
1

مستقبل
 بال حدود ...

التقرير السنوي 2011



2



3

صاحب السمو أمير البالد
الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح

)حفظة اهلل ورعاه(



4

سمو الشيخ/ نواف األحمد الجابر الصباح )حفظة اهلل(
ولي العهد



5

سمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح )حفظة اهلل(
رئيس مجلس الوزراء





1

صفحة
المحتويات

رؤيتنا وقيمنا 13

)VIVA( شركة االتصاالت الكويتية
الجرأة على التحدي ومواصلة النمو لمحة عن شركة االتصاالت03

)VIVA(  الكويتية 15

المسؤولية االجتماعية
للشركة 19

نبذة عن الشركة 21

القوائم المالية وتقرير مدقق 
الحسابات المستقل 27

VIVA  عائلة 25

الجوائز واإلنجازات 17 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة 04

كلمة
الرئيس التنفيذي 08
الجهاز التنفيذي 10

مجلس اإلدارة 06



2



3

VIVA – الجرأة على التحدي 
ومواصلة النمو

دولة  في  المتنقلة  لالتصاالت  خدمة  مزود  أحدث  هي   VIVA شركة  إن 
 2008 عام  من  ديسمبر  في  انطالقها  فمنذ  تطورًا؛  وأكثرها  الكويت 
تواصل الشركة بناء سمعتها كرائد في قطاع االتصاالت المتنقلة، وهي 
بهذا تساهم في إحداث نقلة نوعية في تجارب االتصاالت والمعلومات 
والترفيه عبر أرجاء دولة الكويت. ولقد أثبتت الشركة نفسها سريعًا كرائد 
عمالئها  تزويد  خالل  من  قوية  نمو  معدالت  تحقق  تزال  وال  القطاع  في 
بمجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات األكثر تقدمًا بأسعار تنافسية 

وجذابة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
2011: نقطة االنطالق نحو تحقيق المزيد من النمو

عامًا   2011 كان   ،VIVA الكويتية  اإلتصاالت  شركة  مساهمي  السادة 
آخر حققت فيه VIVA نموًا مبهرًا؛ فمنذ انطالقتها في ديسمبر 2008 
العمالء  وتجربة  االتصاالت  صورة  تغيير  في  الرغبة  تحدوها  والشركة 
في الكويت إلى األفضل واستمرت في تنمية قاعدة عمالئها بسرعة 
كبيرة. واليوم  -  وفي داللة واضحة على نجاحها  -  تفخر VIVA بأنها 
على  الدولة  عبر  والشركات  األفراد  من  عميل  مليون  من  أكثر  تخدم 
باعتبارها  بسرعة  المتنامية  الشركة  سمعة  تعزيز  في  يساعد  نحو 

مشغل االتصاالت المفضل في الكويت. 

لقد حققت VIVA نجاحًا هائاًل خالل السنوات الثالث الماضية. وخالل 
تلك الفترة، استطاعت VIVA زيادة معدل النمو إلى أكثر من الضعف  
93.6 مليون دينار كويتي في  أرباحًا إجمالية تجاوزت  حيث حققت 
عام 2011. ويعتمد هذا النمو – الذي عززه طرح باقات هواتف ذكية 
وخدمات مبتكرة – إلى حد كبير على العمالء الُجدد، بنظام الدفع 
معدل  في  هائلة  طفرات  حققنا  لقد  الالحق.  والدفع  المسبق 
األرباح التشغيلية قبل خصم تكلفة االستهالك واإلطفاء ومصاريف 
بعد   ،2011 عام  في  كويتي  دينار  مليون   0.5 بلغ  حيث  التمويل، 
25.6 مليون في عام  2010 وسالب  9.8 مليون في  أن كان سالب 
إلى  بالنظر  جديد  نقالة  هواتف  ل  لُمشغِّ هائل  إنجاز  وهذا   .2009
االستثمارات المطلوبة للحصول على موطئ قدم في سوق جديد.

 VIVA ز إننا نواصل االستثمار في نشر بنيتنا التحتية والتقنيات التي تميِّ
عن منافسيها. وهذا االستثمار يمكننا من توفير أفضل شبكة تغطية 
المبتكرة  والباقات  المتقدمة  الخدمات  توفير  عن  فضاًل  لعمالئنا 
 ،2011 عام  نهاية  وحتى   2008 يوليو  ومنذ  ومغرية.  جذابة  بأسعار 
التحتية،  وبنيتنا  تقنياتنا  لتطوير  كويتي  دينار  مليون   136.7 استثمرنا 
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حيث جاءت األغلبية العظمى من االستثمارات خالل الثمانية عشر شهرًا 
األولى من التشغيل. واليوم يوجد أكثر من 1000 موقع يقوم بعمليات 

اإلرسال ويغطي ما يتجاوز 99 % من سكان الكويت.

إن النهج الجديد والديناميكي لشركة VIVA يجذب آالف العمالء الُجدد 
كل أسبوع. كما أن التزام الشركة تجاه عمالئها واستثمارها في التقنيات 
على  وتركيزها  االبتكار  في  كرائد  والقوي  السريع  وظهورها  المتميزة 
على  لالستحواذ  جهودها  في   VIVA شركة  ساعد  التنافسية  األسعار 

حصة كبيرة من السوق بلغت 20 % خالل فترة وجيزة.

وهذا يعتبر إنجاز هائل ال سيما في ظل التغيرات االجتماعية والسياسية 
العقبات  هذه  على   VIVA تغلبت  لقد  بأسرها.  المنطقة  تشهدها  التي 
ل للهواتف النقالة ُيطلق خدمات في سوق الكويت  لتصبح ثالث ُمشغِّ
ُمكتمل النمو، حيث تتنافس مع شركتين رسختا وجودهما في الكويت 

على مدار 42 عامًا مجتمعتين.

اتصاالت  ل  كُمشغِّ وضعها  بفضل  كبيرًا  ازدهارًا   VIVA حققت  لقد 
الوطنية  والفعاليات  المبادرات  من  العديد  في  شارك  نقالة  هواتف 
بالذكرى  المهيبة  االحتفاالت  في  الشركة  شاركت  فقد  العام.  هذا 
السنوية  العشرين والذكرى  التحرير  الكويت وعيد  الخمسين الستقالل 
لتولي صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. 

لقد كانت VIVA أول شركة ُتركز على الشبكات االجتماعية لتحقيق نمٍو 
النهج  هذا  بأن  قناعة  على  ونحن  التسويق.  في  كبير  دوٍر  ولعب  هائل 
والرد  طلباتهم  وتلبية  العمالء  من  كبيرة  شريحة  جذب  على  يساعدنا 

على استفساراتهم. 

التطلع إلى المستقبل بشغف وحماسة

يتطلع مجلس اإلدارة إلى عام 2012 بحماس وثقة ال حدود لهما؛ فقد 
 VIVA تحقق  لكي  مهيأ  والوضع  جيدة  انطالقة  العام  بداية  شهدت 
نموًا إضافيًا هذا العام مع استمرار الشركة في االستفادة من التطبيق 
الناجح الستراتيجيتها. وسوف ترون المزيد من االبتكار واالهتمام بعمالئنا 

فضاًل عن طرح منتجات وخدمات جديدة يطلبها عمالؤنا.

الناتج  ينمو  أن  المتوقع  من  مشجعة:  الكويتية  االقتصادية  المؤشرات 
توقعات  هناك  أن  كما  سنويًا،   % 4 يتجاوز  بمعدل  اإلجمالي  المحلي 
نمو  جانب  إلى  سنويًا   % 10 بمعدل  الخاص  القطاع  استهالك  ينمو  بأن 
الناتج  في  القوي  النمو  إلى  وبالنظر  سنويًا.   % 2.8 بمعدل   السكان 
الذي  السكان  تعداد  وتنامي  النفط  إنتاج  عززه  الذي  اإلجمالي  المحلي 
يشتمل على شريحة كبيرة من الشباب إلى جانب إنفاق المستهلكين 
االتصاالت  قطاع  لُمشغلي  جذابًا  بلدًا  الكويت  تزال  ال  نسبيًا،  المرتفع 

والمستثمرين.

ونشجعها  بالكويت  النقالة  الهواتف  قطاع  في  بالتطورات  نرحب  إننا 
سبيل  على   .VIVA شركة  على  والنفع  بالفائدة  ستعود  إنها  حيث 
المثال، من شأن تطبيق خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة في الكويت 
للعمالء  يتيح  – أن  حاليًا  تطبيقها  على  المواصالت  وزارة  تعكف  – التي 
بدون  يفضلونه  الذي  النقالة  الهواتف  خدمات  موفر  إلى  التبديل  حرية 

االضطرار إلى تغيير أرقامهم.

اإلدراج  بطلب  اإلدارة  مجلس  تقدم  مساهمينا،  تجاه  بالتزامنا  وفاء 
مفصليًا  تحواًل  سيمثل  وهذا   ،2012 فبرابر  في  المال  أسواق  لهيئة 
أكثر  الذين هم  المساهمين  الشركة وخاصة صغار  لجميع مساهمي 
أسهمهم  تداول  من  يتمكنوا  لكي  الشركة  إدراج  من  المستفدين 

والحصول على قيمة عادلة الستثماراتهم.

على   VIVA موظفي  بجميع  ُأشيد  أن  اإلدارة  مجلس  عن  نيابة  وأود 
جهودهم الرائعة وتفانيهم تجاه العمالء، فما كان للشركة أن تحقق 
على  مساهمينا  إلى  بالشكر  أتوجه  أن  أود  كما  بدونهم.  النمو  ذلك 

التزامهم وإيمانهم بقصة VIVA الناجحة. 

كما يتقدم مجلس إدارة الشركة - بعد شكر اهلل عز وجل على توفيقه 
مشيدين  الكريم،  وشعبها  الكويت  لحكومة  والتقدير  الشكر  بوافر   -
سعيها  في  منهم  الشركة  تلقته  الذي  والتشجيع  والرعاية  بالدعم 

لتطوير أدائها وتحسين خدماتها.

عادل محمد الرومي

رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة
• عادل محمد الرومي

    رئيس مجلس اإلدارة

• د. زياد بن ثامر العتيبي
    نائب رئيس مجلس اإلدارة

• عبد القادر ضاحي العجيل
    عضو مجلس اإلدارة

• أحمد عبد اهلل التركي
    عضو مجلس اإلدارة

• أمين بن فهد الشدي
   عضو مجلس اإلدارة

• غسان حسباني
     عضو مجلس اإلدارة

• خالد بن عبد الرحمن الجاسر
    عضو مجلس اإلدارة

لجنة تدقيق الحسابات
القوائم  مراقبة  في  واالمتثال  الحسابات  تدقيق  للجنة  الرئيسية  األدوار  تتمثل 
والتوصية  بالشركة  التحكم  ونظم  المالية  النظم  وتجديد  للشركة،  المالية 
بإدخال تغييرات عليها، واإلشراف على وظائف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، 
المدققين  مع  مالئمة  عالقة  على  والحفاظ  األسهم،  تداول  سياسة  ومراجعة 

الخارجيين للشركة. وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل العام 2011.

