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ح�سرة �ساحب ال�سمو
ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح

اأمري دولة الكويت

�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح
ويل العهد
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اأدوات الغو�ص يف الكويت قدمياً
الفطام: قطعة �صغرية ت�صنع من عظام ال�صالحف طولها نحو اإ�صبع، وللفطام فتحة ي�صعها الغائ�ص على اأنفه ملنع ت�رسب الهواء ودخول املاء.. 1

الديني: وعاء من احلبال الرفيعة كهيئة الغربال وله من الأعلى قو�ص من اخل�صب ي�صع الغائ�ص املحار بداخله.. 2

اخلبط: وعاء �صغري من اجللد يو�صع على اأطراف الأ�صابع، ي�صعه الغائ�ص اأحيانا حلفظ اأ�صابعه من �رس اجلروح التي حتدث له من بع�ص اأنواع املحار.. 3

احلجر: قطعة من الر�صا�ص ت�صاعد الغائ�ص على النزول اإلى قاع البحر بوا�صطة ثقلها.. 4

ال�صم�صول: هو �رسوال ق�صري اأ�صود اللون يلب�صه الغائ�ص، مل�صاعدته على حرية احلركة وال�صباحة.. 5

لبا�ص الغو�ص: من القما�ص اخلفيف اأ�صود اللون ي�صبه البنطلون، وقمي�صه له اأكمام طويلة يلب�صه الغائ�ص ليتجنب �رس »الدول« اأي قنديل البحر.. 6

الأيدة: حبل طويل لي�صحب ال�صيب الغائ�ص من قاع البحر بوا�صطته وطوله 72 مرتًا اإلى 81 مرتًا.. 7

الزيبل: حبل طويل ي�صحب ال�صيب بوا�صطته احلجر من قاع البحر بعد و�صول الغائ�ص اإلى قاع البحر وطوله نحو 36 مرتًا.. 8
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9 اأع�صاء جمل�ص الإدارة
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اأع�صاء جمل�ص الإدارة
طالل بدر البحر

رئي�ص جمل�ص الإدارة

ن�سال خالد امل�سعود الفهيد
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

تركي بن نا�سر بن حممد العتيبي
ع�صو جمل�ص اإدارة

بدر جا�سم الهاجري
ع�صو جمل�ص اإدارة
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كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة
ح�رسات ال�صادة امل�صاهمني ، 

بعد التحية ،، 
بالأ�صالة عن نف�صي وبالنيابة عن اإخواين واأخواتي اأع�صاء جمل�ص اإدارة �رسكة الديرة القاب�صة، اأقدم لكم التقرير ال�صنوي لأعمال ال�رسكة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2014/12/31. 

ملحة عامـــة: 
�صَم عام 2014 بالعديد من الأحداث ال�صيا�صية والقت�صادية على امل�صتويني املحلي والدولــي . وكان العام غري جيـد على القت�صاد الكويتي ب�صكل عام وعلى �صوق الكويت لالأوراق املالية ب�صكل خا�ص. اتَّ

وبالرغم من اأن ال�صوق �صهد اأداًء اإيجابيًا خالل الن�صف الأول من عام 2014، وتفاعل قطاع كبري من امل�صتثمرين مع التحركات احلكومية اجلادة ب�صاأن تعديل قانون هيئة اأ�صواق املال، اإل اأن ال�صوق قد تعًر�ص 
اإلى �صل�صلة من النخفا�صات احلادة خالل الربع الأخري من عام 2014 ، والذي �صهد ت�صاعد اأزمة النفط وتراجع �صعر الربميل ب�صكل كبري عند م�صتويات 50 دولرًا. الأمر الذي اأثر �صلبيًا  ب�صكل كبري على 

جميع الأ�صواق اخلليجية ومنها ال�صوق الكويتي وبالتايل تراجع موؤ�رس ال�صوق ال�صعري بن�صبة 13.4% وكذلك املوؤ�رس الوزين بن�صبة 3% مقارنة بالعام املا�صي 2013. 

الأداء املايل: 
�صجلت ال�رسكة خ�صائر خالل العام 2014 بلغت 1.16 مليون دينار كويتي )ما يعادل خ�صارة  1.55 فل�صًا لل�صهم الواحد( مقابل اأرباح بلغت 1.3 مليون دينار كويتي )ما يعادل ربحًا 1.74 فل�صًا لل�صهم 

الواحد( خالل العام ال�صابق، وكذلك بلغ ربح املبيعات واليرادات الت�صغيلية والأخرى خالل العام 7.16 مليون دينار كـويتي مقابــــــــل 14 مـليون دينار كـويتي للعــــام ال�صــــابـــــــــق

كما �صجلت التكاليف وامل�رسوفات والتكاليف الأخرى 8.34 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام املا�صي 2013 حيث بلغت 13.96 مليون دينار كويتي. 
وترجع اخل�صارة لبع�ص الأ�صباب منها هبوط يف قيمة بع�ص ال�صتثمارات يف ال�رسكات وبع�ص ال�صتثمارات املتاحة للبيع وارتفاع اأ�صعار �رسف العمالت الأجنبية وخا�صة الدولر.

ولقد ا�صتقر اإجمايل مبالغ القرو�ص املحلية والأجنبية لكل من ال�رسكة الأم وال�رسكات التابعة 27.68 مليون دينار كويتي، وهي تعادل 37.8% من قيمة اإجمايل اأ�صول ال�رسكة مقارنة بال�صنة املا�صية التي بلغت 
فيها اإجمايل القرو�ص 27.66 مليون دينار كويتي وهي تعادل 30.8% من اإجمايل اأ�صول ال�رسكة يف حينـــه. 

وخالل العام املايل ومع نهاية الربع الثالث للعام 2014، بلغت اخل�صائر املرتاكمة 74.82%، وبناء عليه، اإتخذ جمل�ص اإدارة ال�رسكة قــرارًا بالتو�صية بالعمل على اإطفــــــاء اخل�صائــــــر املرتاكمـــــــة كما فــــي 
2014/09/30 والبالغــــة 55,702,744 دينار كويتي   وذلك من خــالل:-

مبلغ 994,976 د.ك، وميثل كامل الحتياطي القانوين لي�صبح املبلغ املتبقي من اخل�صائر املرتاكمة مبلغ وقدره 54,707,768 د.ك.
تخفي�ص راأ�ص املال امل�رسح وامل�صدر واملدفوع من مبلغ 74,445,648 د.ك اإلى مبلغ 19,737,880 د.ك مق�صمة على 197,378,800 �صهم، وذلك لإطفاء كامل اخل�صائر املتبقية كما يف املركز املايل املنتهي 

يف 2014/09/30.
وقد ح�صلت ال�رسكة على موافقة اجلهات املخت�صة، وقد عقدت جمعيتها غري العادية املوؤجلة يوم الأحد 22 مار�ص 2015، وقد وافقت باإجماع احل�صور على هذا التخفي�ص.

واجلدير بالذكر ، مل يتلق اأع�صاء جمل�ص الإدارة اأي مكافاآت اأو مبالغ اأو منافع اأو مزايا خالل ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014.
وقد اأو�صى جمل�ص الإدارة بعدم توزيع اأرباح عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014  واأن هذه التو�صية تخ�صع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املخت�صة. 
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الأداء العام لل�سركات التابعة والزميلة : 
متيز عام 2014 مرة اأخرى بوجود بيئة ت�صغيلية �صعبة من حيث املناف�صة وتدين اأ�صعار البيع . وعلى الرغم من ذلك متكنت عدد من �رسكاتنا التابعة والزميلة يف اإمناء الأعمال جمددًا وحتقيق الربحية واملحافظة 
على ح�ص�صها ال�صوقية وزيادة منتجاتها وخدماتها وقدراتها الت�صغيلية والتهيئة فــــي حالة اأخرى. فقــد ا�صتطاعت �رسكة فا�صت لالت�صالت )Fasttelco( وهي اإحدى ال�رسكات التابعة يف زيادة ومنــو اإيـراداتهـا 
مبعدل 19.5% وتقلي�ص بع�ص م�رسوفاتها مما يتوقع اأن ي�صاهم يف ا�صتدامة اأرباح ال�رسكة يف ال�صنوات القادمــة . كمـا قامت �رسكة اأيوا جلف )Aiwa Gulf( وهي اإحدى ال�رسكات الزميلة وهي �رسكة رائدة يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات والت�صـــالت باملحافظة على ربحيتها على الرغم من وجود بيئة ت�صغيلية �صعبـة وكما هو احلال يف ال�صنوات ال�صابقـة ، لقـد اأثنــــى عــــدد من �رسكات الت�صالت املحليني والقليميني 

على خدمات ال�رسكــــــــة ، وتعكف ال�رسكة حاليًا علــى توقيع عقود ح�رسية لنقــــل الأخبار العاجلة ملنطقة ال�رسق الأو�صط .

اخلطط امل�ستقبلية : 
اأما خطط ال�رسكة امل�صتقبلية، ت�صتمر ال�رسكة يف الرتكيز على التخارج من بع�ص ا�صتثماراتها، وت�صعى ال�رسكة اإلى تقلي�ص الديون مبا فيها القرو�ص يف املقام الأول وحتقيق مردود جمزي لال�صتثمار. 

ويف اخلتام، اأتقدم بال�صكر والمتنان لكافة م�صاهمي ال�رسكة الكرام على دعمهم املتوا�صل والدائم والثقة التي اأولوها لنا، وبا�صمكم جميعا نعرب عن تقديرنا للجهد الذي بذله فريق الإدارة وموظفي ال�رسكة يف 
اأداء عملهم وذلك لتحقيق اأهداف ال�رسكة، راجيًا لهم التوفيق والنجاح. 

طــالل بدر البحر
رئي�ص جمل�ص الإدارة 
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تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني
اإلى ال�صادة امل�صاهمني

�رسكة الديرة القاب�صة - �ص.م.ك.ع
الكويت

التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�رسكة الديرة القاب�صة - �رسكة م�صاهمة كويتية عامة )»ال�رسكة الأم«( وال�رسكات التابعة لها )»املجموعة«(، وت�صمل بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�صمرب 
2014، والبيان املجمع للدخل وبيان الدخل ال�صامل املجمع وبيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�ص لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية واملعلومات 

التو�صيحية الأخرى.  

م�سوؤولية الإدارة حول البيانات املالية املجمعة
اإن الإدارة هي اجلهة امل�صوؤولة عن اعداد وعر�ص تلك البيانات املالية املجمعة ب�صكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية، وعن نظام ال�صبط الداخلي الذي تراه الإدارة منا�صبا لتمكينها من اإعداد البيانات 

املالية املجمعة ب�صكل خال من فروقات مادية �صواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو اخلطاأ.

م�سوؤولية مراقبي احل�سابات
ان م�صوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�صتنادًا اإلى اأعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. اإن هذه املعايري تتطلب اللتزام مبتطلبات 

قواعد ال�صلوك الأخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�صول على تاأكيدات معقولة حول ما اإذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.

يت�صمن التدقيق، القيام باجراءات لغر�ص احل�صول على اأدلة التدقيق حول املبالغ والإف�صاحات التي تت�صمنها البيانات املالية املجمعة. ويعتمد اختيار تلك الجراءات على حكم املدققني، مبا يف ذلك تقدير 
املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية يف البيانات املالية املجمعة، �صواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو اخلطاأ. وللقيام بتقدير تلك املخاطر، ياأخذ املدققون بعني العتبار اجراءات ال�صبط الداخلي املتعلقة باإعداد وعدالة 
عر�ص البيانات املالية املجمعة للمن�صاأة لكي يت�صنى لهم ت�صميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�صب الظروف، ولكن لي�ص لغر�ص اإبداء الراأي حول فعالية اجراءات ال�صبط الداخلي للمن�صاأة. كما يت�صمن التدقيق، 

مدققون وم�صت�صارون
عمارة ال�صوق الكبري - برج اأ - الطابق التا�صع

تلفون: 9-3900 2244 )965(
فاك�ص: 8451 2243 )965(

�ص.ب: 2986 �صفاة - 13030 - الكويت
gt@gtkuwait.com :الربيد اللكرتوين

�ص.ب 23105 – ال�صفاة،        
رمز بريدي 13092، الكويت

تليفون : 22470462/4 965+
فاك�ص : 22470463 965+

   www.mazars.com.kw : موقع اإلكرتوين



�ضة
قاب

ة ال
دير

ة ال
رك

�ض
ت 

وي
الك

 - 
ة(

عام
ة )

يتي
كو

مة 
ضاه

م�
كة 

�ضر
 

13

تقييم مالئمة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�صبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�ص الجمايل ال�صامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتوفر لنا اأ�صا�صا لإبداء راأي حول اأعمال التدقيق.

الراأي
براأينا اأن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املايل ل�رسكة الديرة القاب�صة - �ص.م.ك.ع وال�رسكات التابعة لها كما يف 31 دي�صمرب 2014، والنتائج املالية لأعمالها 

والتدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تاأكيد اأمر هام
كما يف 31 دي�صمرب 2014، بلغت اخل�صائر املرتاكمة ل�رسكة الديرة القاب�صة وال�رسكات التابعة لها ما ن�صبته 74.78% من راأ�ص املال، كما اأن اخل�صوم املتداولة جتاوزت الأ�صول املتداولة مببلغ 41,054,703 
د.ك. اإ�صافة اإلى ذلك، وكما هو مبني يف اإي�صاح )23( حول البيانات املالية املجمعة، مل يتم �صداد بع�ص اأق�صاط القرو�ص مما اأدى اإلى ا�صتحقاق كامل قيمة تلك القرو�ص. تقوم الإدارة حاليًا بالتفاو�ص مع البنوك 

لإعادة جدولة تلك القرو�ص. اإن تلك الظروف قد ت�صري اإلى عدم قدرة املن�صاأة على حتقيق ال�صتمرارية.

التقرير حول املتطلبات القانونية والت�سريعية الأخرى
براأينا اأن ال�رسكة الأم حتتفظ ب�صجالت حما�صبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�ص اإدارة ال�رسكة الأم فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة، متفقة مع ما هو وارد يف تلك 
ال�صجالت . وقد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�صاحات التي راأيناها �رسورية لأغرا�ص التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�صمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�رسكات رقم )25( ل�صنة 
2012 والالئحة التنفيذية له وعقد التاأ�صي�ص والنظام الأ�صا�صي لل�رسكة الأم، والتعديالت الالحقة لها، واأن اجلرد قد اأجري وفقا لالأ�صول املرعية، واأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا، مل تقع خالل ال�صنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 خمالفات لأحكام قانون ال�رسكات رقم )25( ل�صنة 2012 والالئحة التنفيذية له وعقد التاأ�صي�ص اأو النظام الأ�صا�صي لل�رسكة الأم، والتعديالت الالحقة لها، على وجه يوؤثر 
ماديًا يف ن�صاط ال�رسكة الأم اأو مركزها املايل.

كما نبني، اأنه ومن خالل التدقيق، وح�صبما و�صل اإليه علمنا واعتقادنا، مل يرد اإلى علمنا وجود اأية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم )7( ل�صنة 2010، والتعديالت الالحقة له، ب�صاأن هيئة اأ�صواق املال 
والتعليمات املتعلقة به، خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014.

)CPA( هند عبداهلل ال�رسيععبداللطيف حممد العيبان

)�صجل مراقبي احل�صابات رقم 141 فئة اأ()مراقب مرخ�ص رقم 94 فئة اأ (
هند عبداهلل ال�رسيع و�رسكائهاجرانت ثورنتون - القطامي والعيبان و�رسكائهم

ع�صو يف مزارز العاملية

الكويت
20 اأبريل 2015
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بيان الدخل املجمع
ال�سنة املنتهية اإي�صاحات

يف 31 دي�سمرب 2014
ال�صنة املنتهية 

يف 31 دي�صمرب 2013

د.كد.كاليرادات
11,773,0039,853,424مبيعات

)7,624,709()8,661,120(تكلفة املبيعات
3,111,8832,228,715جممل الربح

)1,300,346()426,963(التغري يف القيمة العادلة ل�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
16,759)2,272()خ�صارة( / ربح من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

327,8984,797,156ربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع
-7.150,068ربح من بيع �رسكة تابعة

16.1935,143424,343ح�صة يف نتائج �رسكات زميلة
5,888,949-ربح من بيع اأ�صهم يف �رسكات زميلة

83,483,3551,109,775خ�صوم وخم�ص�صات م�صرتدة انتفت احلاجة اإليها
179,945470,455اأتعاب ا�صت�صارية

-2,271ايرادات توزيعات اأرباح
138,468-ايرادات ت�صوية قر�ص بنكي

9461,213303,488ايرادات فوائد وايرادات اخرى
)79,211()967,235(خ�صارة من حتويل عمالت اأجنبية

7,155,30613,998,551
م�ساريف وتكاليف اأخرى

)703,376()287,290(تكاليف التوزيع
)2,299,635()2,269,684(تكاليف املوظفني

)1,795,025()1,301,980(م�صاريف عمومية واإدارية وم�صاريف اأخرى
)1,301,682(-اأتعاب ا�صت�صارات

)2,325,957()1,930,591(11تكاليف متويل
)1,491,181()501,837(خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيلها

)2,870,750()722,972(16.1هبوط يف قيمة ا�صتثمارات يف �رسكات زميلة
)1,172,762()1,321,727(17هبوط يف قيمة ا�صتثمارات متاحة للبيع

)8,336,081()13,960,368(
38,183)1,180,775()اخل�سارة( / الربح قبل خم�س�سات �سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

)64,715(-خم�ص�ص �رسيبة دعم العمالة الوطنية
)25,886(-خم�ص�ص الزكاة
)52,418()1,180,775(خ�سارة ال�سنة

اخلا�ص بـ :
1,297,704)1,157,166(م�صاهمي ال�رسكة الأم

)1,350,122()23,609(احل�ص�ص غري امل�صيطرة
)1,180,775()52,418(

     1.74 فل�ص)1.55( فل�ص12)خ�سارة( / ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم

اإن الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 22 - 67 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل ال�صامل املجمع
ال�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2014
ال�صنة املنتهية

يف 31 دي�صمرب 2013
  د.ك  د.ك

)52,418()1,180,775(خ�صارة ال�صنة
)خ�سائر( / اإيرادات �ساملة اأخرى:

بنود �صيتم اإعادة ت�صنيفهالحقا اإلى بيان الدخل املجمع:
10,139)214,255(فروقات حتويل ناجتة من عمليات اأجنبية

ا�صتثمارات متاحة للبيع:
3,292,486)11,834,474(-  �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�صنة

)15,450,315(145,808-  املحول اإلى بيان الدخل املجمع من البيع / التحويل
1,321,7271,172,762-  املحول اإلى بيان الدخل املجمع نتيجة الهبوط يف القيمة

1,099,136)2,251,554(ح�صة يف )خ�صارة( / ايرادات �صاملة اأخرى ل�رسكات زميلة
)9,875,792()12,832,748(جمموع اخل�صارة ال�صاملة الأخرى لل�صنة

)9,928,210()14,013,523(اجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

اخلا�ص بـ :
)9,189,340()13,457,617(م�صاهمي ال�رسكة الأم

)738,870()555,906(احل�ص�ص غري امل�صيطرة

)14,013,523()9,928,210(

اإن الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 22 - 67 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان املركز املايل املجمع
31 دي�سمرباإي�صاحاتالأ�سول

2014
31 دي�صمرب

2013

د.كد.كاأ�سول غري متداولة
7.49,242,5049,242,504ال�صهرة

133,813,4473,399,012ممتلكات واآلت ومعدات
146,182,1936,182,193اأ�صل غري ملمو�ص

151,220,2531,324,609تكاليف موؤجلة
1627,724,74629,763,452ا�صتثمار يف �رسكات زميلة

1716,288,74728,534,549ا�صتثمارات متاحة للبيع

64,471,89078,446,319
اأ�سول متداولة

607,026758,803ب�صاعة
185,887,1067,938,862ذمم مدينة واأ�صول اخرى

15104,712105,104اجلزء املتداول من التكاليف املوؤجلة
191,753,1782,091,376ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

391,018608,404اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

8,743,04011,502,549
73,214,93089,948,868جمموع الأ�سول

حقوق امللكية واخل�سوم
حقوق امللكية

2074,445,64874,445,648راأ�ص املال
)12,364(-اأ�صهم خزينة

21994,9761,000,000احتياطي قانوين
10,657,966)1,642,485(22بنود اأخرى يف حقوق امللكية

)54,534,049()55,667,809(خ�صائر مرتاكمة

18,130,33031,557,201جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الأم
2,776,4773,894,877احل�ص�ص غري امل�صيطرة
20,906,80735,452,078جمموع حقوق امللكية
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تابع / بيان املركز املايل املجمع
31 دي�سمرباإي�صاحات

2014
31 دي�صمرب

2013

د.كد.كاخل�سوم
خ�سوم غري متداولة

231,365,4801,693,000قرو�ص لأجل
1,144,9001,061,525خم�ص�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2,510,3802,754,525
خ�سوم متداولة

2419,827,73821,710,259ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
3,657,1354,063,580دفعات مقدما من العمالء

2326,312,87025,968,426اجلزء اجلاري من قرو�ص لأجل

49,797,74351,742,265
52,308,12354,496,790جمموع اخل�سوم

73,214,93089,948,868جمموع حقوق امللكية واخل�سوم

طالل بدر البحر
رئي�ص جمل�ص الدارة

ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 22 - 67 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع 

احل�ص�ص غري حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الأم
املجموعامل�صيطرة

راأ�ص املال
اأ�صهم 
احتياطي قانوينخزينة

بنود اأخرى يف 
حقوق امللكية
)اي�صاح 22(

خ�صائر 
مرتاكمة

املجموع
الفرعي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك
31,557,2013,894,87735,452,078)54,534,049(1,000,00010,657,966)12,364(74,445,648الر�سيد يف 1 يناير 2014

