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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 حضرات السادة 
،VIVA مساهمي شركة االتصاالت الكويتية

التي  والنجاحات  اإلنجازات  من  آخر  عامًا   2013 عام  شكل 
حققتها VIVA. فبعد مضي خمس سنوات على اطالق أولى 
عملياتنا التشغيلية، نجحت شركتنا في ترك بصمتها كأسرع 
سمعة  وبناء  الكويتي  السوق  في  نموًا  االتصاالت  مشغل 
التكنولوجيا،  مجال  في  تميز  من  به  تتمتع  لما  نظرًا  قوية 

وجودة الخدمات التي تقدمها والتزامها إتجاه عمالئها.

المطرد  النمو  خالل  من  بوضوح  النجاح  هذا  ويتجلى 
واالستثنائي الذي شهدته قاعدة عمالء الشركة؛ حيث ارتفع 
العام  نهاية  في  تقريبًا  عميل  مليون   1,6 من  عمالئنا  عدد 
 . 2013 2 مليون عميل في ختام عام  2012 إلى ما يزيد عن 
وقد ساهم هذا في تعزيز حصتنا السوقية التي بلغت 33% 
مقارنة ب %29 بنهاية 2012. ويعكس هذا النمو وفي ظل 
في  االتصاالت  سوق  يشهدها  التي  المحمومة  المنافسة 
الكويت، مدى نجاح إستراتيجية VIVA في إستقطاب المزيد 
وأنه  كما  خدماتها.  مجموعة  في  لالشتراك  العمالء  من 
والعالمية  االقليمية  بالمعدالت  مقارنة  قياسيًا  انجازًا  يعتبر 

لشركة اتصاالت متنقلة تم تأسيسها حديثًا.

خالل العام 2013، شهدت VIVA مواصلة أدائها القوي حيث 
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة %33 مقارنة بالعام الماضي 
هذا  عن  أسفر  وقد  كويتي.  دينار  مليون   182,4 إلى  لتصل 
صافي أرباح بقيمة 24,2  مليون دينار كويتي أو ربحية السهم 
48 فلسًا مقارنة بصافي أرباح تصل إلى 3,9 مليون دينار  في 
2012. وتعكس هذه النتائج االتجاه التصاعدي المستمر الذي 
تشهده شركتنا ومّكنتنا من تحول كبير في صافي حقوق 
مقارنة  كويتي  دينار  مليون   9,6 بلغت  والتي  المساهمين 

بعام 2012. 

والتقنيات  التحتية  البنية  في  االستثمار  العام  خالل  واصلنا 
الجديدة التي ميزت شركتنا عن منافسيها محافظين بذلك 
وقد  الكويت.  في  المتنقلة  اإلتصاالت  لسوق  ريادتنا  على 
لعمالئنا،  تغطية  شبكة  أفضل  توفير  االستثمار  هذا  لنا  أتاح 
فضاًل عن أحدث الخدمات والباقات المبتكرة بأسعار جذابة 

 . VIVA ارتبطت بإسم

إستثمرنا   ،2008 في  التشغيلية  عملياتنا  أولى  انطالق  ومنذ 
في  التحتية  البنى  أحدث  لتطوير  كويتي  دينار  مليون   193
مجال التكنولوجيا واالتصاالت في الكويت، حيث نوفر اليوم 
يتجاوز  ما  إلى  المنطقة  في  التراسل  خدمات  أفضل  إحدى 

99% من المناطق المأهولة في الكويت.
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إن النتائج المتميزة التي حققتها VIVA عام 2013 جعلت منه 
مكانة  رسخت  التي  لها  المشهود  بالنجاحات  حافاًل  عامًا 
شركتنا كإحدى أبرز مزودي خدمات االتصاالت في الكويت. 
وفي هذا اإلطار، سيبقى عمالؤنا والمجتمع بمختلف فئاته 
تقديم  وسنواصل  المستقبل،  في  أولوياتنا  قائمة  يتصدران 
كل ما هو جديد ومبتكر في عالم االتصاالت بمجرد توافره. 
التركيز  المقبل  العام  خالل  نعتزم  هذا،  اللتزامنا  وامتدادًا 
خدمات  مع  حياتهم  وإثراء  عمالئنا  تجربة  تعزيز  على  أكثر 

االتصاالت التي نضعها في متناولهم.

الكويت  سوق  في  الشركة  أسهم  بإدراج  يتعلق  وفيما 
اإلدراج  بطلب  الشركة  إدارة  مجلس  تقّدم  المالية،  لألوراق 
رد  بانتظار  ومازلنا   ،2012 ابريل  في  المال  أسواق  هيئة  لدى 
لمساهمي  اإلدراج  هذا  وسيتيح  السياق.  هذا  في  الهيئة 
وللمستثمرين  الشركة  في  أسهم  حيازة  الحاليين  الشركة 
نموًا  األسرع  االتصاالت  مشغل  في  االستثمار  فرصة  الجدد 

واألكثر تقدمًا في الكويت.

وبرامج  التجارية  باإلنجازات  الحافل  سجلنا  إلى  وباإلضافة 
VIVA منذ تأسيسها بالتزامها المستمر تجاه  الرعاية، ُعرفت 
في  جهودنا  تفاصيل  نستعرض  حيث  المحلي  المجتمع 
المسؤولية  مبادرات  يتناول  منفصل  تقرير  في  المجال  هذا 

االجتماعية للشركة.

أن  أوّد  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  عن  ونيابًة  نفسي  عن  وأصالًة 
شركة  في  وثقتهم  دعمهم  على  الكرام  عمالءنا  أشكر 

 VIVA إلى عائلة  أتوجه بجزيل الشكر  العام، وأن  VIVA خالل 
ولتفانيهم  العام  مدار  على  حثيثة  جهود  من  بذلوه  لما 
أتقدم  أن  لي  يطيب  كما  وتميزها.  شركتنا  نجاح  سبيل  في 
إلى مساهمينا على دعمهم  الشكر واالمتنان  آيات  بأصدق 
التزام  فلوال  الواعد.   VIVA بمستقبل  وثقتهم  المتواصل 
المطرد  النمو  هذا  تحقيق  من  شركتنا  تمكنت  لما  الجميع 

الذي شهدته على مدى السنوات الخمسة  الماضية. 

اهلل  شكر  بعد  الشركة،  إدارة  مجلس  يتقدم  الختام،  وفي 
أمير  السمو،  صاحب  حضرة  إلى  الشكر  بوافر  وجّل-  -عز 
الكويت، الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، ، سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك 
الكويت،  وحكومة  الوزراء  مجلس  رئيس  الصباح  الحمد 
وطننا  لتطوير  المتواصل  وسعيهم  باهتمامهم  مشيدين 
العزيز باتجاه اقتصاد عصري متنوع يحتضن قطاع اتصاالت 

تنافسي زاخر بالحيوية.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئيس مجلس اإلدارة
عادل محمد الرومي

رئيس مجلس اإلدارة
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عادل محمد الرومي  •
رئيس مجلس اإلدارة )الرابع من اليمين(  

خالد بن عبد الرحمن الجاسر  •
نائب رئيس مجلس اإلدارة )الثاني من اليمين(  

د. خالد بن حسين بياري  •
عضو مجلس اإلدارة )الثالث من اليمين(  

أحمد عبد اهلل التركي  •
عضو مجلس اإلدارة )السادس من اليمين(  

أمين بن فهد الشدي  •
عضو مجلس اإلدارة )السابع من اليمين(  

د.عبدالمحسن عبداهلل الخرافي  •
عضو مجلس اإلدارة )الخامس من اليمين(  

معيض بن هويج السلوم    •
عضو مجلس اإلدارة )األول من اليمين(  

أعضاء مجلس اإلدارة
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لجان مجلس اإلدارة

شّكلت اإلدارة مجموعة من اللجان المشرفة من ضمنها:

 لجنة المراجعــة :

تتمثل مهام لجنة المراجعة في مراقبة السياسات المالية 
ونظم  المالية  النظم  وتجديد  للشركة،  المالية  والقوائم 
التحكم بالشركة والتوصية بإدخال تغييرات عليها، واإلشراف 
على مهام التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، والحفاظ على 
وقد  للشركة.  الخارجيين  المدققين  مع  مالئمة  عالقة 

عقدت اللجنة خمس اجتماعات خالل العام 2013 .