وتتألف لجنة تدقيق الحسابات من أربعة أعضاء كما يلي:
• عادل محمد الرومي

   رئيس لجنة تدقيق الحسابات
• خالد بن عبد الرحمن الجاسر
   عضو لجنة تدقيق الحسابات

• أمين بن فهد الشدي
   عضو لجنة تدقيق الحسابات

• عبدالقادر ضاحي العجيل
   عضو لجنة تدقيق الحسابات

اللجنة التنفيذية
في  وأنشطتها  الشركة  إستراتيجيات  مراجعة  في  التنفيذية  اللجنة  تتخصص 
مجاالت العمل األساسية وغير األساسية، باإلضافة إلى اعتماد تلك االستراتيجيات 
وقد  اإلدارة.  مجلس  حددها  والتي  لها  الممنوحة  للصالحيات  وفقًا  واألنشطة 

عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل العام 2011.

وتتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء كما يلي:

• د. زياد بن ثامر العتيبي
   رئيس اللجنة التنفيذية
• أحمد عبد اهلل التركي
   عضو اللجنة التنفيذية

• غسان حسباني
   عضو اللجنة التنفيذية

لجان مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
مساهمينا الكرام، شهد قطاع االتصاالت بالكويت نموًا كبيرًا بمعدل 
14 % خالل عام 2011، حيث بلغ عدد المشتركين 5.1 مليون مشترك. 
وقد وقع اختيار ما يزيد عن 35 % من جميع المشتركين الُجدد على 
VIVA مفضلين إياها على منافسيها. وشهدت قاعدة عمالء  شركة 
العمالء  عدد  ليتجاوز   % 27 بمعدل  نموًا   2011 عام  خالل  الشركة 
مليون عميل، وهو ما شّكل حصة من السوق بلغت 20 %. وهذا يعّد 

تقدمًا جيدًا للشركة مع تواصل بناء الزخم والقوة الدافعة. 

الرائع  التقدم  من  خدماتنا  وجودة  المبتكرة  منتجاتنا  عزّزت  ولقد 
 % 54 بنسبة  اإليرادات  ارتفعت  حيث   ،2011 عام  خالل  تحقق  الذي 
لتصل إلى 93.6 مليون دينار كويتي )وصلت اإليرادات في 2010 إلى 
 VIVA 60.7 مليون دينار كويتي( عقب عام من النمو المستمر لشركة

في بيئة تنافسية. 

االستهالك  تكلفة  خصم  قبل  التشغيلية  األرباح  حققت  كما 
واالطفاء ومصاريف التمويل نتائج إيجابية في عام 2011 نتيجة نمو 
قاعدة المشتركين وزيادة متوسط العائد لكل مستخدم والتحكم 
في التكاليف. وهذا األداء دليل واضح يثبت قدرتنا على زيادة حصتنا 

من السوق وإدارة عملياتنا التشغيلية بكفاءة واقتدار.

ال تزال VIVA ُملتزمة التزامًا راسخًا باالستثمار في منتجاتها وخدماتها 
أسواق  تركيز  ظل  وفي  لعمالئها.  تجربة  أفضل  توفير  لضمان 
إلى  نتطلع  فإننا  الذكية،  المنتجات  على  بقوة  العالمية  االتصاالت 
طرح تقنيات جديدة ومبتكرة في السوق الكويتية. إن توسيع نطاق 
مبيعات التجزئة يمثل أهمية قصوى لنا بينما نسعى إلى زيادة عدد 

منافذ التجزئة على مدار العام.
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أما المجال الرئيسي اآلخر فهو خدمات النطاق العريض للهواتف النقالة 
نفس  على  التنقل  أثناء  البرودباند  خدمات  أصبحت  فقد  )البرودباند(؛ 
سواء.  حد  على  والشركات  لألشخاص  الصوتية  المكالمات  أهمية  قدر 
ويتوقع عمالؤنا أن يستمتعوا بمزايا اإلنترنت في أي مكان يتواجدون به: 
في المنزل أو العمل أو المدرسة أو أثناء التنقل. وتقوم استراتيجيتنا على 
توفير أفضل خدمات البرودباند إلى عمالئنا والمصممة خصيصًا للوفاء 

باحتياجاتهم.

VIVA بالفعل رائدًا  ولقد حققنا نتائج رائعة في هذا الصدد؛ إذ أصبحت 
في  استثماراتنا  منحتنا  وقد  البرودباند،  خدمات  في  بالبنان  إليه  يشار 
 ،2011 التقنيات الرائدة عالميًا ميزة تنافسية على منافسينا. ففي عام 
السرعة بسرعات  إنترنت فائقة  ل ُيطلق خدمات  أول ُمشغِّ  VIVA كانت 
ل  الُمشغِّ  2011 نهاية  في  وكانت  الثانية  في  ميغابت   21.6 إلى  تصل 

الوحيد الذي يوفر سرعات تصل إلى 42.2 ميغابت في الثانية. 

إلى  نوفرها  التي  الباقات  إلى  يمتد  البرودباند  خدمات  في  ابتكارنا  إن 
مجّمعة  باقات  يوفر  من  أول   VIVA كانت   ،2011 عام  ففي  عمالئنا. 
 IPhone 4S لمجموعة من الهواتف الذكية في الكويت: مثل هواتف
ارتقينا  ولقد   .SAmSung AndroIdو  SAmSung gAlAxy TAbو
جيدة  قيمة  تمنحهم  للعمالء  وواضحة  بسيطة  أسعار  توفير  بمعايير 

مقابل ما يدفعونه من أموال.

)البرودباند(،  السرعة  فائق  اإلنترنت  خدمات  في  استراتيجيتنا  وبفضل 
أستطيع القول بكل فخر إن VIVA أصبحت اآلن ثاني أكبر مزود لخدمات 
أجل  من  المستقبل  في  جهودنا  نواصل  وسوف  الكويت.  في  البيانات 
ونتطلع  عمالئنا  إلى  السرعة  فائق  اإلنترنت  خدمات  في  األفضل  توفير 

إلى تنمية وضعنا في السوق في هذا المجال الرئيسي. 

الراعي  أصبحنا  حيث  لنا  بالنسبة  باإلثارة  مليئًا  عامًا   2011 كان  لقد 
خالل  الفريق  نجح  فقد  الكويتي؛  الوطني  القدم  كرة  لفريق  الرسمي 
أستراليا   في  ُأقيمت  التي  النهائيات  إلى  الوصول  في   2011 آسيا  كأس 

للمرة التاسعة.

وال يزال فريق التسويق لدينا يقود الطريق فيما يتعلق بالباقات المبتكرة 
والمسابقات والحمالت خالل العام، حيث كانت الشركة أولى الشركات 

في الكويت التي تقدم باقات تجوال البيانات في دول مجلس التعاون 
ما  إبرام  طريق  عن  انتشارنا  نطاق  توسيع  في  نجحنا  وقد  الخليجي. 
أكثر من  الدولية في  البيانات  اتفاقية لخدمات تجوال   1000 يقرب من 
200 دولة. كما شهد عام 2011 تدشين أربع فروع جديدة، وبهذا يصل 

إجمالي عدد منافذ البيع التابعة لشركة VIVA إلى 13 منفذ.

وتعهدت VIVA برعاية نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم لمدة خمس 
النادي  هو  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  نادي  أن  بالذكر  وجدير  سنوات. 
يحظى  الذي  النادي  بهذا  وارتباطنا  اإلطالق.  على  ونجاحًا  شهرة  األكثر 
صورتنا  ويبني  الرئيسية  قيمنا  يعزز  العالم  مستوى  على  كبيرة  بشهرة 

كمؤسسة يافعة وديناميكية.

وملموسة  مباشرة  إسهامات  تقديم  إلى  جاهدين  نسعى  أننا  كما 
كافة  على  ومشاركتنا  الخيري  عملنا  خالل  من  الكويتي  المجتمع  إلى 
تحت  وطنية  حملة  إطالق  الجوانب  أبرز  وتشمل  المجتمع.  مستويات 
خالل  من  األصيلة  الكويتية  القيم  خاللها  تظهر  الكويتي«  »هذا  عنوان 
كما  والتواصل.  واالنسجام  والرعاية  االحترام  عن  التلفزيونية  اإلعالنات 
أننا نفخر برعاية رحلة مريم الجوعان إلى القارة القطبية الجنوبية، وهي 

تعتبر أول امرأة كويتية تقوم برحلة كهذه. 

ر عن تقديري لجميع موظفي VIVA وشركائها، الذين  وأخيرًا، أود أن أعبِّ
ما كان ليتحقق نجاحنا في عام 2011 بدونهم. 

المهندس سلمان البدران

الرئيس التنفيذي
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• المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران )الثالث من اليمين(
    الرئيس التنفيذي

• عبد العزيز عبد اهلل القطعي )الرابع من اليمين(
    الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

• داني دَويك )األول من اليمين(
   الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

• عصام عيسى العسعوسي )الثاني من اليمين(
    الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية والقانونية

• د. وليد عبد اهلل الطراروة )الخامس من اليمين(
    الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية

الجهاز التنفيذي
فريق الجهاز التنفيذي
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خدمات  توفير  أجل  من  العمل  على  األول  المقام  في  رؤيتنا  تقوم 
باحتياجاتهم،  وتفي  عمالئنا  طموحات  تلبي  فريدة  إضافية  ومنتجات 
وهذا بدوره سوف يكسبنا ثقتهم. ويتحقق ذلك من خالل إتاحة فرص 
غير محدودة لعمالئنا في قطاع االتصاالت بهدف تعزيز عالقاتنا معهم 

ومنحهم أفضل التجارب على مدار الساعة.

تجسدت رؤيتنا في التغير الجوهري الذي حدث أثناء التعرف على السوق 
والتركيز على احتياجات العمالء في جميع أقوالنا وأفعالنا. ولقد قطعنا 
على أنفسنا عهدًا بالعمل على إثراء حياة عمالئنا عبر خدمات االتصاالت 

والترفيه والمعلومات ونقل البيانات.

رؤيتنا

نوفر مجموعة متكاملة من المنتجات التي يسهل على العمالء فهمها. 
ويحقق كل ما نفعله قيمة إضافية ويساعد عمالءنا على التمتع بحياة 

أكثر متعة مليئة بالمكافآت.

قيمنا

اإلرضاء

بالفعالية  ونتسم  فائقة.  جودة  وتحقيق  واالبتكار  باألداء  شغف  لدينا 
وسرعة االستجابة الحتياجات عمالئنا.

الحيوية

نتسم باالنفتاح والمصداقية والتعاون.
الشفافية

يدور كل ما نفعله حول الوفاء باحتياجات عمالئنا وإحداث مزيد من 
التفاعل والتواصل معهم.

