني أيضـــا أنـــه خـــالل تدقيقنـــا لم يـــرد إلى علمنـــا وجود أيـــة مخالفـــات مادية ألحـــكام القانـــون رقـــم 32 لســـنة 1968 وتعديالته 
الالحقـــة، فـــي شـــأن النقد وبنك الكويـــت املركزي وتنظيم املهنة املصرفيـــة واللوائح املتعلقة به أو ألحكام القانون رقم 7 لســـنة 2010، 
بشـــأن هيئة أســـواق املـــال والئحته التنفيذيـــة، وتعديالتهما الالحقة، خالل الســـنة املاليـــة املنتهية في 31 ديســـمبر 2021، على وجه 

قـــد يؤثر مادياً في نشـــاط املجموعـــة أو مركزهـــا املالي املجمع. 

طالل يوسف املزيني
سجل مراقبي احلسابات رقم 209 فئة أ

ديلويت وتوش - الوزان وشركاه
الكويت في 14 فبراير 2022

راشد أيوب الشداد
مراقب حسابات مرخص فئة )أ( رقم 77 

Rödl الشرق األوسط

برقـان - محاسبـون عامليون

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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20212020إيضاح

املوجودات

323,62722,689نقد وأرصدة بنكية

2,697644ذمم مدينة أخرى ودفعات مسددة مقدماً

4171,131173,498مدينو التمويل

554,53347,717استثمار في أوراق مالية

614,21613,880استثمارات في شركات زميلة

74,0014,087عقارات استثمارية

82,6532,454ممتلكات ومعدات

272,858264,969مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

94,5534,131دائنون جتاريون ومطلوبات مستحقة

10105,883103,122قروض ألجل

4,3884,589مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

114,824111,842مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

1153,67653,676رأس املال

1,4331,433عالوة إصدار

1252,29350,788احتياطي قانوني

1348,09348,093احتياطي اختياري

1,030)3,434(احتياطي القيمة العادلة

872985احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

898852احتياطي إعادة تقييم أرض

)11,271()11,271(14أسهم خزينة 

1414ربح من بيع أسهم خزينة

15,4137,485أرباح مرّحلة 

157,987153,085حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة األم 

4742حصص غير مسيطرة

158,034153,127مجموع حقوق امللكية

272,858264,969مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

علي إبراهيم معرفي
رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل سعود احلميضي
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

بيان المركز المالي المجمع
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
)جميع املبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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20212020إيضاح

13,04815,341إيرادات متويل

6799403حصة في نتائج شركات زميلة

159584إيرادات فوائد

42117إيرادات أخرى

204201إيرادات تأجير من عقار استثماري 

155,210242صافي أرباح من استثمارات 

)157()86(التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

6,3281,390مجموع اإليرادات األخرى 

)3,458()2,341(أعباء متويل

)2,254()2,567(تكاليف موظفني ومصاريف متعلقة بها

)1,176()1,223(مصاريف عمومية وإدارية

)45()29(صافي خسارة صرف عمالت أجنبية

)3,207(-24خسارة تأجيل األقساط االئتمانية 

)10,140()6,160(مجموع املصاريف 

13,2166,591ربح قبل مخصص اخلسائر االئتمانية 

)7,231(41,829رد / )حتميل( مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

)640(15,045الربح / )اخلسارة( قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

-)150(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-)505(ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

-)160(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)640(14,230ربح / )خسارة( السنة

العائد لـِ:

)650(14,225مساهمي الشركة األم 

510حصص غير مسيطرة

14,230)640(

)1(1628ربحية / )خسارة( السهم - فلس

بيان الربح أو الخسارة المجمع
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
)جميع املبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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20212020

)640(14,230ربح / )خسارة( السنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو اخلسارة

التغير في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

)4,178()1,234(

بنود ميكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو اخلسارة

265)113(تعديالت ترجمة صرف عمالت أجنبية

)969()4,291(املصاريف الشاملة األخرى للسنة

)1,609(9,939إجمالي الدخل الشامل / )اخلسارة الشاملة( للسنة

العائد لـِ:

)1,619(9,934مساهمي الشركة األم 

510حصص غير مسيطرة

9,939)1,609(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع  
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
)جميع املبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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20212020إيضاح

األنشطة التشغيلية 

)640(15,045الربح / )اخلسارة( قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تعديالت لـ:

)584()159(إيرادات فوائد

7,231)1,829(4.6رد / )حتميل( مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

)ربح غير محقق( / خسارة غير محققة في القيمة العادلة 
1,634)2,582(15للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

)ربح محقق(/ خسارة محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة 
266)594(15العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

)2,142()2,034(15إيرادات توزيعات 

)403()799(حصة في نتائج شركات زميلة 

86157التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

342138استهالك

2,3413,458أعباء متويل

354)28()رد( / حتميل مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

9,7899,469

683)3,199(ذمم مدينة أخرى ودفعات مسددة مقدماً

11,64035,948ذمم التسهيالت االئتمانية 

)1,882()48(دائنون جتاريون ومطلوبات مستحقة

18,18244,218النقد الناجت من العمليات

159584فوائد مستلمة

2,0052,059توزيعات مستلمة

)324()173(املدفوع ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

20,17346,537صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

بيان التدفقات النقدية المجمع   
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
)جميع املبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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20212020إيضاح

األنشطة االستثمارية

32,40447,377احملصل من ودائع ألجل 

)47,226()39,502(ودائع ألجل

)411()8,265(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

احملصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
2,735402أو اخلسارة

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
)3,111()6,900(اآلخر

احملصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
4,1375,222الشامل اآلخر

463580توزيعات من شركات زميلة

-)494(8شراء ممتلكات ومعدات

2,833)15,422(صافي النقد )املستخدم في( / الناجت من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

58,00015,000احملصل من قروض ألجل 

)53,827()55,239(سداد قروض ألجل

)8,761()5,412(توزيعات مدفوعة 

)3,501()2,352(أعباء متويل - مدفوعة

)51,089()5,003(صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

)1,719()252(صافي النقص في النقد والنقد املعادل

12,45914,178النقد والنقد املعادل في بداية السنة

312,20712,459النقد والنقد املعادل في نهاية السنة

بيان التدفقات النقدية المجمع  )تتمة( 
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
)جميع املبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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التأسيس واألنشطة الرئيسية   .1

تأسســـت شـــركة التســـهيالت التجارية - ش.م.ك.ع. )»الشـــركة األم«( في 16 يناير 1977 وفقاً لقانون الشركات التجارية 
بدولة الكويت. مت إدراج أســـهم الشـــركة األم في بورصة الكويت بتاريخ 29 ســـبتمبر 1984.

تخضع الشركة األم لرقابة بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال الكويتية. 
مت تأســـيس الشـــركة األم وشـــركاتها التابعة )يشـــار إليهم مجتمعني بـ »املجموعة«( للقيام باألنشـــطة التالية داخل وخارج 

الكويت:
القيـــام مبنـــح القروض القصيـــرة واملتوســـطة األجل لألشـــخاص الطبيعيني واملعنويـــني بهدف متويل شـــراء املركبات   <

واملعـــدات واألدوات املنزليـــة.
القيام بتمويل االستهالك السلعي من املواد األولية أو املصنوعة أو النصف مصنوعة.   <

القيـــام مبنـــح القـــروض القصيـــرة واملتوســـطة والطويلة األجل لألشـــخاص الطبيعيـــني بهدف متويل شـــراء األراضي   <
والعقارات.

تقدمي التأجير التشغيلي أو التمويلي للمركبات واملعدات.  <
تقدمي الكفاالت الالزمة واملتعلقة بأغراض الشركة األم.  <

تأســـيس شـــركات تابعة للشـــركة األصلية متخصصة في التســـويق تقوم باالتفاق مع وكالء البضائع وشـــركات التأمني   <
مقابـــل عمولـــة أو خصم مبالغ تتناســـب مع حجـــم املبيعـــات والتأمينات املتحققة مـــع الوكالء.

االســـتثمار فـــي القطاعـــات العقاريـــة والصناعيـــة والزراعيـــة وغيرها مـــن القطاعـــات االقتصادية وذلـــك من خالل   <
املســـاهمة فـــي تأســـيس الشـــركات املتخصصـــة أو شـــراء أســـهم هذه الشـــركات

شـــراء وبيـــع األوراق املاليـــة مثـــل األســـهم والســـندات حلســـاب الشـــركة األم باعتبارهـــا جـــزءاً مـــن احملفظـــة االســـتثمارية   <
للشـــركة األم.

القيام بأعمال الوساطة واإلدارة في القروض والقروض اجلماعية مقابل عمولة.  <
إدارة احملافظ االستثمارية نيابة عن الغير مقابل عمولة.   <

ال تســـتطيع الشـــركة األم فتح احلســـابات اجلارية أو حســـابات التوفير أو قبول الودائع أو فتح االعتمادات املســـتندية أو 
متثيـــل البنـــوك األجنبيـــة لصالـــح الغير. دون اإلخـــالل بهذا احلظـــر، فإنه يحق للشـــركة األم أن يكون لهـــا مصلحة في أو 
أن تشـــترك بـــأي وجـــه مع الهيئات التي تـــزاول أعماالً شـــبيهة بأعمالها أو التي قـــد تعاونها على حتقيـــق أغراضها داخل 

أو خـــارج دولـــة الكويت، ولها أن تشـــتري هذه الهيئـــات أو تلحقها بها.
إن عنوان املكتب املسجل للشركة األم هو ص.ب. 24284 الصفاة، 13103، دولة الكويت.

متت املوافقة على إصدار هذه البيانات املالية املجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 فبراير 2022.

أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة  .2
أساس اإلعداد  2.1

مت إعـــداد البيانـــات املاليـــة املجمعة وفقاً لتعليمات املؤسســـات اخلدمات املاليـــة الصادرة عن بنك الكويـــت املركزي وهيئة 
أســـواق املـــال فـــي دولة الكويـــت. وتتطلب هـــذه التعليمات مـــن املؤسســـات املالية اخلاضعـــة لرقابة بنك الكويـــت املركزي 

تطبيـــق املعاييـــر الدوليـــة للتقارير املالية مـــع التعديل التالي: 
قيـــاس اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة على مديني التمويل على أنها اخلســـائر االئتمانية املتوقعة احملتســـبة وفًقا لتوجيهات 
بنـــك الكويت املركزي بشـــأن تطبيق املعيـــار الدولي للتقارير املاليـــة 9 »األدوات املالية« أو املخصصات املطلوب احتســـابها 

وفقـــاً لتعليمـــات بنك الكويـــت املركزي، أيهما أعلى، باإلضافـــة إلى األثر الالحق فـــي اإلفصاحات ذات الصلة. 
يُشار إلى اإلطار أعاله بـ »املعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة من قبل بنك الكويت املركزي لالستخدام في دولة الكويت«.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة    
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة  .2

مت إعـــداد البيانـــات املاليـــة املجمعـــة على أســـاس مبـــدأ التكلفـــة التاريخية، باســـتثناء قياس املوجـــودات املاليـــة املصنفة 
بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الدخل الشـــامل اآلخـــر، واملوجـــودات املاليـــة املصنفـــة بالقيمة العادلـــة من خـــالل الربح أو 

اخلســـارة والعقارات االســـتثمارية.

املعايير احملاسبية اجلديدة واملعدلة  2.2

سارية املفعول للسنة احلالية  2.2.1

إن السياســـات احملاســـبية املســـتخدمة فـــي إعداد هـــذه البيانـــات املالية املجمعـــة متفقة مع تلك املســـتخدمة في الســـنة 
الســـابقة باســـتثناء تطبيـــق بعـــض املعايير والتعديـــالت التي تســـري مفعولها على الفترات الســـنوية التي تبـــدأ في أو بعد 

1 يناير 2021: 

الفائـــدة  معـــدل  إصـــالح 
 :2 املرحلـــة   - املعيـــاري 
املعيـــار  علـــى  تعديـــالت 
الدولـــي للتقاريـــر املاليـــة 9 
ومعيـــار احملاســـبة الدولـــي 
39 واملعيار الدولي للتقارير 
املاليـــة 7 واملعيـــار الدولـــي 
للتقاريـــر املاليـــة 4 واملعيـــار 
الدولـــي للتقاريـــر املالية 16

تتيح هذه التعديالت للمنشـــآت أن تســـجل آثار االنتقال من معـــدالت الفائدة املعيارية 
مثـــل معـــدالت الفائـــدة املعروضة بني البنـــوك )آيبور( إلـــى معدالت الفائـــدة املعيارية 
البديلـــة دون أن ينتـــج عـــن ذلـــك أي تأثيـــرات محاســـبية ال توفـــر معلومـــات مفيـــدة 

املالية. البيانات  ملســـتخدمي 
تؤثـــر التعديـــالت على العديد من املنشـــآت وخاصـــة تلك التي لديهـــا موجودات مالية 
أو مطلوبـــات ماليـــة أو التزامات إيجـــار تخضع إلصالح معدل الفائـــدة املعياري وتلك 
التـــي تطبق متطلبات محاســـبة التحوط الـــواردة في املعيار الدولـــي للتقارير املالية 9 

أو معيـــار احملاســـبة الدولي 39 علـــى عالقات التحوط التـــي تتأثر باإلصالح.
تُطبق التعديالت على جميع املنشآت وليست اختيارية.  -

تســـري التعديـــالت علـــى الفترات الســـنوية التي تبدأ في أو بعـــد 1 يناير 2021،   -
مع الســـماح بالتطبيـــق املبكر.

ليس لدى املجموعة أي عقود مرتبطة مبعدل الليبور. 

إعفـــاءات اإليجـــار املتعلقـــة 
بجائحـــة كوفيـــد - 19 ملـــا 
بعد تاريـــخ 30 يونيو 2021 
للتقاريـــر  الدولـــي  )املعيـــار 

املاليـــة 16(

فـــي مـــارس 2021، عـــّدل مجلس معايير احملاســـبة الدوليـــة املعيار الدولـــي للتقارير 
املاليـــة 16 لتمديـــد ســـريان الوســـيلة العملية الصـــادرة في مايـــو 2020، والتي ينتهي 
العمـــل بهـــا فـــي 30 يونيـــو 2020، مما يعفي املســـتأجر مـــن تقييم مـــا إذا كان إعفاء 
اإليجـــار املتعلـــق بجائحة كوفيـــد- 19 يعتبر تعدياًل لعقد اإليجـــار. إن التعديالت على 
املعيـــار الدولـــي للتقاريـــر املالية 16 »عقـــود اإليجار« تخص إعفـــاءات اإليجار املتعلقة 
بجائحـــة بكوفيـــد- 19 والتـــي مت متديدهـــا حتـــى 30 يونيو 2022. تســـمح الوســـيلة 
العمليـــة للمســـتأجرين باختيـــار عدم تقييم لتحديـــد ما إذا كان اعفـــاء اإليجار املتعلق 
بجائحـــة بكوفيـــد- 19 يُعد تعدياًل لعقد اإليجار. ويُســـمح للمســـتأجر باحملاســـبة عن 
إعفـــاء اإليجـــار بجائحـــة بكوفيـــد- 19 كما لـــو كانت التغييـــرات ال تُعـــد تعدياًل لعقد 

اإليجار.
تســـري التعديـــالت على الفترات الســـنوية التي تبدأ في أو بعـــد 1 أبريل 2021،   -

مع الســـماح بالتطبيـــق املبكر.
ال تتوقـــع اإلدارة أن ينتـــج عـــن تطبيـــق املعاييـــر املدرجـــة أعـــاله أثـــر مـــادي في البيانـــات املاليـــة املجمعـــة للمجموعة في 

املســـتقبلية. الفترات 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31



44

أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة  .2

معايير صادرة لكنها غير سارية املفعول بعد   2.2.2

كمـــا فـــي تاريـــخ التصريـــح بهـــذه البيانات املاليـــة املجمعة، لـــم تطبق املجموعـــة املعاييـــر الدوليـــة للتقارير املاليـــة التالية 
اجلديـــدة واملعدلـــة الصـــادرة ولكنها غير ســـارية املفعـــول بعد:

املعيـــــار الدولـــي للتقاريـــــر 
املالية 17 عقود التأمني

تُرجـــئ التعديالت تاريخ التطبيـــق املبدئي للمعيار الدولي للتقاريـــر املالية 17 )إدخال 
التعديـــالت( إلـــى فترات التقرير الســـنوية التي تبدأ في أو بعـــد 1 يناير 2023.

معيـــــار  عـــلـــــى  تعديــــالت 
احملاسبة الدولي 1

تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة 
تُطبـــق التعديـــالت بأثـــر رجعي على الفترات الســـنوية التـــي تبدأ في أو بعـــد 1 يناير 

2023، مـــع الســـماح بالتطبيق املبكر.

تعديـالت على املعيار الدولي 
للتقاريـــــر املالـيــــة 3 إطـــــار 

املفاهيم كمرجع

تســـري التعديـــالت على عمليـــات اندماج األعمـــال التي يكون لها تاريخ اســـتحواذ في 
أو بعـــد بدايـــة الفترة الســـنوية األولـــى التي تبدأ في أو بعـــد 1 يناير 2022. 

يُســـمح بالتطبيـــق املبكر إذا طبقت املنشـــأة كافـــة املراجع األخرى احملدثة )املنشـــورة 
مـــع إطـــار املفاهيم احملدث( فـــي نفس الوقـــت أو قبله.

تعديالت على معيار احملاسبة 
الدولي 16 املمتلكات واآلالت 
قبل  ما  عائدات   - واملعدات 

االستخدام املزمع

تســـري التعديـــالت علـــى الفترات الســـنوية التي تبدأ فـــي أو بعد 1 ينايـــر 2022، مع 
الســـماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار احملاسبة 
املتوقـع  العقــــود   37 الدولــي 
الوفـــاء  تكلفـــة   - خسارتهـــا 

بالعقد

تســـري التعديـــالت علـــى الفترات الســـنوية التي تبدأ فـــي أو بعد 1 ينايـــر 2022، مع 
الســـماح بالتطبيق املبكر.

التحسينـات السنويـــة عــلــى 
املعاييـــر الدوليــــة للتقاريــــر 

املالية دورة 2020-2018

تعديـــالت علـــى املعيـــار الدولـــي للتقارير املاليـــة 1 »تطبيـــق املعايير الدوليـــة للتقارير 
املاليـــة ألول مـــرة« واملعيـــار الدولي للتقاريـــر املالية 9 »األدوات املاليـــة« واملعيار املعيار 
الدولـــي للتقاريـــر املالية 16 »عقود اإليجار« ومعيار احملاســـبة الدولـــي 41 »الزراعة«
يســـري التعديـــل علـــى الفتـــرات الســـنوية التي تبـــدأ في أو بعـــد 1 ينايـــر 2022، مع 

الســـماح بالتطبيـــق املبكر.

تعديالت على املعيار الدولي 
للتقارير املالية 4

متديـــد اإلعفـــاء املؤقت من تطبيـــق املعيار الدولـــي للتقارير املالية 9. يســـري التعديل 
علـــى الفترات الســـنوية التـــي تبدأ في أو بعـــد 1 يناير 2023.

معــيـــــار  عـلـــى  تعديــــــالت 
احملاسبــة الـــدولي 1 وبيـــان 
املمارسة 2 للمعايير الدولية 

للتقارير املالية

اإلفصاح عن السياسات احملاسبية 
يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

معيـــار  عــلــــى  تعديـــــالت 
احملاسبة الـدولي 8

تعريف التقديرات احملاسبية 
يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

تتوقـــع اإلدارة تطبيـــق هذه املعايير والتفســـيرات والتعديالت اجلديدة فـــي البيانات املالية املجمعـــة للمجموعة فيما يتعلق 
بفتـــرة التطبيـــق األولـــي، وأن تطبيـــق هـــذه املعاييـــر والتفســـيرات والتعديـــالت اجلديـــدة قد ال يكـــون له تأثيـــر مادي في 

البيانـــات املاليـــة املجمعة للمجموعـــة في فتـــرة التطبيق األولي.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة    
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السياسات احملاسبية الهامة  2.3

أساس التجميع   2.3.1

الشركات التابعة
تتضمـــن البيانـــات املاليـــة املجمعـــة البيانات املالية للشـــركة األم والشـــركات التي تســـيطر عليها الشـــركة األم وشـــركاتها 
التابعـــة. تتحقـــق الســـيطرة عندما يكون للشـــركة: )أ( القدرة على التحكم في اجلهة املســـتثمر بهـــا؛ )ب( التعرض أو احلق 
فـــي العوائـــد املتغيرة نتيجة الشـــراكة مع اجلهة املســـتثمر بها؛ و)ج( القدرة على اســـتخدام التحكم في الشـــركة املســـتثمر 

بها للتأثير علـــى العوائد. 
تعيـــد املجموعـــة تقييم مدى ســـيطرتها على الشـــركة املســـتثمر بها إذا كانت احلقائق والظروف تشـــير إلـــى وجود تغيرات 

علـــى واحـــد أو أكثر من عناصر الســـيطرة الثالثة الـــواردة أعاله.
يبـــدأ جتميـــع الشـــركة التابعـــة عندما تســـيطر الشـــركة األم على الشـــركة التابعة ويتوقـــف التجميع عندما تفقد الشـــركة 
األم الســـيطرة علـــى الشـــركة التابعة. وبصفـــة خاصة، يتم إدراج الدخـــل واملصروفات اخلاصة بالشـــركة التابعة املقتناة أو 
املباعـــة خـــالل الســـنة ضمـــن بيان الدخـــل املجمع أو الدخل الشـــامل اآلخـــر اعتباراً من تاريخ ســـيطرة الشـــركة األم على 

الشـــركة التابعة حتـــى تاريخ توقف تلك الســـيطرة. 
يتم توزيع الربح أو اخلســـارة وكل بند من بنود الدخل الشـــامل اآلخر على مالكي الشـــركة واحلصص غير املســـيطرة. يتم 
توزيـــع الدخـــل الشـــامل للشـــركات التابعة إلـــى مالكي الشـــركة أو احلصص غير املســـيطرة حتى وإن أدى ذلـــك إلى وجود 

رصيـــد عجز في احلصص غير املســـيطرة. 
عند الضرورة، يتم تعديل البيانات املالية للشـــركات التابعة لكي تتماشـــى سياســـاتها احملاســـبية مع السياســـات احملاسبية 

للمجموعة.
يتم استبعاد جميع املعامالت واألرصدة واإليرادات واملصروفات املتبادلة بني شركات املجموعة بالكامل عند التجميع. 

