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 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -ة شركة التسهيالت التجاري

 دولة الكويـــت

 2020يونيو  30بيان الربح أو الخسارة المرحلي المجمع لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )غير مدقق(

 )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي(

2 

 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةال  ويوني 30 أشهر المنتهية في ثالثةال إيضاح 

  2020  2019  2020  2019 

 8,833  6,813  4,481  2,734  التسهيالت االئتمانيةإيرادات 

         

 347  116  171  (16) 8 حصة في نتائج شركات زميلة

 521  434  244  204  إيرادات أخرى

 3,060  (1,129)  1,359  1,548 12 استثمارات / )خسائر(صافي أرباح

 102  82  55  17  إيرادات إيجار من عقارات استثمارية 

 (5)  98  (17)  (36)  عمالت أجنبية(/ ارباح ترجمة خسائر)صافي 

 4,025  (399)  1,812  1,717  مجموع اإليرادات األخرى

         

 (2,927)  (1,979)  (1,425)  (826)  تمويلتكاليف 

 (1,330)  (1,131)  (669)  (427)  ومصاريف متعلقة بها تكاليف موظفين

 (525)  (616)  (280)  (505)  مصاريف عمومية وإدارية

 -  (3,207)  -  (3,207) 17 خسارة من تأجيل أقساط ائتمانية 

 (4,782)  (6,933)  (2,374)  (4,965)  مجموع المصاريف 

الربح قبل مخصص خسائر )الخسارة(/ 

 واالنخفاض في القيمة االئتمان 
 

(514)  3,919  (519)  8,076 

 885  (12,330)  1,988  (5,045) 17 رد خسائر االئتمان المتوقعة  )تدعيم(/

 كافأةوم الضرائب الربح قبل)الخسارة(/ 

  (12,849)  5,907  (5,559)  أعضاء مجلس اإلدارة

 

8,961 

 (90)  -  (59)  -  مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (299)  -  (206)  -  مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

 (60)  -  (30)  36  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 8,512  (12,849)  5,612  (5,523)  ربح الفترة)خسارة(/ 

         

          يوزع كالتالي: 

 8,511  (12,852)  5,612  (5,525)  مساهمي الشركة األم ل

 1  3  -  2  مسيطرة لحقوق الجهات الغير 

  (5,523)  5,612  (12,849)  8,512 

  17  (25)   11  (11) 13 ربحية السهم)خسارة(/ 

 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة. تشكل جزءً إن اإليضاحات المرفقة 

 

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -ة شركة التسهيالت التجاري

 دولة الكويـــت

 2020يونيو  30بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المجمع لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )غير مدقق(

 لف دينار كويتي()جميع المبالغ باأل

3 

 أشهر المنتهية في ثالثةال 

 يونيو 30

 أشهر المنتهية في ستةال 

 يونيو 30

 2020  2019  2020  2019 

 8,512  (12,849)  5,612  (5,523) ربح الفترة )خسارة(/ 

        الدخل الشامل اآلخر 

        بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

 (55)  66  (182)  (76) ترجمة عمالت أجنبية

        دة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارةبنود ال يمكن إعا

التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 181  73  134  (12) الدخل الشامل اآلخر

 126  139  (48)  (88) للفترةخر الشامل األ الدخل)الخسارة(/ 

 8,638  (12,710)  5,564  (5,611) الدخل الشامل للفترة)الخسارة(/ إجمالي 

        

        توزع كما يلي:

 8,637  (12,713)  5,564  (5,613) مساهمي الشركة األم ل

 1  3  -  2 مسيطرة لحقوق الجهات الغير 

 (5,611)  5,564  (12,710)  8,638 

 

 جمعة.ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الم تشكل جزءً إن اإليضاحات المرفقة 

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -ة شركة التسهيالت التجاري

 دولة الكويـــت

 2020يونيو  30بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )غير مدقق(

 )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي(
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 مساهمي الشركة األمحقوق الملكية العائدة ل 

 

 حصص

غير ال جهاتال

 المجموع  مسيطرة

 

  عالوة إصدار  رأس المال

احتياطي 

  قانوني

احتياطي 

  اختياري

 احتياطي 

القيمة 

  العادلة

احتياطي 

ترجمة عمالت 

  أجنبية

احتياطي 

إعادة تقييم 

  أسهم خزينة  يضاأر

ربح من بيع 

  أسهم خزينة

 أرباح

 المجموع  مرحلة

 163,990  32  163,958  16,761  14  (11,271)  965  720  2,779  48,093  50,788  1,433  53,676  2019ديسمبر  31الرصيد فـي 