6,082-6,082)1,258(-)5,024(12,364-بيع اأ�صهم خزينة

حيازة ح�ص�ص غري م�صيطرة )اي�صاح 
)7.1

----12,53812,538)562,494()549,956(

)543,874()562,494(11,28018,620-)5,024(12,364-اإجمايل املعامالت مع امل�صاهمني

)1,180,775()23,609()1,157,166()1,157,166(----خ�صارة ال�صنة

)12,832,748()532,297()12,300,451(-)12,300,451(---خ�صائر �صاملة اأخرى لل�صنة

)14,013,523()555,906()13,457,617()1,157,166()12,300,451(---اجمايل اخل�صارة ال�صامل لل�صنة

ربح من بيع جزئي ل�رسكة تابعة عن 
12,126-12,12612,126----طريق �رسكة زميلة

18,130,3302,776,47720,906,807)55,667,809()1,642,485(994,976-74,445,648الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014 
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تابع / بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الأم

احل�ص�ص غري 
امل�صيطرة

املجموع

راأ�ص املال

اأ�صهم 
خزينة

احتياطي 
قانوين

بنود اأخرى يف 
حقوق امللكية
)اي�صاح 22(

خ�صائر 
مرتاكمة

املجموع
الفرعي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2012
)كما مت التقرير عنه �صابقًا(

74,445,648)12,364(1,000,000 21,145,010 )55,719,259(40,859,035 2,273,444 43,132,479 

 1,797,809 1,797,809 - - - - --اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10

 44,930,288 4,071,253 40,859,035)55,719,259( 21,145,010 1,000,000)12,364(74,445,648الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2012 )معدل(

 450,000 562,494)112,494()112,494( - - --الناجت من بيع ح�صة يف �رسكة تابعة

 450,000 562,494)112,494()112,494( - - --اإجمايل املعامالت مع امل�صاهمني

)52,418()1,350,122( 1,297,704 1,297,704 - - --ربح / )خ�صارة( ال�صنة

 )خ�صائر( / ايرادات �صاملة اخرى:

)9,875,792( 611,252)10,487,044( -)10,487,044( - --)خ�صائر( / ايرادات �صاملة اأخرى لل�صنة

)9,928,210()738,870()9,189,340( 1,297,704)10,487,044( - --اجمايل )اخل�صائر( / الدخل ال�صامل لل�صنة

 35,452,078 31,557,2013,894,877)54,534,049( 10,657,966 1,000,000)12,364(74,445,648الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2013 

اإن الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 22 - 67 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقدية املجمع 
ال�سنة املنتهية 

يف 31  دي�سمرب 2014
ال�صنة املنتهية

 يف 31 دي�صمرب 2013
د.كد.كاأن�سطة الت�سغيل

)52,418()1,180,775(خ�سارة ال�سنة
تعديالت لـ :

79,211 967,235خ�صارة حتويل عمالت اأجنبية على اأ�صول وخ�صوم غري ت�صغيلية
1,108,764 1,137,300ا�صتهالك

)138,468( -ايرادات ت�صوية قر�ص بنكي
)303,488()461,213(ايرادات فوائد واإيرادات اأخرى

)1,109,775()3,483,355(خ�صوم وخم�ص�صات م�صرتدة انتفت احلاجة اإليها
1,172,762 1,321,727هبوط يف قيمة ا�صتثمارات متاحة للبيع
2,870,750 722,972هبوط يف ا�صتثمارات يف �رسكات زميلة
1,491,181 501,837خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيلها

235,627 178,697خم�ص�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
-)2,271(ايرادات توزيعات اأرباح

)4,797,156()327,898(ربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع
)424,343()935,143(ح�صة من نتائج �رسكات زميلة

)5,888,949( -ربح من بيع اأ�صهم يف �رسكات زميلة 
2,325,957 1,930,591تكاليف متويل

-)50,068(ربح من بيع �رسكة تابعة
319,636 )3,430,345(

التغريات يف اأ�سول وخ�سوم الت�سغيل:
)375,301( 104,748تكاليف موؤجلة

1,139,462 338,198ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
1,970,181)566,666(ذمم مدينة واأ�صول اأخرى
1,731,1911,020,468ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

)201,294( 151,777ب�صاعة
)557,274()406,445(دفعات مقدمًا من العمالء

)136,676()83,700(مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة 
)570,779( 1,588,739�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( اأن�سطة الت�سغيل

د.كد.كاأن�سطة ال�ستثمار
)5,217()3,643(�رساء ا�صتثمارات متاحة للبيع

837,1661,507,449املح�صل من بيع اأ�صهم متاحة للبيع
-2,271ايرادات توزيعات اأرباح م�صتلمة

160,405240,516ايرادات فوائد م�صتلمة
)973,434()1,551,735(�رساء ممتلكات واآلت ومعدات

)618,935( -�رساء ا�صتثمارات يف �رسكات زميلة
308,633 -املح�صل من بيع ا�صتثمار يف �رسكة زميلة
54,965 -توزيعات اأرباح م�صتلمة من �رسكة زميلة

450,000 -املح�صل من بيع جزء من �رسكة تابعة
963,977)555,536(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من اأن�سطة ال�ستثمار
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تابع / بيان التدفقات النقدية املجمع 
اأن�سطة التمويل

)569,600()902,200(احلركة على قرو�ص لأجل

-6,082املح�صل من بيع اأ�صهم خزينة

)1,002,471()354,471(تكاليف متويل مدفوعة

)1,572,071()1,250,589(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل

)1,178,873()217,386(�سايف النق�ص يف النقد و�سبه النقد

608,4041,787,277النقد و�صبه النقد يف بداية ال�صنة

391,018608,404النقد و�سبه النقد يف نهاية ال�سنة

معامالت غري نقدية
9,336,609 -املح�صل من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

2,500,000 -املح�صل من بيع ا�صتثمارات يف �رسكة زميلة

500,000 -املح�صل من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)10,839,515( -ت�صوية قر�ص لأجل

)385,237( -تكاليف متويل

138,468 -ايرادات ت�صوية قر�ص بنكي 

)1,250,225( -ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

اإن الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 22 - 67 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
1. تاأ�سي�ص واأغرا�ص ال�سركة

تاأ�ص�صت �رسكة الديرة القاب�صة )ال�رسكة الأم( بتاريخ 18 فرباير 1998 ك�رسكة كويتية ذات م�صوؤولية حمدودة. مت بتاريخ 8 دي�صمرب 2005 تعديل الكيان القانوين لل�رسكة وحتويلها من �رسكة ذات م�صوؤولية 
حمدوده اإلى �رسكة م�صاهمة كويتية عامة.

وافقت اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2014 على تعديل اأغرا�ص ال�رسكة الأم لت�صبح كما يلي :
اإدارة ال�رسكات التابعة لها اأو امل�صاركة يف اإدارة ال�رسكات الأخرى التي ت�صاهم فيها وتوفري الدعم الالزم لها.  -

-  ا�صتثمار اأموالها يف الإجتار بالأ�صهم وال�صندات والأوراق املالية الأخرى.
متلك العقارات واملنقولت الالزمة ملبا�رسة ن�صاطها يف احلدود امل�صموح بها وفقا للقانون.  -

متويل اأو اإقرا�ص ال�رسكات التي متلك فيها اأ�صهمًا اأو ح�ص�صا وكفالتها لدى الغري ، ويف هذه احلالة يتعني األ تقل ن�صبة م�صاركة ال�رسكة يف راأ�ص مال ال�رسكة  املقرت�صة عن %20.  -
متلك حقوق امللكية ال�صناعية وامللكية الفكرية املتعلقة بها والعالمات التجارية اأو النماذج ال�صناعية وحقوق المتياز وغريها من احلقوق املعنوية وا�صتغاللها  وتاأجريها لل�رسكات التابعة لها اأو لغريها   -

�صواء داخل الكويت اأو خارجها.

ويكون لل�رسكة الأم مبا�رسة الأعمال ال�صابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفة مبا�رسة اأو بالوكالة.
ويجوز لل�رسكة الأم اأن تكون لها م�صلحة اأو ت�صرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �صبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�صها يف الكويت اأو يف اخلارج، ولها اأن تن�صىء اأو ت�صارك او 

ت�صرتي هذه الهيئات اأو تلحقها بها.
اإن اأ�صهم ال�رسكة الأم مدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية.

املجموعة تتكون من ال�رسكة الأم وال�رسكات التابعة لها )اإن تفا�صيل ال�رسكات التابعة مو�صحة يف اي�صاح 7(.

عنوان ال�رسكة الأم : �ص.ب 4839 ال�صفاة )13049( -  دولة الكويت .
اعتمد جمل�ص اإدارة ال�رسكة الأم هذه البيانات املالية املجمعة لالإ�صدار يف 20 اأبريل 2015. وللجمعية العمومية مل�صاهمي ال�رسكة الأم احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد الإ�صدار.

2. اأ�سا�ص الإعداد
مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على اأ�صا�ص مبداأ التكلفة التاريخية با�صتثناء الأ�صول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والأ�صول املالية املتاحة للبيع والتي مت قيا�صها بالقيمة العادلة.

مت عر�ص البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )»د.ك.«(
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
3. بيان اللتزام

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية .

4. التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
اإن ال�صيا�صات املحا�صبية املطبقة يف اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة متفقة مع تلك ال�صيا�صات امل�صتخدمة يف ال�صنة ال�صابقة با�صتثناء ما هو مبني اأدناه: 

4.1 املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014. فيما يلي املعلومات حول هذه املعايري اجلديدة: 

يفعل للفرتات املالية التي تبداأ يفاملعيار اأو التف�صري

1 يناير 2014معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 32 ( 32(: الأدوات املالية: العر�ص - معدل
1 يناير 2014معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 36 ( 36(: انخفا�ص قيمة الأ�صول - معدل

1 يناير 2014معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 39( 39(: جتديد امل�صتقات وا�صتمرار حما�صبة التحوط - معدل
1 يناير 2014املن�صاآت ال�صتثمارية - التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية اأرقام 10 و 12 ومعيار املحا�صبة الدويل رقم 27

1 يناير 2014التف�صري IFRIC( 21( الر�صوم

معيار املحا�سبة الدويل  IAS( 32 32(: الأدوات املالية: العر�ص -  معدل   
تقوم التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 32 باإ�صافة توجيهات تطبيقية ملعاجلة التناق�صات يف تطبيق معايري معيار املحا�صبة الدويل رقم 32 لت�صوية الأ�صول واخل�صوم املالية يف املجالني التاليني: 

اأ( معنى »لديها حاليًا حق قانوين ملزم للت�صوية«
ب( اإن بع�ص اجمايل اأنظمة الت�صوية قد تعترب معادلة ل�صايف الت�صوية. 

املطلوب تطبيق التعديالت باأثر رجعي. اإن تطبيق التعديل مل ينتج عنه اأي تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم IAS( 36 36(: انخفا�ص قيمة الأ�سول - معدل
تقوم التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 36 باحلد من الظروف التي يطلب فيها الإف�صاح عن مبلغ الأ�صول اأو الوحدات املنتجة للنقد املمكن ا�صرتداده وكذلك تو�صيح الإف�صاحات املطلوبة وتقدمي 
العادلة ناق�صًا تكاليف ال�صتبعاد( وذلك  القيمة  اإلى  القيمة )اأو النعكا�صات( حيث يتم حتديد املبلغ املمكن ا�صرتداده )ا�صتنادًا  متطلبات وا�صحة لالإف�صاح عن معدل  اخل�صم امل�صتخدم يف حتديد انخفا�ص 

با�صتخدام تقنية تقييم حالية. اإن تطبيق التعديل مل ينتج عنه اأي تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 
مت تطبيق التعديالت باأثر رجعي وفقًا لأحكامها النتقالية. 
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
4. تابع / التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

4.1 تابع / املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

معيار املحا�سبة الدويل رقم  IAS( 39 39(: جتديد امل�ستقات وا�ستمرار حما�سبة التحوط 
يو�صح التعديل باأنه ل يوجد هناك حاجة ليقاف حما�صبة التحوط اإذا مت جتديد اأداة حتوط م�صتقة، �رسيطة الوفاء ببع�ص املعايري. 

ي�صري التجديد اإلى حدث حيث تتفق الأطراف الأ�صلية لأداة م�صتقة على اأن يقوم واحد اأو اأكرث من اأطراف املقا�صة املقابلة با�صتبدال الطرف املقابل الأ�صلي لي�صبح الطرف املقابل اجلديد لكل طرف من الأطراف. 
ومن اأجل تطبيق التعديالت وا�صتمرار حما�صبة التحوط، فاإن التجديد لطرف مقابل مركزي )CCP( يجب اأن يحدث كنتيجة للقوانني اأو اللوائح اأو ادخال قوانني اأو لوائح. كما اأن تطبيق التعديل مل ينتج عنه 

اأي تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

املن�ساآت ال�ستثمارية – التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية اأرقام 10 و12 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27
تقوم التعديالت بتعريف عبارة »من�صاأة ا�صتثمارية« وتقدمي توجيهات دعم ومطالبة املن�صاآت ال�صتثمارية بقيا�ص ال�صتثمارات على �صكل ح�ص�ص م�صيطرة يف من�صاأة اأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو 

اخل�صائر. 
اإن تطبيق التعديالت مل ينتج عنه اأي تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

التف�سري IFRIC( 21( الر�سوم
يو�صح التف�صري رقم 21 ما يلي: 

• احلدث امللزم الذي يوؤدي اإلى اللتزام هو الن�صاط الذي يوؤدي اإلى دفع الر�صوم كما هو حمدد من قبل ت�رسيع احلكومة. فاإذا ن�صاأ هذا الن�صاط يف تاريخ حمدد خالل فرتة حما�صبية، فاإنه يتم حتقق هذا اللتزام 
بكامله بذلك التاريخ. 

•   يتم تطبيق نف�ص مبادىء التحقق يف البيانات املالية ال�صنوية واملرحلية. 
املطلوب تطبيق التف�صري رقم 21 باأثر رجعي وفقا لأحكامه النتقالية ولي�ص له اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية املجمعة لأي فرتة يتم عر�صها.

4.2 املعايري امل�سدرة من جمل�ص املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

بتاريخ امل�صادقة على هذه البيانات املالية املجمعة، مت ا�صدار بع�ص املعايري/ التعديالت والتف�صريات من قبل جمل�ص املعايري الدولية ولكن مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها مبكرًا من قبل املجموعة.
املعايري  املعلومات عن  اإن  التف�صري.  اأو  التعديل  اأو  املعيار اجلديد  تفعيل  تاريخ  بعد  تبداأ  التي  الفرتة  الأولى خالل  للمجموعة وللمرة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  التعديالت �صمن  كافة  تبني  يتم  اأن  الإدارة  تتوقع 
والتعديالت والتف�صريات اجلديدة املتوقع اأن يكون لها ارتباط بالبيانات املالية للمجموعة مبينة اأدناه. هناك بع�ص املعايري والتف�صريات اجلديدة قد مت ا�صدارها لكن لي�ص من املتوقع اأن يكون لها اأي تاثري مادي 

على البيانات املالية للمجموعة.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
4. تابع / التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

4.2 تابع / املعايري امل�سدرة من جمل�ص املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

يفعل للفرتات املالية التي تبداأ يفاملعيار اأو التف�صري

1 يناير 2018املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( الأدوات املالية : الت�صنيف والقيا�ص
1 يناير 2017املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(: اليرادات من العقود مع العمالء

1 يناير 2016املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 ومعيار املحا�صبة الدويل رقم 28 بيع اأو م�صاهمة الأ�صول بني امل�صتثمر و�رسكته الزميلة اأو �رسكة املحا�صة - معدل
1 يناير 2016املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 املحا�صبة عن �رساء ح�ص�ص يف عمليات حما�صة - معدل

1 يناير 2016معيار املحا�صبة الدويل رقم 1 “مبادرة الإف�صاح” - معدل
1 يناير 2016معيار املحا�صبة الدويل رقم 16 و 38 تو�صيح الطرق املعتمدة لال�صتهالك والإطفاء - معدل

1 يوليو 2014معيار املحا�صبة الدويل رقم 19 خطط املنافع املحددة: م�صاهمات املوظفني – معدل 
1 يناير 2016معيار املحا�صبة الدويل رقم 27 طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�صلة – معدل 

1 يناير 2016 املعايري الدولية للتقارير املالية رقم 10 و 12 ومعيار املحا�صبة الدويل رقم 28 املن�صاآت ال�صتثمارية: تطبيق ا�صتثناء التجميع – معدل 
1 يناير 2016التح�صينات ال�صنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2012
1 يوليو 2014التح�صينات ال�صنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2010
1 يوليو 2014التح�صينات ال�صنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2013-2011

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )9(: الأدوات املالية
قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية IASB با�صتبدال معيار املحا�صبة الدويل رقم 39: الأدوات املالية – التحقق والقيا�ص بكامله مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(. اإن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

)9( )2014( ي�صمل املتطلبات النهائية على جميع املراحل الثالث مل�صاريع الأدوات املالية: الت�صنيف والقيا�ص، انخفا�ص القيمة وحما�صبة التحوط.

مل تقم اإدارة املجموعة بتقييم اأثر هذا التعديل اجلديد على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
4. تابع / التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

4.2 تابع / املعايري امل�سدرة من جمل�ص املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(: اليرادات من العقود مع العمالء
مت ا�صتبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( مكان معيار املحا�صبة الدويل رقم )18( “اليرادات” ومعيـــــــار املحا�صبـــــــة الدويل رقم 11 “عقود الإن�صاء” وتف�صريات حما�صبية خمتلفة تتعلق بالإيرادات، 

وهو يعطي منوذج حتقق جديد يعتمد على مبداأ ال�صيطرة وبا�صتخدام خم�ص خطوات يتم ا�صتخدامها على كافة العقود مع العمالء.
اخلطوات اخلم�ص لهذا النموذج هي:

- تعريف العقد مع العميل.
- تعريف التزامات الأداء يف العقد.

- حتديد �صعر املعاملة.
- توزيع �صعر املعاملة على التزامات الأداء كما جاءت بالعقد.
- ت�صجيل اليرادات عند قيام املن�صاة بتلبية التزامات الأداء.

كما يت�صمن املعيار ار�صادات هامة، مثل:
العقود التي تت�صمن توريد عدد اثنني اأو اأكرث من اخلدمات اأو الب�صاعة – وكيف يتم احت�صاب وت�صجيل كل جزئية مت تنفيذها على حده وذلك �صمن الرتتيبات التي حتتوي على عدة بنود، وكيف توزع �صعر 

املعاملة ومتى تدمج العقود.
التوقيت – فيما اإذا تطلب ت�صجيل اليرادات خالل فرتة التنفيذ اأو خالل نقطة حمددة من الزمن.

الت�صعري املتغري وخماطر الئتمان – والتي تناق�ص كيفية معاجلة الرتتيبات التي حتتوي على متغريات طارئة )مثال: تنفيذ م�صرتط( وت�صعريه كما مت حتديث بند املعوقات على اليرادات.
قيمة الوقت – متى تعدل �صعر العقد لأغرا�ص متويلية.

• اأمور اأخرى حمددة تت�صمن:
-  املقابل غري النقدي ومقاي�صة الأ�صول.

-  تكلفة العقود.
-  حق الرد وخيارات العمالء الأخرى.

-  خيارات املورد باإعادة ال�رساء.
-  الكفالت.

-  الأ�صيل مقابل الوكيل.
-  الرتخي�ص.

-  تعوي�ص الك�رس.
-  الأتعاب املقدمة غري القابلة لال�صرتداد.

-  �صفة الأمانة وترتيبات الفوترة والحتفاظ. 
مل تقم اإدارة املجموعة حتى الآن بتقييم اأثر هذا املعيار على هذه البيانات املالية املجمعة. 
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
4. تابع / التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

4.2 تابع / املعايري امل�سدرة من جمل�ص املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 بيع اأو م�ساهمة الأ�سول بني امل�ستثمر و�سركته الزميلة اأو �سركة املحا�سة – معدل 
اإن التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 »البيانات املالية املجمعة« و معيار املحا�صبة الدويل رقم 28 »ال�صتثمارات يف ال�رسكات الزميلة و�رسكات املحا�صة )2011(« تقوم بتو�صيح معاجلة بيع 

اأو م�صاهمة الأ�صول من امل�صتثمر اإلى �رسكته الزميلة او �رسكة املحا�صة على النحو التايل: 
• تتطلب الت�صجيل الكامل يف البيانات املالية للم�صتثمر لالأرباح واخل�صائر الناجتة عن بيع اأو م�صاهمة الأ�صول التي ت�صكل العمل  ) كما هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 »دمج الأعمال«(. 