التفاعلية
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لمحة عن شركة االتصاالت 
)VIVA( الكويتية

منذ انطالق VIVA وفريقها اإلداري يركز على خلق عمل ُمرِبح قادر على 
التي ضختها  االستثمارات  المستدام لمساهميها. وتؤتي  النمو  تحقيق 
على  الرائدة  التحتية  والبنى  التقنيات  نشر  أجل  من  اآلن  حتى  الشركة 
 VIVA إيرادات  تجاوزت  إذ  الراهن؛  الوقت  في  ثمارها  العالم  مستوى 
عامي  بين  ما  الفترة  في  كويتي  دينار  مليون   93.6 إلى  لتصل  الضعف 
قبل  التشغيلية  األرباح  في  السنوي  التحسن  استمر  كما  و2011.   2009
 0.5 لتتجاوز  التمويل  ومصاريف  واإلطفاء  االستهالك  تكلفة  خصم 

مليون دينار كويتي في عام 2011.

تتمتع  بما   VIVA أعمالنا حتى تحتفظ  باالستثمار في  زلنا ملتزمين  ال  إننا 
في  التدريجي  االرتفاع  يستمر  ولهذا  ومبتكرة.  تقنية  مميزات  من  به 
المصروفات الرأسمالية. فقد بلغت المصروفات الرأسمالية 28.8 مليون 
دينار كويتي في عام 2011، مقارنة بمبلغ 27.7 مليون دينار كويتي في 
عام 2010. وقد تطلب النشر األولي لشبكة VIVA مصروفات رأسمالية 
المستهدفة  المستويات  من  الشبكة  تغطية  اقتراب  ومع  ضخمة. 

سوف تنخفض االستثمارات المطلوبة في البنية التحتية.

القانون التأسيسي

الشركة  تأسيس  قانون  والتشريع  الفتوى  وإدارة  والصناعة  التجارة  وزارة  أقرت 
ونظامها األساسي وتم توثيقه في وزارة العدل في يونيو 2008. وعقب موافقة 
تأسيس  رخصة  بشأن   2008/187 رقم  األميري  المرسوم  صدر  الوزراء،  مجلس 

.)VIVA( »شركة مساهمة كويتية باسم »شركة االتصاالت الكويتية

هيكل المساهمين

• 50 % يمتلكها مستثمرون كويتيون أفراد
• 26 % تمتلكها شركة االتصاالت السعودية

• 24 % تمتلكها حكومة دولة الكويت

التجارة  وزارة  عن   2007 سبتمبر   23 في  الصادرة  المناقصة  وثيقة  على  بناًء 
والصناعة لشركة االتصاالت المتنقلة الثالثة في الكويت، قدمت شركة االتصاالت 
الُمصَدرة  26 % من األسهم  )STC( عطاءها لالستحواذ على نسبة  السعودية 
 26 البالغة  للشركة. وتم إغالق المناقصة لالستحواذ على الحصة اإلستراتيجية 
)STC( وتجدر  2007 وترسيتها على شركة االتصاالت السعودية  % في نوفمبر 
اإلشارة إلى أن شركة االتصاالت السعودية )STC( هي شركة رائدة في تقديم 
وقد  العالم.  حول  مليون   160 عمالئها  عدد  يتجاوز  حيث  االتصاالت،  خدمات 
قامت الشركة مؤخراً بعملية توّسع طموحة من أجل تحقيق نمو إستراتيجي، 
األسواق  إلى  السعودية  العربية  المملكة  في  نطاقها  حدود  خارج  وتوسعت 
مجلس  دول  من  عدد  في  واالستثمارات  األعمال  من  شبكة  وكونت  العالمية، 

التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا.

البحرين  في  اآلن  متواجدة   )STC( السعودية  االتصاالت  شركة  أن  بالذكر  جديٌر 
والهند وإندونيسيا واألردن ولبنان والكويت وماليزيا وتركيا وجنوب إفريقيا بهدف 

الوصول إلى 160 مليون عميل حول العالم.
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ـــــز الجوائ
ـازات واإلنجـــ

بعض  يلي  وفيما   .2011 عام  في  مبهرة  إنجازات   ViVa حققت 
النقاط البارزة: 

انُتخبت VIVA عضوًا في مجلس إدارة مجلس االتصاالت لدول جنوب • 
آسيا والشرق األوسط وشمال إفريقيا )سامينا(. ويمثِّل مجلس اإلدارة 
منطقة  في  المتميزة  االتصاالت  شركات  من  عددًا  يتضمن  الذي   –
ل  الشرق األوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا – ما يزيد عن 40 ُمشغِّ
اتصاالت في 25 سوقًا، بقاعدة مشتركين إجمالية تبلغ 700 مليون 
مستخدم للهواتف النقالة، و 79 مليون مستخدم للخطوط الثابتة، 
و22 مليون مستخدم لخدمات البرودباند. وُتجسد عضوية مجلس 
والهيئات  التصنيع  وشركات  االتصاالت  مشغلي  مجتمع  سامينا 
العالمية  اإلدارية  االستشارية  والمؤسسات  واألكاديمية  الحكومية 

الرائدة. 

لمدة •  القدم  لكرة  يونايتد  مانشستر  نادي  برعاية   VIVA وتعهدت 
اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  نادي  أن  بالذكر  وجدير  سنوات.  خمس 
هو النادي األكثر شهرة ونجاحًا على اإلطالق. وارتباطنا بهذا النادي 
الذي يحظى بشهرة كبيرة على مستوى العالم يعزز قيمنا الرئيسية 

ويبني صورتنا كمؤسسة يافعة وديناميكية.

 • 42.2 بلغت  الكويت بسرعة  لإلنترنت في  VIVA أسرع خدمة  أطلقت 
البيانات  تجوال  باقات  أول  الشركة  أطلقت  كما  الثانية.  في  ميغابت 
ذلك،  عن  وفضاًل  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  اإلطالق  على 
كانت الشركة أول من ُيطلق خدمات اإلنترنت للهواتف النقالة بسرعة 

بلغت 21.6 ميغابت في الثانية. 

هواتف •  أحدث  إلطالق   APPle شركة  مع  اتفاقًا   VIVA عت  وقَّ
IPhone في الكويت مع باقات وخدمات متنوعة مصممة بحيث 
ُتتاح  التي  األولى  المرة  هي  تلك  وكانت  الجميع.  متناول  من  تكون 

فيها هواتف APPle الذكية في المنطقة.

أكاديمية •  اتصاالت استراتيجية« من  بوابة  »بجائزة أفضل   VIVA فازت 
شركة  إلى  الجائزة  ُمنحت  وقد  العربي.  العالم  في  الويب  جوائز 
وسهولة  االبتكار  حيث  من  المميز  اإللكتروني  موقعها  عن   VIVA

االستخدام والعرض والتصميم المرئي.
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المسؤولية االجتماعية 
للشركة

إننا في شركة االتصاالت الكويتية )VIVA( ملتزمون بالمسؤولية االجتماعية 
القيام  هو  فهدفنا  الكويتي؛  المجتمع  داخل  فعااًل  دورًا  نلعب  بأننا  ونفخر 
إستراتيجي  نهج  استخدام  خالل  من  ومستدامة  ضخمة  باستثمارات 
ومتكامل طويل األمد. وهذا بدوره يتضمن االعتماد على قاعدة األخالقيات 
وحوكمة الشركات المبنية على أسس قوية ومتينة، بحيث نستمر في تأدية 
وبالتالي  والشفافة  والنزيهة  المتواصلة  المعلومات  مشاركة  عبر  واجبنا 
االجتماعية  المسؤولية  واجبات  في  المتمثلة  األساسية  أولويتنا  أن  نضمن 

للشركة يمكن تحقيقها من خالل أدائنا المالي.

لشركة  االجتماعية  المسؤولية  إلستراتيجية  الرئيسية  الدعائم  وتقوم 
بالبيئة  واالهتمام  والتطوير  التعليم  على   )VIVA( الكويتية  االتصاالت 
الريادي وتقوية عالقتنا مع  الفكر  الرعاية الصحية وتشجيع  واالستثمار في 
 )VIVA( الكويتية  االتصاالت  شركة  دعم   2011 عام  شهد  وقد  المجتمع. 

لعدد من المبادرات الهامة أبرزها:

عنوان •  تحت  وطنية  حملة   )VIVA( الكويتية  االتصاالت  شركة  أطلقت 
وعيد  الكويت  الستقالل  الخمسين  الذكرى  مع  بالتزامن  الكويتي«  »هذا 
التحرير العشرين، حيث تم إبراز بعض التقاليد الكويتية األصيلة من خالل 
اإلعالنات التلفزيونية التي تدور حول االحترام والعناية والتجانس والوطنية 

والتواصل، وهي قيم تمثل جوهر المجتمع الكويتي.

دولة •  في  العاملين  تكريم  أجل  من  المخلصين  حملة  الشركة  أطلقت 
الكويت في شتى القطاعات الحيوية وإلظهار مدى تفانيهم وإخالصهم 

في عملهم في أدوات التواصل المختلفة.

قامت شركة االتصاالت الكويتية )VIVA( برعاية رحلة مريم الجوعان، أول • 
  - القارة القطبية الجنوبية. وتدرس مريم   امرأة كويتية تقوم برحلة إلى 
طالبة في علوم األرض  -  في بريمن بألمانيا، ومثلت نادي العلوم الكويتي 

في الرحلة االستكشافية في فبراير 2011.

 • )VIVA( الكويتية  البيئية، شاركت شركة االتصاالت  وفي إطار مسؤوليتها 
مع المبّرة التطوعية البيئية إلطالق مبادرة »واحة الكويت« - بقيادة الشباب 
-  بهدف إقامة واحدة من أكبر الواحات الخضراء في الكويت  الكويتي  

لتوفير بيئة أكثر صحة وخضرة. 

عام •  في  الخيرية  للمؤسسات  التبرعات  من  العديد  الشركة  قدمت  كما 
عن  وفضاًل  المباشر.  العون  وجمعية  التكافل  جمعية  بينها  ومن   ،2011
ذلك، قامت الشركة بتقديم عروض خاصة ألصحاب اإلعاقة البصرية، كما 
لتزويد  اتفاقية  بمقتضاها  وقعت  التي  المبادرات  من  العديد  عن  أعلنت 
جدًا  مفيدة  ستكون  والتي  متحركة  بكراسي  الحكومية  المستشفيات 

للمرضى. 

تسعى •  صحية  وطنية  توعية  حملة  وهي  هيلثي«  »أنا  حملة  إلى  باإلضافة 
الشركة إلى تشجيع التغيير اإليجابي تجاه مجتمع كويتي أكثر صحة. وفي 
أشخاص  ثمانية  جمع  تلفزيوني  برنامج  برعاية  الشركة  ُشّرفت   ،2011 عام 
صحًة  أكثر  أفرادًا  ليكونوا  الحياتية  التغيير  عملية  خالل  توجيههم  وحاول 

وقوًة. 

وفي محاولة لتخليد اسم الكويت في موسوعة جينس لألرقام القياسية، • 
دعمت شركة االتصاالت الكويتية )VIVA( بناء نصب تذكاري لتكريم جميع 
المعلمين الذين يعدون رمزًا للعطاء والتفاني في سبيل نهضة المجتمع. 
قلم  بمليون  بناؤه  تم  هندسي  نموذج  عن  عبارة  التذكاري  النصب  وهذا 

رصاص بمشاركة مجموعة من الطالب يمثلون مدارس الكويت. 