 (12,849)  3  (12,852)  (12,852)  -  -  -  -  -  -  -  -  - الفترة الخسارة

 66  -  66  -  -  -  -  66  -  -  -  -  - عمالت أجنبية تعديالت ترجمة

 73  -  73  -  -  -  -  -  73  -  -  -  - التغير في القيمة العادلة 

 -  -  -  18  -  -  -  -  (18)  -  -  -  -  ربح من بيع استثمارات

 (12,710)  3  (12,713)  (12,834)  -  -  -  66  55  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - شراء أسهم خزينة

 (9,140)  -  (9,140)  (9,140)  -  -  -  -  -  -  -  -  - (16توزيعات )إيضاح 

 142,140  35  142,105  (5,213)  14  (11,271)  965  786  2,834  48,093  50,788  1,433  53,676 2020 يونيو 30الرصيد في 

                          

 158,560  23  158,537  13,423  14  (11,232)  915  657  2,164  48,093  49,394  1,433  53,676  2018يناير  1الرصيد المعدل في 

 8,512  1  8,511  8,511  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (55)  -  (55)  -  -  -  -  (55)  -  -  -  -  - ترجمة عمالت أجنبية تعديالت

 181  -  181  -  -  -  -  -  181  -  -  -  - التغير في القيمة العادلة 

 -  -  -  17  -  -  -  -  (17)  -  -  -  - ربح من بيع استثمارات 

 8,638  1  8,637  8,528  -  -  -  (55)  164  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (10)  -  (10)  -  -  (10)  -  -  -  -  -  -  - نةشراء أسهم خزي

 (8,636)  -  (8,636)  (8,636)  -    -  -  -  -  -  -  - (16)إيضاح توزيعات 

 158,552  24  158,528  13,315  14  (11,242)  915  602  2,328  48,093  49,394  1,433  53,676 2019 يونيو 30الرصيد في 

 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة. تشكل جزءاً المرفقة إن اإليضاحات 



 .م.ك.ع. وشركاتها التابعةش -ة شركة التسهيالت التجاري

 دولة الكويـــت

 2020يونيو  30بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )غير مدقق(

 )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي(
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 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةال إيضاح 

  2020   2019 

     األنشطة التشغيلية 

 8,961  (12,849)  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالضرائب  قبل )الخسارة(/ الربح

     تعديالت لـ:

 62  57  اســتهالك

لعادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح خسائر/ )ارباح( التغير في القيمة ا

 (2,266)  2,367  أو الخسارة

 541  -  محقق من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ربح

 (500)  (416)  إيرادات فوائد

 (1,335)  (1,238)  إيرادات توزيعات 

 (347)  (116)  في نتائج شركات زميلة حصة

 -  1,979  تكاليف اقتراض

 99  99  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (885)  12,330  مخصص مصاريف خسائر ائتمان

  2,213  4,330 

 7,011  13,300  في ذمم تسهيالت مدينة النقص

ً الزيادة في   120  391  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

 (35)  328  ذمم تجارية دائنة والتزامات أخرىالنقص 

 11,426  16,232  النقد الناتج من العمليات

 (76)  (133)  المدفوع لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 500  416  فوائد مستلمة

 1,246  1,157  توزيعات مستلمة 

 13,096  17,672  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     األنشطة االستثمارية

 5,018  (1,250)  في ودائع  / )الزيادة(النقص

 (63)  (427)  الربح أو الخسارة شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (4,746)  (1,331)  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (111)  -  شراء إضافي لشركة زميلة

 (222)  -  شراء ممتلكات ومعدات

 (648)  -  شراء استثمار عقاري 

 626  -  المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 810  475  المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 664  (2,533)  األنشطة االستثمارية اتج منالن)المستخدم في(/ صافي النقد 

     األنشطة التمويلية

 (4,516)  (13,029)  المسدد من قروض ألجل

 (8,340)  (22)  توزيعات مدفوعة

 -  (1,594)  تكاليف اقتراض مدفوعة

 (10)  -  شراء أسهم خزينة 

 (12,866)  (14,645)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 894  494  الزيادة في النقد والنقد المعادلصافي 

 14,027  14,178  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 14,921  14,672 5 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة. اً تشكل جزء إن اإليضاحات المرفقة

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -ة شركة التسهيالت التجاري

 دولة الكويـــت

 2020يونيو  30مات المالية المرحلية المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلو

 )غير مدققة(

 (ما لم يذكر غير ذلك )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي
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 األنشطة الرئيسيةالتأسيس و .1

ً لقانون الشركات التجارية بدولة  1977يناير  16ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( في  –تأسست شركة التسهيالت التجارية  وفقا

 .1984سبتمبر  29تم إدراج أسهم الشركة األم في سوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ  الكويت.