• تتطلب الت�صجيل اجلزئي لالأرباح واخل�صائر حيثما ل ت�صكل الأ�صول العمل، اأي يتم ت�صجيل الربح اأو اخل�صارة فقط اإلى حد م�صالح امل�صتثمرين التي لي�صت لها عالقة يف تلك ال�رسكة الزميلة اأو �رسكة املحا�صة. 
يتم تطبيق هذه املتطلبات بغ�ص النظر عن ال�صكل القانوين للمعاملة، مثال �صواء حدثت عملية بيع اأو م�صاهمة الأ�صول من قبل امل�صتثمر الذي يقوم بتحويل احل�ص�ص يف ال�رسكة التابعة التي متتلك الأ�صول )ما 

ينتج عنه فقدان ال�صيطرة على ال�رسكة التابعة( اأو من قبل البيع املبا�رس لالأ�صول نف�صها. 
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 املحا�سبة عن �سراء ح�س�ص يف عمليات حما�سة – معدل 

اإن التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 “ترتيبات املحا�صة” تتطلب من م�صرتي احل�صة يف عملية املحا�صة التي ي�صكل فيها الن�صاط العمل )كما هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
3 “دمج الأعمال”( لتطبيق كافة املبادىء املحا�صبية لعمليات دمج الأعمال يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 واملعايري الدولية للتقارير املالية الأخرى، با�صتثناء تلك املبادىء التي تتعار�ص مع الر�صادات 
الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11. كما تتطلب تلك التعديالت اأي�صًا الإف�صاح عن املعلومات املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 واملعايري الدولية للتقارير املالية الأخرى اخلا�صة 

بعمليات دمج الأعمال. 
تنطبق التعديالت اأي�صًا على كل من ال�رساء املبدئي للح�صة يف عملية املحا�صة و�رساء ح�صة اإ�صافية يف عملية املحا�صة )يف احلالة الأخرية، ل يتم اإعادة قيا�ص احل�ص�ص املحتفظ بها �صابقا(. كما تنطبق التعديالت 

اأي�صًا ب�صورة م�صتقبلية على �رساء احل�ص�ص يف عمليات املحا�صة. 
معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 مبادرة الإف�ساح – معدل   

تقوم التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 1 باجراء التغريات التالية: 
• املادية: تو�صح التعديالت باأن )1( املعلومات ليجب حجبها بالتجميع اأو بتقدمي معلومات غري مادية، )2( اعتبارات املادية تنطبق على كل اأجزاء البيانات املالية،

و )3( حتى عندما يتطلب املعيار اإف�صاحًا حمددًا، عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية.   
• بيان املركز املايل وبيان الأرباح واخل�صائر واليرادات ال�صاملة الخرى: تقوم التعديالت مبا يلي: )1( تقدمي تو�صيح باأن قائمة بنود املفردات التي �صيتم عر�صها يف هذه البيانات ميكن عدم جتميعها وجتميعها 
كما هو منا�صب وكذلك تقدمي اإر�صادات اإ�صافية حول املجاميع الفرعية يف هذه البيانات و)2( تو�صيح اأن ح�صة املن�صاأة من اليرادات ال�صاملة الأخرى لل�رسكات الزميلة املحت�صبة ح�صب حقوق امللكية و�رسكات 

املحا�صة يتعني عر�صها يف جمموعها كبنود مفردات واحدة �صواء �صيتم لحقًا اإعادة ت�صنيفها اأم ل يف الأرباح واخل�صائر. 
• مالحظات: تقوم التعديالت باإ�صافة اأمثلة اإ�صافية للطرق املمكنة لرتتيب املالحظات لتو�صيح اإن قابلية الفهم واملقارنة يجب النظر فيها عند حتديد ترتيب املالحظات ولثبات اأن املالحظات ل حتتاج اإلى 

عر�صها بالرتتيب املحدد حتى الآن يف الفقرة 114 من معيار املحا�صبة الدويل رقم 1. كما قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية اأي�صًا بحذف الإر�صادات والأمثلة املتعلقة بتحديد ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة التي 
لوحظ اأنها من املحتمل اأن تكون غري مفيدة. 
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4.2 تابع / املعايري امل�سدرة من جمل�ص املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

معيار املحا�سبة الدويل رقم 16 و 38 بيان الطرق املعتمدة لال�ستهالك والإطفاء - معدل  
مت بيان التعديالت التالية على معيار املحا�صبة الدويل رقم )16( املمتلكات والألت واملعدات واملعيار رقم )38( الأ�صول غري امللمو�صة:

• تعترب طريقة ا�صتهالك الأ�صول على اأ�صا�ص الدخل الناجت من الن�صاط امل�صتخدم به ذلك الأ�صول طريقة غري منا�صبة ل�صتهالك املمتلكات والألت واملعدات.
• تعترب طريقة اإطفاء على ا�صا�ص الدخل الناجت من الن�صاط الذي ي�صتخدم ال�صل غري امللمو�ص طريقة غري منا�صبة ب�صكل عام با�صتثناء بع�ص احلالت املحددة.

• التوقعات التي ت�صري اإلى انخفا�ص �صعر البيع للمواد التي يتم انتاجها با�صتخدام ا�صول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد جتاري بطىء والتي بدورها قد توؤدي اإلى انخفا�ص التوقعات القت�صادية 
من ذلك الأ�صل.

مل تقم اإدارة املجموعة حتى الآن بتقييم اأثر هذه املعايري اجلديدة على البيانات املالية للمجموعة. 
 معيار املحا�سبة الدويل رقم 19 خطط املنافع املحددة: م�ساهمات املوظفني - معدل  

يقوم هذا البند بتعديل معيار املحا�صبة الدويل رقم 19 – منافع املوظفني لتو�صيح املتطلبات املتعلقة بالكيفية التي يجب فيها اأن تن�صب م�صاهمات املوظفني اأو الغري املرتبطة باخلدمة اإلى فرتات اخلدمة. بالإ�صافة 
اإلى ذلك، ي�صمح هذا البند بو�صيلة عملية اإذا كان مبلغ امل�صاهمات م�صتقل عن عدد �صنوات اخلدمة يف اأن امل�صاهمات ميكن، لكن لي�ص مطلوبا، اأن يتم العرتاف بها كتخفي�ص يف تكلفة اخلدمة يف الفرتة التي يتم فيها 

تقدمي اخلدمة ذات ال�صلة. 
لي�ص من املتوقع اأن يكون لهذا التعديل اأي تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�سلة - معدل 
اإن التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 27 “البيانات املالية املنف�صلة” ت�صمح باأن يتم اختياريا املحا�صبة عن ال�صتثمارات يف ال�رسكات التابعة و�رسكات املحا�صة وال�رسكات الزميلة با�صتخدام طريقة 

حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�صلة. 
مل تقم اإدارة املجموعة حتى الآن بتقييم اأثر هذا املعيار اجلديد على البيانات املالية للمجموعة. 



�ضة
قاب

ة ال
دير

ة ال
رك

�ض
ت 

وي
الك

 - 
ة(

عام
ة )

يتي
كو

مة 
ضاه

م�
كة 

�ضر
 

29

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
4. تابع / التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

4.2 تابع / املعايري امل�سدرة من جمل�ص املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 و 12 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 املن�ساآت ال�ستثمارية: تطبيق ا�ستثناء التجميع - معدل 

تهدف التعديالت اإلى تو�صيح اجلوانب التالية: 
اأم متو�صطة متاح لل�رسكة الأم التي هي �رسكة تابعة ل�رسكة ا�صتثمارية حتى لو قامت ال�رسكة  اإعداد بيانات مالية جممعة ل�رسكة  اإعداد بيانات مالية جممعة: توؤكد التعديالت باأن الإعفاء من  الإعفاء من   •

ال�صتثمارية بقيا�ص جميع ال�رسكات التابعة لها بالقيمة العادلة. 
• ال�رسكة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق بالأن�صطة ال�صتثمارية لل�رسكة الأم: اإن ال�رسكة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق بالأن�صطة ال�صتثمارية لل�رسكة الأم ل يجب جتميعها اإذا كانت ال�رسكة التابعة نف�صها 

�رسكة ا�صتثمارية. 
اأو �رسكة حما�صة، عندها ميكن لل�رسكة غري  امللكية على �رسكة زميلة  امللكية من قبل م�صتثمر �رسكة غري ا�صتثمارية على �رسكة ا�صتثمارية م�صتثمر فيها: عند تطبيق طريقة حقوق  تطبيق طريقة حقوق   •

ال�صتثمارية امل�صتثمرة يف �رسكة ا�صتثمارية الحتفاظ بقيا�ص القيمة العادلة املطبق من قبل ال�رسكة الزميلة اأو �رسكة املحا�صة حل�ص�صها يف ال�رسكات التابعة. 
• الإف�صاحات املطلوبة: ال�رسكة ال�صتثمارية التي تقي�ص ال�رسكات التابعة لها بالقيمة العادلة تقوم بتقدمي الإف�صاحات املتعلقة بال�رسكات ال�صتثمارية املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12.     

مل تقم اإدارة املجموعة حتى الآن بتقييم اأثر هذه املعايري اجلديدة على البيانات املالية للمجموعة. 
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2012

- التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5 – تقوم هذه التعديالت باإ�صافة اإر�صادات حمددة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5 يف احلالت التي تقوم فيها املن�صاأة باعادة ت�صنيف ال�صل من حمتفظ 
به لغر�ص البيع الى حمتفظ به لغر�ص التوزيع والعك�ص بالعك�ص ويف احلالت التي تتوقف فيها حما�صبة ال�صل املحتفظ به لغر�ص التوزيع. 

بالن�صغال يف ال�صل املحول، والتو�صيح حول موازنة  اإذا كان عقد اخلدمات م�صتمر  لتو�صيح فيما  اإ�صافية  اإر�صادات  بتقدمي  التعديالت  – تقوم هذه   7 املالية رقم  للتقارير  الدويل  املعيار  التعديالت على   -
الإف�صاحات يف البيانات املالية املكثفة املرحلية. 

- التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 19 - تقوم هذه التعديالت بتو�صيح اأن �صندات ال�رسكات ذات الكفاءة العالية امل�صتخدمة يف تقييم معدل اخل�صم اخلا�ص  مبنافع ما بعد اخلدمة يجب تقوميه بنف�ص 
العملة التي �صتدفع بها تلك املنافع. 

- التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 34 – تقوم هذه التعديالت بتو�صيح معنى “يف مكان اآخر يف التقرير املرحلي” وتتطلب ا�صنادا ترافقيا. 
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2010 

- التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS( 3 3(-ان املبلغ املحتمل الذي ل ينطبق عليه تعريف اأداة حق امللكية يتم قيا�صه لحقا بالقيمة العادلة يف تاريخ كل تقرير مايل مع ت�صجيل التغريات يف 
بيان الدخل املجمع.

- التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS( 13 13(-اأن الإ�صافة على اأ�صا�ص ال�صتنتاجات توؤكد معاجلة القيا�ص احلالية للذمم املدينة والدائنة ق�صرية الأجل. 
- التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 – الإف�صاحات املطلوبة فيما يتعلق بتقديرات الإدارة فيما يتعلق باملعلومات الإجمالية بالقطاعات الت�صغيلية )ال�رسح واملوؤ�رسات الإقت�صادية(.

اإن مطابقة اأ�صول القطاعات املعلنة مع اجمايل اأ�صول املن�صاأة مطلوبة يف حال يتم تقدميها ب�صكل منتظم اإلى رئي�ص �صّناع القرارات الت�صغيلية.
- التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 16 و 38-عند اعادة تقييم البنود، يتم تعديل القيمة الدفرتية الجمالية ب�صكل ثابت على اعادة تقييم �صايف القيمة الدفرتية.

- التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 24-ان املن�صاآت التي تقدم خدمات موظفي الإدارة العليا اإلى املن�صاأة مقدمة التقارير اأو ال�رسكة الأم للمن�صاأة مقدمة التقارير تعترب اأطراف ذات �صلة للمن�صاأة 
مقدمة التقارير.
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التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2013-2011 

- التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS( 1 1(-اإن التعديل على اأ�صا�ص ال�صتنتاجات يو�صح باأن املن�صاأة التي تقوم باإعداد بياناتها املالية وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1 قادرة على 
ا�صتخدام كل من:

- املعايري الدولية للتقارير املالية املفعلة حاليا 
- املعايري الدولية للتقارير املالية التي مت ا�صدارها لكن مل يتم تفعيلها بعد والتي ت�صمح بالتطبيق املبكر

يجب تطبيق نف�ص الن�ص لكل معيار دويل على جميع الفرتات املقدمة.
- التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS( 3 3(-ل يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 على ت�صكيل ترتيب م�صرتك يف البيانات املالية لنف�ص الرتتيب امل�صرتك. 

- التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS( 13 13(-ان نطاق اعفاء املحفظة )IFRS 13.52( يت�صمن كافة البنود التي لها مراكز موازنة يف ال�صوق و/اأو املخاطر الئتمانية للطرف املقابل التي 
يتم ت�صجيلها وقيا�صها وفقا ملعيار املحا�صبة الدويل رقم 39/املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، بغ�ص النظر عما اإذا كان ينطبق عليها تعريف الأ�صل/اللتزام املايل.

5. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
اإن ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة املطبقة يف اإعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي:

5.1 اأ�سا�ص التجميع

ت�صيطر ال�رسكة الأم على املن�صاأة عندما تتعر�ص ، او يكون لها احلق ، بعوائد متغرية من م�صاركتها مع املن�صاأة ويكون لها القدرة على التاأثري على تلك العوائد من خالل �صلطتها على املن�صاأة. يتم جتميع ال�رسكات 
التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�صيطرة الى املجموعة ويتوقف جتميعها من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك ال�صيطرة. يتم اعداد البيانات املالية لل�رسكات التابعة لتاريخ التقرير والتي ل تزيد عن 
ثالثة اأ�صهر من تاريخ التقرير لل�رسكة الأم، با�صتخدام �صيا�صات حما�صبية مماثلة . يتم عمل التعديالت لتعك�ص تاأثري املعامالت الهامة والأحداث الأخرى التي تقع بني هذا التاريخ وتاريخ التقرير للبيانات املالية 

لل�رسكة الأم .
لغر�ص التجميع، مت حذف كافة املعامالت والأر�صدة بني �رسكات املجموعة، مبا يف ذلك الأرباح واخل�صائر غري املحققة من املعامالت بني �رسكات املجموعة. وحيث اأن اخل�صائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع 
الأ�صول بني �رسكات املجموعة قد مت عك�صها لأغرا�ص التجميع، ال اأن تلك الأ�صول مت اختبارها لتحديد اأي انخفا�ص يف قيمتها وذلك بالن�صبة للمجموعة ككل. مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�رسكات 

التابعة، اأينما وجدت، للتاأكد من توحيد ال�صيا�صات املحا�صبية املطبقة للمجموعة.
مت ت�صجيل الأرباح اأو اخل�صائر واليرادات ال�صاملة الأخرى اخلا�صة بال�رسكات التابعة اأو ال�رسكات التي مت ا�صتبعادها خالل ال�صنة، من تاريخ احليازة الى تاريخ ال�صتبعاد.

اإن احل�ص�ص غري امل�صيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية، ميثل اجلزء من اأرباح اأو خ�صائر و�صايف اأ�صول ال�رسكة التابعة التي ل متتلكها املجموعة.  تقوم املجموعة بف�صل اليرادات اأو اخل�صائر ال�صاملة 
لل�رسكات التابعة بني مالكي ال�رسكة الأم واحل�ص�ص غري امل�صيطرة وفق ح�ص�ص ملكية كل منهم يف تلك ال�رسكات.

عند بيع ح�صة غري م�صيطرة يف ال�رسكات التابعة، فان الفرق بني �صعر البيع و�صايف قيمة ال�صول بال�صافة الى فرق الرتجمة الرتاكمي وال�صهرة ي�صجل يف بيان الدخل املجمع.  
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5.2 دمج الأعمال
تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�رساء يف حما�صبة دمج الأعمال. يتم احت�صاب املقابل املحول من قبل املجموعة لغر�ص احل�صول على ميزة ال�صيطرة على ال�رسكة التابعة، مبجموع القيم العادلة لالأ�صول املحولة 
واللتزامات القائمة وحقوق امللكية امل�صدرة للمجموعة كما يف تاريخ ال�رساء. والتي ت�صمل كذلك، القيم العادلة لأي اأ�صل اأو خ�صم قد ينتج عن ترتيبات طارئة اأو حمتملة. يتم ت�صجيل تكاليف ال�رساء كم�صاريف 

عند حدوثها. ويف جميع معامالت دمج الأعمال، يقوم امل�صرتي بت�صجيل ح�صة الأطراف غري امل�صيطرة اإما بالقيمة العادلة اأو بن�صيبه من ح�صته يف �صايف الأ�صول املعرفة لل�رسكة امل�صرتاه.
ويف حالة ما اذا متت معاملة دمج الأعمال على مراحل، يتم اعادة قيا�ص القيمة العادلة للح�ص�ص التي مت �رساوؤها يف ال�صابق بقيمتها العادلة كما يف تاريخ التملك وذلك من خالل الأرباح اأو اخل�صائر.

تقوم املجموعة بت�صجيل الأ�صول املعرفة امل�صرتاه واخل�صوم القائمة التي مت احل�صول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�ص النظر عما اذا كانت تلك البنود قد مت ت�صجيلها �صمن البيانات املالية لل�رسكة التي مت �رساوؤها 
اأم ل، قبل تاريخ ال�رساء. ويتم عادة قيا�ص الأ�صول امل�صرتاه واخل�صوم املنقولة وب�صكل عام، بالقيمة العادلة بتاريخ ال�رساء.

عند قيام املجموعة ب�رساء ن�صاط معني، تقوم الدارة بتقدير مالئمة ت�صنيفات وتوجيهات الأ�صول املالية املنقولة واللتزامات القائمة وفقا للبنود التعاقدية والظروف القت�صادية والظروف القائمة بتاريخ 
ال�رساء.  يت�صمن ذلك ف�صل م�صتقات الأدوات املالية املوجودة �صمن العقود املربمة من قبل ال�رسكة امل�صرتاه.

يتم احت�صاب قيمة ال�صهرة بعد ت�صجيل قيمة الأ�صول التي مت تعريفها وب�صكل منف�صل. ويتم احت�صابها على اأنها الزيادة ما بني: اأ( القيمة العادلة للمقابل املقدم، ب( القيمة امل�صجلة للح�ص�ص غري امل�صيطرة يف 
�صجالت ال�رسكة التي مت �رساوؤها، وبني، ج( القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�رساء، لأي حقوق ملكية قائمة يف ال�رسكة امل�صرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�رساء ل�صايف الأ�صول التي مت تعريفها. اإذا كانت القيم 

العادلة لالأ�صول املعرفة تزيد عن جمموع البنود اأعاله، يتم ت�صجيل تلك الزيادة )التي تعترب ربح نتيجة املفا�صلة( �صمن الأرباح واخل�صائر مبا�رسة.   

5.3 ال�سهرة
تتمثل ال�صهرة يف املنافع القت�صادية امل�صتقبلية الناجتة من دمج الأعمال والتي ل ميكن تعريفها وت�صجيلها ب�صكل منف�صل. تدرج قيمة ال�صهرة بالتكلفة ناق�صا خ�صائر الهبوط يف القيمة. 

5.4 ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة
ال�رسكات الزميلة، هي تلك ال�رسكات التي بامكان املجموعة ممار�صة التاأثري الفعال عليها والتي ل تكون �رسكات تابعة اأو �رسكات حما�صة. يتم ت�صجيل ال�صتثمارات يف ال�رسكات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد 

ذلك يتم حما�صبتها با�صتخدام طريقة حقوق امللكية. ل يتم العرتاف بال�صهرة اأو التعديالت يف القيمة العادلة حل�صة املجموعة ب�صكل منف�صل ولكن يتم ت�صجيلها �صمن قيمة ال�صتثمار يف ال�رسكة الزميلة.
عند ا�صتخدام طريقة حقوق امللكية، يتم زيادة وتخفي�ص قيمة ال�صتثمار يف ال�رسكة الزميلة بح�صة املجموعة يف اأرباح اأو خ�صائر واليرادات ال�صاملة الأخرى لتلك ال�رسكة الزميلة بعد عمل التعديالت الالآزمة 

ملطابقة ال�صيا�صات املحا�صبية مع �صيا�صات املجموعة.
يتم حذف الأرباح واخل�صائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�رسكات الزميلة الى حد ح�صة املجموعة يف تلك ال�رسكات. وعندما يتم حذف اخل�صائر غري املحققة، يتم اختبار الأ�صول املعنية 

بتلك املعامالت لغر�ص التاأكد من عدم انخفا�ص قيمتها.
ل تتعدى نهاية الفرتات املالية بني املجموعة وال�رسكات الزميلة عن ثالثة �صهور.  كما يتم عمل التعديالت الالزمة للمعامالت اأو الأحداث اجلوهرية التي تتم خالل تلك الفرتة بني نهاية فرتة ال�رسكة الزميلة 

ونهاية فرتة املجموعة. كما يتم التاأكد من اأن ال�صيا�صات املحا�صبية امل�صتخدمة من قبل ال�رسكة الزميلة هي ذاتها امل�صتخدمة من قبل املجموعة يف تلك املعامالت اأو الأحداث ال�صبيهة.
عند فقدان ميزة التاأثري الفعال على ال�رسكة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ص وت�صجيل احل�صة املتبقية بالقيمة العادلة، ويتم ت�صجيل اأي فرق بني القيمة اجلارية لل�رسكة الزميلة عند فقدان ميزة التاأثري الفعال 

والقيمة العادلة للح�صة املتبقية م�صافا اليها املبالغ املح�صلة نتيجة البيع، �صمن بيان الدخل املجمع.
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5.5 التقارير القطاعية
للمجموعة قطاعني ت�صغيليني: قطاع الإت�صالت والقطاع ال�صتثماري. ولغر�ص تعريف تلك القطاعات الت�صغيلية، تقوم الإدارة بتتبع اخلطوط النتاجية للمنتجات الرئي�صية واخلدمات. يتم اإدارة تلك القطاعات 

الت�صغيلية ب�صكل منف�صل حيث اأن احتياجات وطرق اإدارة كل قطاع تكون خمتلفة. يتم معاجلة كافة املعامالت البينية بني القطاعات باأ�ص�ص جتارية بجتة.
ولأغرا�ص الإدارة، ت�صتخدم املجموعة نف�ص �صيا�صات املقايي�ص امل�صتخدمة �صمن البيانات املالية. بال�صافة اإلى ذلك، فان الأ�صول اأو اخل�صوم غري املخ�ص�صة لقطاع ت�صغيلي معني، ل يتم ادراجها للقطاع.

