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عقد �أول اجتماع ملجل�س النقد الكويتي بتاريخ  4دي�سمرب 1960م حيث وافق يف تلك اجلل�سة
على طرح الدينار الكويتي للتداول ب�شكل ر�سمي يف الأ�سواق ،وبتاريخ  24دي�سمرب � 1960صدر
املر�سوم الأمريي رقم  54ل�سنة  1960ليحدد ال�شكل والت�صميم واحلجم للفئات الورقية واملعدنية
للعملة الكويتية اجلديدة.
ُ�سكت �أول عملة كويتية يف عهد احلاكم اخلام�س للكويت ،ال�شيخ /عبد اهلل بن �صباح بن جابر
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تنق�سم ال�صكوك النقدية يف دولة الكويت �إلى �ست فئات وهي (ربع دينار ،ن�صف دينار ،دينار،
خم�سة دنانري ،ع�رشة دنانري ،ع�رشين دينار)
تنق�سم الفئات املعدنية من العملة الكويتية �إلى �ست فئات وهي (  100فل�س 50 ،فل�س 20 ،فل�س،
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني بعد التحيــة
باال�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن �إخواين و�أخوات ـ ـ ــي �أع�ضاء جمل�س �إدارة �رشكة الدي ـ ــرة القاب�ض ــة � ،أق ّدم لك ــم التقرير ال�سنوي لأعمال ال�رشك ــة عـ ــن ال�سنة املاليـ ـ ــة املنتهي ــة فـ ـ ــي 2012/12/31

ملحــة عامــة:
بعد عامني من التعايف الهزيل وغري املتكايفء من الأزمة املالية  ،ت�أرجح االقت�صاد العاملي على حافة االنكما�ش يف عام  . 2012كما ا�ستمر النمو ال�ضعيف وهذا النمو كان بعيد ًا على �أن يكون كايف للتعامل
مع الأزمات  ،كما ا�ستمرت �أزمة الديون ال�سيادية يف عدد من الدول الأوروبية وتفاقمت نقاط ال�ضعف يف امليزانيات العمومية للبنوك التي متتلك �أ�صول ذات �صلة.
�أما االقت�صاد الكويتي مل يكن يف �أح�سن حال خالل العام  ،2012حيث �أدى تعطيل خطة التنمية �إلى �ضعف �ضخ االنفاق احلكومي على امل�شاريع التنموية  ،و�شهد �سوق الكويت للأوراق املالية
�إنخفا�ضا يف م�ؤ�رشيه ال�سعري والوزين على الرغم من وجود فرتات يف االنتعا�ش املنقطع واملتباين  .كما متيز العام  2012ب�إحجام ال�سيولة عن الدخول يف �سوق الكويت للأوراق املالية من جراء
تداعيات تطبيق نظام تداول جديد تزامن مع �إنطالقته حالة من ال�ضبابية يف فهم النظام اجلديد �أدت �إلى عزوف عدد كبري من املتداولني عن �ضخ �سيولة �ضخمة يف ال�سوق .
االداء املالــي:
�سج ــلت ال�رشكة خ�سائر خالل الع ـ ــام  2012بلغ ــت  16.7مليون دينار كويتي ( مايعادل  22.45فل�سا لل�سهم الواحد) مقابل خ�سائر بلغت  16.5مليون دينار كويتي ( مايعادل  22.37فل�سا
لل�سه ــم الواحـ ــد) خالل العام املن�رصم  .واجلزء الكبري منها �سببه انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املحلية والأجنبية يف ال�رشكة الأم وبع�ض ال�رشكات الزميلة خالل العام .2012
وقد عملت ال�رشكة خالل العام  2012على جدولة و�إعادة هيكلة بع�ض القرو�ض املمنوحة لل�رشكة من بع�ض البنوك  ،وقد حر�صت ال�رشكة الأم على عدم رفع ا�ستدانتها من البنوك .وبلغ �إجمال ـ ــي
القرو�ض املحلية والأجنبية واخلا�صة بال�رشكة الأم وال�رشكات التابعة مبلــغ  39مليون دينار كويتي  ،وتعادل  36.4%من قيمة �إجمايل �أ�صول ال�رشكة مقارنة بال�سنة املا�ضية بلغ �إجمايل القرو�ض
 34.5مليون دينار كويتي وتعادل  27.4%من �إجمايل �أ�صول ال�رشكة والزيادة بني ال�سنة احلالية واملا�ضية تعود ح�رصي ًا حل�صول �إحدى ال�رشكات التابعة لقرو�ض وت�سهيالت بنكية من �أحد البنوك
املحلية  ،وذلك للتو�سع يف الن�شاط الت�شغيلي وزيادة القدرات الت�شغيلية لتلك ال�رشكة التابعة.
االداء العـام لل�شركات التابعة والزميلة:
على الرغم من ا�ستمرار البيئة الت�شغيلية ال�صعبة  ،متكنت عدد من �رشكاتنا التابعة والزميلة يف املحافظة على ح�ص�صها ال�سوقية والتو�سع يف ن�شاطها الت�شغيلي وزيادة منتجاتها وخدماتها وقدراتها
الت�شغيلية  ،فقد قامت �رشكة فا�ست تلكو ( )Fasttelcoوهي �إحدى ال�رشكات التابعة بالتوقيع على �إتفاقيتي حق االنتفاع خالل العام احلايل ب�رشاء �سعة كبرية على نظام كابالت االت�صاالت حتت
املائية من �إحدى ال�رشكات ملدة ( )15عام ًا لتقدمي املزيد من اخلدمات لعمالئها الكرام ب�أ�سعار تناف�سية ويكون التوا�صل االجتماعي والتجاري يف متناول اجلميع ولتواكب املناف�سة ال�شديدة يف قطاع
نقل البيانات وخدمات االنرتنت وقطاع اخلدمات اخلا�صة يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والف�ضل يعود �إلى االدارة اجلديدة مبا قامت به من توظيف كوادر جديدة وبكفاءات عالية �شملت
كل القطاعات منها الفنية  ،املوارد الب�رشية وكذلك االدارة املالية لغر�ض تطوير اخلدمات مل�ستويات �أف�ضل وخلدمة �أهداف ال�رشكة ب�أكمل وجه  .باال�ضافة �إلى �رشك ـ ــة مطابع اخلط وهـ ــي �إحدى

ال�رشكات الرائدة يف الكويت يف جمال الطباعة والتغليف  ،و�شهـ ــدت �إنطالقة جديدة وقوية يف النمو جتاوزت م�ستويات الذروة العائدة ل�سنوات ازدهار القطاع ال�صناعي وحققت �أرباح جيدة خالل
العام  2012ونتوقع املزيد من النمو واالزدهار يف ال�سنوات القادمــة  .وكذلك �رشكة �أيوا جلف ( )Aiwa gulfوهي �إحدى ال�رشكات الرائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،حيث قامت
بتوزيع �أرباح نقدية بلغت  15%لنتائج �أعمالها لعام  2011و ّمت توزيعها خالل العام  ،2012و�ست�ستمر ال�رشكة يف حتقيق عوائد جيدة تفوق �أرباح ال�سنوات املا�ضية .
�أما بالن�سبة للملكيات اال�سرتاتيجية املدرجة لل�رشكة ،فقد قامت ال�رشكة الدولية للتمويل يف تطبيق �إ�سرتاتيجيتها اال�ستثمارية الهادفة �إلى التو�سع من خالل طرح منتجات �إ�ستثمارية ذات عوائد من
خالل طرح �إ�ستثمارات عقارية ذات دخل ثابت يف اململكة املتحدة .كما قامت بتو�سيع متثيلها اال�ستثماري من خالل افتتاح ذراع �إ�ستثماري يف دولة االمارات العربية املتحدة لرتتيب �صفقات تتنا�سب
مع �إحتياجات العمالء.
باال�ضافة �إلى قيام ال�رشكة الأم باال�ستثمار يف �رشكة يونيف�ست كابيتال (  ) Univest Capitalومقرها يف االمارات العربية املتحدة ( دبي )  ،وهي �رشكة متخ�ص�صة يف �إدارة الأ�صول املالية وتقدمي
اال�ست�شارات املالية برتخي�ص معتمد من مركز دبي املايل وب�إدارة ذات كفاءة عالية الدارة ال�رشكة عن طريق �رشكة زميلة حتت �إ�سم �رشكة يونيف�ست جروب (.)Univest Group
�أما بالن�سبة ل�رشكة اال�ست�شارات املالية الدولية  ،فقدعملت على �إعادة جدولـة قرو�ض من البنوك املحلية  .كما قامت بتنظيم تدفقاتها النقدية وانتهاز الفر�ص لال�ستثمار يف �سوق الكويت للأوراق
املالية عن طريق بيع �أ�صول عقارية و�أ�سهم و�أ�صول �أخرى باال�ضافة �إلى افتتاح �أول فندق ت�شغيلي ل�رشكتها التابعة يف دبـي ( فندق فريمونت النخلة ) الذي بلغ تكلفته  330مليون دوالر �أمريكي.
واجلدي ــر بالذك ـ ــر �أن جمموعة �إيفا وبالتعاون مع م�ستثمرين كويتيني ودوليني وبعد خم�س ـ ـ ـ ــة �أعـ ــوام مـ ــن العم ــل املتوا�ص ـ ــل قام ـ ـ ــوا بت�أ�سي�س �رشكة ميامي الدوليـة القاب�ضـ ــة
( )MIAMI INTERNATIONAL HOLDING –MIHيف الواليات املتحدة الأمركية  .وقد متكنت �رشكة مياك�س (MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE )MIAX
التابعة لها من احل�صول على موافقة هيئة الأوراق والبور�صة الأمريكية الن�شاء بور�صة لتداول الأوراق املالية بنظام الأوب�شن ( . )MIAX OPTION EXCHANGEوقد بد�أ التداول االلكرتوين يف
الأوب�شن �إعتبارا من �شهر دي�سمرب  2012بتوفيق من اهلل ثم مبجهودات القائمني على هذا امل�رشوع.
اخلطط امل�ستقبلية:
�أما خطط ال�رشكة امل�ستقبلية ف�ست�ستمر ال�رشكة يف الرتكيز على التخارج من بع�ض �إ�ستثماراتها يف القطاع ال�صناعي وقطاع االت�صاالت واخلدمات .و�ست�سعى
ال�رشكة �إلى تقلي�ص الديون مبا فيها القرو�ض يف املقام الأول وحتقيق مردود جمزي يف اال�ستثمار.
ويف اخلتام � ،أتقـدم بال�شكر واالمتنان لكافـة م�ساهمي ال�رشكة الكرام على دعمهم املتوا�صل والثقة التي �أولوها لنا ،وبا�سمكم جميع ًا
نعرب عن تقديرنـا للجهد الذي بذله فريق االدارة وموظفي ال�رشكـة يف �أداء عملهم وذلك لتحقيق �أهداف ال�رشكة  ،راجي ًا لهم
التوفيق والنجاح.

عبــدالوه ــاب �أحمـ ـ ـ ـ ــد النقيب
رئي�س جمل�س االدارة والع�ضو املنتدب
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تابع /تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
مدققون وم�ست�شارون

عمارة ال�سوق الكبري  -برج �أ – الطابق التا�سع
تلفون)965( 2244 3900-9 :
فاك�س)965( 2243 8451 :
�ص.ب � 2986صفاة –  – 13030الكويت
الربيد الإلكرتوينgt@gtkuwait.com :

مدققون وم�ست�شارون

ع�ضو م�ستقل يف يو �إت�ش واي
تلفون)965( 2256 4221 :
فاك�س)965( 2256 4214 :
�ص.ب  20316ال�صفاة –  – 13064الكويت
الربيد الإلكرتوينfawzia@fmh.com.kw :

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
الى ال�سادة امل�ساهمني
�شركة الديرة القاب�ضة – �ش.م.ك (قاب�ضة)
الكويت
التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�رشكة الديرة القاب�ضة �رشكة م�ساهمة كويتية (قاب�ضة) وال�رشكات التابعة لها  ،وت�شمل بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب ،2012
والبيانات املجمعة للدخل والدخل ال�شامل وبيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات
التو�ضيحية الأخرى.

للمن�ش�أة  .كما يت�ضمن التدقيق تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل االدارة  ،وكذلك تقييم العر�ض االجمايل ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتوفر لنا �أ�سا�سا البداء ر�أي حول �أعمال التدقيق .
الر�أي
بر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل ل�رشكة الديرة القاب�ضة وال�رشكات التابعة لها كما يف  31دي�سمرب  ،2012والنتائج املالية لأعمالها
والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .
التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى
بر�أينا �أن ال�رشكة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�رشكة فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة ،متفقة مع ما هو وارد يف
تلك ال�سجالت  .وقد ح�صلنا على كافة املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �رضورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�رشكات رقم
( )25لسنة  2012والنظام الأ�سا�سي لل�رشكة  ،والتعديالت الالحقة له ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقا للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا ،مل تقع خالل ال�سنة خمالفات لأحكام
قانون ال�رشكات رقم ( )25لسنة  2012أو النظام األساسي للشركة  ،والتعديالت الالحقة له  ،على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط ال�رشكة �أو مركزها املايل.

م�س�ؤولية الإدارة حول البيانات املالية املجمعة
�إن الإدارة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن اعداد وعر�ض تلك البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية  ،وعن نظام ال�ضبط الداخلي الذي تراه الإدارة منا�سبا لتمكينها من
�إعداد البيانات املالية املجمعة ب�شكل خال من فروقات مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.

عبداللطيف حممد العيبان ()CPA

(مراقب مرخ�ص رقم  94فئة �أ )
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�رشكاهم

م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي ابداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادا الى �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق  .ان هذه املعايري تتطلب االلتزام
مبتطلبات قواعد ال�سلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة حول ما �إذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.
يت�ضمن التدقيق ،القيام باجراءات لغر�ض احل�صول على �أدلة التدقيق حول املبالغ واالف�صاحات حول البيانات املالية املجمعة .ويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم املدققيني  ،مبا يف ذلك تقدير
املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية يف البيانات املالية املجمعة� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ  .وللقيام بتقدير تلك املخاطر  ،ي�أخذ املدققني بعني االعتبار اجراءات ال�ضبط الداخلي املتعلقة
ب�إعداد وعدالة عر�ض البيانات املالية املجمعة للمن�ش�أة لكي يت�سنى لهم ت�صميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض ابداء الر�أي حول فعالية اجراءات ال�ضبط الداخلي

الكويت
 31مار�س

2013

فوزيه مبارك احل�ساوي

ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية
(مراقب مرخ�ص رقم  80فئة �أ )
مكتب فوزيه مبارك احل�ساوي لتدقيق احل�سابات – يو �إت�ش واي

12

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

13

بيان الدخل املجمع

 31دي�سمرب

بيان الدخل ال�شامل املجمع

2012

اي�ضاحات
االيرادات
مبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
خ�سائر من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
خ�سائر من بيع ا�ستثمارات متاحه للبيع
ح�صة يف نتائج �رشكات زميله
(خ�سارة)  /ربح من بيع ا�سهم �رشكات زميلة
(خ�سارة)  /ربح من ا�ستبعاد �رشكة زميله
ايرادات توزيعات ارباح
ايرادات فوائد و�إيرادات �أخرى
(اخل�سارة)  /الربح من حتويل عمالت �أجنبية
م�صاريف وتكاليف اخرى
تكاليف التوزيع
تكاليف املوظفني
م�صاريف عمومية وادارية و�أخرى
تكاليف متويل
خم�ص�ص ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف قيمة �إ�ستثمار يف �رشكات زميلة

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  59 - 20ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012
د.ك

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

11,066,905

11,871,993

()8,048,155

()8,253,954

3,018,750

3,618,039

269,668

()365,427

()699,285

()336,587

()164,893

()392,352

()4,748,565

()8,536,969

15

()493,226

419,197

15

()293,002

4,477,106

8

289,141

-

157,433

243,308

()271,644

176,079

()2,935,623

()697,606

656,901

559,271

2,194,392

1,798,235

1,132,724

1,094,147

2,201,981

2,555,810

187,123

4,975,991

16

616,967

1,158,486

15

6,914,550

2,848,763

13,904,638

14,990,703

()16,840,261

()15,688,309

()16,689,455

()16,541,223

()150,806

852,914

()16,840,261

()15,688,309

( )22.45فل�س

( )22.37فل�س

10

خ�سارة ال�سنة
خا�ص بـ :
مالكي ال�رشكة االم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

11

 31دي�سمرب

2012

خ�سارة ال�سنة

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012
د.ك
()16,840,261

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك
()15,688,309

�إيرادات ( /خ�سائر) �شاملة �أخرى:

فروقات حتويل ناجتة من عمليات �أجنبية
�إ�ستثمارات متاحة للبيع :
 �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجتة خالل ال�سنة املحول الى بيان الدخل املجمع نتيجة البيع املحول الى بيان الدخل املجمع نتيجة الهبوط يف القيمةح�صة يف (خ�سائر)  /ايرادات �شاملة اخرى من ال�رشكات الزميلة
جمموع اخل�سائر ال�شاملة الأخرى