يتـــم احملاســـبة عـــن التغيرات في حصـــص ملكية املجموعـــة في الشـــركات التابعة التـــي ال ينتج عنها فقد الســـيطرة على 
الشـــركة التابعـــة كمعامـــالت ضمن حقوق امللكيـــة. يتم تعديل القيم الدفترية حلقوق احلصص املســـيطرة وغير املســـيطرة 
لتعكـــس التغيـــرات فـــي حصتها في الشـــركات التابعة. يتـــم إدراج الفرق بني القيمـــة التي مت تعديل حقـــوق احلصص غير 
املســـيطرة بهـــا والقيمـــة العادلة للمبلغ املدفوع أو املســـتلم في حقوق امللكية مباشـــرة وتكون متاحة ملســـاهمي الشـــركة األم. 
عندمـــا تفقـــد املجموعة الســـيطرة على شـــركة تابعة، يتـــم إثبات الربح أو اخلســـارة الناجتة عن االســـتبعاد فـــي الربح أو 
اخلســـارة ويتـــم احتســـاب الربـــح أو اخلســـارة مبقـــدار الفرق بـــني: )أ( إجمالي القيمـــة العادلـــة للمقابل املســـتلم والقيمة 
العادلـــة للحصـــة املتبقيـــة و)ب( القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات قبـــل االســـتبعاد )متضمنة الشـــهرة(، ومطلوبات الشـــركة 
التابعـــة وكذلـــك حقـــوق احلصص غير املســـيطرة. تتم احملاســـبة عن كافـــة املبالغ املعترف بها ســـابقاً في الدخل الشـــامل 
اآلخـــر فيمـــا يتعلـــق بالشـــركة التابعـــة فيمـــا إذا كانت املجموعـــة قد قامت باســـتبعاد املوجـــودات واملطلوبـــات ذات الصلة 
بالشـــركة التابعـــة بشـــكل مباشـــر. يتم اعتبار القيمـــة العادلة ألي اســـتثمار متبقي في الشـــركة التابعة »ســـابقاً« في تاريخ 
فقـــدان الســـيطرة علـــى أنهـــا القيمـــة العادلـــة عند االعتـــراف املبدئي لغـــرض احملاســـبة الالحقة وفقـــاً للمعيـــار الدولي 

للتقاريـــر املاليـــة 9، أو التكلفـــة عند االعتراف املبدئي لالســـتثمار في الشـــركة الزميلة أو املشـــروع املشـــترك. 

اندماج األعمال
يتـــم اســـتخدام طريقة االقتناء في احملاســـبة عـــن عمليات دمج األعمال. يتم قياس مبلغ الشـــراء احملـــول لالقتناء بالقيمة 
العادلـــة والتـــي يتـــم احتســـابها بإجمالـــي القيمة العادلـــة للموجودات احملولة فـــي تاريخ االقتنـــاء واملطلوبـــات املتكبدة من 
املجموعـــة للمـــالك الســـابقني للشـــركة املقتناة وكذلك أية حقـــوق ملكية مصدرة مـــن املجموعة مقابل االقتنـــاء. يتم إثبات 

املصاريـــف املتعلقـــة باالقتنـــاء بصفة عامة فـــي بيان الدخل املجمـــع عند تكبدها.
يتـــم االعتـــراف املبدئـــي للموجـــودات واملطلوبـــات املقتنـــاة احملـــددة فـــي عملية دمـــج األعمال بالقيمـــة العادلة فـــي تاريخ 
االقتنـــاء، باســـتثناء املوجـــودات واملطلوبـــات الضريبية املؤجلة، أو أدوات حقـــوق امللكية املرتبطة بترتيبـــات املدفوعات على 
أســـاس األســـهم، واملوجـــودات املصنفـــة بغرض البيـــع حيث يتم احملاســـبة عنها وفقـــاً ملعاييـــر التقارير املاليـــة ذات العالقة.
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يتـــم قيـــاس الشـــهرة مبقـــدار زيادة املقابـــل احملول وحصة حقـــوق احلصص غير املســـيطرة في الشـــركة املقتنـــاة والقيمة 
العادلـــة ألي حصـــة مقتنـــاة في الســـابق عن صافـــي قيمة املوجـــودات املقتناة واملطلوبـــات املتكبدة احملددة كمـــا في تاريخ 
االقتنـــاء. فـــي حال زيادة صافـــي قيمة املوجودات املقتنـــاة واملطلوبات املتكبدة عن املقابل احملـــول وحصة حقوق احلصص 
غيـــر املســـيطرة في الشـــركة املقتنـــاة والقيمة العادلـــة ألي حصة مقتناة في الســـابق، يتـــم إدراج تلك الزيادة مباشـــرة في 

بيان الدخل املجمـــع كأرباح.
يتـــم قيـــاس حصـــة حقـــوق احلصص غير املســـيطرة فـــي الشـــركة التابعـــة املقتناة بنســـبة حصة احلصـــص غير املســـيطرة في 
صافـــي املوجـــودات احملـــددة للشـــركة املقتنـــاة أو بالقيمـــة العادلـــة لتلـــك احلصة. يتـــم اختيـــار طريقة القياس لـــكل معاملـــة على حدة. 
عنـــد تنفيـــذ عمليـــة دمج األعمال علـــى مراحل، يتم إعـــادة قياس احلصص اململوكة ســـابقاً في الشـــركة املقتنـــاة بالقيمة 
العادلـــة فـــي تاريـــخ االقتناء )تاريخ بدء الســـيطرة( ويتـــم إدراج األرباح أو اخلســـائر الناجتة -إن وجدت- فـــي بيان الدخل 
املجمـــع. يتـــم حتويـــل املبالغ املعتـــرف بها في بيان الدخل الشـــامل اآلخـــر املجمع املتعلقـــة باحلصص الســـابقة قبل تاريخ 

االقتنـــاء إلـــى بيـــان الدخل املجمع كما لو مت اســـتبعاد احلصـــة بالكامل.

الشهرة
يتـــم إدراج الشـــهرة الناجتـــة عـــن اقتناء شـــركات تابعـــة بالتكلفة كمـــا في تاريـــخ االقتناء ناقصـــاً خســـائر االنخفاض في 

القيمـــة إن وجدت.
ألغـــراض حتديـــد مدى وجود انخفاض في قيمة الشـــهرة، يتم توزيع الشـــهرة على الوحدات املولـــدة للنقد )أو املجموعات 

املولـــدة للنقد( التي من املتوقع أن تســـتفيد من عمليـــة اندماج األعمال.
يتـــم اختبـــار املجموعـــات املولدة للنقد والتي توزع الشـــهرة عليها ســـنوياً بغـــرض حتديد مدى وجود انخفـــاض في قيمتها 
أو علـــى مـــدى فتـــرات أقـــل عندمـــا يكون هناك مؤشـــراً علـــى احتمـــال انخفاض قيـــم تلك املجموعـــات. إذا كانـــت القيم 
القابلـــة لالســـترداد لوحـــدات توليـــد النقد أقل من قيمتهـــا الدفترية، فإن خســـائر االنخفاض في القيمة يتـــم توزيعها أوالً 
لتخفيـــض قيمـــة أي شـــهرة موزعـــة علـــى تلك الوحـــدات ثم على أيـــة موجـــودات أخرى مرتبطـــة بالوحدات على أســـاس 
التوزيـــع النســـبي ووفقـــاً للقيـــم الدفترية لكل من أصـــول وحدة توليـــد النقد. يتم إدراج أية خســـائر انخفـــاض في القيمة 
متعلقـــة بالشـــهرة فـــي بيان الدخل املجمع مباشـــرة. ال يتم رد خســـائر االنخفاض في القيم املتعلقة بالشـــهرة والتي ســـبق 

االعتـــراف بها في الفتـــرات الالحقة.
عنـــد اســـتبعاد أيـــاً من وحـــدات توليد النقـــد، تؤخذ قيمة الشـــهرة املتعلقة بهـــا في االعتبـــار عند حتديد أرباح وخســـائر 

االستبعاد.

االستثمارات في شركات زميلة 
إن الشـــركات الزميلـــة هـــي تلك الشـــركات التي يكـــون للمجموعة تأثيـــر جوهري عليهـــا. إن التأثير اجلوهـــري هو القدرة 
علـــى املشـــاركة فـــي القرارات املتعلقة بالسياســـات املالية والتشـــغيلية للشـــركة املســـتثمر فيها وليس ســـيطرة أو ســـيطرة 

مشـــتركة على تلك السياســـات.
يتـــم إدراج نتائـــج أعمـــال وموجودات ومطلوبات الشـــركات الزميلة في هـــذه البيانات املالية املجمعة باســـتخدام طريقة حقوق 
امللكيـــة فيمـــا عـــدا وجـــود اســـتثمار أو جزء منـــه مصنف كاســـتثمار محتفظ بها لغـــرض البيع حيـــث يتم احملاســـبة عنه وفقاً 
للمعيـــار الدولـــي للتقاريـــر املالية رقم 5 »املوجـــودات غير املتداولة احملتفظ بهـــا لغرض البيع والعمليات غير املســـتمرة«. وفًقا 
لطريقـــة حقـــوق امللكيـــة، يدرج االســـتثمار في الشـــركات الزميلة ضمن بيـــان املركز املالي املجمـــع مبدئياً بالتكلفـــة والتي يتم 
تعديلهـــا الحقـــاً بأثـــر حصـــة املجموعة مـــن أرباح أو خســـائر وأي دخل شـــامل آخر للشـــركات الزميلة. عندما يجـــاوز نصيب 
املجموعـــة فـــي خســـائر الشـــركة الزميلة حصـــة املجموعة بتلك الشـــركة الزميلـــة )متضمنة أيـــة حصص طويلـــة األجل متثل 
جـــزء مـــن صافي اســـتثمار املجموعة في الشـــركة الزميلة( تتوقف املجموعة عن تســـجيل نصيبها في اخلســـائر. يتم تســـجيل 

اخلســـائر اإلضافيـــة فقـــط عندما يقـــع على املجموعة التـــزام أو قامت بالدفـــع نيابة عن الشـــركة الزميلة.
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عنـــد االســـتحواذ علـــى شـــركة زميلة فـــإن أي زيادة فـــي تكلفـــة االقتناء عن حصـــة املجموعة فـــي صافي القيمـــة العادلة 
للموجـــودات واملطلوبـــات احملـــددة واملطلوبـــات احملتملة املعتـــرف بها للشـــركة الزميلة كما فـــي تاريخ عمليـــة االقتناء، يتم 
االعتـــراف بهـــا كشـــهرة. وتظهـــر الشـــهرة كجزء من القيمـــة الدفترية لالســـتثمار في الشـــركات الزميلـــة. إن أي زيادة في 
حصـــة املجموعـــة فـــي صافي القيمة العادلة للموجـــودات واملطلوبات احملددة عن تكلفة االســـتثمار بعد إعـــادة التقييم يتم 

إدراجها مباشـــرة ضمن الربح أو اخلســـارة في فترة اســـتحواذ االســـتثمار.
عنـــد إجـــراء معامـــالت بـــني شـــركات املجموعـــة وشـــركة زميلة، يتـــم االعتـــراف باألربـــاح أو اخلســـائر الناجتـــة عن تلك 
املعامـــالت مـــع الشـــركات الزميلـــة ضمـــن البيانات املاليـــة املجمعة فقط فـــي حدود مقـــدار حصة املجموعة في الشـــركة 

الزميلـــة غيـــر ذات الصلة بها.

األدوات املالية  2.3.2

يتم االعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تصبح املجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.
يتـــم قيـــاس املوجودات املاليـــة واملطلوبات املالية مبدئيـــاً بالقيمة العادلة. إن تكاليـــف املعاملة املرتبطة مباشـــرة باقتناء أو 
إصـــدار املوجـــودات املاليـــة واملطلوبات املالية )بخالف املوجـــودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمـــة العادلة من خالل بيان 
الدخـــل املجمـــع( يتـــم إضافتهـــا أو خصمها من القيمة العادلـــة للموجودات املاليـــة واملطلوبات املالية، حيث يكون مناســـباً، 
عنـــد االعتـــراف املبدئي. إن تكاليف املعاملة املرتبطة مباشـــرة باقتناء املوجودات املالية واملطلوبـــات املالية بالقيمة العادلة 

مـــن خالل بيـــان الدخل، يتم االعتراف بها مباشـــرة ضمـــن بيان الدخل.

املوجودات املالية
يتـــم االعتـــراف أو إلغاء االعتراف بكافة عمليات شـــراء أو بيع املوجودات املالية التي تتم بالشـــروط االعتيادية باســـتخدام 
طريقـــة تاريـــخ املتاجـــرة. إن عمليات الشـــراء أو البيع التـــي تتم بالشـــروط االعتيادية هي عمليات شـــراء أو بيع موجودات 

ماليـــة تتطلـــب تســـليم املوجودات خالل فترة يتـــم حتديدها عامة وفقاً للقوانـــني أو األعراف املتعامل بها في الســـوق.
يتم الحقاً قياس كافة املوجودات املالية املدرجة سواء بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة وفقاً لتصنيفها.

تصنيف وقياس املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتصنيف موجوداتها املالية بني الفئات التالية:

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة  <
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   <

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة  <
يســـتند تصنيـــف املوجـــودات املاليـــة إلـــى منوذج األعمـــال الذي يتـــم من خاللـــه إدارة األصـــل املالي وخصائـــص تدفقاته 

التعاقدية. النقديـــة 

تقييم منوذج االعمال 
حتـــدد املجموعـــة منـــوذج أعمالهـــا عند املســـتوى الذي يعكـــس على النحـــو األفضل كيفيـــة إدارتها ملجموعـــات املوجودات 
املاليـــة لتحقيـــق األغـــراض من األعمال. تقـــوم املجموعة بتحديد منوذج أعمالها على املســـتوى الذي يعكـــس كيفية إدارتها 
ملجموعـــات املوجـــودات املاليـــة لتحقيـــق أهـــداف عملهـــا. وال يتم تقييم منـــوذج عمل املجموعـــة لكل أداة على حـــدة، ولكن 

يتـــم ذلـــك على مســـتوى أكبر للمحافـــظ املجمعة ويســـتند إلى عدد مـــن العوامل امللحوظـــة. وتتضمن املعلومـــات ما يلي:
السياسات واألهداف املوضوعة للمحفظة ومدى فعالية تلك السياسات عند تطبيقها؛   <
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املخاطـــر التـــي تؤثـــر على أداء منـــوذج العمل )واملوجـــودات املالية احملتفظ بها فـــي إطار منوذج العمـــل( وكيفية إدارة   <
هـــذه املخاطر؛ و

تكـــرار وحجـــم وتوقيـــت املبيعات في الفترات الســـابقة وأســـباب هذه املبيعـــات والتوقعات املنتظرة منها حول نشـــاط   <
املبيعات املســـتقبلي.

يســـتند تقييـــم منـــوذج األعمـــال إلـــى الســـيناريوهات املتوقعـــة بصـــورة معقولة دون وضـــع منوذج »الســـيناريو األســـوأ« أو 
»ســـيناريو حـــاالت الضغـــط« في االعتبـــار. في حالة تســـجيل التدفقات النقدية بعـــد التحقق املبدئـــي بطريقة تختلف عن 
التوقعـــات األصليـــة للمجموعـــة، لـــن تغيـــر املجموعة من تصنيـــف املوجـــودات املالية املتبقيـــة احملتفظ بهـــا ضمن منوذج 

األعمـــال، ولكنها ســـتدرج هـــذه املعلومات عنـــد تقييم املوجـــودات املالية املســـتحدثة أو املشـــتراة مؤخراً. 

تقييـــم ما إذا كانـــت التدفقات النقديـــة التعاقدية متثل دفعات مـــن املبلغ األصلي والفائـــدة فقط )اختبار 
حتقق دفعات مـــن املبلغ األصلـــي والفائدة فقط(

تقـــوم املجموعـــة بتقييـــم الشـــروط التعاقدية للموجـــودات املالية لتحديد ما إذا كانت تســـتوفي اختبار ويتـــم تعريف »أصل 
املبلـــغ« ألغـــراض تتعلـــق بهـــذا االختبـــار على أنـــه القيمة العادلـــة لألصل املالـــي عند االعتـــراف املبدئي وقـــد يتغير على 
مـــدار عمـــر األصـــل املالي. ويتم تعريف الفائـــدة ضمن ترتيبات اإلقراض األساســـية على أنه مقابل للقيمـــة الزمنية للمال 
وملخاطـــر االئتمـــان املرتبطة بأصـــل املبلغ وملخاطر وتكاليـــف اإلقراض الرئيســـية األخرى باإلضافة إلـــى هامش الفائدة.

وفـــي ســـبيل تقييـــم مـــا إذا كانـــت التدفقـــات النقدية متثل فقـــط دفعات أصـــل املبلـــغ والفائدة، تقـــوم املجموعـــة بالنظر 
فيمـــا إذا كان األصـــل املالـــي يحتوي شـــرطاً تعاقدياً يكنـــه تغيير وقت ومبلـــغ التدفقات التعاقدية بحيث ال يســـتوفي هذا 

الشـــرط. وتقـــوم املجموعة بالنظـــر فيما يلي:
األحداث الطارئة التي يكن أن تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية  <

عناصر الرفع املالي  <
الدفعات املقدمة وشروط التمديد  <

الشـــروط التـــي حتـــد مـــن مطالبـــة املجموعة بالتدفقـــات النقديـــة من بعـــض املوجودات بعينهـــا )مثـــل ترتيبات عدم   <
الرجـــوع علـــى األصل( 

العناصر التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال - مثل إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة.  <
ال تـــؤدي الشـــروط التعاقديـــة التي تقدم ما يزيد عـــن احلدود الدنيا للتعـــرض للمخاطر أو التقلب فـــي التدفقات النقدية 
التعاقديـــة والتـــي تكـــون غير ذات عالقة بترتيب اإلقراض الرئيســـي إلـــى تدفقات نقدية تعاقدية تعتبـــر فقط دفعة ألصل 

املبلـــغ والربـــح. وفـــي تلك احلاالت، يتـــم قياس األصل املالي بالقيمـــة العادلة من خالل الربح أو اخلســـارة.

