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Together… we continue to achieve and 
realize aspirations

Since Kuwait Telecommunications Co., VIVA, launched its operations in the Kuwaiti market two years ago, it 
has been constantly presenting new and exclusive telecommunications services to its clients, as well as data 

and information services. VIVA has thereby achieved a unique and unprecedented distinction, which stems 
from the company’s belief in the importance of constant interaction with all of its clients, who have granted 

their complete trust to the company and have given it their unlimited support. This has strongly supported the 
implementation of the company’s strategy and consolidated its position and its development.

During its operating time in Kuwait, VIVA made a number of initiatives out of its commitment to elevating the 
standard of the telecommunications sector and database services. The company launched many innovative 
and comprehensive products and has provided high-quality mobile phone services, as well as entertainment 
information solutions. VIVA, throughout all of this, continued to be a trademark of international standards that 
presents innovative and distinguished services to enrich the lives of its clients and always satisfy them.

The company sought to determine the main market sectors and to focus on pioneering marketing strategies 
in order to gain the largest share possible in these targeted sectors. To make this possible, VIVA relied on its 
distinguished products and unique offers which were designed specifically to suit a wide range of current and 
future requirements of clients, whose aspirations the company is keen to fulfill. The achievements of the company 
are always reflective of the needs of its clients and are in line with their trends, always anticipating their wishes 
and keeping up with their visions. VIVA draws from the confidence of its clients, which will no doubt be of added 
value to the investments of our dear shareholders.
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Scope of Network Coverage
There is no doubt that the development and enhancement of networks is of great 

importance for any company that seeks to be a pioneer in the telecommunications sector. 
This is very much a cornerstone in the process of presenting quality services to clients and 

is the optimum means in presenting the latest and most innovative services to them.

As such, VIVA has been keen to present everything new and advanced in this field through the 
establishment of more than 1000 network coverage spots so that its network may cover the 

whole of the State of Kuwait and provide the best performance possible. The company continues 
to invest in its infrastructure through the use of the latest and most advanced technology systems 

available.

Not only does VIVA have one of the best and most advanced telecommunications systems with the 
3.5G technology in Kuwait, it also attained the ISO certification for its IT and modern network technology. 

In an unprecedented move, the company tested the 4G Internet services of the Long Term Evolution 
(LTE) technology, which means long-term development. This has made it the first telecommunications 

company in Kuwait to make available to its clients the use of this sophisticated technology that is based 
on VIVA’s strong and developed network.
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The Chairman’s Message
Dear shareholders of Kuwait Telecommunications Co., VIVA, 

May the peace and blessings of Allah be upon you.

On behalf of the Members of the Board of Directors of Kuwait Telecommunications Co., VIVA, 
it is my pleasure to present to you the company’s Annual Report for the financial year ended 

December 31st, 2010. The Annual Report presents an overview of the achievements of the 
company, its activities and financial data, as well as the promising horizons that it seeks to reach 

in order to realize the aspirations of its dear shareholders and to work in line with the goals and 
objectives that were placed at the founding and launching of the company.

In the year 2010, the management exerted strong efforts to achieve greater excellence by presenting 
innovative and advanced services to our clients. The company was able to successfully overcome 

most of the repercussions of the global financial crisis, which negatively affected the economies of the 
world as a whole and the large institutions and companies in the region, including Kuwait. VIVA’s success 

was thanks to the wise visions and good policies that the company has been adopting over the past two 
years.

I would like to take this opportunity to commend the Government of the State of Kuwait for its keen interest 
in the development of the country, and its efforts to push forth this process in order to realize the aspired goals 

in different areas, including the vital telecommunications sector. The Government has adopted the policy of 
opening the telecommunications market, thereby allowing a third operating company to enter the country. The 

result of this was VIVA’s success in attaining the license as the third telecommunications operator in Kuwait. This 
has proven to be a good step given the great success that the company has enjoyed over the past two years.

Perhaps the most prominent sign of the company’s success is the great impact that it has had in Kuwait and the 
developments that the telecommunications sector in the country has witnessed. This included the introduction of 

many new products and distinguished services by several companies, which contributed to creating competition 
between the operators targeting the greatest benefit possible for clients, keeping up with their requirements, and 

accommodating their needs. This also led to the creation of new job opportunities in this promising sector and opened 
up more opportunities for national companies for the execution of diverse infrastructure projects, thereby achieving good 

financial returns for both the national companies and their shareholders.

The company has continued along its track of distinguished achievements since its launch through presenting a long-term 
vision that relies on working to change the face of the telecommunications industry in Kuwait. To achieve this, the company 

is dependent on the constant support of the management, as well as its qualified and experienced employees who work with 
great dedication and exert tremendous efforts to boost the company’s standing and to maintain its position while also achieving 

company goals. All of this has created a fundamental transformation in the capabilities of the company, as well as the nature and 
type of new services that it presents to its clients so that it may fulfill their aspirations and satisfy their wishes. Despite all of this, the 
company is aware that it is operating in a very dynamic and fast-developing sector at the global level.

In 2010, VIVA focused on a clear strategy of efficient operation and corporate governance. As such, the company implemented a 
new model of two levels, as well as the formation of two standing committees, in the interest of employing the best professional 
and commercial practices as the company is committed to maintaining the best interests of our shareholders and to present to 
them the best value possible.

The year 2010 also witnessed the achievement of a success that surpassed all expectations as a third telecommunications operator 
in Kuwait, when the company attained more than 18% of the market share, or more than 800,000 clients. This has allowed the 
company to create a solid base for strong and constant growth, and it clearly indicates that good planning and distinguished 
services, alongside an aware management, leads to the achievement of outstanding results.

Given the start-up nature of our business, overall results for 2010 (which represent the second year of operation) are positive. The 
accumulative invested CAPEX was KD 109 million (KD 29 million in 2010), which resulted in generating accumulative revenues 
of KD 104 million (KD 60.7 million in 2010, an increase of 40% compared to the period ended 2009). Furthermore, as a result of 
the improvement in VIVA’s operational performance in 2010, EBITDA has significantly improved by 62% compared to the period 
ended 2009, with an amount of negative KD 9.8 million, and net loss has improved as well by 39% compared to the period 
ended 2009, with an amount of KD 20.5 million in 2010.

I would like to take this opportunity to express my sincere appreciation to our shareholders, whose confidence we greatly value and 
has been a great source of support for the company’s projects and activities. I would also like to thank the Members of the Board of 
Directors and our strategic partners, as well as the employees of the company who spared no effort in enhancing the performance 
and activities of VIVA. We wish them all good health and wellness, and we pray for greater prosperity and advancement for the 
State of Kuwait.

Finally, and on behalf of the Members of the Board of Directors, I would like to express my sincere appreciation to H.H. the Amir 
Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, H.H. the Crown Prince Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, and H.H. the 
Prime Minister Sheikh Nasser Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, and we pray to Almighty Allah that Kuwait continues 
to prosper under their wise rule.

Adel Mohammad Al-Roumi
Chairman 
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Board of Directors
VIVA’s Board of Directors plays a leading, joint and strategic role in the process of monitoring the 

management’s performance with regards to the interests of shareholders internally and externally. The 
Board of Directors is active and always versed in ensuring transparency, safety and long term durability.

Board of Directors (from right to left)

• Mr. Adel Mohammad Alroumi, Chairman 

• Dr. Ziyad Bin Thamer Al Etaibi, Vice Chairman 

• Mr. Abdulqader Dhahi Al Askar, Board Member

• Mr. Ahmad Abdullah Al Turki , Board Member 

• Mr. Ghassan Hasbani, Board Member

• Mr. Khaled Bin Abdulrahman Al Jassar, Board Member 

• Mr. Ameen Bin Fahad Al Shiddi, Board Member 
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The CEO’s Message
Dear shareholders of Kuwait Telecommunications Co., VIVA,

May the peace and blessings of Allah be upon you.

Serious work and effort are no doubt the best means to achieving goals and to realizing aspirations 
in all fields. This is especially true in a fast-developing information and knowledge sector like that 

of telecommunications. The telecommunications sector is witnessing a fast-paced development 
of services and products, as well as an expansion to all corners of the globe. Most of the sectors 

have become dependent on the telecommunications sector, and it has become the backbone for the 
development and growth of nations and societies, and the indicator of the prosperity of nations.

At VIVA, we sought to adopt realistic policies and long-term strategies that place us at the forefront of 
the telecommunications sector. We rely on the latest technologies and we utilize them to provide the best 

services for our clients, thereby maintaining the forward position of our company.

The year 2010 was a fruitful one and saw unprecedented achievements and successes for Kuwait 
Telecommunications Co., VIVA, with the assistance of Almighty Allah. This is evident in the positive 

indications in all areas, whether financial, marketing or technical. The company was able to engage well 
in a fiercely competitive sector, and succeeded in gaining the satisfaction of its clients whom it considers 

the main base and the greater goal that the company works for. The company’s success was rooted in its 
promotional offers and competitive prices, as well as offering distinguished services. All of this served to 

increase client loyalty to the company, which in turn reflected on the development of the telecommunications 
sector in the State of Kuwait. This proved to be of service to the Kuwaiti society, and actively contributed to the 

national economy and brought feasible returns to our dear shareholders.

VIVA achieved excellent results in terms of the volume of its operations and its financial results, exceeding the work 
plan and the feasibility study that was placed at the founding of the company. This reflected the company’s ability to 

sustain itself and to compete, while increasing the level of revenue and improving profit rates in the coming period.

As you well know, the company was founded by Amiri Decree number 187/2007 issuing the license for the management 
and operation of a third mobile telecommunications company (GSM) in Kuwait, based on Law number 2/2007. The 

company was established with a strategic partner, STC, which holds a 26% stake in the company’s capital and has 
signed a long-term contract with the company.

VIVA has sought to boost its presence in Kuwait and to work to enhance the telecommunications market in the country. 
This has been through presenting unique and distinguished services of high-quality that fulfill the aspirations of our clients 

and their requirements. Despite the short time since the commercial operations of the company were launched, widespread 
mobile services and competition from other operators, VIVA was able to compete strongly and to attain 18% of the Kuwaiti 

telecommunications market share by the end of 2010, reaching 800,000 clients and providing a network that covers more than 
99% of the residential and geographically populated areas of the country.

In order to provide the best services and the latest products to our clients, the company signed around 750 agreements for 
international roaming services in more than 200 countries and provided a wide range of roaming and integrated services, 
diverse promotions and distinguished experiences for clients. All of this has served to boost the company’s resources and its 
competitiveness in the Kuwaiti telecommunications market.

Through its presence in the Kuwaiti market over the past two years, the company was able to provide a large number of new and 
exclusive services and to provide for the increasing needs of clients in the telecommunications world. This is out of VIVA’s belief in 
the importance of transparent communication with those who have given it trust and unlimited support, and were the inspiration for 
the implementation of its strategies and the main partner in contributing to the company’s success and distinguished performance. 
At the technological level, the company was the first telecommunications company to offer its clients the opportunity to test the 
4G system of the LTE technology. It was also the first operator to launch the smallest Internet router in the Kuwaiti market. To 
guarantee the best performance for the company, VIVA was able to establish more than 1000 network coverage spots in Kuwait 
in record time, and this goal was reached through constant investment in the company’s infrastructure and in the technologies 
and systems being used. VIVA owns the best and most advanced 3.5G network in Kuwait, and has achieved the ISO certification 
in IT and technology networks.

For the second year in a row, VIVA held an auction on its diamond numbers, raising a total of KD 321,000 which went to the 
implementation of its Corporate Social Responsibility (CSR) activities. With the constant increase in the number of clients, VIVA 
inaugurated its eighth branch at 360 Mall and its ninth in Farwaniya and these two branches are now a part of the VIVA network that 
covers different residential areas of Kuwait in order to accommodate the needs of our clients. Out of the belief that youth are the 
makers of the future, and as part of its CSR strategy, VIVA adopted a group of Kuwaiti youth who have established small businesses 
by organizing the ‘Small to Big’ program in two stages; the first in Kuwait, and the second at the Kings College London, UK.

Out of appreciation for VIVA’s successes and creativity, the company won the award for best telecommunications company in 
Kuwait from the Arabian Business magazine. It also won an award from the International Society of Corporate Treasuries for the 
Middle East for the Islamic Shariaa-compliant financing agreement signed with Huawei Technologies. At the national level, the 
company has maintained its belief in the importance of training the national workforce and in creating a working atmosphere that 
is optimum for the enhancement of their skills and developing their capabilities. As such, the company is keen on increasing the 
number of Kuwaiti employees in all sectors and departments. It has also developed clear standards for behavior and professional 
relations in its dealing with shareholders and with clients.

I would like to conclude with expressing my sincere appreciation to our clients and our shareholders for their constant support 
to the company’s activities and its projects. I would also like to thank all of the employees of the company, who have proven that 
they are the most important resource that the company has. We pray that Almighty Allah continues to guide us towards what is 
good for this company and for the service of Kuwait and its development and advancement.

Eng. Salman Bin Abdulaziz Al-Badran
CEO
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Corporate Social Responsibility
The blessing of H.H. the Amir of Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for the 

company has been an incentive and an inspiration for us to continue to advance and to double our 
efforts to expand our activities in service for the Kuwaiti society. This strategic aspect boosts our 

active presence, and is a form of giving back to the society for which we are in operation and within 
which we live, and is an important part of our work.

At VIVA, we aspire to be one of the country’s leading corporate citizens. We are eager to play an active 
role in Corporate Social Responsibility (CSR). Our objective is to make sensible, sustainable investments 

using a long-term strategic and integrated approach. This involves building upon our strong foundation of 
ethics and corporate governance, being consistent in our commitment to ongoing, impartial, transparent 

sharing of information and making sure that our core priority CSR commitments are achievable in relation to 
our financial performance.

The principles at VIVA are linked to all CSR activities and these include engagement, transparency, energetic, 
and fulfillment. We utilize the resources of the company, which is a part of the community, in working to enhance 

the society and its prosperity.

VIVA has adopted a long-term investment strategy in the field of CSR which included a number of important topics 
related to education and development, preventative measures, health, production and strengthening social values. 
In the area of health, we established a year-old partnership with ‘The Three Club’ and we organized three four-day 
workshops with the participation of trainers specialized in preparing Kuwaiti champions in triathlons.

As for business development, out of the company’s belief that youth are the makers of Kuwait’s future, VIVA adopted 
a group of Kuwaiti youth who have set up small businesses. The company organized a comprehensive program, 
‘Small to Big’ in cooperation with Pink Coffee, and held creative workshops in Kuwait and abroad delivered by 
experienced specialized trainers in order to assist people with small businesses to develop their operations and 
to utilize the best and most up-to-date means to improve their work. To date, two programs were implemented by 
STB, the first in Kuwait and the second at Kings College London, UK, which is ranked 22nd worldwide in terms of its 
curricula and education.

The company has continued to cooperate with the Kuwait Red Crescent Society and has made a special offer on the 
Internet for the blind after discovering how much this segment of the community relies on this vital tool. It has also 
held a second auction on diamond numbers during 2010, raising KD 321,000 which went towards the implementation 
of CSR activities and the service of the society.
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Executive Management
The Executive Management team has brought a number of skills and innovative expertise to 

VIVA and it is considered a group of qualified experts who work efficiently and with capability in 
the telecommunications sector. They are fundamentally interested in strategies, and they monitor 

the day-to-day operational activities with precision and professionalism.

The Executive Management Team (from right to left)

• Eng. Salman Bin Abdulaziz Al-Badran, CEO 

• Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Qatie, Chief Financial Officer

• Mr. Dany Doueik, Chief Commercial Officer

Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Qatie, Chief Financial Officer

The company’s ability to improve its operational performance and to strengthen its financial position was 
critical to supporting its growth and success in the Kuwaiti telecommunications market. This, in turn, has been 

reflected on the activities of the company and has increased its ability to compete. Despite the fact that the 
company is a new player in the market, it was able to achieve record financial results during a short period of time. 

Our future focus will be on achieving feasible returns for our shareholders.

Mr. Dany Doueik, Chief Commercial Officer

The focus of our strategies relies on providing a comprehensive system of new and developed services in the field of 
telecommunications and information services, as well as competitive entertainment experiences. This has made us 
insistent on taking the initiative through our vision and the policy of being able to compete and to provide unlimited 
innovation in order to provide a comprehensive group of products and offers that fulfill the needs of our current and 
future clients in emerging economies of fast-paced growth. The aim of this is to achieve the goals that make us a 
distinguished trademark. We will continue to provide the best services to our clients and our commercial partners 
through innovative and unique products, the most prominent of which was the launch of ‘VIVA Festiva’ which ended 
the era of nice slogans and showed that everything is possible with VIVA. One of our greatest surprises was the free 
call offer on the VIVA network from 5 am to 5 pm, as well as the KD 55 package for unlimited local phone calls and 
SMS, video calls and MMS, Internet, local BlackBerry® service, as well as a discount on international SMS.
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Developments
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About the Company
VIVA is the newest, most advanced mobile telecommunications service provider in the country. 

Launched in December 2008, VIVA makes things “possible” for its customers by transforming 
communication, information and entertainment experiences.

VIVA has rapidly established itself in the market and continues to take a considerable share of it by 
offering an innovative range of advanced products and services.

Incorporation Decree
The incorporation decree and principal law of the company was adopted by the Ministry of Commerce 

and Industry and the Fatwa and Legislation Department, and documented at the Ministry of Justice in 
June 2008.

Following approval of the Council of Ministers, Amiri Decree number 187/2007 was issued regarding 
the license of the incorporation of a Kuwaiti shareholding company named ‘Kuwait Telecommunications 

Company’ (KTC).

Shareholder Structure
Law number 2/2007 was issued on February 19th, 2007 to amend the provisions of Law number 26/1996 to 

establish companies for telecommunications services.

The first article stipulates: “The government is committed to the establishment of a Kuwaiti shareholding company 
based in Kuwait which provides all mobile services and wireless systems, which is compliant to the Islamic 

Shariaa.”

Share distribution
- 24% of shares held by the Government of the State of Kuwait

- 50% offered in an Initial Public Offering (IPO)

- 26% held by an already established telecom operator

Pursuant to the tender document issued on September 23rd, 2007 by the Ministry of Commerce and Industry for the 
third mobile telecommunications company in Kuwait, STC bid for 26% of the issued shares of the company. The bid 
for the strategic 26% share was closed in November 2007 and awarded to STC.

STC is a leading telecommunication services provider with more than 139 million global customers. Recently, the 
company embarked on an ambitious path of strategic growth, expanding its footprints beyond the Kingdom of Saudi 
Arabia’s borders to international markets, forming a network of businesses and investments in a number of GCC 
countries, Asia and Africa.

STC is now present in Europe, Kuwait, India, Indonesia, Malaysia, Turkey, South Africa and Bahrain. This approach 
has enabled STC to serve a greater number of its subscribers in line with the FORWARD Strategy - one based on a 
customer-centric approach.
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Our Vision
Our vision is primarily based on working to provide more unique services and products that satisfy 

the aspirations of our clients and accommodate their needs, which in turn will earn us their trust. This 
is through presenting to our clients unlimited opportunities in the field of telecommunications, with the 

aim of boosting our relationships with them and giving them the best experience around the clock.

Our vision was embodied in the fundamental change that took place with getting to know the market and 
focusing on the needs of clients in everything we say and do. We have pledged to work to enrich the lives 

of our clients through telecommunications, entertainment and information and data transfer services.

Our Values
Energetic

Our passion is performance, innovation, and delivering superior quality. We are efficient, reliable, and highly 
responsive to our clients’ needs.

Transparent
We are open, trustworthy and collaborative.

Fulfilling
We offer a wide range of easy to understand products. Our actions create value, helping our customers lead more 
rewarding and enjoyable lives.

Engaging
Everything we do revolves around our customers.
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Main Achievements
April 2010

After completing the global assessment by the Canadian-based SAI Global, in cooperation 
with the International Experts Consultants, VIVA attained the ISO9001 certificate in the field 

of IT and modern technology systems. This came after the company succeeded in linking its 
management system with operations, which is vital for keeping up with the requirements of the 

markets and for putting in place a mechanism and providing the best services for clients. 

May 2010

The company signed a financing agreement that is Islamic Shariaa-compliant with Huawei 
Technologies, one of the largest international companies operating in the field of telecommunication 

systems and technology the Middle East. The five-year agreement, worth US$ 270 million, is to 
provide infrastructure services with the aim of completing the construction of the network with the most 

advanced systems available, in order to diversify the financing of the business and its expansion.

June 2010

In appreciation for VIVA’s success and innovation, and despite its recent launch in December 2008, the 
company won the award for best telecommunications company in Kuwait from the Arabian Business 

magazine. The award was received at a special ceremony held on this occasion, which is considered a turning 
point in the history of the company.

June 2010

VIVA won a contract with Kuwait’s Higher Council for Planning and Development for providing the Council with 
mobile Internet. VIVA won bid number 16/2009-210, which is proof of the Council’s confidence in the abilities of the 

company and recognition of its excellence in this field, in terms of quality and speed.

November 2010

To meet the growth of its subscribers’ numbers, VIVA announced the inauguration of its eighth branch in Farwaniya 
at 360 mall, in conjunction with Eid Al Adha, to join the network of its branches in Kuwait and cover all residential 
areas, providing more convenience to its customers.

December 2010

In a step targeting the boost of successive achievements in Kuwait, VIVA won an appreciation award from the 
Association of Corporate Treasurers (ACT) in the Middle East – an international financial institution that assesses 
corporate treasuries and financing agreements. The award was for best financing agreement in the Middle East for 
2010, given for its Islamic Shariaa-compliant ‘Financing Agreement from Provider’ which was signed with Huawei 
Technologies, one of the largest companies operating in the Middle East in the field of telecommunication systems 
and technology and in providing infrastructure services. The five-year agreement is worth US$ 270 million.
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Brief Overview of 
Performance and Strategies
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About the Company
Our clients

The Kuwaiti market is considered one of the most active and dynamic in the region and it is one that is 
full of promising opportunities. The population in Kuwait in close to three million of different backgrounds 

and nationalities and we realize that our clients have great expectations and ambitions and that it is a great 
challenge to present to them unique and distinguished services that are up to the standards they aspire for.