616,967

1,158,486

()247,224

3,773,586

()5,273,632

()11,400,840

اجمايل اخل�سائر ال�شاملة لل�سنة

()22,113,893

()27,089,149

�إجمايل (اخل�سائر)  /الدخل ال�شامل اخلا�ص بـ :
مالكي ال�رشكة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

()21,963,087

()27,942,063

()150,806

852,914

()22,113,893

()27,089,149

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  59 - 20ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

3,105

()16,834

()3,342,862

()6,303,048

()2,303,618

()10,013,030

14

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

15

بيان املركز املايل املجمع

 31دي�سمرب

تابع  /بيان املركز املايل املجمع

 31دي�سمرب

2012

اال�صول
اال�صول غري املتداولة
ال�شهره
ممتلكات واالت ومعدات
ا�صل غري ملمو�س
تكاليف م�ؤجلة
ا�ستثمار يف �رشكات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
اال�صول املتداولة
ب�ضاعه
ذمم مدينة وا�صول اخرى
اجلزء املتداول من التكاليف امل�ؤجلة
ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
ودائع ق�صرية االجل
ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات ماليه �أخرى

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012
د.ك

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

7,060,016

7,060,016

12

3,519,858

3,687,033

13

6,182,193

6,182,193

14

980,012

-

15

48,932,291

66,346,625

16

26,286,437

30,177,764

92,960,807

113,453,631

اي�ضاحات

557,509

434,954

17

8,474,707

8,194,718

14

74,400

-

18

3,725,584

2,651,235

26

1,000,000

753,543

26

270,938

785,738

14,103,138

12,820,188

107,063,945

126,273,819

جمموع اال�صول
حقوق امللكية واخل�صوم
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزينة
احتياطي قانوين
بنود �أخرى يف حقوق امللكية
خ�سائر مرتاكمة
جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�رشكة االم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

2012

اي�ضاحات
اخل�صوم
اخل�صوم غري املتداولة

قرو�ض الجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

19
20

()12,364

ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
مدفوعات مقدما من عمالء
اجلزء اجلاري لقرو�ض الجل
م�سحوبات على املك�شوف
جمموع اخل�صوم
جمموع حقوق امللكية واخل�صوم

74,445,648
()201,606

21

1,000,000

1,000,000

22

21,145,010

26,122,466

()55,719,259

()38,565,743

40,859,035

62,800,765

2,273,444

2,424,250

43,132,479

65,225,015

8,766,750

13,674,250

858,008

1,027,677

9,624,758

14,701,927

اخل�صوم املتداولة

عبدالوهاب �أحمد النقيب
رئي�س جمل�س االدارة والع�ضو املنتدب
74,445,648

23

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012
د.ك

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  59 - 20ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

19,450,463

20,747,931

24

4,620,854

4,729,178

23

26,093,876

17,882,526

25

4,141,515

2,987,242

54,306,708

46,346,877

63,931,466

61,048,804

107,063,945

126,273,819

16

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

17

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

 31دي�سمرب

تابع /بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

 31دي�سمرب

2012

احل�ص�ص غري
امل�سيطرة

حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
�أ�سهم
خزينة

الر�صيد يف  1يناير 2012

�رشاء ا�سهم خزينة
بيع ا�سهم خزينة
خ�سارة بيع ا�سهم خزينة
املعامالت مع املالكني
(خ�سارة)  /ربح ال�سنة
خ�سائر �شاملة اخرى:
خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة
اجمايل (اخل�سائر)  /الدخل ال�شامل
لل�سنة
تعديل �سنة �سابقة يف حقوق ملكية
�رشكة زميلة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

احتياطي
قانوين
د.ك

بنود �أخرى يف
حقوق امللكية
(اي�ضاح )22
د.ك

خ�سائر
مرتاكمة
د.ك

د.ك

د.ك

74,445,648

(1,000,000 )201,606

26,122,466

()38,565,743

62,800,765

2,424,250

65,225,015

-

(- )286,081

-

-

()286,081

-

()286,081

-

475,323

-

-

-

475,323

-

475,323

-

-

-

-

()132,038

()132,038

-

()132,038

-

189,242

-

-

()132,038

57,204

-

57,204

-

-

-

-

()16,689,455

()150,806( )16,689,455

-

-

-

()4,977,456

()296,176

()5,273,632

-

-

-

()4,977,456

()16,985,631

()150,806( )21,963,087

-

-

-

-

()35,847

د.ك

)12,364( 74,445,648

)55,719,259( 21,145,010 1,000,000

()35,847

-

-

2,273,444 40,859,035

2012

املجموع

املجموع
الفرعي
د.ك

ر�أ�س املال
د.ك

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

()16,840,261
()5,273,632
()22,113,893

()35,847

احل�ص�ص غري
امل�سيطرة

حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

ر�أ�س املال
د.ك
الر�صيد يف  1يناير 2011

�شطب خ�سائر مرتاكمة
�رشاء ا�سهم خزينة
بيع ا�سهم خزينة
خ�سارة بيع ا�سهم خزينة
املعامالت مع املالكني
(خ�سارة)  /ربح ال�سنة
خ�سائر �شاملة اخرى:
خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة
اجمايل (اخل�سائر) /
الدخل ال�شامل لل�سنة

�أ�سهم
خزينة

احتياطي
قانوين

احتياطي
اختياري

د.ك

د.ك

د.ك

18,204,754 )482,760( 74,445,648

خ�سائر
مرتاكمة
د.ك

املجموع
الفرعي
د.ك

د.ك

د.ك

37,521,123

()57,240,596

90,652,923

1,571,336

92,224,259

-

35,409,508

-

-

-

-

-

-

()4,886

-

()4,886

-

-

286,040

-

286,040

-

()191,249

()191,249

-

()191,249

-

35,218,259

89,905

-

89,905

-

()16,541,223

()16,541,223

852,914

()15,688,309

18,204,754

()18,204,754( )17,204,754

-

-

-

()4,886

-

-

286,040

-

-

-

-

-

-

-

281,154

()18,204,754( )17,204,754

-

-

-

بنود �أخرى يف
حقوق امللكية
(اي�ضاح )22
د.ك

املجموع

-

-

-

-

-

()2,183( )11,398,657

()11,400,840

-

()11,400,840

-

-

-

-

()16,543,406( )11,398,657

()27,942,063

852,914

()27,089,149

1,000,000

-

()38,565,743

62,800,765

2,424,250

65,225,015

الر�صيد يف  31دي�سمرب )201,606( 74,445,648 2011

43,132,479

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  59 - 20ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

26,122,466

18

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

19

بيان التدفقات النقديه املجمع

 31دي�سمرب

تابع  /بيان التدفقات النقديه املجمع

 31دي�سمرب

2012

ان�شطة الت�شغيل
خ�سارة ال�سنة
تعديالت :
خ�سارة ( /ربح) حتويل عمالت اجنبية على ا�صول وخ�صوم غري ت�شغيلية
ا�ستهالك
ايرادات فوائد
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص ب�ضاعة تالفة
ايرادات توزيعات ارباح
خ�سارة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �رشكات زميلة
(خ�سارة)  /ربح من بيع ا�سهم �رشكة زميلة
(خ�سارة)  /ربح من بيع �رشكة زميلة
خ�سارة من �شطب ممتلكات واالت ومعدات
تكاليف متويل

ال�سنه املنتهية يف 31

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

()16,840,261

()15,688,309

دي�سمرب
د.ك

2012

271,644

()196,134

1,102,492

1,051,084

()157,433

()243,308

616,967

1,158,486

6,914,550

2,848,763

209,635

183,539

187,123

4,975,991

16,000

46,572

()289,141

-

164,893

392,352

4,748,565

8,536,969

493,226

()419,197

293,002

()4,477,106

-

7,637

2,201,981

2,555,810

()66,757

التغريات يف ا�صول وخ�صوم الت�شغيل :
ب�ضاعة
ذمم مدينة وا�صول اخرى
تكاليف م�ؤجلة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
مدفوعات مقدمة من عمالء
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من ان�شطة الت�شغيل

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

733,149

()138,555

17,756

()291,601

489,152

()1,054,412

-

()1,074,349

()1,126,912

()1,880,728

2,986,437

()108,324

983,928

()229,753

()110,726

()4,844,479

3,972,784

2012

اي�ضاح
ان�شطة اال�ستثمار

�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الإ�ستثمار
ان�شطة التمويل

بيع ا�سهم خزينة
�رشاء �أ�سهم خزينة
تكاليف متويل مدفوعة
املح�صل ( /املدفوع) من قرو�ض لأجل

�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) ان�شطه التمويل
�صايف (النق�ص)  /الزيادة يف النقد و�شبه النقد
النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  59 - 20ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

2012

د.ك

�رشاء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح م�ستلمة
ايرادات فوائد م�ستلمة
�رشاء ممتلكات واالت ومعدات
ا�ستثمار يف �رشكات زميلة
توزيعات ارباح م�ستلمة من �رشكات زميلة
املح�صل من بيع ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

()75,404

-

541,537

-

289,141

-

54,061

125,065

()935,317

()910,090

()2,243

()644,575

31,660

215,750

2,210,631

2,518,332

2,114,066

1,304,482

343,285

94,791

()286,081

()4,886

()1,822,407

()2,131,729

3,073,000

()2,732,445

1,307,797

()4,774,269

()1,422,616

502,997

26

()1,447,961

()1,950,958

26

()2,870,577

()1,447,961
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ت�أ�سي�س واغرا�ض ال�شركة
ت�أ�س�ست �رشكة الديرة القاب�ضة (ال�رشكة الأم) بتاريخ  18فرباير  1998ك�رشكة كويتية ذات م�س�ؤولية حمدودة .مت بتاريخ  8يونيو  2005تعديل الكيان القانوين لل�رشكة وحتويلها
من �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدوده الى �رشكة م�ساهمة كويتية قاب�ضه واغرا�ضها كما يلي:
اقرا�ض ال�رشكات التي متتلك فيها ا�سهم وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني اال تقل ن�سبة م�شاركة ال�رشكة القاب�ضة يف ر�أ�س مال ال�رشكة املقرت�ضه عن .%20متلك حقوق امللكية ال�صناعية �أو امللكية الفكرية املتعلقة بها او عالمات جتاريه �صناعية او ر�سوم �صناعية او اية حقوق اخرى تتعلق بذلك وت�أجريها ل�رشكات اخرى ال�ستغاللها�سواء داخل الكويت او خارجها.
متلك العقارات واملباين الالزمة ملبا�رشة ن�شاطها يف احلدود امل�سموح بها وفقا للقانون.متلك ا�سهم �رشكات م�ساهمة كويتية او اجنبية وكذلك متلك ا�سهما وح�ص�ص يف �رشكات ذات م�س�ؤولية حمدوده كويتية او اجنبية او اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س هذه ال�رشكات بنوعيهاوادارتها واقرا�ضها وكفالتها لدى الغري.
ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفره لدى ال�رشكة عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية مدارة من قبل �رشكات وجهات متخ�ص�صة.ويكون لل�رشكة الأم مبا�رشة االعمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفه ا�سا�سية ا�صالة او بالوكالة.
ويجوز لل�رشكة الأم ان تكون لها م�صلحة او ت�شرتك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعماال �شبيهة باعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق اغرا�ضها يف الكويت �أو يف اخلارج ،ولها
ان تن�شىء او ت�شارك او ت�شرتي هذه الهيئات �أو تلحقها بها.
ان �أ�سهم ال�رشكة الأم مدرجة يف �سوق الكويت لالوراق املالية .تتكون املجموعة من ال�رشكة االم وال�رشكات التابعة ،ان تفا�صيل ال�رشكات التابعة مبينة باالي�ضاح .7
�صدر بتاريخ  29نوفمرب  ،2012املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  2012ب�إ�صدار قانون ال�رشكات والذي ن�ص على تنفيذه والعمل به من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية .وعلى
ال�رشكات القائمة وقت العمل بهذا القانون �أن توفق �أو�ضاعها طبقا لأحكامه خالل �ستة ا�شهر من تاريخ �رسيانه ووفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية.
عنوان ال�رشكة الأم � :ص.ب  4839ال�صفاة ( – )13049دولة الكويت.
اعتمد جمل�س ادارة ال�رشكة الأم هذه البيانات املالية املجمعة لال�صدار يف  31مار�س  2013وللجمعية العمومية مل�ساهمي ال�رشكة الأم احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد
الإ�صدار.

�	.2أ�سا�س االعداد
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء الأ�صول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والأ�صول املالية املتاحة للبيع والتي
مت قيا�سها بالقيمة العادلة.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي («د.ك)».
.3

بيان االلتزام
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية وكذلك وفق املتطلبات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 18
ل�سنة .1990
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التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما مت ا�ستخدامه يف ال�سنة ال�سابقة ب�إ�ستثناء ما ورد �أدناه.

4.1

تطبيق املعايري والتعديالت اجلديدة امل�صدرة من جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBخالل ال�سنة
قامت املجموعة بتطبيق املعايري الدولية املعدلة التالية خالل الفرتة :

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية – االف�صاحات  -معدل

ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )7الأدوات املالية – االف�صاحات هي جزء من نتاج املراجعة ال�شاملة على الأن�شطة خارج بيان املركز املايل� .ست�سمح تلك
التعديالت على حت�سني ادراك قارئ البيانات املالية حول حتويالت الأ�صول املالية (على �سبيل املثال ،املعامالت املالية) مبا يف ذلك ادراك ما اذا كان هناك �أية خماطر حمتملة وت�أثريها
عند حتويل تلك الأ�صول .كما يتطلب املعيار اف�صاحات ا�ضافية عندما تكون معامالت التحويل اجلزئية قد متت يف نهاية الفرتة املالية .وال يتوقع �أن يكون لتبني تلك التعديالت �أي �أثر
جوهري على املركز املايل �أو نتائج �أعمال املجموعة.
4.2

املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
بتاريخ امل�صادقة على تلك البيانات املالية املرحلية املكثفة املجمعة ،مت ا�صدار بع�ض املعايري /التعديالت والتف�سريات من قبل جمل�س املعايري الدولية ولكن مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم
تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة.
تتوقع االدارة �أن يتم تبني كافة التعديالت �ضمن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وللمرة الأولى خالل الفرتة التي تبد�أ يف �أو بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد �أو التعديل �أو التف�سري.
ما زال على االدارة حتديد اثر هذه املعايري والتعديالت والتف�سريات يف البيانات املالية املجمعة .فيما يلي املعلومات حول املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة املتوقع �أن يكون لها
ارتباط بالبيانات املالية للمجموعة.
املعيار �أو التف�سري

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض البيانات املالية – تعديل
معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 27( 27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة – معدل لي�صبح معيار املحا�سبة الدويل رقم 27
( )IAS 27البيانات املالية املنف�صلة
معيار املحا�سبة الدويل قم ( :)28اال�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة – معدل باال�ستثمارات – �رشكات زميلة و�رشكات حما�صة
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية -الت�صنيف والقيا�س
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10البيانات املالية املجمعة
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)12االف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)13قيا�س القيمة العادلة
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )32الأدوات املالية  :العر�ض (معدل)
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )7الأدوات املالية – االف�صاحات – معدل
التح�سينات ال�سنوية 2011 - 2009

يفعل لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف
 1يوليو 2012
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2015
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2013
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4.2

4.2.1

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )1عر�ض البيانات املالية  -معدل

4.2.7

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)13قيا�س القيمة العادلة

4.2.8

معيار املحا�سبة الدويل رقم  : )32الأدوات املالية  :العر�ض (معدل)

4.2.2

معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 27( 27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة – معدل لي�صبح معيار املحا�سبة الدويل رقم 27

4.2.3

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة – مت تعديله الى :اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة و�شركات املحا�صة

4.2.4

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية

4.2.5

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10البيانات املالية املجمعة

4.2.6

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)12االف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى

يتطلب التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1من ال�رشكات �أن تقوم بتجميع مكونات االيرادات ال�شاملة الأخرى املدرجة �ضمن بيان الدخل ال�شامل بناء على املعطيات التالية:
�أ ) من املحتمل �أن يتم حتويلها الى بيان الدخل املجمع يف الفرتات اللآحقة ،و
ب) لي�س من املحتمل �أن يتم حتويلها الى بيان الدخل املجمع يف الفرتات اللآحقة.
و�ستقوم املجموعة بتغيري عر�ض مكونات بيان الدخل ال�شامل املرحلي املكثف املجمع مبا يتوافق مع هذا التعديل عند تفعيله.
نتيجة لتلك التعديالت فان معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27يعنى فقط يف البيانات املالية املنف�صلة.

لن ي�ؤثر املعيار ( )13على �أي تقدير القيمه العادلة لأي بند ،ولكن قام هذا املعيار بتو�ضيح تعريف القيمة العادلة حيث يتم من خالله بيان وتو�ضيح اف�صاحات مقايي�س القيمة العادلة.
وال يتوقع �أن يكون لتطبيق هذا املعيار �أي ت�أثري جوهري على املركز املايل للمجموعة �أو نتائج �أعمالها.
تقوم التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  32با�ضافة توجيهات تطبيقية ملعاجلة التناق�ضات يف تطبيق معايري معيار املحا�سبة الدويل رقم  32لت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية
يف املجالني التاليني:
•معنى «لديها حاليا حق قانوين ملزم للت�سوية»
•ان بع�ض اجمايل انظمة الت�سوية قد تعترب معادلة ل�صايف الت�سوية.
يتم تفعيل التعديالت للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير  2014و�سيطلب تطبيقها ب�أثر رجعي .ال تتوقع االدارة ت�أثريا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة من هذه
التعديالت.