التكلفة املطفأة وطريقة الفائدة الفعلية 
بالنســـبة لـــألدوات املاليـــة بخـــالف املوجـــودات املالية املشـــتراة أو الناشـــئة ذات اجلـــدارة االئتمانية املتدهورة، فإن ســـعر 
الفائـــدة الفعلـــي هو الـــذي يخصم حتديـــداً املتحصالت النقدية املســـتقبلية املقدرة )مبـــا في ذلك كافة الرســـوم والنقاط 
املدفوعـــة أو املســـتلمة التـــي تشـــكل جزءاً ال يتجزأ من ســـعر الفائـــدة الفعلي، وتكاليـــف املعاملة، باإلضافـــة إلى العالوات 
واخلصومـــات األخـــرى( بـــدون اخلســـائر االئتمانية املتوقعة خـــالل العمر املتوقـــع ألداة الدين أو فترة أقصـــر عندما يكون 
ذلك مناســـباً بالنســـبة إلجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين عند االعتراف املبدئي. بالنســـبة للموجودات املالية املشـــتراة 
أو الناشـــئة ذات اجلـــدارة االئتمانيـــة املتدهورة، فإن ســـعر الفائـــدة الفعلي املعـــدل فيما يخص االئتمان يتم احتســـابه عن 
طريـــق خصـــم التدفقـــات النقدية املســـتقبلية املقدرة مبا في ذلك اخلســـائر االئتمانية املتوقعة إلى مقـــدار التكلفة املطفأة 

ألداة الديـــن عند االعتـــراف املبدئي.
إن التكلفـــة املطفـــأة لألصـــل املالي هـــي املبلغ الذي يتم مـــن خالله قياس األصـــل املالي عند االعتـــراف املبدئي مخصوماً 
منـــه املبالـــغ املســـددة مـــن أصل املبلـــغ، باإلضافـــة إلى اإلطفـــاء املتراكم باســـتخدام طريقة الفائـــدة الفعالـــة ألي فرق يتم 
تســـويته بـــني املبلـــغ املبدئـــي ومبلغ االســـتحقاق معدل بـــأي مخصص خســـارة. على اجلانب اآلخـــر، فإن إجمالـــي القيمة 

الدفتريـــة لألصـــل املالـــي هي التكلفـــة املطفأة لألصـــل املالي قبل مخصص اخلســـارة.
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يتـــم االعتـــراف بإيـــرادات الفوائـــد باســـتخدام طريقة الفائـــدة الفعالـــة ألدوات الديـــن التي يتم قياســـها الحقـــاً بالتكلفة 
املطفـــأة وبالقيمـــة العادلـــة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر. بالنســـبة لألدوات املاليـــة بخالف املوجودات املالية املشـــتراة 
أو الناشـــئة ذات اجلـــدارة االئتمانيـــة املتدهـــورة، يتـــم احتســـاب إيـــرادات الفوائد من خالل تطبيق ســـعر الفائـــدة الفعلي 
علـــى إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة لألصـــل املالي باســـتثناء املوجـــودات املالية التـــي أصبحت الحقـــاً ذات جـــدارة ائتمانية 
متدهـــورة. بالنســـبة للموجـــودات املاليـــة التي أصبحـــت الحقـــاً ذات جـــدارة ائتمانية متدهـــورة، يتم االعتـــراف بإيرادات 
الفوائـــد مـــن خـــالل تطبيق ســـعر الفائدة الفعلي علـــى التكلفة املطفـــأة لألصل املالي. وفـــي فترات التقريـــر الالحقة، إذا 
حتســـنت املخاطـــر االئتمانيـــة الناجتة عـــن األدوات املاليـــة ذات اجلدارة االئتمانيـــة املتدهورة بحيث لم يعـــد األصل املالي 
ذو جـــدارة ائتمانيـــة متدهـــورة، يتـــم االعتـــراف بإيرادات الفوائـــد من خـــالل تطبيق معدل الفائـــدة الفعلي علـــى إجمالي 

القيمـــة الدفترية لألصـــل املالي.
بالنســـبة للموجودات املالية املشـــتراة أو الناشـــئة ذات اجلـــدارة االئتمانية املتدهـــورة، تعترف املجموعة بإيـــرادات الفوائد 
مـــن خـــالل تطبيق ســـعر الفائـــدة الفعلي املعـــدل فيما يخص االئتمـــان على التكلفـــة املطفأة لألصل املالـــي منذ االعتراف 

املبدئي.
ال تعـــود طريقـــة االحتســـاب إلـــى إجمالـــي األصل املالي حتـــى في حالة حتســـن املخاطـــر االئتمانية الحقاً بحيـــث لم يعد 

األصـــل املالـــي ذو جـــدارة ائتمانية متدهورة. يتـــم االعتراف بإيـــرادات الفوائد في بيـــان الدخل.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
إن املوجـــودات املاليـــة غير املســـتوفية لشـــروط التصنيف والقيـــاس بالتكلفة املطفـــأة أو بالقيمة العادلة مـــن خالل الدخل 

الشـــامل اآلخر، يتم قياســـها بالقيمـــة العادلة من خـــالل الربح أو اخلســـارة. وحتديداً: 
يتـــم تصنيـــف االســـتثمارات في أســـهم بالقيمـــة العادلة من خالل الربح أو اخلســـارة مـــا لم تقـــم املجموعة بتصنيف   <
اســـتثمار حقـــوق امللكيـــة غيـــر احملتفـــظ بهـــا بغرض املتاجـــرة أو التـــي ال متثـــل مقابل نقـــدي محتمل نـــاجت من دمج 

األعمـــال، علـــى أنـــه »بالقيمـــة العادلـــة من خـــالل الدخل الشـــامل اآلخر« عنـــد االعتـــراف املبدئي. 
إن أدوات الديـــن التـــي ال تســـتوفي لشـــروط التصنيف والقياس بالتكلفـــة املطفأة أو معايير القيمـــة العادلة من خالل   <
الدخـــل الشـــامل اآلخـــر يتـــم تصنيفهـــا »بالقيمة العادلة مـــن خالل الربـــح أو اخلســـارة«. باإلضافة إلـــى ذلك، يكن 
تصنيـــف أدوات الدين التي تســـتوفي شـــروط التصنيف بالتكلفـــة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل 
اآلخـــر علـــى أنهـــا »بالقيمـــة العادلـــة من خـــالل الربح أو اخلســـارة« عنـــد االعتراف املبدئـــي إذا كان هـــذا التصنيف 
يســـتبعد أو يقلـــل بشـــكل جوهـــري من عدم الثبات فـــي القياس أو االعتراف الذي قد ينشـــأ من قيـــاس املوجودات أو 

املطلوبـــات أو االعتـــراف باألرباح أو اخلســـائر الناجتة عنهما اســـتناداً إلى أســـس مختلفة. 
فـــي نهايـــة كل فتـــرة ماليـــة، يتم قيـــاس املوجـــودات املاليـــة بالقيمة العادلـــة من خـــالل الربح أو اخلســـارة وفقـــاً لقيمتها 
العادلـــة، مـــع تســـجيل أي أرباح أو خســـائر مـــن القيمة العادلة فـــي بيان الربح أو اخلســـارة إلى احلد الذي ال تشـــكل معه 

جزءاً مـــن عالقة حتـــوط معينة.

أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عنـــد التطبيـــق املبدئـــي، يجـــوز للمجموعة أن تختار - بشـــكل ال يكن الرجوع فيه - )حســـب كل أداة علـــى حدة( تصنيف 
االســـتثمارات فـــي أدوات ملكيـــة بالقيمـــة العادلـــة من خـــالل الدخل الشـــامل اآلخر. ال يتم الســـماح بالتصنيـــف بالقيمة 
العادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل اآلخـــر إذا كانـــت االســـتثمارات محتفظ بها بغـــرض املتاجـــرة أو كانت متثـــل مقابل 

محتمـــل ضمـــن عمليـــة اندماج أعمـــال والذي ينطبق عليـــه املعيـــار الدولي للتقاريـــر املالية 3.
يتم االحتفاظ باألصل املالي بغرض املتاجرة إذا: 

مت اقتنائه بشكل رئيسي بهدف بيعه على املدى القريب، أو  <
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عنـــد االعتـــراف املبدئـــي يكـــون جزء مـــن محفظـــة أدوات مالية محـــددة تديرها املجموعـــة معاً والتي يوجد بشـــأنها   <
دليـــاًل علـــى منـــط فعلي حديـــث للحصول علـــى أربـــاح قصيـــرة األجل، أو

يكون عبارة عن مشتق )باستثناء املشتق الذي يكون عبارة عن عقد ضمان مالي أو أداة حتوط مصنفة وفعالة(.  <
يتـــم مبدئيـــاً قياس االســـتثمارات في أدوات حقـــوق امللكية املصنفة بالقيمـــة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر وفقاً 
للقيمـــة العادلـــة باإلضافـــة إلـــى تكاليـــف املعاملة. يتـــم الحقاً قياســـها بالقيمـــة العادلة مع تســـجيل أي أرباح أو خســـائر 
متراكمـــة ناجتـــة عـــن التغيرات فـــي القيمة العادلـــة املعترف بها في الدخل الشـــامل اآلخـــر ضمن احتياطي إعـــادة تقييم 
االســـتثمارات. لـــن يتـــم إعادة تصنيـــف الربح املتراكم أو اخلســـارة املتراكمة إلى بيـــان الدخل عند بيع هذه االســـتثمارات، 

ولكن ســـوف يتـــم حتويلها إلى األربـــاح املرحلة.
قامـــت املجموعـــة بتصنيـــف كافـــة االســـتثمارات فـــي أدوات حقـــوق امللكية والتـــي ال يتم االحتفـــاظ بها بغـــرض املتاجرة، 

بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الدخل الشـــامل اآلخـــر عند التطبيـــق املبدئـــي للمعيار الدولـــي للتقاريـــر املالية 9.

أوراق مالية متثل أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تُـــدرج األوراق املاليـــة التـــي متثـــل أدوات ديـــن بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الدخل الشـــامل اآلخر فـــي حالة اســـتيفائها 

التالية: للشـــروط 
أن يتم االحتفاظ بها ضمن منوذج أعمال يهدف إلى حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية، و

أن ينشـــأ عـــن شـــروطها التعاقدية تدفقـــات نقدية في تواريخ محددة، والتـــي تتمثل في دفعات من املبلـــغ األصلي والفائدة 
فقط على املبلـــغ األصلي القائم.

إن األوراق املاليـــة التـــي متثـــل أدوات ديـــن بالقيمـــة العادلة من خـــالل الدخل الشـــامل اآلخر تُقـــاس الحًقا بالقيمـــة العادلة. 
ويتـــم االعتـــراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخســـائر صـــرف العمالت األجنبيـــة وانخفاض القيمة في بيـــان الدخل املجمع. يتم 
االعتـــراف بالتغيـــرات فـــي القيمة العادلة ضمن الدخل الشـــامل اآلخـــر وتُعرض ضمن التغيـــرات املتراكمة فـــي القيم العادلة 
كجـــزء مـــن حقـــوق امللكيـــة إلـــى أن يُســـتبعد األصل أو يُعـــاد تصنيفه. عند اســـتبعاد األصـــل املالـــي، يُعاد تصنيـــف األرباح أو 

اخلســـائر املتراكمـــة التـــي ســـبق االعتـــراف بها ضمن الدخل الشـــامل اآلخر مـــن حقوق امللكيـــة إلى بيان الدخـــل املجمع.

أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية 
يتـــم حتديـــد القيمـــة الدفتريـــة للموجودات املاليـــة املقومة بعملـــة أجنبية بنفس تلـــك العملة ويتم ترجمتها بســـعر الصرف 
الســـائد فـــي نهايـــة كل فترة، وخاصـــة بالنســـبة ألدوات حقوق امللكية املقاســـة بالقيمـــة العادلة من خالل الدخل الشـــامل 

اآلخـــر، يتـــم االعتـــراف بفروق أســـعار الصرف فـــي الدخل الشـــامل اآلخر ضمن احتياطـــي إعادة تقييم اســـتثمارات. 

انخفاض قيمة موجودات مالية
انخفاض في قيمة موجودات مالية بخالف مديني التمويل

 تطبق املجموعة املنهج العام لتكوين مخصصات مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفقاً ملا نص عليه املعيار الدولي للتقارير
املاليـــة 9، فيمـــا يتعلـــق بـــاألدوات املالية بخـــالف مديني التمويل. تســـتخدم املجموعـــة التصنيف االئتماني وفقـــاً لوكاالت 
تصنيـــف خارجيـــة لتقييم مخاطر االئتمان التي تتعـــرض لها هذه املوجودات املالية ويتم مراقبـــة وحتديث هذه التصنيفات 

باستمرار. املنشورة 
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مدينو التمويل 
تتطلـــب تعليمـــات بنـــك الكويـــت املركزي احتســـاب مخصص اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة ملدينـــي التمويل وفقـــاً للمعيار 
الدولـــي للتقاريـــر املاليـــة 9 وفقاً إلرشـــادات بنك الكويـــت املركـــزي أو املخصصات املطلوبـــة وفقاً لتعليمـــات بنك الكويت 

أعلى.  أيهما  املركـــزي، 

مخصصات اخلسائر االئتمانية وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي
تتطلـــب تعليمـــات بنـــك الكويـــت املركزي تســـجيل مخصصات عامـــة بحد أدنـــى 1% للتســـهيالت النقديـــة بالصافي بعد 
بعـــض فئـــات الضمان احملتجزة وال تخضـــع ملخصص محدد. ويتم تســـجيل املخصصات احملددة اســـتناداً إلى مدة التأخر 

فـــي ســـداد مدينـــي التمويل كما هو مبـــني أدنـــاه، بالصافي بعد الضمانـــات املؤهلة:

نسبة املخصصمدة التأخر في السدادالفئة

20%أكثر من 90 يوماً وأقل من 180 يوماًدون املستوى

50%أكثر من 180 وأقل من 365 يوماًمشكوك في حتصيلها

100%أكثر من 365 يوماًرديئة

مخصـــص اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة وفقـــًا للمعيار الدولـــي للتقارير املاليـــة 9 التزامـــًا بتعليمات بنك 
الكويـــت املركزي

يســـتند مخصـــص اخلســـائر االئتمانية املتوقعة إلى اخلســـائر االئتمانية التي من املتوقع أن تنشـــأ علـــى مدار عمر األصل 
)»اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة علـــى مدار عمـــر األداة«(، مـــا لم توجد زيـــادة جوهرية فـــي مخاطر االئتمـــان منذ تاريخ 
اســـتحداث األداة، وفي تلك احلالة، يســـتند املخصص إلى اخلســـائر االئتمانية املتوقعة على مدار مدة اثني عشـــر شـــهراً 

)»اخلســـائر االئتمانية املتوقعة على مدار اثني عشـــر شـــهراً«(.
إن اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة طـــوال عمـــر البند هي خســـائر ائتمـــان متوقعة تنتج مـــن جميع أحـــداث التعثر احملتملة 

علـــى مدار العمـــر املتوقع لـــألداة املالية.
تتمثـــل اخلســـائر االئتمانيـــة على مدى فترة اثني عشـــر شـــهراً في ذلك اجلزء من اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة على مدى 
عمـــر األداة والـــذي يثـــل اخلســـائر االئتمانية املتوقعـــة الناجتة عن أحـــداث التعثر في ســـداد مديني التمويـــل واحملتملة 

خالل فترة اثني عشـــر شـــهراً مـــن تاريخ املعلومـــات املالية.
حتتســـب كل مـــن اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة على مدى عمـــر األداة واخلســـائر االئتمانية املتوقعة على مدى اثني عشـــر 

شـــهراً على أســـاس فردي أو مجمع، حســـب طبيعـــة محفظة مديني التمويـــل ذات الصلة.
قامـــت املجموعـــة بوضـــع سياســـة تنص على إجـــراء تقييم في نهايـــة كل فترة بيانات ماليـــة ملا إذا كانـــت مخاطر االئتمان 
املرتبطـــة مبدينـــي التمويـــل قد زادت بصـــورة ملحوظة منـــذ التحقق املبدئي، وذلك عـــن طريق مراعـــاة التغير في مخاطر 

التعثـــر الـــذي قد يحدث على مـــدى الفترة املتبقيـــة من عمر التســـهيل االئتماني. 
تصنف املجموعة مدينو التمويل إلى ثالث فئات، املرحلة 1 واملرحلة 2 واملرحلة 3، كما هو مبني أدناه:

املرحلة 1: اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدار اثني عشر شهرًا
تقيس املجموعة مخصصات اخلســـائر وفقاً ملبلغ يعادل اخلســـائر االئتمانية املتوقعة على مدار اثني عشـــر شهراً للموجودات 
املاليـــة التـــي ال تتعرض الزديـــاد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ التحقق املبدئي أو لالنكشـــافات احملددة كانكشـــافات ذات 
مخاطـــر ائتمـــان منخفضة فـــي تاريخ البيانات املالية. وتعتبـــر املجموعة أن األصل املالي ذو مخاطـــر ائتمان منخفضة عندما 

يكـــون تصنيـــف مخاطر االئتمان اخلاصـــة بها معادالً للتعريف املفهوم عاملياً لـ »درجة االســـتثمار«.
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املرحلة 2: اخلسائر االئتمانية على مدار عمر األداة - دون أي انخفاض ائتماني

تقيـــس املجموعة مخصصات اخلســـائر مببلغ يعادل اخلســـائر االئتمانية املتوقعة على مدار عمـــر األداة للموجودات املالية 
التي تشـــهد زيـــادة جوهرية في مخاطر االئتمان منـــذ التحقق املبدئي ولكن دون أن تتعـــرض لالنخفاض االئتماني. 

املرحلة 3: اخلسائر االئتمانية على مدار عمر األداة - مع التعرض لالنخفاض االئتماني

تقيـــس املجموعـــة مخصصات اخلســـائر مببلـــغ يعادل نســـبة 100% من صافي التعـــرض أي بعد خصم مبلـــغ الضمانات 
احملـــددة للمبلـــغ املعرض وفقـــاً لتعليمات بنـــك الكويت املركزي. 

ازدياد مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ

وتقـــوم املجموعـــة أيضـــاً فـــي كل تاريخ بيانـــات مالية مجمعة بتقييـــم ما إذا كانت هنـــاك زيادة كبيرة فـــي مخاطر االئتمان 
منـــذ تاريـــخ االعتـــراف املبدئـــي عبـــر مقارنة مخاطـــر التعثر الـــذي يحـــدث على مـــدار العمر املتبقـــي املتوقع مـــن تاريخ 
البيانـــات املاليـــة املجمعـــة مع مخاطر التعثـــر في تاريخ االعتـــراف املبدئي. ومتثل املعاييـــر الكمية املتبعـــة لتحديد الزيادة 
الكبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمان سلســـلة من احلـــدود النســـبية واملطلقة. ويتـــم اعتبار أن جميـــع املوجودات املاليـــة املتأخر 
ســـدادها لفتـــرة 30 يومـــاً لديهـــا زيادة كبيرة فـــي مخاطر االئتمان منـــذ االعتراف املبدئـــي ويتم نقلها إلـــى املرحلة الثانية 
حتـــى وإن لـــم تشـــر املعاييـــر إلى زيـــادة كبيرة فـــي مخاطر االئتمان. باســـتثناء احلـــاالت التي يكـــون لـــدى املجموعة فيها 
معلومـــات معقولـــة وداعمـــة تثبت أن مخاطـــر االئتمان لم تزداد بشـــكل كبير على الرغـــم من أن املدفوعـــات التعاقدية قد 

جتـــاوزت 30 يوماً مســـتحقة الدفع.

منخفض اجلدارة االئتمانية 

تقـــوم املجموعـــة فـــي كل تاريـــخ بيانات مالية مجمعـــة بتقييم مـــا إذا كان األصل املالـــي أو مجموعة من املوجـــودات املالية 
قـــد تعرضـــت النخفـــاض في اجلـــدارة االئتمانية. وتعتبـــر املجموعـــة أن األصل املالي قـــد تعرض النخفـــاض القيمة عند 
وقـــوع حـــدث واحـــد أو أكثـــر ممن لهم أثراً ســـلبياً على التدفقـــات النقدية املســـتقبلية املقدرة لألصل املالـــي أو عند تأخر 
الدفعـــات التعاقديـــة لــــ 90 يوماً. تصنف كافة املوجـــودات املالية التي تعرضـــت لالنخفاض في اجلـــدارة االئتمانية ضمن 
املرحلـــة الثالثـــة ألغـــراض قياس اخلســـائر االئتمانية املتوقعـــة. يتضمن الدليل علـــى االنخفاض االئتمانـــي لألصل املالي 

البيانـــات امللحوظة التالية:

صعوبة مالية جوهرية للمقترض أو جهة اإلصدار   <

مخالفة بنود العقد مثل التعثر أو التأخر في السداد  <

قيـــام املقـــرض مبنـــح املقتـــرض حـــق امتيـــاز، مـــا لم يضـــع املقـــرض في اعتبـــاره خـــالف ذلـــك، ألســـباب اقتصادية   <
وتعاقديـــة تتعلـــق بتعـــرض املقتـــرض لصعوبـــة ماليـــة

تالشي وجود سوق نشط لألوراق املالية نظراً للصعوبات املالية  <

شراء أصل مالي مبعدل خصم كبير يعكس اخلسائر االئتمانية املتوقعة  <

فـــي تاريـــخ البيانـــات املاليـــة املجمعـــة، وفي حالة عـــدم زيادة مخاطـــر االئتمان ألصل مالـــي أو مجموعة موجـــودات مالية 
بشـــكل جوهـــري منـــذ التحقـــق املبدئي أو لـــم تتعرض لالنخفـــاض في اجلـــدارة االئتمانية، يتـــم تصنيف هـــذه املوجودات 

املاليـــة ضمن املرحلـــة األولى.
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احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة
حتتســـب املجموعة اخلســـائر االئتمانية املتوقعة استناداً إلى ثالثة ســـيناريوهات مرجحة باالحتماالت لقياس االنخفاضات 
النقديـــة املتوقعـــة، مخصومـــة بنســـبة تقريبية إلى معـــدل الفائدة الفعلـــي. واالنخفـــاض النقدي هو الفرق بـــني التدفقات 

النقدية املســـتحقة إلى املنشـــأة طبقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املنشـــأة اســـتالمها.
فيما يلي آليات احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة والعناصر الرئيسية فيها كما يلي:

إن احتمـــاالت التعثـــر هـــي تقدير احتمال التعثر في الســـداد خالل نطـــاق زمني معني. قد يقع التعثـــر فقط في وقت   <
معـــني خـــالل الفترة املقدرة، في حالة عدم اســـتبعاد األصل املالي ســـابقاً واســـتمرار إدراجه في احملفظة. تســـتخدم 
املجموعـــة طريقـــة قيـــاس احتمـــاالت التعثـــر خـــالل الـــدورات الزمنية في وقـــت معـــني لتحديد كل تصنيـــف بغرض 
احتســـاب اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة. يثل احلـــد األدنى الحتمال التعثـــر 1.34% للتســـهيالت التمويلية املمنوحة 

للعمـــالء. ال يوجـــد تقييم لعمـــالء املجموعة مت عن طريق شـــركات التقييـــم اخلارجي. 
قيمـــة التعـــرض فـــي حالـــة التعثر تتمثل في تقديـــر قيمة التعـــرض احملتمل مواجهتها عنـــد وقوع تعثر في املســـتقبل أخذاً 
فـــي االعتبـــار التغيـــرات املتوقعـــة في املخاطر بعـــد تاريخ البيانـــات املالية، مبا في ذلك ســـداد أصل املبلغ والفوائد ســـواء 
فـــي املواعيـــد املقـــررة مبوجب العقد وكذلـــك، االنخفاض املتوقع في التســـهيالت التي تلتزم بها املجموعـــة. وفقاً ملتطلبات 

بنـــك الكويـــت املركزي، تطبـــق املجموعة معامل حتويل االئتمان بنســـبة 100% على التســـهيالت النقدية.