Since the very beginning of our launch, we have sought to give our clients the option of selecting the number that 
best suits them, and this continuing service has led to an increase in client trust and their desire to be a part of our 
family. This has brought our client base to over 800,000 in record time. Currently, our clients are enjoying a great 
number of interesting and innovative services, and we will continue to fulfill their expectations in the future.
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Products and Services
At its launch, VIVA had two simple plans; the monthly payment plan and the pre-

paid phone lines. Since then, relying on the commercial success of the project, we 
have provided a continuous series of innovative products and services of added 

value.

VIVA changed the standards of telecommunications in Kuwait and became the first to 
cancel fees on incoming calls. By focusing on providing the best value for our clients, 

we placed a new fee system and introduced new technologies to the market with the 
aim of enriching the clients’ experience. As such, we changed the people’s perception of 

telecommunications in Kuwait.

We introduced the ‘Free after Five’ offer with the monthly package, allowing clients to speak 
for free after the first five minutes of a call. This was a unique offer that clients talked about for 

a long time and it was the first of its kind in Kuwait.

VIVA also introduced the ‘Best Friend’ feature and granted its clients the unprecedented ability 
to call VIVA numbers for free.

And in order to meet the requirements of our clients and the market, we presented such unique 
and innovative services as high-speed mobile Internet, the Selfcare section through which a client 

can pay bills or top up credit for their lines or those of others, as well as a host of new products and 
services.

To increase interaction, the company introduced the ‘Shabik’ service, which allows clients to stay 
connected to their social networks at all times.

New Products and Services
January 2010

Out of the company’s keenness for staying up to date, it introduced the smallest mobile router in Kuwait, the 
E5830, which allows easy access to the Internet at 7.2 Mbps for up to five people at the same time for four 

consecutive hours, making this the distinctive device for 2010 in the field of electronic equipment. 

January 2010

VIVA launched an unprecedented offer on prepaid lines, making this a surprise for clients. With the purchase of any 
prepaid line of the KD 5 category, the client receives double credit worth KD 10. This is yet another proof of the VIVA 
promise that it can make everything “possible”.

March 2010

In celebration of the launch of VIVA’s telecommunications company in Bahrain, VIVA Kuwait launched a distinguished 
and exclusive offer in March for roaming services for clients traveling to Bahrain. This allowed VIVA Kuwait clients 
to make roaming calls at local costs for the duration of the offer and also allowed VIVA Kuwait clients to make 
international calls to any VIVA Bahrain number at local cost.

March 2010 

In an unprecedented step aimed at satisfying all clients and affirming that VIVA “can”, the company expanded the 
scope of its ‘Best Friend’ feature to include both prepaid and postpaid lines together. VIVA was the first operator in 
Kuwait to launch this service, which allows any VIVA client to select any other number operating on the same network 
and to call it at a lower rate per minute and to send unlimited SMS’s for free within the large number of prepaid and 
postpaid clients.

April 2010

VIVA launched the BlackBerry® service on prepaid lines in an excellent offer, out of its keenness to accommodate the 
requirements of its clients and to ease their options. This allows clients to monitor their businesses and entertainment 
around the clock.

April 2010

VIVA introduced the special Micro SIM offer which allows customers to use the latest updated applications provided 
on the Micro SIM with the latest smartphone. Keeping up with developments in the world of telecommunications, the 
company launched excellent offers and services on the Micro SIM card which are used in modern applications. This 
Micro SIM card is used with modern devices now available in the telecommunications market.
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May 2010
Out of the company’s desire to present the best services and products to its 

clients, it has introduced to them the option of paying prepaid bills and to top-up 
credit using credit cards through the automated client call center, 102.

June 2010
In seeking to satisfy its clients, VIVA launched an exclusive offer on international roaming 

services covering 420 operators in more than 200 countries during the summer period. 
As such, prepaid and postpaid clients were able to make calls while outside Kuwait at 

a 50% discount after the second minute of the call. This is besides the GPRS service 
available with more than 167 operators worldwide. VIVA also launched a distinguished offer 

on international calls during the summer, so that its prepaid and postpaid clients can benefit 
from a 50% discount on any international call after the fifth minute.

July 2010
For the first time in Kuwait’s history, VIVA launched the BlackBerry® roaming service for free 

for all of its postpaid clients, such that the client received with this offer a gold number, an 
unlimited local Internet service and unlimited Internet roaming service for free when subscribing 

to this package for one year.

August 2010
On the occasion of the holy month of Ramadan, VIVA launched its 8, 16, 25 post-paid packages 

exclusively for this month, allowing clients to double their credit during the first two months of the 
subscription period, as well as having platinum, gold and silver lines. The surprise was that clients 

could have platinum lines for KD 1,500 when making a one-year subscription at KD 100 a month. 

August 2010
To add to its record of successes, VIVA announced the testing of its 4G network of LTE technology, 

meaning long-term development. This allows clients to transfer data at a wider range and at high speeds 
using smartphones and laptops. VIVA is the first Kuwaiti telecommunications company to provide this new 

technology to its clients.

October 2010
The ‘VIVA Festiva’ was launched with new packages and surprise offers. The company announced a KD 55 

monthly and annual package for its postpaid clients, allowing them to benefit from diverse and comprehensive 
services that include the following unlimited services: local voice calls and SMS, MMS, surfing the Internet, local 

BlackBerry® service, and a discount on international SMS. When subscribing for a whole year, the client receives a 
free gold line and a free BlackBerry® device.

November 2010
VIVA launched an offer on roaming services for pilgrims to Makka for Hajj, whether postpaid or prepaid. This allows clients 
to get a free minute after each minute spoken, as well as a 50% discount after the tenth minute.

November 2010 
VIVA launched its ‘From 5 to 5’ campaign, allowing clients to make calls for free from 5 am to 5 pm This is an 
innovative offer that changes the equation in the Kuwaiti telecommunications market.

This is only the beginning. Through our adoption of complete transparency in transferring information and talking 
about our services and products, the company has attained a large share of the market. Our market share has 
exceeded 18% in Kuwait. We will continue to focus on enriching the lives of our clients, to satisfy their needs and 
to search for all those who have the desire to contribute to development and innovation and to make them a part of 
our family, the VIVA family.
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VIVA’s Family
In the VIVA family, people are the main engine for operations. People are the root and are the primary 

motivator that guarantees that the company has a competitive edge in the society. This has brought our 
company under the spotlight, and its emphasis on values has become a source of satisfaction for our 

clients. The members of the VIVA family are the company’s strength and its heartbeat.

At VIVA, we are proud to be a distinguished trademark in the Kuwaiti telecommunications market and to be 
the best choice for anyone looking for a job that is dynamic and developing. Our goal is to make VIVA one of 

the companies that produce creative and innovative people in different areas.

As such, we have devised advanced and innovative training courses that rely on transparency and the exchange 
of cultural elements and ideas, as well as openness towards others. This guarantees us a solid base that allows our 

employees to grow and to develop their creative abilities and achieve their aspirations.

Our goal at VIVA is to achieve greater teamwork and to create a suitable working atmosphere in which our employees 
can work with confidence and realize their goals. We aspire for our employees to be proud of being a part of the VIVA 
family and to be totally satisfied with themselves as contributors to the great success of their company, for our dear 
shareholders and the Kuwaiti market.
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Independent auditors’ report

The Shareholders
Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Report on the financial statements

We have audited the accompanying financial statements of Kuwait Telecommunications Company K.S.C. (“the Company”), 
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2010, and the statements of comprehensive income, 
changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other 
explanatory information.

Management’s responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with 
International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines what is necessary 
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors’ responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit 
in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with relevant ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free 
of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider 
internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting principles used and 
the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the 
financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as 
at 31 December 2010, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with 
International Financial Reporting Standards.
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Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 2 in the financial statements which sets out management’s 
assessment of the Company’s ability to continue as a going concern. 

Management anticipated losses at this stage of its operations and have a reasonable expectation that the Company has 
adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. The assumptions include adequate and 
continued support of a strategic shareholder.

Further, the Company was successful in rescheduling its current liabilities with a principal supplier as disclosed in Note 12 
and in obtaining Islamic financing facilities as disclosed in Note 18. Management believe that the anticipated operating cash 
flows for the year ending 2011 together with the financing arrangements contemplated at this stage will enable the Company 
to meet its financial obligations maturing within the foreseeable future. 

In addition to the above, the Board of Directors plans to convene an Extraordinary General Meeting in accordance with the 
requirements of the Kuwait Commercial Companies Law as the Company’s accumulated losses as at 31 December 2010 
exceeded 75% of its share capital.

Report on other legal and regulatory requirements

We further report that we have obtained the information and explanations that we required for the purpose of our audit and 
the financial statements include the information required by the Kuwait Commercial Companies Law of 1960, as amended, 
and the Company’s articles and memorandum of association. In our opinion, proper books of account have been kept by the 
Company, an inventory count was carried out in accordance with recognized procedures and the accounting information given 
in the Board of Directors’ report agrees with the books of account. We have not become aware of any contravention, during 
the year ended 31 December 2010, of the Kuwait Commercial Companies Law of 1960, as amended, or the Company’s 
articles and memorandum of association, that would materially affect the Company’s activities or its financial position.

License No 138 “A”
of KPMG Safi Al-Mutawa & Partners
Member firm of KPMG International

Kuwait: 24 March 2011

Licence No. 62A
Deloitte & Touche
Al-Fahad, Al-Wazzan & Co.

2010 2009

Note KD KD

ASSETS

Non-current assets

Property and equipment 4 88,376,468 71,900,299

Intangible assets 5 542,290 84,333

Other non-current assets 6     1,008,432     1,238,111

Total non-current assets   89,927,190   73,222,743

Current assets

Inventories 707,292 688,854

Prepayments and other current assets 7 2,466,885 1,747,328

Trade and other receivables 8 4,743,769 5,740,144

Cash and cash equivalents     2,606,815   14,402,573

Total current assets   10,524,761   22,578,899

Total assets 100,451,951   95,801,642

EQUITY AND LIABILITIES

Equity 9

Share capital 49,940,000 49,940,000

Accumulated losses (54,065,256) (33,579,013)

Total equity   (4,125,256)   16,360,987

Non-current liabilities

Employees’ end of service benefits 10 387,035 409,286

Trade and other payables 12   28,837,891                   -

Total non-current liabilities   29,224,926        409,286

Current liabilities

Due to a related party 11 7,056,178 16,384,609

Trade and other payables 12   68,296,103   62,646,760

Total current liabilities   75,352,281   79,031,369

Total liabilities 104,577,207   79,440,655

Total equity and liabilities 100,451,951   95,801,642

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Statement of financial position
as at 31 December 2010

The notes on pages 44 to 63 form an integral part of these financial statements.

Adel Mohammad Alroumi
Chairman
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Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Statement of comprehensive income
for the year ended 31 December 2010

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Statement of changes in equity
for the year ended 31 December 2010

Note 2010

For the period from 
22 July 2008 to 

31 December 2009

KD KD

Revenue 60,713,283 43,321,111

Cost of sales   (19,849,563)   (19,881,039)

Gross profit 40,863,720 23,440,072

Other operating expenses 13 (50,663,136) (49,046,899)

Depreciation and amortization   (12,562,267)     (8,295,702)

Results from operating activities   (22,361,683)   (33,902,529)

Other income       1,882,440          330,516

Loss before Board of Directors’ remuneration, 
contribution to Kuwait Foundation for the 
Advancement of Sciences (“KFAS”) and Zakat 

(20,479,243)  (33,572,013)

Board of Directors’ remuneration            (7,000)            (7,000)

Net loss for the year / period (20,486,243) (33,579,013)

Other comprehensive income                     -                     -

Total comprehensive income for the year / period   (20,486,243)   (33,579,013)

Basic loss per share (fils) 14            (41.02)            (67.24)

Share capital
Accumulated 

losses Total

KD KD KD

Issue of share capital 49,940,000 - 49,940,000

Total comprehensive income for the period from 22 July 
2008 to 31 December 2009

                   - (33,579,013) (33,579,013)

Balance at 31 December 2009   49,940,000 (33,579,013)   16,360,987

Balance at 1 January 2010 49,940,000 (33,579,013) 16,360,987

Total comprehensive income for the year                    - (20,486,243) (20,486,243)

Balance at 31 December 2010   49,940,000 (54,065,256)   (4,125,256)

The notes on pages 44 to 63 form an integral part of these financial statements.

The notes on pages 44 to 63 form an integral part of these financial statements.
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1. Status and activities

Kuwait Telecommunications Company (“the Company”) is a Kuwaiti Shareholding Company incorporated 
pursuant to Amiri decree No. 187 on 22 July 2008 to operate and manage the third GSM mobile network in 
Kuwait in accordance with the guidelines of the Islamic Shariaa, as per Law No. 2 of 2007. 

The Company is a subsidiary of Saudi Telecommunications Company (“STC” or “the Parent Company”), which 
is listed on the Saudi Stock Exchange.

The Company is primarily engaged in providing cellular mobile telecommunication services in Kuwait. The 
Company was registered in the commercial register on 9 November 2008 under registration number 329673 and 
commenced its commercial operations branded as VIVA on 3 December 2008.

The Company is domiciled in the State of Kuwait and its registered address is Olympia Building, P.O. Box: 181, 
Salmiya 22002, Kuwait.

The total number of employees of the Company as at 31 December 2010 was 422 (31 December 2009: 377). 

The preceding period is the first statutory period for the Company and covers the period from the date of 
incorporation on 22 July 2008 to 31 December 2009. As a result, the comparative amounts for the statements of 
comprehensive income, changes in equity, cash flows and related notes are not entirely comparable. 

On 26 May 2010, the shareholders approved the audited financial statements of the Company as at and for the 
period ended 31 December 2009 in the Annual General Assembly meeting. No dividends have been declared by 
the Company.

These financial statements were authorized for issue by the Board of Directors of the Company on 14 March 
2011. The shareholders of the Company have the power to amend these financial statements at the Annual 
General Assembly meeting.

2. Basis of preparation

a. Statement of compliance

The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
(“IFRSs”) and the requirements of the Kuwait Commercial Company Law of 1960, as amended, Ministerial 
Order No.18 of 1990 and the Company’s articles and memorandum of association.

b. Basis of measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost or amortized cost basis.

Going concern 

The Company has incurred accumulated losses of KD 54,065,256 as at 31 December 2010 (31 December 
2009: 33,579,013) and, as of that date, the Company’s current liabilities exceeded its current assets by KD 
64,827,520 (31 December 2009: KD 56,452,470). As a result, the Company’s ability to continue in operation is 
contingent on the availability of adequate financial support. Management does not consider these conditions 
indicate the existence of a material uncertainty regarding the Company’s ability to continue as going concern as 
the Company is in start up phase and anticipated a level of losses at this stage of its operations. Furthermore, 
the Company was incorporated pursuant to Amiri decree No. 187 to operate and manage the third GSM 
mobile network in Kuwait in accordance with Law No. 2 of 2007 with a strategic shareholder (whom has 
acquired a 26% equity stake and signed a long-term management agreement with the Company).

The Company was successful in rescheduling its current liabilities with a principal supplier as disclosed in Note 12 
and in obtaining Islamic financing facilities as disclosed in Note 18. The anticipated operating cash flows for the 
year ending 2011 together with the financing arrangements contemplated at this stage will enable the Company to 
meet its financial obligations maturing within the foreseeable future. Accordingly, these financial statements have 
been prepared on a going concern basis.

Further, the Company’s accumulated losses as at 31 December 2010 exceeded 
75% of its share capital, and therefore, in accordance with Article 171 of 
Kuwait Commercial Companies Law, the Board of Directors 
plans to convene an Extraordinary General Assembly 
to discuss management plans to address 
the solvency issue.

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Statement of cash flows
for the year ended 31 December 2010

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2010

Note 2010

For the period from 
22 July 2008 to 

31 December 2009

KD KD

Cash flows from operating activities

Net loss for the year / period (20,486,243) (33,579,013)

Adjustments for:

Depreciation and amortization 4 & 5 12,562,267 8,295,702

Write offs 4 18,434 34,282

Finance income (156,121) (1,091,508)

Provision for doubtful debts 1,391,086 1,935,954

Provision for end of service benefits, net 10 952 439,955

Provision for slow moving inventory           44,118            80,538

(6,625,507) (23,884,090)

Decrease / (increase) in other non-current assets 229,679 (1,238,111)

Increase in inventories (62,556) (737,392)

Increase in prepayments and other current assets (719,557) (1,747,328)

Increase in trade and other receivables (404,440) (7,639,079)

(Decrease) / increase in due to a related party (9,328,431) 16,384,609

(Decrease) / increase in trade and other payables (13,623,085) 23,912,276

Payments towards employees’ end of service benefits 10         (23,203)          (30,669)

Net cash (used in) / from operating activities   (30,557,100)       5,020,216

Cash flows from investing activities

Acquisition of property and equipment 4 (9,573,080) (41,510,931)

Acquisition of intangible assets 5 (669,319) (101,200)

Finance income received         165,850       1,054,488

Net cash used in investing activities   (10,076,549)   (40,557,643)

Cash flows from financing activities

Proceeds from issue of share capital - 49,940,000

Increase in trade and other payables 28,837,891                      -

Net cash from financing activities 28,837,891 49,940,000

Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents (11,795,758) 14,402,573

Cash and cash equivalents at beginning of year / period    14,402,573                      -

Cash and cash equivalents at end of year / period      2,606,815     14,402,573

The notes on pages 44 to 63 form an integral part of these financial statements.
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c. Functional and presentation currency

These financial statements are presented in Kuwaiti Dinars (“KD”) which is the Company’s functional currency 
and the presentation currency for the financial statements.

d. Use of estimates and judgments

The preparation of financial statements in conformity with IFRSs requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of 
assets, liabilities, income and expenses. Actual results could differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 
are recognized in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation and critical judgments in applying accounting policies that 
have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements are as follows:

• Notes 3 (a) – Estimates of useful lives;

• Notes 3 (a) – Cost capitalization;

• Note 3 (g) – Provisions; and

• Note 3 (h) – Impairment. 

During the year, management reassessed its estimates in respect of:

• The useful lives of certain items of network equipment and infrastructure from 3 years to 7 years (Note 4).

• Computation of provision for employees’ end of service benefits (Note 10).

3. Significant accounting policies

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial 
statements, and have been applied consistently by the Company.

a. Property and equipment

i. Recognition and measurement

Items of property and equipment are carried at cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment losses. 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-
constructed assets includes the cost of material and direct labor, and other costs directly attributable to 
bringing the assets to a working condition for their intended use, and the cost of dismantling and removing the 
items and restoring the site on which they are located. Purchased software that is integral to the functionality 
of the related equipment is capitalized as part of that equipment.

When parts of an item of property and equipment have different useful lives, they are accounted for as 
separate items (major components) of property and equipment.

The gain or loss on disposal of an item of property, plant and equipment is determined by comparing the 
proceeds from disposal with the carrying amount of the property and equipment, and is recognized net 
within other income in profit or loss.

The useful lives are reviewed periodically and are reassessed and adjusted, if appropriate, at each reporting 
date to ensure that the period of depreciation is consistent with the expected pattern of economic benefits 
from items of property and equipment. A change in the estimated useful life of property and equipment is 
applied at the beginning of the period of change with no retrospective effect.

Capital work in progress is stated at cost less impairment losses, if any. Depreciation of these assets 
commences when the assets are ready for their intended use in accordance with the Company’s policies.

ii. Subsequent costs

The cost of replacing part of an item of property and equipment is recognized in the carrying amount of the 
item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company 
and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. The costs 
of the day-to-day servicing of property and equipment are recognized in profit or loss as incurred.

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2010

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2010

iii. Depreciation

Depreciation is recognized in the profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 
component of an item of property and equipment, since this most closely reflects the expected pattern of 
consumption of the future economic benefits embodied in the asset. Leased assets are depreciated over the 
shorter of the lease term and their useful lives unless it is reasonably certain that the Company will obtain 
ownership by the end of the lease term.

The estimated useful lives for the current and comparative period are as follows:

Network equipment and infrastructure 5 –15 years

IT related assets 3 – 5 years

Furniture and fixtures 5 years

Depreciation methods and useful lives are reviewed at each reporting date. Estimates in respect of certain 
items of property and equipment were reassessed during the year (Note 4).

b. Intangible assets

Intangible assets represent amounts incurred or paid towards acquiring license fees. 

i. Recognition and measurement

License fees incurred or acquired by the Company have finite useful lives and are measured at cost less 
accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Subsequent expenditure is capitalized 
only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates.

Gains and losses arising from the de-recognition of an intangible asset are recognized in profit or loss 
and is determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount 
of the intangible asset.

ii. Amortization 

Amortization is recognized in the profit or loss on a straight line basis over the estimated useful lives of the 
intangible assets from the date they are available for use. The estimated useful lives are as follows:

License fees 3 years

Amortization methods and useful lives are reassessed and adjusted, if appropriate, at each reporting date.

c. Key money

Key money paid in respect of operating leases is recognized as a lease prepayment. The prepayment is 
expensed through profit or loss on consumption of the benefit.

d. Inventories

Inventories held for resale are measured at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined on 
a weighted average basis and includes expenditure incurred in bringing inventories to their existing location 
and condition.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less selling expenses.
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Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2010

e. Financial instruments

i. Classification

In accordance with the International Accounting Standard (IAS) 39, the Company classifies its financial 
instruments as “loans and receivables” and “financial liabilities other than at fair value through profit or loss”. 
Management determines the appropriate classification at the time of acquisition.

ii. Recognition/ de-recognition

A financial asset or a financial liability is recognized when the Company becomes a party to the contractual 
provision of the instrument. A financial asset is de-recognized when the contractual rights to the cash flows 
from the asset expire; or it transfers the right to receive the contractual cash flows on the financial asset 
in a transaction in which substantially all the risks and rewards of the financial asset are transferred. A 
financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled or expires. A 
regular way purchase and sale of financial assets are recognized using trade date accounting. Regular way 
purchase or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time 
frame generally established by regulations or conventions.

iii. Measurement

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value (which includes transaction costs).

Loans and receivables

These are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an 
active market. These are subsequently measured at amortized cost using the effective yield method. Trade 
and other receivables and cash and cash equivalents are classified as loans and receivables.

Financial liabilities other than at fair value through profit or loss

Financial liabilities other than at fair through profit or loss are subsequently measured at amortized cost 
using the effective yield method. Due to a related party and trade and other payables are categorized as 
financial liabilities other than at fair value through profit or loss.