وتتألف لجنة المراجعة من أربعة أعضاء ، على النحو التالي:

• عادل محمد الرومي
 رئيس اللجنة 

• أمين بن فهد الشدي
 عضـو اللجنــة

• د.عبدالمحسن عبداهلل الخرافي
 عضـو اللجنة 

• معيض بن هويج السلوم 
 عضـواللجنــة 

اللجنــة التنفيذيــة :

التنفيذية مراجعة خطة العمل االستراتيجية  مهام اللجنة 
والسنوية للشركة وأنشطتها في مجاالت العمل األساسية 
الى  باالضافة  االستراتيجيات،  تلك  واعتماد  األساسية  وغير 
اللوائح واألنظمة االدارية وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات 

خالل العام 2013.

وتتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء، وذلك على النحو 
التالي:

• خالد بن عبدالرحمن الجاسر 
  رئيـس اللجنـة 

• د.خالد بن حسين بياري 
  عضو اللجنة

 • أحمد عبداهلل التركي
  عضـو اللجنـة
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 حضرات السادة 
،VIVA مساهمي شركة االتصاالت الكويتية

 أثبت هذا العام وهو الخامس على إنطالق العمليات التجارية 
التي  القياسية  واألرقام  النجاحات  من  آخر  عام  أنه   VIVA لـ 
اتصاالت في  VIVA وكرست مكانتها كثاني مزود  حققتها 
الكويت من حيث الحصة السوقية من عدد المشتركين في 

السوق الكويتي. 
  

إلى  جديد  مشترك  مليون  نصف  من  أكثر  انضّم   ،2013 خالل 
المليوني عميل. وقد ساهم هذا  لنا تخطي عتبة  أتاح  VIVA ما 
 29% ب  مقارنة   33% بلغت  التي  السوقية  حصتنا  تعزيز  في 
 182,4 2012. وكانت نتيجة هذا النجاح أن بلغت إيراداتنا  بنهاية 
مليون دينار كويتي وذلك بزيادة نسبتها %33 عن العام الماضي. 
في  الشركة  بسرعة  وثيقًا  ارتباطًا  القياسي  اإلنجاز  هذا  ويرتبط 
إلى  المبتكرة،  وباقاتها  واللوحية،  الذكية  األجهزة  أحدث  تبني 
مصادرها.  اختالف  على  اإليرادات  شهدته  الذي  النمو  جانب 
التشغيلية،  العمليات  وكفاءة  اإليرادات  أداء  ارتفاع  ظل  وفي 
سجلت شركتنا أرباحًا تشغيلية قبل خصم االستهالك واإلطفاء 
ومصاريف التمويل والضريبة )EBITDA( بلغت 65،6 مليون دينار 
كويتي في نهاية العام 2013 مقارنة بـ 22,7 مليون دينار كويتي 
في 2012. وبفضل هذه النتائج، تمكنت VIVA من تحقيق صافي 
دينار  مليون   3,9 بـ  مقارنة  كويتي  دينار  مليون   24,2 بقيمة  أرباح 
2012. كما نجحت في تحقيق تدفقات نقدية من  كويتي في 
العمليات التشغيلية  بلغت 83,5 مليون دينار كويتي في 2013 
ويمّكنها  للشركة  واإلئتمانية  المالية  المالءة  ويعزز  يدعم  مما 

من أن تحوز على ثقة دائنيها ومموليها.

وقعت  حيث  مطردًا.  تقدمًا   2013 عام  طيلة   VIVA سجلت 
شركتنا اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
الكويت  بنك  مجموعة  مع  أميركي  دوالر  مليون   270 بقيمة 
البالد. كما أطلقنا  التوسعية في  الوطني بغية تمويل خططنا 
شبكة الجيل الرابع العاملة بتقنية LTE في جميع أنحاء الكويت 
الفائقة.  السرعة  ذات  البيانات  شبكات  مع  عمالئنا  تجربة  إلثراء 
وفي العام 2013، حققت VIVA  نجاحًا جديدًا مع تطبيق قانون 
الكويت  في  االتصاالت  شركات  بين  النقال  الهاتف  أرقام  نقل 
بالتعاون مع وزارة المواصالت. حيث حرصت شركتنا على وضع 
ارقاهم  نقل  في  الراغبين  للعمالء  وسريعة  سهلة  خطوات 
العمالء  من  العديد  انضمام  في  ساهم  مما  إليها  واالنضمام 

الجدد إليها وفي تعزيز حصتها السوقية.  

وتماشيًا مع سياستنا التوسعية وحرصًا على مواكبة التزايد في 
مختلف  في  التجاري  وجودها  أيضًا   VIVA عززت  عمالئنا،  قاعدة 
من  مقربة  على  لنكون  وذلك  فرعًا،   48 لتشمل  الكويت  أنحاء 

عمالئنا وتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا ومنتجاتنا.

استراتيجية  شراكة  إبرامها  عن   VIVA أعلنت   2013 العام  وفي 
مع االتحاد الكويتي لكرة القدم والتي ستتولى بموجبها رعاية 
سنوات.  خمس  لمدة  القدم  لكرة  الكويتية  المنتخبات  جميع 
اسم  يحمل  الكويتي  الدوري  أصبح  االتفاقية،  هذه  إطار  وفي 
أن  آملين  لنا  واعتزاز  فخر  مدعاة  هي  الرعاية  هذه  فيفا«.  »دوري 
وإلى  الوطني.  منتخبنا  آفاق  توسيع  في  هذا  دعمنا  يساهم 
لبرنامج  الناجحة  رعايتنا  نواصل  المحلية،  الشراكة  هذه  جانب 
الثالث  موسمه  في  القدم  لكرة  يونايتد  مانشستر  أكاديمية 
وذلك في إطار اتفاقيتنا مع نادي مانشستر يونايتد لمدة خمس 
عقدت  التي  الكويت  في  األولى  الشركة   VIVA وتعتبر  سنوات. 
اتفاقية شراكة مع نادي مانشستر وافتتاح أكاديمية مانشستر 

كلمة الرئيس التنفيذي

10



الرئيس
التنفيذي

تحقيق  فرصة  اليافعين  الكرة  العبي  لمنح  الكويت  في  يونايتد 
أحالمهم في أن يصبحوا من العبي كرة القدم المحترفين. 

وتقدمًا  نجاحًا  األكثر  التشغيلية  السنة  الماضي  العام  شّكل 
حيث  والتشغيلية   المالية  الناحيتين  من  الشركة  تاريخ  في 
الرضا  مستويات  أقصى  بضمان  التزامها  على  شركتنا  تزال  ال 
عالم  في  ومبتكر  جديد  هو  ما  كل  وتقديم  العمالء  لدى 
األجهزة  على  السوق  تركيز  بقاء  ومع  عمالئها.  إلى  االتصاالت 
 2014 العام  في  التزامنا  مواصلة  إلى  بشغف  نتطلع  الذكية، 
من  استثنائية  ومجموعة  فريدة  اتصاالت  بتجربة  عمالئنا  وتزويد 
الخدمات والمنتجات، هذا إلى جانب استثمارنا في أحدث تقنيات 

االتصاالت واألكثرها تقدمًا.  