معـــدل اخلســـارة عنـــد التعثر هو تقدير اخلســـائر الناجتة فـــي حالة وقوع حدث التعثر في الســـداد فـــي وقت معني.   <
وتســـتند اخلســـائر إلـــى الفرق بـــني التدفقات النقديـــة التعاقدية املســـتحقة وتلك التـــي يتوقع املمول اســـتالمها، مبا 

فـــي ذلـــك مبلـــغ الضمان. وعـــادة ما يتـــم التعبير عنها بنســـبة من قيمـــة التعرض عنـــد التعثر.
بخـــالف آليـــات تقديـــر معدل اخلســـارة عند التعثـــر أعاله، تلتـــزم املجموعة باإلرشـــادات كما يلـــي: الواردة فـــي تعليمات 

بنـــك الكويت املركـــزي كما يلي:

تطبق املجموعة معدل اخلسارة عند التعثر بنسبة 50% كحد أدنى للتسهيالت االئتمانية غير املكفولة بضمان.  <

تلتـــزم املجموعـــة بالضمانـــات املؤهلة لالســـتبعاد وبنســـبة االســـتقطاع علـــى النحو الـــوارد في تعليمات بنـــك الكويت   <
املركزي.

عنـــد تقديـــر اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة، تراعـــي املجموعة ثالثة ســـيناريوهات )ســـيناريو أساســـي، ســـيناريو متزايد، 
ســـيناريو منخفـــض(. يرتبط كل ســـيناريو من هذه الســـيناريوهات بقيم مختلفـــة لعوامل احتمالية التعثـــر، وقيمة التعرض 
عنـــد التعثـــر، ومعـــدل اخلســـارة عنـــد التعثـــر كمـــا هو موضـــح في أســـاس اإلعـــداد ومتـــى كان مالئمـــاً، يتضمـــن تقييم 
الســـيناريوهات املتعـــددة كيفية التوقع باســـترداد مدينـــي التمويل غير املنتظمـــة مبا في ذلك احتماليـــة تصويب التعثر في 

ســـداد التســـهيالت االئتمانيـــة وقيمـــة الضمـــان أو املبلـــغ الذي قد يتم اســـتالمه مقابـــل بيع األصل.
إن الفتـــرة القصـــوى التي يتم خاللها حتديد اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة متثل الفترة التعاقدية لألصـــل املالي ما لم تكن 
للمجموعـــة حـــق قانوني في اســـتدعائها في وقت مبكر باســـتثناء املوجودات املالية املدرجة ضمن املســـتوى 2؛ حيث تأخذ 
املجموعـــة فـــي اعتبارهـــا احلد األدنى ملدة االســـتحقاق جلميـــع التســـهيالت التمويلية ملدة 7 ســـنوات )باســـتثناء التمويل 
االســـتهالكي وتســـهيالت اإلســـكان الشـــخصي التي يقـــوم بتنظيمها بنك الكويـــت املركزي بنـــاًء على الرواتـــب( ما لم يكن 
للتســـهيالت التمويليـــة مـــدة اســـتحقاق تعاقديـــة غير قابلـــة للتمديد، وتكـــون الدفعة النهائيـــة أقل من 50% مـــن إجمالي 
قيمة التســـهيل املمنوح. بالنســـبة للتمويل االســـتهالكي وتســـهيالت اإلســـكان الشـــخصي والتي تخضع لرقابة بنك الكويت 
املركـــزي اســـتناداً إلـــى الراتب واملصنفـــة ضمن املرحلة 2، حتـــدد املجموعة احلد األدنى ملدة االســـتحقاق ملدة 5 ســـنوات 

و15 ســـنة على التوالي. 
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فيما يلي ملخص آليات طريقة احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

املرحلـــة 1: حتتســـب اخلســـائر االئتمانيـــة على مدار مدة اثني عشـــر شـــهراً بذلك اجلـــزء من اخلســـائر االئتمانية   <
املتوقعـــة علـــى مـــدار عمـــر األداة والـــذي يثـــل اخلســـائر االئتمانية املتوقعـــة الناجتة عـــن أحداث التعثر عن ســـداد 
التســـهيالت االئتمانية واحملتملة خالل فترة اثني عشـــر شـــهراً بعد تاريخ البيانات املالية. حتتســـب الشركة مخصص 
اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة على مدار االثني عشـــر شـــهراً اســـتناداً إلى التوقع بحـــدوث التعثر خـــالل فترة االثني 
عشـــر شـــهراً التاليـــة لتاريخ البيانـــات املالية. ويتـــم تطبيق احتمـــاالت التعثر املتوقعة على مدار االثني عشـــر شـــهراً 
علـــى قيمـــة التعرض املتوقعـــة عند التعثر مضروبًة في معدل اخلســـارة عند التعثر املتوقع ومخصومة بنســـبة تقريبية 

على نســـبة معـــدل الربح الفعلـــي األصلي. يتم االحتســـاب وفقاً للســـيناريوهات الثالثـــة املذكورة أعاله. 

املرحلـــة 2: في حالة أن يســـجل التســـهيل االئتماني زيـــادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ تاريـــخ التحقق املبدئي،   <
تســـجل الشـــركة مخصصـــاً للخســـائر االئتمانيـــة علـــى مدار عمـــر التســـهيل االئتماني. وهـــذه اآلليـــات مماثلة لتلك 
املوضحـــة أعـــاله، مبـــا في ذلك االســـتعانة بالعديد مـــن الســـيناريوهات. ويتم خصـــم االنخفاضات النقديـــة املتوقعة 

بنســـبة تقريبيـــة إلى معـــدل الربح الفعلـــي األصلي.

املرحلـــة 3: بالنســـبة للتســـهيالت االئتمانيـــة املصنفـــة كمنخفضـــة ائتمانيـــاً، تعترف الشـــركة باخلســـائر االئتمانية   <
املتوقعـــة علـــى مـــدى عمـــر التســـهيالت طبقـــاً ملتطلبـــات بنـــك الكويـــت املركـــزي كمـــا هـــو موضـــح أدناه.

تقيـــس املجموعة اخلســـائر االئتمانية املتوقعة للتســـهيالت االئتمانيـــة املصنفة في املرحلة الثالثة وفقاً ملعدل خســـارة عند 
التعثـــر بنســـبة 100% مـــن صافي التعـــرض أي بعد األخذ فـــي االعتبار الضمانات احملـــددة وفقاً لتعليمـــات بنك الكويت 

املركزي.

االستعانة باملعلومات املستقبلية
تســـتعني املجموعـــة باملعلومات املســـتقبلية فـــي تقييمها إذا ما كانت مخاطـــر االئتمان لألداة قد زادت بشـــكل ملحوظ منذ 
االعتـــراف املبدئـــي وقيـــاس اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة لها. وقد قامـــت املجموعة بإجـــراء حتليل تاريخـــي وتوصل إلى 
املتغيـــرات االقتصاديـــة الرئيســـية التي تؤثر علـــى مخاطر االئتمان واخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة. ويتم إجـــراء تعديالت 
ترتبـــط باالقتصـــاد الكلـــي لتحديد مدى التفاوت مقارنـــة بالســـيناريوهات االقتصادية. وهذه التعديـــالت تعكس التوقعات 
املقبولـــة واملؤيـــدة للظروف املســـتقبلية لالقتصـــاد الكلي والتي قد ال يتم التوصل إليها خالل عمليات احتســـاب اخلســـائر 
االئتمانيـــة املتوقعـــة األساســـية. وتشـــتمل عوامـــل االقتصـــاد الكلي على ســـبيل املثـــال ال احلصر النـــاجت اإلجمالي احمللي 
ومعـــدالت البطالة، وأســـعار النفـــط وتتطلب تقييماً لكل من التوجـــه احلالي واملتوقع لدورة االقتصاد الكلي. إن االســـتعانة 
باملعلومـــات املســـتقبلية تزيـــد من درجة األحكام املطلوبة التـــي ينبغي اتخاذها حول مدى تأثر اخلســـائر االئتمانية املتوقعة 
بالتغيـــرات فـــي هـــذه العوامل املرتبطـــة باالقتصاد الكلـــي. وتتم بصـــورة منتظمة مراجعـــة املنهجيـــات واالفتراضات التي 

تشـــتمل على أية توقعات حـــول الظروف االقتصادية املســـتقبلية. 

إلغاء االعتراف باملوجودات املالية
تقـــوم املجموعـــة بإلغاء االعتـــراف باألصل املالي فقط في حالة انتهـــاء صالحية احلقوق التعاقديـــة للتدفقات النقدية من 
األصـــل أو نقـــل األصـــل املالـــي وكافة مخاطـــر ومزايا ملكيـــة األصل للطـــرف اآلخر. في حـــال عدم قيـــام املجموعة بنقل 
أو االحتفـــاظ بكافـــة مخاطر ومزايا امللكية واســـتمرت في الســـيطرة علـــى األصل املنقول، تقوم املجموعـــة بإثبات حصتها 
احملتفـــظ بهـــا في األصـــل وااللتـــزام املصاحب له مقابـــل املبالغ التي قـــد تضطر لدفعهـــا. إذا احتفظـــت املجموعة بكافة 
مخاطـــر ومزايـــا ملكيـــة األصل املالي املنقول، تســـتمر املجموعة فـــي االعتراف باألصـــل املالي كما يتم االعتـــراف بالتزام 

مالـــي مضمون مبقدار املتحصالت املســـتلمة. 
عنـــد إلغـــاء االعتـــراف باألصـــل املالي املقـــاس بالتكلفـــة املطفأة، يتم تســـجيل الفـــرق بني القيمـــة الدفترية لهـــذا األصل 

واملبلـــغ املقابل املســـتلم واملســـتحق في بيـــان الدخل. 
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املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية

التصنيف كدين أو حقوق ملكية 

يتـــم تصنيـــف أدوات الديـــن وحقـــوق امللكيـــة املصـــدرة مـــن قبل املنشـــأة ضمـــن املطلوبـــات املاليـــة أو حقوق امللكيـــة وفقاً 
ملضمـــون الترتيبـــات التعاقديـــة وتعريفـــات االلتزام املالـــي وأداة حقـــوق امللكية. 

أدوات حقوق امللكية 

إن أداة حقـــوق امللكيـــة هـــي أي عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشـــأة بعد خصم جميـــع مطلوباتها. يتم االعتراف 
بـــأدوات حقـــوق امللكية الصادرة من قبل املنشـــأة بصافي املتحصالت املســـتلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشـــرة. 

يتـــم االعتـــراف بإعـــادة شـــراء أدوات حقـــوق امللكيـــة اخلاصة بالشـــركة ويتم خصمها مباشـــرة فـــي حقوق امللكيـــة. ال يتم 
االعتـــراف بربـــح أو خســـارة فـــي بيـــان الدخـــل نتيجة شـــراء أو بيـــع أو إصـــدار أو إلغـــاء أدوات حقـــوق امللكيـــة اخلاصة 

باملجموعة.

املطلوبات املالية 

يتـــم قيـــاس كافة املطلوبـــات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة باســـتخدام طريقـــة الفائدة الفعالة أو القيمـــة العادلة من خالل 
أو اخلسارة.  الربح 

املطلوبات املالية املقاسة الحقًا بالتكلفة املطفأة 

يتـــم الحقـــاً قيـــاس املطلوبـــات املاليـــة التي ال تصنـــف ضمن البنـــود التاليـــة، بالتكلفة املطفأة باســـتخدام طريقـــة الفائدة 
الفعالة: 

املقابل النقدي احملتمل في عملية اندماج األعمال؛  )1

محتفظ بها للمتاجرة؛  )2

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.  )3

إن طريقـــة الفائـــدة الفعليـــة هي طريقة احتســـاب التكلفـــة املطفأة للمطلوبـــات املالية وتوزيع مصاريـــف الفوائد على مدار 
الفتـــرات ذات الصلـــة. إن معـــدل الفائـــدة الفعلي هـــو معدل خصم املدفوعـــات النقدية املســـتقبلية املقـــدرة )مبا في ذلك 
كافـــة الرســـوم والنقـــاط املدفوعة أو املســـتلمة والتي تشـــكل جـــزءاً ال يتجزأ مـــن معدل الفائـــدة الفعلي وتكاليـــف املعاملة 
وغيـــر ذلـــك مـــن عالوات أو خصومات( خـــالل العمر املتوقـــع للمطلوبات املاليـــة، أو )حيث يكون مناســـباً( على مدى فترة 

أقصـــر، إلـــى التكلفة املطفأة للمطلوبـــات املالية. 

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

بالنســـبة للمطلوبـــات املاليـــة املقومـــة بعمـــالت أجنبيـــة والتي يتم قياســـها بالتكلفـــة املطفأة فـــي نهاية كل فتـــرة، فإنه يتم 
حتديـــد خســـائر وأربـــاح صـــرف العمـــالت األجنبيـــة اســـتناداً إلـــى التكلفـــة املطفـــأة لهـــذه األدوات. يتم االعتـــراف بهذه 
اخلســـائر واألربـــاح الناجتـــة عـــن صـــرف العمالت األجنبيـــة ضمن بند »إيـــرادات أو مصروفـــات أخرى« في بيـــان الدخل 

للمطلوبـــات املاليـــة التـــي ال تشـــكل جزءاً مـــن عالقة حتـــوط محددة.
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إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية

تقـــوم املجموعـــة بإلغاء االعتـــراف باملطلوبات املالية فقط عندما يتـــم اإلعفاء من التزامات املجموعـــة أو إلغاؤها أو انتهاء 
صالحيـــة اســـتحقاقها. ويتـــم االعتـــراف بالفرق بـــني القيمة الدفتريـــة لاللتـــزام املالي املســـتبعد واملبلغ النقـــدي املدفوع 

واملســـتحق، في بيان الدخل.

عقارات استثمارية  2.3.3

إن العقـــارات االســـتثمارية هـــي العقـــارات التـــي مت اقتناؤها مـــن أجل تأجيرهـــا لفترات طويلة أو االســـتفادة مـــن ارتفاع 
قيمتهـــا الرأســـمالية )مبـــا في ذلك العقارات قيد االنشـــاء احملتفظ بها لنفـــس الغرض(. يتم إثبات العقارات االســـتثمارية 
عنـــد اقتنائهـــا بالتكلفـــة متضمن مصاريف املعاملـــة. الحقاً، يتم إعـــادة قياس العقارات االســـتثمارية بالقيمـــة العادلة من 
خـــالل مقيمـــني مســـتقلني معتمديـــن. تثبت األرباح واخلســـائر الناجتة عـــن التغيرات فـــي القيمة العادلة فـــي بيان الدخل 

املجمـــع للفترة التي تنشـــأ فيها.

يتم اســـتبعاد العقارات االســـتثمارية عند بيعها أو اســـتبعادها من االســـتخدام ويكون من املتوقع أال تدر منافع مســـتقبلية. 
تدرج األرباح واخلســـائر الناجتة عن االســـتبعاد )يتم احتســـابها مبقدار الفرق بني صافي احملصل من االســـتبعاد والقيمة 

الدفتريـــة لألصل( في بيـــان الدخل املجمع للفترة التي مت فيها االســـتبعاد. 

ممتلكات ومعدات  2.3.4

تظهـــر املمتلـــكات واملعـــدات )باســـتثناء األراضي( بالتكلفـــة ناقصاً االســـتهالك املتراكم وأي خســـائر متراكمـــة ناجتة عن 
انخفـــاض القيمة. 

تســـتهلك املمتلـــكات واملعدات )باســـتثناء األراضي( طبقاً لطريقة القســـط الثابت وذلك حســـب األعمـــار اإلنتاجية املقدرة 
لهـــا كما يلي:

سنوات

20مباٍن 

4أثاث ومعدات وأخرى

4سيارات

يبـــدأ االســـتهالك عندمـــا يتـــم جتهيـــز املوجودات الســـتخدامها املزمـــع. يتم مراجعـــة األعمـــار اإلنتاجية املقـــدرة، والقيم 
املتبقيـــة، وطـــرق االســـتهالك في تاريـــخ كل فترة تقرير، وتســـجيل أثر أية تغيرات في التقدير احمُلَاســـب عنه على أســـاس 

. مستقبلي

يتـــم مراجعـــة هذه املوجـــودات بصورة دورية لتحديـــد أي انخفاض في القيمـــة. عندما يكون هناك مؤشـــر على أن القيمة 
الدفتريـــة لبنـــد مـــن بنود املوجـــودات أكبر من قيمته االســـتردادية، يتـــم تخفيض قيمة املوجـــودات لقيمتها االســـتردادية. 
وتـــدرج خســـارة انخفـــاض القيمـــة ضمن بيـــان الربح أو اخلســـارة املجمع. لغـــرض حتديد انخفـــاض القيمـــة، يتم جتميع 
املوجـــودات ألقـــل مســـتوى يكن عنـــده حتديد تدفقـــات نقدية بشـــكل مســـتقل لتلك املجموعـــة من املوجـــودات )وحدات 

توليـــد النقد(.

يتـــم إدراج األرض مببلـــغ إعـــادة التقييـــم وفقـــاً ملا حتـــدده التقييمات املســـتقلة التي تتم كل ســـنة. إن أي زيـــادة ناجتة من 
إعـــادة تقييم األرض يتم تســـجيلها على حســـاب احتياطي إعادة تقييم األرض، شـــرط أال يعكس فقـــط انخفاض في إعادة 

التقييـــم لنفس املوجـــودات والذي مت حتققه ســـابقاً ضمن املصاريف.
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حيـــث يتـــم في هـــذه احلالة تســـجيل الزيادة في بيـــان الربح أو اخلســـارة املجمع مببلغ يعـــادل االنخفاض احملّمل ســـابقاً. 
يتـــم تســـجيل أي انخفـــاض في القيمة املســـجلة لألرض ناجتة عـــن إعادة تقييـــم األرض كمصروف إلى احلـــد الذي تزيد 
فيـــه عـــن الرصيد احملتفـــظ به في احتياطي إعـــادة تقييم األرض الناجت عن تقييم ســـابق لألصل، إن وجد. ســـيتم حتويل 

احتياطـــي إعادة تقييم األرض مباشـــرة إلـــى األرباح املرحلة عند اســـتبعاد األصل. 
يتـــم حتديـــد األرباح أو اخلســـائر الناجتة عن بيع أو اســـتبعاد أي مـــن املمتلكات واملعدات على أنهـــا الفرق بني متحصالت 

املبيعـــات والقيمة املســـجلة لألصل ويتم االعتـــراف بها في بيان الربح أو اخلســـارة املجمع.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني  2.3.5

تقـــوم املجموعـــة باحتســـاب مخصصاً ملكافأة نهايـــة اخلدمة ملوظفيها الوافدين. يســـتند اســـتحقاق هذه املنافـــع إلى آخر 
راتـــب وطـــول مدة خدمة املوظفني شـــريطة إمتـــام فترة خدمة معينـــة كحد أدنى. تُســـتحق التكاليف املتوقعـــة لهذه املنافع 

على مدى فتـــرة اخلدمة.
وبالنســـبة للموظفني الكويتيني، تقوم املجموعة بدفع اشـــتراكات لبرنامج الضمان االجتماعي وحتتســـب هذه االشـــتراكات 
على أســـاس نســـبة مئوية من رواتب املوظفني. إن مطلوبات املجموعة محدودة بتلك االشـــتراكات والتي تســـجل كمصروف 

استحقاقها. عند 

أسهم اخلزينة    2.3.6

تتمثل أســـهم اخلزينة في األســـهم الذاتية للشـــركة األم التي مت إصدارها، وإعادة شـــرائها الحقاً من قبل الشـــركة األم ولم 
يتـــم إعـــادة إصدارهـــا أو إلغاءها بعد. تتم احملاســـبة عن أســـهم اخلزينة باســـتخدام طريقة التكلفة. وفقـــاً لتلك الطريقة، 
تظهـــر تكلفـــة األســـهم اململوكـــة فـــي حقوق امللكيـــة. عندما يتـــم إعادة إصدار أســـهم اخلزينـــة، تظهر األرباح في حســـاب 
مســـتقل ضمـــن حقـــوق امللكيـــة )أرباح بيع أســـهم اخلزينة(، وهي غيـــر قابلة للتوزيع. فـــي حالة وجود خســـائر محققة يتم 
إدراجهـــا فـــي نفس احلســـاب بالقـــدر الذي يغطي الرصيـــد الدائن في ذلك احلســـاب. ويتم حتميل فائض اخلســـائر على 
األربـــاح املرحلـــة ثـــم على االحتياطيات. ويتم اســـتخدام األربـــاح احملققة الحقاً من بيع أســـهم اخلزينـــة أوالً لتخفيض أي 
خســـائر مســـجلة ســـابقاً فـــي حســـاب االحتياطيـــات واألرباح املرّحلـــة من بيع أســـهم اخلزينـــة. ال يتم توزيع أربـــاح نقدية 
عـــن تلك األســـهم. إن إصدار أســـهم منحة ســـوف يـــؤدي إلى زيادة عدد أســـهم اخلزينة بشـــكل تناســـبي وكذلك تخفيض 

متوســـط التكلفة للســـهم دون أن يؤثر علـــى التكلفة اإلجمالية ألســـهم اخلزينة.