Fair values

The fair value of financial instruments other than short term financial instruments carried at amortised cost 
is estimated by discounting the future contractual cash flows at the current market interest rates for similar 
financial instruments.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash in hand, bank balances, short-term deposits and investments in 
Islamic money market instruments with original maturities of three months or less.

g. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of 
a past event and it is probable that the Company will be required to settle that obligation. Provisions are 
measured at the management’s best estimate of the expenditure required to settle the obligation at the 
reporting date and are discounted to present value where the effect is material.

h. Impairment

i. Financial assets

The Company considers evidence of impairment for loans and receivables at both a specific asset and 
collective level. All individually significant receivables are assessed for specific impairment.

All individually significant loans and receivables found not to be specifically impaired are then collectively 
assessed for any impairment that has been incurred but not yet identified. Loans and receivables that are not 
individually significant are collectively assessed for impairment by grouping together loans and receivables 
with similar risk characteristics.

Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables include the Company’s past experience of 
collecting payments, an increase in the number of delayed payments in portfolio past the average credit period, 
as well as observable changes in local economic conditions that correlate in the default on receivables.

An impairment loss in respect of a financial asset measured at amortized cost is calculated as the difference 
between its carrying amount and the present value of the estimated future cash.  Losses are recognized in 
profit or loss and reflected in an allowance account against loans and receivables. When a subsequent event 
(e.g. repayment by a debtor) causes the amount of impairment loss to decrease, the decrease in impairment 
loss is reversed through profit or loss.

ii. Non-financial assets

The carrying amounts of the Company’s non-financial assets are reviewed at each reporting date to determine 
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s recoverable 
amount is estimated. 

The recoverable amount of an asset or cash-generating unit (CGU) is the greater of its value in use and its 
fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 
present value using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and 
the risks specific to the asset or CGU. If the recoverable amount of an asset or CGU is estimated to be less 
than its carrying amount, the carrying amount of the asset or CGU is reduced to its recoverable amount. An 
impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that 
the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the 
estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that 
the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of 
depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized. A reversal of an impairment loss is 
recognized immediately in profit or loss.

i. Employee benefits

- Kuwaiti employees

Pensions and other social benefits for Kuwaiti employees are covered by the Public Institution for Social 
Security Scheme, to which employees and employers contribute monthly on a fixed-percentage-of-salaries 
basis. The Company’s share of contributions to this scheme, which is a defined contribution scheme under 
International Accounting Standard (IAS) 19 – Employee Benefits, are charged to profit or loss in the year to 
which they relate.

- Expatriate employees

Expatriate employees are entitled to an end of service indemnity payable under the Kuwait Labor Law and 
the Company’s by-laws based on the employees’ accumulated periods of service and latest entitlements of 
salaries and allowances. Provision for this unfunded commitment which represents a defined benefit plan 
under International Accounting Standard (IAS) 19 – Employee Benefits, has been computed as the amount 
payable to employees as a result of involuntary termination on the reporting date.  This basis is considered 
to be a reliable approximation of the present value of the final obligation.

j. Revenue recognition

Revenue represents the value of fixed or determinable consideration that has been received or is receivable 
and includes revenue from revenue sharing arrangements entered into with national and international 
telecommunication operators in respect of traffic exchanged. 

Revenue from telecommunication services is recognized when services have been rendered and is net of 
discounts and rebates allowed.  Prepaid revenue collected in advance is deferred and recognized based 
on actual usage or upon expiration of the usage period, whichever comes first.  Upon termination of the 
customer contract, all deferred revenue for unused airtime is recognized in profit or loss.

Revenue from sale of equipment, handsets etc., is recognized when the significant risks and rewards 
of ownership of the goods have passed to the buyer and the amount of revenue can be 
measured reliably.
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k. Customer loyalty program

Credit awards resulting from sale proceeds is deferred until the customer redeems or the obligation in respect 
of the credit award is fulfilled.

Deferred revenue is released to revenue when it is no longer considered probable that the credit awards will 
be redeemed.

l. Kuwait Foundation for Advancement of Sciences (“KFAS”)

Contribution towards KFAS is computed at 1% of taxable profit of the Company after deducting Board 
of Directors’ remuneration in accordance with the modified calculation based on the KFAS’s Board of 
Directors resolution which states that the income from associates and subsidiaries, Board of Directors’ 
remuneration, transfer to statutory reserve should be excluded from the profit for the year when determining 
the contribution. 

m. Zakat

Contribution towards Zakat is computed at 1% of the net profit for the period and provided for in accordance 
with the requirements of Law No. 46 of 2006 and charged to profit or loss.

n. Leases

Determining whether an arrangement contains a lease

At inception of an arrangement, the Company determines whether such an arrangement is or contains a 
lease. A specific asset is the subject of a lease if fulfillment of the arrangement is dependent on the use of 
that specified asset. An arrangement conveys the right to use the asset if the arrangement conveys to the 
Company the right to control the use of the underlying asset.

At inception or upon reassessment of the arrangement, the Company separates payments and other 
consideration required by such an arrangement into those for the lease and those for other elements on 
the basis of their relative fair values. If the Company concludes for a finance lease that it is impracticable to 
separate the payments reliably, then an asset and a liability are recognized at an amount equal to the fair value 
of the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as payments are made and an imputed finance 
charge on the liability is recognized using the Company’s incremental borrowing rate.

Payments made under operating leases are recognized in the profit or loss on a straight-line basis over the 
term of the lease. Lease incentives received are recognized as an integral part of the total lease expense, over 
the term of the lease.

o. Contingent liabilities

Contingent liabilities are present obligations that arise from past events for which an outflow of resources 
embodying economic benefits is not probable or for which the amount of the obligation cannot be measured 
reliably.

p. Foreign currency transactions 

Transactions in foreign currencies are translated into KD at exchange rates prevailing at the date of the 
transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are 
retranslated to KD at the exchange rate at that date. Foreign currency differences arising on retranslation are 
recognized in profit or loss.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies that are measured at fair value are 
retranslated to KD at the exchange rate at the date that the fair value was determined. Foreign currency 
differences arising on retranslation are recongized in profit or loss.

q. New Standards and Interpretations not yet adopted

A number of new standards, amendments to standards and interpretations are not yet effective for the year 
ended 31 December 2010 and have not been applied in preparing these financial statements: 

•  Amendment to IAS 32 Financial Instruments: 
Presentation – Classification of Rights Issues

Effective for annual periods beginning on or after 
1 February 2010

•  IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with 
Equity Instruments

Effective for annual periods beginning on or after 
1 July 2010

•  Amendment to IFRS 1 First Time adoption of 
International Financial Reporting Standards – 
Limited exemption from Comparative IFRS 7 
Disclosures for First-Time Adopters

Effective for annual periods beginning on or after 
1 July 2010

•  IAS 24 Related Party Disclosures (revised 2009) Effective for annual periods beginning on or after 
1 January 2011

•  Amendments to IFRIC 14 IAS 19 – The Limit 
on a Defined Benefit Assets, Minimum Funding 
Requirements and their Interaction

Effective for annual periods beginning on or after 
1 January 2011

•  IFRS 9 Financial Instruments Effective for annual periods beginning on or after 
1 January 2013

•  Improvements to IFRSs 2010 – various 
standards

Effective for annual periods beginning either 
1 July 2010 and later

The Management anticipates that none of these standards and interpretations is expected to have a significant 
effect on the financial statements of the Company in the period of initial application.
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4. Property and equipment

Capital work in progress comprise of cellular and other equipment. Such assets are not subject to depreciation 
until the network is tested and is available or ready for use.

Non-cash transactions amounting to KD 19,272,428 have been excluded from the Statement of cash flows (Note 
12).

Change in estimate

During the year ended 31 December 2010 management reassessed its estimates in respect of the useful lives of certain 
items of network equipment and infrastructure from 3 years to 7 years. The effect of these changes on depreciation 
expense, recognized in the profit or loss, in current and future periods for the remaining useful life is KD 1,370,680 and 
KD 2,741,360 respectively.

2010
Network equipment 

and infrastructure
IT related 

assets
Furniture 

and fixtures
Capital work 

in progress Total

KD KD KD KD KD

Cost

Balance at 1 January 2010 65,161,052 5,859,049 2,960,188 6,195,134 80,175,423

Additions - 31,805 134,061 28,679,642 28,845,508

Transfers in / (out) 15,320,865 2,543,285 - (17,864,150) -

Write offs        (18,884)                 -                  -                 -        (18,884)

Balance at 31 December 
2010   80,463,033   8,434,139   3,094,249 17,010,626 109,002,047

Depreciation and 
impairment losses

Balance at 1 January 2010 (6,351,795) (1,386,919) (536,410) - (8,275,124)

Charge for the year (9,840,004) (1,878,628) (632,273) - (12,350,905)

Write offs               450                  -                  -                  -              450

Balance at 31 December 
2010 (16,191,349) (3,265,547)   (1,168,683)                  - (20,625,579)

Carrying amounts

At 31 December 2010   64,271,684   5,168,592    1,925,566 17,010,626   88,376,468

2009
Network equipment 

and infrastructure
IT related 

assets
Furniture 

and fixtures
Capital work 

in progress Total

KD KD KD KD KD

Cost

Additions 65,192,833 5,859,049 2,966,400 6,195,134 80,213,416

Write offs      (31,781)               -         (6,212)                  -     (37,993)

Balance at 31 December 
2009

65,161,052 5,859,049    2,960,188   6,195,134 80,175,423

Depreciation and 
impairment losses

Charge for the period (6,354,574) (1,386,919) (537,342) - (8,278,835)

Write offs          2,779                 -              932                   -         3,711

Balance at 31 December 
2009

(6,351,795) (1,386,919)     (536,410)                   - (8,275,124)

Carrying amounts

At 31 December 2009 58,809,257 4,472,130    2,423,778    6,195,134 71,900,299

51 52



5. Intangible assets

Licenses

2010 2009

KD KD

Cost

Opening balance 101,200 -

Additions       669,319     101,200

Closing balance       770,519     101,200

Amortization 

Opening balance (16,867) -

Charge for the year / period     (211,362)     (16,867)

Closing balance     (228,229)     (16,867)

Carrying amount

At 31 December       542,290       84,333

6. Other non-current assets

Other non-current assets represent the key money paid to lessors as part of leasing contracts. Key money 
expensed during the year amounted to KD 271,295 (2009: KD 420,501).

7. Prepayments and other current assets

2010 2009

KD KD

Prepayments 2,291,960 1,747,328

Other current assets    174,925                -

2,466,885 1,747,328

8. Trade and other receivables

2010 2009

KD KD

Trade receivables, net 4,611,728 4,786,536

Other receivables    132,041    953,608

4,743,769 5,740,144
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9. Equity

9.1 Share capital

The Company’s authorized, issued and fully paid up share capital amounted to  KD 49,940,000 distributed on 
499,400,000 shares of 100 fils each. 

9.2 Statutory reserve

In accordance with the Kuwait Commercial Companies Law of 1960, as amended, and the Company’s 
articles of association, 10% of the profit for the year, is required to be transferred to the statutory reserve 
until the reserve totals 50% of the paid up share capital, after which such transfers can be discontinued by a 
resolution of the shareholders in the Annual General Assembly meeting upon recommendation by the Board 
of Directors. Distribution of the reserve is limited to the amount required to enable the payment of a dividend 
of 5% of paid up share capital to be made in years when retained earnings are not sufficient for the payment 
of a dividend of that amount. No transfers were made to the reserve during the year as losses were incurred 
by the Company.

9.3 Voluntary reserve

In accordance with the Company’s articles of association, 10% of profit for the year, before contribution to 
KFAS and directors’ remuneration, are transferred to the voluntary reserve. Such transfers can be discontinued 
by a resolution of the shareholders in the Annual General Assembly meeting upon recommendation by the 
Board of Directors. There are no restrictions on the distribution of this reserve. No transfers were made to the 
reserve during the year as losses were incurred by the Company.

10. Employees’ end of service benefits

2010 2009

KD KD

Opening balance  409,286 -

Charge for the year / period 259,988 439,955

Payments made during the year / period (23,203) (30,669)

Reversal  (259,036)               -

Closing balance    387,035   409,286

Change in estimate

During the year ended 31 December 2010, management reassessed its estimates in respect of the computation 
of provision for employees’ end of service benefits. The effect of these changes on employees’ end of service 
benefits, recognized in profit or loss, in the current year is KD 259,036.

11. Related party balances and transactions

Parties are considered to be related if one party, directly or indirectly through one or more intermediaries, has 
the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and 
operating decisions. 

Related parties primarily comprise of major shareholders of the Company, its directors, key management 
personnel and entities over which they exercise significant influence. Transactions with related parties 
are conducted in the normal course of business and are on terms and conditions approved 
by the Company’s management or by the Board of Directors.
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2010 2009

KD KD

Due to a related party

STC 7,056,178 16,384,609

7,056,178 16,384,609

Finance arrangements with the Parent Company are on an interest-free basis and are repayable on demand. 
None of the balances is secured.

The Company has significant inter-company transactions with the Parent Company. These transactions mainly 
comprise of seconded staff salaries, management fees and finance arrangements.

During the year, all transactions with related parties were conducted on terms approved by management. 
Details of significant related party transactions are disclosed below:

2010

For the period from 
22 July 2008 to 

31 December 2009

KD KD

Management fees incurred 2,428,532 1,965,213

Seconded staff salaries incurred 512,924 1,100,458

Finance arrangements - 10,688,207

Payment to STC:

- Management fees 599,035 -

- Finance arrangement 11,412,400 -

Compensation to key management personnel

Key management personnel comprise of the Board of Directors and key members of management having 
authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. The key 
management personnel compensation is as follows:

2010

For the period from 
22 July 2008 to 

31 December 2009

KD KD

Salaries, allowances and other benefits 491,587 510,344

End of service benefits       40,537       44,245

    532,124     554,589

12. Trade and other payables

2010 2009

KD KD

Current

Trade payables 18,427,313 22,769,158

Accruals and provisions 45,065,628 35,672,738

Other payables   4,803,162   4,204,864

68,296,103 62,646,760

Non-current

Trade payables 28,837,891                 -

97,133,994 62,646,760

During the year ended 31 December 2010, the Company has successfully rescheduled its current liabilities with 
a principal supplier amounting to KD 56.429 million (approximately US$ 200 million).

The Company’s exposure to currency and liquidity risk related to trade and other payables is disclosed in note 16.

Included with in accruals and provisions are capital expenditure accruals amounting to KD 19,272,428 (2009: 
KD 20,450,915) representing capital expenditure incurred by the Company but not invoiced by suppliers. These 
transactions have been excluded from acquisition of assets in the statement of cash flows (Note 4).

13. Other operating expenses

2010

For the period from 
22 July 2008 to 

31 December 2009

KD KD

Staff costs 9,051,301 11,211,244

Sales and marketing expenses 9,668,580 12,132,402

Consultancy fees 2,970,989 3,864,909

Repairs and maintenance 13,498,798 4,776,760

Rent and utilities 6,207,894 7,538,410

MOC charges 4,104,228 4,540,896

Provisions 1,435,204 2,016,492

Other expenses   3,726,142   2,965,786

50,663,136 49,046,899
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14. Basic loss per share

2010

For the period from 
22 July 2008 to 

31 December 2009

KD KD

Net loss for the year / period (20,486,243) (33,579,013)

Weighted average number of shares 499,400,000 499,400,000

Loss per share (fils)          (41.02)          (67.24)

Basic EPS is calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by 
the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year / period.

15. Commitments and Contingent liabilities

2010 2009

KD KD

Commitments

Capital commitments 14,114,962 13,666,841

Contingent liabilities

Letters of guarantee 6,337,840 131,368

Operating lease commitments

The Company enters into non-cancellable operating lease agreements in the normal course of business, which 
are principally in respect of property and equipment.

The future minimum operating lease commitments under these non-cancellable operating leases are as 
follows: 

2010 2009

KD KD

Less than one year 2,335,509 2,358,763

Between one and five years 1,722,325 5,836,628

More than five years 52,992 90,751

16. Financial instruments and risk management

Overview

The Company has exposure to the following risks from its use of financial instruments:

• credit risk
• liquidity risk
• market risk
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This note presents information about the Company’s exposure to each of the above risks, the Company’s 
objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Company’s management of 
capital. Further quantitative disclosures are included throughout these financial statements.

Risk management framework

The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Company’s 
risk management framework. The Board is responsible for developing and monitoring the Company’s risk 
management policies.

The Company’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Company, 
to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management 
policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and Company’s activities. 
The Company, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined 
and constructive control environment in which all employees understand their roles and obligations.

The Company’s Audit Committee oversees how management monitors compliance with the Company’s risk 
management policies and procedures and reviews the adequacy of the risk management framework in relation 
to the risks faced by the Company. 

Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial instrument 
fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company’s receivables and balances 
with banks

Exposure to credit risk

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure to 
credit risk at the reporting date was:

Carrying amount Carrying amount

2010 2009

KD KD

Cash and cash equivalents 2,606,815 14,402,573

Trade and other receivables 4,743,769   5,740,144

7,350,584 20,142,717

Cash and cash equivalents 

The Company limits its exposure to credit risk by only placing funds with counterparties with appropriate credit 
ratings. Given these credit ratings, management does not expect any counterparty to fail to meet its obligations.

Trade and other receivables

The Company’s exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. 
The demographics of the Company’s customer base, including the default risk of the industry and country, in 
which customers operate, has less of an influence on credit risk. 

The Company has established a credit policy under which each new customer is analyzed for creditworthiness. 
The Company’s exposure and the credit ratings of its counterparties are continuously monitored and the aggregate 
value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by 
counterparty limits that are reviewed and approved by the management annually. Ongoing credit evaluation 
is performed on the financial condition of trade receivables.

The Company does not have any significant credit risk exposure to any 
single counterparty or any group of counterparties having similar 
characteristics.

The Company does not require collateral in
respect of trade and other 
receivables. 
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Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The 
Company’s approach to managing liquidity is to ensure that it will always have sufficient liquidity to meet its 
liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking 
damage to the Company’s business plan and reputation. As disclosed in note 2, the Company has successfully 
rescheduled its current liabilities with a principal supplier amounting to KD 56.429 million (approximately US$ 
200 million) and in obtaining Islamic financing facilities as disclosed in Note 18.

The following are the remaining contractual maturity for its financial liabilities.

31 December 2010

Non-derivative financial 
liabilities Contractual undiscounted cash flows

Carrying 
amount

On 
demand

1 year 
or less 1- 2 years

More than 
2 years Total

KD KD KD KD KD KD

Trade and other payables 92,914,969 584,138 63,492,940 19,138,868 9,699,023 92,914,969

Due to a related party   7,056,178 7,056,178                  -                 -               -   7,056,178

99,971,147 7,640,316 63,492,940 19,138,868 9,699,023 99,971,147

Trade and other payables above exclude deferred revenue and income received in advance.

Commitments Contractual undiscounted cash flows

Carrying 
amount

On 
demand

1 year 
or less

1- 2 
years

More than  
2 years Total

KD KD KD KD KD KD

Acquisition of property and 
equipment

14,114,962 - - - 14,114,962 14,114,962

Operating lease 
commitments   4,110,826               - 2,335,509 1,478,486      296,831   4,110,826

18,225,788               - 2,335,509 1,478,486 14,411,793 18,225,788

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2010

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.
State of Kuwait

Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2010

The Company establishes an allowance for impairment that represents its estimate of incurred losses in respect 
of trade and other receivables. The main component of this allowance is a collective loss component established 
in respect of losses that have been incurred but not yet identified. The collective loss allowance is determined 
based on historical data of payment statistics for similar financial assets. 

Impairment losses

The aging of trade receivables at the reporting date was:

Gross
Provision for 

doubtful debts

2010 2010

KD KD

Billed not due 1,877,512 -

Billed and due 6,061,256 3,327,040

7,938,768 3,327,040

Gross
Provision for 

doubtful debts

2010 2010

KD KD

Billed not due 1,219,754 -

Billed and due 5,502,736 1,935,954

6,722,490 1,935,954

The movement in the provision for doubtful debts during the year / period was as follows:

2010

For the period from 
22 July 2008 to 

31 December 2009

KD KD

Balance at 1 January 1,935,954 -

Charge for the year / period 1,391,086 1,935,954

Balance at 31 December 3,327,040 1,935,954
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31 December 2009

Non-derivative financial 
liabilities Contractual undiscounted cash flows

Carrying 
amount

On 
demand

1 year 
or less 1- 2 years

More than  
2 years Total

KD KD KD KD KD KD

Trade and other 
payables 59,354,746 456,425 58,898,321 - - 59,354,746

Due to a related party 16,384,609 16,384,609                 -               -                 - 16,384,609

75,739,355 16,841,034 58,898,321               -                 - 75,739,355

Commitments Contractual undiscounted cash flows

Carrying 
amount

On 
demand

1 year 
or less 1- 2 years

More than  
2 years Total

KD KD KD KD KD KD

Acquisition of property 
and equipment 13,666,841 - - - 13,666,841 13,666,841

Operating lease 
commitments   8,286,142                  - 2,358,763 2,334,651 3,592,728 8,286,142

21,952,983                  - 2,358,763 2,334,651 17,259,569 21,952,983

Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates, profit rates and equity 
prices will affect the Company’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of 
market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while 
optimizing the return.

The Company’s exposure to market risk arises from:

• Currency risk
• Profit rate risk

Currency risk

Currency risk is the risk that the fair values or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to 
changes in foreign exchange rates. The Company operates mainly in Kuwait therefore its risk to foreign currency 
is limited to transactions that are denominated in currencies other than the Company’s respective functional 
currency. The currencies in which these transactions are primarily denominated are the Saudi Riyals (“SAR”) 
and US Dollars (“US$”) with its Parent Company and other suppliers respectively. The Company’s currency 
risk is managed by monitoring significant foreign currency exposures on a regular basis and taking necessary 
actions as and when required.