5.6 اليرادات
يتم ت�صجيل اليراد الى احلد الذي يكون فيه امكانية احل�صول على املنفعة القت�صادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�صها ب�صكل يعتمد عليه وبغ�ص النظر عما اذا مت حت�صيل املقابل اأم ل.

تن�صاأ اليرادات من مبيعات الب�صاعة وتقدمي اخلدمات. ويتم قيا�صها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ امل�صتلمة اأو املزمع تقدميها، بعد ا�صتبعاد ال�رسائب اأو املرجتعات اأو اخل�صومات. تقوم املجموعة بتطبيق 
معيار حتقق اليراد الوارد اأدناه وب�صكل منف�صل ولكل بند من الإيرادات.  

 
5.6.1 بيع الب�ساعة

تتمثل بيع الب�صاعة يف بيع اجهزة وبرامج متعلقة بات�صالت النرتنت ويتم العرتاف بها عندما تقوم املجموعة بتحويل املخاطر الهامة ومزايا امللكية املتعلقة بالب�صاعة املورده الى امل�صرتي والتي عادة تكون 
بتاريخ ا�صتالم الزبون لل�صلع .

5.6.2  تقدمي اخلدمات
ان ر�صوم الإ�صرتاك )التي تتكون ا�صا�صا من الأجور ال�صهرية للو�صول الى �رسيحه وا�صعة وغريها من الو�صول الى الإنرتنت( وخدمات كاملكاملات ال�صوتية يعرتف بها عند تقدمي اخلدمة .

اليرادات من عقود خدمات النرتنت يعرتف بها بطريقة الق�صط الثابت طيلة مدة العقد .
اتعاب ا�صت�صارية وتنظيمية واخرى يتم العرتاف بها عند تقدمي اخلدمة بالكامل.

5.6.3 ايرادات الفوائد وما �سابهها
يتم ت�صجيل ايرادات وم�صاريف وما �صابهها من الفوائد عند ا�صتحقاقها وبا�صتخدام معدل �صعر الفائدة الفعلي.

5.6.4 ايراد توزيعات الأرباح
ايرادات توزيعات الأرباح، خالف اأرباح ال�رسكات الزميلة، يتم ت�صجيلها عندما يثبت حق ا�صتالم دفعات تلك الأرباح.

5.7 امل�ساريف الت�سغيلية
يتم ت�صجيل امل�صاريف الت�صغيلية �صمن بيان الدخل املجمع عند ا�صتخدام اخلدمات املقدمة اأو عند حدوثها.  

5.8 تكاليف التمويل
يتم احت�صاب واإدراج تكاليف التمويل على اأ�صا�ص ن�صبي زمني مع الأخذ يف الإعتبار ر�صيد القر�ص القائم ون�صبة الفائدة املطبقة.
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5.9 ال�سرائب 

 )NLST( 5.9.1 �سريبة دعم العمالة الوطنية

حتت�صب �رسيبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 19 ل�صنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 ل�صنة 2006 بن�صبة 2.5% من ربح املجموعة اخلا�صع لل�رسيبة بعد خ�صم اأتعاب اع�صاء جمل�ص الدارة 
لل�صنة. وطبقا للقانون، فان اليرادات من ال�رسكات الزميلة والتابعة وتوزيعات الرباح النقدية من ال�رسكات املدرجة اخلا�صعة ل�رسيبة دعم العمالة الوطنية يجب خ�صمها من ربح ال�صنة. 

 )KFAS( 5.9.2 موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

حتت�صب ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي بن�صبة 1% من ربح املجموعة اخلا�صع لل�رسيبة وفقا لعملية الحت�صاب املعدلة بناء على قرار اع�صاء جمل�ص املوؤ�ص�صة والذي ين�ص على ان اليرادات من ال�رسكات 
الزميلة والتابعة، مكافاآت اع�صاء جمل�ص الدارة والتحويل الى الحتياطي القانوين يجب ا�صتثناوؤها من ربح ال�صنة عند حتديد احل�صة. 

5.9.3 الزكاة 

حتت�صب ح�صة الزكاة بن�صبة 1% من ربح املجموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم 2007/58 ال�صاري املفعول اعتبارا من 10 دي�صمرب 2007. 
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 ، ليوجد على ال�رسكة الم اي التزام جتاه �رسيبة دعم العمالة الوطنية وموؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ب�صبب اخل�صائر املتكبدة. ومبوجب لوائح �رسيبة دعم 

العمالة الوطنية والزكاة، ل ي�صمح برتحيل اي خ�صائر الى ال�صنوات امل�صتقبلية او ال�صنوات ال�صابقة. 

5.10 املمتلكات والألت واملعدات

يتم ت�صجيل املمتلكات والألت واملعدات )مبا يف ذلك معدات الت�صالت واأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية( مبدئيا بتكلفة ال�رساء اأو تكلفة الت�صنيع مبا يف ذلك التكاليف ال�صافية الالزمة جللب هذا الأ�صل الى 
املوقع واحلالة التي ميكن ا�صتخدامه من قبل ادارة املجموعة.

وبعد ذلك، يتم قيا�ص املمتلكات واللت واملعدات با�صتخدام منوذج التكلفة، وهو التكلفة ناق�صا ال�صتهالك وخ�صائر الهبوط يف القيمة.  يتم ت�صجيل ال�صتهالك با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت لتخفي�ص القيمة 
بعد خ�صم قيمة اخلردة. يتم مراجعة العمر النتاجي وطريقة ال�صتهالك ب�صكل دوري للتاأكد من اأن الطريقة امل�صتخدمة وفرتة ال�صتهالك متماثلة مع املنافع القت�صادية التاجتة من مكونات املمتلكات والألت 

واملعدات. يتم ا�صتخدام الأعمار النتاجية التالية:

3 - 8 �صنوات• معدات الت�صالت

     5 �صنوات• اثاث وتركيبات

     5 �صنوات• معدات مكتبية

يتم حتديث البيانات اخلا�صة بتقديرات قيمة اخلردة اأو العمر النتاجي الالزم، �صنويا على الأقل.
عند بيع الأ�صل اأو ا�صتبعاده، يتم حذف التكلفة وال�صتهالك املرتاكم اخلا�ص به من احل�صابات واأية اأرباح اأو خ�صائر ناجتة عن ال�صتبعاد يتم ت�صجيلها �صمن بيان الدخل املجمع.
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5.11 اأ�سول غري ملمو�سة

الأ�صول غري امللمو�صة التي يتم �رساوؤها ب�صورة منف�صلة يتم قيا�صها عند التحقق املبدئي بالتكلفة. اإن تكلفة الأ�صول غري امللمو�صة امل�صرتاة يف عملية دمج الأعمال تتمثل يف القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�رساء. 
وبعد التحقق املبدئي، تدرج الأ�صول غري امللمو�صة بالتكلفة ناق�صا اأي اطفاء مرتاكم وخ�صائر يف انخفا�ص القيمة.

يتم تقييم العمار النتاجية لال�صول غري امللمو�صة اما ان تكون حمددة او غري حمددة.
اأما بالن�صبة لال�صول غري امللمو�صة ذات الأعمار النتاجية غري املحددة فيتم اختبارها �صنويا او تكرارا للتاأكد من عدم انخفا�ص قيمتها اذا ا�صارت الحداث او التغريات يف الظروف الى ان القيمة املدرجة قد 
تنخف�ص قيمتها، اما ب�صورة فردية او مب�صتوى وحدة انتاج النقد. ل يتم اطفاء مثل تلك ال�صول غري امللمو�صة. ان العمر النتاجي لال�صل غري امللمو�ص ذي العمر غري املحدد تتم مراجعته �صنويا لتحديد فيما 

اذا كان تقييم العمر غري املحدد ما زال يحظى بالتاأييد. فان مل يكن المر كذلك، فان التغري يف تقييم العمر النتاجي من غري حمدد الى حمدد يتم على ا�صا�ص م�صتقبلي. 

5.12 التكاليف املوؤجلة

يتم العرتاف بالتكاليف املوؤجلة مبدئيا بالتكلفة . لحقا لالعرتاف املبدئي، يتم ت�صجيل التكاليف املوؤجلة بالتكلفة ناق�صا الطفاء وخ�صائر الهبوط يف القيمة ان وجدت.

5.13 اختبار انخفا�ص قيمة ال�سهرة وال�سول غري املالية 

لغر�ص تقدير مبلغ النخفا�ص، يتم جتميع الأ�صول الى اأدنى م�صتويات ت�صري الى تدفقات نقدية ب�صكل كبري )وحدات منتجة للنقد(.  وبناء عليه، يتم اختبار انخفا�ص قيمة بع�ص من تلك الأ�صول وب�صكل منفرد 
ويتم اختبار البع�ص الآخر على اأنه وحدة منتجة للنقد. يتم توزيع ال�صهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع اأن تولد ان�صيابية من العوائد نتيجة دمج الأعمال ومتثل اأقل تقدير مت و�صعه 

من قبل ادارة املجموعة للعوائد املرجوة من هذا الدمج لغر�ص مراقبة ال�صهرة.
يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك والتي مت توزيع ال�صهرة عليها )املحددة من قبل ادارة املجموعة على انها معادلة لقطاعاتها الت�صغيلية( لغر�ص النخفا�ص يف القيمة وب�صكل �صنوي.  كما يتم اختبار كافة 

مفردات الأ�صول الأخرى اأو الوحدات املنتجة للنقد يف اأي وقت تكون هناك ظروف اأو تغريات ت�صري الى اأن القيمة املدرجة قد ل يكون من املمكن ا�صرتدادها. 
يتم العرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة لالأ�صل اأو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها )وهي القيمة العادلة ناق�صا تكاليف بيع قيمة الأ�صل قيد ال�صتخدام(، كخ�صارة انخفا�ص يف القيمة. ولغر�ص 
تقدير قيمة الأ�صل قيد ال�صتخدام، تقوم الدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من هذا الأ�صل وكذلك تقدير �صعر فائدة معقول لغر�ص احت�صاب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�صتقبلية. 
علما باأن املعلومات امل�صتخدمة لختبار انخفا�ص القيمة تكون مرتبطة مبا�رسة باآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة، والتي يتم تعديلها عند ال�رسورة ل�صتبعاد تاأثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�صول.كما يتم 

تقدير �صعر اخل�صم ب�صكل منف�صل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�ص للمخاطر امل�صاحبة لهذا الأ�صل كما مت تقديرها من قبل الدارة.
يتم ا�صتخدام مبلغ انخفا�ص القيمة اأول لتخفي�ص القيمة اجلارية لل�صهرة املرتبطة بهذا الأ�صل. ويتم توزيع ما تبقى من هذا النخفا�ص على الأ�صول الأخرى كل ح�صب ن�صبته. وبا�صتثناء ال�صهرة، يتم لحقا 

اعادة تقييم الأ�صول لي موؤ�رس يف انخفا�ص القيمة التي مت العرتاف بها يف ال�صابق ول يوجد حاجة لها.
يتم عك�ص اي خ�صارة هبوط حمملة اذا كانت القيمة امل�صرتدة للوحدة املنتجة للنقد تتجاوز قيمتها املدرجة.
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5.14 الأدوات املالية 

5.14.1 التحقق، القيا�ص املبدئي وعدم التحقق 

يتم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة املالية وتقا�ص مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت، با�صتثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل والتي تقا�ص مبدئيا بالقيمة العادلة. مبني ادناه القيا�ص الالحق لال�صول واخل�صوم املالية.  

يتم ا�صتبعاد ا�صل مايل )اأو جزء من ا�صل مايل اأو جزء من جمموعة اأ�صول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�صبا( اما 
• عندما ينتهي احلق يف ا�صتالم التدفقات النقدية من تلك ال�صول املالية 

• اأو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�صتالم التدفقات النقدية من ال�صل اأو عندما تتحمل ال�رسكة اللتزام بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري مادي الى طرف ثالث مبوجب ترتيب »القب�ص والدفع« اأو
اأ( ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل اأو 

ب( ان ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�صيطرة على الأ�صل .
عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�صتالم التدفقات النقدية من ال�صل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�ص والدفع ومل تقم بتحويل او الحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا ال�صل او حتويل 

ال�صيطرة على ال�صل، عندها يتم حتقق ا�صل جديد الى مدى التزام املجموعة املتوا�صل بذلك ال�صل. 
ل يتم حتقق التزام مايل عندما يتم العفاء من الإلتزام املحدد او اإعفاوؤه او الغاوؤه او انتهاء �صالحية ا�صتحقاقه . عند ا�صتبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�ص املقر�ص ب�رسوط خمتلفة ب�صكل كبري ، او بتعديل 

�رسوط الإلتزام املايل احلايل ب�صكل 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�سنيف والقيا�ص الالحق لال�سول املالية

لغر�ص القيا�ص الالحق، فان ال�صول املالية ، يتم ت�صنيفها الى الفئات التالية عند التحقق املبدئي: 
• قرو�ص وذمم مدينة  

)FVTSI( اأ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل •
 .)AFS( اأ�صول مالية متاحة للبيع •

ان كافة ال�صول املالية، غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تخ�صع للمراجعة للتاأكد من عدم انخفا�ص قيمتها على القل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل 
مو�صوعي بان احد ال�صول املالية او جمموعة ا�صول مالية قد انخف�صت قيمتها. يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد انخفا�ص القيمة لكل فئة من فئات ال�صول املالية املبينة ادناه. 

• القرو�ص والذمم املدينة   
تعترب القرو�ص والذمم املدينة اأ�صول مالية غري م�صتقة تت�صمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�صواق املالية الن�صطة. بعد التحقق املبدئي، يتم قيا�ص تلك الأ�صول املالية با�صتخدام طريقة التكلفة املطفاأة بناء على 

معدل الفائدة الفعلي، ناق�صا اأي انخفا�ص يف القيمة. ويتم الغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما يكون هذا اخل�صم غري مادي. 
يتم عادة مراجعة مدى انخفا�ص قيمة الأر�صدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد ا�صتحقوا لفرتة اأو يكون هناك دلئل واقعية على اأن احدى اجلهات املدينة �صوف تخفق يف الت�صديد. بالن�صبة للذمم املدينة التي 
ل ميكن اعتبارها منخف�صة القيمة ب�صكل فردي، يتم مراجعة انخفا�ص قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�صغيلي اخلا�ص بها وباملنطقة وغريها من املخاطر املحيطة بها. عند ذلك ي�صتند تقدير 

خ�صارة انخفا�ص القيمة على معدلت التخلف التاريخية الخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة. 
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5.14 تابع / الدوات املالية 

5.14.2 تابع /  الت�سنيف والقيا�ص الالحق لال�سول املالية  

• تابع /  القرو�ص والذمم املدينة   
تقوم املجموعة بت�صنيف القرو�ص والذمم املدينة الى الفئات التالية: 

• م�ستحق من اأطراف ذات �سله 
تتمثل م�صتحق من اأطراف ذات �صله يف ا�صول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي الموال مبا�رسة الى املقرت�ص وهي ذات دفعات ثابتة او حمددة وغري مدرجة يف �صوق ن�صط. 

• الذمم التجارية املدينة 
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة ال�صلي ناق�صا خم�ص�ص اي مبالغ غري قابلة للتح�صيل. يتم تقدير الديون امل�صكوك يف حت�صيلها عندما ل يكون هناك احتمال لتح�صيل املبلغ بالكامل. يتم �صطب 

الديون املعدومة عند حدوثها. 
• النقد و�سبه النقد 

يتكون النقد و�صبه النقد من نقد يف ال�صندوق واأر�صدة لدى البنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى ول تخ�صع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة. 
• ال�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

ان ت�صنيف ال�صتثمارات كا�صول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الدارة لداء تلك ال�صتثمارات. فعندما ل يتم ت�صنيفها كا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة لكن 
لها قيم عادلة متاحة ميكن العتماد عليها والتغريات يف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الدخل يف ح�صابات الدارة، عندها يتم ت�صنيفها كا�صتثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند التحقق 

املبدئي. كما ان جميع الدوات املالية امل�صتقة تندرج حتت هذه الفئة.
يتم قيا�ص ال�صول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة والرباح او اخل�صائر ت�صجل يف بيان الدخل. كما ان القيم العادلة لال�صول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع الى معامالت ال�صواق الن�صطة او با�صتخدام 

تقنيات تقييم عند عدم وجود �صوق ن�صط. 
• ال�سول املالية املتاحة للبيع  

ان ال�صول املالية املتاحة للبيع هي ا�صول مالية غري م�صتقة اما حمددة لهذه الفئة او غري موؤهلة لدراجها يف اي فئات اخرى لال�صول املالية. 
ان ال�صول املالية التي ل ميكن قيا�ص قيمتها العادلة ب�صكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�صا خ�صائر انخفا�ص القيمة، ان وجدت. يتم ت�صجيل تكاليف انخفا�ص القيمة يف الرباح او اخل�صائر. ان جميع 
ال�صول املالية الخرى املتاحة للبيع يتم قيا�صها بالقيمة العادلة. كما ان الرباح واخل�صائر ت�صجل يف اليرادات ال�صاملة الخرى وتدرج �صمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية، با�صتثناء خ�صائر انخفا�ص 
القيمة، وفروقات حتويل العمالت الجنبية على ال�صول النقدية  ت�صجل يف بيان الدخل املجمع. عند ا�صتبعاد ال�صل او حتديده على انه قد انخف�صت قيمته، فان الرباح او اخل�صائر الرتاكمية امل�صجلة يف 

اليرادات ال�صاملة الخرى يتم اعادة ت�صنيفها من احتياطي حقوق امللكية الى بيان الدخل املجمع وتظهر كتعديل اعادة ت�صنيف �صمن اليرادات ال�صاملة الخرى. 
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل مو�صوعي على ان احد ال�صول املالية املتاحة للبيع او جمموعة ا�صول مالية متاحة للبيع قد انخف�صت قيمتها. ففي حال ا�صتثمارات ال�صهم 
امل�صنفة كا�صول مالية متاحة للبيع، يت�صمن الدليل املو�صوعي انخفا�صا جوهريا او متوا�صال يف القيمة العادلة ل�صتثمار ال�صهم عن تكلفته. يتم تقييم »النخفا�ص اجلوهري« مقابل التكلفة ال�صلية لال�صتثمار 
و »النخفا�ص املتوا�صل« مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها ال�صلية. وحيثما كان هناك دليل على انخفا�ص القيمة، يتم حذف اخل�صارة الرتاكمية من اليرادات ال�صاملة الخرى ويتم 

ت�صجيلها يف بيان الدخـل املجمع. 
يتم ت�صجيل رد خ�صائر انخفا�ص القيمة يف اليرادات ال�صاملة الخرى، با�صتثناء ال�صول املالية التي هي عبارة عن اأوراق دين ت�صجل يف بيان الدخل املجمع فقط اذا كان بالمكان ربط الرد ب�صكل مو�صوعي 

بحدث ح�صل بعد ت�صجيل خ�صارة انخفا�ص القيمة.   
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5.14 تابع / الدوات املالية 
5.14.3 الت�سنيف والقيا�ص الالحق للخ�سوم املالية 

تت�صمن اخل�صوم املالية للمجموعة قرو�ص لأجل وذمم دائنة وخ�صوم اأخرى وم�صتحق الى اأطراف ذات �صله ومدفوعات مقدما من عمالء.
يعتمد القيا�ص الالحق للخ�صوم املالية على ت�صنيفها على النحو التايل: 

•  اخل�سوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تدرج هذه اخل�صوم با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم ت�صنيف القرو�ص لأجل والذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى وامل�صتحق الى اأطراف ذات �صله ودفعات مقدمة من العمالء كخ�صوم مالية بخالف 

تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 
• القرو�ص لأجل 

تقا�ص كافة القرو�ص لأجل لحقا بالتكلفة املطفاأة با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. كما ت�صجل الرباح واخل�صائر يف بيان الدخل املجمع عندما يتم عدم حتقق اخل�صوم اي�صا با�صتخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعلية )EIR( عملية الطفاء. 

• ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى 

يتم ت�صجيل الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى ملبالغ �صيتم دفعها يف امل�صتقبل عن ب�صائع وخدمات ا�صتلمت �صواء �صدر بها فواتري ام مل ت�صدر. 
• م�ستحق الى اأطراف ذات �سله

يتمثل امل�صتحق الى اأطراف ذات �صله يف خ�صوم مالية تن�صاأ يف ال�صياق العادي لالعمال وهي غري مدرجة يف �صوق ن�صط.
• مدفوعات مقدما من عمالء

يتم ت�صجيل اخل�صوم ملبالغ ا�صتلمت مقدما من العمالء ومل يتم تقدمي اخلدمات الى العمالء. 

5.15 التكلفة املطفاأة لالدوات املالية

يتم احت�صاب هذه التكلفة با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص انخفا�ص القيمة. ان عملية الحت�صاب تاأخذ بعني العتبار اي عالوة او خ�صم على ال�رساء وتت�صمن تكاليف ور�صوم املعاملة التي 
تعترب جزءا ل يتجزاأ من �صعر الفائدة الفعلية. 

5.16 حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد 

ان جميع امل�صرتيات واملبيعات “بالطرق املعتادة” لال�صول املالية يتم ت�صجيلها على ا�صا�ص تاريخ املتاجرة، اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املن�صاأة ب�رساء او بيع ال�صول. ان امل�صرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة 
هي م�صرتيات او مبيعات ال�صول املالية التي تتطلب ت�صليم ال�صول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم او بالعرف ال�صائد يف ال�صواق.   