منح حكومية  2.3.7

يتـــم االعتـــراف باملنـــح احلكوميـــة عندما يوجـــد تأكيد معقول بأنه ســـيتم اســـتالم املنحة وســـيتم االلتزام بكافة الشـــروط 
املرفقـــة. عندمـــا تتعلـــق املنحـــة ببند املصروفات، يتم تســـجيلها كإيـــرادات أخرى على أســـاس منتظم على مـــدار الفترات 
التـــي يتـــم خاللهـــا حتميـــل التكاليف ذات الصلـــة، التي مت تخصيـــص تلك املنحة لتعويضهـــا، كمصروفـــات. وعندما تتعلق 

املنحـــة بأصـــل مـــا، يتم تســـجيلها كإيرادات مببالغ متســـاوية على مـــدار العمر اإلنتاجـــي املتوقع لألصـــل ذي الصلة.
عندمـــا تقوم املجموعة باســـتالم منـــح من موجودات غير نقدية، يتم تســـجيل األصل واملنحة بالقيم اإلســـمية ويتم اإلفراج 
عنهمـــا لألربـــاح أو اخلســـائر على مـــدار العمـــر اإلنتاجي املتوقع لألصل، اســـتناداً إلى منط اســـتهالك مزايـــا األصل ذي 

الصلة على أقســـاط ســـنوية متساوية.
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احملاسبة عن عقود اإليجار   2.3.8

عندما تكون املجموعة هي الطرف املستأجر

حـــددت املجموعـــة عنـــد بـــدء العقـــد مـــا إذا كان العقد هو عقـــد إيجـــار أو يتضمن إيجـــار. تعترف املجموعـــة بأصل حق 
االســـتخدام والتـــزام مقابل عقد اإليجـــار في التاريخ الذي يكون فيه األصل متاحاً لالســـتخدام من قبـــل املجموعة )تاريخ 

بدء العقد(.  

اعتباراً من ذلك التاريخ، تقيس املجموعة حق االستخدام بالتكلفة والتي تتكون من:

قيمة القياس املبدئي اللتزام عقد اإليجار.   <

أي دفعـــات عقـــد إيجـــار مســـددة فـــي أو قبـــل تاريـــخ بـــدء مدة عقـــد اإليجـــار، ناقصـــاَ أي حوافـــز إيجار مســـتحقة   <
التحصيـــل. 

أي تكاليف مباشرة أولية؛ و   <

تقديـــر للتكاليـــف التـــي ســـيتم تكبدهـــا إلعادة األصل محـــل العقد إلـــى احلالة املطلوبـــة وفقاً ألحكام وشـــروط عقد   <
اإليجـــار كنتيجـــة الســـتخدام األصـــل محل العقد خـــالل فترة معينـــة، ويجب االعتراف بهـــا على أنها جـــزء من تكلفة 
أصـــل »حـــق االســـتخدام« عندمـــا تتكبـــد املجموعـــة االلتـــزام بتلـــك التكاليف املتكبـــدة في تاريـــخ بدء مـــدة العقد أو 

كنتيجـــة الســـتخدام األصـــل محل العقـــد خالل فتـــرة معينة.

فـــي تاريـــخ بدء مدة العقـــد تقيس املجموعة التـــزام عقد اإليجار بالقيمـــة احلالية لدفعات عقد اإليجار غير املســـددة في 
ذلـــك التاريـــخ. اعتبـــاراً مـــن ذلك التاريـــخ، يتم خصم دفعـــات عقد اإليجار باســـتخدام معـــدل الفائدة الضمنـــي في عقد 
اإليجـــار، إذا أمكـــن حتديـــد هذا املعدل بســـهولة. إذا كان ال يكن حتديده بســـهولة، تســـتخدم املجموعة معـــدل اقتراضها 

اإلضافي. 

تتكـــون دفعـــات عقـــد اإليجـــار املتضمنة في قيـــاس التزام عقـــد اإليجار من الدفعـــات التالية حلق اســـتخدام األصل محل 
العقـــد خـــالل مـــدة عقد اإليجار والتي لم تســـدد فـــي تاريخ بدء مـــدة العقد:

الدفعات الثابتة )مبا في ذلك دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها(، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل.   <

دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل.   <

مبالغ يتوقع دفعها بواسطة املستأجر مبوجب ضمانات القيمة املتبقية.   <

سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان املستأجر متأكداً من ممارسة هذا اخليار بصورة معقولة، و   <

دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة املستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار.

دفعـــات إيجـــارات عقـــود اإليجار قصيـــرة األجل واملوجـــودات منخفضة القيمة على أســـاس القســـط الثابـــت املعترف بها 
كمصـــروف في بيـــان الدخل.

عنـــد حتمـــل املجموعـــة التزام مقابل تكاليف إزالة األصل املســـتأجر أو رده إلـــى املكان الذي يقع فيه أو إعـــادة األصل املعني 
للحالـــة املطلوبـــة وفقاً لشـــروط وأحكام عقـــد اإليجار، يتم تكوين مخصص وقياســـه وفقـــاً ملعيار احملاســـبة الدولي 37. يتم 
إدراج التكاليـــف فـــي أصـــل حق االســـتخدام ذي الصلة بقـــدر ما تتعلق التكاليف بهـــذا األصل، ما لم يتم تكبـــد تلك التكاليف 

مخزون. إلنتاج 
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القياس الالحق
بعـــد تاريـــخ بـــدء مـــدة العقـــد، تقيـــس املجموعة أصـــل حـــق االســـتخدام بالتكلفة ناقصـــاً االســـتهالك املتراكم وخســـائر 

االنخفـــاض فـــي القيمة.
يتم احتســـاب االســـتهالك على أســـاس القســـط الثابت خالل العمـــر اإلنتاجي لألصل ومـــدة عقد اإليجـــار، أيهما أقرب. 
حتـــدد املجموعـــة مـــا إذا كان أصـــل حق االســـتخدام قـــد تعرض لالنخفـــاض في القيمـــة وتعترف بأي خســـارة ناجتة عن 

االنخفـــاض فـــي القيمـــة في بيـــان الدخل. يبدأ االســـتهالك عنـــد تاريخ بدء مدة عقـــد اإليجار.
بعـــد تاريـــخ بـــدء مدة العقد، تقيـــس املجموعة التـــزام عقد اإليجار عـــن طريق زيادة القيمـــة الدفترية كي تعكـــس الفائدة 

علـــى التزام عقـــد اإليجار وتخفيـــض القيمة الدفتريـــة لتعكس دفعات عقد اإليجار املســـددة. 
تعيد املجموعة قياس التزام عقد اإليجار )وتقوم بإجراء التسوية املالئمة على أصل حق االستخدام ذي الصلة( عند: 

تغيـــر مـــدة عقـــد اإليجـــار أو عندما يكـــون هناك حـــدث مهم أو يطـــرأ تغيير فـــي الظـــروف نتيجة التغير فـــي تقييم   <
ممارســـة خيـــار الشـــراء، وفـــي هـــذه احلالـــة يتم إعـــادة قياس التـــزام عقـــد اإليجار عـــن طريق خصم دفعـــات عقد 

اإليجـــار املعدلـــة باســـتخدام معدل اخلصـــم املعدل. 

تغيـــر دفعـــات عقـــد اإليجار بســـبب التغيـــرات التي طـــرأت على املؤشـــر أو املعدل أو الدفعـــات املتوقعة وفًقـــا للقيمة   <
املتبقيـــة املكفولـــة، وفـــي هـــذه احلاالت يتـــم إعادة قياس التـــزام عقد اإليجار عـــن طريق خصم دفعـــات عقد اإليجار 
املعدلـــة باســـتخدام معـــدل خصـــم غير متغير )ما لم يكـــن تغير دفعات عقد اإليجار بســـبب التغير فـــي معدل الفائدة 

املتغيـــرة، وفي هـــذه احلالة يتم اســـتخدام معدل اخلصـــم املعدل(. 

تعديـــل عقـــد اإليجـــار وعدم احملاســـبة عـــن تعديل عقـــد اإليجار كعقد إيجـــار منفصل، وفـــي هذه احلالـــة يتم إعادة   <
قيـــاس التـــزام عقد اإليجار اســـتناداً إلى مـــدة عقد اإليجار املعدل عـــن طريق خصم دفعات عقد اإليجار باســـتخدام 

معـــدل اخلصم املعدل فـــي التاريخ الفعلـــي للتعديل. 

تـــوزع كل دفعـــة إيجـــار بـــني االلتزام وتكلفـــة التمويل. يتـــم حتميل تكلفـــة التمويل على بيـــان الدخل خـــالل مدة عقد   <
اإليجـــار كـــي تنتـــج معـــدل فائـــدة دوري ثابت على الرصيـــد املتبقي مـــن االلتزام لكل فتـــرة. إن معـــدل العائد الدوري 

الثابـــت للفائـــدة هـــو معدل اخلصم املســـتخدم فـــي القياس املبدئـــي اللتزام عقـــد اإليجار.
بالنســـبة للعقـــد الـــذي ينطوي علـــى مكون إيجاري مع مكـــون إيجاري أو غير إيجـــاري واحد أو أكثر، يجب على املســـتأجر 
توزيع املقابل املالي في العقد على كل مكون إيجاري على أســـاس الســـعر التناســـبي املســـتقل للمكون اإليجاري، والســـعر 

املســـتقل اإلجمالي للمكونـــات غير اإليجارية.

معامالت البيع وإعادة االستئجار
تبـــرم املجموعـــة معامـــالت بيـــع وإعـــادة اســـتئجار بحيـــث تقـــوم ببيـــع موجـــودات معينة إلـــى طرف ثالـــث ومن ثـــم تعيد 
اســـتئجارها. وعنـــد تقديـــر أن عائدات البيع املســـتلمة تعكس القيمة العادلـــة، يتم االعتراف بأي ربح أو خســـارة ناجت عن 

البيـــع فـــي بيـــان الدخل، بقـــدر ما ترتبـــط باحلقوق التـــي مت نقلها. 
تـــدرج أي أربـــاح أو خســـائر متبقية مرتبطة باحلقـــوق ضمن القيمة الدفترية ألصل حق االســـتخدام املعتـــرف به عند بدء 
مـــدة عقـــد اإليجـــار. في حني إذا كانـــت عائدات البيع املســـتلمة ليســـت وفًقا للقيمـــة العادلة، يتم االعتراف بأي شـــروط 
ســـوق أقـــل مبثابـــة دفعة مقدمـــة من دفعات اإليجار، ويتم االعتراف بأي شـــروط ســـوق أعلى مبثابة متويـــل إضافي مقدم 

املؤجر. بواسطة 
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عندما تكون املجموعة هي الطرف املؤجر
يتـــم تصنيـــف عقـــود اإليجار التي تكون فيهـــا املجموعة هي الطرف املؤجر كعقـــود إيجار متويلي أو تشـــغيلي. عندما تنقل 

شـــروط عقـــد اإليجار كافـــة مخاطر ومنافع امللكية إلى املســـتأجر، يتم تصنيـــف العقد على أنه عقـــد إيجار متويلي.
وتصنف كافة عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.

يتـــم االعتـــراف بإيـــراد التأجيـــر من عقود اإليجار التشـــغيلي على أســـاس القســـط الثابت طـــوال مدة عقـــد اإليجار. يتم 
إضافـــة التكاليـــف األوليـــة املباشـــرة املتكبـــدة في التفـــاوض وترتيـــب عقد إيجار تشـــغيلي إلـــى القيمـــة الدفترية لألصل 

املؤجـــر ويتـــم إطفائهـــا على أســـاس القســـط الثابت على مـــدى مدة عقـــد اإليجار.
عندمـــا يشـــتمل العقـــد على مكونـــات إيجارية وغيـــر إيجارية، تطبق املجموعـــة املعيار الدولـــي للتقارير املاليـــة 15 لتوزيع 

املقابـــل مبوجب العقد علـــى كل مكون.

االعتراف باإليرادات   2.3.9

إيرادات فوائد من تسهيالت ائتمانية 
تتضمـــن اتفاقيـــة اإلقـــراض املوقعة مع العمالء معـــدالت فوائد من تســـهيالت ائتمانية. ويقوم العميل بتســـديد كامل املبلغ 
املســـتحق على أقســـاط متســـاوية على مدى فترة العقـــد. يتم االعتراف بإيـــرادات الفوائد من التســـهيالت االئتمانية على 
مـــدى فتـــرة العقد باســـتخدام طريقة الفائـــدة الفعلية. يتم االعتراف بالرســـوم التي تعد جزءاً ال يتجزأ مـــن العائد الفعلي 
لألصـــل املالي باســـتخدام طريقـــة العائد الفعلي. ما إن يتم تخفيض التســـهيالت االئتمانية كنتيجة خلســـارة في انخفاض 
فـــي القيمـــة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باســـتخدام نســـبة الفائدة املســـتخدمة خلصم التدفقات النقدية املســـتقبلية 

لغرض قياس اخلســـارة فـــي انخفاض القيمة.

أتعاب وإيرادات عمولة
يتـــم االعتـــراف بإيـــرادات أتعـــاب العمولة بالتســـاوي علـــى مدار فتـــرة العقـــد املرتبطة بالعمولـــة. تتم معاجلـــة اإليرادات 
املتعلقـــة بالفتـــرات املســـتقبلية على أنهـــا إيرادات مؤجلة ويتـــم إدراجها في بيـــان املركز املالي املجمع كخصـــم من إجمالي 
ذمم التســـهيالت االئتمانيـــة. يتـــم االعتـــراف بإيرادات الرســـوم املكتســـبة مـــن اخلدمـــات املقدمة خالل فتـــرة معينة على 

مدى فتـــرة اخلدمات. 

إيرادات توزيعات
يتم االعتراف بإيرادات التوزيعات حينما يثبت احلق في استالم الدفعات.

إيرادات فوائد
يتـــم االعتـــراف بإيـــرادات الفوائـــد علـــى أســـاس العائـــد الفعلـــي. إذا مت تخفيـــض قيمـــة األصـــل املالـــي أو مجموعة من 
املوجـــودات املاليـــة املتشـــابهة كنتيجة خلســـارة انخفاض فـــي القيمة، يتـــم االعتراف بإيـــرادات الفوائد باســـتخدام معدل 
الفائـــدة املســـتخدم خلصـــم التدفقات النقدية املســـتقبلية، ويتم إثبات املبلـــغ بالصافي من انخفـــاض القيمة لغرض قياس 

خســـارة االنخفاض فـــي القيمة.

تكاليف االقتراض  2.3.10

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة    
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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االنخفاض في املوجودات غير املالية  2.3.11

تقـــوم املجموعـــة بتاريـــخ كل تقريـــر مبراجعـــة القيمـــة الدفتريـــة ملوجوداتهـــا غير املاليـــة لتحديد مـــا إذا كان هنـــاك دليل 
علـــى وجـــود خســـائر ناجتـــة عن انخفـــاض قيمة هـــذه املوجودات. فـــي حالة وجود مثـــل هذا الدليـــل، يتم تقديـــر القيمة 
االســـتردادية لألصـــل لتحديد خســـائر انخفـــاض القيمة )إن وجـــدت(. وإذا لم يكن باإلمـــكان تقدير القيمة االســـتردادية 
ألي أصـــل مـــا، تقـــوم املجموعـــة بتقدير القيمة االســـتردادية لوحـــدة إنتـــاج النقد التي ينـــدرج ضمنها هـــذا األصل. وفي 
حـــال توفـــر أســـاس معقول وثابت للتوزيـــع، يتم توزيع موجودات املجموعـــة على كل وحدة من وحدات إنتـــاج النقد، أو توزع 

بشـــكل آخـــر علـــى املجموعة األقل مـــن وحدات إنتـــاج النقد التـــي يتوافر لها أســـاس معقول وثابـــت للتوزيع.
متثـــل القيمة االســـتردادية القيمـــة العادلة ناقصـــاً التكاليف املتكبدة حتى البيـــع أو القيمة أثناء االســـتخدام، أيهما أعلى. 
عنـــد حتديـــد قيمة االســـتخدام، يتم خصـــم التدفقـــات النقدية املســـتقبلية املقدرة إلـــى قيمتها احلالية باســـتخدام معّدل 
خصـــم يعكـــس معـــدالت الســـوق احلاليـــة واملخاطر املتعلقـــة باألصل الذي لم يتـــم له تعديـــل تقديرات التدفقـــات النقدية 

املستقبلية.
إذا مت تقديـــر القيمـــة االســـتردادية ألصـــل مـــا )أو وحـــدة إنتـــاج النقـــد( بأقل مـــن قيمته الدفتريـــة، يتم تخفيـــض القيمة 
الدفتريـــة لألصـــل )وحدة إنتـــاج النقد( إلـــى قيمتها االســـتردادية. وتتحقق خســـارة انخفاض القيمة مباشـــرة ضمن بيان 
الربـــح أو اخلســـارة املجمـــع، مـــا لم يدرج األصـــل بالقيمة املعـــاد تقييمها حيث يتم في هذه احلالة احملاســـبة عن خســـارة 

انخفـــاض القيمـــة كانخفاض في إعـــادة التقييم.
فيمـــا يخـــص املوجـــودات غيـــر املالية بخالف الشـــهرة، يتم إجـــراء تقييم فـــي تاريخ كل تقريـــر لتحديد مـــا إذا كان هناك 
أي مؤشـــر يـــدل على أن خســـائر انخفـــاض القيمة املدرجة ســـابقاً لم يعد لها وجـــود أو أنها انخفضـــت قيمتها. وفي حال 
رد خســـارة انخفـــاض القيمـــة الحقـــاً، فإن القيمـــة الدفترية لألصل )وحـــدة إنتاج النقد( يتـــم زيادتها إلـــى القيمة املقدرة 
املعّدلـــة لقيمتهـــا االســـتردادية، علـــى أال تتجاوز القيمـــة الدفترية التـــي مت زيادتها القيمـــة الدفترية التـــي كان من املمكن 
حتديدهـــا فيمـــا لـــو لم تتحقق أي خســـارة انخفاض فـــي القيمة لألصل )وحدة إنتاج النقد( في ســـنوات ســـابقة. ويتحقق 

عكـــس خســـائر انخفاض القيمة مباشـــرة في بيـــان الربح أو اخلســـارة املجمع.

العمالت األجنبية   2.3.12

عملة التشغيل والعرض 
يتـــم قيـــاس البنـــود املتضمنة في البيانـــات املالية لكل شـــركة من شـــركات املجموعة باســـتخدام عملة البيئـــة االقتصادية 
الرئيســـية التـــي تقوم الشـــركة مبمارســـة أنشـــطتها فيها )عملة التشـــغيل(. يتـــم عرض البيانـــات املالية املجمعـــة بالدينار 

الكويتي.

املعامالت واألرصدة  
يتـــم ترجمـــة املعامـــالت بالعملـــة األجنبية إلـــى الدينار الكويتي باســـتخدام أســـعار الصرف الســـائدة بتاريـــخ املعاملة. يتم 
إعـــادة ترجمـــة البنـــود ذات الطبيعـــة النقدية القائمـــة بالعمالت األجنبية فـــي تاريخ البيانـــات املالية. يتم إثبـــات أرباح أو 
خســـائر فـــروق العملـــة الناجتة من تســـوية تلك املعامالت وكذلـــك من ترجمة املوجـــودات واملطلوبات بعمـــالت أجنبية في 

نهايـــة الســـنة في بيان الدخـــل املجمع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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الزكاة   2.3.13

يتم احتساب الزكاة وفقاً لتوصية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
تقـــوم الشـــركة األم باحتســـاب الـــزكاة الواجبـــة على كل ســـهم وإعالم املســـاهمني بذلك، ويتولى املســـاهمون إخـــراج زكاة 

. أسهمهم

مطلوبات وموجودات محتملة  2.3.14

ال يتـــم االعتـــراف باملوجـــودات احملتملة كموجودات حتى يصبـــح حتققها مؤكداً بصورة كبيرة. ال يتـــم االعتراف باملطلوبات 
احملتملـــة مـــا لم يكـــن هناك احتمال طلـــب تدفق موارد اقتصاديـــة نتيجة ألحداث اقتصادية ســـابقة، لســـداد التزام حالي 

قانوني أو اســـتداللي، وأنـــه يكن تقدير املبلغ بشـــكل موثوق به.