Exposure to currency risk 

The Company’s exposure to foreign currency risk was as follows based on notional amounts:

31 December 2010

US$ SAR

Trade and other payables 140,767,210 -

Due to a related party   13,204,142 44,217,045

Gross exposure 153,971,352 44,217,045

31 December 2009

US$ SAR

Trade and other payables 64,073,774 -

Due to a related party                  - 213,017,819

Gross exposure 64,073,774 213,017,819

The following significant exchange rates applied during the year / period:

31 December 2010 31 December 2009

Average rate

Reporting 
date

Spot rate Average rate

Reporting 
date

Spot rate

US$ 0.28810 0.28215 0.28718 0.28835

SAR 0.07687 0.07527 0.07672 0.07692

Sensitivity analysis

A 10% strengthening of the KD against the following currencies at 31 December would have increased/ 
(decreased) profit or loss by the amounts shown below. This analysis assumes that all other variables, in 
particular profit rates, remain constant. A 10% weakening of the KD against the following currencies at 31 
December would have had an equal but opposite effect on the above currencies to the amounts shown above, 
on the basis that all other variables remain constant.

Profit or loss

2010 2009

KD KD

US$ 4,343,436 1,847,558

SAR 332,822 1,638,533
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Profit rate risk

Profit rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because 
of changes in market profit rates. 

Financial instruments, which potentially subject the Company to profit rate risk, consist principally of cash and 
cash equivalents. 

The Company’s cash and cash equivalents are for a short term period and are set at fixed rates and therefore 
management believes there is minimal risk of significant losses due to profit rate fluctuations.

Fair values of financial instruments

The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, 
willing parties in an arm’s length transaction. Underlying the definition of fair value is the presumption that 
the Company is a going concern without any intention or need to liquidate, curtail materially the scale of its 
operations or undertake a transaction on adverse terms.

Financial instruments comprise financial assets and financial liabilities.

Financial assets consist of cash and cash equivalents and trade and other receivables. Financial liabilities 
consist of trade and other payables and due to a related party.

The fair values of the financial assets and liabilities are not significantly different from their carrying value. 

Amendments to IFRS 7, effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009, requires enhanced 
disclosures about fair value measurements. In particular, the amendment requires disclosure of fair value 
measurements by level using a fair value hierarchy. However, the adoption of the amendment does not have an 
impact on the disclosures since the Company does not have any financial instruments measured at fair value.

17. Capital risk management

The Company’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market 
confidence and to sustain future development of the Company. The Board of Directors monitors the Company 
performance in relation to its long range business plan and its long-term profitability objectives.

The Company’s objectives for managing capital are:

•  To safeguard the entity’s ability to continue as a going concern, so that it can continue to provide returns for 
shareholders and benefits for other stakeholders; and

•  To provide an adequate return to shareholders by pricing products and services commensurately with the 
level of risk.

18. Subsequent events

Subsequent to 31 December 2010, the Company obtained facilities amounting to KD 51 million through Islamic 
financing arrangements repayable over the next 1 - 5 years and include an Ijara facility amounting to KD 10 
million secured against certain items of property and equipment.

مخاطر معدل الربح

في  التغيرات  نتيجة  المالية  لألدوات  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطر  هي  الربح  معدل  مخاطر  إن 
معدالت الربح بالسوق.

تتكون األدوات المالية التي تعرض الشركة إلى مخاطر معدل الربح بصفة أساسية من النقد والنقد المعادل.

النقد والنقد المعادل لدى الشركة لفترة قصيرة األجل ومحدد بمعدالت ثابتة ولذلك تعتقد اإلدارة أن مخاطر الخسارة الجوهرية 
الناتجة عن التقلبات في معدل الربح تظل محدودة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استبدال األصل به أو سداد التزام بين أطراف ذات معرفة ورغبة في معامالت على أسس 
متكافئة. من المفهوم ضمنيًا في تعريف القيمة العادلة افتراض االستمرارية ألعمال الشركة وعدم وجود نية أو حاجة للتصفية 

أو تقليص عملياتها بشكل مادي أو أن تتولى معامالت بشروط غير مالئمة. 

تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

المالية  المطلوبات  وتتضمن  األخرى.  المدينة  واألرصدة  التجاريين  والمدينين  المعادل  والنقد  النقد  المالية  الموجودات  تشمل 
الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى والمستحق إلى طرف ذي صلة.

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن القيمة الدفترية لها.

تتطلب التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الذي يدخل حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2009، 
تحسين اإلفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة. وعلى وجه الخصوص، يتطلب التعديل اإلفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة 
حسب المستوى باستخدام تسلسل القيمة العادلة. إال أن تطبيق التعديل ليس له أي تأثير على اإلفصاحات حيث ليس لدى الشركة 

أي أدوات مالية بالقيمة العادلة.

17. إدارة مخاطر رأس المال

تهدف سياسة الشركة نحو الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية مما يؤدي إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق 
وكذلك لتعزيز التطورات المستقبلية للشركة. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة أداء الشركة فيما يتعلق بخطة األعمال طويلة األجل 

وأهداف الربحية طويلة األجل.

إن أهداف الشركة في إدارة رأس المال:

للمساهمين  ومنافع  للمساهمين  عوائد  تحقيق  مواصلة  أجل  من  عملياتها  في  االستمرار  على  الشركة  قدرة  على  •��الحفاظ 
اآلخرين.

•�توفير عائد مالئم للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بالتناسب مع مستوى المخاطر.

18. أحداث الحقة

بعد تاريخ 31 ديسمبر 2010، حصلت الشركة على تسهيالت  بمبلغ 51 مليون دينار كويتي عن طريق ترتيبات تمويل إسالمي تستحق 
خالل1- 5 سنوات و تتضمن تمويل باإلجارة بمبلغ 10 مليون دينار كويتي تم رهنها مقابل بعض بنود الممتلكات والمعدات.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م
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31 ديسمبر 2009

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومةالمطلوبات المالية غير المشتقة

القيمة 
الدفترية

عند 
الطلب

سنة واحدة 
أو أقل

من سنة 
إلى سنتين

أكثر من 
اإلجماليسنتين

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة 
أخرى

59,354,746456,42558,898,321--59,354,746

16,384,609-            -                 -                16,384,60916,384,609المستحق إلى طرف ذي صلة

75,739,35516,841,03458,898,321                 -            -75,739,355

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومةااللتزامات

القيمة 
الدفترية

عند 
الطلب

سنة واحدة 
أو أقل

من سنة 
إلى سنتين

أكثر من 
اإلجماليسنتين

دينار دينار كويتي
كويتي

دينار 
كويتي

دينار 
دينار دينار كويتيكويتي

كويتي

13,666,84113,666,841---13,666,841شراء ممتلكات ومعدات

8,286,142  3,592,728  2,358,7632,334,651   -               8,286,142  إلتزامات التأجير التشغيلي

21,952,983               -   2,358,7632,334,65117,259,56921,952,983

مخاطر السوق

الفائدة  ومعدل  األجنبي  الصرف  معدالت  مثل  السوق  أسعار  في  تحدث  التي  التقلبات  تأثير  احتمال  في  السوق  مخاطر  تتمثل 
وأسعار األسهم على إيرادات الشركة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. إن الهدف من عملية إدارة مخاطر السوق هو إدارة 

التعرضات لمخاطر السوق وضبطها في إطار حدود مقبولة، مع األخذ في االعتبار الوصول إلى الحد األقصى من العوائد.

ينشأ تعرض الشركة لمخاطر السوق مما يلي:

•�مخاطر العمالت األجنبية
•�مخاطر معدل الربح

مخاطر العمالت األجنبية

نتيجة  المالية  لألدوات  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تذبذب  عن  الناشئة  المخاطر  هي  العملة  مخاطر  إن 
التغيرات في معدل الصرف األجنبي. تعمل الشركة بصفة أساسية في الكويت ولذلك يقتصر تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية 
على المعامالت بعمالت غير عملة التعامل للشركة. وتلك المعامالت يتم القيام بها بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر 
األمريكي مع الشركة األم والموردين اآلخرين على التوالي. ويتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية للشركة من خالل مراقبة التعرض 

الجوهري لمخاطر العمالت بصفة منتظمة وكذلك اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيثما تطلب األمر ذلك.

التعرض لمخاطر العمالت األجنبية 

فيما يلي تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على أساس المبالغ االسمية:

31 ديسمبر 2010

ريال سعوديدوالر أمريكي

-140,767,210دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

13,204,14244,217,045  المستحق إلى طرف ذي صلة

153,971,35244,217,045إجمالي التعرض 

31 ديسمبر 2009

ريال سعوديدوالر أمريكي

-64,073,774دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

213,017,819-                  المستحق إلى طرف ذي صلة

64,073,774213,017,819  إجمالي التعرض 

فيما يلي معدالت الصرف الهامة المطبقة خالل السنة/ الفترة:

31 ديسمبر 312009 ديسمبر 2010

متوسط متوسط سعر الصرف
سعر الصرف

سعر الصرف 
الفوري

متوسط 
سعر الصرف

سعر الصرف 
الفوري

0.288100.282150.287180.28835دوالر أمريكي

0.076870.075270.076720.07692ريال سعودي

تحليل الحساسية

إن ارتفاع الدينار الكويتي بمقدار %10 مقابل العمالت التالية في 31 ديسمبر، قد يؤدي إلى زيادة / )نقص( األرباح أو الخسائر بالمبالغ 
المعروضة أدناه. إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى وتحديداً معدالت الربح. إن انخفاض الدينار الكويتي بمقدار 
%10 مقابل العمالت التالية كما في 31 ديسمبر، قد يؤدي إلى تأثير مماثل ولكن معاكس على العمالت أعاله بالمبالغ الموضحة 

في الجدول السابق، مع افتراض ثبات كافة المتغيرات األخرى.

األرباح أو الخسائر
20102009

دينار كويتيدينار كويتي

4,343,4361,847,558دوالر أمريكي

332,8221,638,533ريال سعودي

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م
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قامت الشركة بتكوين مخصص لالنخفاض في القيمة يمثل تقييمها للخسائر المتكبدة بالنسبة للمدينين التجاريين واألرصدة 
ولكن  تكبدها  تم  التي  بالخسائر  يتعلق  مجمع  خسارة  عنصر  عن  عبارة  المخصص  لهذا  األساسية  العناصر  إن  األخرى.  المدينة 
لم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة المجمع على أساس المعلومات التاريخية إلحصائيات الدفع للموجودات 

المالية المماثلة. 

خسائر االنخفاض في القيمة

فيما يلي بيان بأعمار المدينين التجاريين:

اإلجمالي

مخصص الديون 
المشكوك في 

تحصيلها
20102010

دينار كويتيدينار كويتي

-1,877,512تم إصدار فواتير لها ولم يمِض ميعاد استحقاقها

3,327,040    6,061,256    تم إصدار فواتير لها ومضى ميعاد استحقاقها

    7,938,768    3,327,040

اإلجمالي

مخصص الديون 
المشكوك في 

تحصيلها
20092009

دينار كويتيدينار كويتي

-1,219,754تم إصدار فواتير لها ولم يمِض ميعاد استحقاقها

1,935,954    5,502,736     تم إصدار فواتير لها ومضى ميعاد استحقاقها

     6,722,490    1,935,954

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة فيما يخص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة / الفترة:

2010

للفترة من 
22 يوليو 2008 إلى 31 

ديسمبر 2009
دينار كويتيدينار كويتي

-1,935,954الرصيد في 1 يناير

1,935,954    1,391,086     المحمل للسنة/ للفترة

1,935,954    3,327,040     الرصيد كما في 31 ديسمبر

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن هدف الشركة من إدارة السيولة 
لديها هو التأكد من توافر السيولة الكافية لتلبية التزاماتها عند استحقاقها، في الظروف العادية وأوقات العسر المالي، وذلك 
دون تكبد أية خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر المساس بسمعة الشركة. وكما هو مبين في إيضاح 2، نجحت الشركة في 
إعادة جدولة التزاماتها الحالية مع المورد الرئيسي بمبلغ 56.429 مليون دينار كويتي )200 مليون دوالر أمريكي تقريبًا( والحصول 

على تسهيالت تمويل إسالمي كما هو مبين في ايضاح 18.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية:

31 ديسمبر 2010

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومةالمطلوبات المالية غير المشتقة

القيمة 
الدفترية

عند 
الطلب

سنة واحدة 
أو أقل

من سنة 
إلى سنتين

أكثر من 
اإلجماليسنتين

دينار 
كويتي

دينار 
دينار كويتيكويتي

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة 
أخرى

92,914,969584,13863,492,94019,138,8689,699,02392,914,969

7,056,178  -              -                -                 7,056,1787,056,178المستحق إلى طرف ذي صلة

99,971,1477,640,31663,492,94019,138,8689,699,02399,971,147

يستثنى من الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى أعاله اإليرادات المؤجلة واإليرادات المستلمة مقدمًا.

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومةااللتزامات

القيمة 
الدفترية

عند 
الطلب

سنة واحدة 
أو أقل

من سنة 
إلى سنتين

أكثر من 
اإلجماليسنتين

دينار 
كويتي

دينار 
دينار كويتيكويتي

دينار 
دينار كويتيكويتي

دينار 
كويتي

14,114,96214,114,962---14,114,962شراء ممتلكات ومعدات

4,110,826  296,831     1,478,486   2,335,509    -             4,110,826  إلتزامات التأجير التشغيلي

18,225,788             -    2,335,509   1,478,48614,411,79318,225,788

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م
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14. خسارة السهم األساسية

2010
للفترة من 22 يوليو 2008 

إلى 31 ديسمبر 2009
دينار كويتي دينار كويتي 

(33,579,013)(20,486,243)صافي خسارة السنة/ الفترة

499,400,000499,400,000المتوسط المرجح لعدد األسهم

(67.24)          (41.02)          خسارة السهم )فلس(

المتوسط  على  بالشركة  العاديين  المساهمين  إلى  العائدة  الخسارة  أو  الربح  بتقسيم  األساسية  السهم  ربحية  احتساب  يتم 
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة/ الفترة.

15. إلتزامات ومطلوبات محتملة

20102009

دينار كويتيدينار كويتي

االلتزامات
14,114,96213,666,841إلتزامات رأسمالية

مطلوبات محتملة
6,337,840131,368خطابات الضمان

إلتزامات عقود التأجير التشغيلي

أساسية  بصفة  تتعلق  والتي  لألعمال،  االعتيادي  النشاط  إطار  في  لإللغاء  قابلة  غير  تشغيلي  تأجير  عقود  في  الشركة  دخلت 
بالممتلكات والمعدات.

فيما يلي الحد األدنى اللتزامات التأجير التشغيلي المستقبلية بموجب التزامات التأجير التشغيلي غير القابلة لإللغاء:

20102009

دينار كويتيدينار كويتي

2,335,5092,358,763ال تزيد عن سنة

1,722,3255,836,628أكثر من سنة وال تزيد عن خمس سنوات

52,99290,751تزيد عن خمس سنوات

16. األدوات المالية وإدارة المخاطر

نظرة عامة

نتيجة الستخدام األدوات المالية، تتعرض الشركة للمخاطر التالية:

•�مخاطر االئتمان
•�مخاطر السيولة

•�مخاطر السوق

يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله، كما يوضح أهداف الشركة وسياساتها وأنشطتها نحو 
البيانات  هذه  في  الكمية  اإليضاحات  من  المزيد  إدراج  تم  وقد  المال.  لرأس  الشركة  إدارة  وكيفية  وإدارتها  المخاطر  تلك  قياس 

المالية.

إطار عمل إدارة المخاطر

يتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة إلعداد واإلشراف على اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن مجلس اإلدارة 
مسئول عن تطوير سياسات إدارة المخاطر بالشركة ومراقبتها.

الشركة وتحليلها، ووضع حدود وضوابط  التي تواجه  المخاطر  التعرف على  بالشركة بهدف  المخاطر  إدارة  تم إعداد سياسات 
بشكل  المخاطر  إدارة  ونظم  سياسات  مراجعة  وتتم  الموضوعة.  بالحدود  االلتزام  ومدى  المخاطر  ومراقبة  مالئمة،  مخاطر 
إن الشركة تهدف من خالل معايير وإجراءات  التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة الشركة.  التغيرات  منتظم لتعكس 

التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم.

الشركة  لدى  المخاطر  إدارة  وإجراءات  بسياسات  لاللتزام  اإلدارة  مراقبة  كيفية  على  باإلشراف  بالشركة  التدقيق  لجنة  تقوم 
ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يخص المخاطر التي تواجهها الشركة.

مخاطر االئتمان

سداد  عن  المالية  األداة  في  المقابل  الطرف  أو  العميل  عجز  حال  في  للشركة  المالية  الخسارة  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر  إن 
التزاماته التعاقدية، وتنشأ تلك المخاطر بشكل أساسي من مديني الشركة واألرصدة لدى البنوك.

التعرض لمخاطر االئتمان

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر 
االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي:

القيمة الدفتريةالقيمة الدفترية
20102009

دينار كويتيدينار كويتي

2,606,81514,402,573النقد والنقد المعادل

5,740,144    4,743,769    مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

    7,350,584  20,142,717

النقد والنقد المعادل

تحد الشركة من التعرض لمخاطر االئتمان من خالل إيداع األموال فقط مع األطراف التي لديها تصنيفات ائتمانية مالئمة. ومع 
األخذ في االعتبار هذه التصنيفات االئتمانية، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي طرف في الوفاء بالتزاماته.

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي بالسمات الفردية لكل عميل. إن الخصائص السكانية لقاعدة عمالء الشركة 
بما فيها مخاطر التخلف عن السداد للقطاع وللدولة التي يعمل بها العمالء لها تأثير محدود على مخاطر االئتمان.

أعدت الشركة سياسة ائتمان يتم بموجبها إجراء تحليل لكل عميل جديد من حيث الجدارة االئتمانية. يتم بصفة مستمرة مراقبة 
تعرض الشركة للمخاطر والتصنيفات االئتمانية لألطراف المقابلة ويتم توزيع القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين األطراف 
المعتمدة. يتم السيطرة على التعرض لمخاطر االئتمان من خالل حدود الطرف المقابل التي يتم مراجعتها والموافقة عليها من 

قبل اإلدارة سنويًا. يتم إجراء تقييم االئتمان بشأن الوضع المالي للمدينين التجاريين.

ليس لدى الشركة أي تعرض جوهري لمخاطر االئتمان ألي طرف مقابل أو مجموعة أطراف مقابلة لها نفس سمات المخاطر.

وال تطلب الشركة ضمان فيما يتعلق بالمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت
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20102009

دينار كويتي دينار كويتي 
المستحق إلى طرف ذي صلة

16,384,609  7,056,178    شركة االتصاالت السعودية 

    7,056,178  16,384,609

ال يتم تحميل فوائد على الترتيبات التمويلية مع الشركة األم وهي مستحقة السداد عند الطلب. كما أن األرصدة غير مضمونة.

لدى الشركة معامالت هامة فيما بينها وبين الشركة األم. وتشمل هذه المعامالت بصفة أساسية الرواتب وأتعاب اإلدارة والترتيبات 
التمويلية.

بيان تفاصيل  اإلدارة. فيما يلي  المعتمدة من قبل  الصلة وفقًا للشروط  السنة، مع األطراف ذات  المعامالت، خالل  أجريت كافة 
المعامالت الهامة مع األطراف ذات الصلة:

2010

 للفترة من
 22 يوليو 2008 إلى

31 ديسمبر 2009

دينار كويتي دينار كويتي 

2,428,5321,965,213أتعاب إدارة متكبدة

512,9241,100,458رواتب موظفين منتدبين متكبدة

10,688,207-ترتيبات تمويلية

المدفوع لشركة اإلتصاالت السعودية:
-599,035- أتعاب إدارة

-11,412,400- ترتيبات تمويلية

المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا

يتمثل موظفو اإلدارة العليا بأعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين لهم الصالحية والمسؤولية عن التخطيط 
والتوجيه والسيطرة على أنشطة الشركة. فيما يلي مدفوعات موظفي اإلدارة العليا:

2010

 للفترة من
 22 يوليو 2008 إلى

31 ديسمبر 2009

دينار كويتي دينار كويتي 

491,587510,344رواتب وبدالت ومزايا أخرى 

44,245          40,537          مكافأة نهاية الخدمة

        532,124        554,589

12. دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

20102009

دينار كويتيدينار كويتي

متداولة
18,427,31322,769,158دائنون تجاريون

45,065,62835,672,738مستحقات ومخصصات

4,204,864    4,803,162    أرصدة دائنة أخرى

  68,296,103  62,646,760

غير متداولة
-                   28,837,891  دائنون تجاريون

  97,133,994  62,646,760

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، نجحت الشركة في إعادة جدولة ديونها الحالية بمبلغ 56,429 مليون دينار كويتي 
مع المورد الرئيسي )200 مليون دوالر أمريكي تقريبًا(.

تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر العملة والسيولة المتعلقة بالدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى في إيضاح 16.

تمثل  كويتي(  دينار   20,450,915  :2009( كويتي  دينار   19,272,428 بمبلغ  رأسمالية  نفقات  والمخصصات  المستحقات  تتضمن 
المعامالت من  الموردين. وقد استبعدت هذه  الشركة ولم يتم استالم فواتير لها من قبل  التي تكبدتها  الرأسمالية  النفقات 

شراء الموجودات في بيان التدفقات النقدية )إيضاح 4(.

13. مصروفات تشغيلية أخرى

2010

للفترة من 
22 يوليو 2008 إلى 

31 ديسمبر 2009

دينار كويتيدينار كويتي

9,051,30111,211,244تكاليف موظفين

9,668,58012,132,402مصروفات مبيعات وتسويق

2,970,9893,864,909أتعاب استشارات

13,498,7984,776,760تشغيل وصيانة الشبكة 

6,207,8947,538,410اإليجار والمرافق

4,104,2284,540,896رسوم وزارة المواصالت

1,435,2042,016,492مخصصات

2,965,786    3,726,142    مصروفات أخرى

  50,663,136  49,046,899

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م
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5. موجودات غير ملموسة

تراخيص

20102009

دينار كويتي دينار كويتي 

التكلفة

-101,200رصيد أول المدة

101,200       669,319       إضافات

101,200       770,519        رصيد آخر المدة

اإلطفاء

-(16,867)رصيد أول المدة

(16,867)       (211,362)      المحمل للسنة / للفترة

(16,867)       (228,229)      رصيد آخر المدة

القيمة الدفترية

84,333         542,290        في 31 ديسمبر 

6. موجودات غير متداولة أخرى

االنتفاع  التأجير. بلغ حق  المؤجرين كجزء من عقود  إلى  المدفوع  االنتفاع  المتداولة األخرى مبلغ حق  الموجودات غير  تمثل 
المصروف خالل السنة 271,295 دينار كويتي )2009: 420,501 دينار كويتي(. 

7. مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى 

20102009

دينار كويتي دينار كويتي 

2,291,9601,747,328مدفوعات مقدمًا

-                   174,925       موجودات متداولة أخرى

    2,466,885    1,747,328

8. مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

20102009

دينار كويتي دينار كويتي 

4,611,7284,786,536مدينون تجاريون بالصافي

953,608       132,041       أرصدة مدينة أخرى

     4,743,769    5,740,144

9. حقوق الملكية

1.9 رأس المال

 100 بقيمة  سهم   499,400,000 على  موزعًا  كويتي  دينار   49,940,000 والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  الشركة  مال  رأس  بلغ 
فلس للسهم الواحد.

1.9 االحتياطي اإلجباري

من   10% تحويل  يتم  للشركة،  األساسي  والنظام  وتعديالته   1960 لعام  الكويتي  التجارية  الشركات  قانون  لمتطلبات  وفقًا 
وقف  معه  يجوز  والذي  المدفوع،  المال  رأس  من   50% إلى  االحتياطي  إجمالي  يصل  حتى  اإلجباري  االحتياطي  إلى  السنة  ربح 
توزيع  إن  االدارة.   مجلس  توصية  على  بناًء  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل  المساهمين  من  صادر  بقرار  التحويالت 
االحتياطي اإلجباري محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح تصل إلى %5 من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تكفي فيها 

األرباح المرحلة لدفع مثل هذه التوزيعات. لم يتم عمل أي تحويل إلى االحتياطي خالل السنة حيث أن الشركة تكبدت خسائر.

1.9 االحتياطي االختياري

العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة  من  كل  توزيع  قبل  السنة  ربح  من   10% تحويل  يتم  الشركة،  تأسيس  لعقد  وفقا 
خالل  من  المساهمين  من  بقرار  التحويالت  هذه  وقف  يتم  االختياري.  االحتياطي  حساب  إلى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافأة 
اجتماع الجمعية العمومية السنوي وبناء على توصيات مجلس اإلدارة. ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي. لم يتم عمل 

أي تحويل إلى االحتياطي خالل السنة حيث أن الشركة تكبدت خسائر.

10. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

20102009

دينار كويتي دينار كويتي 

- 409,286رصيد أول المدة

259,988439,955المحمل للسنة / للفترة 

(30,669)(23,203)المدفوعات التي تم سدادها خالل السنة / الفترة

-                   (259,036)      رد مخصص

409,286       387,035       رصيد آخر المدة

التغير في التقديرات 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، قامت اإلدارة بإعادة تقييم تقديراتها فيما يتعلق باحتساب مخصص نهاية الخدمة 
للموظفين. يبلغ تأثير هذه التغيرات على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر في السنة 

الحالية 259,036 دينار كويتي. 

11. األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة

على  أكثر  أو  وسيط  خالل  من  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  القدرة  للطرف  يكون  عندما  صلة  ذات  أطرافًا  األطراف  اعتبار  يتم 
السيطرة على الطرف اآلخر أو يمكنه ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية. 

تتضمن األطراف ذات الصلة بشكل رئيسي المساهمين الرئيسيين بالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا والشركات 
التي يمكنهم ممارسة تأثير جوهري عليها. يتم القيام بالمعامالت مع أطراف ذات صلة في إطار النشاط االعتيادي للشركة وتتم 

وفقًا للبنود والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة أو مجلس اإلدارة.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
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4. الممتلكات والمعدات

2010
معدات الشبكة 
والبنية التحتية

 موجودات
 متعلقة

بتكنولوجيا 
المعلومات

أثاث 
وتركيبات

 أعمال
 رأسمالية

اإلجماليقيد التنفيذ
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة
65,161,0525,859,0492,960,1886,195,13480,175,423الرصيد في 1 يناير 2010

31,805134,06128,679,64228,845,508-إضافات

-(17,864,150)-15,320,8652,543,285تحويالت 

(18,884)       -                   -                   -                  (18,884)        مشطوبات 

80,463,0338,434,1393,094,24917,010,626109,002,047  الرصيد في 31 ديسمبر 2010

االستهالك وخسائر 
االنخفاض في القيمة

(8,275,124)-(536,410)(1,386,919)(6,351,795)الرصيد في 1 يناير 2010

(12,350,905)-(632,273)(1,878,628)(9,840,004)المحمل للسنة 

450              -                   -                   -                   450              مشطوبات 

 (20,625,579)-                   (1,168,683)   (3,265,547)  (16,191,349) الرصيد في 31 ديسمبر 2010

القيمة الدفترية
88,376,468  17,010,626  1,925,566    5,168,592    64,271,684  في 31 ديسمبر 2010

تشمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المعدات الخلوية ومعدات أخرى. تلك الموجودات غير خاضعة لالستهالك حتى يتم فحص 
الشبكة وتكون متاحة أو جاهزة لالستخدام.

تم استبعاد معامالت غير نقدية بمبلغ 19,272,428 دينار كويتي من بيان التدفقات النقدية )إيضاح 12(. 

التغير في التقديرات

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، قامت اإلدارة بإعادة تقييم تقديراتها لألعمار االنتاجية لبعض بنود معدات الشبكة 
والبنية التحتية من ثالث سنوات إلى سبع سنوات. يبلغ تأثير هذه التغيرات على مصاريف االستهالك المعترف بها في بيان األرباح 

أو الخسائر، في الفترات الحالية والمستقبلية لألعمار االنتاجية المتبقية 1,370,680 و 2,741,360 دينار كويتي على التوالي. 

2009
معدات الشبكة 
والبنية التحتية

موجودات 
متعلقة 

بتكنولوجيا 
المعلومات

 أثاث
وتركيبات

أعمال 
 رأسمالية

اإلجماليقيد التنفيذ
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة
65,192,8335,859,0492,966,4006,195,13480,213,416إضافات

(37,993)       -                         (6,212)         -                  (31,781)       مشطوبات

80,175,423  6,195,134    2,960,188    5,859,049    65,161,052  الرصيد في 31 ديسمبر 2009

االستهالك وخسائر 
االنخفاض في القيمة

(8,278,835)-(537,342)(1,386,919)(6,354,574)المحمل للفترة

3,711           -                   932              -                   2,779           مشطوبات

(8,275,124)  -                   (536,410)(1,386,919)  (6,351,795)الرصيد في 31 ديسمبر 2009

القيمة الدفترية
71,900,299  6,195,134    2,423,778    4,472,130    58,809,257  في 31 ديسمبر 2009

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م
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ك. برامج والء العمالء
إن المكافآت الناتجة عن متحصالت البيع يتم تأجيلها حتى يسترد العميل المكافأة أو يتم الوفاء بااللتزام المتعلق بالمكافأة.

يتم االعتراف باإليرادات المؤجلة كإيراد عندما ال يكون من المحتمل استرداد المكافآت. 

ل. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع %1 من الربح الخاضع للضريبة بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس 
ينبغي  أنه  على  ينص  الذي  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار  أساس  على  المعدل  لالحتساب  وفقًا  اإلدارة 
استبعاد الدخل من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والتحويل إلى االحتياطي القانوني من ربح السنة 

عند تحديد حصة المساهمة.

م. الزكاة

يتم احتساب مساهمة الزكاة بواقع %1 من صافي ربح الفترة والمنصوص عليها وفقًا لمتطلبات القانون رقم 46 لعام 2006 
ويتم تحميلها في بيان األرباح أو الخسائر.

ن. عقود التأجير
تحديد ما إذا كانت االتفاقية تتضمن عقود تأجير 

في بداية االتفاقية، تحدد الشركة ما إذا كانت هذه االتفاقية تتضمن عقد تأجير. يكون األصل المحدد موضوع عقد اإليجار إذا 
كان تنفيذ االتفاقية يعتمد على استخدام هذا األصل. تمنح االتفاقية حق استخدام األصل إذا كانت االتفاقية تمنح الشركة حق 

السيطرة على استخدام األصل. 

في بداية االتفاقية أو عند مراجعتها، تقوم الشركة بفصل المدفوعات والمبالغ األخرى المطلوبة بموجب هذه االتفاقية إلى 
مدفوعات ومبالغ إيجار ومدفوعات ومبالغ لبنود أخرى على أساس القيمة العادلة. عند إبرام الشركة عقد إيجار تمويلي والذي 
ال يتم بموجبه فصل المدفوعات بشكل موثوق فيه، فانه يتم االعتراف باألصل أو االلتزام بمبلغ يساوي القيمة العادلة لألصل. 
االلتزام باستخدام معدل  التمويلية ذات الصلة على  التكاليف  اثبات  المدفوعات ويتم  االلتزام عند سداد  والحقًا يتم تخفيض 

االقتراض المتزايد للشركة. 

يتم إثبات المدفوعات بموجب عقود التأجير التشغيلي في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير. 
ويتم تسجيل حوافز التأجير المستلمة كجزء من إجمالي مصروفات التأجير على مدى فترة التأجير.

س. المطلوبات المحتملة
المطلوبات المحتملة هي االلتزامات الحالية التي تنشأ من أحداث ماضية والتي ال يحتمل أن ينتج عنها تدفق للمنافع االقتصادية 

أو التي ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. 

ع. العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت المقومة بعمالت أجنبية إلى الدينار الكويتي وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. يتم تحويل 
السائدة  الكويتي وفقًا ألسعار الصرف  الدينار  إلى  المالي  المركز  بيان  بتاريخ  بالعمالت األجنبية  النقدية  الموجودات والمطلوبات 

بذلك التاريخ . يتم إدراج الفروق الناتجة عن التحويل في بيان األرباح أو الخسائر. 

يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى عملة التعامل 
بيان  التحويل في  الناتجة عن إعادة  إثبات فروق العمالت األجنبية  القيمة العادلة. يتم  بتاريخ تحديد  وفقًا لسعر الصرف السائد 

األرباح أو الخسائر.

ف. معايير وتفسيرات جديدة لم يتم تطبيقها بعد
يوجد عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات والتي ال تسري على السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، 

ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية.

•��تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 32 األدوات المالية: 
العرض – تصنيف حقوق إصدار أسهم

يسري على الفترات السنوية اعتبارًا من أو بعد 
1 فبراير 2010

•��تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 19 
سداد المطلوبات المالية بأدوات حقوق الملكية

يسري على الفترات السنوية اعتبارًا من أو بعد 
1 يوليو 2010

•��تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 1 تطبيق 
المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى – إعفاء 

محدود من أرقام المقارنة المعيار الدولي للتقارير المالية 
7 اإلفصاح عن للشركات التي تقوم بتطبيق المعايير للمرة 

األولى

يسري على الفترات السنوية اعتبارًا من أو بعد 
1 يوليو 2010

•��معيار المحاسبة الدولي 24 إفصاحات األطراف ذات الصلة 
)المعدل 2009(

يسري على الفترات السنوية اعتبارًا من أو بعد 
1 يناير 2010

•��تعديالت على تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
للتقارير المالية 14 و معيار المحاسبة الدولي 19 - 

حدود األصل المرتبط بالمنفعة المحددة والحد األدنى 
لمتطلبات التمويل ومدى ارتباطهم

يسري على الفترات السنوية اعتبارًا من أو بعد 
1 يناير 2011

يسري على الفترات السنوية اعتبارًا من أو بعد •��المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية
1 يناير 2013

•��تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية لسنة 2009 
– معايير متعددة

 يسري على الفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد
1 يوليو 2010

تتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لن يكون له أي تأثير مادي على البيانات المالية للشركة في فترة التطبيق 
المبدئي.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
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هـ. األدوات المالية

i. التصنيف

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، تقوم الشركة بتصنيف أدواتها المالية كـ »قروض ومدينون« و»مطلوبات مالية غير تلك 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر«. تحدد اإلدارة التصنيف المناسب عند اقتناء األداة المالية.

ii. التحقق واالستبعاد

استبعاد  يتم  األدوات.  لهذه  التعاقدية  لألحكام  طرفًا  الشركة  تصبح  عندما  المالية  المطلوبات  أو  المالية  الموجودات  تتحقق 
الموجودات المالية عندما ينتهي الحق التعاقدي في استالم التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات المالية أو عندما تقوم 
مخاطر  كافة  نقل  فيها  يتم  معاملة  في  المالية  الموجودات  تلك  من  النقدية  التدفقات  استالم  في  الحق  بتحويل  الشركة 
انتهاء  أو  إلغائه  أو  العقد  في  المحدد  االلتزام  من  اإلعفاء  يتم  عندما  المالية  المطلوبات  استبعاد  يتم  المالي.  األصل  ومنافع 
صالحية استحقاقه. يتم تسجيل كافة عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية باستخدام تاريخ المتاجرة. إن عمليات 
الشراء والبيع االعتيادية هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية يتم تحديدها عامة 

وفقًا للقوانين أو األعراف المتعامل بها في السوق.

iii. القياس

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة )والتي تتضمن تكاليف المعاملة(.

قروض ومدينون

أو محدد وتكون غير مسعرة في أسواق نشطة.  ثابت  القروض والمدينين هي موجودات مالية غير مشتقة ذات استحقاق  إن 
المدينة  واألرصدة  التجاريين  المدينين  تصنيف  يتم  الفعلي.  العائد  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  إدراجها  الحقًا  ويتم 

األخرى والنقد والنقد المعادل كقروض ومدينين.

مطلوبات مالية غير تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

يتم الحقًا قياس المطلوبات المالية غير تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طريقة العائد الفعلي. يتم تصنيف المستحق إلى طرف ذي صلة والدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى كمطلوبات مالية 

غير تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

القيمة العادلة

المطفأة عن طريق خصم  بالتكلفة  المالية قصيرة األجل والمدرجة  األدوات  المالية بخالف  العادلة لألدوات  القيمة  يتم تقدير 
التدفقات النقدية المستقبلية التعاقدية بأسعار الفائدة الحالية بالسوق لألدوات المالية المماثلة.

و. النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل واالستثمارات في أدوات السوق 

النقدي اإلسالمي والتي يحل استحقاقها خالل ثالثة شهور أو أقل من تاريخ إيداعها.

ز. المخصصات
يتم إثبات المخصص عندما يكون على الشركة التزامات قانونية قائمة أو متوقعة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل 
أن يتطلب تسوية هذا االلتزام من قبل الشركة. يتم قياس المخصصات على أساس أفضل تقدير إلدارة الشركة للنفقات المطلوبة 

لسداد االلتزام بتاريخ الفترة المحاسبية ويتم خصمها إلى القيمة الحالية إذا كان التأثير مادي.

ح. االنخفاض في القيمة
i. الموجودات المالية

تعتبر الشركة وجود دليل على االنخفاض في قيمة القروض واألرصدة المدينة على مستوى أصل محدد ومجموعة أصول. يتم 
تقييم األرصدة المدينة الهامة بصورة فردية لغرض قياس االنخفاض في القيمة بصورة محددة.

بالنسبة لجميع القروض واألرصدة المدينة الهامة بصورة فردية التي ال تكون منخفضة القيمة بشكل محدد، فإنه يتم تقييمها 
 بشكل جماعي لحدوث أي انخفاض في القيمة ولكن لم يتم تحديده. بالنسبة للقروض واألرصدة المدينة غير الهامة بصورة فردية،

فإنه يتم تقييمها من خالل تجميع القروض واألرصدة المدينة في مجموعات لها نفس سمات المخاطر.

المدفوعات  تحصيل  في  السابقة  الشركة  خبرة  المدينة  األرصدة  من  مجموعة  قيمة  النخفاض  الموضوعي  الدليل  يشتمل 
الملحوظة  التغيرات  إلى  االئتمان، باإلضافة  المتأخرة السداد في مجموعة تتعدى متوسط فترة  المدفوعات  والزيادة في عدد 

في الظروف واألحوال االقتصادية المحلية التي ترتبط بالتعثر في سداد األرصدة المدينة.

الدفترية والقيمة  القيمة  بين  الفرق  أنه  بالتكلفة المطفأة على  القيمة ألصل مالي يقاس  يتم احتساب خسارة االنخفاض في 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل. يتم اثبات الخسائر في بيان األرباح أو الخسائر ويتم ردها في مخصص 
للقروض واألرصدة المدينة. في حال وقوع أحداث الحقة )أي: السداد من قبل المدين( تؤدي إلى انخفاض خسارة االنخفاض في 

القيمة؛ يتم رد االنخفاض في خسارة االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر. 

ii. الموجودات غير المالية

على  دليل  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  محاسبية  فترة  كل  بتاريخ  للشركة  المالية  غير  للموجودات  الدفترية  القيمة  مراجعة  يتم 
االنخفاض في القيمة. في حال وجود هذا الدليل، يتم تقدير القيمة المستردة لألصل.

تمثل القيمة المستردة لألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة التشغيلية أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أيهما أعلى. عند تقدير 
مناسب  خصم  سعر  باستخدام  الحالية  القيمة  إلى  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  يتم  التشغيلية  القيمة 
القيمة  تقدير  حال  في  النقد.  إنتاج  وحدة  أو  لألصل  المحددة  والمخاطر  للمال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقديرات  يعكس 
إلى  النقد  إنتاج  أو وحدة  الدفترية لألصل  القيمة  الدفترية، يتم تخفيض  بأقل من قيمتها  النقد  إنتاج  أو وحدة  المستردة لألصل 

مقدار القيمة المستردة له. يتم تحقق خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر.

يتم تقدير خسائر االنخفاض في القيمة المحققة في فترات سابقة بتاريخ كل بيان مركز مالي لمؤشرات انخفاض الخسارة أو 
عدم وجودها. يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة في حال وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المستردة. 
يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان من 
الممكن تحقيقها، بالصافي بعد االستهالك أو االطفاء، في حال عدم تحقق أي خسارة في االنخفاض في القيمة. يتم اثبات رد 

خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر. 

ط. مزايا الموظفين
الموظفون الكويتيون

إن حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين الكويتيين يتم تغطيتها بحسب أنظمة المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من 
الرواتب. يتم احتساب حصة الشركة من المساهمات في هذا النظام وهو نظام تقاعدي ذو مساهمات محددة وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي رقم 19 – مزايا الموظفين كمصروفات في بيان األرباح أو الخسائر في السنة التي تتعلق بها.

الموظفون األجانب

يستحق الموظفون األجانب مكافأة نهاية خدمة وفقًا لنصوص قانون العمل الكويتي واللوائح الداخلية للشركة على أساس 
خطة  يمثل  والذي  الممول  غير  االلتزام  لهذا  مخصص  احتساب  تم  لقد  األخرى.  المدفوعة  والعالوات  راتب  وآخر  الخدمة  مدة 
إنهاء خدمات  افتراض  الموظفين، واحتسب على  – مزايا   19 الدولي رقم  المحاسبة  تقاعدية ذات منافع محددة وفقًا لمعيار 

جميع الموظفين بتاريخ الفترة المحاسبية. إن هذا األساس يعتبر مقياسًا تقريبيًا موثوقًا به للقيمة الحالية لاللتزام النهائي.

ي. تحقق اإليرادات
تمثل اإليرادات قيمة المبلغ الثابت أو المحدد الذي تم استالمه أو المستحق وتتضمن إيرادات تقديم خدمات االتصاالت وإيرادات 

ترتيبات المشاركة التي تم إبرامها مع شركات االتصاالت المحلية والدولية فيما يتعلق بتبادل حركة االتصاالت.

والتخفيضات  الخصومات  بعد  بالصافي  وتحتسب  الخدمات  تقديم  يتم  عندما  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  إيرادات  إثبات  يتم 
المسموح بها. إن اإليرادات المحصلة مقدمًا يتم تأجيلها واالعتراف بها على أساس االستخدام الفعلي أو انتهاء فترة االستخدام، 

أيهما يحل أواًل. عند إنهاء عقد العميل، يتم إثبات جميع اإليرادات المؤجلة لألوقات غير المستخدمة في بيان األرباح أو الخسائر. 

المشتري ويمكن قياس  إلى  البضاعة  تنتقل مخاطر ومزايا ملكية  إلخ، عندما  المعدات واألجهزة  اإليرادات من مبيعات  تتحقق 
مبلغ اإليرادات بشكل موثوق فيه.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت
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ج. عملة التعامل والعرض
تم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي وهو عملة التعامل للشركة، وعملة العرض للبيانات المالية.

د. إستخدام التقديرات واألحكام

البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات، والتي قد  إن إعداد 
الفعلية عن  النتائج  للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات، وقد تختلف  المدرجة  السياسات والمبالغ  تؤثر على تطبيق 

تلك التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصورة مستمرة. يتم إدراج التغييرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 
فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.

إن المعلومات حول البنود الهامة للتقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثير هام على المبالغ 
المدرجة في البيانات المالية تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات التالية:

•�إيضاح 3 )أ( – تقديرات األعمار اإلنتاجية؛ 

•�إيضاح 3 )أ( – التكاليف الرأسمالية؛ 

•�إيضاح 3 )ز( – المخصصات؛ 

•�إيضاح 3 )ح( – االنخفاض في القيمة.

خالل السنة، قامت اإلدارة بإعادة تقييم تقديراتها فيما يتعلق بما يلي: 

•�األعمار اإلنتاجية لبعض بنود معدات الشبكة والبنية التحتية من 3 سنوات إلى 7 سنوات )إيضاح 4(. 

•�إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظفين )إيضاح 10(. 

3. السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أدناه بصورة مستقاة من كل الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية، وتم تطبيقها 

بثبات من قبل الشركة. 

أ. ممتلكات ومعدات
i. التحقق والقياس

يتم إدراج بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.

تتضمن التكلفة النفقات التي تتعلق بصورة مباشرة بشراء األصل. وتشمل تكلفة الموجودات التي أنشأتها الشركة، تكلفة المواد 
الموجودات لالستخدام المقصود منها وكذلك تكلفة تفكيك  المتعلقة مباشرًة بتحويل  المباشرة والتكاليف األخرى  والعمالة 
وإزالة البنود واستعادة الموقع الموجودة فيه. يتم رسملة البرامج التي تم شراؤها التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من تشغيل المعدات 

ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.