 ،2013 خالل  المتميزة  وإنجازاتها  شركتنا  بنجاحات  واعترافًا 
حظيت VIVA بتكريم وتقدير أقرانها في قطاع االتصاالت حيث 
فازت بجائزة »افضل تطبيق لتقنية LTE« خالل حفل توزيع جوائز 
حدث  أضخم  يعتبر  الذي  األوسط  الشرق  في  االتصاالت  عالم 
دولي لمشغلي االتصاالت. كما حصلت على جائزة »أفضل مزود 
لخدمة االنترنت الالسلكي العريض النطاق في منطقة سامينا« 
 VIVA بذلتها  التي  المتميزة  للجهود  من مجلس سامينا تقديرًا 

لتزويد عمالئها بحل شامل ومتكامل لخدمة االنترنت.

التي  األخرى  الجوائز  من  لسلسلة  تتويجًا  الجائزتان  هاتان  وتأتي 
رئيس  »أفضل  جائزة  مقدمتها  وفي   2013 في   VIVA بها  فازت 
مالي« و »أفضل فريق مالي« في منطقة الشرق األوسط وشمال 
السنوي الستراتيجيات  المنتدى  توزيع جوائز  أفريقيا خالل حفل 
فئة  من  فني  دعم  مكتب  »أفضل  وجائزة  الماليين،  الرؤساء 
المكاتب الصغيرة«، من مركز »إنسايت ميدل إيست« المتخصص 

الوحيد في خدمات مراكز االتصال بالشرق األوسط.  

وتعّد التنمية البشرية جانبًا هامًا من جوانب عملنا التي تحظى 
باهتمامنا كما وأننا ال نزال ملتزمين بدعم برنامج إحالل العمالة 

الكويتية الذي وضعته الحكومة الكويتية، والذي نعتبره إحدى 
مجال  في  استراتيجيتنا  عليها  تقوم  التي  األساسية  الركائز 
في  الوطنية  العمالة  نسبة  حاليًا  تمثل  حيث  البشرية  الموارد 
معدل  وهو  الشركة،  في  العاملين  إجمالي  من   61% الشركة 
القطاع  في  الشركات  كبريات  حققته  آخر  معدل  أي  من  أعلى 

الخاص في الكويت. 

استراتيجية   VIVA تولي  التجارية،  عملياتنا  إلى  وباإلضافة 
بدعم  وتلتزم  اهتمامها  جل  االجتماعية  المسؤولية 
الحثيثة  مساعيها  الشركة  واصلت  حيث  المحلي  المجتمع 
المستوى  على  الكويتي  المجتمع  تطوير  في  للمساهمة 
تّم  وقد  والتعليمي  والصحي  واالجتماعي،  الرياضي، 
منفصل  تقرير  في  المجاالت  هذه  في  جهودنا  استعراض 
بها  اضطلعت  التي  االجتماعية  المسؤولية  مبادرات  يتناول 

شركتنا. 

عمالئنا  إلى  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  إال  ختامًا  يسعني  وال 
آملين تقديم  الكرام على والئهم لشركتنا وثقتهم فيها 
في  التكنولوجيا  وأحدث  المبتكرة  الخدمات  من  المزيد 
الشكر  بجزيل  أتوجه  أن  أود  كما  مستقباًل.  االتصاالت  عالم 
 VIVA واالمتنان إلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة، وأفراد عائلة
الماضي لما  العام  الذي أحرزناه خالل  التقدم  وشركائنا ألن 
تحقق لوال جهودهم والتزامهم وتفانيهم في سبيل تألق 

شركتنا ونجاحها.

المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران
الرئيس التنفيذي
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فريق الجهاز التنفيذي

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

عبد العزيز عبداهلل القطعي    •
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي )األول من اليمين(  

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

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

أنس يوسف العتيقي  •
الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية )الخامس من اليمين(  
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13

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

للفترة من 2013/01/01 الى 2013/12/31
الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين.  

VIVA إلى: مساهمي شركة االتصاالت الكويتية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  

وبعد:
وفقًا للعقد الموقع معنا فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق نقدم التقرير اآلتي:

إننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق قد راقبنا ودققنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت التي طرحتها 
2013/12/31، ولقد قمنا بالمراقبة والمراجعة الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كان الشركة قد  2013/01/01 الى  الشركة خالل الفترة من 
التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وكذلك بالفتاوى والقرارات والمبادئ واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا، أما 

مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل في مدى التزام الشركة بذلك بناء على تدقيقنا.
ولقد قمنا بالمراقبة بالكيفية المناسبة والمراجعة التي اشتملت على فحص العقود واإلجراءات المتبعة في الشركة على أساس اختبار 
كل نوع من أنواع العمليات، كما حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرات الضرورية إلصدار رأي في مدى تماشي أعمال الشركة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
وفي رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمتها الشركة خالل الفترة من 2013/01/01 الى 2013/12/31, والتي اطلعنا عليها تمت 

وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
ونحيطكم علمًا بأن الشركة ال تقوم بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين.

هذا ونسأل اهلل العلي القدير أن يوفق القائمين على الشركة لخدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز وأن ُيحقق للجميع الرشاد والسداد، 
واهلل ولي التوفيق.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

أ.د/ عبدالعزيز القصار
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

د/ عيسى زكي عيسى
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د/ علي إبراهيم الراشد
عضو هيئة الرقابة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية



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

معهم ومنحهم أفضل خدمات االتصاالت.

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

البيانات.

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

الشفافية
نتسم باالنفتاح والمصداقية والتعاون.

اإلرضاء
نوّفر مجموعة متكاملة من المنتجات التي يسهل على العمالء فهمها. ويحقق كل ما نفعله قيمة إضافية ويساعد عمالءنا 

على التمتع بحياة أكثر متعة مليئة بالمكافآت.

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

رؤيتنا

قيمنا

الحيوية

اإلرضاءالتفاعلية
رؤيتنا وقيمناالشفافية
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VIVA لمحة عن شركة االتصاالت الكويتية

منذ انطالق VIVA وفريقها اإلداري يركز على خلق عمل ُمرِبح 
أثر  . وتجلى  النمو المستدام لمساهميها  قادر على تحقيق 
االستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة حتى اآلن والتي 
شبكة  أحدث  لبناء  كويتي  دينار  مليون   193 الى   وصلت 
عمالئها  حاجة  لتلبي  األوسط  الشرق  في  متنقلة  إتصاالت 
اإلتصاالت  خدمات  من  وإحتياجاتهم  شرائحهم  بمختلف 
واألرباح  العوائد  وتوليد  التنافسية   VIVA قدرة  تعزيز  في 

لمساهميها. 

الجودة  عالية  اتصاالت  خدمات  توفير  على   VIVA حرصت 
وبأسعار تنافسية من خوض المنافسة الشديدة بكل إقتدار 
خدمات  عدة  إطالق  خالل  من  المشتركين  رضا  وكسب 
جديدة وتقديم عروض ترويجية وأسعار تنافسية باالضافة 
إلى تعزيز والء المشتركين، مما انعكس إيجابيًا على معدالت 
النمو، وأتاح  للشركة أن تعلن عن زيادة ملموسة في أرباحها 
والذي أثمر في تعزيز دور الشركة في تطوير قطاع االتصاالت 
ويساهم  الكويتي  المجتمع  يخدم  بما  الكويت  دولة  في 
مجزية  عوائد  ويحقق  الوطني  االقتصاد  تعزيز  في  بفاعلية 

لمساهميها.

إحدى  من  خدماتنا  على  الحصول   VIVA عمالء  ويستطيع 
الكويت، فضاًل عن  أنحاء  المنتشرة في جميع   48 الـ  فروعنا 

شبكة مكونة من 15 شريك وموزع معتمد.