تقرير قطاعات األعمال  2.3.15

يتـــم حتديـــد قطاعات التشـــغيل اســـتناداً إلى التقاريـــر الداخلية التـــي تتم مراجعتهـــا بانتظام من قبل صانعـــي القرار من 
أجـــل تخصيـــص املـــوارد للقطاع وتقييم أدائهـــا. تصنف قطاعات التشـــغيل إما إلى قطاعـــات أعمال أو قطاعـــات جغرافية. 
إن قطـــاع األعمـــال يثل عنصـــر مميز للمجموعة، حيـــث يقوم بتقدمي منتجـــات أو خدمات تتعرض لالنكشـــاف للمخاطر 

ولهـــا مزايـــا تختلـــف عن تلك التي توجـــد في قطاعـــات أعمال أخرى.
إن القطـــاع اجلغرافـــي يثـــل عنصر مميـــز للمجموعة، حيث يقـــوم بتقدمي منتجـــات أو خدمات في بيئـــة اقتصادية معينة 
تتعـــرض لالنكشـــاف للمخاطـــر ولهـــا مزايا تختلـــف عن تلك التي توجـــد في قطاعات تشـــغيلية في بيئـــات اقتصادية أخرى.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة    
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  20212020

925النقد بالصندوق

8,77312,836األرصدة البنكية

14,8459,828ودائع ألجل

23,62722,689

)9,828()9,843(ناقصاً: ودائع ذات آجال استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر

)402()1,577(ناقصاً: رصيد نقدي لدى أطراف أخرى

12,20712,459النقد والنقد املعادل طبقاً لبيان التدفقات النقدية املجمع

إن ودائع املجموعة ألجل مقومة بالدوالر األمريكي والليرة اللبنانية لدى بنوك لبنانية. تعتقد إدارة املجموعة أن هذه املبالغ   3.1
قابلة لالسترداد. إن اخلسائر االئتمانية املتوقعة اخلاصة باألرصدة البنكية والودائع ألجل بلغت 8,442 ألف دينار كويتي 

)1,360 ألف دينار كويتي - 2020(.

فيما يلي حتليل التغيرات في مجمل القيمة الدفترية فيما يتعلق بالنقد واألرصدة البنكية:  3.2

اإلجمالياملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1
25,517-14,14611,371الرصيد في 1 يناير 2020

موجودات مشتراة / مستبعدة خالل السنة - 
)1,468(-556)2,024(بالصافي

----احملول من / إلى املرحلة 1

----احملول من / إلى املرحلة 2

----احملول من / إلى املرحلة 3

24,049-12,12211,927الرصيد في 31 ديسمبر 2020

24,049-12,12211,927الرصيد في 1 يناير 2021

موجودات مشتراة / مستبعدة خالل السنة - 
1178,020-7,903بالصافي

----احملول من / إلى املرحلة 1

-11,927)11,927(-احملول من / إلى املرحلة 2

----احملول من / إلى املرحلة 3

12,04432,069-20,025الرصيد في 31 ديسمبر 2021

فيما يلي حتليل التغيرات في اخلسائر االئتمانية املتوقعة فيما يتعلق بالنقد واألرصدة البنكية:  3.3

اإلجمالياملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1
1,296-41,292الرصيد في 1 يناير 2020

محمل على اخلسائـر االئتمانـيــة املتوقعــة 
خـالل السنـة

-64-64

1,360-41,356الرصيد في 31 ديسمبر 2020

1,360-41,356الرصيد في 1 يناير 2021

محمل على / )رد( اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
خالل السنة

7)1,356(8,4317,082

8,4318,442-11الرصيد في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  
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20212020

28,53723,944قروض جتارية

196,926215,068قروض شخصية

225,463239,012

)19,564()17,683(ناقصاً: إيرادات مؤجلة

207,780219,448

)45,950()36,649(ناقصاً: مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

171,131173,498

كما في 31 ديسمبر 2021، بلغت مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفقاً ملتطلبات بنك الكويت املركزي 28,512   4.1
ألف دينار كويتي )31,933 ألف دينار كويتي - 2020( وهو أقل من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملديني التمويل والتي مت 

احتسابها وفقاً ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية 9 وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي.

فيما يلي احلركة على إجمالي مديني التمويل خالل السنة:   4.2

اإلجمالياملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1
201,63418,34035,664255,638الرصيد في 1 يناير 2020

)36,190()6,184()6,180()23,826(صافي التمويل / التحصيل

--12,535)12,535(احملول من / إلى املرحلة 1 

-4,638)4,638(-احملول من / إلى املرحلة 2

-8,032-)8,032(احملول من / إلى املرحلة 3

157,24120,05742,150219,448الرصيد في 31 ديسمبر 2020

157,24120,05742,150219,448الرصيد في 1 يناير 2021

)11,668()11,164()6,460(5,956صافي التمويل / التحصيل

--2,018)2,018(احملول من / إلى املرحلة 1 

-927)927(-احملول من / إلى املرحلة 2

-)332(-332احملول من / إلى املرحلة 3

161,51114,68831,581207,780الرصيد في 31 ديسمبر 2021

فيما يلي احلركة على مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة:   4.3

اإلجمالياملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1
9002,46535,66439,029الرصيد في 1 يناير 2020

محمل على اخلسائر االئتمانية املتوقعة خالل 
السنة

1108235,9886,921

1,0103,28841,65245,950الرصيد في 31 ديسمبر 2020

1,0103,28841,65245,950الرصيد في 1 يناير 2021

محمل على / )رد( اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة خالل السنة

1,785)830()10,256()9,301(

2,7952,45831,39636,649الرصيد في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة    
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إن متوسط سعر الفائدة الفعلية املكتسبة على مديني التمويل للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 بلغ %3.62 )%3.86 -    4.4
2020( سنوياً.

يتمثل مخصص رصيد اخلسائر االئتمانية املتوقعة فيما يلي:   4.5

20212020

6,921)9,301()رد( / محمل على مخصص مديني التمويل

28242شطب ديون معدومة

اخلسارة االئتمانية املتوقعة احململة على استثمارات في أوراق مالية 
متثل أدوات دين

3614

7,08364اخلسارة االئتمانية املتوقعة على األرصدة البنكية والودائع ألجل

 )1,829(7,231

استثمارات في أوراق مالية  .5
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:  

20212020

15,18810,148استثمار في أوراق حقوق ملكية مسعرة

4,8121,146استثمار في أوراق مالية متثل أدوات دين غير مسعرة

20,00011,294

 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  

20212020

26,55928,387استثمار في أوراق حقوق ملكية غير مسعرة

7,9748,036استثمار في أوراق مالية متثل أدوات دين غير مسعرة

34,53336,423

54,53347,717

إن التركز اجلغرافي لالستثمارات في أوراق مالية بتاريخ التقرير هو كالتالي:  
20212020

24,33926,888خارج الكويت

30,19420,829الكويت

54,53347,717

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  
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فيما يلي حتليل التغيرات في مجمل القيمة الدفترية فيما يتعلق باستثمار في أوراق مالية متثل أدوات دين:  5.1

اإلجمالياملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1

10,105-9,650455الرصيد في 1 يناير 2020

موجودات مشتراة / مستبعدة خالل السنة - 
)2,000(--)2,000(بالصافي

----احملول من / إلى املرحلة 1 

----احملول من / إلى املرحلة 2

----احملول من / إلى املرحلة 3

8,105-7,650455الرصيد في 31 ديسمبر 2020

8,105-7,650455الرصيد في 1 يناير 2021

موجودات مشتراة / مستبعدة خالل السنة - 
299)1(-300بالصافي

----احملول من / إلى املرحلة 1 

-455)455(-احملول من / إلى املرحلة 2

----احملول من / إلى املرحلة 3

4548,404-7,950الرصيد في 31 ديسمبر 2021

فيما يلي حتليل التغيرات في اخلسائر االئتمانية املتوقعة فيما يتعلق باستثمار في أوراق مالية متثل أدوات دين:  5.2

اإلجمالياملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1

65-461الرصيد في 1 يناير 2020

محمل على اخلسائر االئتمانية املتوقعة خالل 
السنة

4--4

69-861الرصيد في 31 ديسمبر 2020

69-861الرصيد في 1 يناير 2021

محمل على / )رد( اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة خالل السنة

14)61(408361

408430-22الرصيد في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة    
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استثمارات في شركات زميلة  .6
فيما يلي تفاصيل االستثمار في الشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر:  

نسبة امللكية
النشاط األساسي20212020بلد التأسيساسم الشركة الزميلة

شركة التسهيالت لالستثمار العقاري 
استثمار عقاري30.21%30.21%الكويتش.م.ك.م.

44.56%44.56%الكويتشركة األولوية للسيارات ش.م.ك.م.
إيجار وتأجير 

السيارات الفارهة

فيما يلي ملخص املعلومات املالية لكل شركة من الشركات الزميلة للمجموعة:
20212020

شركة 
التسهيالت 
لالستثمار 
العقاري 
ش.م.ك.م.

شركة 
األولوية 

للسيارات 
ش.م.ك.م.

شركة 
التسهيالت 
لالستثمار 
العقاري 
ش.م.ك.م.

شركة 
األولوية 

للسيارات 
ش.م.ك.م.

1,9868,4772,3539,606اإليرادات

1,1531,0121,101159ربح السنة

34845133370حصة املجموعة في نتائج الشركات الزميلة

47,46117,12546,44219,461إجمالي املوجودات 

)11,095()14,210()7,943()16,404(إجمالي املطلوبات

31,0579,18232,2328,366إجمالي حقوق امللكية 

حصة املجموعة في صافي موجودات 
الشركات الزميلة

9,1025,1149,1314,749

عقارات استثمارية    .7
إن احلركة على العقارات االستثمارية هي كالتالي:  

20212020

4,0874,244الرصيد في بداية السنة

)157()86(التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

4,0014,087الرصيد في نهاية السنة

مت احتســـاب القيمـــة العادلـــة للعقارات االســـتثمارية للمجموعة بنـــاًء على التقييمـــات التي مت إجراؤها فـــي التواريخ ذات 
الصلـــة مـــن قبـــل مقيمني مســـتقلني ممن لديهـــم املؤهالت املناســـبة واخلبـــرة احلديثة في تقييـــم العقارات حســـب موقع 
كل عقـــار. وقـــد مت حتديـــد القيـــم العادلة بناًء على طريقة رســـملة الدخـــل. إن املدخل اجلوهري غير امللحوظ املســـتخدم 
هـــو معـــدل الرســـملة بواقـــع 8% مع األخذ فـــي االعتبار رســـملة إيـــرادات التأجير احملتملـــة، وطبيعة العقـــار، والظروف 
الســـائدة في الســـوق. إن الزيادة الطفيفة في معدل الرســـملة املســـتخدم سينشـــأ عنهـــا نقص طفيف فـــي القيمة العادلة 

والعكـــس بالعكس.
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وفـــي ســـبيل تقديـــر القيم العادلة للعقـــارات، مت اعتماد مت اعتماد االســـتخدام احلالي للعقارات كأعلى وأفضل اســـتخدام 
لهـــا. لـــم يكن هنـــاك تغير في أســـلوب التقييـــم خالل الســـنة. وقد مت تصنيـــف العقـــارات االســـتثمارية للمجموعة ضمن 
املســـتوى 3 مـــن مســـتويات قياســـات القيمة العادلـــة كما في 31 ديســـمبر 2021 و31 ديســـمبر 2020 وهـــي تتمركز في 

الســـعودية والكويت.

ممتلكات ومعدات  .8

أرض 
بالقيمة 
العادلة

مبنى
أثاث 

ومعدات 
وأخرى

سيارات
أصول حق 
االستخدام 

املجموع

التكلفة أو القيمة 
العادلة 

الرصيد في 31 
ديسمبر 2019

2,2504993,00591825,945

)113(----)113(إعادة تقييم 

الرصيد في 31 
ديسمبر 2020

2,1374993,00591825,832

494--494--إضافات

47----47إعادة تقييم 

الرصيد في 31 
ديسمبر 2021

2,1844993,49991826,373

االستهالك املتراكم

الرصيد في 31 
ديسمبر 2019

-4992,6659673,240

138--138--احململ على السنة

الرصيد في 31 
ديسمبر 2020

-4992,8039673,378

342--342--احململ على السنة

الرصيد في 31 
ديسمبر 2021

-4993,1459673,720

القيمة الدفترية

كما في 31
ديسمبر 2021

2,184-354-1152,653

كما في 31
ديسمبر 2020

2,137-202-1152,454

مت حســـاب القيمـــة العادلـــة ألراضـــي املجموعـــة علـــى أســـاس التقييمـــات التـــي مت يتـــم إجراؤهـــا كل ســـنة مـــن قبـــل 
املقيمـــني املســـتقلني ممـــن لديهـــم املؤهـــالت املناســـبة واخلبـــرة احلديثـــة فـــي تقييـــم األراضي حســـب موقـــع كل أرض. 
وقـــد مت حتديـــد القيـــم العادلـــة بنـــاًء علـــى طريقـــة رســـملة الدخـــل. وفـــي ســـبيل تقديـــر القيـــم العادلـــة لألراضـــي، مت 
اعتمـــاد االســـتخدام احلالـــي لـــألرض كأعلـــى وأفضـــل اســـتخدام لهـــا. ولـــم يطـــرأ أي تغييـــر علـــى أســـاليب التقييـــم 
 خـــالل الســـنة. وقـــد مت وضـــع أراضـــي املجموعـــة ضمـــن املســـتوى 3 مـــن مســـتويات قياســـات القيمـــة العادلـــة كما في

31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020.
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دائنون جتاريون ومطلوبات مستحقة  .9

20212020

1,033981دائنون جتاريون 

290140مستحق حلصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

853348املستحق لضريبة دعم العمالة الوطنية 

132132زكاة مستحقة 

2,2452,530مطلوبات أخرى مستحقة

4,5534,131

قروض ألجل  .10

20212020

105,883100,595قروض مقّومة بالدينار الكويتي 

2,527-قروض مقّومة بالدوالر األمريكي

105,883103,122

20212020يستحق سداد القروض ألجل كالتالي:

51,22255,239تستحق خالل سنة

54,66147,883تستحق بعد أكثر من سنة

105,883103,122

خالل السنة، أبرمت املجموعة اتفاقية تسهيالت قروض متويلية جديدة مقومة بالدينار الكويتي مببلغ 36 مليون دينار كويتي  10.1 
)30 مليون دينار كويتي - 2020(. 

كان املتوسط الفعلي املرجح ملعّدل الفائدة على القروض بالدينار الكويتي القائمة في 31 ديسمبر 2021 بنسبة %2.43   10.2
سنوياً و2.91% سنوياً على القروض بالدوالر األمريكي )2.66% سنوياً و3.23% سنوياً - 31 ديسمبر 2020(.

إن القروض ألجل اخلاصــــة باملجموعــــة والقائمــــــة كما فـــــي 31 ديسمبر 2021 قد تــــــم اقتراضهــــــا مبوجب اتفاقيــــات   10.3
فائـــدة متغيـــرة. وقامـــت املجموعـــة بالتنازل عـــن مدفوعات العمالء لســـداد قـــروض مببلـــغ 115,557 ألف دينـــار كويتي 
)132,575 ألـــف دينـــار كويتـــي - 2020( كضمان لعدد 12 قرضاً ألجل )15 قرضاً ألجـــل - 2020( بأرصدة قائمة مببلغ 

105,883 ألـــف دينـــار كويتـــي )103,122 ألف دينار كويتـــي - 2020(.

رأس املال  .11

يتكـــون رأس املـــال مـــن 536,763,720 ســـهم مصـــرح به ومصـــدر بقيمـــة 100 فلـــس )536,763,720 ســـهم مصرح به 
ومصـــدر بقيمـــة 100 فلـــس - 2020( لـــكل ســـهم مدفوع بالكامـــل نقداً.

االحتياطي القانوني  .12

وفقاً ألحكام قانون الشـــركات والنظام األساســـي للشـــركة األم، يتطلب حتويل 10% من ربح الســـنة قبل حصة مؤسســـة 
الكويـــت للتقـــدم العلمي وضريبـــة دعم العمالة الوطنيـــة والزكاة ومكافأة أعضـــاء مجلس اإلدارة إلـــى االحتياطي القانوني 
حتـــى يصـــل هـــذا االحتياطـــي إلى 50% مـــن رأس املال املدفـــوع كحد أدنـــى. يجوز اســـتعمال االحتياطـــي القانوني فقط 

لتأمـــني توزيعـــات تصـــل إلـــى 5% من رأس املال في الســـنوات التي ال تســـمح فيهـــا األرباح املرحلة بتأمـــني هذا احلد.
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االحتياطي االختياري  .13

وفقـــاً ملتطلبـــات النظـــام األساســـي للشـــركة األم، يتـــم حتويـــل 10% مـــن الربـــح قبـــل حصة مؤسســـة الكويـــت للتقدم 
العلمـــي وضريبـــة دعـــم العمالـــة الوطنيـــة والـــزكاة ومكافـــأة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة إلـــى االحتياطي االختيـــاري حتى 
يقـــرر املســـاهمون وقـــف هـــذا التحويـــل. ال توجد أيـــة قيود علـــى التوزيع مـــن االحتياطـــي االختياري. قرر املســـاهمون 
فـــي االجتمـــاع الســـنوي للجمعيـــة العمومية املنعقد بتاريـــخ 22 أبريل 2014 وقـــف أية حتويالت أخرى إلـــى االحتياطي 

االختيـــاري اعتبـــاراً من 2014.

أسهم اخلزينة   .14

 20212020

--عدد أسهم اخلزينة املشتراة )باأللف(

--تكلفة أسهم اخلزينة املشتراة )باأللف دينار كويتي(

5,9335,296القيمة السوقية ملجموع أسهم اخلزينة )باأللف دينار كويتي(

5.395.39نسبة األسهم املصدرة %

28,94228,942إجمالي عدد األسهم )باأللف(

تلتـــزم الشـــركة األم باالحتفـــاظ بأربـــاح مرحلـــة تعادل تكلفة أســـهم اخلزينة كمـــا في تاريـــخ البيانات املاليـــة املجمعة، وال 
يكـــن توزيـــع هذا اجلـــزء طوال فتـــرة احتفاظ الشـــركة األم بأســـهم اخلزينة. إن أســـهم اخلزينة غيـــر مرهونة.

صافي أرباح من استثمارات  .15

20212020

ربح محقق / )خسارة محققة( من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو اخلسارة 

594)266(

ربح غير محقق / )خسارة غير محققة( في القيمة العادلة للموجودات 
املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

2,582)1,634(

2,0342,142إيرادات توزيعات

5,210242

ربحية / )خسارة( السهم  .16

يحتســـب ربح / )خســـارة( الســـهم بتقســـيم ربح / )خســـارة( الســـنة على املتوســـط املرجح لعدد األســـهم القائمة خالل 
الســـنة كما يلي:

20212020

)650(14,225ربح/ )خسارة( السنة

536,763536,763املتوسط املرجح لعدد أسهم الشركة األم املصدرة واملدفوعة )باأللف(

)28,943()28,943(املتوسط املرجح لعدد أسهم اخلزينة للشركة األم )باأللف(

507,820507,820املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة للشركة األم )باأللف(

)1(28ربحية / )خسارة( السهم - فلس
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الشركات التابعة   .17

إن الشركات التابعة للمجموعة كما في 31 ديسمبر هي كالتالي: 

بلد التأسيسحصص امللكية وحقوق التصويتاسم الشركة التابعة
النشاط 
األساسي

20212020

عقاراتالكويت99%99%شركة التسهيالت األولى العقارية ذ.م.م.  
شركة التسهيالت لتصنيف وحتصيل 

األموال ش.م.ك.م.
حتصيل الكويت%97%97

األموال
عقاراتالكويت98%98%شركة فروة العقارية ذ.م.م.

توزيعات   .18

اقتـــرح مجلـــس إدارة الشـــركة األم توزيعات نقدية بواقع 15 فلس للســـهم كما اقترح مكافأة ألعضاء مجلس إدارة الشـــركة 
األم مببلـــغ 160 ألـــف دينـــار كويتـــي عـــن الســـنة املنتهية فـــي 31 ديســـمبر 2021. إن تلـــك االقتراحات خاضعـــة ملوافقة 

اجلمعية العمومية الســـنوية للمســـاهمني.
بتاريـــخ 8 أبريـــل 2021، انعقـــدت اجلمعية العمومية للمســـاهمني ومت اعتماد البيانـــات املالية املجمعة للســـنة املنتهية في 
31 ديســـمبر 2020 كما مت اعتماد توزيعات نقدية بواقع 10 فلس للســـهم )18 فلس للســـهم - 2019( مببلغ 5,078 ألف 

دينـــار كويتي )9,141 ألف دينـــار كويتي - 2019(.   