( )IAS 27البيانات املالية املنف�صلة

بناء على نتائج تلك التعديالت ،مت ادراج اال�ستثمار يف �رشكات املحا�صة �ضمن معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )28ولكن مل تتغري طريقة حقوق امللكية �ضمن نف�س املعيار.
تنوي جلنة معايري املحا�سبة الدولية ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الأدوات املالية – التحقق والقيا�س بكامله بهذا املعيار البديل لي�صبح �ساري املفعول على الفرتات املالية
التي تبد�أ يف  1يناير  .2015وميثل املعيار ( )9اجلزء الأول من املرحلة الأولى لهذا امل�رشوع حيث �أن مراحله هي:
•املرحلة الأولى :القيا�س والت�صنيف
•املرحلة الثانية :طريقة انخفا�ض القيمة
•املرحلة الثالثة :حما�سبة التحوط
كما يوجد هناك م�رشوع منف�صل يتعامل مع اال�ستبعاد.

ي�ستبدل املعيار ( )10معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة .حيث مت تعديل التعريف اخلا�ص مبيزة ال�سيطرة كذلك اجراءات تو�صيحية ملعرفة احل�ص�ص
يف ال�رشكة التابعة .كما مت االبقاء على اجراءات التجميع واملحا�سبة على ما هي مبا يف ذلك احل�ص�ص غري امل�سيطرة والتغري يف ن�سبة ال�سيطرة.
مت ت�صميم هذا املعيار ال�ستكمال املعايري اجلديدة الأخرى .يعر�ض هذا املعيار متطلبات اف�صاحات متماثلة لل�رشكات التابعة و�رشكات املحا�صة وال�رشكات الزميلة باال�ضافة الى
ال�رشكات املهيكلة غري املجمعة .ان متطلبات االف�صاح لهذا املعيار كثرية و�سوف ت�ؤدي الى اف�صاحات مبالغ جوهرية لبع�ض ال�رشكات .مت تعريف املن�ش�أت املهيكلة �سابقا �ضمن التف�سري
رقم  12كمن�ش�آت ذات �أغرا�ض خا�صة .يهدف االف�صاح وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12الى عر�ض املخاطر التي تتعر�ض لها ال�رشكة من خالل ح�ص�صها يف املن�ش�آت الأخرى
ب�شكل �أكرب �شفافية.
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4.2.9

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )7الأدوات املالية – االف�صاحات  -معدل

4.2.10

التح�سينات ال�سنوية 2011 - 2009

مت ا�ضافة اف�صاحات نوعية وكمية الى املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 7االدوات املالية :االف�صاحات» تتعلق باجمايل و�صايف مبالغ االدوات املالية امل�سجلة والتي مت (�أ) ت�سويتها
يف بيان املركز املايل (ب) تخ�ضع لرتتيبات مقا�صة رئي�سية ملزمة واتفاقيات مماثلة ،حتى لو مل تتم ت�سويتها يف بيان املركز املايل .يتم تفعيل التعديالت لفرتات التقارير املالية ال�سنوية
التي تبد�أ يف او بعد  1يناير  2013والفرتات املرحلية �ضمن تلك الفرتات ال�سنوية .كما ان االف�صاحات املطلوبة يجب توفريها ب�أثر رجعي .ال تتوقع االدارة ت�أثريا جوهريا على البيانات
املالية املجمعة للمجموعة من هذه التعديالت.
قامت التح�سينات ال�سنوية ( 2011 - 2009التح�سينات ال�سنوية) بادخال عدة تعديالت طفيفة على عدد من املعايري الدولية للتقارير املالية .فيما يلي ملخ�ص للتعديالت املرتبطة
باملجموعة:
تو�ضيح املتطلبات اخلا�صة ببيان املركز املايل االفتتاحي:
•يو�ضح بان التاريخ املنا�سب لبيان املركز املايل االفتتاحي هو بداية الفرتة ال�سابقة (االي�ضاحات املتعلقة بها مل يعد مطلوب عر�ضها)
•يتناول متطلبات املقارنة اخلا�صة ببيان املركز املايل االفتتاحي عندما تقوم املن�ش�أة بتغيري ال�سيا�سات املحا�سبية او تقوم باجراء تعديالت او اعادة ت�صنيفات ا�ستعادية وفقا ملعيار
املحا�سبة الدويل رقم .8

تو�ضيح املتطلبات اخلا�صة مبعلومات املقارنة املقدمة غري احلد االدنى للمتطلبات:
•يو�ضح بان اي معلومات بيانات مالية ا�ضافية ال حتتاج الى عر�ض على �شكل جمموعة كاملة من البيانات املالية للفرتات غري احلد االدنى للمتطلبات
•يتطلب بان اي معلومات ا�ضافية معرو�ضة يجب عر�ضها وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية كما يجب على املن�ش�أة عر�ض معلومات املقارنة يف االي�ضاحات ذات ال�صلة لتلك
املعلومات اال�ضافية.
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4.2

تابع  /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
تابع  /املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

.4
4.2.10

تابع  /التح�سينات ال�سنوية 2011 - 2009

.5
5.2

الأثر ال�رضيبي للتوزيعات على حاملي ادوات حقوق امللكية:
•يعالج ت�ضارب مدرك بني معيار املحا�سبة الدويل رقم �« 12رضائب الدخل» ( )IAS 12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم « 32االدوات املالية :العر�ض» ( )IAS 32يف ما يخ�ص ت�سجيل
نتائج �رضيبة الدخل املتعلقة بالتوزيعات على حاملي ادوات حقوق امللكية وتكاليف املعامالت ملعاملة حقوق امللكية
•يو�ضح بان الغر�ض من معيار املحا�سبة الدويل رقم  32هو اتباع املتطلبات الواردة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  12واخلا�صة باحت�ساب �رضيبة الدخل املتعلقة بالتوزيعات على
حاملي ادوات حقوق امللكية وتكاليف املعامالت ملعاملة حقوق امللكية.

معلومات القطاعات اخلا�صة مبجموع اال�صول واخل�صوم:
•تو�ضح بان جمموع اال�صول واخل�صوم لقطاع خا�ص معلن عنه يف التقارير املالية مطلوب االف�صاح عنه فقط اذا )1( :مت تقدمي قيا�س ملجموع اال�صول او اخل�صوم (او كليهما)
ب�شكل منتظم الى رئي�س �صناع القرارات الت�شغيلية؛ ( )2كان هناك تغيري جوهري من تلك القيا�سات املف�صح عنها يف البيانات املالية ال�سنوية املا�ضية لذلك القطاع.
•ان التح�سينات ال�سنوية املذكورة اعاله يتم تفعيلها للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير  .2013ال تتوقع االدارة ت�أثريا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة
من هذه التعديالت.
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
.5
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف �إعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي:
�	5.1أ�سا�س التجميع
مت جتميع البيانات املالية لل�رشكة الأم وال�رشكات التابعة لها �ضمن البيانات املالية للمجموعة .متثل ال�رشكات التابعة كل املن�ش�آت التي ت�سيطر عليها املجموعة من النواحي املالية
والت�شغيلية .وحت�صل املجموعة على حق ال�سيطرة تلك من خالل �سيطرتها على ما يزيد من ن�صف حقوق الت�صويت .تنتهي الفرتة املالية لكل ال�رشكات التابعة يف  31دي�سمرب.
لغر�ض التجميع ،مت حذف كافة املعامالت والأر�صدة بني �رشكات املجموعة ،مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر غري املحققة من املعامالت بني �رشكات املجموعة .وحيث �أن اخل�سائر غري
املحققة نتيجة معامالت بيع الأ�صول بني �رشكات املجموعة قد مت عك�سها لأغرا�ض التجميع ،اال �أن تلك الأ�صول مت اختبارها لتحديد �أي انخفا�ض يف قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل.
مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�رشكات التابعة� ،أينما وجدت ،للت�أكد من توحيد ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة للمجموعة.
مت ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى اخلا�صة بال�رشكات التابعة �أو ال�رشكات التي مت ا�ستبعادها خالل ال�سنة ،من تاريخ احليازة الى تاريخ اال�ستبعاد.
ان احل�ص�ص غري امل�سيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية ،ميثل اجلزء من �أرباح �أو خ�سائر و�صايف �أ�صول ال�رشكة التابعة التي ال متتلكها املجموعة .تقوم املجموعة بف�صل االيرادات
�أو اخل�سائر ال�شاملة لل�رشكات التابعة بني مالكي ال�رشكة الأم واحل�ص�ص غري امل�سيطرة وفق ح�ص�ص ملكية كل منهم يف تلك ال�رشكات.
عند بيع ح�صة غري م�سيطرة يف ال�رشكات التابعة ،فان الفرق بني �سعر البيع و�صايف قيمة اال�صول باال�ضافة الى فرق الرتجمة الرتاكمي وال�شهرة ي�سجل يف بيان الدخل املجمع.
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دمج الأعمال
تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�رشاء يف حما�سبة دمج الأعمال .يتم احت�ساب املقابل املحول من قبل املجموعة لغر�ض احل�صول على ميزة ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة ،مبجموع القيم
العادلة للأ�صول املحولة وااللتزامات القائمة وحقوق امللكية امل�صدرة للمجموعة كما يف تاريخ ال�رشاء .والتي ت�شمل كذلك ،القيم العادلة لأي �أ�صل �أو خ�صم قد ينتج عن ترتيبات طارئة
�أو حمتملة .يتم ت�سجيل تكاليف ال�رشاء كم�صاريف عند حدوثها .ويف جميع معامالت دمج الأعمال ،يقوم امل�شرتي بت�سجيل ح�صة الأطراف غري امل�سيطرة اما بالقيمة العادلة �أو بن�صيبه
من ح�صته يف �صايف الأ�صول املعرفة لل�رشكة امل�شرتاه.
ويف حالة ما اذا متت معاملة دمج الأعمال على مراحل ،يتم اعادة قيا�س القيمة العادلة للح�ص�ص التي مت �رشا�ؤها يف ال�سابق بقيمتها العادلة كما يف تاريخ التملك وذلك من خالل الأرباح
�أو اخل�سائر.
تقوم املجموعة بت�سجيل الأ�صول املعرفة امل�شرتاه واخل�صوم القائمة التي مت احل�صول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�ض النظر عما اذا كانت تلك البنود قد مت ت�سجيلها �ضمن البيانات
املالية لل�رشكة التي مت �رشا�ؤها �أم ال ،قبل تاريخ ال�رشاء .ويتم عادة قيا�س الأ�صول امل�شرتاه واخل�صوم املنقولة وب�شكل عام ،بالقيمة العادلة بتاريخ ال�رشاء.
عند قيام املجموعة ب�رشاء ن�شاط معني ،تقوم االدارة بتقدير مالئمة ت�صنيفات وتوجيهات الأ�صول املالية املنقولة وااللتزامات القائمة وفقا للبنود التعاقدية والظروف االقت�صادية
والظروف القائمة بتاريخ ال�رشاء .يت�ضمن ذلك ف�صل م�شتقات الأدوات املالية املوجودة �ضمن العقود املربمة من قبل ال�رشكة امل�شرتاه.
يتم احت�ساب قيمة ال�شهرة بعد ت�سجيل قيمة الأ�صول التي مت تعريفها وب�شكل منف�صل .ويتم احت�سابها على �أنها الزيادة ما بني� :أ) القيمة العادلة للمقابل املقدم ،ب) القيمة امل�سجلة
للح�ص�ص غري امل�سيطرة يف �سجالت ال�رشكة التي مت �رشا�ؤها ،وبني ،ج) القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�رشاء ،لأي حقوق ملكية قائمة يف ال�رشكة امل�شرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ
ال�رشاء ل�صايف الأ�صول التي مت تعريفها .اذا كانت القيم العادلة للأ�صول املعرفة تزيد عن جمموع البنود �أعاله ،يتم ت�سجيل تلك الزيادة (التي تعترب ربح نتيجة املفا�صلة) �ضمن الأرباح
واخل�سائر مبا�رشة.

5.3

ال�شهرة
تتمثل ال�شهرة يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية الناجتة من دمج الأعمال والتي ال ميكن تعريفها وت�سجيلها ب�شكل منف�صل .تدرج قيمة ال�شهرة بالتكلفة ناق�صا خ�سائر الهبوط يف القيمة.

5.4

اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة
ال�رشكات الزميلة ،هي تلك ال�رشكات التي بامكان املجموعة ممار�سة الت�أثري الفعال عليها والتي ال تكون �رشكات تابعة �أو �رشكات حما�صة .يتم ت�سجيل اال�ستثمارات يف ال�رشكات
الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم حما�سبتها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .ال يتم االعرتاف بال�شهرة �أو التعديالت يف القيمة العادلة حل�صة املجموعة ب�شكل منف�صل ولكن يتم
ت�سجيلها �ضمن قيمة اال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة.
عند ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية ،يتم زيادة وتخفي�ض قيمة اال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة بح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى لتلك ال�رشكة الزميلة بعد
عمل التعديالت اللآزمة ملطابقة ال�سيا�سات املحا�سبية مع �سيا�سات املجموعة.
يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�رشكات الزميلة الى حد ح�صة املجموعة يف تلك ال�رشكات .وعندما يتم حذف اخل�سائر غري املحققة ،يتم
اختبار الأ�صول املعنية بتلك املعامالت لغر�ض الت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها.
ال تتعدى نهاية الفرتات املالية بني املجموعة وال�رشكات الزميلة عن ثالثة �شهور .كما يتم عمل التعديالت اللآزمة للمعامالت �أو الأحداث اجلوهرية التي تتم خالل تلك الفرتة بني نهاية
فرتة ال�رشكة الزميلة ونهاية فرتة املجموعة .كما يتم الت�أكد من �أن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�رشكة الزميلة هي ذاتها امل�ستخدمة من قبل املجموعة يف تلك املعامالت �أو
الأحداث ال�شبيهة.
عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال على ال�رشكة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل احل�صة املتبقية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�سجيل �أي فرق بني القيمة اجلارية لل�رشكة الزميلة عند فقدان
ميزة الت�أثري الفعال والقيمة العادلة للح�صة املتبقية م�ضافا اليها املبالغ املح�صلة نتيجة البيع� ،ضمن بيان الدخل املجمع.
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التقارير القطاعية
للمجموعة قطاعني ت�شغيليني :قطاع الإت�صاالت والقطاع اال�ستثماري .ولغر�ض تعريف تلك القطاعات الت�شغيلية ،تقوم االدارة بتتبع اخلطوط االنتاجية للمنتجات الرئي�سية واخلدمات.
يتم ادارة تلك القطاعات الت�شغيلية ب�شكل منف�صل حيث �أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون خمتلفة .يتم معاجلة كافة املعامالت البينية بني القطاعات بالأ�سعار املتداولة.
ولأغرا�ض االدارة ،ت�ستخدم املجموعة نف�س �سيا�سات املقايي�س امل�ستخدمة �ضمن البيانات املالية .باال�ضافة الى ذلك ،فان الأ�صول �أو اخل�صوم غري املخ�ص�صة لقطاع ت�شغيلي معني ،ال
يتم ادراجها للقطاع.

5.6

االيرادات
يتم ت�سجيل االيراد الى احلد الذي يكون فيه امكانية احل�صول على املنفعة االقت�صادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل يعتمد عليه وبغ�ض النظر عما اذا مت حت�صيل املقابل �أم ال.
تن�ش�أ االيرادات من مبيعات الب�ضاعة وتقدمي اخلدمات .ويتم قيا�سها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة �أو املزمع تقدميها ،بعد ا�ستبعاد ال�رضائب �أو املرجتعات �أو اخل�صومات.
تقوم املجموعة بتطبيق معيار حتقق االيراد الوارد �أدناه وب�شكل منف�صل ولكل بند من الإيرادات.

5.6.1

بيع الب�ضاعة

5.6.2

تقدمي اخلدمات

5.6.3

ايرادات الفوائد وما �شابهها

5.6.4

ايراد توزيعات الأرباح

5.7

امل�صاريف الت�شغيلية
يتم ت�سجيل امل�صاريف الت�شغيلية �ضمن بيان الدخل عند ا�ستخدام اخلدمات املقدمة �أو عند حدوثها.

5.8

تكاليف التمويل
يتم احت�ساب و�إدراج تكاليف التمويل على �أ�سا�س ن�سبي زمني مع الأخذ يف الإعتبار ر�صيد القر�ض القائم ون�سبة الفائدة املطبقة.
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ال�ضرائب

.5
5.9.1

�ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST

5.9.2

م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS

5.9.3

الزكاة

حتت�سب �رضيبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بن�سبة  % 2.5من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�رضيبة بعد خ�صم اتعاب
اع�ضاء جمل�س االدارة لل�سنة .وطبقا للقانون ،فان االيرادات من ال�رشكات الزميلة والتابعة وتوزيعات االرباح النقدية من ال�رشكات املدرجة اخلا�ضعة ل�رضيبة دعم العمالة الوطنية
يجب خ�صمها من ربح ال�سنة.