القانون التأسيسي

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

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

هيكل المساهمين

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

• %24 تمتلكها حكومة دولة الكويت

عن   2007 سبتمبر   23 في  الصادرة  المزايدة  وثيقة  على  بناًء 
وزارة التجارة والصناعة لشركة االتصاالت المتنقلة الثالثة في 
الكويت، قدمت شركة االتصاالت السعودية )STC( عطاءها 
لالستحواذ على نسبة %26 من األسهم الُمصَدرة للشركة. 
اإلستراتيجية  الحصة  المناقصة لالستحواذ على  إغالق  وتم 
شركة  على  وترسيتها   2007 نوفمبر  في   26% البالغة 
شركة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر   )STC( السعودية   االتصاالت 
تقديم  في  رائدة  شركة  هي   )STC( السعودية  االتصاالت 
مليون   160 عمالئها  عدد  يتجاوز  حيث  االتصاالت،  خدمات 

حول العالم.  

وقد قامت الشركة مؤخرًا بعملية توّسع طموحة من أجل 
تحقيق نمو إستراتيجي، وتوسعت خارج حدود نطاقها في 
وكونت  العالمية،  األسواق  إلى  السعودية  العربية  المملكة 
الشرق  دول  من  عدد  في  واالستثمارات  األعمال  من  شبكة 

األوسط وآسيا وأفريقيا. 

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

إفريقيا.
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الجوائز واإلنجازات

نقل األرقام

الداخلي  نظامها  تشغيل   VIVA بدأت   ،2013 يونيو  في 
االتصاالت  شبكات  بين  األرقام  نقل  خدمات   لتفعيل 
حيث  المواصالت  وزارة  مع  بالتعاون  الكويت  في  المتنقلة 
الكويت  في  النقالة  الهواتف  مستخدمي  بإمكان  أصبح 
برقم  واالحتفاظ  المتكاملة   VIVA بخدمات  االستمتاع 
هاتفهم من خالل خطوات بسيطة وسريعة إلتمام عملية 
 VIVA اإلنتقال. ولضمان الراحة والسهولة لعمالئها، حرصت 
المجمعات  مختلف  في  األجنحة  من  عدد  تخصيص  على 
نقل  في  الراغبين  طلبات  الستقبال  الكويت  في  التجارية 

أرقامهم واإلجابة على استفساراتهم.

مليونا عميل

مرور  بعد  عميل  المليوني  عتبة   VIVA عمالء  قاعدة  تجاوزت 
خمسة أعوام على انطالق عملياتها التشغيلية في الكويت 
مع حصة سوقية تناهز الـ %33. ويعود الفضل بهذا اإلنجاز 
عائلة  أفراد  من  فرد  كل  بذلها  التي  الحثيثة  الجهود  إلى 
التقنيات  أحدث  بتقديم  والتزامهم  تفانيهم  وإلى   VIVA
الشخصية  االحتياجات  لتلبية  صممت  التي  والخدمات 

للعمالء. 

زيادة شبكة أفرعنا

أنحاء  مختلف  في  فرع   48 الى   VIVA فروع  شبكة  توسعت 
البالد حيث يأتي إفتتاح الفروع الجديدة ضمن سياسة الشركة 
التوسعية الهادفة نحو تقديم أرقى مستوى خدمة عمالء 

بشكل عملي يوفر لعمالء VIVA الراحة والسهولة. 

شراكة استراتيجية مع االتحاد الكويتي لكرة 
القدم

الكويتي  االتحاد  مع  استراتيجية  شراكة  بإبرام   VIVA قامت 
المنتخبات  جميع  رعاية  بموجبها  ستتولى  القدم  لكرة 
الدوري  ورعاية  سنوات  خمس  لمدة  القدم  لكرة  الكويتية 
الكويتي بالمسمى الجديد »دوري VIVA« ابتداء من الموسم 
الرياضي  الموسم  انتهاء  حتى   2014/2013 الرياضي 
2018/2017. وتعكس هذه الشراكة دعم VIVA للمنتخبات 
الوطنية في جميع المحافل الدولية والخليجية واالقليمية. 

»LTE جائزة »أفضل تطبيق لتقنية

شهدت VIVA عامًا حافاًل بالجوائز حيث فازت بجائزة “افضل 
تطبيق لتقنية LTE” خالل حفل توزيع جوائز عالم االتصاالت 
في الشرق األوسط الذي يعتبر أضخم حدث دولي لمشغلي 
االتصاالت. وتأتي هذه الجائزة تقديرًا للجهود المتميزة التي 

بذلتها VIVA لتزويد عمالئها بحل شامل ومتكامل. 

جائزة »أفضل مزّود لخدمة االنترنت 
الالسلكي العريض النطاق في منطقة 

سامينا«

االنترنت  لخدمة  مزود  “أفضل  جائزة  على   VIVA حازت 
الالسلكي العريض النطاق في منطقة سامينا« من مجلس 
سامينا وهو تحالف شركات االتصاالت الذي يغطي مناطق 
جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد تم اإلعالن 
عن هذه الجائزة وغيرها من الجوائز خالل حفل توزيع جوائز 
»ملتقى  هامش  على  أقيم  الذي  السنوي  سامينا  مجلس 
عمان 2013« لتكريم المتميزين والرواد في قطاع االتصاالت 

في دول جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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جائزة »أفضل مكتب دعم فني من فئة 
المكاتب الصغيرة«

حصلت VIVA أيضًا على جائزة “أفضل مكتب دعم فني من 
فئة المكاتب الصغيرة«، وجائزة »مدير مركز خدمة العمالء« 
وجائزة »أفضل عرض للصور الفوتوغرافية في مراكز خدمة 
العمالء« خالل حفل توزيع جوائز مركز »إنسايت ميدل إيست« 
2013 المتخصص الوحيد في خدمات مراكز االتصال بالشرق 

األوسط. 

جائزة المنتدى السنوي للرؤوساء الماليين 
التنفيذيين لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

في   VIVA شهدتها  التي  النجاحات  لسلسلة  واستكمااًل 
المنتدى  خالل  وذلك  المالية  االدارة  فريق  تكريم  تم   ،2013
الشرق  لمنطقة  التنفيذيين  الماليين  للرؤوساء  السنوي 
الفوز  بمناسبة  وذلك   2013 لعام  أفريقيا  وشمال  األوسط 
بجائزة أفضل رئيس مالي تنفيذي وجائزة أفضل فريق مالي 

في الشرق األوسط و شمال أفريقيا – فئة القطاع الخاص.

إطالق الموسم الثاني ألكاديمية مانشستر 
يونايتد لكرة القدم

لكرة  يونايتد  مانشستر  نادي  برعاية  التزامها  مع  تماشيًا 
VIVA  الموسم الثاني  القدم لمدة خمس سنوات، افتتحت 
يمنح  برنامج  وهو  القدم  لكرة  يونايتد  مانشستر  ألكاديمية 
فرصة  الواعدين  القدم  كرة  العبي  من  الكويت  شباب 
يونايتد.  مانشستر  أكاديمية  في  تدريبي  ببرنامج  االلتحاق 
دوايت  الكويت  في  العام  هذا  الشركة  استضافت  وقد 
يورك  وقام  السابق.  يونايتد  مانشستر  فريق  نجم  يورك، 
مدربي  جانب  إلى  اليافعين  القدم  كرة  العبي  بتقييم 
التي  التأهيلية  االختبارات  خالل  يونايتد  مانشستر  أكاديمية 

أقيمت على مدار ثالثة أيام الختيار أفضل المواهب الواعدة 
في كرة القدم. 

اتفاقية تمويل مع مجموعة بنك الكويت 
الوطني

VIVA اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة  وقعت 
اإلسالمية بقيمة 270 مليون دوالر أميركي بعمالت مختلفة 
الوطني،  الكويت  بنك  مجموعة  مع  سنوات  خمس  ألجل 
في  التوسعية  خططها  وتمويل  اتصاالتها  شبكة  لتطوير 
الكويت. ويشمل التمويل تسهيالت مرابحة بقيمة 70 مليون 
بنك  مجموعة  عضو  بوبيان،  بنك  يمنحها  أميركي  دوالر 

الكويت الوطني. 