معامالت مع األطراف ذات الصلة   .19

تشـــتمل األطـــراف ذات الصلة على الشـــركات الزميلة واملســـاهمني الرئيســـيني وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة وموظفي اإلدارة 
الرئيســـيني باملجموعـــة وعائالتهم والشـــركات التي يلكون حصصاً رئيســـية فيها. تبرم املجموعـــة معامالت مع األطراف 

ذات العالقة. يتم اعتماد سياســـات التســـعير وشـــروط هـــذه املعامالت من قبـــل إدارة املجموعة. 
إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة املتضمنة في البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

مدفوعات موظفي اإلدارة الرئيسيني للشركة األم: أ ( 

 20212020

356539رواتب ومدفوعات أخرى قصيرة األجل

180)56(مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 

300719

مدينو التمويل: ب ( 
20212020

2132الرصيد في 1 يناير

6910قروض مقدمة 

)22()14(أقساط مسددة 

1-فوائد محملة

7621الرصيد في 31 ديسمبر
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اإليرادات وحتليل القطاعات   .20

وفقـــاً للمعيـــار الدولي للتقارير املالية 8، فإن حتديد القطاعات التشـــغيلية يســـتند إلى معلومات التقاريـــر املالية الداخلية 
لـــإلدارة التـــي تتـــم مراجعتهـــا بشـــكل منتظـــم من قبل صانـــع القرارات التشـــغيلية الرئيســـية مـــن أجل تخصيـــص املوارد 

للقطـــاع وتقييـــم أدائه، ومـــن ثم مطابقته مـــع أرباح أو خســـائر املجموعة. 
تزاول املجموعة نشاطها في مجال رئيسي واحد، وهو منح التسهيالت االئتمانية. إن جميع عمليات القروض االستهالكية 

االئتمانية تتم بالكامل في السوق احمللي الكويتي. متتلك املجموعة استثمارات داخل وخارج دولة الكويت.
إن سياســـات القيـــاس التي تســـتخدمها املجموعة لتقاريـــر القطاعات مبوجب املعيـــار الدولي للتقاريـــر املالية 8 هي نفس 

السياســـات املســـتخدمة في بياناتها املالية الســـنوية املجمعة املدققة. 
إن حتليـــل القطاعـــات للربـــح مـــن األنشـــطة االعتياديـــة ومجمـــوع املوجـــودات ومجمـــوع املطلوبـــات وصافـــي املوجودات 

املســـتخدمة حســـب املوقـــع اجلغرافـــي هو كمـــا يلي:
املجموعدوليالكويت

في 31 ديسمبر 2021
17,8401,53619,376مجموع اإليرادات

13,5091,53615,045الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

234,02038,838272,858مجموع املوجودات

)114,824(-)114,824(مجموع املطلوبات

119,19638,838158,034صافي املوجودات املستخدمة

معلومات أخرى 
التغير في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو اخلسارة 
2,582-2,582

799-799حصة في نتائج شركات زميلة 

1,829-1,829رد مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

28-28رد مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

)342(-)342(استهالك 

املجموعدوليالكويت
في 31 ديسمبر 2020

14,9091,82216,731مجموع اإليرادات

)640(1,822)2,462(الربح / )اخلسارة( قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

222,99641,973264,969مجموع املوجودات

)111,842()2,527()109,315(مجموع املطلوبات

113,68139,446153,127صافي املوجودات املستخدمة

معلومات أخرى 
التغيرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو اخلسارة 
)1,634(-)1,634(

403-403حصة في نتائج شركات زميلة 

)7,231(-)7,231(مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

)354(-)354(مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

)138(-)138(استهالك 
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التزامات   .21

20212020

607-التزامات رأسمالية

إدارة املخاطر املالية  .22

عوامل املخاطر املالية  22.1

إن أنشـــطة املجموعـــة تعرضهـــا ملجموعة مـــن املخاطر املاليـــة، وهي مخاطر الســـوق )تتضمن مخاطـــر العمالت ومخاطر 
القيمـــة العادلـــة الناجتـــة عن التغير في أســـعار الفائدة ومخاطـــر التقلبات في التدفقـــات النقدية الناجتة عـــن التغير في 

أســـعار الفائدة ومخاطر أســـعار الســـوق( ومخاطر االئتمان ومخاطر الســـيولة.
تتركـــز إدارة املجموعـــة لهـــذه املخاطـــر املالية في التقييم املســـتمر لظروف الســـوق واجتاهاتـــه وتقديـــر اإلدارة للتغييرات 

الطويلـــة والقصيـــرة األجل في عوامل الســـوق.

مخاطر السوق   ) أ( 
مخاطر العمالت األجنبية   

تتمثـــل فـــي مخاطـــر تقلب القيمـــة العادلـــة أو التدفقات النقدية املســـتقبلية لـــألدوات املالية نتيجة للتغيـــرات في معّدالت 
صـــرف العمالت األجنبية. تتعرض املجموعة بشـــكل أساســـي ملخاطـــر العمالت األجنبية كنتيجة ألرباح / خســـائر ترجمة 
موجـــودات ومطلوبـــات مقّومـــة بالعمـــالت األجنبيـــة مثـــل الودائـــع وموجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلة من خـــالل الدخل 
الشـــامل اآلخـــر والقـــروض ألجـــل. تتعـــرض املجموعة ملخاطـــر العمـــالت األجنبية الناجتة عـــن التعرض لعمـــالت عدة ال 

ســـيما بالنســـبة للدوالر األمريكي والدينـــار البحريني والريال الســـعودي.
يوضـــح التحليـــل التالـــي أثـــر الزيادة في أســـعار صرف العمـــالت األجنبية بنســـبة 1% مقابـــل الدينار الكويتـــي، مع بقاء 
كافـــة املتغيـــرات األخـــرى ثابتة، على ربح الســـنة. يعكـــس املبلغ املوجب في اجلـــدول صافي زيادة محتملة في ربح الســـنة، 

بينمـــا يعكس املبلغ الســـالب صافـــي نقص محتمل. 
لـــم يكـــن هنـــاك أي تغيير فـــي الطرق احملاســـبية واالفتراضات املســـتخدمة في إعداد حتليل احلساســـية مقارنة بالســـنة 

السابقة.
20212020

329298دوالر أمريكي

3135دينار بحريني 

1818ريال سعودي 

6658أخرى 

إن النقـــص بنســـبة 1% بالعمـــالت املذكورة أعـــاله مقابل الدينار الكويتي ســـينتج عنه أثـــر معادل ولكنه معاكـــس، للمبالغ 
الـــواردة أعاله مع بقـــاء كافة املتغيرات األخـــرى ثابتة.

مخاطر معدالت الفائدة 
تتمثـــل مخاطـــر معـــّدالت الفائدة في مخاطر تذبـــذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املســـتقبلية لـــألداة املالية نتيجة 
التغيـــرات فـــي معّدالت الفائدة الســـوقية. تنشـــأ مخاطر معدالت الفائدة بالنســـبة للمجموعة من الودائع ألجل والســـحب 
علـــى املكشـــوف والقـــروض ألجل. إن الســـحب على املكشـــوف والقـــروض ألجل املقدمة مبعـــدالت متغيـــرة والودائع ألجل 

املودعـــة مبعـــدالت متغيرة تعـــرض املجموعة ملخاطر معـــدالت الفائدة على التدفقـــات النقدية.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  
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اقتـــراض  طريـــق  وعـــن  الفائـــدة  أســـعار  مبـــادالت  عقـــود  اســـتخدام  طريـــق  عـــن  املخاطـــر  هـــذه  املجموعـــة  تديـــر 
املتاحـــة.  املعـــدالت  ألفضـــل  وفقـــاً  ألجـــل  الودائـــع  وإيـــداع  للســـوق  وفقـــاً  متغيـــرة  فائـــدة  معـــدالت  ذات  أمـــوال 
نقطـــة   25 مبقـــدار  التاريـــخ  ذلـــك  فـــي  الفائـــدة  معـــّدالت  انخفضـــت   / زادت  إذا   ،2021 ديســـمبر   31 فـــي  كمـــا 
كويتـــي دينـــار  ألـــف   208 مببلـــغ  أكثـــر   / أقـــل  الســـنة  ربـــح  لـــكان  األخـــرى،  املتغيـــرات  كافـــة  ثبـــات  مـــع   أســـاس، 

)223 ألف دينار كويتي - 2020(.

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أســـعار األســـهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألســـهم نتيجة التغيرات في مســـتوى مؤشـــرات األســـهم أو 
قيمة ســـعر الســـهم بشـــكل فردي. تديـــر املجموعة املخاطر من خالل توزيع االســـتثمارات بالنســـبة للقطاعـــات اجلغرافية 
ورصـــد القيمـــة العادلة الســـتثمارات املجموعة على أســـاس منتظم مـــن أجل اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة في الوقت املناســـب. 
إن األثـــر علـــى الربـــح )نتيجـــة التغيـــر فـــي القيمـــة العادلة ألدوات حقـــوق امللكيـــة احملتفظ بهـــا بالقيمة من خـــالل الربح 
أو اخلســـارة( فـــي نهايـــة الســـنة بســـبب التغيرات املقدرة بنســـبة 5% في مؤشـــرات الســـوق، مـــع االحتفاظ بثبـــات كافة 

املتغيـــرات األخـــرى، هو كمـــا يلي: 

األثر على الربح
20212020

± 276± 478 بورصة الكويت

مخاطر االئتمان ) ب( 
تتمثـــل مخاطـــر االئتمـــان في احتمال خســـارة املجموعة نتيجة عدم قدرتهـــا على حتصيل املديونية نتيجـــة إخالل الطرف 

اآلخر بااللتزامات املاليـــة جتاه املجموعة.
يتـــم إدارة مخاطـــر االئتمان على مســـتوى املجموعة. تتمثل املوجـــودات املعرضة ملخاطر االئتمان فـــي النقد والنقد املعادل 

ومديني التمويل واســـتثمارات فـــي أوراق مالية متثل أدوات دين.
إن حتليل املوجودات املالية للمجموعة قبل احتساب التحسينات االئتمانية األخرى كما يلي: 

صافي اإلنكشاف
20212020

23,61822,664النقد واألرصدة البنكية )ما عدا النقد بالصندوق(

2,6461,005ذمم مدينة أخرى

171,131173,498مدينو التمويل

7,9748,036استثمارات في أوراق مالية

205,369205,203

إيضاح رقم )4( يبني حتليل أعمار مدينو التمويل وحركة املخصص.
عنـــد إدارة احملفظـــة اخلاصة باملجموعة، تســـتعني املجموعة بتصنيفـــات وإجراءات وآليات أخرى تهـــدف إلى اإلملام بكافة 
جوانـــب املخاطـــر احملـــددة. إن التعرضـــات ملخاطر االئتمـــان املصنفة كتعرضات ذات جـــدارة »مرتفعة« هي تلـــك التي يتم 
فيهـــا تقييـــم مخاطـــر التعثـــر في الســـداد الناجتة من فشـــل صاحـــب االلتزام فـــي الوفاء بالتزامـــه على أنهـــا منخفضة. 
وتشـــمل هذه التعرضات التســـهيالت املمنوحة للشـــركات بشـــروط مالية، ومؤشـــرات املخاطر، والقدرة على السداد والتي 
تعتبـــر جيـــدة إلـــى ممتازة. تشـــتمل التعرضـــات ملخاطر االئتمـــان املصنفـــة كتعرضات ذات جـــدارة »قياســـية« على جميع 
التســـهيالت األخـــرى التـــي يكـــون مســـتوى انتظـــام الســـداد فيها متوافًقا بشـــكل كامـــل مع الشـــروط التعاقدية، وليســـت 
»منخفضـــة القيمـــة«. تُقيـــم مخاطـــر التعثـــر اخلاصـــة باجلدارة »القياســـية« علـــى أنها أعلى مـــن تلك املخاطـــر اخلاصة 

بالتعرضـــات املصنفة ضمـــن نطاق اجلـــدارة »املرتفعة«.
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يوضـــح اجلـــدول التالـــي اجلـــدارة االئتمانيـــة وفقـــاً لفئـــة املوجـــودات املاليـــة لبنـــود بيان املركـــز املالـــي، بناًء علـــى نظام 
التصنيـــف االئتمانـــي للمجموعـــة.

املجموعمنخفضةقياسيةمرتفعة
2021

20,0143,6138,44232,069النقد واألرصدة البنكية

2,697--2,697ذمم مدينة أخرى ودفعات مسددة مقدًما

158,90112,23036,649207,780مدينو التمويل

43054,963-54,533استثمارات في أوراق مالية

236,14515,84345,521297,509

املجموعمنخفضةقياسيةمرتفعة
2020

12,11710,5721,36024,049النقد واألرصدة البنكية

644--644ذمم مدينة أخرى ودفعات مسددة مقدًما

156,72916,76945,950219,448مدينو التمويل

6947,786-47,717استثمارات في أوراق مالية

217,20727,34147,379291,927

تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان   )1
تنشـــأ تركـــزات مخاطـــر االئتمان من االنكشـــاف ملخاطر العمـــالء ذوي الســـمات املماثلة من حيث املوقـــع اجلغرافي الذين 
يعملـــون فيـــه أو القطـــاع الصناعـــي الـــذي يارســـون فيه أنشـــطتهم بحيث قـــد تتأثـــر قدرتهم علـــى الوفـــاء بااللتزامات 

التعاقديـــة علـــى نحـــو مماثل بالتغيـــرات في الظـــروف السياســـية أو االقتصادية أو الظـــروف األخرى.
قـــد تنشـــأ مخاطـــر االئتمـــان أيضاً من التركـــزات الكبيـــرة ملوجـــودات املجموعة لدى أي طرف مقابل بشـــكل فـــردي. تتم 
إدارة هـــذه املخاطـــر مـــن خالل تنويـــع احملافظ املاليـــة. تتركز املوجـــودات املالية للمجموعة في منطقة الشـــرق األوســـط 

وشـــمال أفريقيا. 
ال حتصـــل املجموعـــة علـــى أيـــة ضمانـــات مقابـــل موجوداتهـــا املالية بخـــالف الكفـــاالت الشـــخصية. يكن حتليـــل تركز 

املجموعـــة علـــى املوجـــودات املالية حســـب قطاعـــات األعمال كمـــا يلي:
20212020

قطاع األعمال
31,59230,700بنوك ومؤسسات مالية أخرى

171,131173,498جتزئة

2,6461,005أخرى

205,369205,203
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قياس مخاطر االئتمان
إن مخاطـــر االئتمـــان هـــي مخاطـــر تعذر العميـــل أو الطرف املقابل فـــي الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مما يســـبب خســـارة 
ماليـــة للمجموعـــة. إن النشـــاط الرئيســـي للمجموعـــة الـــذي يحقق إيـــرادات هو إقـــراض العمـــالء. وعليه، فـــإن مخاطر 
االئتمـــان هـــي مخاطر رئيســـية. تنشـــأ مخاطر االئتمان بشـــكل رئيســـي مـــن مدينـــي التمويل. تعتبـــر املجموعـــة أن كافة 
عناصـــر التعـــرض ملخاطـــر االئتمان مثـــل مخاطر تعثـــر الطرف املقابـــل واملخاطـــر اجلغرافية ومخاطر القطـــاع ألغراض 

املخاطر. إدارة 
تقـــوم املجموعـــة بـــإدارة مخاطـــر االئتمـــان املتعلقـــة باألرصدة البنكيـــة والودائع مـــن خـــالل التعامل مع مؤسســـات مالية 
حتظـــى بســـمعة ائتمانيـــة طيبـــة. تقـــوم املجموعـــة بـــإدارة مخاطر االئتمـــان من خـــالل وضع سياســـات ائتمانيـــة يتم من 
خاللهـــا جتنـــب التركـــز االئتمانـــي من خـــالل توزيع محفظـــة التمويل على عـــدد كبير مـــن العمالء باإلضافـــة إلى حتديد 

الضمانـــات الضروريـــة الواجـــب احلصـــول عليهـــا من العمـــالء بجانب وضع حـــدود العتمـــاد االئتمان.
توضـــع حـــدود لالئتمـــان جلميـــع العمالء بعد دراســـة دقيقـــة جلدارتهـــم االئتمانيـــة. كما تتطلـــب اإلجـــراءات القائمة أن 
تخضـــع جميـــع عـــروض االئتمان إلى دراســـة تفصيلية تقوم بها اإلدارة املعنيـــة قبل اعتمادها. وفقـــاً لتعليمات بنك الكويت 
املركـــزي التـــي حتـــدد قواعد وأســـس تصنيـــف مديني التمويـــل، قامت املجموعة بتشـــكيل جلنـــة داخلية مـــن ذوي اخلبرة 

واالختصـــاص لدراســـة وتقييـــم مديني التمويـــل احلاليني لـــكل عميل باملجموعـــة على حدة. 
تختـــص هـــذه اللجنـــة بتحديـــد أية أمـــور غير عاديـــة ترتبط بوضع العميـــل، وما قد يواجهـــه من مصاعب قـــد يتعني معها 
تصنيـــف التســـهيالت االئتمانيـــة املمنوحة لـــه كغير منتظمة، ومـــن ثم حتديد حجـــم املخصصات املطلوبة لتلـــك املديونية. 
وتـــدرس أيضـــاً اللجنـــة، التي جتتمع بصفة دورية على مدار الســـنة، أوضاع العمالء وذلك لتقرير مـــا إذا كان األمر يتطلب 

زيـــادة املخصصـــات القائمة من عدمه.

مخاطر السيولة ) ج( 
إن مخاطر الســـيولة هي تلك املخاطر التي تكمن في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند اســـتحقاقها. 
إن نهـــج املجموعـــة فـــي إدارة هذه املخاطر هـــو دوام التأكد، قدر اإلمكان، من توافر ســـيولة كافية للوفـــاء مبطلوباتها عند 

االســـتحقاق، ســـواء في ظل ظروف طبيعية أو قاســـية، دون تكبد خســـائر غير مقبولة أو املخاطرة بسمعة املجموعة.
يأخـــذ مجلـــس اإلدارة على عاتقه املســـؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر الســـيولة حيث قام باعتماد إطار مناســـب إلدارة مخاطر 
الســـيولة إلدارة عمليـــات التمويـــل قصيـــر ومتوســـط وطويل األجـــل ومتطلبات إدارة الســـيولة. تقـــوم املجموعة بـــإدارة مخاطر 
الســـيولة عـــن طريـــق اإلبقـــاء علـــى احتياطيـــات كافية مـــن التســـهيالت البنكيـــة واحتياطي تســـهيالت القروض، وعـــن طريق 
املراقبـــة والرصـــد املتواصـــل للتدفقـــات النقدية املتوقعـــة والفعلية ومطابقـــة تواريخ اســـتحقاق املوجودات واملطلوبـــات املالية.

يُلخـــص اجلدول التالي ســـجل اســـتحقاقات موجودات ومطلوبات وحقـــوق امللكية اخلاصة باملجموعة بنـــاًء على التدفقات 
النقديـــة التعاقدية وتواريخ االســـتحقاق. وال يؤخـــذ في االعتبار بالضرورة آجال االســـتحقاق الفعلية.

حتى 3 أشهر
3 إلى 12 

شهرًا
1 إلى 5 
سنوات

املجموع

2021

املوجودات

23,627-20,9282,699النقد واألرصدة البنكية

2,697-2,697-ذمم مدينة أخرى ودفعات مسددة مقدًما

43,23648,50079,395171,131مدينو التمويل

20,00034,53354,533-استثمار في أوراق مالية

14,21614,216--استثمارات في شركات زميلة 

4,0014,001--عقارات استثمارية

2,6532,653--ممتلكات ومعدات

64,16473,896134,798272,858
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حتى 3 أشهر
3 إلى 12 

شهرًا
1 إلى 5 
سنوات

املجموع

2021

املطلوبات وحقوق امللكية

4,553-4,553-دائنون جتاريون ومطلوبات مستحقة

12,54338,68054,660105,883قروض ألجل 

4,3884,388--مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

157,987157,987--رأس املال واالحتياطيات

4747--حصص غير مسيطرة 

12,54343,233217,082272,858

حتى 3 أشهر
3 إلى 12 

شهرًا
1 إلى 5 
سنوات

املجموع

2020

املوجودات

22,689--22,689النقد واألرصدة البنكية

644-644-ذمم مدينة أخرى ودفعات مسددة مقدًما

47,74753,57172,180173,498مدينو التمويل

11,29436,42347,717-استثمار في أوراق مالية

13,88013,880--استثمارات في شركات زميلة 

4,0874,087--عقارات استثمارية

2,4542,454--ممتلكات ومعدات

70,43665,509129,024264,969

حتى 3 أشهر
3 إلى 12 

شهرًا
1 إلى 5 
سنوات

املجموع

2020

املطلوبات وحقوق امللكية

4,131-4,131-دائنون جتاريون ومطلوبات مستحقة

19,06134,17749,884103,122قروض ألجل 

4,5894,589--مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

153,085153,085--رأس املال واالحتياطيات

4242--حصص غير مسيطرة 

19,06138,308207,600264,969

يحلـــل اجلـــدول التالـــي املطلوبـــات املاليـــة غيـــر املشـــتقة للمجموعـــة على أســـاس الفتـــرة املتبقية مـــن تاريخ بيـــان املركز 
املالـــي إلـــى تاريـــخ االســـتحقاق التعاقـــدي. إن املبالـــغ املتضمنة في هذا اجلـــدول متثل التدفقـــات النقديـــة التعاقدية غير 

املخصومة.
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غير مخصومة

حتى 3 أشهر31 ديسمبر 2021
3 إلى 12 

شهرًا
1 إلى 5 
سنوات

املجموع

املطلوبات املالية

4,553-4,252301دائنون جتاريون ومطلوبات مستحقة

13,17936,95960,266110,404قروض ألجل

17,43137,26060,266114,957

التزامات 

----التزامات مقابل شراء استثمارات

غير مخصومة

حتى 3 أشهر31 ديسمبر 2020
3 إلى 12 

شهرًا
1 إلى 5 
سنوات

املجموع

املطلوبات املالية

4,131-3,861270دائنون جتاريون ومطلوبات مستحقة

19,67937,35549,311106,345قروض ألجل

23,54037,62549,311110,476

التزامات 

607--607التزامات مقابل شراء استثمارات 

مخاطر التشغيل )د( 
إن مخاطـــر التشـــغيل هـــي مخاطر اخلســـارة الناجتة مـــن العمليات الداخلية غيـــر الكافية أو القاصرة أو اخلطأ البشـــري 
أو تعطـــل األنظمـــة أو بســـبب األحداث اخلارجيـــة. توجد لدى املجموعة منظومة من السياســـات واإلجـــراءات التي أقرها 
مجلـــس اإلدارة ويتـــم تطبيقهـــا بشـــأن حتديـــد وتقييـــم ومراقبـــة مخاطر التشـــغيل إلى جانـــب املخاطر األخـــرى املرتبطة 
بالنشـــاط املصرفـــي واملالـــي للمجموعـــة، ويتـــم إدارة مخاطر التشـــغيل من خالل وحدة االلتـــزام وإدارة املخاطـــر التي من 

شـــأنها التأكـــد من إتباع السياســـات واإلجـــراءات ورقابة مخاطر التشـــغيل كجزء من أســـلوب إدارة املخاطر الشـــامل.
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إدارة مخاطر رأس املال  22.2

مـــن أهـــم أهـــداف املجموعة عنـــد إدارة رأس املال هو تأمـــني قدرتها على االســـتمرار في مزاولة نشـــاطها لتحقيق عوائد 
للمســـاهمني ومنافـــع لألطـــراف املعنية األخـــرى وتوفير التركيبة األفضـــل لرأس املال لتخفيـــض تكاليف رأس املال. 