عندما يكون ألجزاء بند من الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، تم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )أجزاء رئيسية( من 
الممتلكات والمعدات.

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بمقارنة المحصل من عملية البيع مع 
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات، ويتم إدراجها بالصافي تحت بند إيرادات أخرى في األرباح والخسائر. 

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية بصورة دورية ويتم إعادة تقييمها وتعديلها إذا لزم األمر بتاريخ كل فترة محاسبية للتأكد من أن فترة 
االستهالك تتفق مع المنافع االقتصادية المتوقعة من بنود الممتلكات والمعدات. يتم تطبيق التغير في العمر اإلنتاجي المقدر 

للممتلكات والمعدات في بداية السنة التي حدث فيها التغير فقط وليس بأثر رجعي.

يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يبدأ استهالك هذه الموجودات 
عند جاهزيتها لالستخدام وفقًا لسياسة الشركة. 

ii. تكاليف الحقة 

يتم االعتراف بتكاليف استبدال جزء من الممتلكات والمعدات بالقيمة الدفترية إذا كان من المحتمل أن تدفقًا للمنافع االقتصادية 
المستقبلية نتيجة استبدال هذا الجزء ستعود على الشركة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق. ال يتم االعتراف بالقيمة الدفترية 

للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات في بيان األرباح أو الخسائر عند تكبدها. 

iii. االستهالك

بنود  من  جزء  لكل  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  االستهالك  إثبات  يتم 
الممتلكات والمعدات حيث أن ذلك يعكس بصورة وثيقة نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في 
الموجودات. يتم استهالك الموجودات المستأجرة على مدى الفترة األقصر بين فترة التأجير والعمر اإلنتاجي لها ما لم يكن هناك 

تأكد معقول بأن الشركة سوف تتملك األصل بنهاية فترة التأجير.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية وفترة المقارنة: 

5 - 15 سنةمعدات الشبكة والبنية التحتية

3 - 5 سنواتموجودات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات

5 سنواتأثاث وتركيبات

الممتلكات  بنود  لبعض  التقديرات  تقييم  إعادة  تم  مالي.  مركز  بيان  كل  بتاريخ  اإلنتاجية  واألعمار  االستهالك  طرق  مراجعة  يتم 
والمعدات خالل السنة )إيضاح 4(.

بـ. موجودات غير ملموسة
تمثل الموجودات غير الملموسة المبالغ المتكبدة أو المدفوعة مقابل الحصول على التراخيص.

i. التحقق والقياس

رسوم التراخيص التي تكبدتها أو التي اقتنتها الشركة لها أعمار إنتاجية محدودة ويتم قياسها بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم 
المنافع  النفقات من  تلك  تزيد  الالحقة فقط عندما  النفقات  إن وجدت. ويتم رسملة  المتراكمة،  القيمة  االنخفاض في  وخسائر 

االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد المتعلق بها.

يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس في بيان األرباح أو الخسائر وتحدد على أساس الفرق بين صافي 
محصالت البيع، إن وجدت، والقيمة الدفترية لألصل غير الملموس.

ii. اإلطفاء

غير  للموجودات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  اإلطفاء  إثبات  يتم 
الملموسة من تاريخ إتاحتها لالستخدام. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:

3 سنواترسوم تراخيص

يتم إعادة تقدير طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية وتعديلها، حيثما كان ضروريًا، بتاريخ كل فترة محاسبية.

ج. حق االنتفاع
المقدمة  المدفوعات  اثبات  يتم  للتأجير.  مقدمة  كمدفوعات  التشغيلي  بالتأجير  والمتعلق  المدفوع  االنتفاع  حق  إثبات  يتم 

كمصروفات من خالل بيان األرباح أو الخسائر عند استهالك المنفعة.

د. المخزون
يتم قياس المخزون المحتفظ به إلعادة البيع بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على 
القيمة  الحاليين. إن صافي  إلى حالته ومكانه  المخزون وتحويله  المتكبدة لشراء  المرجح وتتضمن المصروفات  المتوسط  أساس 

الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقدر في إطار النشاط العادي لألعمال ناقصًا مصروفات البيع.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م
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1. التأسيس والنشاط
شركة االتصاالت الكويتية )“الشركة”( هي شركة مساهمة كويتية تأسست وفقًا للمرسوم األميري رقم 187 في 22 يوليو 2008 
إلدارة وتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثالثة GSM في الكويت بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وفقًا للقانون 

رقم 2 لسنة 2007.

الشركة تابعة لشركة االتصاالت السعودية )“االتصاالت السعودية” أو “الشركة األم”( والمدرجة في سوق األوراق المالية السعودية.

في  الشركة  تسجيل  تم  وقد  الكويت.  في  الخلوية  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  تقديم  في  أساسية  بصفة  الشركة  تعمل 
السجل التجاري في 9 نوفمبر 2008 تحت رقم تسجيل 329673 وبدأت عملياتها التجارية باسم  VIVA في 3 ديسمبر 2008.

يقع مقر الشركة في دولة الكويت وعنوانها المسجل في مبنى أولمبيا، ص.ب. 181، السالمية 22002، الكويت.

كما في 31 ديسمبر 2010، بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة 422 موظفًا )31 ديسمبر 2009: 377 موظفًا(.

إن الفترة السابقة هي الفترة المحاسبية األولى للشركة وتغطي الفترة من تاريخ التأسيس في 22 يوليو 2008 إلى 31 ديسمبر 2009. 
ونتيجة لذلك، فان أرقام المقارنة لبيانات الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية واإليضاحات ذات الصلة 

غير قابلة للمقارنة بشكل كامل. 

المدققة  المالية  البيانات  باعتماد  السنوي للمساهمين  العامة  الجمعية  2010، قام مساهمو الشركة في اجتماع  26 مايو  بتاريخ 
للشركة كما في وللفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. لم يتم االعالن عن توزيعات أرباح من قبل الشركة. 

2011. ولدى مساهمي الشركة صالحية  14 مارس  تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في 
تعديل هذه البيانات المالية في االجتماع السنوي للجمعية العمومية.

2. أساس اإلعداد

أ. بيان اإللتزام

تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية الكويتي لعام 1960 وتعديالته، 
والقرار الوزاري رقم 18 لسنة 1990 وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. 

بـ. أسس القياس

تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية أو التكلفة المطفأة.

مبدأ االستمرارية

 33,579,013  :2009 ديسمبر   31(  2010 ديسمبر   31 في  كما  كويتي  دينار   54,065,256 بمبلغ  متراكمة  خسائر  الشركة  تكبدت 
 دينار كويتي(، وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 64,827,520 دينار كويتي
)31 ديسمبر 2009: 56,452,470 دينار كويتي(. ونتيجة لذلك، فإن قدرة الشركة على االستمرار في عملياتها تتوقف على مدى توافر 
الدعم المالي الكافي. ال ترى اإلدارة أن هذه الظروف تشير إلى وجود شكوك جوهرية بشأن قدرة الشركة على االستمرارية حيث أن 
الشركة في المراحل األولى من التشغيل توقعت تكبد الخسائر في هذه المرحلة من عملياتها. وعالوة على ذلك، فقد تأسست 
الشركة بموجب مرسوم أميري رقم 187 إلدارة وتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثالثة GSM في الكويت وفقًا للقانون رقم 2 
لسنة 2007 مع مساهم استراتيجي )والذي قد استحوذ على حصة ملكية بنسبة %26 من رأس مال الشركة وقام بتوقيع عقد 

إدارة طويل األجل مع الشركة(.

نجحت الشركة في إعادة جدولة مطلوباتها المتداولة مع مورد رئيسي كما هو مبين في إيضاح 12 وفي الحصول على تسهيالت 
والترتيبات   2011 في  المنتهية  للسنة  المتوقعة  التشغيلية  النقدية  التدفقات  إن   .18 إيضاح  في  مبين  هو  كما  إسالمي  تمويل 
ن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة في المستقبل المنظور.  التمويلية قيد النظر في هذه المرحلة من شأنه أن يمكِّ

وعليه، تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 

وعالوة على ذلك، فقد تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة أكثر من %75 من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2010، 
وبناًء عليه، فإنه وفقًا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية الكويتي، يعتزم مجلس إدارة الشركة 

عقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة خطط اإلدارة وأخذ التدابير المناسبة. 

2010إيضاح

 للفترة من
22 يوليو 2008 إلى 

31 ديسمبر 2009
دينار كويتيدينار كويتي 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
(33,579,013)(20,486,243)صافي خسارة السنة / الفترة 

تعديالت لـ: 
512,562,2678,295,702 & 4االستهالك واإلطفاء

418,43434,282مشطوبات 

(1,091,508)(156,121)إيرادات تمويل

1,391,0861,935,954مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

10952439,955مخصص مكافأة نهاية الخدمة، بالصافي

80,538         44,118         مخصص المخزون بطيء الحركة

(6,625,507)(23,884,090)

(1,238,111)229,679النقص / )الزيادة( في موجودات غير متداولة أخرى 

(737,392)(62,556)الزيادة في المخزون 

(1,747,328)(719,557)الزيادة في مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى 

(7,639,079)(404,440)الزيادة في مدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرى 

16,384,609(9,328,431))النقص( / الزيادة في مستحق إلى طرف ذي صلة 

23,912,276(13,623,085))النقص( / الزيادة في دائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى 

(30,669)       (23,203)       10المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

5,020,216    (30,557,100)صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
(41,510,931)(9,573,080)4شراء ممتلكات ومعدات

(101,200)(669,319)5إقتناء موجودات غير ملموسة 

1,054,488    165,850       إيرادات تمويل مستلمة

(40,557,643)(10,076,549)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 
49,940,000-المحصل من اصدار رأس المال  

-                  28,837,891  الزيادة في دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

49,940,000  28,837,891  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

14,402,573(11,795,758)صافي )النقص( / الزيادة في النقد والنقد المعادل 

-                  14,402,573  النقد والنقد المعادل في بداية السنة / الفترة 

14,402,573  2,606,815    النقد والنقد المعادل في نهاية السنة / الفترة 

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

إن اإليضاحات على الصفحات من 44 إلى 63 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.

44 43



2010إيضاح

 للفترة من
 22 يوليو 2008 إلى

31 ديسمبر 2009

دينار كويتيدينار كويتي 

60,713,28343,321,111اإليرادات

( 19,881,039)  (19,849,563)  تكلفة المبيعات

40,863,72023,440,072مجمل الربح

(49,046,899)(50,663,136)13مصروفات تشغيلية أخرى

   (8,295,702)     (12,562,267)  االستهالك واإلطفاء

 (33,902,529)   (22,361,683)  نتائج األنشطة التشغيلية

        330,516              1,882,440      إيرادات أخرى

الخسارة قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

والزكاة
(20,479,243)(33,572,013) 

(7,000)           (7,000)           مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

(33,579,013)(20,486,243)صافي خسارة السنة/ الفترة

-                    -                     الدخل الشامل اآلخر

(33,579,013)  (20,486,243)  إجمالي الدخل الشامل للسنة / للفترة 

(67,24)           (41,02)           14الخسارة األساسية للسهم )فلس(

اإلجماليخسائر متراكمةرأس المال
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

49,940,000-49,940,000رأس المال المصدر 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة من 22 يوليو 2008 إلى
(33,579,013) (33,579,013)-                   31 ديسمبر 2009

16,360,987    (33,579,013)  49,940,000  الرصيد في 31 ديسمبر 2009

16,360,987(33,579,013)49,940,000الرصيد في 1 يناير 2010

(20,486,243) (20,486,243)-                  إجمالي الدخل الشامل للسنة

(4,125,256)  (54,065,256)49,940,000  الرصيد في 31 ديسمبر 2010

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

إن اإليضاحات على الصفحات من 44 إلى 63 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.

إن اإليضاحات على الصفحات من 44 إلى 63 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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لفت إنتباه 

على  الشركة  لقدرة  اإلدارة  تقييم  يبين  والذي  المالية  البيانات  من   2 إيضاح  إلى  االنتباه  نلفت  رأينا،  على  تحفظًا  ذلك  اعتبار  عدم  مع 
االستمرارية. 

إن اإلدارة توقعت تكبد خسائر في هذه المرحلة من عملياتها ولديها افتراض معقول بأن الشركة لديها موارد كافية الستمرار العمليات 
التشغيلية إلى المدى المنظور. إن هذه االفتراضات تتضمن استمرار الدعم المناسب والمستمر من قبل مساهم استراتيجي.

عالوة على ذلك، نجحت الشركة في إعادة جدولة مطلوباتها المتداولة مع مورد رئيسي كما هو مبين في إيضاح 12 وفي الحصول 
على تسهيالت تمويل إسالمي كما هو مبين في إيضاح 18. في رأي اإلدارة أن التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للسنة المنتهية 
ن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة في  في 2011 والترتيبات التمويلية قيد النظر في هذه المرحلة من شأنها أن تمكِّ

المستقبل المنظور. 

إضافة إلى ذلك، يعتزم مجلس اإلدارة عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية الكويتي 
نظرًا لتجاوز الخسائر المتراكمة للشركة %75 من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2010. 

التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى

كذلك فإننا حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق وأن البيانات المالية تتضمن المعلومات التي نص 
عليها قانون الشركات التجارية الكويتي لعام 1960، وتعديالته، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. برأينا، أن الشركة تمسك 
اإلدارة  مجلس  تقرير  في  الواردة  المحاسبية  المعلومات  وأن  المرعية  لألصول  وفقًا  أجري  قد  الجرد  وأن  منتظمة  محاسبية  سجالت 
متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر. لم يرد لعلمنا أية مخالفات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ألحكام قانون الشركات 
التجارية الكويتي لعام 1960، وتعديالته، أو عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه يؤثر ماديًا في نشاط الشركة أو في 

مركزها المالي.

مراقب حسابات – ترخيص رقم 138 فئة “أ”
من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

عضو في كي بي إم جي العالمية

مراقب حسابات مرخص رقم 62 فئة “أ”
ديلويت آند توش 

الفهد والوزان وشركاهم

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2010م

عادل محمد الرومي 
رئيس مجلس اإلدارة

20102009

دينار كويتي دينار كويتي إيضاح
الموجودات

الموجودات غير المتداولة
488,376,46871,900,299ممتلكات ومعدات

5542,29084,333موجودات غير ملموسة

1,238,111    1,008,432    6موجودات غير متداولة أخرى

73,222,743  89,927,190  إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة 
707,292688,854مخزون

72,466,8851,747,328مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

84,743,7695,740,144مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

14,402,573  2,606,815    النقد والنقد المعادل

22,578,899  10,524,761  إجمالي الموجودات المتداولة

95,801,642  100,451,951إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
9حقوق الملكية

49,940,00049,940,000رأس المال

(33,579,013)(54,065,256)خسائر متراكمة

16,360,987  (4,125,256)   إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
10387,035409,286مكافأة نهاية خدمة الموظفين

-                   28,837,891  12دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

409,286       29,224,926  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة
117,056,17816,384,609المستحق إلى طرف ذي صلة

62,646,760  68,296,103  12دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

79,031,369  75,352,281  إجمالي المطلوبات المتداولة

79,440,655  104,577,207إجمالي المطلوبات

95,801,642  100,451,951إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إن اإليضاحات على الصفحات من 44 إلى 63 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.

الكويت: 24 مارس 2011
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تقرير مراقبو الحسابات المستقلون
السادة/ المساهمين المحترمين

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

التقرير على البيانات المالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك. )الشركة(، والتي تتضمن بيان المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2010، وبيانات الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك 

التاريخ، وإيضاحات تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسئولة عن نظام الرقابة 

الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريًا إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبو الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي على تلك البيانات المالية بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية 
للتدقيق. وتتطلب منا تلك المعايير اإللتزام بمتطلبات أخالقية مناسبة وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على تأكيد معقول 

عما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء المادية.

تتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية. إن اإلجراءات المختارة 
القيام  عند  الخطأ.  أو  للغش  نتيجة  كانت  سواء  المالية،  البيانات  في  مادية  أخطاء  وجود  مخاطر  تقدير  فيه  بما  تقديرنا،  على  تعتمد 
بتقدير تلك المخاطر، نأخذ في اإلعتبار الرقابة الداخلية الخاصة باإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية للمنشأة، وذلك من أجل تصميم 
إجراءات التدقيق المناسبة للظروف، وليس لغرض إبداء الرأي على مدى كفاءة الرقابة الداخلية للمنشأة. يتضمن التدقيق أيضًا تقييم 
تقييم  إلى  باإلضافة  اإلدارة،  بمعرفة  أعدت  التي  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  المستخدمة،  المحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى 

العرض الشامل للبيانات المالية.

إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسًا إلبداء رأينا.

الرأي
برأينا، إن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة، في كافة النواحي المادية، عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2010، وعن أدائها 

المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

الصفحة جدول المحتويات 
• تقرير مراقبو الحسابات المستقلون

• بيان المركز المالي
• بيان الدخل الشامل

• بيان التغيرات في حقوق الملكية
• بيان التدفقات النقدية

• إيضاحات حول البيانات المالية
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التقرير المالي
حتى نهاية العام في 31 ديسمبر 2010م
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VIVA عائلة
للشركة  يضمن  الذي  الرئيسي  والدافع  أصولنا  فهم  شيء،  لكل  الرئيسي  المحرك  هم  األشخاص  يعد   VIVA عائلة  في 
تحقيق ميزة تنافسية في المجتمع لتكون بذلك شركتنا محط أنظار الجميع، ومبعثًا إلرساء القيم التي ترضي طموحات 

العمالء، فأفراد عائلة VIVA هم بال منازع قوتها النابضة بالحياة.

وظيفية  فرصة  عن  باحث  لكل  األمثل  واالختيار  الكويتي،  االتصاالت  سوق  في  متميزة  عالمة  نكون  بأن  نفخر   VIVA في  ونحن 
مختلف  من  والموهوبين  المبدعين  إليها  تجذب  التي  الشركات  أكثر   VIVA من  نجعل  أن  وهدفنا  والتطور،  بالديناميكية  تتميز 

التخصصات.

اآلخرين،  على  واالنفتاح  واألفكار  الثقافات  بين  والتبادل  الشفافية  على  تعتمد  ومبتكرة  متطورة  تدريبية  برامج  صممنا  فقد  ولذلك 
بحيث نضمن قاعدة صلبة تمكن موظفينا من النمو معها لتحقيق طموحاتهم وتطوير قدراتهم الخالقة.

إن هدفنا في VIVA هو العمل على تعزيز مشاركة فريق العمل لدينا وتهيئة البيئة المناسبة لهم ليعملوا بثقة كاملة، ويتمكنوا من 
تحقيق أهدافهم المنشودة، ونطمح إلى أن يشعر موظفونا بالفخر لكونهم جزءاً من عائلة VIVA وبالرضا التام عن أنفسهم لكونهم 

ساهموا في تحقيق النجاح المتميز لشركتهم وللمساهمين الكرام وللسوق الكويتي.
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مايو 2010م

حرصًا من الشركة على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعمالء، فقد أتاحت إمكانية خدمة 
دفع الفواتير لخطوط الدفع اآلجل وتعبئة الرصيد لخطوط الدفع المسبق عن طريق البطاقات 

االئتمانية، وذلك من خالل نظام الرد اآللي على رقم مركز خدمة العمالء 102.

يونيو 2010م
خدمة  على  وحصري  مميز  عرض  بإطالق   VIVA قامت  فقد  عمالئها  إرضاء  نحو  الشركة  من  سعيًا 
200 دولة خالل فصل  420 مشغاًل موزعين على أكثر من  مكالمات التجوال الدولي لتغطي ما يقارب 
الكويت  خارج  وجودهم  أثناء  مكالمات  إجراء  والمسبق  اآلجل  الدفع  عمالء  يستطيع  بحيث  الصيف، 
وبخصم %50 بعد الدقيقة الثانية من مدة المكالمة، إضافة إلى خدمة GPRS في أكثر من 167 مشغاًل 
حول العالم. كما أطلقت VIVA عرضًا مميزاً على المكالمات الدولية خالل فصل الصيف أيضًا بحيث يستطيع 
عمالء الدفع اآلجل والمسبق االستفادة من خصم %50 على المكالمات الدولية ألي جهة يرغبون فيها وذلك 

بعد الدقيقة الخامسة من مدة المكالمة.

يوليو 2010م
®BlackBerry للتجوال مجانًا لعمالء الدفع اآلجل مع  VIVA للمرة األولى في تاريخ الكويت بإطالق خدمة  قامت 
المحدود  غير  اإلنترنت  وخدمة  ذهبي،  رقم  على  المميزة  الباقة  هذه  مع  العميل  يحصل  بحيث  األجهزة،  أحدث 

محليًا، وخدمة اإلنترنت غير المحدود عند التجوال مجانًا، وذلك عند االشتراك في هذه الباقة لمدة سنة واحدة.

أغسطس 2010م
بمناسبة شهر رمضان المبارك أطلقت شركة VIVA باقات الدفع اآلجل 25، 16، 8 بعروض حصرية خاصة بالشهر الفضيل، 
بالتينية  خطوط  عن  فضاًل  االشتراك،  مدة  من  األولين  الشهرين  خالل  مضاعف  برصيد  التمتع  من  العمالء  يتمكن  بحيث 
وذهبية وفضية، أما المفاجأة فتمثلت في حصول العميل على خط بالتيني مميز بقيمة 1500 دينار كويتي عند االشتراك 

السنوي بقيمة 100 دينار شهريًا.

أغسطس 2010م
في إضافة إلى سجل نجاحاتها، كشفت VIVA عن تجربتها لشبكة الجيل الرابع 4G التابعة لتقنية LTE التي تعني التطوير بعيد 
األمد، وتتيح للعمالء تناقل البيانات واسعة النطاق بسرعات عالية على أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول، لتكون بذلك 

أول شركة اتصاالت كويتية توفر لعمالئها هذه التقنية الحديثة.