القمة التنظيمية لمجلس سامينا

تحالف  سامينا،  مجلس  مع  بالتعاون   VIVA استضافت 
شركات االتصاالت الذي يغطي مناطق جنوب آسيا والشرق 
عقدت  التي  التنظيمية  القمة  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
تحديد  إلى  وهدفت   »4.0 »قانون  شعار  تحت  الكويت  في 
من  التي  التنظيمية  السياسات  على  األساسية  التغييرات 
شأنها تشجيع النمو المستدام والمتكامل في هذا القطاع.

معرض المقابالت الفورية للتوظيف للعام 
الثاني

نظمت VIVA معرض المقابالت الفورية للتوظيف في 2013 
2012. وأجرت مقابالت  الذي حققه سنة  الكبير  بعد اإلقبال 
فورية مع أكثر من 2000 متقدم كويتي في إطار فعاليات 

هذا المعرض الذي أطلقته على مدار ثالثة أيام. 

الجوائز واإلنجازات
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منذ إنطالق أولى عمليات VIVA  التجارية في السوق الكويتي 
قبل خمس سنوات، والشركة تسعى إلى منح عمالئها كل 
نقل  وخدمات  االتصاالت  عالم  في  وفريد  جديد  هو  ما 
البيانات والمعلومات مما أهلها لترسيخ مكانتها على رأس 
مشغلي تكنولوجيا االتصاالت في سوق الكويت خالل فترة 

وجيزة. 

هو  فقط  المحلي  السوق  في  مكانتها  تكن  لم  هذا؛  ومع 
في  جهدًا  تأل  لم   VIVA تأسست  أن  فمنذ  تركيزها،  محور 
تلعب  باتت  حيث  المجتمع،  نحو  التزامها  وتأكيد  إبراز  سبيل 
قطاعاته  بمختلف  الكويتي  المجتمع  دعم  في  فاعاًل  دورًا 
األجل  طويلة  استثمارات  عقد  هو  الشركة  فهدف  وفئاته. 
تعود بالخير والفائدة على المجتمع حاضرًا ومستقباًل تبنى 
جانب  إلى  الحوكمة؛  ومبادئ  األخالقية  القيم  أساس  على 
الحيادية والشفافية كما وضعت الشركة مسؤوليتها نحو 
المجتمع نصب أعينها لتتصدر أولوياتها وتتوافق مع أدائها 

المالي.

 VIVA دعمت  االجتماعية  المسؤولية  برنامج  إطار  وفي 
مختلف  في   2013 عام  خالل  الهامة  المبادرات  من  عددًا 

القطاعات، وتشمل:

• رعاية المؤتمر االدولي الثاني حول صعوبات التعلم وتشتت 
االنتباه / فرط النشاط: تقييم وعالج. وأقيم هذا المؤتمر 
في الجامعة األميركية بالكويت على فترة يومين وقد 
)كالد(  التعلم  الختالفات  الكويتية  الجمعية  نظمته 
بالتعاون مع شركة فوزية السلطان التعليمية وجمعية 

الشرق األوسط النفسية.

الصحي  القطاع  تنمية  لدعم  جهودها   VIVA واصلت   •
طبي  كرسي   200 من  بأكثر  تبرعت  حيث  الكويت  في 
مع  المبادرة  هذه  وتتماشى  األميري.  للمستشفى 
ورسالتها  للشركة  االجتماعية  المسؤولية  استراتيجية 
الكويت  في  الصحي  القطاع  مساعدة  إلى  الرامية 
ومساندته على تطوير مرافقه من خالل تزويده بأحدث 
خدمة  تقديم  في  تساهم  التي  واألجهزة  المعدات 

صحية أكثر شمولية إلى المرضى.

• تبرعت VIVA بـ 210 مقاعد حملت اسمها، تم توزيعها على 
21 ممشى في أنحاء الكويت.  وتجسد هذه الهبة التي 
بدعم  الشركة  قطعته  الذي  الوعد   VIVA بها  تقدمت 
المجتمع الكويتي واالستثمار في مبادرات تساهم في 

رفعته ورقيه. 

• أطلقت VIVA بعيد األمهات مبادرة تعبر عن عمق التقدير 
المسنين  رعاية  دار  زيارة  خالل  من  لألمهات  والعرفان 
وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  النزالء  على  الزهور  وتوزيع 

الشؤون االجتماعية والعمل. 

بمنطقة  الراشد  بمسجدي  الرمضانية  الخيام   VIVA رعت   •
طوال  السرة  جنوب  بمنطقة  العلي  وجابر  العديلية، 
في  الخيام  هذه  وساهمت  الفضيل.  رمضان  شهر 
ليلة  في  المساجد  على  المقبلين  المصلين  استقبال 

القدر. 

شعار  رفعت  التي  العمرة  رحلة  برعايتها   VIVA شملت   •
الجمعية  مع  بالتعاون   ،2013 لعام  الرحمن”  “ضيوف 
الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان. وكانت الرحلة 

VIVA المسؤولية اإلجتماعية لـ
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VIVA المسؤولية اإلجتماعية لـ

المقدسة ألداء  األراضي  إلى  إبريل   17 انطلقت يوم  قد 
مناسك العمرة حيث األجواء اإليمانية والروحانية. 

 +Circuit الصيفي لنادي ”CrossFit Kids“ برنامج VIVA رعت •
تتراوح  الذين  لألطفال  ورياضي  تعليمي  برنامج  وهو 
أعمارهم بين 13 -8 عامَا. ويهدف البرنامج إلى الحد من 
ظاهرة تفشي نسبة البدانة بين األطفال وتشجيعهم 

على ممارسة الرياضة منذ الصغر.

• إيمانًا بضرورة المساهمة في زيادة وعي المجتمع بالعواقب 
أثناء  النقالة  الهواتف  استخدام  عن  المترتبة  الوخيمة 
المرورية  بالسالمة  توعية  حملة   VIVA أطلقت  القيادة، 
في مختلف وسائل اإلعالم حيث قامت الشركة بنشر 
إعالنات ورسائل توعوية على القنوات التلفزيونية وخالل 

صفحاتها في مواقع التواصل االجتماعي. 

العالي  التعليم  مؤسسات  مناظرات  لدوري   VIVA رعاية   •
ومناظرة كليات جامعة الكويت باللغة اإلنجليزية والتي 
شارك فيها نخبة مختارة من الطلبة والطالبات بكليات 
بقدرات  اإلرتقاء  إلى  هدفت  والتي  المختلفة  الجامعة 
المناقشة  على  وقدرتهم  مواهبهم  وإظهار  الطلبة 

والحوار. 

• رعت VIVA المسابقة  الثقافية للملتقى الوقفي العشرين 
ثالثة  مدى  على  أقيم  والذي  لألوقاف  العامة  لألمانة 
والعطاء«.  البناء  من  عامًا  »عشرون  شعار  تحت  أيام 
وأشادت VIVA بأن الملتقى ما هو إاّل مبادرة هامة تترك 
بصماتها في حياة اإلنسان، وأن األمانة العامة لألوقاف 
أصبحت بمنزلة نقلة نوعية للعمل الوقفي في  الكويت 
وخطوة حكومية رائدة للنهوض واالرتقاء بهذا الحقل 
لمثل   VIVA رعاية   جاءت  ولقد  المجاالت.  جميع  في 
اإلنساني  العمل  بأهمية  إيمانًا منها  الهام  الحدث  هذا 
والخيري في تنمية المجتمع، ومن منطلق المسؤولية 
االجتماعية في غرس أسلوب التعاون واإلرتقاء الفكري 

والثقافي في شتى مجاالت الحياة.
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عمالؤنا

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

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 جزءًا منا، مما أدى إلى تجاوز عدد العمالء المليوني عميل. 