لكرة •  الكويتي  االتحاد  برعاية   )VIVA( الكويتية  االتصاالت  شركة  تفخر 
التصفيات األسيوية  القدم والمنتخب الوطني الكويتي لكرة القدم في 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014.  وتقوم على دعمهم 
العالم  كأس  لنهائيات  للتأهل  يسعون  حيث  يخطونها  خطوة  كل  في 
لكرة القدم في البرازيل 2014 وسيكون شعار شركة االتصاالت الكويتية 

)VIVA( على قمصانهم الرياضية. 
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نبذة عن الشركة

في  وفاعلية  ديناميكية  األسواق  أكثر  من  الكويتي  السوق  يعتبر 
أربعة  يقارب  السكان  فعدد  الواعدة،  بالفرص  مفعم  وهو  المنطقة، 
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.

اختيار  فرصة  الكرام  العمالء  منح  إلى  سعينا  انطالقتنا،  بداية  ومنذ 
الرقم المناسب لهم، وأدت الخدمات المستمرة إلى زيادة ثقة العمالء 
العمالء  عدد  تجاوز  إلى  أدى  مما  منا،  جزءًا  يكونوا  أن  في  ورغبتهم  بنا 
الكرام  لعمالئنا  يمكن  وحاليًا  قياسي.  زمن  خالل  عميل  المليون 
االستمتاع بعدد كبير من المنتجات المشوقة والمبتكرة، مع استمرارنا 

في تلبية توقعات عمالئنا التي توافق طموحاتهم المستقبلية.

هذا  في  ومتطور  جديد  هو  ما  كل  تقديم  على   VIVA شركة   حرصت 
في  شبكتها  لتغطية  موقع  ألف  من  أكثر  إنشاء  خالل  من  المجال، 
االستثمار  خالل  من  ذلك  وتحقق  لها،  أداء  أفضل  وتحقيق  الكويت  دولة 
المستمر في بنيتها التحتية عبر استخدام أحدث التقنيات وأفضل األنظمة 

التكنولوجية   الحديثة.

نطاق تغطية الشبكةعمالؤنا
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أبرمـت VIVA اتفـاقيـات مع شـركــة )Apple( لطــرح أحـدث أجهــزة • 
متميزة،  وخدمات  باقات  مع  الكويتي  السوق  في   )iPhone( الـ 
صممت لتكون في متناول الجميع. إضافة إلى إبرام اتفاقية شراكة 
مع شركة )rIm( إلطالق باقات عديدة مع أحدث أجهزة البالك بيري 
السباقين في توفير منتجات وخدمات تواكب سرعة  لنكون دائمًا 

التطور العالمي في مجال االتصاالت .
أسبوع( •  كل  سيارة  اربح   ( حملة  كان   2011 لسنة  العروض  أهم  ومن 

أسبوعيًا،   2011 موديل  جديدة  سيارة  ربح  من  العمالء  مكنت  التي 
وحققت هذه الحملة نجاحًا منقطع النظير.

جهاز •  الشركة  طرحت  واألحدث،  األفضل  لتقديم  سعينا   ضمن 
شركة  مع  شراكتها  خالل  من  حصريًا   ،Samsung galaxy S II
البابطين للحلول المتكاملة - وكيل Samsung في الكويت وإحدى 

موزعين VIVA المعتمدين.
)TransferTo(، الشركـة الرائدة •  VIVA خدمـة بالشراكـة مـع  أطلقـت 

عالميًا في مجال توفير خدمات التحويل الدولي، تمكن عمالء الدفع 
حسابات  إلى  أرصدتهم  من  محددة  مبالغ  تحويل  من  المسبق 

هواتف ذويهم أوأحبائهم خارج دولة الكويت.

وخدمة اإلنترنت الجوال في •  إضافة إلى إطالق إنترنت بسرعة 42.2 
دول مجلس التعاون. كما أطلقت العديد من الخدمات منها: خدمة 
العفاسي، وخدمة الرسائل القصيرة من وزارة الداخلية ووزارة التربية 
الشقيقة  الدول  باحتفاالت  منها  مشاركة  معًا(،  )لنحتفل  وبرنامج 

والصديقة بأعيادها الوطنية.
وكان لإلعالم االجتماعي نصيب من اهتمامنا حيث أطلقت الشركة • 

شركة  كأول   foursquare تطبيق  على  التجارية  أفرعها  مواقع 
المسابقات والعروض  العديد من  اتصاالت كويتية. كما كان هناك 
و   Twitter على  الرسمية  الشركة  صفحات  على  لمتتبعينا  الخاصة 

.Facebook
ومع التزايد المستمر لعدد مشتركينا، افتتحت VIVA خمسة فروع • 

أنحاء  في  منتشرة  فرعًا   13 فروعها  عدد  ليصبح  الماضي  العام 
أفضل  وتحقيق  السكنية،  المناطق  جميع  تغطية  بهدف  الكويت 

الخدمات للعمالء وتلبية متطلباتهم.

منتجات وخدمات
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ViVa عائلة
في عائلة VIVA يعد األشخاص هم المحرك الرئيسي لكل شيء، فهم 
تنافسية  ميزة  تحقيق  للشركة  يضمن  الذي  الرئيسي  والدافع  أصولنا 
في المجتمع لتكون بذلك شركتنا محط أنظار الجميع، ومبعثًا إلرساء 
VIVA هم بال منازع  التي ترضي طموحات العمالء، فأفراد عائلة  القيم 

قوتها النابضة بالحياة.

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

تجذب إليها المبدعين والموهوبين من مختلف التخصصات.

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

طموحاتهم وتطوير قدراتهم الخالقة.

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

الكويتي.
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التقرير المالي
البيانات المالية وتقرير مراقبي

الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

التقرير على البيانات المالية

ش.م.ك.  الكويتية  االتصاالت  لشركة  المرفقة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
وبيانات   ،2011 ديسمبر   31 في  كما  المالي  المركز  بيان  تتضمن  والتي  )»الشركة«(، 
المنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  الدخل 
والمعلومات  الهامة  المحاسبية  للسياسات  ملخص  تتضمن  التاريخ، وإيضاحات  بذلك 

التوضيحية األخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية

للمعايير  وفقا  المالية  البيانات  لتلك  العادل  والعرض  اإلعداد  عن  مسئولة  اإلدارة  إن 
ضروريًا  اإلدارة  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة  نظام  عن  ومسئولة  المالية  للتقارير  الدولية 

إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبي الحسابات

التي  التدقيق  أعمال  على  بناء  المالية  البيانات  تلك  على  الرأي  إبداء  هي  مسئوليتنا  إن 
قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. وتتطلب منا تلك المعايير 
تأكيد  على  للحصول  التدقيق  وأداء  بتخطيط  نقوم  وأن  أخالقية  بمتطلبات  االلتزام 

معقول عما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء المادية.

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

إلى تقييم العرض الشامل للبيانات المالية.

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

المركز  عن  المادية،  النواحي  كافة  في  عادلة،  بصورة  تعبر  المالية  البيانات  إن  برأينا، 
النقدية  وتدفقاتها  المالي  أدائها  وعن   ،2011 ديسمبر   31 في  كما  للشركة  المالي 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

لفت انتباه 

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

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

استراتيجي.

مورد  مع  المتداولة  مطلوباتها  جدولة  إعادة  في  الشركة  نجحت  ذلك،  على  عالوة 
إسالمي  تمويل  تسهيالت  على  الحصول  وفي   13 إيضاح  في  مبين  هو  كما  رئيسي 
كما هو مبين في إيضاح 11. في رأي اإلدارة أن التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة 
للسنة المنتهية في 2012 والترتيبات التمويلية قيد النظر في هذه المرحلة من شأنها 

ن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة في المستقبل المنظور.  أن تمكِّ

العادية  غير  العمومية  للجمعية  اجتماع  عقد  اإلدارة  مجلس  يعتزم  ذلك،  إلى  إضافة 
المتراكمة  الخسائر  لتجاوز  نظرًا  الكويتي  التجارية  الشركات  قانون  لمتطلبات  وفقًا 

للشركة 75 % من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2011. 

التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى

كذلك فإننا حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق 
التجارية  الشركات  قانون  عليها  نص  التي  المعلومات  تتضمن  المالية  البيانات  وأن 
الكويتي لعام 1960، وتعديالته، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. برأينا، أن 
الشركة تمسك سجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية 
وارد  هو  ما  مع  متفقة  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  الواردة  المحاسبية  المعلومات  وأن 
 2011 31 ديسمبر  في الدفاتر. لم يرد لعلمنا أية مخالفات خالل السنة المنتهية في 
التأسيس  عقد  أو  وتعديالته،   ،1960 لعام  الكويتي  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 
مركزها  في  أو  الشركة  نشاط  في  ماديا  يؤثر  وجه  على  للشركة  األساسي  والنظام 

المالي. 

صافي عبد العزيز المطوع
مراقب حسابات – ترخيص رقم 138 فئة “أ”

من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العالمية 

بدر عبد اهلل الوزان 
مراقب حسابات مرخص رقم 62 فئة “أ”

ديلويت آند توش 
الفهد والوزان وشركاهم

الكويت في 1 فبراير 2012
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2011

20112010
دينار كويتي دينار كويتي إيضاح

الموجودات
4101,419,04788,376,468ممتلكات ومعدات

5417,108542,290موجودات غير ملموسة
1,008,432    841,693        6موجودات غير متداولة أخرى
89,927,190  102,677,848الموجودات غير المتداولة

1,269,024707,292مخزون
72,493,5262,466,885مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

88,752,7114,743,769مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
2,606,815    10,904,514  النقد والنقد المعادل

10,524,761  23,419,775  الموجودات المتداولة
126,097,623100,451,951إجمالي الموجودات

9حقوق الملكية
49,940,00049,940,000رأس المال

)54,065,256()68,475,265(خسائر متراكمة
)4,125,256(  )18,535,265(إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
10637,782387,035مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 - 1115,000,000تسهيالت تمويل إسالمي
36,581,132  39,129,091   13دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

36,968,167  54,766,873  المطلوبات غير المتداولة 
 - 1110,000,000تسهيالت تمويل إسالمي

128,524,8487,056,178المستحق إلى الشركة األم
60,552,862  71,341,167  13دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

67,609,040  89,866,015  المطلوبات المتداولة
144,632,888104,577,207إجمالي المطلوبات

126,097,623100,451,951إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

عادل محمد الرومي
رئيس مجلس اإلدارة

  إن اإليضاحات على الصفحات من 34 إلى 50 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.