أكتوبر 2010م
حدود  بال  د.ك   55 باقة  طرح  الشركة  أعلنت  عدة،  ومفاجآت  وعروضًا  جديدة  باقات  تضمن  الذي   VIVA FESTIVA مهرجان  انطالق  مع 
الشهرية والسنوية في السوق لعمالء خطوط الدفع اآلجل، لتمكنهم من االستفادة من خدمات شاملة ومتنوعة تشمل االستخدام 
المحلي غير المحدود للخدمات التالية: المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ومكالمات الڤيديو، ورسائل الوسائط المتعددة، 
وتصفح اإلنترنت، وخدمة ®BlackBerry المحلية، إضافة إلى الخصم على الرسائل النصية القصيرة الدولية، وعند االشتراك السنوي يحصل 

العميل على خط ذهبي مجانًا، وجهاز ®BlackBerry مجانًا أيضًا.

نوفمبر 2010م
أطلقت شركة VIVA عرضًا لخدمة التجوال لحجاج بيت اهلل الحرام لعمالء الدفع اآلجل والمسبق، وذلك بالحصول على دقيقة مجانية 

بعد كل دقيقة خالل المكالمة، على أن يحصل العمالء على خصم %50 بعد الدقيقة العاشرة.

نوفمبر 2010م
 5 5 صباحًا وحتى  5«، التي تتيح للعمالء التواصل مع بعضهم البعض عبر مكالمات مجانية من  5 إلى  VIVA حملة »من  أطلقت شركة 

مساًء، وهو ما يفتح المجال أمام عروض مبتكرة تغير المعادلة في سوق االتصاالت الكويتي.

وهذه ليست إال البداية، فمن خالل أسلوب الشفافية الكامل الذي تبنيناه لنقل المعلومات والحديث عن منتجاتنا وخدماتنا، استحوذت 
الشركة على نصيب كبير من السوق بحيث بلغت حصتها السوقية ما يفوق %18 من سوق االتصاالت في الكويت، وسنواصل التركيز على 

.VIVA إثراء حياة عمالئنا وتلبية كل تطلعاتهم، والبحث عن كل من لديه الرغبة في التطوير واإلبداع لينضم إلى عائلتنا المتميزة، عائلة
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منتجات وخدمات
المسبق،  والدفع  اآلجل  الدفع  نظام  هما  بسيطتان  خطتان  لديها  كان   VIVA انطالقة  عند 
ومنذ ذلك الوقت اعتمدنا على النجاح التجاري للمشروع وقدمنا سلسلة متواصلة من المنتجات 

المبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة.

لقد غيرت VIVA معايير االتصاالت في الكويت لتصبح أول شركة اتصاالت في السوق تلغي الرسوم 
على المكالمات الواردة، وبتركيزنا على تقديم القيمة األفضل وضعنا األسس لنظام جديد للرسوم، 
إلى  الناس  نظرة  نهائيًا  غيرنا  وهكذا  عمالئنا،  تجربة  إثراء  بهدف  السوق  إلى  جديدة  تقنيات  وأدخلنا 

مفهوم االتصاالت في دولة الكويت.

وتم تقديم عرضنا »مجانًا بعد الخمسة« مع الباقة الشهرية األساسية، ومع هذه الخدمة أصبح بإمكان 
العمالء أن يتحدثوا مجانًا بعد الدقائق الخمس األولى، وكان ذلك نظامًا فريداً تحدث العمالء عنه طوياًل، إذ 

كان األول من نوعه في الكويت.

 VIVA أيضًا خدمة »صديقي المفضل« ومنحت عمالءها سابقًا إمكانية االتصال برقم من أرقام VIVA وقدمت
مجانًا.

وبغرض تلبية طلبات عمالئنا ورغبات السوق، فقد قدمنا منتجات متميزة وخدمات مبتكرة مثل اإلنترنت المتنقل 
العالي السرعة، وقسم الخدمة الذاتية، الذي يمكن العمالء من سداد الفواتير وتعبئة رصيد حساباتهم وحسابات 

اآلخرين إضافة إلى عدد كبير من المنتجات والخدمات المبتكرة والمتجددة.

وتعزيزاً إلمكانية التواصل قدمت الشركة خدمة متميزة هي Shabik التي تمكن العمالء من البقاء على اتصال دائم 
بشبكاتهم االجتماعية.

الخدمات والمنتجات الجديدة
يناير 2010م

حرصًا منها على مواكبة التطور، أطلقت الشركة أصغر راوتر نقال E5830 في سوق الكويت، وهو يتيح استخدامًا مريحًا لإلنترنت 
مجال  في  2010م  لعام  المميز  الجهاز  ليكون  متتالية،  ساعات  أربع  ولمدة  واحد  وقت  في  أشخاص  لخمسة   7.2Mbps بسرعة 

األجهزة اإللكترونية.

يناير 2010م
الدفع  للعمالء، فمع شراء أي من خطوط  التي تقدم  المفاجآت  المسبق ليكون من  الدفع  بإطالق عرض سباق على خطوط   VIVA قامت 

المسبق فئة 5 د.ك يحصل العميل على رصيد مضاعف قيمته 10 د.ك، في دليل جديد من الشركة على وعدها بجعل كل شيء »ممكن«.

مارس 2010م
الكويت عرضًا مميزاً وحصريًا خالل  VIVA لالتصاالت في  البحرين، أطلقت شركة  VIVA لالتصاالت في مملكة  بانطالقة شركة  إحتفاًء 
شهر مارس لخدمة التجوال لعمالئها الذين يعتزمون السفر إلى البحرين، يسمح لهم بإجراء مكالمات تجوال دولية بكلفة محلية خالل 
فترة العرض، كما يسمح لمشتركي VIVA الكويت بإجراء مكالمات دولية على أي رقم يعود لمشتركي VIVA البحرين وبتكلفة محلية 

أيضًا.

مارس 2010م
في خطوة سباقة إلرضاء جميع عمالئها وتأكيداً على أنها »تقدر« قامت شركة VIVA بتوسيع نطاق خدمة »صديقي المفضل« لتشمل 
جميع عمالء خطوط الدفع اآلجل والمسبق في آن معًا، وتكون بذلك أول مشغل في الكويت يطلق هذه الخدمة التي تتيح ألي عميل 
على شبكة VIVA اختيار أي رقم آخر على نفس الشبكة واالتصال به بتكلفة أقل للدقيقة وإرسال رسائل قصيرة مجانية بال حدود ضمن 

شبكة واسعة بين عمالء الدفع اآلجل والمسبق.

أبريل 2010م
أطلقت شركة VIVA خدمة ®BlackBerry على خطوط الدفع المسبق بعرض مميز، حرصًا منها على تلبية احتياجات عمالئها، وتسهيل 

اختياراتهم، وبما يسمح لهم بمتابعة أعمالهم إلى جانب الترفيه على مدار الساعة. 

أبريل 2010م
 ،Micro SIM االتصال  شريحة  على  متميزة  وخدمات  عروضًا  الشركة  أطلقت  االتصاالت،  عالم  في  وجديد  متطور  هو  ما  لكل  مواكبة 
وذلك الستخدام أحدث التطبيقات والخدمات المتوافرة في هذه الشريحة والتي تستخدم مع األجهزة الحديثة الموجودة في سوق 

االتصاالت.
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نبذة عن الشركة
عمالؤنا

يعتبر السوق الكويتي من أكثر األسواق ديناميكية وفاعلية في المنطقة، وهو مفعم بالفرص الواعدة، فعدد السكان يقارب 
ثالثة ماليين نسمة، وهم ينحدرون من أصول مختلفة ودول متعددة، ونحن ندرك أن لعمالئنا توقعات كبيرة وطموحات عالية 
أوكلونا مهمة العمل على تحقيقها وإنجازها من خالل ما نقدمه لهم من خدمات متميزة ومنتجات فريدة، ترقى إلى ما ينشدونه 

ويتطلعون إلى بلوغه.

ومنذ بداية انطالقتنا، سعينا إلى منح العمالء الكرام فرصة اختيار الرقم المناسب لهم، وأدت الخدمات المستمرة إلى زيادة ثقة العمالء 
بنا ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً منا، مما أدى إلى تجاوز عدد العمالء 800 ألف شخص خالل زمن قياسي. وحاليًا يمكن لعمالئنا الكرام 
االستمتاع بعدد كبير من المنتجات المشوقة والمبتكرة، مع استمرارنا في تلبية توقعات عمالئنا التي توافق طموحاتهم المستقبلية.
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لمحة عامة عن أداء الشركة واستراتيجيتها
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اإلنجازات األساسية
أبريل 2010م

بعد اجتيازها لعمليات التدقيق العالمي من قبل شركة SAI Global الكندية، وبالتعاون مع شركة الخبرات الدولية 
المعلومات  تقنية  مجال  في   ISO9001 الجودة  نظام  شهادة  على  لالتصاالت   VIVA شركة  حصلت  لالستشارات، 
وتكنولوجيا الشبكات الحديثة، بعد نجاحها في ربط النظم اإلدارية بالعمليات التشغيلية مما كان عاماًل أساسيًا في 

مواكبة متطلبات السوق وبناء آلية نحو تقديم أفضل الخدمات للعمالء.

مايو 2010م

وقعت الشركة اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مع شركة »هواوي تكنولوجيز« التي تعد من أكبر 
الشركات العالمية العاملة في منطقة الشرق األوسط في مجال نظم وتقنية االتصاالت والمزودة لخدمات البنية التحتية 
بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون دوالر أمريكي ولمدة خمس سنوات، وذلك بهدف استكمال بناء الشبكة مع أحدث األنظمة 

المتوافرة في شبكات وأنظمة االتصاالت، ولتنويع مصادر التمويل ألعمالها وتوسعاتها.

يونيو 2010م

 VIVA تقديراً لنجاحاتها وإبداعاتها، وعلى الرغم من حداثة انطالقتها في ديسمبر من العام 2008م، فازت شركة االتصاالت الكويتية
بجائزة أفضل شركة اتصاالت في الكويت، الصادرة عن مجلة Arabian Business خالل حفل خاص أقيم بهذه المناسبة، لتشكل بذلك 

عالمة فارقة في تاريخ الشركة.

يونيو 2010م

بخدمة  المجلس  لتزويد  الكويت،  بدولة  والتنمية  للتخطيط  األعلى  المجلس  مع  عقد  بتوقيع   VIVA الكويتية  االتصاالت  شركة  فازت 
اإلنترنت عن طريق الخطوط النقالة Internet Mobile، وذلك بعد ترسية المناقصة رقم 210-16/2009 على الشركة، مما يعد دلياًل على 
ثقة األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت بقدرات الشركة وتفوقها في هذا المجال من حيث الجودة 

والسرعة.

نوفمبر 2010م

مع التزايد المستمر لعدد مشتركيها، أعلنت VIVA عن افتتاح فرعها الثامن الجديد في مجمع 360 تزامنًا مع االحتفال بعيد األضحى 
المبارك لينضم إلى شبكة فروعها المنتشرة فى الكويت، وذلك بهدف تغطية جميع المناطق السكنية وتوفير الراحة للعمالء.

ديسمبر 2010م

الجمعية  من  تقدير  جائزة  على   VIVA الكويتية  االتصاالت  شركة  حصلت  الكويت،  في  المتتالية  إنجازاتها  تعزيز  تستهدف  خطوة  في 
الدولية لخزائن الشركات (ACT )The Association of Corporate Treasurers، في الشرق األوسط، وهي إحدى الهيئات المالية العالمية 
المتخصصة في تقييم إدارات الخزينة للشركات، وفي تقييم صفقات التمويل للشركات، وهي جائزة اإلشادة في فئة أفضل صفقات 
التمويل على مستوى الشرق األوسط لعام 2010م، وذلك عن »اتفاقية التمويل من المورد« المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
والتي تمت مع شركة »هواوي تكنولوجيز« التي تعد من أكبر الشركات العاملة في الشرق األوسط في مجال نظم وتقنية االتصاالت 

والمزودة لخدمات البنية التحتية، بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون دوالر أمريكي ولمدة خمس سنوات.
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رؤيتنا
إن رؤيتنا ترتكز بشكل أساسي على العمل لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات الفريدة التي ترضي طموحات 
عمالئنا وتلبي متطلباتهم، وتجعلنا نحظى بثقتهم بشكل دائم، من خالل تقديم عدد من اإلمكانات الالمتناهية 
التي يعد بها مستقبل ميدان االتصاالت في العالم، بهدف تعزيز العالقات معهم ومنحهم أفضل التجارب الممكنة 

على مدار الساعة.

لقد تجسدت رؤيتنا في القيام بعملية تغيير جذري من خالل التعرف على واقع السوق والتركيز على احتياجات العمالء 
في كل ما نقوله ونفعله، وتعهدنا بالعمل على إثراء حياة عمالئنا من خالل االتصاالت والترفيه والتسلية وخدمات نقل 

المعلومات والبيانات.

قيمنا
الحيوية

الخدمات، تحمل في طياتها كل ما هو جديد ومبتكر، بحيث يمكن  نوعية متميزة من  الفاعل واالبتكار وتقديم  األداء  رغبتنا هي 
االعتماد علينا، ونتحمل في ذلك مسؤولية تلبية احتياجات عمالئنا ومتطلباتهم.

الشفافية

تعبر عن كل ما نقدمه للعميل من خدمات في إطار من الشفافية المتكاملة، سواء في مجال العروض أو الخدمات أو األسعار.

اإلرضاء

نقدم باقة من المنتجات المبتكرة التي تعزز بيئة عملنا ألن عملنا يسعى إلى ترسيخ القيم وتعزيزها، ويساعد عمالءنا على أن يستمتعوا 
بحياة أفضل.

التفاعلية

إن كل ما نقوم به من أعمال يحقق غاية سامية وهدفًا أساسيًا يتمثل في إحداث مزيد من التفاعل والتواصل الدائم بيننا وبين عمالئنا.
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تعريف الشركة
شهر  في  انطالقها  فمنذ  الكويت.  دولة  في  وتقدمًا  تطوراً  األكثر  االتصاالت  خدمات  مقدم   VIVA تعتبر 
نقل  عملية  خالل  من  وذلك  للعمالء،  ممكنة  األشياء  جعل  على   VIVA عملت  2008م،  العام  من  ديسمبر 

االتصاالت والمعلومات والتجارب الترفيهية.

ولقد رسخت VIVA حضورها بصورة سريعة في سوق االتصاالت مع استمرارها في العمل على االستحواذ على 
المنتجات  أفضل  من  مبتكرة  باقات  بتقديم  االلتزام  مع  وذلك  الكويت،  في  االتصاالت  سوق  من  مؤثرة  حصة 

والخدمات ذات القيمة والجودة العالية.

القانون التأسيسي للشركة

الصناعة  ووزارة  الكويتية  التجارة  وزارة  من  عليه  المصادقة  تمت  للشركة  المؤسس  والقانون  التأسيسي  العقد  إن 
والتجارة الكويتية وإدارة الفتوى والتشريع وتم توثيقه في وزارة العدل في شهر يونيو من العام 2008م. وبعد موافقة 
مجلس الوزراء، تم إصدار المرسوم األميري رقم 2OO7/187م، بشأن الرخصة التأسيسية لشركة كويتية مساهمة تحت 

.KTC اسم شركة اإلتصاالت الكويتية

هيكل المساهمين

تنص المادة األولى من القانون رقم 2 لسنة 2007م - الذي صدر بتاريخ التاسع عشر من شهر فبراير لسنة 2007م، بشأن تعديل 
نص القانون رقم 26 لسنة 1996م الخاص بعملية تأسيس شركات خدمة االتصاالت - على أن الحكومة ملزمة بتأسيس الشركة 
الكويتية المساهمة ومقرها الكويت، وتهدف إلى تقديم جميع الخدمات المتنقلة والخدمات الالسلكية بما يتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.

توزيعات األسهم

- %24 من األسهم مملوكة لحكومة دولة الكويت

- %50 طرحت من خالل اكتتاب عام

-  %26 خصصت لشركة اتصاالت قائمة من قبل والتي يمكن أن تكون أجنبية أو محلية لكنها تستثني بشكل خاص شركات االتصاالت 
الموجودة في الكويت

بناًء على وثيقة المناقصة الصادرة في 23 ديسمبر 2007م من وزارة التجارة والصناعة لشركة االتصاالت الثالثة في الكويت، فقد قدمت 
شركة االتصاالت السعودية STC المناقصة على نسبة %26 من األسهم في نوفمبر 2007م وتمت ترسيتها لصالح شركة االتصاالت 

.STC السعودية

الشركة  وقامت  العالم،  حول  مليون   139 من  أكثر  عمالئها  عدد  ويبلغ  رائدة،  اتصاالت  شركة   STC السعودية  االتصاالت  شركة  تعد 
في اآلونة األخيرة بعملية توسع طموحة لنموها االستراتيجي حيث توسعت خارج حدود نطاقها في المملكة العربية السعودية إلى 

األسواق العالمية، وذلك من خالل شبكة مشاريع واستثمارات في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا.

ولشركة االتصاالت السعودية STC تواجد فاعل حاليًا في أوروبا والكويت والهند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا والبحرين، 
وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المشتركين في العالم.
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اإلدارة التنفيذية
من  يعدون  وهم  للشركة،  اإلبداعية  والخبرات  المهارات  من  مجموعة   VIVA لـ  التنفيذية  اإلدارة  فريق  أدخل  لقد 
الخبراء المؤهلين الذين يعملون بكفاءة واقتدار في قطاع االتصاالت، كونهم مهتمين بشكل جوهري بالتوجهات 

االستراتيجية، إضافة إلى قيامهم بمتابعة العمليات التشغيلية اليومية بكل مهنية وجدارة.

فريق اإلدارة التنفيذية )من اليمين إلى اليسار(:

• المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي

• السيد عبد العزيز عبداهلل القطعي، رئيس القطاع المالي

• السيد داني دويك، رئيس القطاع التجاري

السيد عبد العزيز عبد اهلل القطعي، رئيس القطاع المالي

إن قدرة الشركة على تحسين أدائها التشغيلي وقوة مركزها المالي شّكال أهم دعائم النمو والنجاح في سوق االتصاالت الكويتي، 
وهذا انعكس بدوره على أنشطة الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية. وبالرغم من كون الشركة العبًا جديداً في السوق، فقد استطاعت 

تحقيق نتائج مالية قياسية خالل فترة زمنية قصيرة، وسيتوجه تركيزنا في المستقبل على تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا الكرام.

السيد داني دويك، رئيس القطاع التجاري

إن محاور استراتيجيتنا تعتمد على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الجديدة والمتطورة في مجال االتصاالت وخدمة المعلومات 
والتجارب الترفيهية التنافسية، والتي تجعلنا متمسكين بزمام المبادرة من خالل رؤية وسياسة القدرة على المنافسة واإلبداع الالمحدود 
لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والعروض التي تلبي طموحات عمالئنا الحالية والمستقبلية في أسواق ذات اقتصاديات صاعدة 
وسريعة النمو لنحقق األهداف التي تجعل منا عالمة تجارية مميزة، وسوف نستمر في تقديم األفضل لعمالئنا وشركائنا التجاريين من 
خالل منتجاتنا المبتكرة وغير المسبوقة، والتي كان من أبرزها إطالق مهرجان VIVA Festiva الذي ألغى زمن الشعارات الجميلة وأكد أن 
كل شيء ممكن مع VIVA، بحيث كانت أبرز مفاجآته خدمة المكالمات المجانية على شبكة VIVA من الساعة 5 صباحًا حتى 5 مساًء، 
باإلضافة إلى باقة 55 د.ك بال حدود التي تسمح بإستخدام محلي غير محدود للمكالمات الصوتية، والرسائل النصية SMS، ومكالمات 

الڤيديو، ورسائل الوسائط المتعددة MMS، واإلنترنت، وخدمة ®BlackBerry المحلية، باإلضافة إلى خصم على الرسائل النصية الدولية.
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المسؤولية االجتماعية
إن الرعاية الكريمة للشركة من قبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه 
ومباركته لها، كانت بمثابة الحافز والملهم الدائم لنا لالستمرار في التطور ومضاعفة الجهود من أجل توسيع 
أنشطتنا سعيًا إلى خدمة المجتمع الكويتي، وهذا الجانب االستراتيجي يعزز من حضورنا الفاعل، ويمثل جزءاً من رد 

الجميل للمجتمع الذي نعمل من أجله ونعيش فيه، و هو ما يشكل جزءاً مهما من عملنا.

نحن في VIVA نشعر بالفخر واالعتزاز لقيامنا بدور فاعل ومهم في ميدان المسؤولية االجتماعية المشتركة، فهدفنا 
هو القيام باستثمارات ضخمة وطويلة األمد من خالل استخدام عملية التواصل االستراتيجي المتطور والمستدام، وهذا 
بدوره يتضمن االعتماد على قاعدة األخالقيات والقيادة المشتركة المبنية على أسس قوية ومتينة بحيث نستمر في أداء 
واجبنا عبر المشاركة في األحداث الجارية والشفافة وغير المجتزأة، وبالتالي تكون واجبات المسؤولية االجتماعية المشتركة 

هي األولوية التي تتحقق من خالل العالقة بعملية أدائنا المالي.

والشفافية،  التواصل،  قيم  على  تشتمل  التي  االجتماعية  المسؤولية  فعاليات  لجميع  رابطًا   VIVA في  القيم  منظومة  وتعد 
والحيوية، واإلرضاء، حيث نسعى لتسخير موارد الشركة التي تعتبر جزءاً من المجتمع في عملية الرقي به والسعي إلى تحقيق 

رفاهيته.

لقد تبنت VIVA استراتيجية طويلة األمد لالستثمار في مجاالت المسؤولية االجتماعية، شملت عدداً من المحاور المهمة في التعليم 
والتطوير، والوقاية، والصحة، والريادة في اإلنتاجية، وتعزيز القيم المجتمعية. ففي مجال الصحة أقمنا شراكة لمدة سنة كاملة مع 
نادي الماراثون الثالثي The Three Club، ونظمنا ثالث ورش على مدار العام لمدة أربعة أيام بحضور مدربين متخصصين لتخريج أبطال 

كويتيين في مجال رياضة الماراثون الثالثي.