 لتمويل واالستثمار وأعمال الوساطة.تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في أنشطة ا

 ، دولة الكويت.13103، الصفاة 24284إن عنوان الشركة األم المسجل هو ص.ب. 

   .2020 أغسطس 13تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 السياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد و .2

 عدادأسس اإل 2.1

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم لمالية المرحلية للمجموعة المعلومات اتم إعداد  فيما عدا ما ورد  "التقارير المالية المرحلية" 34وفقا

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة وفقاً  .أدناه

 يير الدولية للتقارير المالية.للمعا

وفقاً لتعليمات المؤسسات الخدمات المالية الصادرة  2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في تم إعداد البيانات المالية المجمعة 

 وتتطلب احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وهيئة أسواق المال والتي عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت

ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  ً إلرشادات  9للتسهيالت االئتمانية وفقا بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً وفقا

لتعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أكبر؛ والتأثير الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ وتطبيق متطلبات كافة المعايير الدولية 

)يشار إليها معاً بـ "المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في  خرى الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةية األللتقارير المال

 .دولة الكويت"(

في رأي اإلدارة أن جميع التعديالت الضرورية بما في ذلك االستحقاقات المتكررة قد تم إدراجها في المعلومات المالية المرحلية 

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً عن النتائج  2020 يونيو 30ليكون العرض بصورة عادلة. إن نتائج األعمال للفترة المنتهية في  المجمعة

. للحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية 2020ديسمبر  31التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها ل

 السياسات المحاسبية الهامة  2.2

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات 

ت المرفقة بها، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة واإليضاحا 2019ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في المجمعة المالية 

 الفترة الحالية كما هو مبين أدناه. علىوالمعدلة التي أصبحت سارية المفعول 

 المعايير المعدلة

 2020يناير  1سارية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 لفترات السنويةى اعلسارية 

 التي تبدأ في أو بعد

عرض البيانات المالية ومعيار  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تعريف المادية 

 السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء. 8المحاسبة الدولي 

 2020يناير  1 

ومات مادية إذا كان حذفها أو تحريفها أو تشويشها من ينص التعريف الجديد على أن  "تعتبر المعل

المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية 

ذات الغرض العام استناداً إلى تلك البيانات المالية بما يضمن توفير معلومات مالية عن منشأة 

 محددة معدة للتقارير". 

  

 2020يناير  1   اندماج األعمال 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –ريف األعمال تع

 ينبغي أن تتضمنمؤهلة كأعمال،  األنشطة واألصول مجموعة لكي تصبحتوضح التعديالت أن  

ً بشكل كبير في إنتاج مخرجات.امدخالً وآلية جوهرية كحد أدنى يس يوضح مجلس  همان معا

ً أن األعمال قد تتحقق دون أن تتضمن جميع المدخالت واآلليات معاي ير المحاسبة الدولية أيضا

المطبقة على هذه المدخالت يجب أن يكون  لياتأي أن المدخالت واآلالالزمة إلنتاج المخرجات، 

 مخرجات". إنتاجمخرجات" بدالً من "القدرة على  إنتاج لها "القدرة على المساهمة في

  
 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -ة شركة التسهيالت التجاري

 دولة الكويـــت

 2020يونيو  30مات المالية المرحلية المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلو

 )غير مدققة(

 (ما لم يذكر غير ذلك )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي
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  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 لفترات السنويةى اعلسارية 

 التي تبدأ في أو بعد

 عديالت على مراجع إطار المفاهيم الواردة في المعايير الدولية للتقارير الماليةالت

 3والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

محاسبة ، ومعيار ال14والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ومعيار المحاسبة  34ومعيار المحاسبة الدولي رقم  8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1الدولي 

، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  37الدولي 

فسير لجنة وت 19وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  12المالية رقم 

وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير  20تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

لتحديث البيانات المتعلقة بالمراجع  32وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  22المالية رقم 

 مختلف من إطار المفاهيم. واالقتباسات من إطار المفاهيم أو عندما تشير تلك البيانات إلى إصدار

 2020يناير  1 

 - 9األدوات المالية: اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية  7المعيار الدولي للتقارير المالية 

األدوات المالية التعديالت المتعلقة بمسائل ما قبل االستبدال في سياق إصالح سعر الفائدة بين 

 البنوك

 2020يناير  1 

 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعيار : 16ت المعيار الدولي للتقارير المالية تعديال

فيما ، 19متياز اإليجار المتعلق بكوفيد من أجل أن يكون متماشيا مع ا 16الدولي للتقارير المالية 

 يلي بيان بتلك التعديالت: 

، أو اإليجار تكون مماثلة إلى حد كبيرد ينتج عن التغيير في مدفوعات اإليجار مراجعة لعق -     

 أقل من، مقابل اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة.