5.17  ت�سوية الدوات املالية 

يتم ت�صوية ال�صول واخل�صوم املالية ويتم ادراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لت�صوية املبالغ امل�صجلة وكانت هناك نية للت�صوية على ا�صا�ص �صايف او 
لتحقق ال�صول وت�صوية اخل�صوم يف اآن واحد. 
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5.18 القيمة العادلة لالدوات املالية

ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها يف ا�صواق ن�صطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اإلى اأ�صعار ال�صوق املدرجة اأو اأ�صعار املتداولني )�صعر العر�ص للمراكز املالية الطويلة و�صعر 
الطلب للمراكز املالية الق�صرية(، دون اي خ�صم خا�ص بتكاليف املعاملة. 

بالن�صبة لالدوات املالية التي ل يتم تداولها يف �صوق ن�صط، يتم حتديد القيمة العادلة لها با�صتخدام تقنيات تقييم منا�صبة. وهذه التقنيات قد تت�صمن ا�صتخدام معامالت على ا�ص�ص جتارية حديثة يف ال�صوق؛ 
الرجوع الى القيمة العادلة احلالية لداة مالية اخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خم�صومة او ا�صاليب تقييم اخرى. 

حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفا�صيل اخرى عن كيفية قيا�صها متوفرة يف الي�صاح 29.

5.19 الب�ساعة

تدرج الب�صاعة بالتكلفة او �صايف القيمة املمكن حتقيقها ايهما اقل . ان التكاليف هي تلك امل�صاريف املتكبدة حتى ي�صل كل منتج الى مكانه وحالته احلا�رسه على ا�صا�ص املتو�صط املرجح . ت�صتند �صايف القيمة 
املمكن حتقيقها على ا�صا�ص �صعر البيع املقدر ناق�صا اي تكاليف اخرى من املتوقع تكبدها عند الجناز والبيع .

يتمثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها يف �صعر البيع املقدر يف ال�صياق العادي لالعمال ناق�صا اية م�صاريف بيع مالئمة. 

5.20 حقوق امللكية، الحتياطيات ودفعات توزيعات الرباح 

يتمثل راأ�ص املال يف القيمة ال�صمية لال�صهم التي مت ا�صدارها ودفعها. 
يتكون الحتياطي القانوين من خم�ص�صات لرباح الفرتة احلالية وال�صابقة وفقا ملتطلبات قانون ال�رسكات والنظام ال�صا�صي لل�رسكة الم. 

تت�صمن البنود الخرى حلقوق امللكية ما يلي: 
• احتياطي حتويل العمالت الجنية - والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت الجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية لل�رسكات الجنبية للمجموعة الى الدينار الكويتي

• احتياطي القيمة العادلة - والذي يتكون من الرباح واخل�صائر املتعلقة بال�صول املالية املتاحة للبيع
تت�صمن اخل�صائر املرتاكمة كافة اخل�صائر املرتاكمة للفرتة احلالية وال�صابقة. وجميع املعامالت مع مالكي ال�رسكة الم ت�صجل ب�صورة منف�صلة �صمن حقوق امللكية. 

توزيعات الرباح امل�صتحقة ل�صحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�صوم الخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية. 
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5.21 اأ�سهم اخلزينة 
تتكون ا�صهم اخلزينة من ا�صهم ال�رسكة الم امل�صدرة والتي مت اعادة �رسائها من قبل املجموعة ومل يتم اعادة ا�صدارها او الغائها حتى الآن. يتم احت�صاب ا�صهم اخلزينة با�صتخدام طريقة التكلفة. ومبوجب 

هذه الطريقة، فان متو�صط التكلفة املوزون لال�صهم املعاد �رساوؤها يحمل على ح�صاب له مقابل يف حقوق امللكية. 
عند اعادة ا�صدار ا�صهم اخلزينة، تقيد الرباح بح�صاب منف�صل يف حقوق امللكية، )»احتياطي ا�صهم اخلزينة«(، وهو غري قابل للتوزيع. واي خ�صائر حمققة حتمل على نف�ص احل�صاب الى مدى الر�صيد الدائن 
على ذلك احل�صاب. كما ان اي خ�صائر زائدة حتمل على الرباح املحتفظ بها ثم على الحتياطي القانوين والختياري. ل يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه ال�صهم. ان ا�صدار ا�صهم املنحة يزيد من عدد ا�صهم 

اخلزينة ب�صورة ن�صبية ويخف�ص من متو�صط تكلفة ال�صهم دون التاأثري على اجمايل التكلفة ل�صهم اخلزينة. 

5.22 املخ�س�سات، ال�سول واللتزامات الطارئة   
يتم ت�صجيل املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�صتدليل نتيجة حلدث ما�صي ويكون هناك احتمال الطلب من املجموعة تدفق م�صادر اقت�صادية الى اخلارج ويكون بالمكان تقدير 

املبالغ ب�صكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري موؤكد. 
يتم قيا�ص املخ�ص�صات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�صوية اللتزام احلايل ا�صتنادا الى الدليل الكرث وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل، مبا يف ذلك املخاطر والتقديرات غري املوؤكدة املرتبطة باللتزام احلايل. 
وحيثما يوجد عدد من اللتزامات املماثلة، فان احتمالية طلب تدفق م�صادر اقت�صادية الى اخلارج يف الت�صوية حتدد بالنظر يف درجة اللتزامات ككل. كما يتم خ�صم املخ�ص�صات الى قيمها احلالية، حيث تكون 

القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 
ل يتم ت�صجيل ال�صول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم الف�صاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�صادية الى الداخل. 

ل يتم ت�صجيل اللتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم الف�صاح عنها ال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�صادية الى اخلارج امرا م�صتبعدا. 

5.23 ترجمة العمالت الجنبية  
5.23.1 عملة العر�ص الرئي�سية   

تعر�ص البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي اي�صا العملة الرئي�صية لل�رسكة الم. تقوم كل من�صاأة يف املجموعة بتحديد عملتها الرئي�صية اخلا�صة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�صاأة 
يتم قيا�صها با�صتخدام تلك العملة الرئي�صية. 

 
5.23.2 معامالت العملة الجنبية والر�سدة 

يتم حتويل معامالت العملة الجنبية الى العملة الرئي�صية للمن�صاأة املعنية يف املجموعة با�صتخدام ا�صعار ال�رسف ال�صائدة يف تواريخ املعامالت )�صعر ال�رسف الفوري(. ان ارباح وخ�صائر ال�رسف الجنبي 
الناجتة عن ت�صوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قيا�ص البنود النقدية املقومة بالعملة الجنبية با�صعار ال�رسف يف نهاية ال�صنة املالية ت�صجل يف بيان الدخل املجمع. بالن�صبة للبنود غري النقدية، ليتم يتم اعادة 
ترجمتها يف نهاية ال�صنة ويتم قيا�صها بالتكلفة التاريخية )حتول با�صتخدام ا�صعار ال�رسف يف تاريخ املعاملة(، با�صتثناء البنود غري النقدية املقا�صة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها با�صتخدام ا�صعار ال�رسف 

يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. 

5.23.3 العمليات الجنبية 
يف البيانات املالية للمجموعة، فان جميع ال�صول واخل�صوم واملعامالت اخلا�صة مبن�صاآت املجموعة ذات العملة الرئي�صية بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها الى الدينار الكويتي عند التجميع. كما ان العملة 

الرئي�صية ملن�صاآت املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية. 
مت عند التجميع حتويل ال�صول واخل�صوم الى الدينار الكويتي ب�صعر القفال بتاريخ التقرير. ان تعديالت ال�صهرة والقيمة العادلة النا�صئة عن �رساء من�صاأة اجنبية قد متت معاملتها كا�صول وخ�صوم للمن�صاأة 
الجنبية ومت حتويلها الى الدينار الكويتي ب�صعر القفال. كما ان اليرادات وامل�صاريف قد مت حتويلها الى الدينار الكويتي مبتو�صط ال�صعر طوال فرتة التقرير. فروقات ال�رسف حتمل على/تقيد يف اليرادات 
ال�صاملة الخرى وت�صجل يف احتياطي ترجمة العملة الجنبية �صمن حقوق امللكية. وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�صجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة ت�صنيفها الى بيان 

الدخل املجمع وت�صجل كجزء من الرباح او اخل�صائر عند البيع. 
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5.24 مكافاأة نهاية اخلدمة  

تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. ي�صتند ا�صتحقاق هذه املكافاآت الى الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�صوعا لمتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني. كما 
ان التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت ت�صتحق طوال فرتة التعيني. ان هذا اللتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�صتحق الدفع لكل موظف نتيجة لنتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.  

بالن�صبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم املجموعة بعمل م�صاهمات للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية حتت�صب كن�صبة من رواتب املوظفني وتقت�رس التزامات املجموعة على هذه امل�صاهمات التي ت�صجل كم�صاريف 
عند ا�صتحقاقها. 

5.25 معامالت مع اأطراف ذات �سلة

تتمثل الطراف ذات ال�صلة باأع�صاء جمل�ص الدارة واملوظفني التنفيذيني واأع�صاء العائلة املقربني وال�رسكات التي ميلكون فيها ح�ص�صا رئي�صية . يتم اعتماد املعامالت مع اأطراف ذات �صلة من قبل الدارة .

6. اأحكام  الإدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات
املدرجة لكل من اليرادات وامل�صاريف وال�صول واخل�صوم والف�صاح عن  القيمة  توؤثر على  التي  اتخاذ الحكام والتقديرات والفرتا�صات  للمجموعة يتطلب من الدارة  املالية املجمعة  البيانات  اعداد  ان 
اللتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية. مع ذلك، فان عدم التاأكد من تلك الفرتا�صات والتقديرات قد توؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من ال�صول واخل�صوم والتي قد 

تتاأثر يف الفرتات امل�صتقبلية. 

6.1 اأحكام الدارة الهامة  

عند تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة، تقوم الدارة باتخاذ الحكام الهامة التالية والتي لها اأكرب الأثر على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املجمعة: 

6.1.1 ت�سنيف الأدوات املالية

يتم اتخاذ احكام يف ت�صنيف الدوات املالية بناء على نية الدارة بال�رساء. 
تقوم املجموعة بت�صنيف ال�صول املالية كا�صول حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة اذا متت حيازتها ب�صفة ا�صا�صية من اجل حتقيق ربح ق�صري الجل. 

ان ت�صنيف ال�صول املالية كا�صول حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام الدارة مبراقبة اداء تلك ال�صول املالية. وعندما ل يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة 
ب�صهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من الرباح او اخل�صائر يف ح�صابات الدارة، عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

ان ت�صنيف ال�صول كقرو�ص ومدينني يعتمد على طبيعة تلك ال�صول. فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة يف هذه ال�صول املالية ب�صبب �صوق غري ن�صط وكانت النية هي ا�صتالم دفعات ثابتة او حمددة، عندها 
يتم ت�صنيف ال�صول املالية كقرو�ص ومدينني. 

جميع ال�صول املالية الخرى يتم ت�صنيفها كا�صول متاحة للبيع. 

6.1.2 تقييم ال�سيطرة  

عند حتديد ال�صيطرة، تقوم الدارة بالنظر فيما اذا كانت املجموعة لديها القدرة العملية على توجيه الن�صطة ذات ال�صلة لل�رسكة امل�صتثمر فيها من تلقاء نف�صها لنتاج عوائد لنف�صها. ان تقييم الن�صطة ذات 
ال�صلة والقدرة على ا�صتخدام �صلطتها للتاأثري على العوائد املتغرية تتطلب احكاما هامة.
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6.2 عدم التاأكد من التقديرات 

ان املعلومات حول التقديرات والفرت�صات التي لها اهم الثر على حتقق وقيا�ص ال�صول واخل�صوم واليرادات وامل�صاريف مبينة ادناه. قد تختلف النتائج الفعلية ب�صورة جوهرية. 

6.2.1 انخفا�ص قيمة ال�سهرة وال�سول غري امللمو�سة الخرى

حتدد املجموعة فيما اذا كانت ال�صهرة وال�صول غري امللمو�صة قد انخف�صت قيمتها على ا�صا�ص �صنوي على القل المر الذي يتطلب تقديرا للقيمة امل�صتخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي يتم توزيع ال�صهرة عليها. 
يتطلب تقدير القيمة امل�صتخدمة ان تقوم املجموعة بعمل تقدير للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل خ�صم منا�صب من اجل احت�صاب القيمة احلالية لتلك التدفقات 

النقدية.

6.2.2 انخفا�ص قيمة الأ�سول ذات العمار النتاجية املحددة

بتاريخ املركز املايل ، تقوم ادارة املجموعة بتقييم ما اذا كان هناك اأي موؤ�رس لالنخفا�ص يف قيمة ال�صول ذات العمار النتاجية املحددة . يتم حتديد القيمة القابلة لال�صرتداد لأ�صل ما با�صتخدام ا�صلوب »القيمة 
امل�صتخدمة«. يقوم هذا ال�صلوب على ا�صتعمال التدفقات النقدية التقديرية من ا�صل ما على مدة عمره النتاجي.

6.2.3 انخفا�ص قيمة ال�سركات الزميلة

تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فيما اذا كان من ال�رسوري ت�صجيل اي خ�صارة انخفا�ص يف القيمة على ا�صتثمار املجموعة يف ال�رسكات الزميلة بتاريخ كل تقرير مايل بناء على وجود 
اي دليل مو�صوعي على ان ال�صتثمار يف ال�رسكة الزميلة قد انخف�صت قيمته. فاذا كان هذا هو احلال، تقوم املجموعة باحت�صاب مبلغ النخفا�ص كالفرق بني املبلغ املمكن ا�صرتداده لل�رسكة الزميلة وقيمته 

املدرجة وت�صجيل املبلغ يف بيان الدخل املجمع. 

6.2.4 انخفا�ص قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع 

تقوم املجموعة مبعاملة ا�صتثمارات ال�صهم املتاحة للبيع على انها انخف�صت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ص جوهري او متوا�صل يف القيمة العادلة عن تكلفتها او عند وجود دليل مو�صوعي على انخفا�ص 
القيمة. ان حتديد النخفا�ص »اجلوهري« او »املتوا�صل« يتطلب تقديرات هامة. 

6.2.5 انخفا�ص قيمة الذمم التجارية املدينة

يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�صيله لالر�صدة التجارية املدينة عند عدم امكانية حت�صيل املبلغ بالكامل. بالن�صبة للمبالغ الهامة الفردية، يتم عمل هذا التقدير على ا�صا�ص افرادي. اما بالن�صبة للمبالغ غري الهامة 
ب�صورة فردية ولكن فات موعد ا�صتحقاقها، فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�صب طول مدة التاأخري ا�صتنادا الى معدلت ال�صرتداد التاريخية. 

6.2.6 انخفا�ص قيمة الب�ساعة  

ت�صجل الب�صاعة بالتكلفة و�صايف القيمة املمكن حتقيقه ايهما اقل. وعندما ت�صبح الب�صاعة قدمية او متقادمة، يتم عمل تقدير ل�صايف قيمتها املمكن حتقيقه. بالن�صبة للمبالغ الهامة ب�صورة فردية، يتم عمل هذا 
التقدير على ا�صا�ص افرادي. اما بالن�صبة للمبالغ غري الهامة ب�صورة فردية، لكنها قدمية او متقادمة، فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�صب نوع الب�صاعة ودرجة القدم او التقادم ا�صتنادا 

الى ا�صعار البيع التاريخية. 
تقوم الدارة بتقدير �صايف القيمة املمكن حتقيقه للب�صاعة مع الخذ بعني العتبار الدليل الكرث وثوقا املتوفر بتاريخ كل تقرير مايل. قد يتاأثر التحقق امل�صتقبلي لهذه الب�صاعة بالتكنولوجيا امل�صتقبلية او باية 

تغريات اخرى يحدثها ال�صوق والتي قد تخف�ص من ا�صعار البيع امل�صتقبلية.  
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6. تابع / اأحكام  الدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات

6.2 تابع / عدم التاأكد من التقديرات 

6.2.7 العمار النتاجية لال�سول القابلة لال�ستهالك 

تقوم الدارة مبراجعة تقديرها لالعمار النتاجية لال�صول القابلة لال�صتهالك بتاريخ كل تقرير مايل ا�صتنادا الى ال�صتخدام املتوقع لال�صول. كما ان التقديرات غري املوؤكدة يف هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني 
قد يغري ا�صتخدام بع�ص الربامج واملعدات. 

6.2.8 تكلفة الرخ�سة

تقوم الإدارة بالتقييم فيما اذا كانت مدة العمر الإنتاجي لتكلفة الرخ�صة حمددة اأو غري حمددة ، وان كانت حمددة ، طول فرتة العمر الإنتاجي . تعترب الإدارة ان تكلفة الرخ�صة لها فرتة عمر انتاجي غري حمددة 
عندما ل يكون هناك حد متوقع للفرتة التي يتوقع عن الأ�صل خاللها انتاج �صايف تدفقات نقدية لل�رسكة ، بناء على حتليل جلميع العوامل املتعلقة بها.

6.2.9 القيمة العادلة لالدوات املالية

تقوم الدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما لتتوفر هناك ا�صعار �صوق ن�صط. وهذا يتطلب من الدارة تطوير تقديرات وافرتا�صات ا�صتنادا الى معطيات �صوقية وذلك با�صتخدام 
بيانات مر�صودة �صيتم ا�صتخدامها من قبل املتداولني يف ال�صوق يف ت�صعري الداة املالية. فاذا كانت تلك البيانات غري مر�صودة، تقوم الدارة با�صتخدام اف�صل تقديراتها. قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات 
املالية عن ال�صعار الفعلية التي �صيتم حتقيقها يف معاملة على ا�ص�ص جتارية بتاريخ التقرير. مل يتم حتديد تقديرات معتمدة لعدد من الإ�صتثمارات ، ونتيجة لذلك اإن ا�صتثمارات مببلغ 1,730,022 د.ك )2013: 

1,906,748د.ك( مدرجة بالتكلفة.

7. ال�سركات التابعة
ان تفا�صيل ال�رسكات التابعة هي كالتايل :

7.1 تكوين املجموعة

الن�ساطن�سبة امللكية %بلد التاأ�سي�صال�سركة التابعة
31 دي�سمرب

2014
31 دي�صمرب

2013
جتارة عامة ومقاولت95%98%الكويت�رسكة الديرة العاملية لالت�صالت - ذ.م.م

جتارة عامة98%98%الكويت�رسكة الديرة اأ�ص جي - ذ.م.م
جتارة عامة98%98%الكويت�رسكة الديرة ار اي جي - ذ.م.م

جتارة عامة98%98%الكويت�رسكة الديرة اي جي - ذ.م.م
جتارة عامة98%98%الكويت�رسكة الديرة اف جي - ذ.م.م

ات�صالت39%39%الكويت�رسكة فا�صت لالت�صالت - ذ.م.م
خدمات مالية49%49%الكويتجمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية - ذ.م.م

جتارة عامة-100%الوليات املتحدة المريكية�رسكة الديرة القاب�صة - الوليات املتحدة المريكية
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
7. تابع / ال�سركات التابعة

7.1 تابع / تكوين املجموعة
- ان حق ال�صيطرة يف �رسكة فا�صت لالت�صالت- ذ.م.م متثل بغالبية اع�صاء جمل�ص الدارة يف جمل�ص ادارة ال�رسكة التابعة. 

- متتلك املجموعة 49% من ح�صة ملكية وحق الت�صويت يف جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية - ذ.م.م. ح�صة ملكية 51% املتبقية ميتلكها م�صاهمون اآخرون مبا فيهم الرئي�ص التنفيذي لل�رسكة الأم. عند تقييم 
ال�صيطرة ، قامت الإدارة مبراعاة قدرة املجموعة يف توجيه الأن�صطة املتعلقة مبجموعة يونيف�صت ال�صت�صارية- ذ.م.م لوحدها على نحو ان تنتج عوائد لنف�صها. ا�صتنتجت الإدارة ، اأنها متتلك القدرة لذلك ، عن 

طريق تعيني واإقالة الأغلبية من الإدارة يف اي وقت ، من غري قيود. لذلك، قامت املجموعة باإدراج �رسكة جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية- ذ.م.م ك�رسكة تابعة.
- خالل الفرتة ، وبعد ا�صتكمال جميع الإجراءات القانونية والتاأ�صي�صية وبتاريخ فعلي ابتداء من 1 يناير 2010 ، قامت املجموعة بتجميع �رسكة الديرة القاب�صة - الوليات املتحدة الأمريكية. متلك املجموعة 

ن�صبة 100% من ال�رسكة التابعة. يف 31 دي�صمرب 2014 ، بلغت اإجمايل اأ�صول ال�رسكة التابعة 8,894 د.ك وبلغت اإجمايل الإلتزامات 381,994 د.ك ، كما بلغ �صايف اخل�صارة لل�صنة 373,100 د.ك.
- قامت املجموعة خالل ال�صنة بحيازة ح�صة اإ�صافية 3% يف �رسكة الديرة العاملية لالت�صالت - ذ.م.م لتزيد ن�صبة ملكيتها الى 98% مببلغ اجمايل 549,956 د.ك الواجب دفعه مل�صاهمي احل�ص�ص غري 

امل�صيطرة.
اإن القيمة املدرجة ل�صايف الأ�صول للح�صة الإ�صافية التي مت حيازتها يف �رسكة الديرة العاملية لالت�صالت - ذ.م.م 562,494 د.ك. فيما يلي جدول احل�صة الإ�صافية التي مت حيازتها يف �رسكة الديرة العاملية 

لالت�صالت - ذ.م.م:

د.ك
)549,956(املبلغ املدفوع مل�صاهي احل�ص�ص غري امل�صيطرة

 562,494القيمة العادلة للح�صة الإ�صافية يف �رسكة الديرة العاملية لالت�صالت - ذ.م.م

 12,538الفرق امل�صجل يف اخل�صائر املرتاكمة �صمن حقوق امللكية

-  قامت املجموعة خالل ال�صنة ببيع احدى �رسكاتها التابعة )�رسكة بي بي ال جلوبل ميدل اي�صت - ذ.م.م( لطرف ذي �صله مببلغ 125,000 د.ك مما نتج عنه ربح بقيمة 50,068 د.ك. بلغ اإجمايل اأ�صول 
وخ�صوم ال�رسكة التابعة بتاريخ البيع 7,932 د.ك و ل �صيء د.ك )2013 : 303,751 د.ك و 250,179 د.ك( على التوايل. حققت ال�رسكة التابعة ربحا مبقدار 21,360 د.ك )2013 : خ�صارة مبقدار 

3,098 د.ك( حتى تاريخ البيع.