VIVA مجموعة من شباب الكويت من  وفي مجال ريادة األعمال، وإيمانًا من الشركة بأن الشباب هم صانعو مستقبل الكويت، تبنت 
أصحاب المشاريع الصغيرة عبر تنظيم برنامج متكامل يحمل اسم Small To Big بالتعاون مع شركة Pink Coffee، تضمن ورش عمل 
إبداعية عقدت داخل الكويت وخارجها وحاضر فيها مدربون متخصصون وأشخاص من ذوي الخبرة لمساعدة أصحاب األعمال الصغيرة 
على تطوير أعمالهم باستخدام أحدث األساليب والتقنيات. وتم حتى اآلن تنفيذ برنامجين من STB، عقد األول في دولة الكويت والثاني 
المناهج  قوة  حيث  من  العالم  مستوى  على   22 المصنفة  الجامعة  وهي  المتحدة،  بالمملكة   Kings College London جامعة  في 

والتعليم.

وال تزال الشركة في تعاون مستمر مع جمعية الهالل األحمر الكويتي، وقدمت عرضًا خاصًا للمكفوفين عبر اإلنترنت بعد أن تبين لها 
مدى اعتماد تلك الفئة من المجتمع على هذه الوسيلة الحيوية. وأقامت خالل العام 2010م المزاد العلني الثاني على األرقام الماسية 

بمبلغ إجمالي بلغ 321 ألف دينار كويتي، خصص ريعه لتنفيذ مشاريع المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع.
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كلمة الرئيس التنفيذي
،VIVA اإلخوة واألخوات األفاضل مساهمي شركة االتصاالت الكويتية

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

وتلبية  األهداف  لتحقيق  األمثل  والطريق  األفضل  النهج  يمثالن  الحثيث  والجهد  الجاد  العمل  أن  شك  ال 
التطلعات في كل المجاالت وشتى الميادين، وال سيما في قطاع يتميز بالتطور السريع في المجال التقني 
والمعرفي، كقطاع االتصاالت الذي يشهد تسارعًا كبيراً في الخدمات والمنتجات، وانتشاراً هائاًل في شتى أنحاء 
والمؤشر  والمجتمعات،  للشعوب  والنماء  التطور  وعصب  الحياة،  قطاعات  معظم  عماد  وصار  األرضية،  الكرة 

الحقيقي على مدى رقي الدول وازدهارها.

في  دائمًا  تجعلنا  المدى  بعيدة  استراتيجيات  وانتهاج  واقعية  سياسات  تبني  إلى   VIVA شركة  في  سعينا  ولقد 
خدمة  في  لتكون  منها  واالستفادة  الحديثة،  التقنيات  على  االعتماد  وإلى  االتصاالت،  قطاع  في  الريادة  مواقع 

عمالئنا الكرام، هادفين إلى أن تبقى الشركة في موقع التميز والصدارة.

لقد كان للعام المنصرم 2010 حصاداً مثمراً لمسيرة من اإلنجازات والنجاحات غير المسبوقة التي تحققت لشركة 
االتصاالت الكويتية VIVA بتوفيق وعون من المولى عز وجل، وظهر ذلك من خالل المؤشرات اإليجابية الملموسة التي 
شملت كل القطاعات في شتى المجاالت المالية والتسويقية والتقنية، حيث استطاعت الشركة خوض غمار المنافسة 
الشديدة بكل جدارة واقتدار، لكسب رضا العمالء الذين يعدون الركيزة األساسية والهدف األسمى الذي نعمل من أجله، 
وقد تمثل ذلك في تقديم عدد كبير من العروض الترويجية واألسعار التنافسية، وتوفير المزيد من الخدمات المتميزة، وكل 
ذلك ساهم في تعزيز والء العمالء، مما انعكس على تطوير قطاع االتصاالت في دولة الكويت، ومن ثم خدمة المجتمع 

الكويتي والمساهمة الفاعلة في تعزيز االقتصاد الوطني وتحقيق عوائد مجزية تعود بالنفع على المساهمين الكرام.

لقد حققت نتائج ممتازة في حجم أعمالها ونتائجها المالية بمعدل يفوق خطط العمل الموضوعة ودراسات الجدوى التي تم 
إعدادها عند تأسيس الشركة، وهذا يعكس مدى قدرة الشركة على االستمرار والمنافسة، ورفع مستويات اإليرادات وتحسين 

معدالت الربحية في الفترة المقبلة.

ومن المعلوم أن الشركة تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 187 إلدارة وتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثالثة GSM في 
التي استحوذت على   STC 2007م مع مساهم استراتيجي هو شركة االتصاالت السعودية  2 لسنة  الكويت وفقًا للقانون رقم 

حصة ملكية نسبتها %26 من رأسمال الشركة.

لقد سعت VIVA إلى تعزيز تواجدها في الكويت والعمل على تطوير سوق االتصاالت المتنقلة فيها، من خالل تقديم خدمات متميزة 
وفريدة ذات جودة عالية تلبي تطلعات العمالء واحتياجاتهم. وعلى الرغم من الفترة الزمنية القصيرة للتشغيل التجاري وإطالق أعمال 
VIVA أن تخوض غمار  النقال والمنافسة مع المشغلين اآلخرين، فقد استطاعت  الهاتف  الكبيرة لخدمات  الشركة، ومن نسبة االنتشار 
2010م من سوق االتصاالت في دولة الكويت، ليبلغ عدد  %18 مع نهاية العام  المنافسة بجدارة وتستحوذ على حصة سوقية بلغت 

عمالئها نحو 800 ألف عميل مع توفير شبكة تغطي أكثر من %99 من المناطق السكنية والمأهولة جغرافيًا.

750 اتفاقية لخدمات التجوال الدولي موزعة على  وبهدف تقديم أفضل الخدمات وأحدث المنتجات للعمالء فقد وقعت الشركة حوالى 
200 دولة، كما قدمت خدمات النطاق العريض للجوال والخدمات المدمجة وعروض الخدمات المتنوعة، إضافة إلى تقديم تجارب  أكثر من 

متميزة للعمالء، وهذا كله أدى إلى تعزيز موارد الشركة وتحسين قدرتها التنافسية في سوق االتصاالت بالكويت.

جميع  وتوفير  والحصرية  الجديدة  الخدمات  من  كبير  عدد  تقديم  عامين  منذ  الكويت  سوق  في  تواجدها  خالل  من  الشركة  استطاعت  لقد 
متطلبات العمالء المتزايدة في عالم االتصاالت، إيمانًا منها بضرورة التواصل بشفافية مع من منحوا الشركة ثقة كاملة ودعمًا ال محدوداً، وكانوا 
الملهم األساسي لتنفيذ استراتيجيتها، والشريك األساسي المساهم في نجاحها وتميزها، فعلى الصعيد التكنولوجي كانت الشركة أول شركة 
اتصاالت تتيح لعمالئها فرصة تجربة شبكة إنترنت الجيل الرابع 4G التابعة لتقنية LTE، كما أطلقت أول راوتر إنترنت نقال في سوق الكويت لتصبح 

بذلك أول مشغل يطرح جهاز راوتر بهذا الحجم.

الكويت، وتم  لتغطية شبكتها في  ألف موقع  أكثر من  إنشاء  الشركة فقد تمكنت بشكل قياسي من  وسعيًا نحو تحقيق أفضل ضمان ألداء 
إنجاز هذا الهدف المنشود من خالل االستثمار المستمر في بنيتها التحتية مستخدمة أحدث التقنيات وأنظمة التكنولوجيا وتنفيذ هذه المشاريع 
من خالل شركات وطنية رائدة في هذا المجال، حيث تمتلك VIVA أفضل وأحدث شبكة اتصال من تقنيات الجيل الثالث المتطور 3.5G في دولة 

الكويت، وحصلت في هذا السياق على شهادة ISO العالمية في تقنية المعلومات وتكنولوجيا الشبكات الحديثة.

وللعام الثاني على التوالي أجرت VIVA مزادها العلني الثاني على األرقام الماسية محققة مبلغًا إجماليًا بلغ 321 ألف دينار كويتي، خصص ريعه 
لتنفيذ مشروعات المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع. ومع التزايد المستمر لعدد مشتركيها، افتتحت VIVA فرعها الثامن في مجمع 360 
التجاري والتاسع في منطقة الفروانية لينضم هذان الفرعان إلى شبكة فروعها المنتشرة في الكويت بهدف تغطية جميع المناطق السكنية، 

وتحقيق أفضل الخدمات للعمالء وتلبية متطلباتهم.

الشباب  من  مجموعة   VIVA تبنت  فقد  االجتماعية،  بالمسؤولية  الخاصة  استراتيجيتها  وضمن  المستقبل،  صانعو  هم  الشباب  بأن  منها  وإيمانًا 
الكويتي من أصحاب المشروعات الصغيرة عبر تنظيم برنامج يحمل اسم Small to Big وذلك على مرحلتين كانت األولى في الكويت، والثانية في 

جامعة  Kings College London في المملكة المتحدة.

من  تقدير  جائزة  ونالت   ،Arabian Business مجلة  من  الكويت  في  اتصاالت  شركة  أفضل  بجائزة  الشركة  فازت  وإبداعاتها  لنجاحاتها  وتقديراً 
الجمعية الدولية لخزائن الشركات في الشرق األوسط، وذلك عن اتفاقية التمويل من المورد المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي تمت 

مع شركة »هواوي تكنولوجيز«.

وتعزيز  بمهاراتها  لالرتقاء  المثلى  العملية  البيئة  ومنحها  الوطنية  بالكوادر  االرتقاء  بأهمية  إيمانها  على  الشركة  حافظت  الوطني،  الشأن  وفي 
كفاءاتها وتطوير قدراتها، وهو األمر الذي تحرص الشركة فيه على زيادة نسبة التكويت في جميع قطاعاتها وإدارات عملها. كما طورت الشركة 

معايير واضحة للسلوك والعالقات المهنية في تعامالتها مع المساهمين والعمالء الكرام.

بالغ  وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عمالئنا ومساهمينا الكرام لدعمهم المستمر لنشاطات الشركة ومشروعاتها، وأعرب عن 
امتناني للعاملين في الشركة الذين أثبتوا على الدوام أنهم أهم الموارد التي تمتلكها الشركة. وندعو المولى العلي القدير أن يوفقنا لما فيه 

الخير والوفاء للشركة، ولخدمة الكويت العزيزة وازدهارها ونمائها.

المهندس/ سلمان بن عبد العزيز البدران
الرئيس التنفيذي
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مجلس اإلدارة
VIVA دوراً قياديًا مشتركًا واستراتيجيًا في مراقبة كيفية خدمة اإلدارة لمصالح المساهمين في  إدارة  يؤدي مجلس 
الداخل والخارج، فهو مجلس فاعل ومتمكن ويسعى بصورة دائمة إلى توفير السالمة والشفافية وضمان قوة الشركة 

على األمد البعيد.

أعضاء المجلس )من اليمين إلى اليسار(:

• السيد/ عادل محمد الرومي، رئيس مجلس اإلدارة

• السيد/ الدكتور زياد بن ثامر العتيبي، نائب رئيس مجلس اإلدارة

• السيد/ عبد القادر ضاحي العسكر، عضو مجلس اإلدارة

• السيد/ أحمد عبداهلل التركي، عضو مجلس اإلدارة

• السيد/ غسان حصباني، عضو مجلس اإلدارة

• السيد/ خالد بن عبد الرحمن الجاسر، عضو مجلس اإلدارة

• السيد/ أمين بن فهد الشدي، عضو مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
،VIVA اإلخوة واألخوات األفاضل مساهمي شركة االتصاالت الكويتية

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يسرني بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة االتصاالت الكويتية VIVA أن أضع بين أيديكم التقرير 
الشركة  إنجازات  يستعرض  الذي   ،2010 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  للشركة  السنوي 
ونشاطاتها وبياناتها المالية، واآلفاق الواعدة التي ترمي الشركة إلى الوصول إليها، تحقيقًا لتطلعات 

مساهميها، والعمل وفق األهداف والغايات التي وضعتها عند تأسيسها وانطالقتها.

لقد سعى القائمون على الشركة في عام 2010 إلى بذل جهود حثيثة لتحقيق مزيد من الريادة والتميز، 
التداعيات  معظم  تجاوز  الشركة  واستطاعت  لعمالئنا،  والمتطورة  المبتكرة  الخدمات  تقديم  خالل  من 
أجمع  العالم  اقتصادات  على  سلبًا  وأثرت  عنها،  نجمت  التي  واآلثار  العالمية،  المالية  األزمة  خلفتها  التي 
وكبرى المؤسسات والشركات في المنطقة، ومنها دولة الكويت، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والسياسة 

المتميزة التي انتهجتها الشركة في العامين الماضيين.

الكويت،  في  والتنمية  التطوير  لعملية  الحكومة  توليه  الذي  الكبير  باالهتمام  أشيد  أن  المقام  هذا  في  وأود 
والحرص الشديد على دفع هذه العملية لتحقق األهداف المنشودة منها في شتى المجاالت وجميع القطاعات، 
ومنها قطاع االتصاالت الحيوي، حيث انتهجت الحكومة سياسة فتح سوق االتصاالت وأتاحت بذلك الفرصة أمام 
دخول مشغل ثالث إلى البالد، وكان ثمرة ذلك نجاح الشركة في الحصول على رخصة المشغل الثالث، وثبات صواب 

تلك الخطوة وسدادها، بدليل النجاح الكبير الذي حققته تجربة الشركة على مدى العامين الماضيين.

ولعله من أبرز عالمات نجاح الشركة ودالالته الواضحة ذلك التأثير الكبير الذي أحدثته في الكويت، والتطورات التي شهدها 
قطاع االتصاالت فيها، من خالل طرح الشركة عدداً من المنتجات الجديدة، والخدمات المتميزة، مما أسهم في إحداث روح 
تنافسية بين المشغلين تستهدف تحقيق أكبر فائدة ممكنة للعمالء، ومواكبة تطلعاتهم، وتلبية احتياجاتهم، كما أدى ذلك 
إلى خلق فرص وظيفية جديدة في هذا القطاع الواعد، وإلى فتح المزيد من الفرص والمجاالت أمام الشركات الوطنية من خالل 

تنفيذ المشروعات المتنوعة في البنية التحتية، وبالتالي تحقيق عوائد مالية مجزية للشركات الوطنية والمساهمين فيها.

العمل على  المدى عمادها  رؤية بعيدة  انطالقتها، وذلك من خالل تقديم  انتهجته منذ  الذي  الشركة تميزها  ولقد واصلت 
الشركة،  إدارة  من  المتواصل  الدعم  على  ذلك  في  معتمدة  الكويت،  في  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  صناعة  وجه  تغيير 
ومن الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة الذين يعملون بإخالص كبير وتفان شديد، ويبذلون جهوداً حثيثة في سبيل تعزيز مكانة 

الشركة والحفاظ على ريادتها، وتحقيق أهدافها. 

تحرص  التي  والمتميزة  الجديدة  الخدمات  ونوعية  طبيعة  وفي  الشركة،  إمكانات  في  جذري  تغيير  حدوث  إلى  كله  هذا  أدى  وقد 
على تقديمها لعمالئها بما يلبي طموحاتهم ويحقق تطلعاتهم ويرضي رغباتهم، رغم إدراك الشركة أنها تعمل في قطاع يتميز 

بالديناميكية المستمرة والتطور السريع على مستوى العالم.

وسعت الشركة في عام 2010 إلى التركيز على استراتيجية واضحة تعتمد على كفاءة التشغيل وحوكمة الشركات، وبناًء على ذلك 
فقد نفذت الشركة نموذجًا جديداً يتكون من مستويين، مع تشكيل لجنتين من اللجان القائمة، وذلك للعمل وفق أفضل الممارسات 

التجارية المهنية ألننا في النهاية ملتزمون بالحفاظ على مصالح المساهمين الكرام وتقديم أفضل قيمة ممكنة للعمالء.

نسبة  على  حصولها  خالل  من  وذلك  الكويت،  في  لالتصاالت  ثالث  كمشغل  التوقعات  كل  فاق  نجاحًا  الشركة  تحقيق   2010 عام  وشهد 
تجاوزت %18 من حصة السوق، وبما يعادل أكثر من 800 ألف عميل، األمر الذي يمكننا من خلق قاعدة صلبة لتحقيق نمو قوي ومستمر، وهذا 

يظهر بصورة جلية أن التخطيط الجيد والمنتجات المبتكرة والخدمات المتميزة إضافة إلى اإلدارة الواعية تؤدي إلى تحقيق إنجازات رائعة.

نظراً لطبيعة نشاط الشركة، فإن نتائج العام 2010م )التي تمثل السنة الثانية للتشغيل( كانت إيجابية بشكل عام، حيث بلغت استثمارات 
2010م(، مما أدى إلى  المالي  مليون دينار كويتي في نهاية العام  109 مليون دينار كويتي )29  التراكمية   )CAPEX( الرأسمالية  VIVA
تحقيق عوائد تراكمية بقيمة 104مليون دينار كويتي )60.7 مليون دينار كويتي في نهاية العام المالي 2010م بنسبة نمو %40 مقارنة 
بنتائج الفترة المنتهية في 2009م(. وقد انعكس تحسن األداء التشغيلي للشركة بصورة إيجابية على الخسائر التشغيلية قبل احتساب 
 9.8 2009م وبلغت  المنتهية في  الفترة  بنتائج  %62 مقارنة  )EBITDA( حيث تحسنت بمعدل  الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
مليون دينار كويتي في نهاية العام المالي 2010م، كما تحسن صافي الخسارة في 2010م بنسبة %39 مقارنة بنتائج الفترة المنتهية 

في 2009م حيث بلغ 20.5 مليون دينار كويتي في نهاية العام المالي 2010م.

وأود في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى مساهمينا الكرام الذين كانت لثقتهم الغالية التي نعتز بها أكبر 
األثر في دعم نشاطات الشركة ومشروعاتها، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس اإلدارة وشركائنا االستراتيجيين، وكذلك 
إلى موظفي الشركة الذين لم يدخروا جهداً في سبيل االرتقاء بأدائها ونشاطها متمنين لهم جميعًا موفور الصحة والعافية، ولدولة 

الكويت كل الخير واالزدهار والنماء.

صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  إلى  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى  أرفع  أن  أود  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة  وأخيراً، 
األحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد األحمد 

الجابر الصباح، سائلين المولى القدير أن ينعم على الكويت بالخير واليمن واالزدهار.

عادل محمد الرومي
رئيس مجلس اإلدارة
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نطاق تغطية الشبكة
التي تحرص عليها  الدائم للشبكات هي من أهم األمور  المستمر والتطوير  التحديث  ال شك في أن عمليات 
أي شركة تتطلع إلى تحقيق الريادة في قطاع االتصاالت المتنقلة ألن ذلك يمثل حجر الزاوية في عملية جودة 

الخدمة المقدمة للعمالء، كما أنها الوسيلة المثلى لتقديم جميع الخدمات الجديدة والمبتكرة لهم.

وانطالقًا من ذلك كله حرصت شركة VIVA على تقديم كل ما هو جديد ومتطور في هذا المجال، من خالل إنشاء 
أكثر من ألف موقع لتغطية شبكتها في دولة الكويت وتحقيق أفضل أداء لها، وتحقق ذلك من خالل االستثمار 

المستمر في بنيتها التحتية عبر استخدام أحدث التقنيات وأفضل األنظمة التكنولوجية الحديثة.

وإضافة إلى امتالك الشركة أفضل وأحدث شبكة اتصال من تقنيات الجيل الثالث المتطور 3.5G في دولة الكويت والذي 
توج بحصول الشركة على شهادة الجودة العالمية ISO في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الشبكات الحديثة، فقد 
قامت الشركة بشكل غير مسبوق بتجربة شبكة إنترنت الجيل الرابع 4G التابعة لتقنية )LTE (Long Term Evolution والتي 
تعني التطوير بعيد األمد لتكون بذلك أول شركة اتصاالت كويتية تتيح لعمالئها استخدام هذه التقنية الحديثة اعتماداً على 

شبكتها القوية والمتطورة دائمًاً.
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معًا... نواصل اإلنجازات ونحقق الطموحات
منذ أن بدأت شركة االتصاالت الكويتية VIVA عملها في السوق الكويتي قبل نحو عامين، وهي مستمرة في تقديم عدد 
من الخدمات الجديدة والحصرية لعمالئها في عالم تكنولوجيا االتصال وخدمة البيانات والمعلومات محققة في ذلك 
تميزاً فريداً وتفوقًا غير مسبوق، وذلك إيمانًا منها بضرورة التفاعل المستمر والتواصل الدائم مع جميع عمالئها الذين أولوها 

ثقة كاملة وقدموا لها دعمًا ال محدوداً مما كان له بالغ األثر في دعم تنفيذ استراتيجية الشركة وتعزيز ريادتها وتطورها.

خدمة  مجال  في  التفوق  إلى  بالسعي  منها  التزامًا  الرائدة  المبادرات  من  عدداً  الكويت  في  مسيرتها  خالل  الشركة  وقدمت 
الهواتف  عبر  الجودة  عالية  خدمات  وتوفير  وشاملة  مبتكرة  منتجات  طرح  خالل  من  وذلك  البيانات،  وخدمات  النقالة  االتصاالت 
خدمات  تقدم  المستوى  عالمية  تجارية  عالمة  كله  ذلك  خالل  من   VIVA لتكون  الترفيهية  المعلوماتية  حلول  وتقديم  المتنقلة 

مبتكرة ومنتجات متميزة تثري حياة العمالء وتحوز رضاهم الدائم.

هذه  من  ممكنة  حصة  بأكبر  للفوز  رائدة  تسويقية  استراتيجيات  على  ترتكز  للسوق  رئيسية  قطاعات  تحديد  إلى  الشركة  وسعت 
القطاعات المستهدفة، معتمدة على منتجات متميزة وعروض فريدة صممت خصيصًا لتالئم مجموعة شاملة من االحتياجات الحالية 
إنجازات  تلبية طموحاتهم وتحقيق تطلعاتهم بصورة دائمة، مستهدفة أن تكون  الذين تحرص الشركة على  والمستقبلية للعمالء 
المستمدة من ثقتهم  رؤيتهم  رغباتهم ومنسجمة مع توجهاتهم، ومتوافقة مع تطلعاتهم، ومتواكبة مع  الشركة معبرة عن 

الغالية التي منحوها لها، مما سيعود بدوره بعوائد ذات قيمة مضافة على استثمارات المساهمين الكرام.
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