وحاليًا يمكن لعمالئنا الكرام االستمتاع بعدد كبير من المنتجات المشوقة والمبتكرة، مع استمرارنا في تلبية توقعات عمالئنا 
التي توافق طموحاتهم المستقبلية.

نطاق تغطية الشبكة

حرصت شركة VIVA على تقديم كل ما هو جديد ومتطور في هذا المجال، من خالل أكثر من ألف وخمسمائة 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. 

نبذة عن الشركة

22



نبذة عن الشركة

 المنتجات والخدمات  

في عام 2013، كانت VIVA من أولى الشركات التي طرحت 
مع  أبرمتها  التي  االتفاقية  بموجب  رسميًا   Apple أجهزة  
أحدث  طرح  إمتياز  منحتها  والتي   2011 عام   Apple شركة 
طرح  في  األولى  كانت  كما  الكويتي.  السوق  في  األجهزة 
أجهزة  Samsung و BlackBerry و HTC و Huawei مع باقات 

مصممة خصيصًا لتناسب مختلف احتياجات العمالء. 

وواصلت VIVA االحتفال بالنجاح الكبير الذي حققته حملتها 
الحملة  هذه  تعتبر  حيث  أسبوع«  كل  سيارة  »إربح  الفريدة 
في  نوعها  من  األطول  عامين  من  أكثر  منذ  المستمرة 
الكويت. وفي ظّل هذا النجاح الهائل، حرصت الشركة على 
تطوير الحملة خالل العام حيث أضافت جائزة مالية بقيمة 

10 آالف دينار كويتي إلى جانب السيارة الرياضية. 

وخدمات  منتجات  بتقديم  التزامها   VIVA أكدت   ،2013 في 
فريدة من نوعها صممت لتتخطى توقعات عمالئها. وفي 
خاصة  جديدة  حملة  الشركة  أطلقت  البرنامج،  هذا  إطار 
المبورغيني  بسيارة  الرابح  فاز  حيث  اآلجل  الدفع  بعمالء 

غاالردو التي تعد من أكثر السيارات الرياضية الفارهة.

جديدة  طرق  إيجاد  إلى  دومًا   VIVA تسعى  آخر،  جانب  من 
التواصل مع عمالئها ومكافأتهم على استخدام  تتيح لها 
شبكتها بما في ذلك زوار دولة الكويت من الخارج. وانطالقًا 
تهدف  مبتكرة  حملة  الشركة  أطلقت  هذا،  حرصها  من 
أثناء  شبكتها  يستخدمون  الذين  الكويت  زوار  مكافأة  إلى 
تجوالهم ومنحهم فرصة الفوز بإحدى الجوائز األربعة الربع 

سنوية والتي تبلغ قيمة كل منها 50 ألف دوالر أميركي.

االنترنت  تقنيات  أحدث  بتقديم  التزامها  من  وإنطالقًا 
الدفع  لعمالء   LTE برودباند  باقات   VIVA طرحت  لعمالئها، 
اآلجل والتي تعد من أفضل العروض وأكثرها تنافسية في 

السوق. 

لعمالء   Surf On باقات   VIVA طرحت  هذا،  إلى  باإلضافة 
إنترنت  بخدمة  لالستمتاع  وذلك  والمسبق  اآلجل  الدفع 
الفريدة   Surf On باقات  وتتيح  مميزة.  بأسعار  السرعة  عالية 
لتطبيق  محدود  ال  انترنت  استخدام  للعمالء  والمبتكرة 
WhatsApp وموقع التواصل االجتماعي تويتر اللذين يعتبران 
إطار  في  وذلك  الكويت  في  انتشارًا  األوسع  التطبيقات  من 
 Twitter و WhatsApp مع شركة VIVA الشراكة التي أبرمتها

.Facebook و

الدفع  لعمالء  اإللكتروني  الدفع  حملة   VIVA أطلقت  كما 
 VIVA خدمات  يستخدمون  الذين  والجدد  الحاليين  اآلجل 
الشهرية  فواتيرهم  سداد  عند  وهذا  واالنترنت،  الصوتية 
ومنحهم فرصة الفوز بأجهزة نقالة ولوحية أو جوائز نقدية.

مضافة  قيمة  ذات  خدمة  عمالئها  إلى  أيضًا   VIVA قدمت 
يتم  تطبيق  عن  عبارة  وهي  أنغامي،  اسم  عليها  أطلقت 
تحميله على الجهاز المحمول ويتيح للمستخدمين اإلستماع 

إلى الموسيقى العربية والعالمية وتنزيلها بخطوات سهلة.

هذا وتواصل VIVA تعزيز إستثمارتها بالوسائل غير التقليدية 
للتواصل مع العمالء بتواجدها بمواقع التواصل االجتماعية 
مثل فيسبوك، بنتريست، تويتر وإنستغرام وغيرها من مواقع 
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التواصل والتفاعل االجتماعي المنتشرة والناجحة األمر الذي أدى إلى زيادة مصداقية الشركة بفتح قنوات التواصل مع الجميع 
الفني والرد على االستفسارات من خالل  الدعم  أول شركة تقدم  التعامل معها، لنصبح  العميل  التي يفضل  الطرق  و بشتى 
مواقع التواصل اإلجتماعي، وتقوية عالقاتنا مع المؤثرين والمدونيين الشباب الكويتين لنقل صورة طيبة عن الشركة وخدماتها 
المتنوعة والممّيزة، كما تشمل تغطية أنشطة الشركة في المسابقات التفاعلية والتغطية المباشرة ألنشطتها الخاصة بدعم 

الشباب الكويتي عن طريق الرعايات والمساهمة بتنمية المجتمع لتشجيع عمالئها على المشاركة أواًل بأول.

نبذة عن الشركة
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VIVA عائلة

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

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.

ولذلك فقد صممنا برامج تدريبية متطورة ومبتكرة تعتمد على الشفافية والتبادل  بين الثقافات واألفكار واالنفتاح على اآلخرين، 
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 
عن  التام  وبالرضا   VIVA عائلة  من  جزءًا  لكونهم  بالفخر  موظفونا  يشعر  أن  إلى  ونطمح  المنشودة،  أهدافهم  تحقيق  من 

أنفسهم لكونهم ساهموا في تحقيق النجاح المتميز لشركتهم وللمساهمين الكرام وللسوق الكويتي.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

البيانات المالية المرفقة لشركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك. )“الشركة”( والتي تتضّمن بيان  لقد قمنا بتدقيق 
حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل  الخسائر  أو  األرباح  وبيانات   ،2013 ديسمبر   31 في  كما  المالي  المركز 
المحاسبية  للسياسات  ملخص  تتضمن  وإيضاحات  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الملكية 

الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  المالية  البيانات  لتلك  العادل  والعرض  اإلعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 
المادية،  األخطاء  من  خالية  مالية  بيانات  إلعداد  ضروريًا  اإلدارة  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة  نظام  عن  ومسؤولة 

سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات

إن مسؤوليتنا 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 االلتزام بمتطلبات أخالقية 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 تعتمد على تقديرنا، بما فيه تقدير مخاطر وجود أخطاء مادية في البيانات المالية، سواء 

كانت نتيجة للغش أو الخطأ. 

للبيانات  العادل  والعرض  باإلعداد  الخاصة  الداخلية  الرقابة  االعتبار  في  نأخذ  المخاطر،  تلك  بتقدير  القيام  عند 
المالية للمنشأة، وذلك من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة للظروف، وليس لغرض إبداء الرأي على مدى 

كفاءة الرقابة الداخلية للمنشأة. 