قامت املجموعة برهن 50% من راأ�ص مال �رسكة الديرة العاملية لالإت�صالت مقابل قر�ص لأجل )اي�صاح 23(.

7.2 ال�سركات التابعة مع احل�س�ص غري امل�سيطرة الهامة 
تت�صمن املجموعة ال�رسكات التابعة التالية مع ح�ص�ص غري م�صيطرة هامة :

ال�صم
ن�صبة ح�ص�ص امللكية وحقوق الت�صويت املحتفظ 

بها من قبل احل�ص�ص غري امل�صيطرة
الربح / )اخل�صارة( املخ�ص�صة للح�ص�ص غري 

امل�صيطرة
احل�ص�ص غري امل�صيطرة املرتاكمة

31 دي�سمرب 2014
د.ك

31 دي�صمرب 2013
د.ك

31 دي�سمرب 2014
د.ك

31 دي�صمرب 2013
د.ك

31 دي�سمرب 2014
د.ك

31 دي�صمرب 2013
د.ك

2,262,509 2,551,458)10,935( 61288,949%61%�رسكة فا�صت لالت�صالت - ذ.م.م
1,100,854 250,744)1,339,186()312,558(51%51%جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية - ذ.م.م

مل يتم توزيع اية ارباح للح�ص�ص غري امل�صيطرة خالل 2014 و 2013 .
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7. تابع / ال�سركات التابعة

اأ( �سركة فا�ست لالت�سالت - ذ.م.م
ملخ�ص ادناه املعلومات املالية ل�رسكة فا�صت لالت�صالت قبل احلذوفات داخل املجموعة: 

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.ك د.ك 
11,212,78510,901,043ال�صول غري املتداولة

4,993,6595,229,913ال�صول املتداولة
16,206,44416,130,956جمموع ال�صول

2,368,1983,191,513اخل�صوم غري املتداولة
9,655,5289,230,412اخل�صوم املتداولة
12,023,72612,421,925جمموع اخل�صوم

1,631,2601,446,522حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الم
2,551,4582,262,509احل�ص�ص غري امل�صيطرة

ال�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2014

ال�صنة املنتهية 
يف 31 دي�صمرب 2013

د.ك د.ك 
 11,773,0039,853,424اليرادات

)6,992(184,738ربح / )خ�صارة( ال�صنة اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الم

)10,935(288,949ربح / )خ�صارة( ال�صنة اخلا�صة باحل�ص�ص غري امل�صيطرة

)17,927(473,687ربح / )خ�صارة( ال�صنة

ال�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2014

ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب
2013

د.ك د.ك 
 2,666,637169,790�صايف التدفقات النقدية الناجتة من الن�صطة الت�صغيلية

)972,065()1,603,993(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الن�صطة ال�صتثمارية

)221,633()934,951(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الن�صطة التمويلية

)1,023,908(127,693�سايف التدفقات النقدية
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
7. تابع / ال�سركات التابعة

ب(    جمموعة يونيف�ست ال�ست�سارية - ذ.م.م 
ملخ�ص ادناه املعلومات املالية ل�رسكة يونيف�صت ال�صت�صارية قبل احلذوفات داخل املجموعة: 

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.ك د.ك 
 1,736,6342,851,932ال�صول غري املتداولة

 1,230,2311,542,485ال�صول املتداولة

 2,966,8654,394,417جمموع ال�صول

 52,29154,877اخل�صوم غري املتداولة

 2,517,6262,309,080اخل�صوم املتداولة

 2,569,9172,363,957جمموع اخل�صوم

 146,204929,606حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الم

 250,7441,100,854احل�ص�ص غري امل�صيطرة

ال�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2014

ال�صنة املنتهية 
يف 31 دي�صمرب 2013

د.ك د.ك 
 649,285 179,945اليرادات

)1,193,678()266,291(خ�صارة ال�صنة اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الم

)1,339,186()312,558(خ�صارة ال�صنة اخلا�صة باحل�ص�ص غري امل�صيطرة

)2,532,864()578,849(خ�سارة ال�سنة

 563,447)517,111()خ�صائر( / ايرادات �صاملة اخرى لل�صنة اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الم

 586,444)537,552()خ�صائر( / ايرادات �صاملة اخرى لل�صنة اخلا�صة باحل�ص�ص غري امل�صيطرة

 1,149,891)1,054,663(جمموع )اخل�صائر( / اليرادات ال�صاملة الخرى لل�صنة

)630,231()783,402(جمموع اخل�صارة ال�صاملة لل�صنة اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الم

)752,742()850,110(جمموع اخل�صارة ال�صاملة لل�صنة اخلا�صة باحل�ص�ص غري امل�صيطرة

)1,382,973()1,633,512(جمموع اخل�صارة ال�صاملة لل�صنة



�ضركة الديرة القاب�ضة
 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

46

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
7.2 تابع /  ال�سركات التابعة مع احل�س�ص غري امل�سيطرة الهامة 

ال�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2014

ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب
2013 

د.ك د.ك 
)278,760()458,773(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة الت�صغيلية

24,165 16,005�صايف التدفقات النقدية الناجتة من الأن�صطة ال�صتثمارية
)61,463( -�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة التمويلية

)316,058()442,768(�صايف التدفقات النقدية

7.3 احل�س�ص يف املن�ساآت املهيكلة غري املجمعة
ل يوجد لدى املجموعة ح�ص�ص يف املن�صاآت املهيكلة غري املجمعة.

 7.4 ال�سهرة

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.ك د.ك 
7,060,0167,060,016�رسكة فا�صت لالت�صالت - ذ.م.م

2,182,4882,182,488جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية - ذ.م.م

9,242,5049,242,504

7.4.1 �سركة فا�ست لالت�سالت - ذ.م.م
 ان ال�صهرة امل�صتحوذ عليها خالل دمج الأعمال ذات الأعمار غري املحددة قد مت تخ�صي�صها لل�رسكة التابعة باأكملها، �رسكة فا�صت لالت�صالت - ذ.م.م )الوحدة املنتجة للنقد( وذلك لختبار انخفا�ص القيمة. 

ان املبلغ املمكن ا�صرتداده للوحدة املنتجة للنقد قد مت حتديده بناء على احت�صاب القيمة امل�صتخدمة با�صتخدام توقعات التدفقات النقدية ا�صتنادا الى امليزانيات املالية املعتمدة من قبل الدارة العليا والتي تغطي 
فرتة خم�ص �صنوات. ان معدل اخل�صم املطبق على توقعات التدفقات النقدية هو 12.5% والتدفقات النقدية ما بعد فرتة الأربع �صنوات يتم ا�صتقراوؤها با�صتخدام منو �صنوي ن�صبته %2.7. 

الفرتا�صات الرئي�صية امل�صتخدمة يف احت�صاب القيمة امل�صتخدمة.
ان احت�صاب القيمة امل�صتخدمة ذو ح�صا�صية بالن�صبة الى الفرتا�صات التالية:

•  جممل الهوام�ص؛
•  معدلت اخل�صم و

•  معدل النمو ل�صتقراء التدفقات النقدية الى ما بعد فرتة التوقعات
ي�صتند جممل الهوام�ص الى متو�صط القيم املحققة يف الثالث �صنوات املا�صية قبل بداية فرتة امليزانية. كما يتم زيادة هذه الهوام�ص على مدى فرتة امليزانية لحوال ال�صوق املتوقعة. 

تعك�ص معدلت اخل�صم تقييم ال�صوق احلايل للمخاطر املحددة للوحدة املنتجة للنقد. كما مت تقدير معدل اخل�صم بناء على متو�صط ن�صبة متو�صط التكلفة املرجح لراأ�ص مال ال�رسكة التابعة. 
تعتمد افرتا�صات معدلت النمو املتوقعة ومعدلت الت�صخم املحلي على الأبحاث املعلنة.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
7.4.1 تابع / �سركة فا�ست لالت�سالت - ذ.م.م

احل�صا�صية على التغريات يف الفرتا�صات فيما يتعلق بتقييم القيمة امل�صتخدمة للوحدة املنتجة للنقد، ترى الدارة بانه لي�ص هناك تغري حمتمل ب�صورة معقولة يف اي من الفرتا�صات الرئي�صية املذكورة اعاله قد 
يوؤدي الى جتاوز القيمة الدفرتية للوحدة قيمتها املمكن ا�صرتدادها ب�صورة جوهرية. 

ان معدل جممل الهوام�ص للوحدة املنتجة للنقد يحتاج للهبوط الى ن�صبة 35.5% قبل ت�صجيل انخفا�ص القيمة. 
ان معدل اخل�صم للوحدة املنتجة للنقد يحتاج الى الزيادة الى 13% قبل ت�صجيل النخفا�ص يف القيمة.  

تابع / اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة

7.4.2 جمموعة يونيف�ست الإ�ست�سارية - ذ.م.م

ان ال�صهرة امل�صتحوذ عليها خالل دمج العمال ذات العمار غري املحددة قد مت تخ�صي�صها لل�رسكة التابعة، جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية - ذ.م.م )الوحدة املنتجة للنقد( وذلك لختبار انخفا�ص القيمة. 
ان املبلغ املمكن ا�صرتداده للوحدة املنتجة للنقد قد مت حتديده بناء على احت�صاب القيمة امل�صتخدمة با�صتخدام توقعات التدفقات النقدية ا�صتنادا الى امليزانيات املالية املعتمدة من قبل الدارة العليا والتي تغطي 

فرتة اربع �صنوات. ان معدل اخل�صم املطبق على توقعات التدفقات النقدية هو 13% والتدفقات النقدية ما بعد فرتة التوقعات يتم ا�صتقراوؤها بدون ا�صتخدام معدل منو �صنوي.
الفرتا�صات الرئي�صية امل�صتخدمة يف احت�صاب القيمة امل�صتخدمة.

ان احت�صاب القيمة امل�صتخدمة ذو ح�صا�صية بالن�صبة ملعدل اخل�صم.
تعك�ص معدلت اخل�صم تقييم ال�صوق احلايل للمخاطر املحددة للوحدة املنتجة للنقد. كما مت تقدير معدل اخل�صم بناء على متو�صط ن�صبة متو�صط التكلفة املرجح لراأ�ص املال اخلا�ص بال�رسكة التابعة.

احل�سا�سية على التغريات يف الفرتا�سات 
فيما يتعلق بتقييم القيمة امل�صتخدمة للوحدة املنتجة للنقد، ترى الدارة بانه لي�ص هناك تغري حمتمل ب�صورة معقولة يف اي من الفرتا�صات الرئي�صية املذكورة اعاله قد يوؤدي الى جتاوز القيمة الدفرتية للوحدة 

قيمتها املمكن ا�صرتدادها ب�صورة جوهرية. 
ان معدل اخل�صم للوحدة املنتجة للنقد يحتاج الى الزيادة الى 16.4% قبل ت�صجيل النخفا�ص يف القيمة.  

8. رد التزامات وخم�س�سات انتفت احلاجة اليها 

يت�صمن هذا البند خ�صوم بقيمة اجمالية تبلغ 3,069,354 د.ك عن �رسيبة دعم العمالة الوطنية و الزكاة و ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي اخلا�صة ب�صنوات �صابقة كانت قد نتجت عند الندماج مع 
�رسكة اأخرى.

براأي امل�صت�صار القانوين اخلارجي للمجموعة، فاإن هذه املبالغ متقادمة واأن املجموعة مل تعد ملزمة بدفعها. وعليه، فقد قامت املجموعة برد هذه اخل�صوم خالل ال�صنة احلالية.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
9. ايرادات فوائد واإيرادات اأخرى

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

ال�صنة املنتهية يف
31 دي�صمرب 2013

د.كد.ك
432,821131,007ايرادات اأخرى

28,392822الفائدة على النقد و�صبه النقد
171,659-الفائدة على ار�صدة م�صتحقة من اطراف ذات �صله

461,213303,488

10. �سايف الربح اأو )اخل�سارة( على ال�سول املالية 
ان حتليل �صايف الربح اأو )اخل�صارة( على ال�صول املالية ح�صب الفئة هو كما يلي :

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2014

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2013

د.كد.ك
 432,821131,007ايرادات اأخرى

 28,392822النقد و�صبه النقد

 171,659-م�صتحق من اطراف ذات �صله

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
)847,534()428,630(•  بغر�ص املتاجرة

)436,053(-•  حمددة

 3,624,393)992,162(ا�صتثمارات متاحة للبيع

 2,644,294)959,579(�صايف )خ�صارة( / ربح حمقق وغري حمقق

 4,928,572)12,231,366(�صايف )اخل�صارة( / الربح غري املحقق م�صجل يف حقوق امللكية

)13,190,945(7,572,866 

11. تكاليف التمويل
ان تكاليف التمويل تتعلق بن�صاطات القرتا�ص للمجموعة : قرو�ص طويلة الأجل وم�صتحق الى �رسكات زميلة وم�صتحق لطراف ذات �صله. جميع هذه اخل�صوم املالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة .

12. )خ�سارة( / ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الم
مت احت�صاب )خ�صارة( / ربح ال�صهم بق�صمة )خ�صارة( / ربح ال�صنة اخلا�ص مب�صاهمي ال�رسكة الم على املتو�صط املرجح لعدد ال�صهم القائمة خالل ال�صنة )با�صتثناء اأ�صهم اخلزينة( .

ال�سنه املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

ال�صنه املنتهية يف
31 دي�صمرب 2013

1,297,704)1,157,166()خ�صارة( / ربح ال�صنة اخلا�ص مب�صاهمي ال�رسكة الم )د.ك(

744,235,626744,154,371املتو�صط املرجح لعدد ال�صهم القائمة خالل ال�صنة )باإ�صتثناء اأ�صهم اخلزينة(

1.74 فل�ص)1.55( فل�ص)خ�صارة( / ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة اخلا�صة مب�صاهمي ال�رسكة الأم
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
ممتلكات والت ومعدات

املجموعمعدات مكتباثاث وتركيباتمعدات ات�سالت31 دي�سمرب 2014
د.كد.كد.كد.كالتكلفة
113,826,357442,0731,199,84415,468,274 يناير 
1,494,48116,84140,4131,551,735ا�صافات

15,320,838458,9141,240,25717,020,009يف 31 دي�صمرب
ال�ستهالك املرتاكم

110,778,887362,065928,31012,069,262 يناير 
987,68435,221114,3951,137,300املحمل على الفرتة

11,766,571397,2861,042,70513,206,562يف 31 دي�صمرب
�سايف القيمة الدفرتية

3,554,26761,628197,5523,813,447يف 31 دي�سمرب

املجموعمعدات مكتباثاث وتركيباتمعدات ات�صالت31 دي�سمرب 2013 
د.كد.كد.كد.كالتكلفة
112,911,851442,0731,140,91614,494,840 يناير 
58,928973,434-914,506ا�صافات

13,826,357442,0731,199,84415,468,274يف 31 دي�صمرب 
ال�ستهالك املرتاكم

19,828,016350,587781,89510,960,498 يناير 
950,87111,478146,4151,108,764املحمل على ال�صنة

10,778,887362,065928,31012,069,262يف 31 دي�صمرب 
�سايف القيمة الدفرتية

271,5343,399,012 3,047,47080,008يف 31 دي�سمرب

مت توزيع ال�صتهالك املحمل على ال�صنة كما يلي :
ال�سنه املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2014
ال�صنة املنتهية  يف 31 دي�صمرب

2013
د.كد.ك

1,078,1881,084,513تكلفة املبيعات
59,11224,251م�صاريف عمومية واإدارية وم�صاريف اأخرى

1,137,3001,108,764

14. اأ�سل غري ملمو�ص

تتمثل هذه التكاليف يف التكاليف التي تكبدتها املجموعة من اأجل ال�صتحواذ على رخ�ص من وزارة املوا�صالت يف دولة الكويت لتزويد خدمات الإنرتنت واخلدمات الرقمية والإت�صالت يف دولة الكويت. ان العمر 
الإفرتا�صي لهذه الرخ�صة غري حمدد ولذلك فاإن تكلفة الرخ�صة ل يتم اطفاوؤها ولكن يتم اختبارها لهبوط القيمة �صنويا. لي�ص لدى الإدارة اأي علم باأية عوامل قد ت�صري الى انخفا�ص قيمة الرخ�ص.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
15. تكاليف موؤجلة

متثل التكاليف التي تكبدتها املجموعة عن �رساء �صعة كبرية على نظام كابالت الت�صالت حتت املائية ملدة 15 �صنة. مت ت�صنيف تلك املبالغ املدفوعة كتكاليف موؤجلة يتم اإطفائها على مدة العقود املربمة.

16. ا�ستثمار يف �سركات زميله
16.1 تفا�سيل ا�ستثمار املجموعة يف �سركات زميلة كما يلي:

الغر�صن�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�ص
31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

%%
الإ�صتثمار20%20%الكويت�رسكة الباب القاب�صة - ذ.م.م

�صحافه ون�رس24%24%الكويت�رسكة وربه لل�صحافه والن�رس - ذ.م.م
متويل  وا�صتثمار   18.20%18.20%الكويتجمموعة اأرزان املالية للتمويل والإ�صتثمار- �ص.م.ك.ع

ات�صالت32.27%32.27%الكويت�رسكة ايوا جلف - ذ.م.م
�صناعة اغذية25%25%اململكه العربيه ال�صعودية�رسكة �صدارة للتنمية والتطوير ال�صناعي - ذ.م.م
الإ�صتثمار24%24%المارات العربيه املتحدهديوان كابيتال املحدوده - الإمارات العربية املتحدة

متار�ص املجموعة تاثري ملمو�ص على جمموعة ارزان املالية للتمويل وال�صتثمار عن طريق التمثيل يف جمل�ص ادارة ال�رسكة امل�صتثمر بها.
ان جميع ال�رسكات الزميلة اأعاله با�صتثناء جمموعة ارزان املالية للتمويل وال�صتثمار - �ص.م.ك.ع غري مدرجة.

اإن حركة الإ�صتثمار يف �رسكات زميلة خالل ال�صنة هي كما يلي:

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.ك

 29,763,45248,932,291الر�صيد يف بداية ال�صنة )كما مت التقرير عنه �صابقا(
)3,139,838(-تاأثري تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10(

 29,763,45245,792,453الر�صيد يف بداية ال�صنة )معدل(
 618,935-�رساء �رسكات زميلة

)2,751,467(-بيع �رسكات زميلة
)54,965(-توزيعات ارباح من �رسكات زميلة

 935,143424,343ح�صة يف النتائج
 1,099,136)2,251,554(ح�صة يف )خ�صائر( / اإيرادات �صاملة اأخرى من ال�رسكات الزميلة

)1,511()11,449(فروقات حتويل عملة اأجنبية
)2,870,750()722,972(هبوط يف قيمة ا�صتثمار يف �رسكات زميلة

)12,492,722(-اإعادة ت�صنيف الى ا�صتثمارات متاحة للبيع 
 -12,126بيع جزئي ل�رسكة تابعة ل�رسكة زميلة

27,724,74629,763,452 

ان ال�صتثمار يف �رسكات زميلة بقيمة 6,826,086 د.ك )2013 : 11,204,935 د.ك( مرهونة مقابل قرو�ص لجل و م�صتحق الى اأطراف ذات �صلة )اإي�صاحات 23 و 24(.