31

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

20112010

دينار كويتيدينار كويتي إيضاح

93,595,47760,713,283اإليرادات

)19,849,563()31,419,713(تكلفة المبيعات

62,175,76440,863,720مجمل الربح

)12,562,267()15,219,786(االستهالك واإلطفاء 
)50,663,136()61,671,161(14مصاريف تشغيلية أخرى

)22,361,683()14,715,183(نتائج األنشطة التشغيلية

 - )967,823(تكاليف التمويل

1,882,440    1,279,997    15إيرادات أخرى

)20,479,243()14,403,009(الخسارة قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة

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

)20,486,243()14,410,009(صافي خسارة السنة

 -                    -                   الدخل الشامل اآلخر

)20,486,243()14,410,009(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

)41.02(         )28.85(         16الخسارة األساسية والمخففة للسهم )فلس(

  إن اإليضاحات على الصفحات من 34 إلى 50 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

اإلجماليخسائر متراكمةرأس المال
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

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

)20,486,243()20,486,243( -                 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

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

)4,125,256()54,065,256(49,940,000الرصيد في 1 يناير 2011
)14,410,009()14,410,009( -                 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

)18,535,265()68,475,265(49,940,000الرصيد في 31 ديسمبر 2011

 إن اإليضاحات على الصفحات من 34 إلى 50 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

20112010
دينار كويتيدينار كويتي إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
)20,486,243()14,410,009(خسارة السنة

تعديالت لـ:
15,219,78612,562,267االستهالك واإلطفاء

18,434 - 4مشطوبات 
)156,121()127,191(إيرادات استثمار

 - 967,823تكاليف التمويل
85,731,3111,391,086مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

10268,158952مخصص مكافأة نهاية الخدمة
44,118         93,637         مخصص المخزون بطيء الحركة

7,743,515)6,625,507(
التغيرات في:

166,739229,679 -  موجودات غير متداولة أخرى 
)62,556()655,369( -  المخزون 

)719,557(173,360 -  مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى 
)404,440()9,766,859( -  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

)9,328,431(1,468,670 -  مستحق إلى الشركة األم
5,649,343    1,337,397     -  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

)11,261,469(467,453النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
)23,203(       )17,411(       10المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)11,284,672(450,042       صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

)28,845,508()27,740,189(4شراء ممتلكات ومعدات
)669,319()396,994(5شراء موجودات غير ملموسة 

 
 

165,850       153,797       إيرادات تمويل
)29,348,977( )27,983,386(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
 - 24,800,000صافي المحصل من تسهيالت تمويل إسالمي
11,778,55128,837,891الزيادة في دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 -                   )747,508(     تكاليف التمويل
28,837,891  35,831,043  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

)11,795,758(8,297,699صافي الزيادة / )النقص( في النقد والنقد المعادل
14,402,573  2,606,815    النقد والنقد المعادل في 1 يناير

2,606,815    10,904,514  النقد والنقد المعادل في 31 ديسمبر

 إن اإليضاحات على الصفحات من 34 إلى 50 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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1. التأسيس والنشاط

شركة االتصاالت الكويتية )»الشركة«( هي شركة مساهمة كويتية تأسست وفقا 
الهاتف  شبكة  وتشغيل  إلدارة   2008 يوليو   22 في   187 رقم  األميري  للمرسوم 

المحمول الثالثة gSm في الكويت وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2007.

تقوم الشركة بتنفيذ عملياتها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.

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

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

3 ديسمبر 2008.

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

تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في 11 يناير 2012. 
ولدى مساهمي الشركة صالحية تعديل هذه البيانات المالية في االجتماع السنوي 

للجمعية العمومية.

البيانات  على   2011 أبريل   27 في  المنعقدة  السنوية  العمومية  الجمعية  وافقت 
المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

قرر مجلس إدارة الشركة إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت لألوراق المالية. وال 
تزال الموافقات الرقابية قيد اإلنجاز كما في تاريخ بيان المركز المالي.

2. أساس اإلعداد

أ. بيان االلتزام

قانون  ومتطلبات  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  المالية  البيانات  إعداد  تم 
لسنة   18 رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته،   1960 لعام  الكويتي  التجارية  الشركات 

1990 وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. 

بـ. أسس القياس

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

مبدأ االستمرارية

 31 في  كما  كويتي  دينار   68,475,265 بمبلغ  متراكمة  خسائر  الشركة  تكبدت 
ديسمبر 2011  )31 ديسمبر 2010: 54,065,256 دينار كويتي(، وكما في ذلك التاريخ، 
 66,446,240 بمبلغ  المتداولة  موجوداتها  للشركة  المتداولة  المطلوبات  تجاوزت 
فإن  لذلك،  ونتيجة  كويتي(.  دينار   57,084,279  :2010 ديسمبر   31( كويتي  دينار 
قدرة الشركة على االستمرار في عملياتها تتوقف على مدى توافر الدعم المالي 
بشأن  جوهرية  شكوك  وجود  إلى  تشير  الظروف  هذه  أن  اإلدارة  ترى  ال  الكافي. 
قدرة الشركة على االستمرارية حيث أن الشركة في المراحل األولى من التشغيل 

وتوقعت تكبد الخسائر في هذه المرحلة من عملياتها. 

187 إلدارة  وعالوة على ذلك، فقد تأسست الشركة بموجب مرسوم أميري رقم 
 2 gSm في الكويت وفقا للقانون رقم  وتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثالثة 
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 13 وفي الحصول على تسهيالت تمويل إسالمي كما هو مبين في 
 2012 في  المنتهية  للسنة  المتوقعة  التشغيلية  النقدية  التدفقات  إن   .11 إيضاح 
ن  والترتيبات التمويلية التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة من شأنه أن يمكِّ
المنظور. إضافة  المستقبل  المستحقة في  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  الشركة من 
إلى ذلك، تمكنت الشركة من إنتاج تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها خالل العام 

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

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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 ،2011 مايو   18 في  المنعقدة  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
قام مجلس إدارة الشركة بتقديم خطة العمل المعدلة التي تمت مناقشتها 

والموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة.

عالوة على ذلك، فقد تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة أكثر من 75 % من 
من   171 للمادة  وفقًا  فإنه  عليه،  وبناًء   ،2011 ديسمبر   31 في  كما  رأسمالها 
عقد  الشركة  إدارة  مجلس  على  يتعين  الكويتي،  التجارية  الشركات  قانون 
وأخذ  اإلدارة  خطط  لمناقشة  الحالية  السنة  خالل  عادية  غير  عامة  جمعية 

التدابير المناسبة. 

جـ. عملة التعامل والعرض

تم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي وهو عملة التعامل للشركة.

د. استخدام التقديرات واألحكام

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

النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

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

فترات مستقبلية متأثرة.

لها  التي  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  الهامة  األحكام  حول  المعلومات  إن 
تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات المالية تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات 

التالية:

• إيضاح 3 )أ( – تقديرات األعمار اإلنتاجية؛ و
• إيضاح 3 )أ( – التكاليف الرأسمالية؛ و

• إيضاح 3 )ز( – المخصصات؛ و
• إيضاح 3 )ح( – االنخفاض في القيمة.

3. السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أدناه بصورة متسقة من قبل الشركة. 

أ. ممتلكات ومعدات

i. التحقق والقياس

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

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

المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.

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

يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع بند من بنود الممتلكات والمعدات 
)المحتسبة بالفرق بين صافي المحصل من البيع والقيمة الدفترية للبند( في 

بيان الدخل الشامل. 

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

حدث فيها التغير فقط وليس بأثر رجعي.

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

وفقًا لسياسة الشركة. 
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

i i. تكاليف الحقة 

للمنافع  تدفقا  أن  المحتمل  من  كان  إذا  فقط  الالحقة  النفقات  رسملة  يتم 
تكاليف  تسجيل  يتم  الشركة.  على  ستعود  بالنفقات  المرتبطة  االقتصادية 

الصيانة المستمرة كمصاريف عند تكبدها.

i i i. االستهالك

يتم تحميل االستهالك على الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت 
يتم  جزء.  لكل  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  الشامل  الدخل  بيان  في 
التأجير  فترة  بين  األقصر  الفترة  مدى  على  المستأجرة  الموجودات  استهالك 
والعمر اإلنتاجي لها ما لم يكن هناك تأكد معقول بأن الشركة سوف تتملك 

األصل بنهاية فترة التأجير.

تركيبها  تاريخ  من  والمعدات  الممتلكات  على  االستهالك  تحميل  يتم 
وجاهزيتها لالستخدام.

الهامة  للبنود  والمقارنة  الحالية  للسنوات  المقدرة  االنتاجية  األعمار  يلي  فيما 
من الممتلكات والمعدات: 

5 - 15 سنة معدات الشبكة والبنية التحتية   
3 - 5 سنوات موجودات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات  

5 سنوات أثاث وتركيبات     

مالي  مركز  بيان  كل  بتاريخ  اإلنتاجية  واألعمار  االستهالك  طرق  مراجعة  يتم 
حيثما كان مالئما.

بـ. موجودات غير ملموسة

i. التحقق والقياس

رسوم التراخيص التي تكبدتها أو التي حصلت عليها الشركة لها أعمار إنتاجية 
محدودة ويتم قياسها بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض 

في القيمة. 
المنافع  من  النفقات  تلك  تزيد  عندما  فقط  الالحقة  النفقات  رسملة  تم 
االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد المتعلق بها. يتم إثبات 

جميع النقات األخرى في بيان الدخل الشامل عند تكبدها.

i i. اإلطفاء

أساس  على  الشامل  الدخل  بيان  في  الملموسة  غير  الموجودات  إطفاء  يتم 
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها بثالث سنوات من تاريخ 

إتاحتها لالستخدام.

مالي  مركز  بيان  كل  بتاريخ  اإلنتاجية  واألعمار  اإلطفاء  طرق  تقدير  إعادة  يتم 
وتعديلها، حيثما كان ضروريًا.

جـ. حق االنتفاع

التشغيلي كمدفوعات  التأجير  والمتعلق بعقود  المدفوع  االنتفاع  إثبات حق  يتم 
مقدمة للتأجير. يتم اثبات المدفوعات المقدمة كمصاريف من خالل بيان الدخل 

الشامل على مدى فترة التأجير.

د. المخزون

أيهما  تحقيقها  الممكن  البيعية  القيمة  صافي  أو  بالتكلفة  المخزون  قياس  يتم 
أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس المتوسط المرجح وتتضمن المصاريف 

المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين.

إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقدر في إطار النشاط العادي 
لألعمال ناقصًا مصاريف البيع المقدرة.

هـ. األدوات المالية

i. الموجودات المالية غير المشتقة

تقوم الشركة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة إلى فئة قروض ومدينين.

إن القروض والمدينون هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وتكون 
بالقيمة  الموجودات مبدئيًا  بتلك  غير مدرجة في أسواق نشطة. يتم االعتراف 
العادلة زائدًا أية تكاليف معامالت متعلقة بها مباشرة. بعد اإلعتراف المبدئي، 
فإنه يتم قياس القروض والمدينون بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح 

الفعلي ناقصًا أي خسائر انخفاض في القيمة )انظر إيضاح 3 )ح( )ط((.
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

التي نشأت فيها.  التاريخ  القروض والمدينون في  بإثبات  الشركة مبدئيا  تقوم 
وهو  المتاجرة  تاريخ  في  مبدئيا  األخرى  المالية  الموجودات  جميع  إثبات  يتم 

التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفًا لألحكام التعاقدية لهذه األدوات.