يؤثر أي تخفيض في مدفوعات اإليجار على المدفوعات المستحقة في األصل في أو قبل  -      

 .2021يونيو  30

 ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام اإليجار األخرى. -      

 

 2020يونيو  1 

لم يكن لها أي تأثير مادي على المعلومات المالية  الحاليةإن التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري على الفترة 

 المرحلية المجمعة.

 إدارة المخاطر المالية .3

 تقديرات القيمة العادلة 3.1

ع أصل أو دفع  لنقل التزام في معاملة منظمة بين مشاركين في السوق كما في إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالم  مقابل بي

 تاريخ القياس. يتم قياس األصول المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. تبين الجداول التالية معلومات حول كيفية

 تحديد القيم العادلة لهذه األصول المالية.

 ةتسلسل القيمة العادل

 ي: يحلل التسلسل التالي األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بواسطة طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلفة على النحو التال

  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في سوق نشط ألدوات مماثلة؛  :1المستوى 

  ظة سواء بشكل مباشر كـ "األسعار" أو غير مباشر كـ مدخالت بخالف األسعار المعلنة والتي تعتبر ملحو : 2المستوى

 "مشتقات األسعار"؛ و

  مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند على بيانات سوقية ملحوظة. : 3المستوى 
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 األصول المالية

  القيمة العادلة كما في 

تسلسل القيمة 

 العادلة

 

 القطاع

يونيو  30 

2020 

ديسمبر  31 

2019 

يونيو  30 

2019 

  

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 مؤسسات مالية  1المستوى   10,701  12,018  10,060  أوراق مالية مسعرة –الخسارة 

  10,060  12,018  10,701     

مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح استثمارات 

 مؤسسات مالية  2المستوى   1,172  1,167  1,186   أدوات دين –أو الخسارة 

من خالل بيان  استثمارات مالية بالقيمة العادلة

 مؤسسات مالية  2المستوى   12,538  11,469  11,437  مسعرةغير  أدوات دين –الدخل الشامل اآلخر 

 متنوعة  2المستوى   -  -  1,250  

 عقارات   2المستوى   3,000  3,750  2,500  

  16,373  16,386  16,710     

من خالل بيان  استثمارات مالية بالقيمة العادلة

 صناعة  3المستوى   12  -  -  غير مسعرةصناديق  –الدخل الشامل اآلخر 

دلة من خالل بيان ااستثمارات مالية بالقيمة الع

 عقارات   3المستوى   20,319  19,946  20,899  غير مسعرة اوراق مالية –الدخل الشامل اآلخر 

 متنوعة  3المستوى   -  -  1,787  

 مؤسسات مالية  3المستوى   -  1,379  -  

 مؤسسات مالية  3المستوى   2,276  725  1,378  

 خدمات  3المستوى   739  1,783  756  

 مؤسسات مالية  3المستوى   162  455  462  

  25,282  24,288  23,508     

  51,715  52,692  50,919     

 هي كما يلي: 3إن الحركة في االستثمارات المصنفة ضمن المستوى 

 

 يونيو 30 

2020 

ديسمبر  31 

2019 

 )مدققة(

 يونيو 30 

2019 

 19,904  19,904  24,288  الرصيد االفتتاحي
 126  604  134  التغير في القيمة العادلة 

 4,291  6,499  1,330  مشتريات / تحويالت

 (809)  (2,719)  (470)  يعاتمب

 (4)  -  -  خسائر االئتمان المتوقعة 

 23,508  24,288  25,282  الرصيد الختامي

  . يتم التوصل إلى القيم العادلة لالستثمارات في أسهم عن طريق أسعار السوق المسعرة والنماذج األخرى

ات المماثلة وصافي قيمة األصل. إن المدخالت الجوهرية غير تتضمن أساليب التقييم معلومات سوقية ملحوظة تتعلق بالشرك

الملحوظة المستخدمة في أساليب التقييم تتضمن بشكل رئيسي مضاعفات السوق مثل نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ونسبة السعر 

 من التسلسل الهرمي.    3المستوى  ي إلى األرباح. إن المدخالت غير الملحوظة األكثر أهمية المستخدمة هي خصم انعدام السيولة ف

ال يشير تحليل الحســاسية الذي تم على تقديرات القيمة العادلة، من خالل تنويع افتراضات المعلومات بهــامش معقول، إلى وجود 

 أي أثر جوهري على بيـان المركز المـالي المجمع أو بيان الربح أو الخسارة المجمع.
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 المخاطر المالية 3.2

المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية فيما يتعلق بأنشطتها. ال تتضمن  تتعرض

المعلومات المالية المرحلية المجمعة كافة المعلومات الخاصة بإدارة المخاطر المالية واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية المجمعة 