نتيجة لختبارات هبوط القيمة يف القيمة الدفرتية لال�صتثمار يف ال�رسكات الزميلة، اعرتفت املجموعة بخ�صارة هبوط يف القيمة مببلغ 722,972 د.ك )2013: 2,870,750 د.ك(.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
16. تابع / ا�ستثمار يف �سركات زميلة

16.2 اإن ملخ�ص املعلومات املالية لل�سركات الزميلة املادية للمجموعة كما يلي:

اأ( جمموعة اأرزان املالية للتمويل والإ�صتثمار- �ص.م.ك.ع

31 دي�سمرب 2014

د.ك
31 دي�صمرب 2013

د.ك
153,304,531136,837,520اأ�صول غري متداولة

30,400,06334,777,787اأ�صول متداولة
183,704,594171,615,307جمموع الأ�صول

43,149,86416,619,629احل�ص�ص غري امل�صيطرة
6,490,53913,418,382خ�صوم غري متداولة

21,318,59020,099,319خ�صوم متداولة
70,958,99350,137,330جمموع اخل�صوم

112,745,601121,477,977�صايف الأ�صول

ال�سنه املنتهية
يف 31 دي�سمرب

2014

ال�صنة املنتهية 
يف 31 دي�صمرب 2013

د.ك
11,379,1149,628,338اإيرادات

4,817,3402,267,304ربح ال�صنة

6,451,328)13,366,608()اخل�صائر( / الإيرادات ال�صاملة الأخرى لل�صنة

8,718,632)8,549,268(جمموع )اخل�صارة( / الدخل ال�صامل لل�صنة

اإن ت�صوية ملخ�ص املعلومات املالية لل�رسكة الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية يف بيان املركز املايل املجمع مبينة اأدناه:

31 دي�سمرب 2014

د.ك
31 دي�صمرب 2013

د.ك

18.20%18.20%ح�صة ملكية املجموعة )%(
112,745,601121,477,977�صايف اأ�صول ال�رسكة الزميلة

20,517,21222,106,312ح�صة املجموعة من �صايف الأ�صول 
2,290,3412,290,341ال�صهرة

)435,120()464,045(تعديالت اأخرى

22,343,50823,961,533القيمة املدرجة
6,940,07811,396,339القيمة العادلة لل�رسكة الزميلة
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
16. تابع / ا�ستثمار يف �سركات زميلة

16.2  تابع / اإن ملخ�ص املعلومات املالية لل�سركات الزميلة املادية للمجموعة كما يلي:

ب(  �سركة اأيوا جلف - ذ.م.م
31 دي�سمرب 2014

د.ك
31 دي�صمرب 2013

د.ك
4,491,8316,210,971اأ�صول غري متداولة

4,449,6962,376,691اأ�صول متداولة

8,941,5278,587,662جمموع ال�صول

526,1741,040,319خ�صوم غري متداولة

1,981,3622,143,233خ�صوم متداولة

2,507,5363,183,552جمموع اخل�صوم

6,433,9915,404,110�صايف الأ�صول

ال�سنه املنتهية
يف 31 دي�سمرب

2014

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2013

د.ك
 2,452,0002,242,328اإيرادات

 1,068,373212,196ربح ال�صنة

)6,009()44,501(اخل�صائر ال�صاملة الأخرى لل�صنة

 1,023,872206,187جمموع الربح ال�صامل لل�صنة

اإن ت�صوية ملخ�ص املعلومات املالية لل�رسكة الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية يف بيان املركز املايل املجمع مبينة اأدناه:
31 دي�سمرب 2014

د.ك
31 دي�صمرب 2013

د.ك

32.27%32.27%ح�صة ملكية املجموعة )%(

6,433,9915,404,110�صايف اأ�صول ال�رسكة الزميلة

2,076,2511,743,908ح�صة املجموعة من �صايف الأ�صول 

1,658,1792,381,151ال�صهرة

3,734,4304,125,059القيمة املدرجة



�ضة
قاب

ة ال
دير

ة ال
رك

�ض
ت 

وي
الك

 - 
ة(

عام
ة )

يتي
كو

مة 
ضاه

م�
كة 

�ضر
 

53

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
16.3 اأدناه اجمايل املعلومات لل�سركات الزميلة غري املادية كما يف 31 دي�سمرب 2014 و 31 دي�سمرب 2013

ال�سنه املنتهية
يف 31 دي�سمرب

2014

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2013

د.ك
)75,712()66,207(ح�صة املجموعة يف النتائج

)75,712()66,207(ح�صة املجموعة يف جمموع اخل�صائر ال�صاملة 
1,646,8081,676,860اجمايل القيمة الدفرتية حل�صة املجموعة من هذه ال�رسكات الزميلة

17. ا�ستثمارات متاحه للبيع 

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.ك

3,977,95811,469,068حمافظ ا�صتثمارية
2,239,5665,335,367ا�صتثمارات م�صعره 

10,071,22311,730,114 م�صاهمات امللكية
16,288,74728,534,549

متثل م�صاهمات امللكية ا�صتثمارات يف روؤو�ص اموال �رسكات بهدف النمو الراأ�صمايل على املدى املتو�صط والطويل .  -
تت�صمن هذه ال�صتثمارات ا�صتثمارات بقيمة مدرجة بلغت 1,730,022 د.ك )2013 : 1,906,748 د.ك( قد ظهرت بالتكلفة حيث ل ميكن تقدير القيمة العادلة ال�صوقية لها ب�صكل موثوق منه .

اإن ا�صتثمارات متاحة للبيع بقيمة مدرجة تبلغ 6,576,187 د.ك )2013 : 15,874,253 د.ك( مرهونة مقابل قرو�ص لجل وم�صتحق الى �رسكات زميلة وم�صتحق الى اأطراف ذات �صله )اي�صاح 23   -
و 24(.

خالل ال�صنة اعرتفت املجموعة بخ�صارة هبوط بقيمة 1,321,727 د.ك )2013 : 1,172,762 د.ك( مقابل بع�ص الإ�صتثمارات املتاحة للبيع، حيث ان القيمة ال�صوقية لهذه ال�صتثمارات هبطت ب�صكل كبري   -
مقارنة بتكلفتها. لي�ص لدى الإدارة اأي علم باأية عوامل قد ت�صري الى اأي انخفا�ص اآخر يف القيمة مقابل الإ�صتثمارات املتاحة للبيع.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
18. ذمم مدينة واأ�سول اأخرى

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.كاأ�صول مالية
 4,673,7204,313,394ذمم جتارية

 3,916,2123,916,212م�صتحق من �رسكات زميلة
 768,9942,835,650م�صتحق من اطراف ذات �صله اأخرى

9,358,92611,065,256 
)6,265,877()5,848,624(خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيلها 

3,510,3024,799,379 
 65,12935,980ذمم موظفني

 182,781321,345دفعات مقدمه ملوردين
 23,587160,468تاأمينات م�صرتده

 1,373,3371,948,084اأ�صول اخرى

5,155,1367,265,256 
ا�صول غري مالية

 731,970673,606م�رسوفات مدفوعة مقدما

5,887,1067,938,862 

اإن القيم املدرجة لال�صول املالية اأعاله تقارب قيمها العادلة وت�صتحق جميعها خالل �صنة واحدة .
الذمم التجارية ل حتمل فائدة وهي ت�صتحق ب�صكل عام من 30 - 90 يوما .

18. ذمم مدينة واأ�سول اأخرى
ان التحليل الزمني للذمم التجارية يف 31 دي�صمرب 2014 و 31 دي�صمرب 2013 كما يلي :

املجموعاأكرث من 90 يوم90 يوم60 يوم30 يومغري م�ستحقة
د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

3169,246404,155519,982269,4563,410,8814,673,720 دي�سمرب 2014
31127,049615,837311,380177,7983,081,3304,313,394 دي�صمرب 2013

19. ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.كد.كحمدده عند التحقق املبدئي
480,214484,979ا�صتثمارات غري م�صعرة

1,272,9641,606,397حمافظ ا�صتثمارية

1,753,1782,091,376

ان حمافظ ا�صتثمارية حمددة بقيمة مدرجة 1,272,294 د.ك )2013 : 915,894 د.ك( مرهونة مقابل قر�ص لجل )اي�صاح 23 ( .- 
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
19. راأ�ص املال

م�سرح به وم�سدر ومدفوع بالكامل
31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.كد.ك

744,456,48074,445,64874,445,648 �صهم )2013: 744,456,480( م�رسح به وم�صدر ومدفوع بالكامل بقيمة 0.100 د.ك لل�صهم الواحد

لحقا لتاريخ التقرير املايل ، وافقت جمعية عمومية غري عادية للم�صاهمني والتي انعقدت يف  22 مار�ص 2015 على اإطفاء اخل�صائر املرتاكمة والبالغة 55,702,744 د.ك باإ�صتخدام مبلغ 994,976 د.ك من 
الإحتياطي القانوين وتخفي�ص راأ�ص املال مببلغ 54,707,768 د.ك. اإن اإدارة ال�رسكة الأم يف طور تعديل عقد التاأ�صي�ص ليعك�ص هذا القرار.

 بعد هذا التعديل ، �صي�صبح راأ�ص مال ال�رسكة الأم مكونا من 197,378,800 �صهم بقيمة 100 فل�ص لكل �صهم. جميع الأ�صهم نقدية.

21. احتياطي قانوين
يتطلب قانون ال�رسكات والنظام الأ�صا�صي وعقد التاأ�صي�ص لل�رسكه الأم حتويل 10% من ربح ال�صنة قبل ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�رسيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�صاء جمل�ص 
الدارة الى الحتياطي القانوين. ويوقف هذا التحويل بقرار من م�صاهمي ال�رسكة الم بعد بلوغه 50% من راأ�ص املال املدفوع . ل يوجد حاجة للتحويل يف ال�صنة التي تتعر�ص لها ال�رسكة الم  خل�صائر او 

يوجد هناك خ�صائر مرتاكمة.
ان توزيع الحتياطي القانوين حمدد باملبلغ الالزم ل�صمان توزيع ارباح بن�صبة 5% من راأ�ص املال املدفوع يف ال�صنوات التي تكون الرباح املرحلة غري كافية لدفع هذه التوزيعات. 

22. بنود اأخرى يف حقوق امللكية

املجموعاحتياطي حتويل عملة اجنبيةاحتياطي القيمة العادلة
د.كد.كد.ك

10,376,987280,97910,657,966الر�سيد يف 1 يناير 2014 

)216,530()216,530(-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات الأجنبية
)2,251,554(1,637)2,253,191(ح�صة من خ�صائر �صاملة اأخرى ل�رسكات زميلة 

اأ�صول مالية متاحة للبيع :
)11,299,902(-)11,299,902( - �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�صنة

145,808-145,808- املحول الى بيان الدخل املجمع من البيع

1,321,727-1,321,727- املحول الى بيان الدخل املجمع من هبوط القيمة

)12,300,451()214,893()12,085,558(جمموع اخل�صائر ال�صاملة الأخرى 

)1,642,485(66,086)1,708,571(الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
 22. تابع / بنود اأخرى يف حقوق امللكية

 21,145,010 246,280 20,898,730الر�صيد يف 1 يناير 2013 
)626()626( -فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات الأجنبية

 1,099,136 35,325 1,063,811ح�صة من اإيرادات �صاملة اأخرى ل�رسكات زميلة 
اأ�صول مالية متاحة للبيع :

 2,691,999 - 2,691,999- �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�صنة
)15,450,315( -)15,450,315(- املحول الى بيان الدخل املجمع من البيع / التحويل

 1,172,762 - 1,172,762- املحول الى بيان الدخل املجمع من هبوط القيمة
)10,487,044( 34,699)10,521,743(جمموع )اخل�صائر( / الإيرادات ال�صاملة الأخرى 

 10,657,966 280,979 10,376,987الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014 23. قرو�ص لأجل
د.كد.كالعملـــة

 2,601,2003,503,400دينار كويتي
 10,998,75010,595,626دولر اأمريكي 
 14,078,40013,562,400دولر امريكي

27,678,35027,661,426 

)25,968,426()26,312,870(ناق�صا:القيمة امل�صتحقه خالل ال 12 �صهر القادمه

1,365,4801,693,000 

اإن متو�صط ن�صبة الفائدة الفعلي على القرو�ص بالدولر الأمريكي يبلغ 4.59% )31 دي�صمرب 2013 :4.59%( �صنويا ومتو�صط ن�صبة الفائدة الفعلي على القرو�ص بالدينارالكويتي يرتاوح ما بني 5.50% و 
7.50% )31 دي�صمرب 2013 : 5.50% - 7.50%( �صنويا.

اإن القرو�ص م�صمونة مقابل ا�صتثمارات يف �رسكات زميلة )اي�صاح 16( وا�صتثمارات متاحــة للبيــع )اي�صاح 17( وا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )اي�صاح 19( و 50% من راأ�ص مال �رسكة 
الديـــــــــــرة العامليـــــــــة لالت�صالت - ذ.م.م )اي�صاح 7.1(.

اإن القرو�ص القائمة بالدينارالكويتي متثل قرو�ص لجل ومرابحة . اإن الت�صهيالت م�صمونة بكفالة املجموعة وبع�ص الذمم التجارية املدينة وت�صتحق ال�صداد على اأق�صاط خمتلفة تنتهي بتاريخ 15 يوليو 2018.
خالل �صنة �صابقة، مت اإعادة جدولة اإجمايل قيمة قر�ص مببلغ 37.5 مليون دولر امريكي ليتم �صداده على اق�صاط �صنوية مت�صاوية بقيمة 12.5 مليون دولر اأمريكي للق�صط الواحد تنتهي يف 28 دي�صمرب 2015. 
خالل ال�صنة ال�صابقة، ا�صتحق اأحد الق�صاط بتاريخ 28 دي�صمرب 2013 ومببلغ 12.5 مليون دولر امريكي و مل يتم �صداده .ولكن خالل ال�صنة اتفقت املجموعة مع البنك على اعادة جدولة الق�صط الغري مدفوع 
والذي �صيتم دفعه بتاريخ 28 دي�صمرب 2015. اي�صا، ا�صتحق ق�صط مببلغ 12.5 مليون دولر امريكي بتاريخ 28 دي�صمرب 2014 ومل يتم �صداده. مل تتمكن املجموعة من دفع الفائدة امل�صتحقة بالكامل على هذه 

الت�صهيالت.
تقوم اإدارة املجموعة حاليا بالتفاو�ص ب�صاأن ت�صوية املبالغ التي مل يتم دفعها. اإن اإجمايل املبلغ القائم امل�صتحق حتت هذه الت�صهيالت قد مت اظهاره كخ�صوم متداولة.

اي�صا ، يف 21 اأكتوبر 2011 ، ا�صتحق ق�صط مببلغ 26.5 مليون دولر اأمريكي لت�صهيالت قر�ص م�صرتك بقيمة 53 مليون دولر اأمريكي. اإل اأن املجموعة قامت خالل عام 2011، ب�صداد مبلغ 5,000,000 
دولر اأمريكي )تعادل 1,376,165 د.ك( بالإ�صافة الى الفوائد امل�صتحقة حتى ذلك التاريخ والبالغة 643,469 دولر اأمريكي )تعادل 177,598 د.ك( . ومت اإعادة جدولة الر�صيد املتبقي بقيمة 48 مليون دولر 

اأمريكي لكامل ت�صهيالت القر�ص ليتم دفعه على اأق�صاط بتاريخ ا�صتحقاق نهائي يف 30 دي�صمرب 2014. مل يتم �صداد هذا الر�صيد كما مل تتمكن املجموعة من دفع الفائدة امل�صتحقة بالكامل على هذه الت�صهيالت.
تقوم اإدارة املجموعة حاليا بالتفاو�ص ب�صاأن ت�صوية املبالغ التي مل يتم دفعها. اإن اإجمايل املبلغ القائم امل�صتحق حتت هذه الت�صهيالت قد مت اظهاره كخ�صوم متداولة.



�ضة
قاب

ة ال
دير

ة ال
رك

�ض
ت 

وي
الك

 - 
ة(

عام
ة )

يتي
كو

مة 
ضاه

م�
كة 

�ضر
 

57

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
24. ذمم دائنة وخ�سوم اخرى

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.كخ�سوم مالية

2,297,4102,017,409ذمم دائنة جتارية
1,034,2482,713,994م�صتحق الى �رسكات زميلة

9,170,9797,697,373م�صتحق الى اطراف ذات �صلة اخرى
881,667644,555م�صاريف م�صتحقه

1,731,879472,538م�صاريف فوائد م�صتحقة
62,81062,810توزيعات اأرباح م�صتحقه

2,602,9774,038,689�رسيبة دعم العمالة الوطنية
206,1331,891,086ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

104,29452,983زكاة
1,735,3412,118,822ذمم دائنة اخرى

19,827,73821,710,259

حتمل الأر�صدة امل�صتحقة الى �رسكات زميلة معدل فائدة يبلغ 6% )2013: 6.0%( �صنويا وهي م�صمونة مقابل ا�صتثمارات متاحة للبيع )اي�صاح 17(.
م�صتحق الى اطراف ذات �صلة اأخرى يت�صمن ار�صدة بقيمة 5,793,848 د.ك )2013: 5,523,713 د.ك( والتي حتمل معدل فائدة يبلغ 5% )2013 : 2.5% و 5.0%( �صنويا وهي م�صمونة مقابل 

ا�صتثمار يف �رسكات زميلة )اي�صاح 16( وا�صتثمارات متاحة للبيع )اي�صاح 17(.

25. اجلمعية العمومية ال�سنوية

قامت اجلمعية العمومية للم�صاهمني املنعقدة يف 22 مايو 2014 باإعتماد البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 بدون توزيعات اأرباح.

26. اأر�سدة ومعامالت مع اأطراف ذات �سلة 

تتمثل الأطراف ذات ال�صلة يف ال�رسكات الزميلة واأع�صاء جمل�ص الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة واطراف اخرى مثل امل�صاهمني الرئي�صيني و�رسكات ميلك فيها اأع�صاء جمل�ص الإدارة وموظفو الإدارة 
العليا ح�ص�صًا رئي�صية اأو باإمكانهم ممار�صة تاأثري ملمو�ص اأو �صيطرة م�صرتكة عليها. تتم املوافقة على �صيا�صات ت�صعري و�رسوط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة .

فيما يلي بيان باأهم التعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة .
31 دي�صمرب312013 دي�سمرب 2014 

د.كد.ك
اأر�سدة مت�سمنة يف بيان املركز املايل املجمع :

418,9941,683,570م�صتحق من اأطراف ذات �صله )�صمن الذمم املدينة والأ�صول الأخرى(
10,26310,263م�صتحق من �رسكات زميلة )�صمن الذمم املدينة والأ�صول الأخرى(

9,170,9797,697,373م�صتحق الى اأطراف ذات �صله )�صمن الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى(
1,034,2482,713,994م�صتحق الى �رسكات زميلة )�صمن الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى(

112,494-خ�صارة من بيع جزء من �رسكة تابعة
618,935-�رساء ا�صثمار يف �رسكات زميلة
441,896-�رساء ا�صتثمارات متاحة للبيع

101,9761,707,450بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع



�ضركة الديرة القاب�ضة
 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

58

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
26. اأر�سدة ومعامالت مع اأطراف ذات �سلة 

ال�سنه املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2014

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2013

د.كد.كمعامالت مت�سمنة يف بيان الدخل املجمع
340,837110,939ربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

149,897128,218تكاليف متويل )�رسكات زميلة(
304,319234,320تكاليف متويل )اطراف ذات �صله اخرى(

125,0001,421,682اتعاب اإدارة وا�صت�صارات
16,759)2,272()خ�صارة( / ربح من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

115,121-ربح بيع اإ�صتثمار يف �رسكة زميلة
-50,068ربح من بيع �رسكة تابعة

مكافاآت موظفي الإدارة العليا
690,435847,495مزايا ق�صرية الأجل

32,04263,628مكافاآت نهاية اخلدمة 

722,477911,123

27. معلومات القطاعات 
فيما يلي قطاعات املجموعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 : 

- ات�صالت
- ا�صتثمارات

فيما يلي ملخ�ص لاليرادات والرباح / )اخل�صائر( التي حققتها املجموعة من قطاعات العمال: 

املجموعا�ستثماراتات�سالت

ال�سنه املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

ال�صنة املنتهية يف
31 دي�صمرب 2013

ال�سنه املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

ال�صنة  املنتهية يف
31 دي�صمرب 2013

ال�سنه املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

ال�صنة  املنتهية يف
31 دي�صمرب 2013

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك
 15,816,42621,623,260 4,043,42311,769,836 11,773,0039,853,424ايرادات القطاع 

)52,418()1,180,775()34,491()1,654,462()17,927(473,687ربح / )خ�صارة( القطاع 

)52,418()1,180,775()34,491()1,654,462()17,927(473,687ربح / )خ�صارة( ال�صنة

كما يف 31 دي�صمرب 2014 و  31 دي�صمرب 2013 :
 73,214,93089,948,868 57,008,48673,817,912 16,206,44416,130,956اجمايل ا�صول القطاع

 52,308,12354,496,790 40,284,39742,074,865 12,023,72612,421,925اإجمايل خ�صوم القطاع
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
28. اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

ت�صمل اخل�صوم املالية الرئي�صية لدى املجموعة القرو�ص لأجل والذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى . ان الهدف الرئي�صي لهذه اخل�صوم املالية هو متويل الأن�صطة الت�صغيلية للمجموعة . ان لدى املجموعة اأ�صول 
مالية متعددة تت�صمن الذمم املدينة والأ�صول الأخرى والنقد واأر�صدة البنوك واأوراق مالية ا�صتثمارية .

تتعر�ص ان�صطة املجموعة الى العديد من املخاطر املالية ، مثل : خماطر ال�صوق )وت�صمل خماطر �صعر العملة وخماطر �صعر الفائدة وخماطر تقلبات الأ�صعار(، وخماطر الئتمان وخماطر ال�صيولة.
ان جمل�ص ادارة ال�رسكة الأم م�صوؤول يف النهاية عن و�صع ال�صيا�صات والإ�صرتاتيجيات اخلا�صة باإدارة املخاطر . 

ل ت�صتخدم املجموعة م�صتقات ادوات مالية .
ان اهم املخاطر املالية التي تتعر�ص لها املجموعة مو�صحة اأدناه :

28.1 خماطر ال�سوق
اأ( خماطر العملة الأجنبية

تتمثل خماطر العملة الأجنبية يف تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�صتقبلية لداة مالية نتيجة لتغري اأ�صعار حتويل العمالت الأجنبية .
تعمل املجموعة، وب�صكل اأ�صا�صي، يف الكويت ودول ال�رسق الأو�صط وامريكا ، وهي بذلك عر�صة ملخاطر تقلبات العملة الأجنبية الناجتة ، ب�صكل رئي�صي من التغريات يف اأ�صعار �رسف الدولر الأمريكي واليورو. 