وأرصدة  تجاريون  ومدينون  المعادل  والنقد  النقد  والمدينون  القروض  تتضمن 
مدينة أخرى.

تقوم الشركة باستبعاد الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في 
التدفقات النقدية الناتجة من األصل أو عندما تقوم الشركة بنقل الحقوق الستالم 
ومزايا  مخاطر  كافة  فيها  تنتقل  معاملة  في  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
يتم  التي  المحولة  المالية  الموجودات  أي حصة في  إن  المالي.  األصل  ملكية 
الشركة  قبل  من  تسجيلها  يتم  الشركة  قبل  من  بها  االحتفاظ  أو  إنشاؤها 

كأصل أو التزام منفصل.

i i. المطلوبات المالية غير المشتقة

التاريخ  المتاجرة وهو  تاريخ  المالية مبدئيا في  يتم االعتراف بكافة المطلوبات 
الذي تصبح فيه الشركة طرفًا لألحكام التعاقدية لهذه األدوات.

تقوم الشركة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية 
أو إلغاؤها أو انتهاء فتراتها.

تقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات 
المالية األخرى. يتم االعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة 

ناقصًا أية تكاليف معامالت متعلقة بها مباشرة. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم 
قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.

إلى  التمويل اإلسالمي والمستحق  المالية على تسهيالت  المطلوبات  تشتمل 
الشركة األم والدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى.

و. النقد والنقد المعادل

يتكون النقد والنقد المعادل من النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل واالستثمارات 
في أدوات السوق النقدي اإلسالمي والتي يحل استحقاقها خالل ثالثة شهور أو أقل 

من تاريخ إيداعها.

ز. المخصصات

التزامات  ماضي،  لحدث  نتيجة  الشركة،  على  كان  حال  في  المخصص  تحقق  يتم 
قانونية حالية أو استداللية يمكن تقديرها بشكل موثوق فيه ويكون من المحتمل 
قياس  يتم  الشركة.  خارج  اقتصادية  منافع  تدفق  االلتزام  هذا  تسوية  يتطلب  أن 
لسداد  المطلوبة  للنفقات  الشركة  إلدارة  تقدير  أفضل  أساس  على  المخصصات 
االلتزام بتاريخ الفترة المحاسبية ويتم خصمها إلى القيمة الحالية إذا كان التأثير مادي.

ح. االنخفاض في القيمة

i. الموجودات المالية غير المشتقة

بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  الذي ال يتم تصنيفه  المالي  يتم تقييم األصل 
دليل  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  مالي  مركز  بيان  كل  بتاريخ  الشامل  الدخل 
منخفض  المالي  األصل  اعتبار  يتم  القيمة.  في  اإلنخفاض  على  موضوعي 
نتيجة  القيمة  في  اإلنخفاض  على  موضوعي  دليل  وجود  حال  في  القيمة 
هذه  أحداث  أو  حدث  وأن  لألصل،  المبدئي  التحقق  بعد  يقع  أكثر  أو  لحدث 
والتي  لألصل  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  تأثير  لها  الخسارة 

يمكن تقديرها بشكل موثوق فيه.

اإلخفاق  المالية  الموجودات  قيمة  إنخفاض  على  الموضوعي  الدليل  يتضمن 
أو التقصير من جانب المدين أو الزيادة في عدد المدفوعات المتأخرة السداد 
في مجموعة تتعدي متوسط فترة االئتمان أو إعادة هيكلة المبلغ المستحق 
للشركة وفقا لشروط ال تأخذها الشركة بعين االعتبار أو بخالف ذلك، مؤشرات 
دفع  حالة  في  السلبية  التغيرات  أو  المصدر  أو  المدين  إفالس  على  تدل 
تصاحب  التي  االقتصادية  والظروف  الشركة،  في  المصدرين  أو  المقترضين 

اإلخفاق أو عدم وجود سوق نشط لألوراق المالية. 

تعتبر الشركة وجود دليل على االنخفاض في قيمة الموجودات المالية التي 
يتم قياسها بالتكلفة المطفأة )القروض واألرصدة المدينة( على مستوى أصل 
محدد ومجموعة أصول. يتم تقييم الموجودات الهامة بصورة فردية لغرض 
التي  الموجودات   لتلك  بالنسبة  القيمة بصورة محددة.  قياس االنخفاض في 
جماعي  بشكل  تقييمها  يتم  فإنه  محدد،  بشكل  القيمة  منخفضة  تكون  ال 
لحدوث انخفاض في القيمة ولكن لم يتم تحديده. بالنسبة للموجودات غير 
خالل  من  القيمة  النخفاض  بالنسبة  تقييمها  يتم  فإنه  فردية،  بصورة  الهامة 

تجميع الموجودات في مجموعات لها نفس سمات المخاطر.
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بالتكلفة  يقاس  مالي  ألصل  القيمة  في  اإلنخفاض  خسارة  احتساب  يتم 
المطفأة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل. يتم اثبات 
الخسائر في بيان الدخل الشامل ويتم إظهارها كمخصص للقروض واألرصدة 
المدينة. في حال وقوع حدث بعد تسجيل االنخفاض في القيمة بما يؤدي إلى 
نقص مقدار خسارة انخفاض القيمة فإنه يتم عكس نقص خسارة انخفاض 

القيمة من خالل بيان الدخل الشامل. 

i i. الموجودات غير المالية

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للشركة، بخالف المخزون، 
إذا كان هناك دليل على االنخفاض في  بتاريخ كل فترة محاسبية لتحديد ما 
يتم  المستردة لألصل.  القيمة  الدليل، يتم تقدير  القيمة. في حال وجود هذا 
إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج 

النقد القيمة القابلة لالسترداد.

تمثل القيمة المستردة لألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة التشغيلية أو القيمة 
يتم  التشغيلية  القيمة  تقدير  عند  أعلى.  أيهما  البيع  تكاليف  ناقصًا  العادلة 
خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام 
للمال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقديرات  يعكس  مناسب  خصم  سعر 

والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد. 

يتم تقدير خسائر االنخفاض في القيمة المحققة في فترات سابقة بتاريخ كل 
بيان مركز مالي ألي مؤشرات على نقص الخسارة أو انتفاء وجودها. يتم رد خسارة 
االنخفاض في القيمة في حال وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد 
القيمة المستردة. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في حال وقع تغير 
في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد. يتم عكس خسارة 
االنخفاض في القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل 
بالصافي بعد االستهالك  الممكن تحديدها،  التي كان من  الدفترية  القيمة  عن 
أو االطفاء، في حال عدم تحقق أي خسارة في االنخفاض في القيمة. يتم إثبات 

عكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان الدخل الشامل.

ط. مزايا الموظفين

الموظفين الكويتيين

الكويتيين  بالموظفين  الخاصة  األخرى  االجتماعية  والحقوق  التقاعد  حقوق  إن 
يتم  والتي  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  أنظمة  حسب  تغطيتها  يتم 
نسبة  أساس  على  والعاملين  الشركة  من  شهرية  اشتراكات  تحصيل  بموجبها 
هذا  في  المساهمات  من  الشركة  حصة  احتساب  يتم  الرواتب.  من  ثابتة  مئوية 

النظام كمصاريف في بيان الدخل الشامل في السنة التي تتعلق بها.

الموظفين األجانب

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

الموظفين بتاريخ الفترة المحاسبية.

ي. المقاصة

المبلغ  صافي  عرض  ويتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات  بين  المقاصة  تتم 
المقاصة  بإجراء  قانوني  حق  للشركة  يكون  عندما  فقط  المالي  المركز  بيان  في 
لالعتراف  أو  الصافي  أساس  على  للتسوية  إما  النية  لديها  ويكون  المبالغ،  بين 

بالموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

ك. تحقق اإليرادات

المستحق  أو  استالمه  تم  الذي  المحدد  أو  الثابت  المبلغ  قيمة  اإليرادات  تمثل 
وتتضمن إيرادات ترتيبات المشاركة التي تم إبرامها مع شركات االتصاالت المحلية 

والدولية فيما يتعلق بتبادل حركة االتصاالت.
تتحقق إيرادات خدمات االتصاالت عندما يتم تقديم الخدمات وتحتسب بالصافي 
يتم  مقدمًا  المحصلة  اإليرادات  إن  بها.  المسموح  والتخفيضات  الخصومات  بعد 
تأجيلها واالعتراف بها على أساس االستخدام الفعلي أو عند انتهاء فترة االستخدام، 
أيهما يحل أواًل. عند إنهاء عقد العميل، يتم إثبات جميع اإليرادات المؤجلة لألوقات 

غير المستخدمة في بيان الدخل الشامل. 
ومزايا  مخاطر  تنتقل  عندما  إلخ،  واألجهزة  المعدات  مبيعات  من  اإليرادات  تتحقق 

ملكية البضاعة إلى المشتري ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق فيه.
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ل. تكاليف التمويل

تتكون تكاليف التمويل من المصروف على تسهيالت التمويل اإلسالمي. يتم إثبات 
المصروف عند استحقاقه في بيان الدخل الشامل.

م. برامج والء العمالء

إن المكافآت الناتجة عن متحصالت البيع يتم تأجيلها حتى يسترد العميل المكافأة 
أو يتم الوفاء بااللتزام المتعلق بالمكافأة.

من  يكون  ال  عندما  الشامل  الدخل  بيان  في  المؤجلة  باإليرادات  االعتراف  يتم 
المحتمل استرداد مكافآت االئتمان.

ن. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 1٪ من الربح الخاضع 
المعدل على  اإلدارة وفقا لالحتساب  للضريبة بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس 
أنه  على  ينص  الذي  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار  أساس 
ينبغي استبعاد الدخل من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

والتحويل إلى االحتياطي القانوني من ربح السنة عند تحديد حصة المساهمة.

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. الزكاة

احتساب  ويتم  الفترة  ربح  صافي  من   ٪1 بواقع  الزكاة  مساهمة  احتساب  يتم 
مخصص لها وفقا لمتطلبات القانون رقم 46 لعام 2006 ويتم تحميلها في بيان 

الدخل الشامل.

ف. عقود التأجير

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 مصاريف التأجير على مدى فترة التأجير.

ص. العمالت األجنبية

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

بذلك التاريخ.

التي  األجنبية  بالعمالت  النقدية  غير  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  إعادة  يتم 
يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي وفقا لسعر الصرف بتاريخ تحديد 
بالتكلفة  قياسها  تم  التي  األجنبية  بالعمالت  النقدية  غير  البنود  العادلة.  القيمة 

التاريخية يتم تحويلها باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة. 

الدخل  بيان  في  التحويل  إعادة  عن  الناتجة  األجنبية  العمالت  فروق  إثبات  يتم 
الشامل.

ق. معايير وتفسيرات جديدة لم يتم تطبيقها بعد

ال  والتي  والتفسيرات  المعايير  على  والتعديالت  الجديدة  المعايير  من  عدد  يوجد 
عند  تطبيقها  يتم  ولم   ،2011 يناير   1 بعد  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  تسري 

إعداد هذه البيانات المالية.

تتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لن يكون له أي تأثير هام 
األدوات   –  9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  باستثناء  للشركة  المالية  البيانات  على 
المالية، والذي يصبح تطبيقه إلزاميًا على البيانات المالية للشركة لسنة 2015 وقد 

يغير من إجراءات تصنيف وقياس الموجودات المالية. 

ال تعتزم الشركة تطبيق هذا المعيار مبكرًا، كما لم يتم تحديد مدى تأثيره.

ر. معيار معدل تم تطبيقه من قبل الشركة

معيار المحاسبة الدولي 24 إفصاحات األطراف ذات الصلة )المعدلة(

العالقات  هذه  تحديد  لتبسيط  الصلة  ذي  الطرف  تعريف  المعدل  المعيار  يوضح 
متطلبات  من  جزئي  إعفاء  المعدل  المعيار  يقدم  تطبيقه.  في  التضارب  وإزالة 

اإلفصاح للجهات الحكومية.
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4. الممتلكات والمعدات

2011
معدات الشبكة 
والبنية التحتية

موجودات متعلقة 
بتكنولوجيا 
أثاث وتركيباتالمعلومات

أعمال رأسمالية قيد 
اإلجمالياإلنجاز

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة
80,463,0338,434,1393,094,24917,010,626109,002,047في 1 يناير 2011

383,71527,356,47427,740,189 -                  -                 إضافات

 -                  )28,960,781( -                 2,974,473  25,986,308  تحويالت

15,406,319136,742,236  3,477,964  106,449,3411,408,612  في 31 ديسمبر 2011

االستهالك وخسائر االنخفاض في القيمة
)20,625,579( - )1,168,683()3,265,547()16,191,349(في 1 يناير 2011

)14,697,610( -                   )646,710(   )2,289,423()11,761,477(المحمل للسنة 

)35,323,189( -                   )1,815,393()5,554,970()27,952,826(في 31 ديسمبر 2011

القيمة الدفترية
15,406,319101,419,047  1,662,571  5,853,642  78,496,515  في 31 ديسمبر 2011

تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز المعدات الخلوية ومعدات أخرى. تلك الموجودات غير خاضعة لالستهالك حتى يتم فحص الشبكة وتكون متاحة أو جاهزة لالستخدام.
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2010
معدات الشبكة 
والبنية التحتية

موجودات متعلقة 
بتكنولوجيا 
أثاث وتركيباتالمعلومات

أعمال رأسمالية قيد 
اإلجمالياإلنجاز

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

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

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

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

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

3,094,24917,010,626109,002,047  8,434,139  80,463,033  في 31 ديسمبر 2010

االستهالك وخسائر االنخفاض في القيمة
)8,275,124( - )536,410()1,386,919()6,351,795(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(في 31 ديسمبر 2010

القيمة الدفترية
88,376,468  1,925,56617,010,626  5,168,592  64,271,684  في 31 ديسمبر 2010
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5. موجودات غير ملموسة

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 
التكلفة

770,519101,200في 1 يناير

669,319  396,994   إضافات

770,519  1,167,513في 31 ديسمبر 

اإلطفاء
)16,867()228,229(في 1 يناير

)211,362()522,176( المحمل للسنة

)228,229()750,405( في 31 ديسمبر 

القيمة الدفترية
542,290  417,108   في 31 ديسمبر 

الحصول  سبيل  في  المدفوعة  أو  المتكبدة  المبالغ  الملموسة  غير  الموجودات  تمثل 
على تراخيص لتقديم خدمات اتصاالت معينة ذات القيمة المضافة في دولة الكويت.

6. موجودات غير متداولة أخرى

تمثل الموجودات غير المتداولة األخرى مبلغ حق االنتفاع المدفوع إلى المؤجرين كجزء 
من عقود التأجير. بلغ حق االنتفاع المصروف خالل السنة 293,013 دينار كويتي )2010: 

271,295 دينار كويتي(. 

7. مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى 

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 

2,398,6482,291,960مدفوعات مقدمًا

174,925   94,878     موجودات متداولة أخرى

2,493,5262,466,885

8. مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 

15,691,0477,938,768مجمل المدينون التجاريون

)3,327,040()8,933,351(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

6,757,6964,611,728

132,041     1,995,015  أرصدة مدينة أخرى

  8,752,711  4,743,769

فيما يلي التغير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:
20112010

دينار كويتي دينار كويتي 

3,327,0401,935,954في 1 يناير

5,731,3111,391,086المحمل للسنة

 -                 )125,000(   العكس خالل السنة

3,327,040  8,933,351  في 31 ديسمبر

9. حقوق الملكية

9.1. رأس المال

 49,940,000 بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
 499,400,000 من  يتكون  كويتي(  دينار   49,940,000  :2010( كويتي  دينار 

)2010: 499,400,000( سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
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9.2. االحتياطي اإلجباري

وتعديالته   1960 لعام  الكويتي  التجارية  الشركات  قانون  لمتطلبات  وفقا 
االحتياطي  إلى  السنة  ربح  من   % 10 تحويل  يتم  للشركة،  األساسي  والنظام 
اإلجباري حتى يصل إجمالي االحتياطي إلى 50 % من رأس المال المدفوع، والذي 
يجوز معه وقف التحويالت بقرار صادر من المساهمين خالل اجتماع الجمعية 
العمومية السنوية بناء على توصية مجلس اإلدارة. إن توزيع 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 والسنوات السابقة حيث أن 
الشركة تكبدت خسائر.

9.3. االحتياطي االختياري

توزيع  قبل  السنة  ربح  من   % 10 تحويل  يتم  الشركة،  تأسيس  لعقد  وفقا 
مجلس  أعضاء  ومكافأة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة  من  كل 
من  بقرار  التحويالت  هذه  وقف  يتم  االختياري.  االحتياطي  حساب  إلى  اإلدارة 
المساهمين من خالل 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 والسنوات السابقة حيث أن 
الشركة تكبدت خسائر.

10. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 

409,286 387,035في 1 يناير

268,158259,988المحمل للسنة

)23,203()17,411(المدفوعات التي تم سدادها خالل السنة
)259,036( -            عكس مخصص

387,035  637,782في 31 ديسمبر

باحتساب  يتعلق  فيما  تقديراتها  تقييم  باعادة  اإلدارة  قامت   ،2010 عام  في 
مخصص نهاية الخدمة للموظفين. يبلغ تأثير هذه التغيرات على مكافأة نهاية 
السابقة  السنة  في  الشامل  الدخل  بيان  في  بها  المعترف  للموظفين  الخدمة 

259,036 دينار كويتي. 

11.  تسهيالت التمويل اإلسالمي

51 مليون دينار كويتي )31  حصلت الشركة، خالل العام، على تسهيالت بمبلغ 
التمويل اإلسالمي تستحق  ترتيبات تسهيالت  2010: ال شيء( من خالل  ديسمبر 
السداد على مدى السنة إلى خمس سنوات القادمة. كما في 31 ديسمبر 2011، 

تم سحب مبلغ 25 مليون دينار كويتي من هذه التسهيالت.

12.  األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة

يتم اعتبار األطراف أطرافًا ذات صلة عندما يكون للطرف القدرة، بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثر، على السيطرة على الطرف اآلخر أو يمكنه 

ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية. 

بالشركة  الرئيسيين  المساهمين  رئيسي  بشكل  الصلة  ذات  األطراف  تتضمن 
التي يمكنهم ممارسة  العليا والشركات  اإلدارة  اإلدارة وأعضاء  وأعضاء مجلس 

تأثير هام عليها. 

تدخل الشركة في معامالت األطراف ذات الصلة مع الشركة األم. يتم اإلفصاح 
عن الرصيد كما في تاريخ بيان المركز المالي في مقدمة بيان المركز المالي.

فيما يلي المعامالت الهامة مع الشركة األم المدرجة في بيان الدخل الشامل:

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 

3,285,5712,428,532أتعاب إدارة متكبدة

368,521526,229مصاريف تشغيلية أخرى
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المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا

في  الرئيسيين  واألعضاء  اإلدارة  مجلس  بأعضاء  العليا  اإلدارة  موظفي  يتمثل 
اإلدارة الذين لهم الصالحية والمسؤولية عن التخطيط والتوجيه والسيطرة على 

أنشطة الشركة. فيما يلي مدفوعات موظفي اإلدارة العليا:

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 

635,414528,587رواتب وبدالت ومزايا أخرى 

40,357      34,188       مكافأة نهاية الخدمة

     669,602    568,944

13.  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 

متداولة
18,296,07818,427,313دائنون تجاريون

46,897,95737,322,387مستحقات ومخصصات

6,147,1324,803,162    أرصدة دائنة أخرى

  71,341,16760,552,862

غير متداولة
25,223,03728,837,891دائنون تجاريون

7,743,241  13,906,054  مستحقات ومخصصات

  39,129,09136,581,132

110,470,25897,133,994

في عام 2010، نجحت الشركة في إعادة جدولة مطلوباتها المتداولة مع مورد 
رئيسي بمبلغ 56,020,000 دينار كويتي )200 مليون دوالر أمريكي تقريبًا(.

مع  المؤجل  السداد  اتفاقية  في   ،2011 يونيو   22 في  الشركة،  دخلت  كما 
مورد رئيسي بمبلغ 42,015,000 دينار كويتي )150 مليون دوالر أمريكي تقريبًا( 
مضمونة مقابل كفالة بنكية بمبلغ إجمالي 4,201,500 دينار كويتي )15 مليون 

دوالر أمريكي تقريبًا( )إيضاح 17(.

بالدائنين  المتعلقة  والسيولة  العملة  لمخاطر  الشركة  تعرض  عن  اإلفصاح  تم 
التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى في إيضاح 18.

دينار   28,962,612 بمبلغ  رأسمالية  نفقات  والمخصصات  المستحقات  تتضمن 
كويتي )2010: 19,272,428 دينار كويتي( تمثل النفقات الرأسمالية التي تكبدتها 

الشركة ولم يتم استالم فواتير لها من قبل الموردين.