 فيما عدا التالي: 2019ديسمبر  31ة مع البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة كما في السنوية وينبغي قراءتها مقترن

 األصول المالية المعدلة (أ 

 ستحقاق لمدينو التمويل لثالثة أشهر.لى تأجيل االإدى مما أ أبريل ومايو ويونيومدينو التمويل ألشهر أقساط  دارة تأجيلقرر مجلس اإل

 . السماحبعد فترة السداد  جح أن يتمفي رأي اإلدارة، من المر

 :الجدول التالي معلومات عن األصول المالية التي تم تعديلها / إلغاء االعتراف بها وخسارة التعديل في تاريخ ما سبق ذكره وضحي

 دينار كويتي  

 219,209  بالتكلفة المطفأة -الموجودات المالية المعدلة خالل الفترة الالحقة 
 216,002  ية للتدفق النقدي المعدل بمعدل الفائدة الفعلية األصليةالقيمة الحال

 3,207  خسارة التعديل *

 خسارة من تأجيل أقساط ائتمانية" في بيان الربح أو الخسارة المرحلي المجمع.تم ادراج هذه الخسارة ضمن بند "* 

 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان (ب 

في  ؤشر للزيادة الجوهريةكم حتمالية التعثرالوكذلك النوعية أيام التأخير  يفيرات الكمية تواصل المجموعة استخدام كل من التغ

ً الممنوحة ال تشير تلقائي جيل األقساطأتمخاطر االئتمان. وعلي ، فإن   في مخاطر االئتمان. جوهريةإلى حدوث زيادة  ا

 دراج المعلومات المستقبليةإ (ج 

دراج المعلومات المستقبلية بما في ذلك أي تنبؤات للظروف االقتصادية المستقبلية قد تم إي إن المنهجيات واالفتراضات المستخدمة ف

وانخفاض أسعار النفط وما تبع ذلك من آثار سلبية على  19-عتبار أثر كوفيداال يف خذاً أمراجعتها وتحديثها من قبل المجموعة 

 االقتصاد.

 التعثر احتمالية (د 

البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات  االحتساب، يشمل ةمعين ةزمني فترةخالل  التعثرالية تقدير الحتم احتمالية التعثر هي

 .للظروف المستقبلية

 معدل الخسارة عند التعثر (ه 

مع . ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض تلقيها، يمثل قيمة الخسارة عند حدوث التعثر

 مراعاة التدفقات النقدية من الضمانات والتحسينات االئتمانية المتكاملة.

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .4

إن األحكام الهامة والتقديرات المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في إعداد 

 ، فيما عدا التغيرات الموضحة أدناه:2019ديسمبر  31لسنوية للمجموعة للسنة المنتهية في البيانات المالية المجمعة ا

 الخسائر االئتمانية المتوقعة وتعديل الموجودات المالية 

ر ومعدل بما في ذلك احتمالية التعثقامت المجموعة بإعادة تقييم أحكامها وتقديراتها الهامة فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة )

 .3.1المستقبلية( وتعديل الموجودات المالية كما هو موضح تفصيالً في إيضاح  دراج المعلوماتإوالخسارة عند التعثر 

 غير الماليةلألصول القيمة العادلة 

لعادلة من خالل دارة القيام بدراسات داخلية وذلك لتحديد القيمة ان  يتوجب على اإلإلتحديد القيمة العادلة لألصول غير المالية، ف

 على هذه الدراسات.  ثر على القيمة العادلة بناءً أاستخدام أساليب التقييم المناسبة، ولم تالحظ الشركة 

 قياسات القيمة العادلة وأساليب التقييم

ومعدل النمو ومعدل المتوقع التدفق النقدي دارة القيام بتقدير ن  يتطلب من اإلإلتحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة، ف

 .3الخصم وما إلى ذلك كما هو موضح في إيضاح 
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  أرصدة لدى البنوك نقد و .5

 يونيو 30 

2020 

 ديسمبر 31 

2019 

 )مدققة(

 يونيو 30 

2019 

 4  5  37 نقد بالصندوق

 13,418  14,173  14,635 أرصدة لدى البنوك

 12,104  10,043  10,435 ودائع 

 25,107  24,221  25,526 

 (10,605)  (10,043)  (10,435) أشهر ستةناقصاً: ودائع ذات آجال استحقاق أصلية تتجاوز 

 14,921  14,178  14,672 التدفقات النقدية المجمعألغراض بيان النقد والنقد المعادل 

دينار كويتي  لفأ 10,435 يعادل ما لدى بنوك أجنبية بالشرق األوسطالمقومة بالدوالر األمريكي والليرة اللبنانية بلغت الودائع 