حتت�سب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  % 1من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�رضيبة وفقا لعملية االحت�ساب املعدلة بناء على قرار اع�ضاء جمل�س امل�ؤ�س�سة والذي ين�ص على
ان االيرادات من ال�رشكات الزميلة والتابعة ،مكاف�آت اع�ضاء جمل�س االدارة والتحويل الى االحتياطي القانوين يجب ا�ستثنا�ؤها من ربح ال�سنة عند حتديد احل�صة.
حتت�سب ح�صة الزكاة بن�سبة  % 1من ربح املجموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم  58/2007ال�ساري املفعول اعتبارا من  10دي�سمرب .2007
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2012اليوجد على ال�رشكة االم اي التزام جتاه �رضيبة دعم العمالة الوطنية وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ب�سبب اخل�سائر التي مت تكبدها.
ومبوجب لوائح �رضيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ،ال ي�سمح برتحيل اي خ�سائر الى ال�سنوات امل�ستقبلية او ال�سنوات ال�سابقة.

تتمثل بيع الب�ضاعة يف بيع اجهزة وبرامج متعلقة بات�صاالت االنرتنت ويتم االعرتاف بها عندما تقوم املجموعة بتحويل املخاطر الهامة ومزايا امللكية املتعلقة بالب�ضاعة املورده الى
امل�شرتي والتي عادة تكون بتاريخ ا�ستالم الزبون لل�سلع.

ان ر�سوم الإ�شرتاك التي تتكون ا�سا�سا من الأجور ال�شهرية للو�صول الى �رشيحه وا�سعة وغريها من الو�صول الى الإنرتنت يعرتف بها عند تقدمي اخلدمة.
االيرادات من عقود خدمات االنرتنت يعرتف بها بطريقة الق�سط الثابت طيلة مدة العقد.
يتم ت�سجيل ايرادات وم�صاريف وما �شابهها من الفوائد عند ا�ستحقاقها وبا�ستخدام معدل �سعر الفائدة الفعلي.
ايرادات توزيعات الأرباح ،خالف �أرباح ال�رشكات الزميلة ،يتم ت�سجيلها عندما يثبت حق ا�ستالم دفعات تلك الأرباح.
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5.10

املمتلكات واالالت واملعدات
يتم ت�سجيل املمتلكات واالالت واملعدات (مبا يف ذلك معدات الإت�صاالت ،اثاث وتركيبات ،معدات مكتبية و�أعمال حتت الإن�شاء) مبدئيا بتكلفة ال�رشاء �أو تكلفة الت�صنيع مبا يف ذلك
التكاليف اال�ضافية اللآزمة جللب هذا الأ�صل الى املوقع واحلالة التي ميكن ا�ستخدامه من قبل املجموعة.
وبعد ذلك ،يتم قيا�س املمتلكات واالالت واملعدات با�ستخدام منوذج التكلفة ،وهو التكلفة ناق�صا اال�ستهالك وخ�سائر الهبوط يف القيمة .يتم ت�سجيل اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط
الثابت لتخفي�ض القيمة بعد خ�صم قيمة اخلردة .يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة اال�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن الطريقة امل�ستخدمة وفرتة اال�ستهالك متماثلة مع املنافع
االقت�صادية التاجتة من مكونات املمتلكات واالالت واملعدات .يتم ا�ستخدام الأعمار االنتاجية التالية:

معدات االت�صاالت
اثاث وتركيبات
معدات مكتبية

� 8 - 3سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات

يتم حتديث البيانات اخلا�صة بتقديرات قيمة اخلردة �أو العمر االنتاجي اللآزم� ،سنويا على الأقل.
عند بيع الأ�صل �أو ا�ستبعاده ،يتم حذف التكلفة واال�ستهالك املرتاكم اخلا�ص به من احل�سابات و�أية �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن اال�ستبعاد يتم ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل املجمع.
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�	5.11أ�صل غري ملمو�س
اال�صول غري امللمو�سة التي يتم �رشا�ؤها ب�صورة منف�صلة يتم قيا�سها عند التحقق املبدئي بالتكلفة .ان تكلفة اال�صول غري امللمو�سة امل�شرتاة يف عملية دمج االعمال تتمثل يف القيمة العادلة
كما يف تاريخ ال�رشاء .وبعد التحقق املبدئي ،تدرج اال�صول غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�صا اي اطفاء مرتاكم وخ�سائر يف انخفا�ض القيمة.
يتم تقييم االعمار االنتاجية لال�صول غري امللمو�سة اما ان تكون حمددة او غري حمددة.
اما بالن�سبة لال�صول غري امللمو�سة ذات االعمار االنتاجية غري املحددة فيتم اختبارها �سنويا او تكرارا للت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها اذا ا�شارت االحداث او التغريات يف الظروف الى
ان القيمة املدرجة قد تنخف�ض قيمتها ،اما ب�صورة فردية او مب�ستوى وحدة انتاج النقد .ال يتم اطفاء مثل تلك اال�صول غري امللمو�سة .ان العمر االنتاجي لال�صل غري امللمو�س ذي العمر
غري املحدد تتم مراجعته �سنويا لتحديد فيما اذا كان تقييم العمر غري املحدد ما زال يحظى بالت�أييد .فان مل يكن االمر كذلك ،فان التغري يف تقييم العمر االنتاجي من غري حمدد الى حمدد
يتم على ا�سا�س م�ستقبلي.
5.12

التكاليف امل�ؤجلة
يتم االعرتاف بالتكاليف امل�ؤجلة مبدئيا بالتكلفة .الحقا لالعرتاف املبدئي ،يتم ت�سجيل التكاليف امل�ؤجلة بالتكلفة ناق�صا االطفاء وخ�سائر الهبوط يف القيمة ان وجدت.

5.13

اختبار انخفا�ض قيمة ال�شهرة واال�صول غري املالية
لغر�ض تقدير مبلغ االنخفا�ض ،يتم جتميع الأ�صول الى �أدنى م�ستويات ت�شري الى تدفقات نقدية ب�شكل كبري (وحدات منتجة للنقد) .وبناء عليه ،يتم اختبار انخفا�ض قيمة بع�ض من تلك
الأ�صول وب�شكل منفرد ويتم اختبار البع�ض الآخر على �أنه وحدة منتجة للنقد .يتم توزيع ال�شهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع �أن تولد ان�سيابية من العوائد
نتيجة دمج الأعمال ومتثل �أقل تقدير مت و�ضعه من قبل ادارة املجموعة للعوائد املرجوة من هذا الدمج لغر�ض مراقبة ال�شهرة.
يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك والتي مت توزيع ال�شهرة عليها (املحددة من قبل ادارة املجموعة على انها معادلة لقطاعاتها الت�شغيلية) لغر�ض االنخفا�ض يف القيمة وب�شكل �سنوي.
كما يتم اختبار كافة مفردات الأ�صول الأخرى �أو الوحدات املنتجة للنقد يف �أي وقت تكون هناك ظروف �أو تغريات ت�شري الى �أن القيمة املدرجة قد ال يكون من املمكن ا�سرتدادها.
يتم االعرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة للأ�صل �أو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها (وهي القيمة العادلة ناق�صا تكاليف بيع قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام) ،كخ�سارة
انخفا�ض يف القيمة .ولغر�ض تقدير قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام ،تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من هذا الأ�صل وكذلك تقدير �سعر فائدة معقول لغر�ض
احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية .علما ب�أن املعلومات امل�ستخدمة الختبار انخفا�ض القيمة تكون مرتبطة مبا�رشة ب�آخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة ،والتي
يتم تعديلها عند ال�رضورة ال�ستبعاد ت�أثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�صول .كما يتم تقدير �سعر اخل�صم ب�شكل منف�صل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�س للمخاطر
امل�صاحبة لهذا الأ�صل كما مت تقديرها من قبل االدارة.
يتم ا�ستخدام مبلغ انخفا�ض القيمة �أوال لتخفي�ض القيمة اجلارية لل�شهرة املرتبطة بهذا الأ�صل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا االنخفا�ض على الأ�صول الأخرى كل ح�سب ن�سبته.
وبا�ستثناء ال�شهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة الأ�صول التي مت تخفي�ض قيمتها يف ال�سابق كما يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفا�ض حتى يعود هذا الأ�صل الى قيمته اجلارية.
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5.14.1

التحقق ،القيا�س املبدئي وعدم التحقق

يتم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة املالية وتقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت ،با�ستثناء تلك املدرجة
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي تقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة .مبني ادناه القيا�س الالحق لال�صول واخل�صوم املالية.
يتم ا�ستبعاد ا�صل مايل (�أو جزء من ا�صل مايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�سبا) اما
 عندما ينتهي احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك اال�صول املالية �أو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل �أو عندما تتحمل ال�رشكة الإلتزام بدفع التدفقات بالكامل دون ت�أخري مادي الى طرف ثالث مبوجبترتيب “القب�ض والدفع” �أو
(�أ) ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو
(ب) ان ال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل.
عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�ض والدفع ومل تقم بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا
اال�صل او حتويل ال�سيطرة على اال�صل ،عندها يتم حتقق ا�صل جديد الى مدى التزام املجموعة املتوا�صل بذلك اال�صل.
ال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من الإلتزام املحدد او �إعفا�ؤه او الغا�ؤه او انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه .عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�رشوط خمتلفة
ب�شكل كبري ،او بتعديل �رشوط الإلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد ،ويدرج الفرق يف القيمة
الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان الدخل املجمع.
5.14.2

الت�صنيف والقيا�س الالحق لال�صول املالية

لغر�ض القيا�س الالحق ،فان اال�صول املالية ،يتم ت�صنيفها الى الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
•قرو�ض وذمم مدينة
•�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ()FVTSI
•�أ�صول مالية متاحة للبيع (.)AFS
ان كافة اال�صول املالية ،غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ،تخ�ضع للمراجعة للت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما
اذا كان هناك اي دليل مو�ضوعي بان احد اال�صول املالية او جمموعة ا�صول مالية قد انخف�ضت قيمتها .يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد انخفا�ض القيمة لكل فئة من فئات اال�صول
املالية املبينة ادناه.
• القرو�ض والذمم املدينة
تعترب القرو�ض والذمم املدينة �أ�صول مالية غري م�شتقة تت�ضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�سواق املالية الن�شطة .بعد التحقق املبدئي ،يتم قيا�س تلك الأ�صول املالية با�ستخدام طريقة
التكلفة املطف�أة بناء على معدل الفائدة الفعلي ،ناق�صا �أي انخفا�ض يف القيمة .ويتم الغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما يكون هذا اخل�صم غري مادي.
يتم عادة مراجعة مدى انخفا�ض قيمة الأر�صدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد ا�ستحقوا لفرتة �أو يكون هناك دالئل واقعية على �أن احدى اجلهات املدينة �سوف تخفق يف الت�سديد.
بالن�سبة للذمم املدينة التي ال ميكن اعتبارها منخف�ضة القيمة ب�شكل فردي ،يتم مراجعة انخفا�ض قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�شغيلي اخلا�ص بها وباملنطقة
وغريها من املخاطر املحيطة بها .عند ذلك ي�ستند تقدير خ�سارة انخفا�ض القيمة على معدالت التخلف التاريخية االخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة.
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• م�ستحق من �أطراف ذات �صله

الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم املالية

• اخل�صوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

تتمثل م�ستحق من �أطراف ذات �صله يف ا�صول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي االموال مبا�رشة الى املقرت�ض وهي ذات دفعات ثابتة او حمددة وغري مدرجة يف �سوق ن�شط.

تدرج هذه اخل�صوم با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .يتم ت�صنيف القرو�ض لأجل وال�سحوبات على املك�شوف وذمم دائنة وخ�صوم �أخرى كخ�صوم مالية بخالف تلك املحددة
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

• الذمم التجارية املدينة

• القرو�ض لأجل وامل�سحوبات على املك�شوف

تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة اال�صلي ناق�صا خم�ص�ص اي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ال يكون هناك احتمال لتح�صيل املبلغ
بالكامل .يتم �شطب الديون املعدومة عند حدوثها.

تقا�س كافة القرو�ض لأجل وامل�سحوبات على املك�شوف الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .كما ت�سجل االرباح واخل�سائر يف بيان الدخل املجمع عندما يتم عدم
حتقق اخل�صوم اي�ضا با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ( )EIRعملية االطفاء.

• النقد و�شبه النقد

• ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى

يتكون النقد و�شبه النقد من نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى وودائع ق�صرية الأجل ت�ستحق خالل ثالثة ا�شهر ناق�صا امل�سحوبات على املك�شوف وال
تخ�ضع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة.

يتم ت�سجيل الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى ملبالغ �سيتم دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضائع وخدمات ا�ستلمت �سواء �صدر بها فواتري ام مل ت�صدر.

• اال�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

• مدفوعات مقدما من عمالء

تتمثل دفعات مقدما من عمالء مبالغ م�ستلمة من العمالء مقابل ر�سوم ا�شرتاك .يتم ت�سجيل دفعات مقدما من عمالء بعد خ�صم الإيرادات املعرتف بها خالل الفرتة.

5.15

التكلفة املطف�أة لالدوات املالية
يتم احت�ساب هذه التكلفة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص انخفا�ض القيمة .ان عملية االحت�ساب ت�أخذ بعني االعتبار اي عالوة او خ�صم على ال�رشاء وتت�ضمن تكاليف
ور�سوم املعاملة التي تعترب جزءا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلية.

5.16

حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد
ان جميع امل�شرتيات واملبيعات “بالطرق املعتادة” لال�صول املالية يتم ت�سجيلها على ا�سا�س تاريخ املتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املن�ش�أة ب�رشاء او بيع اال�صول .ان امل�شرتيات
اواملبيعات بالطرق املعتادة هي م�شرتيات او مبيعات اال�صول املالية التي تتطلب ت�سليم اال�صول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم او بالعرف ال�سائد يف اال�سواق.

5.17

ت�سوية االدوات املالية
يتم ت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية ويتم ادراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لت�سوية املبالغ امل�سجلة وكانت هناك نية للت�سوية
على ا�سا�س �صايف او لتحقق اال�صول وت�سوية اخل�صوم يف �آن واحد.

• اال�صول املالية املتاحة للبيع

ان اال�صول املالية املتاحة للبيع هي ا�صول مالية غري م�شتقة اما حمددة لهذه الفئة او غري م�ؤهلة الدراجها يف اي فئات اخرى لال�صول املالية.
ان اال�صول املالية التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�صا خ�سائر انخفا�ض القيمة ،ان وجدت .يتم ت�سجيل تكاليف انخفا�ض القيمة يف االرباح
او اخل�سائر .ان جميع اال�صول املالية االخرى املتاحة للبيع يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما ان االرباح واخل�سائر ت�سجل يف االيرادات ال�شاملة االخرى وتدرج �ضمن احتياطي القيمة
العادلة يف حقوق امللكية ،با�ستثناء خ�سائر انخفا�ض القيمة ،وفروقات حتويل العمالت االجنبية على اال�صول النقدية ت�سجل يف بيان الدخل .عند ا�ستبعاد اال�صل او حتديده على انه قد
انخف�ضت قيمته ،فان االرباح او اخل�سائر الرتاكمية امل�سجلة يف االيرادات ال�شاملة االخرى يتم اعادة ت�صنيفها من احتياطي حقوق امللكية الى بيان الدخل وتظهر كتعديل اعادة ت�صنيف
�ضمن االيرادات ال�شاملة االخرى.
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل مو�ضوعي على ان احد اال�صول املالية املتاحة للبيع او جمموعة ا�صول مالية متاحة للبيع قد انخف�ضت قيمتها.
ففي حال ا�ستثمارات اال�سهم امل�صنفة كا�صول مالية متاحة للبيع ،يت�ضمن الدليل املو�ضوعي انخفا�ضا جوهريا او متوا�صال يف القيمة العادلة ال�ستثمار اال�سهم عن تكلفته .يتم تقييم
«االنخفا�ض اجلوهري» مقابل التكلفة اال�صلية لال�ستثمار و «االنخفا�ض املتوا�صل» مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها اال�صلية .وحيثما كان هناك دليل على
انخفا�ض القيمة ،يتم حذف اخل�سارة الرتاكمية من االيرادات ال�شاملة االخرى ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع.
يتم ت�سجيل رد خ�سائر انخفا�ض القيمة يف االيرادات ال�شاملة االخرى ،با�ستثناء اال�صول املالية التي هي عبارة عن اوراق دين ت�سجل يف بيان الدخل فقط اذا كان باالمكان ربط الرد
ب�شكل مو�ضوعي بحدث ح�صل بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة.

تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
تابع  /االدوات املالية
تت�ضمن اخل�صوم املالية للمجموعة قرو�ض لأجل وم�سحوبات على املك�شوف وذمم دائنة وخ�صوم �أخرى.
يعتمد القيا�س الالحق للخ�صوم املالية على ت�صنيفها على النحو التايل:

تقوم املجموعة بت�صنيف القرو�ض والذمم املدينة الى الفئات التالية:

ان ت�صنيف اال�ستثمارات كا�صول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك اال�ستثمارات .فعندما ال يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات حمتفظ
بها لغر�ض املتاجرة لكن لها قيم عادلة متاحة ميكن االعتماد عليها والتغريات يف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الدخل يف ح�سابات االدارة ،عندها يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات حمددة
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند التحقق املبدئي .كما ان جميع االدوات املالية امل�شتقة تندرج حتت هذه الفئة.
يتم قيا�س اال�صول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة واالرباح او اخل�سائر ت�سجل يف بيان الدخل .كما ان القيم العادلة لال�صول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع الى معامالت اال�سواق
الن�شطة او با�ستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود �سوق ن�شط.
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تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
القيمة العادلة لالدوات املالية
ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها يف ا�سواق ن�شطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع الى ا�سعار ال�سوق املدرجة او ا�سعار املتداولني (�سعر العر�ض للمراكز
املالية الطويلة و�سعر الطلب للمراكز املالية الق�صرية) ،دون اي خ�صم خا�ص بتكاليف املعاملة.
بالن�سبة لالدوات املالية التي ال يتم تداولها يف �سوق ن�شط ،يتم حتديد القيمة العادلة لها با�ستخدام تقنيات تقييم منا�سبة .وهذه التقنيات قد تت�ضمن ا�ستخدام معامالت على ا�س�س جتارية
حديثة يف ال�سوق؛ الرجوع الى القيمة العادلة احلالية الداة مالية اخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خم�صومة او ا�ساليب تقييم اخرى.
حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفا�صيل اخرى عن كيفية قيا�سها متوفرة يف االي�ضاح .31

5.19

الب�ضاعة
تدرج الب�ضاعة بالتكلفة او �صايف القيمة املمكن حتقيقها ايهما اقل .ان التكاليف هي تلك امل�صاريف املتكبدة حتى ي�صل كل منتج الى مكانه وحالته احلا�رضه على ا�سا�س املتو�سط املرجح.
ت�ستند �صايف القيمة املمكن حتقيقها على ا�سا�س �سعر البيع املقدر ناق�صا اي تكاليف اخرى من املتوقع تكبدها عند االجناز والبيع.
يتمثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها يف �سعر البيع املقدر يف ال�سياق العادي لالعمال ناق�صا اية م�صاريف بيع مالئمة.

5.20

حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح
يتمثل ر�أ�س املال يف القيمة اال�سمية لال�سهم التي مت ا�صدارها ودفعها.
يتكون االحتياطي القانوين واالختياري من خم�ص�صات الرباح الفرتة احلالية وال�سابقة وفقا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية والنظام اال�سا�سي لل�رشكة االم.
تت�ضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي:
احتياطي حتويل العمالت االجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت االجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية لل�رشكات االجنبية للمجموعة الى الدينار الكويتي
•
احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخل�سائر املتعلقة باال�صول املالية املتاحة للبيع
•
تت�ضمن اخل�سائر املرتاكمة كافة اخل�سائر املرتاكمة للفرتة احلالية وال�سابقة .وجميع املعامالت مع مالكي ال�رشكة االم ت�سجل ب�صورة منف�صلة �ضمن حقوق امللكية.
توزيعات االرباح امل�ستحقة ال�صحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�صوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية.

�	5.21أ�سهم اخلزينة
تتكون ا�سهم اخلزينة من ا�سهم ال�رشكة االم امل�صدرة والتي مت اعادة �رشائها من قبل املجموعة ومل يتم اعادة ا�صدارها او الغائها حتى الآن .يتم احت�ساب ا�سهم اخلزينة با�ستخدام
طريقة التكلفة .ومبوجب هذه الطريقة ،فان متو�سط التكلفة املوزون لال�سهم املعاد �رشا�ؤها يحمل على ح�ساب له مقابل يف حقوق امللكية.
عند اعادة ا�صدار ا�سهم اخلزينة ،تقيد االرباح بح�ساب منف�صل يف حقوق امللكية“( ،احتياطي ا�سهم اخلزينة”) ،وهو غري قابل للتوزيع .واي خ�سائر حمققة حتمل على نف�س احل�ساب
الى مدى الر�صيد الدائن على ذلك احل�ساب .كما ان اي خ�سائر زائدة حتمل على االرباح املحتفظ بها ثم على االحتياطي القانوين واالختياري .ال يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه
اال�سهم .ان ا�صدار ا�سهم املنحة يزيد من عدد ا�سهم اخلزينة ب�صورة ن�سبية ويخف�ض من متو�سط تكلفة ال�سهم دون الت�أثري على اجمايل التكلفة ال�سهم اخلزينة.
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تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
املخ�ص�صات ،اال�صول وااللتزامات الطارئة
يتم ت�سجيل املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�ستداليل نتيجة حلدث ما�ضي ويكون هناك احتمال الطلب من املجموعة تدفق م�صادر اقت�صادية الى اخلارج
ويكون باالمكان تقدير املبالغ ب�شكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري م�ؤكد.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�سوية االلتزام احلايل ا�ستنادا الى الدليل االكرث وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل ،مبا يف ذلك املخاطر والتقديرات غري امل�ؤكدة
املرتبطة بااللتزام احلايل .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات املماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق م�صادر اقت�صادية الى اخلارج يف الت�سوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل .كما يتم
خ�صم املخ�ص�صات الى قيمها احلالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
ال يتم ت�سجيل اال�صول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم االف�صاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�صادية الى الداخل.
ال يتم ت�سجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم االف�صاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�صادية الى اخلارج امرا م�ستبعدا.

5.23

ترجمة العمالت االجنبية

5.23.1

عملة العر�ض الرئي�سية

تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي اي�ضا العملة الرئي�سية لل�رشكة االم .تقوم كل من�ش�أة يف املجموعة بتحديد عملتها الرئي�سية اخلا�صة بها والبنود املدرجة يف
البيانات املالية لكل من�ش�أة يتم قيا�سها با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية.
5.23.2

معامالت العملة االجنبية واالر�صدة

5.23.3

العمليات االجنبية

يتم حتويل معامالت العملة االجنبية الى العملة الرئي�سية للمن�ش�أة املعنية يف املجموعة با�ستخدام ا�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت (�سعر ال�رصف الفوري) .ان ارباح
وخ�سائر ال�رصف االجنبي الناجتة عن ت�سوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قيا�س البنود النقدية املقومة بالعملة االجنبية با�سعار ال�رصف يف نهاية ال�سنة املالية ت�سجل يف االرباح او
اخل�سائر .بالن�سبة للبنود غري النقدية ،اليتم يتم اعادة ترجمتها يف نهاية ال�سنة ويتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية (حتول با�ستخدام ا�سعار ال�رصف يف تاريخ املعاملة) ،با�ستثناء البنود
غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها با�ستخدام ا�سعار ال�رصف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
يف البيانات املالية للمجموعة ،فان جميع اال�صول واخل�صوم واملعامالت اخلا�صة مبن�ش�آت املجموعة ذات العملة الرئي�سية بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها الى الدينار الكويتي عند
التجميع .كما ان العملة الرئي�سية ملن�ش�آت املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية.
مت عند التجميع حتويل اال�صول واخل�صوم الى الدينار الكويتي ب�سعر االقفال بتاريخ التقرير .ان تعديالت ال�شهرة والقيمة العادلة النا�شئة عن �رشاء من�ش�أة اجنبية قد متت معاملتها
كا�صول وخ�صوم للمن�ش�أة االجنبية ومت حتويلها الى الدينار الكويتي ب�سعر االقفال .كما ان االيرادات وامل�صاريف قد مت حتويلها الى الدينار الكويتي مبتو�سط ال�سعر طوال فرتة
التقرير .فروقات ال�رصف حتمل على/تقيد يف االيرادات ال�شاملة االخرى وت�سجل يف احتياطي ترجمة العملة االجنبية �ضمن حقوق امللكية .وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات
الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�سجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة ت�صنيفها الى بيان الدخل وت�سجل كجزء من االرباح او اخل�سائر عند البيع.
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تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
مكاف�أة نهاية اخلدمة
تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها .ي�ستند ا�ستحقاق هذه املكاف�آت الى الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�ضوعا المتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون
العمل وعقود املوظفني .كما ان التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت ت�ستحق طوال فرتة التعيني .ان هذا االلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة
بتاريخ التقرير.
بالن�سبة ملوظفيها الكويتيني ،تقوم املجموعة بعمل م�ساهمات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية حتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني وتقت�رص التزامات املجموعة على هذه امل�ساهمات
التي ت�سجل كم�صاريف عند ا�ستحقاقها.
معامالت مع اطراف ذات �صلة
تتمثل االطراف ذات ال�صلة ب�أع�ضاء جمل�س االدارة واملوظفني التنفيذيني و�أع�ضاء العائلة املقربني وال�رشكات التي ميلكون فيها ح�ص�صا رئي�سية .يتم اعتماد املعامالت مع �أطراف ذات
�صلة من قبل االدارة.

�	.6أحكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على القيمة املدرجة لكل من االيرادات وامل�صاريف واال�صول
واخل�صوم واالف�صاح عن االلتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية .مع ذلك ،فان عدم الت�أكد من تلك االفرتا�ضات والتقديرات قد ت�ؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على
القيمة املدرجة لكل من اال�صول واخل�صوم والتي قد تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
�	6.1أحكام االدارة الهامة
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكرب االثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:
6.1.1

ت�صنيف االدوات املالية

6.1.2

القيم العادلة لال�صول واخل�صوم امل�شرتاة

يتم اتخاذ احكام يف ت�صنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بال�رشاء.
تقوم املجموعة بت�صنيف اال�صول املالية كا�صول حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة اذا متت حيازتها ب�صفة ا�سا�سية من اجل حتقيق ربح ق�صري االجل.
ان ت�صنيف اال�صول املالية كا�صول حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة اداء تلك اال�صول املالية .وعندما ال يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن
يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�سهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من االرباح او اخل�سائر يف ح�سابات االدارة ،عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
ان ت�صنيف اال�صول كقرو�ض ومدينني يعتمد على طبيعة تلك اال�صول .فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة يف هذه اال�صول املالية ب�سبب �سوق غري ن�شط وكانت النية هي ا�ستالم دفعات
ثابتة او حمددة ،عندها يتم ت�صنيف اال�صول املالية كقرو�ض ومدينني.
جميع اال�صول املالية االخرى يتم ت�صنيفها كا�صول متاحة للبيع.
ان حتديد القيمة العادلة لكل من اال�صول واخل�صوم وااللتزامات الطارئة نتيجة لدمج االعمال يتطلب احكاما هامة.

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت
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تابع � /أحكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
عدم الت�أكد من التقديرات
ان املعلومات حول التقديرات واالفرت�ضات التي لها اهم االثر على حتقق وقيا�س اال�صول واخل�صوم وااليرادات وامل�صاريف مبينة ادناه .قد تختلف النتائج الفعلية ب�صورة جوهرية.
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6.2.1

انخفا�ض قيمة ال�شهرة واال�صول غري امللمو�سة االخرى

حتدد املجموعة فيما اذا كانت ال�شهرة واال�صول غري امللمو�سة قد انخف�ضت قيمتها على ا�سا�س �سنوي على االقل االمر الذي يتطلب تقديرا للقيمة امل�ستخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي
يتم توزيع ال�شهرة عليها .يتطلب تقدير القيمة امل�ستخدمة ان تقوم املجموعة بعمل تقدير للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل خ�صم منا�سب
من اجل احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
6.2.2

انخفا�ض قيمة الأ�صول ذات االعمار االنتاجية املحددة

بتاريخ املركز املايل ،تقوم ادارة املجموعة بتقييم ما اذا كان هناك �أي م�ؤ�رش لالنخفا�ض يف قيمة اال�صول ذات االعمار االنتاجية املحددة .يتم حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لأ�صل ما
با�ستخدام ا�سلوب «القيمة امل�ستخدمة» .يقوم هذا اال�سلوب على ا�ستعمال التدفقات النقدية التقديرية من ا�صل ما على مدة عمره االنتاجي.

6.2.3

انخفا�ض قيمة ال�شركات الزميلة

تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فيما اذا كان من ال�رضوري ت�سجيل اي خ�سارةانخفا�ض يف القيمة على ا�ستثمار املجموعة يف ال�رشكات الزميلة بتاريخ كل تقرير
مايل بناء على وجود اي دليل مو�ضوعي على ان اال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة قد انخف�ضت قيمته .فاذا كان هذا هو احلال ،تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ االنخفا�ض كالفرق بني املبلغ
املمكن ا�سرتداده لل�رشكة الزميلة وقيمته املدرجة وت�سجيل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.
6.2.4

انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع

تقوم املجموعة مبعاملة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع على انها انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري او متوا�صل يف القيمة العادلة عن تكلفتها او عند وجود دليل
مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة .ان حتديد االنخفا�ض «اجلوهري» او «املتوا�صل» يتطلب تقديرات هامة.
6.2.5

انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة

6.2.6

انخفا�ض قيمة الب�ضاعة

يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�صيله لالر�صدة التجارية املدينة عند عدم امكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة للمبالغ الهامة الفردية ،يتم عمل هذا التقدير على ا�سا�س افرادي .اما
بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�صورة فردية ولكن فات موعد ا�ستحقاقها ،فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�سب طول مدة الت�أخري ا�ستنادا الى معدالت اال�سرتداد
التاريخية.
ت�سجل الب�ضاعة بالتكلفة و�صايف القيمة املمكن حتقيقه ايهما اقل .وعندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية او متقادمة ،يتم عمل تقدير ل�صايف قيمتها املمكن حتقيقه .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�صورة
فردية ،يتم عمل هذا التقدير على ا�سا�س افرادي .اما بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�صورة فردية ،لكنها قدمية او متقادمة ،فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�سب
نوع الب�ضاعة ودرجة القدم او التقادم ا�ستنادا الى ا�سعار البيع التاريخية.
تقوم االدارة بتقدير �صايف القيمة املمكن حتقيقه للب�ضاعة مع االخذ بعني االعتبار الدليل االكرث وثوقا املتوفر بتاريخ كل تقرير مايل .قد يت�أثر التحقق امل�ستقبلي لهذه الب�ضاعة
بالتكنولوجيا امل�ستقبلية او باية تغريات اخرى يحدثها ال�سوق والتي قد تخف�ض من ا�سعار البيع امل�ستقبلية.
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�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت
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6.2.7

االعمار االنتاجية لال�صول القابلة لال�ستهالك

6.2.8

تكلفة الرخ�صة

6.2.9

دمج االعمال

6.2.10

القيمة العادلة لالدوات املالية
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ال�شركات التابعة
ان تفا�صيل ال�رشكات التابعة هي كالتايل :

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
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تقوم الإدارة بالتقييم فيما اذا كانت مدة ال�سعر الإنتاجي لتكلفة الرخ�صة حمددة �أو غري حمددة ،وان كانت حمددة ،طول فرتة العمر الإنتاجي .تعترب الإدارة ان تكلفة الرخ�صة لها
فرتة عمر انتاجي غري حمددة عندما ال يكون هناك حد متوقع للفرتة التي يتوقع عن الأ�صل خاللها انتاج �صايف تدفقات نقدية لل�رشكة ،بناء على حتليل جلميع العوامل املتعلقة بها.

الفائدة على النقد و�شبه النقد
الفائدة على ار�صدة م�ستحقة من اطراف ذات �صله
.9

ال�سنه املنتهية يف 31

دي�سمرب
د.ك

النقد و�شبه النقد
م�ستحق من اطراف ذات �صله
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
•بغر�ض املتاجره
•حمددة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف خ�سارة حمققه وغري حمققه
�صايف خ�سارة غري حمققة م�سجلة يف حقوق امللكية

تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما التتوفر هناك ا�سعار �سوق ن�شط .وهذا يتطلب من االدارة تطوير تقديرات وافرتا�ضات ا�ستنادا الى
معطيات �سوقية وذلك با�ستخدام بيانات مر�صودة �سيتم ا�ستخدامها من قبل املتداولني يف ال�سوق يف ت�سعري االداة املالية .فاذا كانت تلك البيانات غري مر�صودة ،تقوم االدارة با�ستخدام
اف�ضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية عن اال�سعار الفعلية التي �سيتم حتقيقها يف معاملة على ا�س�س جتارية بتاريخ التقرير (�أنظر اي�ضاح  .)31مل يتم حتديد
تقديرات معتمدة لعدد من الإ�ستثمارات ،ونتيجة لذلك �إن ا�ستثمارات مببلغ  1,046,104د.ك ( 1,438,842 :2011د.ك) مدرجة بالتكلفة.