قد يتاأثر املركز املايل للمجموعة ب�صكل كبري نتيجة للتغري يف ا�صعار �رسف هذه العمالت . للتخفيف من تعر�ص املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.
تتعر�ص املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها الى الدينار الكويتي باأ�صعار القفال يف نهاية ال�صنة:

خ�صوم ماليةا�صول مالية
31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 312014 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.كد.كد.كد.ك
7,434,9627,801,22825,122,14524,219,370دولر اأمريكي

--436,053436,053يورو

مت اجراء اختبارات احل�صا�صية املتعلقة بالعملة الأجنبية بناء على الفرتا�صات التالية:
ن�صبة ح�صا�صية العملة الأجنبية %

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
0.34%0.34%دولر اأمريكي

0.59%0.59%يورو

مت تقدير ن�صب احل�صا�صية اأعاله بناء على معدل تقلبات اأ�صعار ال�صوق لل�رسف الأجنبي خالل الثنى ع�رس �صهرا املا�صية . مل يكن هناك تغيري خالل ال�صنة يف الطرق والفرتا�صات امل�صتخدمة يف اعداد حتليل احل�صا�صية .
ويف حالة ما اذا ارتفع / )انخف�ص( �صعر �رسف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت الأجنبية وبافرتا�ص ن�صبة احل�صا�صية املذكورة اأعاله، يكون تاأثري ذلك على ربح ال�صنة وحقوق امللكية كما يلي:

حقوق امللكيةربح ال�صنة
31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 312014 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.كد.كد.كد.ك
±23,838±23,372±79,660±83,508دولر اأمريكي

--±2,573±2,573يورو

وتتفاوت خماطر تقلبات �رسف العملة الأجنبية خالل ال�صنة ح�صب حجم وطبيعة املعامالت.  ولكن، ميكن اعتبار التحاليل اأعاله على اأنها متثل مدى تعر�ص املجموعة ملخاطر تقلبات اأ�صعار العملة الأجنبية.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة
28. تابع / اأهداف و�سيا�سات اإدارة املخاطر

28.1 تابع / خماطر ال�سوق
ب( خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة

تن�صاأ خماطر معدلت اأ�صعار الفائدة عادة من احتمال تاأثري التغريات يف معدلت اأ�صعار الفائدة على الأرباح امل�صتقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية. يوجد لدى املجموعة قرو�ص لجل واأر�صدة م�صتحقة الى 
اأطراف ذات �صله جتعلها عر�صة ملخاطر تقلبات معدلت اأ�صعار الفائدة. تقوم املجموعة بادارة تلك املخاطر عن طريق مراقبة الأو�صاع ب�صكل منتظم للتاأكد من اأنها �صمن احلدود امل�صوح بها .

ل يوجد لدى املجموعة اأية اأدوات مالية خارج امليزانية العمومية يتم ا�صتخدامها لإدارة خماطر معدلت ا�صعار الفائدة .
اجلدول التايل يو�صح درجات احل�صا�صية على ربح ال�صنة بناء على تغريات معقولة يف معدلت ا�صعار الفائدة اعتبارا من بداية ال�صنة. بناء على مالحظة و�صع ال�صوق احلايل ، مت الإفرتا�ص باأن يكون التغري 
املحتمل املعقول يف معدلت ا�صعار الفائدة +1% و- 1% )2013: +1% و – 1%( نقطة ا�صا�صية ل�صعر الليبور و +1% و- 1% )2013: +1% و – 1%( لأ�صعار فائدة الدينارالكويتي. متت عملية الإحت�صاب 
بناء على اأدوات املجموعة املالية املحتفظ بها يف كل تاريخ مركز مايل . كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة. كما ل يوجد هناك اي تاأثري على حقوق امللكية للمجموعة . خالل ال�صنة مل يكن هناك تغري يف الطرق 

والفرتا�صات امل�صتخدمة يف اعداد اختبارات احل�صا�صية.

انخفا�ص يف �صعر الفائدةزيادة يف �صعر الفائدة
31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 312014 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.كد.كد.كد.ك
348,223356,371)356,371()348,223(ربح ال�صنة

ج( املخاطر ال�سعرية
تتعر�ص املجموعة ملخاطر التقلبات ال�صعرية بالن�صبة لإ�صتثمارات امللكية. يتم ت�صنيف ال�صتثمارات، كا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو ا�صتثمارات متاحة للبيع.

ولدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�صعرية ل�صتثماراتها يف الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها ال�صتثمارية. وتتم عملية التنويع تلك ، بناء على حدود مو�صوعة من قبل املجموعة.
خماطر ح�صا�صية التقلبات ال�صعرية حددت بناء على الفر�صيات التالية :

31 دي�صمرب 312013 دي�صمرب 2014
1%1%ال�صوق الكويتي

4%4%�صوق لندن
8%8%�صوق الوليات املتحدة الأمريكية

2%2%�صوق دبي

مت تقدير الن�صبة اأعاله بناء على متو�صط حركة ال�صوق خالل ال�صنة . يو�صح اجلدول التايل درجات احل�صا�صية التي تتعر�ص لها املجموعة واملتعلقة با�صتثماراتها يف الأوراق املالية، وعلى اأ�صا�ص املخاطر 
املحتملة لأ�صعار تلك الأوراق كما يف تاريخ التقرير.

التحليل يعك�ص تاأثري التغري ال�صلبي لأ�صعار تلك الأوراق كما يف الأعلى - فر�صيات ح�صا�صية التقلبات ال�صعرية .
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
28. تابع / اأهداف و�سيا�سات اإدارة املخاطر

28.1  تابع / خماطر ال�سوق

ج(  تابع / املخاطر ال�سعرية
حقوق امللكيةربح ال�صنة

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 312014 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.كد.كد.ك

32,54036,17732,54036,177ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
644,146776,252--ا�صتثمارات متاحة للبيع

اذا تغريت خماطر ح�صا�صية التقلبات ال�صعرية ب�صكل م�صاوي ومعاك�ص للن�صب اأعاله فان تاأثري تلك التغريات على الربح وحقوق امللكية �صيكون كما يلي:

حقوق امللكيةربح ال�صنة
31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 312014 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014

د.كد.كد.كد.ك
)36,177()32,540()36,177()32,540(ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)776,252()644,146( - -ا�صتثمارات متاحة للبيع

28.2 خماطر الئتمان
خماطر الئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من اأطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�صببا بذلك خ�صارة الطرف الآخر.  ان �صيا�صة املجموعة جتاه تعر�صها ملخاطر 
الئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�صكل دائم.  كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على اأفراد اأو جمموعة عمالء يف مناطق حمددة اأو من خالل تنويع تعامالتها يف اأن�صطة خمتلفة.  كما يتم احل�صول 

على �صمانات حيثما كان ذلك منا�صبا.
ان مدى تعر�ص املجموعة ملخاطر الئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �صمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ املركز املايل وامللخ�صة على النحو التايل:

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.ك

5,155,1367,265,256ذمم مدينة وا�صول اأخرى )اي�صاح 18(
1,753,1782,091,376ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

391,018608,404ار�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية اخرى 

7,299,3329,965,036

تراقب املجموعة باإ�صتمرار عدم �صداد ح�صاب عمالئها والأطراف الأخرى ، املعرفني كاأفراد اأو كمجموعة ، وت�صمن هذه املعلومات يف �صوابط خماطر الإئتمان . ت�صتخدم املجموعة تقييمات ائتمانية خارجية و 
/ اأو حت�صل على وت�صتخدم تقارير عن عمالئها والأطراف الأخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة . ان �صيا�صة املجموعة هي التعامل فقط مع اأطراف ذات كفاءه ائتمانية عالية .،

تعترب ادارة املجموعة الأ�صول املالية اعاله والتي مل تتجاوز مدة ا�صتحقاقها ومل تتعر�ص لنخفا�ص يف قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية فيما عدا تلك املذكورة يف 
اي�صاح 18 .

ان خماطر الإئتمان اخلا�صة باأر�صدة لدى البنوك تعترب غري هامة حيث اأن الأطراف املعنية عبارة عن موؤ�ص�صات مالية ذات كفاءه اإئتمانية عالية .
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
28. تابع / اأهداف و�سيا�سات اإدارة املخاطر

28.3 خماطر ال�سيولة
ان خماطر ال�صيولة هي تلك املخاطر التي توؤدي الى عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند ا�صتحقاقها.  وللحد من تلك املخاطر، قامت ادارة املجموعة بتنويع م�صادر التمويل وادارة اأ�صولها 

بعد الأخذ بعني العتبار ال�صيولة ومراقبة تلك ال�صيولة ب�صكل يومي.
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�صتحقاق اخل�صوم املالية للمجموعة . مت حتديد تواريخ ا�صتحقاق اخل�صوم املالية على ا�صا�ص الفرتة املتبقية من تاريخ املركز املايل الى تاريخ الإ�صتحقاق التعاقدي.

املجموعما يزيد عن �سنة3 الى 12 �سهرحتى  3 �سهور
د.كد.كد.كد.ك31 دي�سمرب 2014

اخل�سوم 
25,373,580939,2901,365,48027,678,350قرو�ص لأجل

19,827,738-1,782,89218,044,846ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى 

27,156,47218,984,1361,365,48047,506,088

31 دي�سمرب 2013
اخل�سوم 

17,546,8758,421,5511,693,00027,661,426قرو�ص لأجل
21,710,259-995,12820,715,131ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى 

18,542,00329,136,6821,693,00049,371,685

ت�صتند الإ�صتحقاقات التعاقدية للخ�صوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�صومة كما يلي :

املجموعما يزيد عن �سنة3 الى 12 �سهرحتى  3 �سهور31 دي�سمرب 2014
د.كد.كد.كد.كاخل�سوم  املالية

25,484,1151,002,7981,423,86927,910,782قرو�ص لأجل
20,193,696-1,874,38118,319,315ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى 

27,358,49619,322,1131,423,86948,104,478

31 دي�سمرب 2014
اخل�سوم  املالية

17,626,4529,004,6401,739,55728,370,649قرو�ص لأجل
22,220,888-1,022,52121,198,367ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى 

18,648,97330,203,0071,739,55750,591,537
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
29. قيا�ص القيمة العادلة

29.1 الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة 

تتمثل القيمة العادلة يف ال�صعر الذي يتم ا�صتالمه لبيع ا�صل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني امل�صاركني يف ال�صوق بتاريخ القيا�ص. 
ان ال�صول واخل�صوم املالية املقا�صة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل يتم ت�صنيفها الى ثالثة م�صتويات من الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة. يتم حتديد امل�صتويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت 

الهامة للقيا�ص وذلك على النحو التايل:

ا�صعار مدرجة )غري معدلة( يف ا�صواق ن�صطة ل�صول وخ�صوم مماثلة.- م�صتوى 1 :

معطيات غري ال�صعار املدرجة املت�صمنة يف م�صتوى 1 والتي ميكن تتبعها لالأ�صول واخل�صوم �صواء  ب�صورة مبا�رسة )كال�صعار( او ب�صورة غري مبا�رسة )معطيات متعلقة بالأ�صعار(.- م�صتوى 2 :

معطيات ال�صول واخل�صوم املالية التي ل ت�صتند الى معلومات �صوقية ميكن تتبعها )معطيات غري قابلة للمراقبة(.- م�صتوى 3 :

ان القيمة املدرجة لالأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع ميكن ان ت�صنف على النحو التايل :

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.كاأ�سول مالية

قرو�ص ومدينون بالتكلفة املطفاأة:
5,155,1367,265,256ذمم مدينه وا�صول اخرى )اي�صاح 18(

391,018608,404ار�صده لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,753,1782,091,376ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

14,558,72526,627,801ا�صتثمارات متاحه للبيع - بالقيمة العادلة
1,730,0221,906,748ا�صتثمارات متاحة للبيع - بالتكلفة 

23,588,07938,499,585
خ�سوم مالية :

27,678,35027,661,426قرو�ص لأجل
19,827,73821,710,259ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى 

47,506,08849,371,685

تعترب الدارة املبالغ املدرجة للقرو�ص واملدينون واخل�صوم املالية والتي هي بالتكلفة املطفاأة باأنها مقاربة لقيمها العادلة.
يتم حتديد امل�صتوى الذي يتم فيه ت�صنيف املوجودات اأو املطلوبات املالية بناء على اأدنى م�صتوى من مدخالت مهمة لقيا�ص القيمة العادلة.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
29. تابع / قيا�ص القيمة العادلة

29.1 تابع / الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة 

ان ال�صول واخل�صوم املالية املقا�صة بالقيمة العادلة على ا�صا�ص دوري يف بيان املركز املايل املجمع يتم ت�صنيفها الى الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة على النحو التايل:

31 دي�سمرب 2014

املجموعم�ستوى 3م�ستوى 2م�ستوى 1اي�ساح
د.كد.كد.كد.كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

حمددة عند التحقق املبدئي
480,214480,214--با�صتثمارات غري م�صعرة

1,272,964--1,272,964جحمافظ ا�صتثمارية

ا�ستثمارات متاحة للبيع
3,977,958--3,977,958جحمافظ ا�صتثمارية

2,239,566--2,239,566اأا�صتثمارات م�صعرة

917,5397,423,6628,341,201-دم�صاهمات ملكية

7,490,488917,5397,903,87616,311,903�سايف القيمة العادلة

31 دي�سمرب 2013

املجموعم�صتوى 3م�صتوى 2م�صتوى 1اي�صاح
د.كد.كد.كد.كا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

حمددة عند التحقق املبدئي
484,979484,979--با�صتثمارات غري م�صعرة

1,606,397--1,606,397جحمافظ ا�صتثمارية

ا�صتثمارات متاحة للبيع
11,469,067--11,469,067جحمافظ ا�صتثمارية

5,335,367--5,335,367اأا�صتثمارات م�صعرة

917,7098,905,6589,823,367-دم�صاهمات ملكية

18,410,831917,7099,390,63728,719,177�سايف القيمة العادلة



�ضة
قاب

ة ال
دير

ة ال
رك

�ض
ت 

وي
الك

 - 
ة(

عام
ة )

يتي
كو

مة 
ضاه

م�
كة 

�ضر
 

65

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
29. تابع / قيا�ص القيمة العادلة

29.1 تابع / الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة 

مل تكن هنالك حتويالت بني امل�صتويني 1 و 2 خالل فرتة التقارير املالية. 

29.2 قيا�ص القيمة العادلة لالدوات املالية

القيا�ص بالقيمة العادلة   
 الطرق وتقنيات التقييم امل�صتخدمة لغر�ص قيا�ص القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�صابقة. 

اأ( اوراق مالية م�سعرة
جميع ال�صهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما يف ا�صواق الوراق املالية. كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع الى اآخر عرو�ص ا�صعار بتاريخ التقارير املالية. 

ب( اوراق مالية غري م�سعرة 
تت�صمن البيانات املالية ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة يتم قيا�صها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة با�صتخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة والتي تت�صمن بع�ص الفرتا�صات غري املدعومة 

من ا�صعار او معدلت �صوقية منتظمة. 
ج( حمافظ ا�ستثمارية 

ان املحافظ ال�صتثمارية تتكون ا�صا�صا من اأوراق مالية حملية واأجنبية مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع الى اخر عرو�ص اأ�صعار بتاريخ التقارير املالية .
د( م�ساهمات ملكية 

متثل م�صاهمات امللكية ا�صتثمارات يف روؤو�ص اأموال �رسكات بهدف النمو الراأ�صمايل على املدى املتو�صط والطويل .
هـ( خ�سوم مالية

لي�ص لدى املجموعة اية خ�صوم مالية بالقيمة العادلة. 
م�ستوى 3 : قيا�سات القيمة العادلة

ان ا�صول وخ�صوم املجموعة املالية امل�صنفة �صمن امل�صتوى 3 تعتمد على تقنيات تقييم ت�صتند الى معطيات هامة ل تعتمد على بيانات �صوقية منتظمة . كما ان الدوات املالية �صمن هذا امل�صتوى ميكن ت�صويتها 
من بداية ال�صنة املالية الى نهايتها كما يلي: 

31 دي�صمرب 2013 31 دي�سمرب 2014

ا�صتثمارات متاحة للبيعا�صتثمارات بالقيمة العادلةا�ستثمارات متاحة للبيعا�ستثمارات بالقيمة العادلة
د.كد.كد.كد.ك

 22,371,727 484,9798,905,658917,389الر�صيد الفتتاحي

ارباح او خ�صائر م�صجلة يف:
 -)436,053(-)1,122(-   بيان الدخل

)3,208,717( -)1,286,494(--   خ�صائر �صاملة اخرى 

)10,257,352( -)214,697()3,643(-   مبيعات

 - 19,1953,643-ا�صافات خالل ال�صنة

 8,905,658 480,2147,423,662484,979الر�صيد النهائي
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
29. تابع / قيا�ص القيمة العادلة

29.2 تابع / قيا�ص القيمة العادلة لالدوات املالية املجمعة
يقوم الفريق املايل للمجموعة باجراء عمليات تقييم للبنود املالية لغرا�ص التقارير املالية، مبا يف ذلك القيم العادلة للم�صتوى 3 وذلك بالت�صاور مع اخ�صائيي تقييم طرف ثالث للتقييمات املعقدة، عند القت�صاء. 

يتم اختيار تقنيات التقييم بناء على خ�صائ�ص كل اداة مالية بهدف زيادة ال�صتفادة من املعلومات ال�صوقية. 
ان تقنيات التقييم امل�صتخدمة لالدوات امل�صنفة �صمن امل�صتوى 2 و 3 مبينة ادناه: 

ا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل :
ان القيمة العادلة لالدوات املالية غري املتاجر بها يف �صوق ن�صط )مثل الوراق املالية املحلية غري امل�صعرة( يتم حتديدها با�صتخدام تقنيات التقييم. كما ان القيمة العادلة لال�صتثمارات يف الوراق املالية غري امل�صعرة 

هي تقريبا اجمايل القيمة املقدرة لال�صتثمارات املعنية كما لو مت حتقيقها بتاريخ بيان املركز املايل.  
عند حتديد القيمة العادلة لتلك ال�صتتثمارات، يقوم مدراء ال�صتثمار با�صتخدام طرق متنوعة والقيام بافرتا�صات مبنية على احوال ال�صوق املوجودة بتاريخ كل مركز مايل. كما قام مدراء ال�صتثمار با�صتخدام 

تقنيات كتحليل التدفق النقدي املخ�صوم وا�صعار املعامالت الخرية وم�صاعفات ال�صوق لتحديد القيمة العادلة. 
الرباح اأو اخل�صائر امل�صجلة يف بيان الدخل املجمع لل�صنة مدرجة �صمن )اخل�صارة( / الربح من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتغري يف القيمة العادلة ل�صتثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل والربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع.
ان تغيري املدخالت لتقييمات امل�صتوى 3 الى افرتا�صات بديلة حمتملة ومعقولة لن يغري ب�صكل كبري املبالغ امل�صجلة يف بيان الدخل املجمع او اجمايل ال�صول او اجمايل اخل�صوم او اجمايل حقوق امللكية. 

ان التاأثري على بيان الدخل املجمع وبيان الدخل ال�صامل املجمع �صيكون غري هام اذا كان التغري يف املخاطر ذات ال�صلة امل�صتخدم لتقدير القيمة العادلة ل�صتثمارات امل�صتوى 3 بن�صبة %5. 

30. اأهداف ادارة راأ�ص املال
ان اأهداف املجموعة اخلا�صة باإدارة راأ�ص املال هي التاأكيد على مبداأ الإ�صتمرارية للمجموعة وحتقيق العائد املنا�صب للم�صاهمني، وذلك من خالل ا�صتغالل اف�صل لهيكلة راأ�ص املال.

باأ�صول املجموعة.  يتكون را�ص مال املجموعة من اجمايل حقوق امللكية . تقوم املجموعة بادارة هيكلية راأ�ص املال وعمل التعديالت الالزمة، على �صوء التغريات يف الظروف القت�صادية واملخاطر املرتبطة 
وللمحافظة على هيكلية راأ�ص املال اأوتعديلها، قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات اأرباح للم�صاهمني اأو عوائد راأ�ص املال على امل�صاهمني اأو ا�صدار اأ�صهم جديدة اأو بيع اأ�صول لتخفي�ص املديونيات.

متا�صيا مع ال�رسكات الخرى يف نف�ص القطاع تراقب املجموعة راأ�ص املال على ا�صا�ص ن�صبة  �صايف املديونية الى حقوق امللكية .
تتكون �صايف املديونية من البنود التالية:

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.ك

 27,678,35027,661,426قرو�ص لأجل

 10,205,22710,411,367م�صتحق الى �رسكات زميلة واأطراف ذات �صله اأخرى )اإي�صاح 24(

)608,404()391,018(يطرح  : النقد و�صبه النقد 

 37,492,55937,464,389�صايف املديونية

 20,906,80735,452,078حقوق امللكية 
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30. تابع / اهداف ادارة راأ�ص املال

مت احت�صاب الن�صبة عن طريق ق�صمة �صايف املديونية على حقوق امللكية كما يلي :

31 دي�صمرب 312013 دي�سمرب 2014
د.كد.ك

37,492,55937,464,389�صايف املديونية
20,906,80735,452,078حقوق امللكية 

105.7%179.3%ن�صبة املديونية الى حقوق امللكية

31. التزامات طارئة 

يوجد على املجموعة بتاريخ 31 دي�صمرب 2014 التزامات طارئة مقابل كفالت بنكية مببلغ 3,566,817 د.ك )2013 : 4,140,633 د.ك(.
بال�صافة الى ذلك، قامت ال�رسكة الم بتقدمي كفالة لبنك حملي ب�صاأن الت�صهيالت البنكية التي قام البنك بتقدميها الى �رسكة تابعة والبالغة 1،224،817 د.ك )2013: 1,798,633 د.ك(.

32. ارتباطات راأ�سمالية 

يوجد على املجموعة بتاريخ 31 دي�صمرب 2014 ارتباطات راأ�صمالية مقابل �رساء ا�صتثمارات مببلغ 621,301 د.ك )2013 : 597,900 د.ك( ومبلغ 272,538  د.ك )2013 : 1,057,996 د.ك( مقابل 
�رساء طاقة اإر�صال على الإنرتنت و�رساء معدات.