وتلك المقومة بالدينار الكويتي  (.2019 يونيو 30 -ألف دينار كويتي  10,832و 2019 ديسمبر 31 -ألف دينار كويتي  10,043)

تحمل هذه الودائع معدّل فائدة يتراوح (. 2019يونيو  30 –أف دينار كويتي  1,272و 2019ديسمبر  31 –بمبلغ الشي )ال شيء 

ان الودائع المقومة  سنوياً.( 2019 يونيو 30 -% 8% إلى 2.75و، 2019 ديسمبر 31 -% 9.50% إلى 8) %8إلى  %2ن م

ألف دينار كويتي هي ودائع في جمهورية لبنان، وبالرغم من الصعوبات التي تمر  10,343بالدوالر األمريكي والليرة اللبنانية بمبلغ 

ألف  2,154ه المبالغ قابلة لالسترداد. ان خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالودائع ألجل بلغت بها لبنان فان االدارة تعتقد ان هذ

 (.2019ديسمبر  31 –ألف دينار كويتي  1,296) دينار كويتي

 مدينةتسهيالت ذمم  .6

 - %4.85) %1.98 بلغت 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالالتسهيالت االئتمانية لفترة من إن متوسط معدّل الفائدة المكتسبة 

 ( سنوياً.2019 يونيو 30 -% 4.73و ،2019 ديسمبر 31

 استثمارات في أوراق مالية .7

 يونيو 30 

2020 

ديسمبر  31 

2019 

 )مدققة(

 يونيو 30 

2019 

 11,873  13,185  11,245 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات

 39,046  39,507  40,470 دلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخراستثمارات بالقيمة العا

 51,715  52,692  50,919 

 في شركات زميلة اتاستثمار .8

 

 مكان التشغيل

  نسبة الملكية  والتسجيل

 

 النشاط األساسي

 عقاري استثمار  %30.21  الكويت  .م.العقاري ش.م.ك لالستثمارشركة التسهيالت 

 ةفارهإيجار وتأجير السيارات ال  %44.56  الكويت م.يارات ش.م.ك.شركة األولوية للس

  2020 يونيو 30ألف دينار كويتي عن الفترة المنتهية في  116بلغ نصيب المجموعة من نتائج أعمال الشركات الزميلة 

 دارات الشركات الزميلة.تم االعتماد على المعلومات المالية المعدة بمعرفة إ .(2019 يونيو 30 –دينار كويتي  ألف 347)

 قـروض ألجـل .9

 يونيو 30 
2020 

ديسمبر  31 
2019 
 )مدققة(

 يونيو 30 
2019 

 143,598  135,636  123,790 قروض مقّومة بالدينار الكويتي

 8,845  6,313  5,130 قروض مقّومة بالدوالر األمريكي

 128,920  141,949  152,443 
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  -مليون دينار كويتي  69) دينار كويتي ال شيءض بالدينار الكويتي بمبلغ وقراتفاقيات المجموعة على  وقعتخالل الفترة، 

 .(2019 يونيو 30 -دينار كويتي  مليون 69و، 2019ديسمبر  31

ً وللقروض  %2.86 كان 2020 يونيو 30إن المتوسط المرجح لمعدّل الفائدة على القروض بالدينار الكويتي القائمة في  سنويا

% 4.28% سنوياً و3.95و ،2019ديسمبر  31 - سنوياً على التوالي %4.13% سنوياً و(3.91سنوياً  %3.51 األمريكي بالدوالر

 (.2019 يونيو 30 -سنوياً على التوالي 

ً لمعداّلتمعدالت فائدة متغيرة. لقد تم تحديد الحصول عليها مقابل  قد تم 2020 يونيو 30إن القروض ألجل كما في   الفائدة وفقا

ألف دينار كويتي  119,136 المجموعة عقود عمالء بقيمة قدمتتجارية عادية متاحة في سوق الدين على أسس تجارية بحتة. 

قرض  17( كضمان لعدد 2019 يونيو 30 -ألف دينار كويتي  213,184و 2019ديسمبر  31 -ألف دينار كويتي  182,240)

ألف دينار  128,920( بأرصدة قائمة بمبلغ 2019 يونيو 30 -جل قرض أل 17، و2019ديسمبر  31 -قرض ألجل  18ألجل )

 (. 2019 يونيو 30 -ألف دينار كويتي  152,443و، 2019ديسمبر  31 -ألف دينار كويتي  141,949) كويتي

  الصلةمعامالت األطراف ذات  .10

إلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين على الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس ا الصلةتشتمل األطراف ذات 

. يتم اعتماد الصلةالمجموعة معامالت مع األطراف ذات  تبرمبالمجموعة وعائالتهم والشركات التي يملكون حصصاً رئيسية فيها. 

 سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 

 معلومات المالية المرحلية المجمعة هي كما يلي:المتضمنة في ال الصلةأرصدة األطراف ذات معامالت و إن

 مدفوعات موظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة األم (أ 

 أشهر المنتهية في ثالثةال 
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في ستةال 
 يونيو 30

 2020  2019  2020  2019 

 237  269  123  134 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
 176  51  151  20 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

 154  274  320  413 

 ذمم تسهيالت مدينة  (ب 

 26  32  26  32 يناير 1الرصيد في 
 (3)  (3)  (1)  (2) أقساط مسددة مستلمة

 23  29  25  30  يونيو 30الرصيد في 

 أسهم الخزينة .11

 

 يونيو 30

2020 

ديسمبر  31 

2019 

 )مدققة(

 يونيو 30 

2019 

 53  203  - لمشتراة )باأللف(عدد األسهم ا

 10  40  - تكلفة األسهم المشتراة خالل الفترة / السنة )ألف دينار كويتي(

 5,144  6,223  5,296 القيمة السوقية لمجموع أسهم الخزينة المشتراة )ألف دينار كويتي(

 5.36  5.39  5.39 )%(نسبة األسهم المصدرة 

 28,792  28,942  28,942 مجموع عدد األسهم )باأللف(

تكلفة أسهم الخزانة المشتتراة طتوال فتترة تملكهتا وذلتك وفقتاً لتعليمتات  عادلحتياطيات وأرباح مرحلة تاألم باالحتفاظ با تلتزم الشركة

 الجهات الرقابية ذات العالقة.

 

 

 

 

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -ة شركة التسهيالت التجاري

 دولة الكويـــت

 2020يونيو  30مات المالية المرحلية المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلو

 )غير مدققة(

 (ما لم يذكر غير ذلك )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي
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 ستثمارات ا / )خسائر(أرباحصافي  .12

 أشهر المنتهية في ثالثةال 
 يونيو 30

 منتهية فيأشهر ال ستةال 
 يونيو 30

 2020  2019  2020  2019 

 2,266  (2,367)  1,459  1,038 في القيمة العادلة  التغير
مالية بالقيمة  استثماراتمن بيع  ربح محقق

 (541)  -  (541)  - العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 1,335  1,238  441  510 إيرادات توزيعات

 1,548  1,359  (1,129)  3,060 

 السـهم خسارة(/ربحية .13

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي:فترة اليتم احتساب ربحية السهم بتقسيم ربح 
 أشهر المنتهية في ثالثةال 

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في ستةال 

 يونيو 30

 2020  2019  2020  2019 

 8,511  (12,852)  5,612  (5,525) ربح الفترة)خسارة(/ 

 مــسه 

 المتوسط المرجح لعدد أسهم الشركة األم
 536,764 المصدرة والمدفوعة )باأللف(

 
536,764 

 
536,764 

 
536,764 

المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة للشركة 
 (28,942) األم )باأللف(

 
(28,757) 

 
(28,942) 

 
(28,748) 

هم القائمة للشركة المتوسط المرجح لعدد األس
 507,822 األم )باأللف(

 
508,007 

 
507,822 

 
508,016 

  17  (25)   11  (11) فلس -ربحية السهم )خسارة(/ 

 اإليرادات وتحليل القطاعات  .14

ة بالكامل تزاول المجموعة نشاطها في مجال واحد، وهو منح التسهيالت االئتمانية للعمالء. ويتم القيام بأنشطة التسهيالت االئتماني

 في السوق المحلي الكويتي. تمتلك المجموعة استثمارات داخل وخارج الكويت.

إن تحليل القطاعات للربح من األنشطة االعتيادية ومجموع األصول ومجموع االلتزامات وصافي األصول المستخدمة حسب 

 الموقع الجغرافي هو كما يلي:
 المجمــوع  دولــي  الكويــت 

       2020 يونيو 30في 
الربح قبل مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة 

 (12,849)  974  (13,823) ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، والزكاة دعم العمالة الوطنية

 291,092  45,236  245,856 إجمالـي األصول
 (148,953)  (5,130)  (143,822) إجمالـي االلتزامات

 142,160  40,106  102,034 ةصافي األصول المستخدم

      )مدققة( 2019ديسـمبر  31في 
 25,341  2,332  23,009 إجمالي اإليرادات

الربح قبل مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة 
 13,953  2,332  11,621 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، والزكاة دعم العمالة الوطنية

 316,174  42,919  273,255 إجمالـي األصول
 (152,184)  (6,313)  (145,871) إجمالـي االلتزامات

 163,990  36,606  127,384 صافي األصول المستخدمة

       2019 يونيو 30في 
الربح قبل مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة 

 8,961  1,142  7,819 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، والزكاة دعم العمالة الوطنية