14. مصاريف تشغيلية أخرى

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 

13,800,94613,498,798إصالح وصيانة

9,896,1189,051,301تكاليف موظفين

8,675,3084,104,228رسوم الدخول 

8,439,4239,668,580مصاريف مبيعات وتسويق

6,735,8126,207,894اإليجار والمرافق

5,824,9481,435,204مخصصات 

3,681,5472,970,989أتعاب استشارات 

3,726,142  4,617,059  مصاريف أخرى

61,671,16150,663,136

15. إيرادات أخرى

تمثل اإليرادات األخرى بصفة رئيسية فروق صرف العمالت األجنبية بمبلغ 643,535 
 127,191 1,637,863 دينار كويتي( وإيرادات استثمار بمبلغ   :2010( دينار كويتي 

دينار كويتي )2010: 156,121 دينار كويتي(.
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16. خسارة السهم األساسية والمخففة

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 
)20,486,243()14,410,009(صافي خسارة السنة )دينار كويتي(

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

)41.02(         )28.85(         خسارة السهم )فلس(

خسارة  صافي  بتقسيم  والمخففة  األساسية  السهم  خسارة  احتساب  يتم 
السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

17. التزامات ومطلوبات محتملة

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 
االلتزامات

7,137,88414,114,962التزامات رأسمالية

مطلوبات محتملة
10,593,1846,337,840خطابات الضمان

التزامات عقود التأجير التشغيلي

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

عقود  بموجب  المستقبلية  التشغيلي  التأجير  اللتزامات  األدنى  الحد  يلي  فيما 
التأجير التشغيلي غير قابلة لإللغاء:

20112010

دينار كويتي دينار كويتي 
3,332,5482,335,509أقل من سنة واحدة

1,023,6661,722,325بين سنة واحدة وخمس سنوات

52,992      -               أكثر من خمس سنوات

4,356,2144,110,826

18. األدوات المالية وإدارة المخاطر

نظرة عامة

نتيجة الستخدام األدوات المالية، تتعرض الشركة للمخاطر التالية:

• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة

• مخاطر السوق

أعاله، كما  المخاطر  الشركة لكل من  اإليضاح معلومات حول تعرض  يبين هذا 
يوضح أهداف الشركة وسياساتها وأنشطتها نحو قياس تلك المخاطر وإدارتها 

وكيفية إدارة الشركة لرأس المال.

إطار عمل إدارة المخاطر

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

المخاطر بالشركة ومراقبتها.

التي  المخاطر  على  التعرف  بهدف  بالشركة  المخاطر  إدارة  سياسات  إعداد  تم 
ومراقبة  مالئمة،  مخاطر  وضوابط  حدود  ووضع  وتحليلها،  الشركة  تواجه 
المخاطر ومدى االلتزام بالحدود الموضوعة. وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة 
المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي 
واإلدارة  التدريب  وإجراءات  معايير  خالل  من  تهدف  الشركة  إن  الشركة.  أنشطة 
لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون من 

خاللها أدوارهم ومسئولياتهم.



46

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

18. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(

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

الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق لدى الشركة في أداء دورها اإلشرافي.

مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للشركة في حال عجز العميل أو 
الطرف المقابل في األداة المالية عن سداد التزاماته التعاقدية، وتنشأ تلك المخاطر 

بشكل أساسي من مستحقات الشركة من العمالء 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
20112010

دينار كويتيدينار كويتي
6,757,6964,611,728مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

10,904,5142,606,815النقد والنقد المعادل 
17,662,2107,218,543

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

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

على مخاطر االئتمان.

جديد  عميل  لكل  تحليل  إجراء  بموجبها  يتم  ائتمان  سياسة  الشركة  أعدت 
يتم  القياسية.  الشركة  وشروط  بنود  تقديم  قبل  االئتمانية  الجدارة  حيث  من 
التي  المقابل  الطرف  حدود  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  التعرض  على  السيطرة 
الشركة  لدى  يوجد  ال  سنويا.  اإلدارة  قبل  من  عليها  والموافقة  مراجعتها  يتم 
تصنيف ائتماني داخلي لألطراف المقابلة وتعتبر أن كافة األطراف المقابلة التي 

تتعامل معها الشركة لها نفس التصنيف االئتماني.

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

ال تطلب الشركة ضمانات فيما يتعلق بالمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى.

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

تبلغ دورة االئتمانية العادية االئتمانية العادية لدى الشركة 30 يوما. ويتم تصنيف 
جميع المبالغ المستحقة ألكثر من 30 يوما بأنها » تم إصدار فواتير لها ومضى 

ميعاد استحقاقها«.

خسائر االنخفاض في القيمة

فيما يلي بيان بأعمار المدينين التجاريين في تاريخ المركز المالي:

اإلجمالي2011

مخصص الديون 
المشكوك في 

تحصيلها
دينار كويتيدينار كويتي

تم إصدار فواتير لها ولم يمضي 
 - 2,744,824ميعاد استحقاقها

تم إصدار فواتير لها ومضى ميعاد 
12,946,2238,933,351استحقاقها

15,691,0478,933,351

اإلجمالي2010

مخصص الديون 
المشكوك في 

تحصيلها
دينار كويتيدينار كويتي

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

ميعاد  ومضى  لها  فواتير  إصدار  تم 
6,061,2563,327,040  استحقاقها

   7,938,7683,327,040
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إيضاحات حول البيانات المالية
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18. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(

النقد والنقد المعادل

تحد الشركة من التعرض لمخاطر االئتمان من خالل إيداع األموال فقط لدى األطراف التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية مالئمة. وبالنظر إلى هذه التصنيفات االئتمانية، فإن اإلدارة 
ال تتوقع إخفاق أي طرف في الوفاء بالتزاماته.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن المطلوبات المالية التي يتم تسويتها عن طريق تقديم النقد أو أصل مالي آخر. إن إسلوب 
الشركة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد، قدر اإلمكان، من توافر السيولة الكافية لتلبية التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية وأوقات الضغط، وذلك دون تكبد 

أية خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر المساس بسمعة الشركة. نجحت الشركة في إعادة جدولة المطلوبات المتداولة مع مورد رئيسي كما هو مبين في إيضاح 11.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

31 ديسمبر 2011

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة                                    المطلوبات المالية غير المشتقة

سنة واحدة أو عند الطلبالقيمة الدفترية
اقل

من سنة إلى 
اإلجماليأكثر من سنتينسنتين

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
11,125,00011,200,0005,600,00027,800,000 - 25,000,000تسهيالت التمويل اإلسالمي

104,930,059 - 65,800,96839,129,091 - 104,930,059دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

8,524,848 -                -                  -                 8,524,8488,524,848    المستحق إلى الشركة األم

138,454,9078,524,84876,925,96850,329,0915,600,000141,379,907

االلتزامات
7,137,884 -  - 7,137,884 - 7,137,884شراء ممتلكات ومعدات

4,356,214     -               1,023,666  3,332,548   -               4,356,214    التزامات التأجير التشغيلي

  11,494,098               - 10,470,432  1,023,666               -   11,494,098

يستثنى من الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى أعاله اإليرادات المؤجلة واإليرادات المستلمة مقدمًا.
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18. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(

31 ديسمبر 2010

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة                                  المطلوبات المالية غير المشتقة

عند الطلبالقيمة الدفترية
سنة واحدة أو 

اقل
من سنة إلى 

اإلجماليأكثر من سنتينسنتين
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

 -  -  -  -  -  - تسهيالت التمويل اإلسالمي

92,914,969584,13863,492,94019,138,8689,699,02392,914,969دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

7,056,178   -                  -                  -                 7,056,178 7,056,178  المستحق إلى الشركة األم

99,971,147 7,640,31663,492,94019,138,868  9,699,02399,971,147

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

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

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

يستثنى من الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى أعاله اإليرادات المؤجلة واإليرادات المستلمة مقدمًا.
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18. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(

مخاطر السوق

مثل  السوق  أسعار  في  تحدث  التي  التقلبات  تأثير  في  السوق  مخاطر  تتمثل 
الشركة  إيرادات  الربح وأسعار األسهم على  األجنبي ومعدالت  الصرف  معدالت 
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:

إن مخاطر العملة هي المخاطر الناشئة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات 
النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغيرات في معدل الصرف األجنبي.

تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على المبيعات والمشتريات وتسهيالت 
التعامل  عملة  وهو  الكويتي  الدينار  غير  بعمالت  المقومة  اإلسالمي  التمويل 
السعودي  بالريال  أساسية  بصورة  بها  القيام  يتم  المعامالت  وتلك  للشركة. 

والدوالر األمريكي مع الشركة األم والموردين اآلخرين على التوالي.

يتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية للشركة من خالل مراقبة التعرض الجوهري 
تطلب  حيثما  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  وكذلك  منتظمة  بصفة  العمالت  لمخاطر 

األمر ذلك.

التعرض لمخاطر العمالت األجنبية

فيما يلي ملخص البيانات الكمية حول تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية:

31 ديسمبر 2011

ريال سعوديدوالر أمريكي

 - 120,517,276دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

19,749,30840,234,968  المستحق إلى الشركة األم

140,266,58440,234,968إجمالي التعرض 

31 ديسمبر 2010

ريال سعوديدوالر أمريكي

 - 140,767,210دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

13,204,14244,217,045  المستحق إلى الشركة األم

153,971,35244,217,045إجمالي التعرض 

فيما يلي معدالت الصرف الهامة المطبقة خالل السنة:

31 ديسمبر 312010 ديسمبر 2011

متوسط 
سعر الصرف

سعر 
الصرف 
الفوري

متوسط 
سعر الصرف

سعر الصرف 
الفوري

0.277440.280100.288100.28215دوالر أمريكي

0.073980.074730.076870.07527ريال سعودي
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18. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(

تحليل الحساسية

إن ارتفاع )انخفاض( الدينار الكويتي، كما هو مبين أدناه،  مقابل الدوالر األمريكي 
والريال السعودي كما في 31 ديسمبر، قد يؤدي إلى زيادة / )نقص( بيان الدخل 
الشامل بالمبالغ المعروضة أدناه. إن هذا التحليل يستند إلى فروق معدالت صرف 
العمالت األجنبية التي تعتبرها الشركة معقولة في تاريخ بيان المركز المالي. إن 

هذا التحليل يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى. 

تم القيام بهذا التحليل على نفس األسس المتبعة لسنة 2010.

بيان الدخل الشامل
20112010

دينار كويتيدينار كويتي
3,928,8674,343,436دوالر أمريكي )التغير بنسبة 10 %(

300,676332,822ريال سعودي )التغير بنسبة 10 %(

مخاطر معدل الربح

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

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

ثابتة  لفترة قصيرة األجل ومحدد بمعدالت  الشركة  المعادل لدى  والنقد  النقد 
في  التقلبات  عن  الناتجة  الجوهرية  الخسائر  مخاطر  أن  اإلدارة  تعتقد  ولذلك 

معدل الربح تظل محدودة.

والتغير  متغير  بمعدل  للشركة  اإلسالمي  التمويل  تسهيالت  على  الحصول  تم 
بنسبة 10٪ في معدل األرباح لن يكون له تأثير مادي على بيان الدخل الشامل.

القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استبدال األصل به أو سداد التزام بين أطراف 
في  ضمنيًا  المفهوم  من  متكافئة.  أسس  على  معامالت  في  ورغبة  معرفة  ذات 
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.

تشمل الموجودات المالية النقد والنقد المعادل والمدينون التجاريون واألرصدة 
الدائنة  واألرصدة  التجاريين  الدائنين  المالية  المطلوبات  وتتضمن  األخرى.  المدينة 

األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمي والمستحق إلى الشركة األم.

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 
طرق  عن  اإلفصاح  تحسين   ،2009 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات 
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 ال يوجد لدى الشركة أي 

أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة.

19. إدارة مخاطر رأس المال

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

بخطة األعمال طويلة األجل وأهداف الربحية طويلة األجل.

إن أهداف الشركة في إدارة رأس المال:

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

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