يتضمن التدقيق أيضًا تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومعقولية التقديرات المحاسبية 
التي أعدت بمعرفة اإلدارة، باإلضافة 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

في  كما  للشركة  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  كافة  في  عادلة،  بصورة  تعّبر  المالية  البيانات  إن  برأينا، 
الدولية  التاريخ وفقًا للمعايير  المنتهية بذلك  النقدية للسنة  المالي وتدفقاتها  2013، وعن أدائها  31 ديسمبر 

للتقارير المالية.

لفت انتباه 

نلفت االنتباه إلى إيضاح 2 من البيانات المالية والذي يبين تقييم اإلدارة لقدرة الشركة على االستمرارية. 

كان  كما  الحالي  العام  خالل  عملياتها  من  الناتجة  النقدية  والتدّفقات  األرباح  تحقيق  من  الشركة  تمّكنت 
متوقعا ً من قبل اإلدارة في هذه المرحلة من التشغيل وتتوقع اإلدارة بشكل معقول أن الشركة لديها موارد 
كافية لمواصلة العمليات في المستقبل المنظور. وتتضمن االفتراضات الدعم الكافي والمستمر من مساهم 

استراتيجي.

المتداولة مع مورد رئيسي كما هو مبين في  عالوة على ذلك، نجحت الشركة في إعادة جدولة مطلوباتها 
إيضاح 14 وحصلت على تسهيالت التمويل اإلسالمي كما هو مبين في إيضاح 12. وفي رأي اإلدارة إّن التدفقات 
النقدية التشغيلية المتوقعة للسنة المنتهية في 2014 إلى جانب ترتيبات التمويل التي حصلت عليها الشركة 

في هذه المرحلة سوف تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية التي تستحق في المستقبل المنظور.

قانون  لمتطلبات  وفقًا  العادية  غير  العمومية  للجمعية  اجتماع  عقد  اإلدارة  مجلس  يعتزم  ذلك،  إلى  إضافة 
الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته نظرًا لتجاوز الخسائر المتراكمة للشركة %75 من رأسمالها كما في 

31 ديسمبر 2013. 

إن رأينا غير متحّفظ فيما يتعلق بهذا األمر.

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 رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته وعقد التأسيس والنظام األساسي 
المرعية وأن  الجرد قد أجري وفقا لألصول  الشركة تمسك سجالت محاسبية منتظمة وأن  أن  برأينا،  للشركة. 
المعلومات المحاسبية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة. 
لم يرد لعلمنا أية مخالفات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ألحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 
2012 وتعديالته أو عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه يؤثر ماديًا في نشاط الشركة أو في 

مركزها 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 30 يناير 2014 
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2013

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيإيضاح
الموجودات

4118,96198,862ممتلكات ومعدات

530,576131موجودات غير ملموسة

720           734           6موجودات غير متداولة أخرى

99,713      150,271    الموجودات غير المتداولة

4,9432,198مخزون

74,2945,742مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

812,7779,889مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

9,047        6,705        9النقد والنقد المعادل

26,876      28,719      الموجودات المتداولة

126,589    178,990    إجمالي الموجودات

حقوق الملكية
1049,94049,940رأس المال

(64,610)    (40,358)    خسائر متراكمة

(14,670)    9,582        إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
111,698993مكافأة نهاية خدمة الموظفين

1240,73410,000تسهيالت تمويل إسالمي

13,556      2,244        14   دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

24,549      44,676       المطلوبات غير المتداولة

1225,00025,000تسهيالت تمويل إسالمي

138,40911,575المستحق إلى الشركة األم

80,135      91,323      14دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

116,710    124,732    المطلوبات المتداولة

141,259    169,408    إجمالي المطلوبات

126,589    178,990    إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إن اإليضاحات على الصفحات من 34 إلى 54 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية

عادل محمد الرومي
رئيس مجلس اإلدارة



31

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
كما في 31 ديسمبر 2013

20132012إيضاح

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

182,422137,466اإليرادات

(114,631)(116,827)15مصاريف تشغيلية 

(17,969)(39,503)4,5الرستهالك واإلطفاء

(783)(1,406)تكلفة التمويل

(3)             (156)         16مصاريف أخرى

الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي والزكاة

24,5304,080

(152)-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

(62)           (278)         الزكاة

24,2523,866صافي ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

3,866        24,252      إجمالي الدخل الشامل للسنة

7.74          48.56        17ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

إن اإليضاحات على الصفحات من 34 إلى 54 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

بيان التغيرات في حقوق الملكية
كما في 31 ديسمبر 2013

 رأس المال
ألف دينار كويتي

 خسائر متراكمة
ألف دينار كويتي

 اإلجمالي
ألف دينار كويتي

 (18,536)(68,476)49,940الرصيد في 1 يناير 2012

3,866        3,866        -                صافي الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة للسنة

(14,670)    (64,610)    49,940      الرصيد في 31 ديسمبر 2012

(14,670)(64,610)49,940الرصيد في 1 يناير 2013

24,252      24,252      -               صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

9,582        (40,358)    49,940      الرصيد في 31 ديسمبر 2013

إن اإليضاحات على الصفحات من 34 إلى 54 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

بيان التدفقات النقدية
كما في 31 ديسمبر 2013

20132012إيضاح
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
24,2523,866صافي ربح السنة

تعديالت لـ:
4,539,50417,969االستهالك واإلطفاء

15-4مشطوبات بالصافي
1,406783تكاليف التمويل

81,6911,609مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
11819393مخصص مكافأة نهاية الخدمة

183           444           مخصص المخزون بطيء الحركة
68,11624,818

التغيرات في:
122(14)- موجودات غير متداولة أخرى 

(1,112)(3,189)- المخزون 
(1,555)1,448- مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى 
(4,455)(4,579)- مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

3,050(3,166)- مستحق إلى الشركة األم
12,060      24,984      - دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

83,60032,928النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

(38)           (114)         11المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
32,890      83,486      صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
(15,019)(41,395)4شراء ممتلكات ومعدات

(122)(48,652)5شراء موجودات غير ملموسة 
16             -               إيرادات تمويل

(15,125)    (90,047)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
30,73410,000صافي المحصل من تسهيالت تمويل إسالمي
(28,841)(25,049)النقص في دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

(782)         (1,466)      تكاليف التمويل
(19,623)    4,219        صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية

(1,858)(2,342)صافي النقص في النقد والنقد المعادل
10,905      9,047        النقد والنقد المعادل في 1 يناير

9,047        6,705        9النقد والنقد المعادل في 31 ديسمبر

إن اإليضاحات على الصفحات من 34 إلى 54 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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1. التأسيس والنشاط

22 يوليو  187 في   شركة االتصاالت الكويتية )“الشركة”( هي شركة مساهمة كويتية تأسست وفقًا للمرسوم األميري رقم 
2008 إلدارة وتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثالثة GSM في الكويت وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2007.

األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي تقديم جميع خدمات االتصاالت المتنقلة ونظام المناداة وبما اليتعارض مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ووفقا للضوابط التي تضعها وزارة المواصالت، وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم باألغراض التالية:

1. شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات االتصاالت الالسلكية ) خدمات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة وغيرها 
من الخدمات الالسلكية (.

2. استيراد وتصدير األجهزة والمعدات واألدوات الالزمة ألغراض الشركة.
مع  تعارض  أو  تداخل  ودون  بالتنسيق  وذلك  الشركة  خدمات  لتقديم  الالزمة  والتسهيالت  االتصال  خطوط  اواستئجار  شراء   .3

الخدمات التي تقدمها الدولة.
4. شراء امتيازات التصنيع ذات العالقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية أو تصنيعها في الكويت ) وذلك بعد 

موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع ( .
أو  الخدمات  هذه  تطوير  بغرض  الالسلكية  االتصاالت  لخدمات  ومكملة  مشابهة  طبيعة  ذات  أخرى  خدمات  إدارة  أو  إدخال   .5

جعلها متكاملة.
ذات  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك  الشركة،  خدمات  وتطوير  تحسين  بغرض  الشركة  بأعمال  المتعلقة  الفنية  البحوث  إجراء   .6

االختصاص داخل الكويت وخارجها.
7. إنشاء وشراء وبناء وتملك األراضي والمنشآت الالزمة لتحقيق أغراض الشركة ) في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (.