 321,437  43,171  278,266 إجمالـي األصول
 (162,885)  (8,845)  (154,040) إجمالـي االلتزامات

 158,552  34,326  124,226 صافي األصول المستخدمة



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -ة شركة التسهيالت التجاري

 دولة الكويـــت

 2020يونيو  30مات المالية المرحلية المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلو

 )غير مدققة(

 (ما لم يذكر غير ذلك )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي
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 التزامات .15

دينار  وال شيء، 2019ديسمبر  31 -ألف دينار كويتي  1,193)دينار كويتي  ال شيءلدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 

 ( نتيجة شراء استثمارات.2019 يونيو 30 - كويتي

 الجمعية العمومية للمساهمين .16

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 2020و يوني 3الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في  انعقدت

ألف دينار  9,140بقيمة  (2018 - فلس للسهم 17)س لكل سهم لف 18قع نقدية بوا، كما وافقت على توزيع أباح 2019ديسمبر  31

 (.2018 - ألف دينار كويتي 8,636)كويتي 

 19-كوفيدتأثير  .17

هذا  أدى. ة( باعتباره جائحة عالمي19-كوفيد)مستجد ال فيروس كوروناتفشي  2020مارس  11أعلنت منظمة الصحة العالمية في 

في اقتصاديات أعمالها المجموعة  تزاول .سع وما تبع ذلك من آثار سلبية على النشاط االقتصاديإلى تعطل األعمال بشكل واالحدث 

ً كما على أسعار النفط الخام. بشكل نسبي تعتمد  غير مسبوق. تراقب  في تاريخ التقرير، شهدت أسعار النفط تقلبات وتراجعا

ها وممارسات إدارة المخاطر األخرى الخاصة ب عمالاأل استمراريةقامت بتفعيل خطط عن كثب، وقد هذه األوضاع المجموعة 

 .19-نظراً لتفشي كوفيد عملياتها وأدائها المالية وتأثيراتها على تعطل األعمال المحتملحالة إلدارة 

ً المجموعة تقييمأجرت  قامت ة، ولتقارير الماليلفي ضوء المعايير الدولية وذلك على النتائج المالية للمجموعة،  19-كوفيد آلثار ا

المتعلقة بمنهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة التالية وشرح التغيرات المجمعة المالية المرحلية المعلومات ج في هذه ائلنتبدمج ا

 :2020 يونيو 30المنتهية في وللفترة كما في المتعلقة بالتقييم تقديرات واألحكام الو

 نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة

. تم تقدير 2020يونيو  30المتوقعة كما في  يةخسائر االئتمانالعة بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد قامت المجمو

ومراعاة حقيقة تزايد المعدلة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة في تاريخ التقرير المتوقعة الخسائر االئتمانية 

ً عت الوضع الحالي بوتيرة سريعة. را في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد مدى ات الحادة التقلبأثر  المجموعة أيضا

 السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. يةخطورة واحتمال

 تقديرات وأحكام التقييم

على المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالية التأثير المحتمل للتقلبات االقتصادية الحالية االعتبار المجموعة في أخذت 

أفضل تقدير لإلدارة بناًء على معلومات يمكن مالحظتها. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة وال  المدرجةللمجموعة. تمثل المبالغ 

ً تزال القيم الدفترية لألصول حساسة لتقلبات السوق. يبقى تأثير البيئة االقتصادية غير المؤك وستستمر  دة إلى حد كبير حكميا

 ً  لذلك في إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم. المجموعة وفقا

 المالية الموجوداتتعديل 

  2020أبريل  1قامت المجموعة بتأجيل سداد أصل الدين والفائدة المستحقة لمحفظة التمويل المدينة لمدة ثالثة أشهر تبدأ من 

 (.3.2)إيضاح 

 مبدأ االستمرارية

االقتصادية الحالية وجميع  المجموعة بتقييم ما إذا كانت تزاول أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية في ضوء الظروف قامت

المستقبلية. أُجريت التوقعات لتشمل األداء المستقبلي للمجموعة ورأس  المعلومات المتاحة حاليًا حول المخاطر وحاالت عدم التأكد

، إال أن (COVID-19لفيروس كرونا المستجد )باستخدام التقديرات المنقحة للتدفقات النقدية. ُرغم األثر المتنامي  مال والسيولةال

مزاولة عملياتها التشغيلية فضالً عن أن موقفها المتعلق  التوقعات الحالية تشير إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في

المرحلية  . ونتيجة لذلك، فقد أُعدت هذه المعلومات المالية2019ديسمبر  31كبير ولم يتغير منذ  يتأثر إلى حدباالستمرارية لم 

 .المجمعة بشكل مالئم على أساس مبدأ االستمرارية

 