لغـــرض احملافظـــة علـــى أو تعديـــل تركيبة رأس املال، قـــد تقوم املجموعـــة بتعديل قيمـــة التوزيعات املدفوعة للمســـاهمني 
أو رد رأس املـــال إلـــى املســـاهمني أو إصدار أســـهم جديدة أو بيع املوجـــودات لتخفيض الديون. تدير املجموعة رأســـمالها 
لضمـــان مقدرتهـــا علـــى مواصلـــة عملياتهـــا علـــى أســـاس املنشـــأة املســـتمرة وتعظيـــم العائد إلـــى املســـاهمني من خالل 
االســـتخدام األمثـــل للديـــن وأرصـــدة حقوق امللكيـــة. لم تتغير السياســـة احملاســـبية العامة للمجموعة عن الســـنة الســـابقة. 
تراقـــب املجموعة رأس مالها على أســـاس معدل املديونية والذي يتم احتســـابه على أســـاس قســـمة صافـــي املديونية على 
إجمالـــي رأس املال. يتم احتســـاب صافي الدين على أســـاس إجمالـــي القروض ناقصاً النقد والنقـــد املعادل. في حني يتم 

احتســـاب إجمالـــي رأس املال كحقـــوق امللكية )كما تظهر في بيـــان املركز املالي املجمع( زائـــد صافي الديون.
معدل املديونية  

إن معدل املديونية في نهاية السنة هو كما يلي:  
20212020

105,883103,122إجمالي القروض 

)12,459()12,207(ناقصاً: النقد والنقد املعادل

93,67690,663صافي الديون

158,034153,127إجمالي حقوق امللكية 

251,710243,790إجمالي رأس املال

3737صافي الدين إلى نسبة حقوق امللكية %

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  
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القيمة العادلة لألدوات املالية   22.3

تسلسل القيمة العادلة   
يحلل التسلســـل التالي األدوات املالية بالقيمة العادلة بواســـطة طريقة التقييم. مت حتديد املســـتويات املختلفة على النحو 

التالي: 

: األسعار املعلنة )غير املعدلة( في سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات مماثلة؛  املستوى 1   <

:  مدخالت بخالف األسعار املعلنة ضمن املستوى 1 والتي تعتبر ملحوظة لألصل أو االلتزام سواء  املستوى 2   <
بشكل مباشر كـ »األسعار« أو غير مباشر كـ »مشتقات األسعار«؛ و

:  أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت املوجودات واملطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوقية  املستوى 3   <
ملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

يقـــدم اجلـــدول التالـــي حتلياًل لألدوات املالية التي يتم قياســـها بالقيمـــة العادلة الحقاً لالعتـــراف املبدئي، وتُصنف ضمن 
املســـتويات من 1 إلى 3 بحســـب درجة مالحظة ورصـــد القيمة العادلة: 

2021

اإلجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 1

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو اخلسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو اخلسارة 

15,1884,812-20,000

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

7,5204547,974-أوراق مالية متثل أدوات دين 

26,55926,559--استثمار في حقوق امللكية

15,18812,33227,01354,533

2020

اإلجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 1

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو اخلسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو اخلسارة 

10,1481,146-11,294

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

7,5814558,036-أوراق مالية متثل أدوات دين

28,38728,387--استثمار في حقوق امللكية

10,1488,72728,84247,717
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املوجودات املالية

القيمة العادلة 
كما في

تسلسل 
القيمة 
العادلة

القطاع

20212020

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
اخلسارة - أوراق مالية مسعرة

مؤسسات ماليةاملستوى 14,95610,1481

خدماتاملستوى 232-1
15,18810,148

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو اخلسارة - أوراق مالية متثل أدوات دين غير 

مسعرة
مؤسسات ماليةاملستوى 4,8121,1462

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر - أدوات دين غير مسعرة

مؤسسات ماليةاملستوى 3,7703,8312

صناعة1,2501,250
عقارات املستوى 2,5002,5002

12,3328,727

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر - أوراق مالية غير مسعرة

عقارات املستوى 22,29719,5863

صناعةاملستوى 1,6332,3313
مؤسسات ماليةاملستوى 2,1355,0763
خدمات املستوى 4941,3943

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر - أدوات دين غير مسعرة

مؤسسات ماليةاملستوى 4544553

27,01328,842

54,53347,717

إن املدخالت غير امللحوظة األكثر أهمية املستخدمة هي خصم انعدام السيولة في املستوى 3 من التسلسل الهرمي. 
إن احلركة ضمن املستوى 3 )أدوات دين غير مسعرة( هي كما يلي:

20212020

28,84224,288الرصيد االفتتاحي

)443()4,314(التغير في القيمة العادلة 

5,7008,187مشتريات / حتويالت

)3,190()3,215(مبيعات

27,01328,842الرصيد اخلتامي

يتـــم التوصـــل إلـــى القيـــم العادلة لالســـتثمارات في أســـهم عن طريق أســـعار الســـوق املســـعرة والنماذج األخرى، حســـب 
االقتضاء. 
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تتضمـــن أســـاليب التقييـــم معلومـــات ســـوقية ملحوظـــة تتعلـــق بالشـــركات املماثلـــة وصافي قيمـــة األصـــل. إن املدخالت 
املســـتخدمة في أســـاليب التقييم تتضمن بشـــكل رئيسي مضاعفات الســـوق مثل نسبة الســـعر إلى القيمة الدفترية ونسبة 
الســـعر إلـــى األربـــاح. إن املدخـــالت غيـــر امللحوظة األكثـــر أهمية املســـتخدمة هي خصم انعدام الســـيولة في املســـتوى 3 

من التسلســـل الهرمي.   
يتـــم تقديـــر القيـــم العادلة للموجـــودات واملطلوبات املاليـــة املتبقية املســـجلة بالتكلفة املطفأة باســـتخدام أســـاليب التقييم 
التـــي تتضمـــن مجموعـــة مـــن افتراضـــات املعلومـــات املناســـبة في ظـــل الظـــروف املعنيـــة. وال تختلـــف القيمـــة الدفترية 

للموجـــودات واملطلوبـــات املاليـــة املســـجلة بالتكلفـــة املطفأة بشـــكل كبيـــر عن قيمهـــا العادلة.
ال يشـــير حتليـــل احلساســـية الذي مت على تقديرات القيمـــة العادلة، من خالل تنويع افتراضـــات املعلومات بهامش معقول، 

إلـــى وجـــود أي أثر جوهري على بيـــان املركز املالي املجمع أو بيان الربح أو اخلســـارة املجمع.

التقديرات واألحكام احملاسبية الهامة  .23

إن تطبيـــق السياســـات احملاســـبية املتبعة من املجموعة يتطلب مـــن اإلدارة القيام ببعض التقديـــرات واالفتراضات لتحديد 
القيـــم الدفتريـــة للموجودات واملطلوبات التي ليســـت لها أي مصـــادر أخرى للتقييم. تعتمد التقديـــرات واالفتراضات على 

اخلبـــرة الســـابقة والعناصر األخـــرى ذات العالقة. قد تختلف النتائج الفعليـــة عن التقديرات.
يتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالفتراضـــات بصفـــة دورية. يتـــم إثبات أثر التعديـــل على التقديـــرات في الفتـــرة التي مت فيها 
التعديل وفي الفترة املســـتقبلية إذا كان التعديل ســـوف يؤثر على الفترات املســـتقبلية. إن أثر كوفيد- 19 على التقديرات 

مبني فـــي إيضاح 24.

األحكام الهامة
فيمـــا يلـــي األحكام الهامـــة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياســـات احملاســـبية للمجموعة والتي لهـــا تأثير جوهري 

على املبالـــغ املدرجة ضمن البيانـــات املالية املجمعة:
تصنيف االستثمارات في أدوات ملكية - املعيار الدولي للتقارير املالية 9  

عنـــد اقتنـــاء االســـتثمار، تقـــرر املجموعة مـــا إذا كان يجـــب تصنيفـــه كـ«بالقيمة العادلة مـــن خالل الربح أو اخلســـارة« أو 
»بالقيمـــة العادلـــة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر«. تتبـــع املجموعة متطلبات املعيـــار الدولي للتقاريـــر املالية 9 لتصنيف 

استثماراتها. 

تصنيف العقارات
تقرر اإلدارة عند اقتناء العقارات ما إذا كان يجب تصنيفها كعقارات بغرض املتاجرة أو عقارات استثمارية.

تقـــوم املجموعـــة بتصنيـــف العقـــارات بغرض املتاجـــرة إذا كان قـــد مت اقتنائها بصفة أساســـية ليتم إعادة بيعهـــا في إطار 
النشـــاط االعتيـــادي لألعمـــال. كمـــا تقوم املجموعـــة بتصنيـــف العقارات كعقارات اســـتثمارية فـــي حالـــة اقتنائها بغرض 

احلصـــول علـــى إيرادات مـــن تأجيرها أو االســـتفادة من زيـــادة قيمتها الرأســـمالية.

مصادر عدم التأكد من التقديرات
فيمـــا يلـــي التقديـــرات الرئيســـية التـــي تخص املســـتقبل والتي قـــد ينتج عنهـــا خطر هام يســـبب تعديـــالت جوهرية على 

املوجـــودات واملطلوبات خالل الســـنوات املاليـــة القادمة.
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قياس القيمة العادلة وآليات التقييم
إن بعـــض موجـــودات ومطلوبـــات املجموعـــة يتم قياســـها بالقيمة العادلـــة ألغراض إعـــداد البيانات املاليـــة املجمعة. تقوم 
إدارة املجموعـــة بتحديـــد الطـــرق واملدخـــالت الرئيســـية املناســـبة الالزمـــة لقيـــاس القيمة العادلـــة. عند حتديـــد القيمة 
العادلـــة للموجـــودات واملطلوبـــات تقوم اإلدارة باســـتخدام بيانات ســـوق يكن مالحظتهـــا في احلدود املتاحـــة، وفي حالة 
عـــدم توافـــر بيانات ســـوق يكـــن مالحظتها تقـــوم املجموعة باالســـتعانة مبقيم خارجي مؤهـــل للقيام بعمليـــة التقييم. إن 
املعلومـــات حـــول طـــرق التقييم واملدخـــالت الالزمة التي مت اســـتخدامها لتحديد القيمـــة العادلة للموجـــودات واملطلوبات 

مت اإلفصـــاح عنها في إيضـــاح )22.3(. 

انخفاض قيمة املوجودات املالية 
تقـــوم املجموعـــة بتقدير اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة لكافـــة املوجودات املاليـــة املدرجـــة بالتكلفة أو املوجـــودات بالقيمة 
العادلـــة مـــن خالل الدخل الشـــامل اآلخر فيما عدا االســـتثمار فـــي أدوات حقوق ملكية، ينبغي وضع أحـــكام جوهرية عند 

تطبيق املتطلبات احملاســـبية لقياس اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعة مثل:

حتديد املعايير اخلاصة بالزيادة اجلوهرية في املخاطر االئتمانية   <

اختيار النماذج واالفتراضات املناسبة لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة  <

حتديد عدد الســـيناريوهات املســـتقبلية وأوزانها النســـبية لكل نوع من املنتج / الســـوق واخلســـائر االئتمانية املتوقعة   <
الصلة. ذات 

حتديد مجموعة املوجودات املماثلة لغرض قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة.  <

احتماليـــة التعثر: تعتبر احتمالية التعثر مدخاًل رئيســـياً لقياس اخلســـائر االئتمانية املتوقعـــة. إن احتمالية التعثر هي   <
عبـــارة عـــن تقديـــر الحتمالية حـــدوث تعثر على مـــدار فترة زمنية محددة تســـتند عملية احتســـابها إلـــى عدة عوامل 

تتضمـــن بيانات وافتراضات وتوقعات بشـــأن الظروف املســـتقبلية. 
معـــدل اخلســـارة عنـــد التعثـــر: إن معدل اخلســـارة عنـــد التعثر هو عبـــارة عن تقديـــر للخســـارة الناجمة عـــن التعثر. يتم 
احتســـاب ذلـــك مبقدار الفرق بـــني التدفقات النقديـــة التعاقدية املســـتحقة والتدفقات املتوقع أن يحصـــل عليها املقرض، 

مـــع األخـــذ في االعتبـــار التدفقات النقديـــة الناجتة مـــن التعزيزات االئتمانيـــة املتكاملة واملؤيـــدة بالضمانات.

أثر كوفيد - 19  .24

تســـارع انتشـــار جائحـــة فيـــروس كوفيـــد- 19 عبـــر عـــدة مناطـــق جغرافية على مســـتوى العالم، مما تســـبب فـــي تعطيل 
األعمـــال التجاريـــة واألنشـــطة االقتصادية، كما أدى إلـــى ظهور عوامل عدم تيقن غير مســـبوقة بشـــأن البيئة االقتصادية 
العامليـــة. وأعلنـــت الســـلطات املالية والنقدية حول العالم عـــن اتخاذ تدابير مكثفة مت تطويرها لتفادي التأثيرات الشـــديدة 

للجائحة.
أجـــرت املجموعـــة تقييمـــاً آلثـــار كوفيـــد- 19 علـــى النتائج املاليـــة للمجموعة، وذلـــك في ضـــوء املعايير الدوليـــة للتقارير 
املاليـــة، وقامـــت بدمـــج النتائج في هـــذه البيانات املالية املجمعة وشـــرح التغيـــرات أدناه املتعلقة باألحـــكام والتقديرات في 

ضـــوء املعاييـــر الدوليـــة للتقارير املالية للســـنة املنتهية في 31 ديســـمبر 2021.
أخـــذت املجموعـــة في االعتبـــار أفضـــل املعلومات املتاحة حـــول األحـــداث املاضية والظـــروف احلالية والتنبـــؤ بالظروف 
االقتصاديـــة لتحديـــد املبالـــغ املدرجة للموجودات املالية وغيـــر املالية للمجموعة الواردة في هـــذه البيانات املالية املجمعة. 

ومع ذلك، تظل األســـواق متقلبة وتظل املبالغ املســـجلة حساســـة لتقلبات الســـوق. 
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نظام تأجيل القروض االستهالكية واملقسطة األخرى لعام 2021
أعلنـــت املجموعـــة عن تأجيل ســـداد أقســـاط القروض االســـتهالكية واملقســـطة للعمالء املؤهلـــني بناًء علـــى طلبهم وذلك 
وفقـــاً لتعميـــم بنـــك الكويـــت املركـــزي رقـــم 2/ رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2021/476 املؤرخ فـــي 18 أبريل 2021 
بشـــأن تنفيـــذ أحـــكام املـــادة )2( من القانـــون رقم )3( لســـنة 2021 )»القانون«( في شـــأن تأجيـــل االلتزامـــات املالية ملدة 
ســـتة أشـــهر مـــع إلغاء الفوائد واألربـــاح املترتبة على هـــذا التأجيل )»نظـــام 2021«(. وتتحمل حكومة دولـــة الكويت تكلفة 

تأجيل األقســـاط بالكامل وفقـــاً للقانون.
قامـــت املجموعـــة بتنفيـــذ نظـــام 2021 عبر تأجيل األقســـاط لفترة ســـتة أشـــهر بدءاً مـــن تاريخ طلب العميـــل مع متديد 
فتـــرة التمويـــل ذات الصلـــة. وقـــد أدى تأجيـــل األقســـاط إلـــى خســـارة للمجموعة نتجـــت من تعديـــل التدفقـــات النقدية 
التعاقديـــة مببلـــغ 2,224 ألـــف دينار كويتـــي وفقاً للمعيـــار الدولي للتقارير املالية رقم 9. وقد متن تســـوية هذه اخلســـارة 
مببلـــغ معادل ســـوف يتم اســـتالمه من احلكومـــة الكويتية كمنحة حكومية وفقـــاً للقانون. وقد ســـجلت املجموعة اإليرادات 
مـــن املنحـــة احلكوميـــة عبر إجراء مقاصـــة لهذا املبلغ مع خســـارة التعديل من نظـــام 2021. وقـــد مت إدراج اإليرادات من 

املنحـــة احلكوميـــة حتـــت بنـــد الذمم املدينة األخـــرى والدفعات املســـددة مقدماً فـــي بيان املركـــز املالي املجمع.

نظام تأجيل القروض االستهالكية واملقسطة األخرى لعام 2020
قـــام مجلس اإلدارة بتأجيل ســـداد األقســـاط املســـتحقة فـــي أبريل ومايو وســـبتمبر 2020 مما أدى إلى متديد اســـتحقاق 
مســـتحقات التمويـــل ملـــدة ثالثة أشـــهر. مت عرض خســـارة التعديـــل مببلغ 3,207 ألف دينـــار كويتي في اخلســـارة الناجتة 

عـــن تأجيل األقســـاط االئتمانية في بيـــان الدخل املجمع.

تقدير اخلسارة االئتمانية املتوقعة
قامــــــت املجموعــــــة بتحديـــــث املدخــــــالت واالفتراضــــــات املستخدمــــــة لتحديــــــد اخلسائــر االئتمانيـــــــة املتوقـعـــــة كمــــا في 
ــة  ــروف االقتصاديـ ــن الظـ ــة مـ ــى مجموعـ ــاًء علـ ــة بنـ ــة املعدلـ ــة املتوقعـ ــائر االئتمانيـ ــر اخلسـ ــمبر 2021. مت تقديـ 31 ديسـ
املتوقعـــة فـــي تاريـــخ التقريـــر ومراعـــاة حقيقـــة تزايـــد الوضـــع احلالـــي بوتيـــرة سريعــــة. راعـــــت املجموعـــة أيضــــــاً أثـــر التقلبــــات 
ــة  ــيناريوهات االقتصاديـ ــة السـ ــورة واحتماليـ ــد مـــدى خطـ ــتقبلية عنـــد حتديـ ــي املسـ ــاد الكلـ ــل االقتصـ ــي عوامـ ــادة فـ احلـــ

لتحديـــد اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة.

تقديرات وأحكام التقييم
أخـــذت املجموعـــة فـــي االعتبـــار التأثير احملتمـــل للتقلبـــات االقتصادية احلاليـــة على املبالـــغ املدرجة للموجـــودات املالية 
وغيـــر املاليـــة للمجموعـــة. متثـــل املبالـــغ املدرجة أفضـــل تقدير لإلدارة بنـــاًء على معلومـــات يكن مالحظتهـــا. ومع ذلك، 
ال تـــزال األســـواق متقلبـــة وال تزال القيـــم الدفترية للموجودات حساســـة لتقلبات الســـوق. يبقى تأثير البيئـــة االقتصادية 
غيـــر املؤكـــدة إلـــى حد كبير حكمياً وستســـتمر املجموعـــة وفقاً لذلك فـــي إعادة تقييـــم موقفها والتأثيـــر املرتبط بها على 

أســـاس منتظم.

مبدأ االستمرارية
قامـــت املجموعـــة بتقييـــم مـــا إذا كانـــت تـــزاول أعمالها على أســـاس مبدأ االســـتمرارية في ضـــوء الظـــروف االقتصادية 
احلاليـــة وجميـــع املعلومـــات املتاحـــة حاليـــاً حـــول املخاطر وحـــاالت عـــدم التأكد املســـتقبلية. أُجريـــت التوقعات لتشـــمل 
األداء املســـتقبلي للمجموعـــة ورأس املال والســـيولة باســـتخدام التقديرات املنقحـــة للتدفقات النقدية. ُرغـــم األثر املتنامي 
لفيـــروس كورونـــا املســـتجد، إال أن التوقعـــات احلالية تشـــير إلـــى أن املجموعة لديها مـــوارد كافية لالســـتمرار في مزاولة 
عملياتهـــا التشـــغيلية فضـــاًل عـــن أن موقفها املتعلق باالســـتمرارية لـــم يتأثر إلى حد كبيـــر ولم يتغير. ونتيجـــة لذلك، فقد 

أُعـــدت هـــذه البيانـــات املالية املجمعة بشـــكل مالئم على أســـاس مبدأ االســـتمرارية.
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