بلد الت�أ�سي�س
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت

الن�شاط

ن�سبة امللكية %

 31دي�سمرب

2012

 31دي�سمرب 2011

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

74%

74%

39%

39%

ان حق ال�سيطرة يف �رشكة فا�ست لالت�صاالت– ذ.م.م متثل بغالبية اع�ضاء جمل�س االدارة يف جمل�س ادارة ال�رشكة التابعة.
قامت املجموعة برهن  % 85من ر�أ�س مال �رشكة الديرة العاملية للإت�صاالت مقابل قر�ض لأجل وم�سحوبات على املك�شوف (اي�ضاح  23و .)25

جتارة عامة ومقاوالت
جتارة عامة
جتارة عامة
جتارة عامة
جتارة عامة
جتارة عامة ومقاوالت
ات�صاالت

�صايف الربح �أو (اخل�سارة) على اال�صول املالية
ان حتليل �صايف الربح �أو (اخل�سارة) على اال�صول املالية ح�سب الفئة هو كما يلي :

.10
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ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

42,865

125,065

114,568

118,243

157,433

243,308

ال�سنه املنتهية يف 31

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

42,865

125,065

114,568

118,243

دي�سمرب
د.ك

2012

ت�ستخدم االدارة تقنيات تقييم يف حتديد القيم العادلة للعنا�رص املختلفة لعمليات دمج االعمال .وب�صفة خا�صة ،فان القيمة العادلة ملبلغ حمتمل تعتمد على نتيجة العديد من التغريات التي
ت�ؤثر على الربحية امل�ستقبلية.

�رشكة الديرة العاملية لالت�صاالت – ذ.م.م
�رشكة الديرة �أ�س جي – ذ.م.م
�رشكة الديرة ار اي جي – ذ.م.م
�رشكة الديرة اي جي – ذ.م.م
�رشكة الديرة اف جي  -ذ.م.م
�رشكة بي بي ال جلوبل ميدل اي�ست  -ذ.م.م
�رشكة فا�ست لالت�صاالت – ذ.م.م

ايرادات فوائد و�إيرادات �أخرى

2012

تقوم االدارة مبراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لال�صول القابلة لال�ستهالك بتاريخ كل تقرير مايل ا�ستنادا الى اال�ستخدام املتوقع لال�صول .كما ان التقديرات غري امل�ؤكدة يف هذه
التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغري ا�ستخدام بع�ض الربامج واملعدات.

ال�شركة التابعة

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

()425,117
5,700

()548,113
()153,901

()502,919

()1,550,838

()764,903

()2,009,544

()2,649,623

()424,690

()3,414,526

()2,434,234

تكاليف التمويل
ان تكاليف التمويل تتعلق بن�شاطات االقرتا�ض للمجموعة  :قرو�ض طويلة وق�صرية االجل ،م�ستحق الطراف ذات �صله وت�سهيالت بنكية اخرى .جميع هذه اخل�صوم املالية مدرجة
بالتكلفة املطف�أة.
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم بق�سمة خ�سارة ال�سنة اخلا�ص مبالكي ال�رشكة االم على املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم اخلزينة).
ال�سنه املنتهية يف
ال�سنه املنتهية يف 31
 31دي�سمرب 2011
دي�سمرب 2012

خ�سارة ال�سنة اخلا�ص مبالكي ال�رشكة االم (د.ك)
املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة (ب�إ�ستثناء �أ�سهم اخلزينة)
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�رشكة الأم

()16,689,455

()16,541,223

743,381,935

739,350,700

( )22.45فل�س

( )22.37فل�س

38

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

39

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
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ممتلكات واالت ومعدات
 31دي�سمرب 2012
التكلفة
 1يناير
ا�ضافات

معدات ات�صاالت

د.ك

اثاث وتركيبات

معدات مكتب

د.ك

املجموع

د.ك

د.ك

49,383 12,0

422,521

1,073,135

13,545,039

862,468

5,068

67,781

935,317

12,911,851

427,589

1,140,916

14,480,356

8,966,592

293,476

597,938

9,858,006

861,424

57,111

183,957

1,102,492

9,828,016

350,587

781,895

10,960,498

3,083,835

77,002

359,021

3,519,858

معدات ات�صاالت
د.ك

 31دي�سمرب 2011

التكلفة
 1يناير
ا�ضافات
حتويل
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب
اال�ستهالك املرتاكم
 1يناير
املحمل على ال�سنة
املتعلق باال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
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اال�ستهالك املرتاكم
 1يناير
املحمل على ال�سنة
يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

اثاث وتركيبات
د.ك

معدات مكتب
د.ك

اعمال حتت التنفيذ
د.ك

مت توزيع الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة كما يلي :

تكلفة املبيعات
م�صاريف عمومية و�إدارية و�أخرى

.13

املجموع
د.ك

11,302,556

414,697

746,239

209,492

12,672,984

755,570

36,917

117,603

-

910,090

-

-

209,492

()209,492

-

()8,743

()29,093

()199

-

()38,035

12,049,383

422,521

1,073,135

-

13,545,039

8,154,167

250,371

432,782

-

8,837,320

820,786

64,943

165,355

-

1,051,084

()8,361

()21,838

()199

-

()30,398

8,966,592

293,476

597,938

-

9,858,006

3,082,791

129,045

475,197

-

3,687,033

تابع  /ممتلكات واالت ومعدات

.14

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012
د.ك

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

1,023,145

963,654

79,347

87,430

1,102,492

1,051,084

�أ�صل غري ملمو�س
تتمثل هذه التكاليف يف التكاليف التي تكبدتها املجموعة من �أجل الإ�ستحواذ على رخ�ص من وزارة املوا�صالت يف دولة الكويت لتزويد خدمات الإنرتنت واخلدمات الرقمية والإت�صاالت
يف دولة الكويت .ان العمر الإفرتا�ضي لهذه الرخ�صة غري حمددة ولذلك ف�إن تكلفة الرخ�صة ال يتم اطفا�ؤها ولكن يتم اختبارها لهبوط القيمة �سنويا .لي�س لدى الإدارة �أي علم ب�أية عوامل
قد ت�شري الى انخفا�ض قيمة الرخ�ص.
تكاليف م�ؤجلة
قامت �أحدى ال�رشكات التابعة للمجموعة خالل ال�سنة ب�إبرام اتفاقيتي حق انتفاع مببلغ  1,115,200د.ك ل�رشاء �سعة كبرية على نظام كابالت الإت�صاالت حتت املائية ملدة � 15سنة.
كما ان املبلغ املدفوع قد مت ت�صنيفه كتكلفة م�ؤجلة يتم �إطفا�ؤها خالل مدة العقدين.

40

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
.15

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
.15

ا�ستثمار يف �شركات زميله
بلد الت�أ�سي�س

�رشكة الباب القاب�ضة – ذ.م.م
�رشكة جمموعة يونيف�ست الإ�ست�شارية – ذ.م.م
�رشكة مطابع اخلط – ذ.م.م
�رشكة وربه لل�صحافه والن�رش – ذ.م.م
�رشكة �صدارة للتنمية والتطوير ال�صناعي – ذ.م.م
(�سابقا � :رشكة ال�صفاة اخلليجية املحدوده -ذ.م.م)
�رشكة ايوا جلف – ذ.م.م
ديوان كابيتال املحدوده – الإمارات العربية املتحدة
�رشكة اال�ست�شارات املالية الدولية – �ش.م.ك (مقفله)
ال�رشكة الدولية للتمويل – �ش.م.ك (مقفلة)
�إن حركة الإ�ستثمار يف �رشكات زميلة خالل ال�سنة هي كما يلي:

الكويت
االمارات العربيه املتحده
الكويت
الكويت

الغر�ض

ن�سبة امللكية
 31دي�سمرب

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
اململكه العربيه ال�سعودية

 31دي�سمرب

2012

2011

%
%20

%
%20

%49

%49

%21

%21

%21

%21

%25

%25

%28

%28

%24

%24

%20.19

%24.79

%17.99

%18.33

الإ�ستثمار
مايل
طباعة
�صحافه ون�رش
�صناعة اغذية

دي�سمرب
د.ك

66,346,625

58,513,461

2,243

644,576

-

17,132,453

()5,383,039

()2,099,135

()90,457

()215,750

()4,748,565

()8,536,969

()247,224

3,773,586

3,105

احل�صة يف ايرادات وخ�سائر ال�شركات الزميلة
الإيرادات
اخل�سارة
القيمة الدفرتية لل�رشكات الزميلة الغري مدرجة
القيمة الدفرتية لل�رشكات الزميلة املدرجة
القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة املدرجة
.16

()6,914,550
()35,847

66,346,625

دي�سمرب
د.ك

2012

141,226,708
()94,832,513

()113,068,816

46,394,195

57,598,719

3,996,769

7,720,129

()4,748,565

()8,536,969

11,924,781

12,483,350

37,007,510

53,863,275

48,932,291

66,346,625

16,433,468

22,064,684

ال�سنه املنتهية يف 31

دي�سمرب
د.ك

2012

حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات م�سعره
م�ساهمات امللكية

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك
170,667,535

ا�ستثمارات متاحه للبيع

()16,834
()2,848,763

48,932,291

احل�صة يف ا�صول وخ�صوم ال�شركات الزميلة
ا�صول
خ�صوم

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

2012

تابع  /ا�ستثمار يف �شركات زميله
�أ) قامت املجموعة خالل الفرتة ببيع جزء من ح�صتها يف �رشكتني زميلتني � :رشكة الإ�ست�شارات املالية الدولية – �ش.م.ك (مقفلة) «ايفا» وال�رشكة الدولية للتمويل – �ش.م.ك (مقفلة)
مقابل  1,610,673د.ك مما نتج عنه خ�سارة مببلغ 493,226د.ك .قامت املجموعة �أي�ضا ب�رشاء ح�ص�ص يف هذه ال�رشكات الزميلة ،ونتيجة لعمليات ال�رشاء والبيع هذه انخف�ضت
ن�سبة امللكية يف ال�رشكة الزميلة «ايفا» من  % 24.79الى  % 20.19انخف�ضت من  % 18.33الى  % 17.99يف ال�رشكة الدولية للتمويل كما يف  31دي�سمرب .2012
ب) خالل ال�سنة اعرتفت املجموعة بخ�سارة بقيمة  293,002د.ك عن ت�صفية �رشكة جود فود العاملية – الواليات املتحدة الأمريكية.
ج)	�إن ا�ستثمار يف �رشكات زميلة بقيمة  16,189,907د.ك ( 21,826,491 :2011د.ك) مرهونة مقابل قرو�ض لأجل وم�ستحق الى �رشكات زميلة وم�سحوبات على املك�شوف
(اي�ضاح  23و  24و .)25
د) نتيجة لإختبارات هبوط القيمة يف القيمة الدفرتية للإ�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة ،اعرتفت املجموعة بخ�سارة هبوط يف القيمة مببلغ  6,914,550د.ك ( 2,848,763 :2011د.ك).
هـ) تقوم املجموعة مبمار�سة ت�أثري ملمو�س على ال�رشكة الدولية للتمويل من خالل متثيلها يف جمل�س ادارة ال�رشكة امل�ستثمر بها.
ال�سنه املنتهية يف 31

ات�صاالت
الإ�ستثمار
اال�ستثمار
متويل

ال�سنه املنتهية يف 31

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�رشاء �رشكات زميلة
ناجت عن الدمج
بيع �رشكات زميلة
توزيعات ارباح من �رشكات زميلة
ح�صة يف النتائج
ح�صة يف �إيرادات �شاملة �أخرى من ال�رشكات الزميلة
فروقات حتويل عملة �أجنبية
هبوط يف قيمة يف �رشكات زميلة
تعديل �سنة �سابقة يف حقوق ملكية �رشكة زميلة

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

2,025,165

3,502,017

93,582

130,500

24,167,690

26,545,247

26,286,437

30,177,764

42

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه

.16

تابع  /ا�ستثمارات متاحه للبيع
 متثل م�ساهمات امللكية ا�ستثمارات يف ر�ؤو�س اموال �رشكات بهدف النمو الر�أ�سمايل على املدى املتو�سط والطويل.تت�ضمن هذه اال�ستثمارات ا�ستثمارات بقيمة دفرتية بلغت  1,046,104د.ك ( 31دي�سمرب  1,438,842 : 2011د.ك) قد ظهرت بالتكلفة حيث ال ميكن تقدير القيمة العادلة
ال�سوقية لها ب�شكل موثوق منه.
 خالل ال�سنة اعرتفت املجموعة بخ�سارة هبوط بقيمة  616,967د.ك ( 1,158,486 : 2011د.ك) مقابل ا�ستثمارات متاحة للبيع ،حيث ان القيمة ال�سوقية لهذه اال�ستثماراتهبطت ب�شكل كبري مقارنة بتكلفتها .لي�س لدى الإدارة �أي علم ب�أية عوامل قد ت�شري الى �أي انخفا�ض �آخر يف القيمة مقابل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع.
	�إن ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة مدرجة تبلغ  5,732,517د.ك ( 7,810,442 : 2011د.ك) مرهونة مقابل قرو�ض الجل وم�ستحق الى �رشكات زميلة وم�سحوبات علىاملك�شوف (اي�ضاح  23و  24و .)25

.17

ذمم مدينه وا�صول اخرى
�أ�صول مالية
ذمم جتارية
م�ستحق من �رشكات زميلة
م�ستحق من اطراف ذات �صله �أخرى
خم�ص�ص ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها
ذمم موظفني
دفعات مقدمه ملوردين
ت�أمينات م�سرتده
�أ�صول اخرى
ا�صول غري مالية
م�رصوفات مدفوعة مقدما

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

 31دي�سمرب
د.ك

2012

 31دي�سمرب
د.ك

.17

 31دي�سمرب

5,836,284
5,597,600

5,930,692

2,888,059

3,041,098

14,321,943

14,568,535

()7,277,119

()7,233,595

7,044,824

7,334,940

29,988

35,263

454,007

174,861

13,598

14,897

212,007

147,174

7,754,424

7,707,135

720,283

487,583

8,474,707

8,194,718

2012

 31دي�سمرب 2011

2011

5,596,745

تابع  /ذمم مدينه وا�صول اخرى
�إن القيم املدرجة لال�صول املالية �أعاله تقارب قيمها العادلة وت�ستحق جميعها خالل �سنة واحدة.
الذمم التجارية ال حتمل فائدة وهي ت�ستحق ب�شكل عام من  90 – 30يوما.
ان التحليل الزمني للذمم التجارية يف  31دي�سمرب  2012و  2011كما يلي :
غري م�ستحقة

 30يوم

 60يوم

 90يوم

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

�أكرث من  90يوم
د.ك

املجموع
د.ك

650,832

437,974

230,361

482,430

4,034,687

5,836,284

72,186

1,022,254

530,494

248,827

3,722,984

5,596,745

امل�ستحق من �رشكات زميلـ ـ ـ ــة يت�ضمـ ــن ار�ص ـ ـ ــدة نقديـ ـ ــة بقيم ـ ــة  1,519,129د.ك ( 1,402,004 : 2011د.ك) والت ـ ـ ـ ــي حتمل معدل فائدة ترتاوح بني  % 5.75و
( % 5.75 :2011الى � )% 10سنويا.
.18

% 10

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
حمتفظ بها للمتاجره
ا�سهم م�سعره حملية
حمدده عند التحقق املبدئي
ا�ستثمارات غري م�سعرة
حمافظ ا�ستثمارية

 31دي�سمرب
د.ك

2012

 31دي�سمرب
د.ك

-

170,653

-

170,653

912,135

2011

912,135

2,813,449

1,568,447

3,725,584

2,480,582

3,725,584

2,651,235

-ان حمافظ ا�ستثمارية حمددة بقيمة دفرتية  2,813,448د.ك ( 1,568,447 : 2011د.ك) مرهونة مقابل قر�ض الجل وم�سحوبات على املك�شوف (اي�ضاح  23و .)25
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�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
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�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
.22

ر�أ�س املال

بنود �أخرى يف حقوق امللكية

م�صرح به وم�صدر ومدفوع بالكامل
 31دي�سمرب
د.ك

� 744,456,480سهم ( )744,456,480 :2011م�رصح به وم�صدر ومدفوع
بالكامل بقيمة  0.100د.ك لل�سهم الواحد
.20

2012

74,445,648

 31دي�سمرب
د.ك

الر�صيد يف  1يناير 2012

25,851,971

270,495

26,122,466

74,445,648

فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات الأجنبية

-

3,105

3,105

ح�صة من �إيرادات ( /خ�سائر) �شاملة �أخرى ل�رشكات زميلة

76,272

()27,320

48,952

�أ�صول مالية متاحة للبيع
 31دي�سمرب

2012

 31دي�سمرب

2011

302,110

2,259,831

%0.041

%0.304

� -صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�سنة

()3,342,862

-

()3,342,862

-املحول الى بيان الدخل املجمع من البيع

()2,303,618

-

()2,303,618

-املحول الى بيان الدخل املجمع من هبوط القيمة

616,967

-

616,967

12,364

201,606

جمموع اخل�سائر ال�شاملة الأخرى

()4,953,241

()24,215

()4,977,456

9,819

62,145

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

20,898,730

246,280

21,145,010

الر�صيد يف  1يناير 2011

36,289,691

1,231,432

37,521,123

فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات الأجنبية

-

()16,834

()16,834

ح�صة من �إيرادات ( /خ�سائر) �شاملة �أخرى ل�رشكات زميلة

4,719,872

()944,103

3,775,769

ان احتياطيات ال�رشكة االم التي تعادل تكلفة ا�سهم اخلزينة �صنفت على انها غري قابله للتوزيع.
ان �أ�سهم خزينة بقيمة  9,819د.ك ( 61,468 :2011د.ك) مرهونة مقابل قرو�ض طويلة الأجل وم�ستحق الى �رشكات زميلة وم�سحوبات على املك�شوف (اي�ضاح  23و  24و .)25
.21

د.ك

د.ك

د.ك

2011

�أ�سهم خزينة

عدد اال�سهم
ن�سبة ا�سهم اخلزينة امل�صدرة
تكلفة ا�سهم اخلزينة (ديناركويتي)
القيمة ال�سوقية (ديناركويتي)

احتياطي القيمة العادلة

احتياطي حتويل عملة اجنبية

املجموع

احتياطي قانوين
يتطلب قانون ال�رشكات التجاريه والنظام اال�سا�سي لل�رشكه الأم بتحويل  % 10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�رضيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة
�أع�ضاء جمل�س االدارة الى االحتياطي القانوين .ويوقف هذا التحويل بقرار من م�ساهمي ال�رشكة االم بعد بلوغه  % 50من ر�أ�س املال املدفوع .ال يوجد حاجة للتحويل يف ال�سنة التي
تتعر�ض لها ال�رشكة االم خل�سائر او يوجد هناك خ�سائر مرتاكمة.
ان توزيع االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ الالزم ل�ضمان توزيع ارباح بن�سبة  % 5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي تكون االرباح املرحلة غري كافية لدفع هذه التوزيعات.

�أ�صول مالية متاحة للبيع
�-صايف التغري يف القيمة العادلة الناجتة خالل ال�سنة

()6,303,048

-

()6,303,048

-املحول الى بيان الدخل املجمع من البيع

()10,013,030

-

()10,013,030

 -املحول الى بيان الدخل املجمع من هبوط القيمة

1,158,486

-

1,158,486

جمموع اخل�سائر ال�شاملة الأخرى

()10,437,720

()960,937

()11,398,657

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

25,851,971

270,495

26,122,466
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�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
.23

قرو�ض الجل
العملـــة
دينار كويتي
ديناركويتي
دوالر �أمريكي
دوالر امريكي
ناق�صا:القيمة امل�ستحقه خالل ال � 12شهر القادمه بالدينارالكويتي

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
الإ�ستحقاق النهائي

.24
 31دي�سمرب
د.ك

 31دي�سمرب
د.ك

2012

 31دي�سمرب
د.ك

2011

2015

6,698,000

7,698,000

2014

4,073,000

-

2015

10,565,626

10,464,376

2014

13,524,000

13,394,400

34,860,626

31,556,776

()26,093,876

()17,882,526

8,766,750

13,674,250

خ�صوم مالية
ذمم دائنة جتارية
م�ستحق الى �رشكات زميلة
م�ستحق الى اطراف ذات �صلة اخرى
م�صاريف م�ستحقه
توزيعات �أرباح م�ستحقه
�رضيبة دعم العمالة الوطنية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
زكاة
ذمم دائنة اخرى

�إن القرو�ض الجل وامل�سحوبات على املك�شوف م�ضمونة مقابل ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة (اي�ضاح  )15وا�ستثمارات متاحة للبيع (اي�ضاح  )16وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل (اي�ضاح  )18و�أ�سهم خزينة (اي�ضاح  )20و  % 85من را�س مال �رشكة تابعة (اي�ضاح .)7
�إن متو�سط ن�سبة الفائدة الفعلي على القرو�ض بالدوالر الأمريكي يبلغ � )% 4.41 :2011( % 5.37سنويا ومتو�سط ن�سبة الفائدة الفع ـ ــلي على القرو�ض بالدينـ ـ ــارالكويتي يبلــغ
� )6% :2011( % 5.5سنويا.
�إن ق�سطني مببلغ  500,000د.ك لكل منهما ا�ستحقا يف  30يونيو  2012و  31دي�سمرب  2012ومل يتم دفعها ومت عر�ضها كجزء من امل�سحوبات على املك�شوف (اي�ضاح  .)25ان ادارة
املجموعة يف مرحلة متقدمة من املفاو�ضات مع البنك العادة جدولة الر�صيد القائم للمديونية البالغ  10.84مليون د.ك.
خالل ال�سنة ،مت �إعادة جدولة �إجمايل قيمة قر�ض مببلغ  37.5مليون دوالرامريكي ليتم دفعه على اق�ساط �سنوية مت�ساوية بقيمة  12.5مليون دوالر �أمريكي للق�سط الواحد تنتهي يف
 28دي�سمرب .2015
يف � 21أكتوبر  ،2011ا�ستحق ق�سط مببلغ  26.5مليون دوالر �أمريكي لت�سهيالت قر�ض م�شرتك بقيمة  53مليون دوالر �أمريكي� .إال �أن املجموعة قامت خالل عام  ،2011ب�سداد
مبلغ  5,000,000دوالر �أمريكي (تعادل  1,376,165د.ك) بالإ�ضافة الى الفوائد امل�ستحقة حتى ذلك التاريخ والبالغة  643,469دوالر �أمريكي (تعادل  177,598د.ك) .ومت
خالل ال�سنة� ،إعادة جدولة الر�صيد املتبقي بقيمة  48مليون دوالر �أمريكي لكامل ت�سهيالت القر�ض ليتم دفعه على �أق�ساط بتاريخ ا�ستحقاق نهائي يف  30دي�سمرب � .2014ضمن اعادة
اجلدولة ،ا�ستحق ق�سطان مببلغ  5مليون دوالرامريكي لكل منهما بتاريخ  30يونيو  2012و  30دي�سمرب  2012ومل يتم دفعهما.
حاليا ،تقوم �إدارة املجموعة بالتفاو�ض ب�ش�أن ت�سوية املبلغ الذي مل يتم دفعه ،ومع ذلك تقوم املجموعة بدفع الفوائد امل�ستحقة على الت�سهيالت ب�شكل منتظم.

ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
2012

 31دي�سمرب
د.ك

2011

2,458,809

4,348,468

3,251,401

3,057,396

5,839,463

4,760,692

554,933

736,675

62,810

65,135

3,973,974

3,973,974

1,891,086

1,891,086

27,097

27,097

1,390,890

1,887,408

19,450,463

20,747,931

 % 1.98و % 2.06 :2011( % 6.5

م�ستحق الى �رشكات زميلة تت�ضمن ار�صدة بقيمة  2,709,641د.ك ( 2,734,925 : 2011د.ك) والتي حتمل معدل فائدة ترتاوح بني
الى � )% 6.50سنويا.
م�ستحق الى اطراف ذات �صلة �أخرى يت�ضمن ار�صدة بقيمة  5,257,881د.ك ( 4,361,917 :2011د.ك) والتي حتمل معدل فائدة يرتاوح بني  % 2.500و 2011( % 5.375
 % 2.500 :الى � )% 5.375سنويا.
م�ستحق الى �رشكات زميلة م�ضمونة مقابل ا�ستثمار يف �رشكات زميلة (اي�ضاح  ،)15وا�ستثمارات متاحة للبيع (اي�ضاح  )16و�أ�سهم خزينة (اي�ضاح .)20
.25

م�سحوبات على املك�شوف
امل�سحوبات ممنوحة من قبل بنك حملي بفائده ح�سب اال�سعار التجاريه ال�سائده وم�ضمونة (اي�ضاح .)23
ان مبلغا بقيمة  1,000,000د.ك مت حتميله خالل ال�سنة عن طريق البنك من قر�ض لأجل الى م�سحوبـات على املك�شوف (اي�ضاح .)23

.26

النقد و�شبه النقد

ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ودائع ق�صرية االجل
م�سحوبات على املك�شوف

معدل �سعر الفائده الفعلي
(�سنوي)

 31دي�سمرب
د.ك

-

270,938

785,738

%1

1,000,000

753,543

 + %2.5كيبور

()4,141,515

()2,987,242

()2,870,577

()1,447,961

2012

 31دي�سمرب
د.ك

2011
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اجلمعية العمومية ال�سنوية
قامت اجلمعية العمومية للم�ساهمني املنعقدة يف  24مايو  2012ب�إعتماد البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011بدون توزيعات �أرباح.
�إن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�رشكة الأم ال يقرتحون توزيعات ارباح عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2012

.28

معامالت مع �أطراف ذات �صله
تتمثل الأطراف ذات ال�صلة يف ال�رشكات الزميلة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة واطراف اخرى مثل امل�ساهمني الرئي�سيني و�رشكات ميلك فيها �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وموظفو الإدارة العليا ح�ص�ص ًا رئي�سية �أو ب�إمكانهم ممار�سة ت�أثري ملمو�س �أو �سيطرة م�شرتكة عليها .تتم املوافقة على �سيا�سات ت�سعري و�رشوط هذه املعامالت من قبل �إدارة
املجموعة.
تفا�صيل �أر�صدة مع �أطراف ذات �صله مت�ضمنة يف اي�ضاحات  17و .24
فيما يلي بيان ب�أهم التعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة.
ال�سنه املنتهية يف
ال�سنه املنتهية يف 31
 31دي�سمرب 2011
دي�سمرب 2012
د.ك
د.ك
معامالت مت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع
�إيرادات فوائد على قرو�ض ل�رشكات زميله
118,243
114,568
تكاليف متويل (�رشكات زميلة)
153,014
150,143
تكاليف متويل (اطراف ذات �صله اخرى)
142,651
226,423
خ�سارة من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
336,352
699,285
خ�سارة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
392,332
164,893
اتعاب �إدارة
185,000
185,000
مكاف�آت موظفي الإدارة العليا
مزايا ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

878,649

585,218

49,760

41,773

928,409

626,991

معلومات القطاعات
.29
فيما يلي قطاعات املجموعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم : 8
ات�صاالتا�ستثماراتفيما يلي ملخ�ص لاليرادات واالرباح  /اخل�سائر التي حققتها املجموعة من قطاعات االعمال:

ات�صاالت

ا�ستثمارات

دي�سمرب31

دي�سمرب31

دي�سمرب31

دي�سمرب31

دي�سمرب31

دي�سمرب31

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

2012

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
ايرادات القطاع
(خ�سارة)  /ربح القطاع
(خ�سارة)  /ربح ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب :
اجمايل ا�صول القطاع
�إجمايل خ�صوم القطاع

املجموع

2011

2012

2011

2012

2011

11,066,905

11,871,993

()13,214,246

()8,498,973

()2,147,341

3,373,020

()247,223

1,398,220

()16,593,038

()17,086,529

)16,840,261

()15,688,309

()247,223

1,398,220

()16,593,038

()17,086,529

)16,840,261

()15,688,309

15,693,739 16,994,862

90,069,083

110,580,080

107,063,945

126,273,819

11,719,558

50,663,562

49,329,246

63,931,466

61,048,804

13,267,904

.30

�أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
ت�شمل اخل�صوم املالية الرئي�سية لدى املجموعة امل�سحوبات على املك�شوف والقرو�ض لأجل والذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى .ان الهدف الرئي�سي لهذه اخل�صوم املالية هو متويل
الأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة .ان لدى املجموعة �أ�صول مالية متعددة تت�ضمن الذمم املدينة والأ�صول الأخرى والنقد و�أر�صدة البنوك والودائع ق�صرية الأجل و�أوراق مالية ا�ستثمارية.
تتعر�ض ان�شطة املجموعة الى العديد من املخاطر املالية ،مثل  :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر �سعر العملة وخماطر �سعر الفائدة وخماطر تقلبات الأ�سعار) ،وخماطر االئتمان وخماطر
ال�سيولة.
ان جمل�س ادارة ال�رشكة الأم م�س�ؤول يف النهاية عن و�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات اخلا�صة ب�إدارة املخاطر.
ال ت�ستخدم املجموعة م�شتقات ادوات مالية.
ان اهم املخاطر املالية التي تتعر�ض لها املجموعة مو�ضحة �أدناه :

30.1

خماطر ال�سوق
�أ) خماطر العملة الأجنبية
تتمثل خماطر العملة الأجنبية يف تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية الداة مالية نتيجة لتغري �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية.
تعمل املجموعة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،يف الكويت ودول ال�رشق الأو�سط وامريكا ،وهي بذلك عر�ضة ملخاطر العملة الأجنبية الناجتة ،ب�شكل رئي�سي من التغريات يف �أ�سعار �رصف الدوالر
الأمريكي والدرهم االماراتي واليورو والراند اجلنوب افريقي .قد يت�أثر املركز املايل للمجموعة ب�شكل كبري نتيجة للتغري يف ا�سعار �رصف هذه العمالت .للتخفيف من تعر�ض املجموعة
ملخاطر العملة الأجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

50
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تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
تابع  /خماطر ال�سوق
تابع � /أ) خماطر العملة الأجنبية
تتعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها الى الدينار الكويتي ب�أ�سعار االقفال يف نهاية ال�سنة:

30.1

ا�صول مالية

 31دي�سمرب
د.ك
دوالر �أمريكي
درهم اماراتي
يورو
راند جنوب افريقي

2012

 31دي�سمرب

د.ك

2011

خ�صوم مالية
 31دي�سمرب
د.ك

 31دي�سمرب

2012

د.ك

10,702,343

10,351,534

26,810,154

10,185

7,592

-

-

872,107

872,107

-

-

139,559

221,301

-

-

ن�سبة ح�سا�سية العملة الأجنبية %

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي
يورو
راند جنوب افريقي

 31دي�سمرب

تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
تابع  /خماطر ال�سوق
تابع � /أ) خماطر العملة الأجنبية
ويف حالة ما اذا ارتفع ( /انخف�ض) �سعر �رصف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت الأجنبية وبافرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية املذكورة �أعاله ،يكون ت�أثري ذلك على ربح ال�سنة وحقوق
امللكية كما يلي:

ربح ال�سنة

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي
يورو
راند جنوب افريقي

مت اجراء اختبارات احل�سا�سية املتعلقة بالعملة الأجنبية بناء على االفرتا�ضات التالية:

2012

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه

2011

25,986,886

 31دي�سمرب

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

2011

% 1.23

% 1.08

% 1.20

% 1.15

% 3.38

% 3.75

% 2.28

% 20.42

مت تقدير ن�سب احل�سا�سية �أعاله بناء على معدل تقلبات �أ�سعار ال�سوق لل�رصف الأجنبي خالل االثنى ع�رش �شهرا املا�ضية .مل يكن هناك تغيري خالل ال�سنة يف الطرق واالفرتا�ضات
امل�ستخدمة يف اعداد حتليل احل�سا�سية.

 31دي�سمرب
د.ك

2012

 31دي�سمرب

د.ك

307,387±
-

حقوق امللكية

2011

 31دي�سمرب
د.ك

264,196 ±
-

29,477±

32,704 ±

12±

4±

 31دي�سمرب

2012

د.ك

109,261±

95,334 ±

122±

87 ±

-

2011

45,186 ±

3,170±

وتتفاوت خماطر تقلبات �رصف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت .ولكن ،ميكن اعتبار التحاليل �أعاله على �أنها متثل مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر تقلبات
�أ�سعار العملة الأجنبية.
ب) خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة
تن�ش�أ خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة عادة من احتمال ت�أثري التغريات يف معدالت �أ�سعار الفائدة على الأرباح امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية .يوجد لدى املجموعة ودائع ق�صرية
االجل وم�سحوبات على املك�شوف والقرو�ض جتعلها عر�ضة ملخاطر تقلبات معدالت �أ�سعار الفائدة .تقوم املجموعة بادارة تلك املخاطر عن طريق مراقبة الأر�صدة ب�شكل منتظم للت�أكد
من �أنها �ضمن احلدود امل�سوح بها.
ال يوجد لدى املجموعة �أية �أدوات مالية خارج امليزانية العمومية يتم ا�ستخدامها لإدارة خماطر معدالت ا�سعار الفائدة.
اجلدول التايل يو�ضح درجات احل�سا�سية على ربح ال�سنة بناء على تغريات معقولة يف معدالت ا�سعار الفائدة اعتبارا من بداية ال�سنة .بناء على مالحظة و�ضع ال�سوق احلايل ،مت الإفرتا�ض
ب�أن يكون التغري املحتمل املعقول يف معدالت ا�سعار الفائدة  % 1+و % 1+ :2011( % 1 -و –  )% 1نقطة ا�سا�سية ل�سعر الليبور و  % 1+و % 1+ :2011( % 1 -و – )% 1
لأ�سعار فائدة الدينارالكويتي .متت عملية الإحت�ساب بناء على �أدوات املجموعة املالية املحتفظ بها يف كل تاريخ مركز مايل .كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة .كما ال يوجد هناك اي ت�أثري
على حقوق امللكية للمجموعة .خالل ال�سنة مل يكن هناك تغري يف الطرق واالفرتا�ضات امل�ستخدمة يف اعداد اختبارات احل�سا�سية.
زيادة يف �سعر الفائدة
 31دي�سمرب
د.ك
ربح ال�سنة

()459,697

2012

 31دي�سمرب

د.ك

()391,622

انخفا�ض يف �سعر الفائدة
2011

 31دي�سمرب
د.ك
459,697

2012

 31دي�سمرب

د.ك

391,622

2011
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تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
تابع  /خماطر ال�سوق
ج) املخاطر ال�سعرية
تتعر�ض املجموعة ملخاطر التقلبات ال�سعرية بالن�سبة لإ�ستثماراتها .يتم ت�صنيف اال�ستثمارات ،كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو ا�ستثمارات متاحة للبيع.
والدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�سعرية ال�ستثماراتها يف الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها اال�ستثمارية .وتتم عملية التنويع تلك ،بناء على حدود مو�ضوعة من قبل
املجموعة.
خماطر ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية حددت بناء على الفر�ضيات التالية :
 31دي�سمرب

ال�سوق الكويتي
�سوق لندن
�سوق الواليات املتحدة الأمريكية
�سوق جنوب افريقيا
�سوق دبي

2012

 31دي�سمرب

.30
30.2

2011

%1

% 16

%4

%7

%8

%5

% 10

% 29

%2

% 19

ربح ال�سنة

ذمم مدينة وا�صول �أخرى (اي�ضاح )17
ودائع ق�صرية االجل
ار�صدة لدى بنوك (اي�ضاح )26

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

 31دي�سمرب

2012

د.ك

2011

 31دي�سمرب
د.ك

2012

 31دي�سمرب

65,346

342,680

65,436

342,680

-

-

897,255

3,886,388

 31دي�سمرب
د.ك
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

2012

2011

حقوق امللكية

 31دي�سمرب

د.ك

2011

 31دي�سمرب
د.ك

2012

 31دي�سمرب

د.ك

7,754,424

7,707,135

1,000,000

753,543

270,938

785,738

9,025,362

9,246,416

2011
30.3

اذا تغريت خماطر ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية ب�شكل م�ساوي ومعاك�س للن�سب �أعاله فان ت�أثري تلك التغريات على ربح وحقوق امللكية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2012و
�سيكون كما يلي :

ربح ال�سنة

2012

 31دي�سمرب

د.ك

2011

تراقب املجموعة ب�إ�ستمرار عدم �سداد ح�ساب عمالئها والأطراف الأخرى ،املعرفني ك�أفراد �أو كمجموعة ،وت�ضمن هذه املعلومات يف �ضوابط خماطر الإئتمان .ت�ستخدم املجموعة
تقييمات ائتمانية خارجية و � /أو حت�صل على وت�ستخدم تقارير عن عمالئها والأطراف الأخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة .ان �سيا�سة املجموعة هي التعامل فقط مع �أطراف
ذات كفاءه ائتمانية عالية.
تعترب ادارة املجموعة الأ�صول املالية اعاله والتي مل تتجاوز مدة ا�ستحقاقها ومل تتعر�ض النخفا�ض يف قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية
فيما عدا عن تلك املذكورة يف اي�ضاح .17
ان خماطر الإئتمان اخلا�صة ب�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية االجل تعترب غري هامة حيث �أن الأطراف املعنية عبارة عن م�ؤ�س�سات مالية ذات كفاءه �إئتمانية عالية.

حقوق امللكية
د.ك

تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�سببا بذلك خ�سارة الطرف الآخر .ان �سيا�سة املجموعة
جتاه تعر�ضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�شكل دائم .كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على �أفراد �أو جمموعة عمالء يف مناطق حمددة �أو من خالل تنويع
تعامالتها يف �أن�شطة خمتلفة .كما يتم احل�صول على �ضمانات حيثما كان ذلك منا�سبا.
ان مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �ضمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ املركز املايل وامللخ�صة على النحو التايل:
 31دي�سمرب
د.ك

مت تقدير الن�سبة �أعاله بناء على متو�سط حركة ال�سوق خالل ال�سنة .يو�ضح اجلدول التايل درجات احل�سا�سية التي تتعر�ض لها املجموعة واملتعلقة با�ستثماراتها يف الأوراق املالية ،وعلى
�أ�سا�س املخاطر املحتملة لأ�سعار تلك الأوراق كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
التحليل يعك�س ت�أثري التغري ال�سلبي لأ�سعار تلك الأوراق كما يف الأعلى – فر�ضيات ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية.

 31دي�سمرب
د.ك

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

2011

()65,346

()342,680

()65,346

()342,680

-

-

()897,255

()3,886,388

خماطر ال�سيولة
ان خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي ت�ؤدي الى عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند ا�ستحقاقها .وللحد من تلك املخاطر ،قامت ادارة املجموعة بتنويع م�صادر
التمويل وادارة �أ�صولها بعد الأخذ بعني االعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة ب�شكل يومي.
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�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

55

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
.30
30.3

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه

تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
تابع  /خماطر ال�سيولة
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق اخل�صوم املالية للمجموعة .مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق اخل�صوم املالية على ا�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ املركز املايل الى تاريخ الإ�ستحقاق
التعاقدي.
املجموع
ما يزيد عن �سنة
 3الى � 12شهر
حتى � 3شهور
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
 31دي�سمرب 2012
اخل�صوم
قرو�ض لأجل
34,860,626
8,766,750
25,493,876
600,000
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
19,450,463
18,253,249
1,197,214
م�سحوبات على املك�شوف
4,141,515
4,141,515
1,797,214

47,888,640

8,766,750

58,452,604

 31دي�سمرب 2011

اخل�صوم
قرو�ض لأجل
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
م�سحوبات على املك�شوف

7,604,113

10,278,413

13,674,250

31,556,776

4,677,208

16,070,723

-

20,747,931

-

2,987,242

-

2,987,242

12,281,321

29,336,378

13,674,250

55,291,949

ت�ستند الإ�ستحقاقات التعاقدية للخ�صوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�صومة كما يلي :
حتى � 3شهور
 31دي�سمرب 2012
اخل�صوم املالية
د.ك
قرو�ض لأجل
1,023,458
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
1,235,993
م�سحوبات على املك�شوف
46,592

اخل�صوم املالية
قرو�ض لأجل
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
م�سحوبات على املك�شوف

 3الى � 12شهر

د.ك

ما يزيد عن �سنة

املجموع

د.ك

د.ك

.31

ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
ان فئات الأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع ميكن ت�صنيفها على النحو التايل:

خ�صوم مالية
قرو�ض لأجل
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
م�سحوبات على املك�شوف

18,541,236

-

19,777,229

4,281,291

-

4,327,883

49,699,182

9,031,753

61,036,978

�أر�صدة لدى البنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ودائع ق�صرية الأجل
ذمم مدينة وا�صول اخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

7,914,719

11,259,912

15,390,028

34,564,659

4,793,708

16,274,207

-

21,067,915

37,341

3,099,263

-

3,136,604

12,745,768

30,633,382

15,390,028

58,769,178

قرو�ض لأجل
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
م�سحوبات على املك�شوف

حتى � 3شهور

د.ك

 3الى � 12شهر

د.ك

د.ك

د.ك

25,240,333

28,738,922

1,046,104

1,438,842

7,754,424

7,707,135

3,725,584

2,651,235

1,000,000

753,543

270,938

785,738

39,037,383

42,075,415

34,860,626

31,556,776

19,450,463

20,747,931

4,141,515

2,987,242

58,452,604

55,291,949

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب
القيمة العادلة
القيمة املدرجة
د.ك
د.ك
2012

26,876,655

ما يزيد عن �سنة

2012

 31دي�سمرب

د.ك

2011

متثل القيمة العادلة املبالغ التي ميكن ا�ستبدال اال�صول بها �أو ت�سوية االلتزام على ا�سا�س جتاري بحت .بر�أي ادارة املجموعة وبا�ستثناء بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة
بالتكلفة ال�سباب مذكورة يف (اي�ضاح  )16حول البيانات املالية املجمعة ،فان القيمة الدفرتية لال�صول واخل�صوم املالية فـي  31دي�سمرب  2012و  2011تقارب القيمة العادلة.
يتم ت�صنيف القيم املدرجة لال�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل:

9,031,753

املجموع

 31دي�سمرب
د.ك

ا�صول مالية
ا�ستثمارات متاحه للبيع
ا�ستثمارات متاحة للبيع  -بالتكلفة
ذمم مدينه وا�صول اخرى (اي�ضاح )17
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ودائع ق�صرية االجل
ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

36,931,866

2,306,043
 31دي�سمرب 2011

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

القيمة العادلة
د.ك

القيمة املدرجة
د.ك

270,938

-

785,738

-

1,000,000

-

753,543

-

8,474,707

-

8,194,718

-

-

3,725,584

-

2,651,235

1,046,104

25,240,333

1,438,842

28,738,922

10,791,749

28,965,917

11,172,841

31,390,157

34,860,626

-

31,556,776

-

19,450,463

-

20,747,931

-

4,141,515

-

2,987,242

-

58,452,604

-

55,291,949

-

56

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
.31

تابع  /ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
يو�ضح اجلدول التايل اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل وفقا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.
يقوم الت�سل�سل الهرمي بت�صنيف اال�صول واخل�صوم املالية الى ثالثة م�ستويات ا�ستنادا الى اهمية املدخالت امل�ستخدمة يف قيا�س القيمة العادلة لال�صول واخل�صوم املالية .فيما يلي
م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
 م�ستوى  : 1ا�سعار مدرجة (غري معدلة) يف ا�سواق ن�شطة ال�صول او خ�صوم مماثلة.معطيات غري اال�سعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ستوى  1والتي ميكن تتبعها لال�صول اواخل�صوم �سواء ب�صورة مبا�رشة (كاال�سعار) او ب�صورة غري مبا�رشة
 م�ستوى : 2(معطيات متعلقة بالأ�سعار) .و
 م�ستوى  : 3معطيات لال�صول او اخل�صوم التي ال ت�ستند الى معلومات �سوقية ميكن تتبعها (معطيات غري قابلة للمراقبة).امل�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه اال�صول او اخل�صوم املالية يتم حتديده بناء على ادنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي �أدت الى قيا�س القيمة العادلة.
مت ت�صنيف جماميع اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�سب الت�سل�سل الهرمي امل�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي:
 31دي�سمرب 2012
اي�ضاح
املجموع
م�ستوى 3
م�ستوى 2
م�ستوى 1
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

حمتفظ بها للمتاجرة

ا�سهم م�سعرة حملية

�أ

-

-

-

-

حمددة عند التحقق املبدئي

ا�ستثمارات غري م�سعرة
حمافظ ا�ستثمارية

ب
ج

ا�ستثمارات متاحة للبيع
حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات م�سعرة
م�ساهمات ملكية
�صايف القيمة العادلة

ج
�أ
د

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

-

-

912,135

912,135

2,813,449

-

-

2,813,449

2,025,165

-

-

2,025,165

93,582

-

-

93,582

-

1,286,463

21,835,123

23,121,586

4,932,196

1,286,463

22,747,258

28,965,917

.31

تابع  /ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
تابع  /االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
 31دي�سمرب 2011

اي�ضاح
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

حمتفظ بها للمتاجرة
ا�سهم م�سعرة حملية

حمددة عند التحقق املبدئي

ا�ستثمارات غري م�سعرة
حمافظ ا�ستثمارية

ا�ستثمارات متاحة للبيع
حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات م�سعرة
م�ساهمات ملكية
�صايف القيمة العادلة

�أ
ب
ج
ج
�أ
د

م�ستوى 1

م�ستوى 2

م�ستوى 3

د.ك

د.ك

د.ك

170,653

-

-

املجموع
د.ك
170,653

-

-

912,135

912,135

1,568,447

-

-

1,568,447

3,502,017

-

-

3,502,017

130,500

-

-

130,500

-

1,263,704

23,842,701

25,106,405

5,371,617

1,263,704

24,754,836

31,390,157

مل تكن هنالك حتويالت بني امل�ستويني  1و  2خالل فرتة التقارير املالية.
القيا�س بالقيمة العادلة
الطرق وتقنيات التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�سابقة.
�أ) اوراق مالية م�سعرة
جميع اال�سهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما يف ا�سواق االوراق املالية .كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع الى �آخر عرو�ض ا�سعار بتاريخ التقارير املالية.
ب) اوراق مالية غري م�سعرة
تت�ضمن البيانات املالية ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة با�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة والتي تت�ضمن بع�ض
االفرتا�ضات غري املدعومة من ا�سعار او معدالت �سوقية منتظمة.

58

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

59

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه
.31

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعه

تابع  /ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
تابع  /االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
تابع  /القيا�س بالقيمة العادلة
ج) حمافظ ا�ستثمارية
ان املحافظ اال�ستثمارية تتكون ا�سا�سا من �أوراق مالية حملية و�أجنبية م�سعرة مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع الى اخر عرو�ض �أ�سعار بتاريخ التقارير املالية.

.32

د) م�ساهمات ملكية
متثل م�ساهمات امللكية ا�ستثمارات يف ر�ؤو�س �أموال �رشكات بهدف النمو الر�أ�سمايل على املدى املتو�سط والطويل.

قرو�ض لأجل
م�ستحق الى �رشكات زميلة و�أطراف ذات �صله �أخرى (�إي�ضاح )24
زائدا  :النقد و�شبه النقد (اي�ضاح )26
�صايف املديونية
حقوق امللكية

م�ستوى  : 3قيا�سات القيمة العادلة
ان ا�صول وخ�صوم املجموعة املالية امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  3تعتمد على تقنيات تقييم ت�ستند الى معطيات هامة ال تعتمد على بيانات �سوقية منتظمة .كما ان االدوات املالية �ضمن هذا
امل�ستوى ميكن ت�سويتها من بداية ال�سنة املالية الى نهايتها كما يلي:

�أوراق مالية غري م�سعرة

الر�صيد االفتتاحي
ارباح او خ�سائر م�سجلة يف:
 بيان الدخل ايرادات �شاملة اخرىا�ضافات خالل ال�سنة
الر�صيد النهائي

 31دي�سمرب

2012

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
د.ك

ا�ستثمارات متاحة للبيع
د.ك

912,135

23,842,701

1,066,037

29,521,484

-

-

()153,902

-

-

()5,678,783

392,739

-

-

21,835,123

912,135

23,842,701

912,135

34,860,626

31,556,776

9,090,864

7,818,088

2,870,577

1,447,961

46,822,067

40,822,825

43,132,479

65,225,015

 31دي�سمرب
د.ك

ا�ستثمارات متاحة للبيع
د.ك

االرباح او اخل�سائر امل�سجلة يف بيان الدخل املجمع (الواردة اعاله) لل�سنة مت�ضمنة يف ح�ساب خ�سائر من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع.
تغيري املعطيات الى امل�ستوى  – 3عمليات التقييم بناء على افرتا�ضات بديلة حمتملة ومعقولة لن يغيرّ ب�صورة جوهرية املبالغ امل�سجلة يف كل من بيان الدخل ،اجمايل اال�صول او اجمايل
اخل�صوم او اجمايل حقوق امللكية.

2012

 31دي�سمرب

د.ك

2011

مت احت�ساب الن�سبة عن طريق ق�سمة �صايف املديونية على حقوق امللكية كما يلي :

2011

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
د.ك

()2,400,317

�أهداف ادارة ر�أ�س املال
ان �أهداف املجموعة اخلا�صة ب�إدارة ر�أ�س املال هي الت�أكيد على مبد�أ الإ�ستمرارية للمجموعة وحتقيق العائد املنا�سب للم�ساهمني ،وذلك من خالل ا�ستغالل اف�ضل لهيكلة ر�أ�س املال.
يتكون را�س مال املجموعة من اجمايل حقوق امللكية .تقوم املجموعة بادارة هيكلية ر�أ�س املال وعمل التعديالت اللآزمة ،على �ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية واملخاطر املرتبطة
ب�أ�صول املجموعة .وللمحافظة على هيكلية ر�أ�س املال �أوتعديلها ،قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات �أرباح للم�ساهمني �أو عوائد ر�أ�س املال على امل�ساهمني �أو ا�صدار
�أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض املديونيات.
متا�شيا مع ال�رشكات االخرى يف نف�س القطاع تراقب املجموعة ر�أ�س املال على ا�سا�س ن�سبة �صايف املديونية الى حقوق امللكية.
تتكون �صايف املديونية من البنود التالية:
 31دي�سمرب
د.ك

هـ) خ�صوم مالية
لي�س لدى املجموعة اية خ�صوم مالية بالقيمة العادلة.

 31دي�سمرب

�شركة الديرة القاب�ضة

�رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة)
الكويت

�صايف املديونية
حقوق امللكية
ن�سبة املديونية الى حقوق امللكية
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2012

 31دي�سمرب

د.ك

2011

46,822,067

40,822,825

43,132,479

65,225,015

% 109

% 63

التزامات طارئة
يوجد على املجموعة بتاريخ  31دي�سمرب  2012التزامات طارئة مقابل كفاالت بنكية مببلغ  1,234,674د.ك ( 991,152 : 2011د.ك).
ارتباطات ر�أ�سمالية
يوجد على املجموعة بتاريخ املركز املايل ارتباطات ر�أ�سمالية مقابل �رشاء ا�ستثمارات مببلغ  454,450د.ك ( 752,040 : 2011د.ك) ومبلغ  732,780د.ك مقابل �رشاء م�ساحة
كبرية من الإنرتنت.