8. شراء كافة المواد واآلالت الالزمة لقيام الشركة بأغراضها وصيانتها بكافة الطرق الحديثة الممكنة.
وجهات  شركات  قبل  من  تدار  مالية  محافظ  في  استثمارها  طريق  عن  الشركة  لدى  المتوفرة  المالية  الفوائض  استغالل   .9

متخصصة وتخويل مجلس اإلدارة القيام بذلك.

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

تقوم الشركة بتنفيذ عملياتها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغّراء.

بموجب  تعديله  ًتم  والحقا  )“القانون”(   2012 لسنة   25 رقم  بقانون  بالمرسوم  الشركات  قانون  صدر   ،2012 نوفمبر   29 بتاريخ 
2013 )“المرسوم”(. ويسرى القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  27 مارس  2013 بتاريخ  97 لسنة  القانون رقم 
وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة الالئحة التنفيذية في 29 سبتمبر 2013 ونشرت في الجريدة الرسمية بالكويت في 6 أكتوبر 
المعدل  بالقانون  لاللتزام  التنفيذية  الالئحة  نشر  تاريخ  من  واحدة  سنة  لديها  الشركات  فإن  القرار،  من   3 للمادة  ووفقًا   .2013

الجديد. في رأي إدارة الشركة أن تطبيق أحكام هذا القانون ليس له أي تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي. 

الشركة تابعة لشركة االتصاالت السعودية )“االتصاالت السعودية” أو “الشركة األم”( والمدرجة في السوق المالية السعودية 
بموجب اتفاقية إدارة مبرمة مع شركة االتصاالت السعودية.

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

تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في30 يناير 2014 ولدى مساهمي الشركة صالحية تعديل هذه 
البيانات المالية في االجتماع السنوي للجمعية العمومية.

موافقات  تزال  وال  المالية  لألوراق  الكويت  سوق  في  الشركة  أسهم  إدراج  طلب  الشركة  إدارة  مجلس  قدم   ،2012 عام  في 
الجهات الرقابية قيد اإلنجاز كما في تاريخ بيان المركز المالي.

2. أساس اإلعداد

أ. بيان االلتزام

تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية واألحكام ذات الصلة من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 
وتعديالته. 

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 
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أسس القياس

تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.

مبدأ االستمرارية

تكبدت الشركة خسائر متراكمة بمبلغ 40,358 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013 
)31 ديسمبر 2012: 64,610 ألف دينار كويتي(، وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة 
بمبلغ 96,013 ألف دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 89,834 ألف 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 بشأن قدرة 
الشركة على االستمرارية حيث أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح وتدفقات نقدية إيجابية من عملياتها خالل السنة الحالية 

كما هو متوقع في هذه المرحلة من عملياتها. 

على  الحصول  وفي   14 إيضاح  في  مبين  هو  كما  رئيسي  مورد  مع  المتداولة  مطلوباتها  جدولة  إعادة  في  الشركة  نجحت 
والترتيبات   2014 عام  في  المتوقعة  التشغيلية  النقدية  التدفقات  إن   .12 إيضاح  في  مبين  هو  كما  إسالمي  تمويل  تسهيالت 
ن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة في  التمويلية التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة من شأنه أن يمكِّ
المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح وتدفقات نقدية إيجابية من عملياتها خالل السنة الحالية 

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

إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1 مايو 2013 على خطط اإلدارة لمعالجة 
لرأس  إضافية  بزيادة  القيام  دون  عملياتها  في  باالستمرار  للشركة  اإلدارة  مجلس  وتوصية  المالية  بالمالءة  المتعلقة  األمور 

المال.

تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة أكثر من %75 من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2013، وبناًء عليه، فإنه وفقًا للمادة 302 
من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته، يتعين على مجلس إدارة الشركة عقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة 

خطط اإلدارة وأخذ التدابير المناسبة.

ب. عملة التعامل والعرض

تم عرض البيانات المالية مقربة ألقرب ألف دينار كويتي؛ وهو عملة التعامل للشركة.

ج. استخدام التقديرات واألحكام

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

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.

البيانات  المدرجة في  المبالغ  تأثير هام على  لها  التي  المحاسبية  السياسات  الهامة في تطبيق  المعلومات حول األحكام  إن 
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

في  الشركة  قبل  من  المطبقة  تلك  مع  تتفق  المالية  البيانات  هذه  في  الشركة  قبل  من  المطبقة  المحاسبية  السياسات  إن 
2012 باستثناء المعايير المحاسبية الجديدة أو المعّدلة التالية التي  31 ديسمبر  بياناتها المالية كما في وللسنة المنتهية في 

تسري اعتبارًا من 1 يناير 2013.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 
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المعيار الدولي للتقارير المالية 7 اإلفصاحات – التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية )يسري على الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2013(

تطلب هذه التعديالت من المنشأة اإلفصاح عن المعلومات حول حقوق التسوية والترتيبات ذات الصلة )مثل اتفاقيات الضمان(. 
تقّدم اإلفصاحات للمستخدمين المعلومات الهامة والمفيدة عن تقييم تأثير إجراء المقاصة بين االتفاقيات على المركز المالي 
األدوات   32 الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  تسويتها  يتم  التي  المالية  األدوات  لكافة  مطلوب  الجديد  اإلفصاح  إن  للمنشأة. 
اتفاقية  أو  الشاملة  التسوية  اتفاقيات  إلى  تخضع  والتي  المدرجة  المالية  األدوات  على  أيضا  اإلفصاحات  تطبيق  يتم  المالية- 
مشابهة، وبغض النظر عما اذا كان سيتم التسوية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 32 أم ال. لم يترتب على تطبيق هذا المعيار أي 

تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة. 

معيار المحاسبة الدولي 1 عرض بنود بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل - تعديالت
  

تم   ،1 الدولي  المحاسبة  معيار  على  للتعديالت  طبقا  الشامل.  والدخل  الخسائر  أو  األرباح  لبيان  جديد  مصطلح  التعديل  يقّدم 
إعادة تسمية “بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل” ليصبح “بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل”. كما أدت التعديالت على 
إعادة  يمكن  التي  البنود  عرض  يتم  اآلخر.  الشامل  الدخل  في  المعروضة  البنود  تجميع  تغيير  إلى   1 الدولي  المحاسبة  معيار 
تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في وقت معين مستقباًل بشكل منفصل عن البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها. يؤثر التعديل 

على العرض فقط وليس له أي تأثير على المركز المالي للشركة أو أدائها. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة 

يحّدد المعيار الجديد القيمة العادلة ويوضح في إطار معيار دولي للتقارير المالية فردي قياس القيمة العادلة ويتطلب اإلفصاح 
عن قياسات القيمة العادلة. يتم تطبيق المعيار الدولي رقم 13 عندما تتطلب أو تسمح المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى 
قياسه  تم  ما  تغيير  أو  العادلة،  بالقيمة  التزام  أو  أصل  لقياس  جديدة  متطلبات  أي  المعيار  يقّدم  ال  العادلة.  القيمة  بقياسات 
بالقيمة العادلة في المعايير الدولية للتقارير المالية أو معالجة كيفية عرض التغيرات في القيمة العادلة. لم يترتب على تطبيق 

هذا المعيار أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة. 

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، تم إصدار المعايير الجديدة التالية وتسري اعتبارًا من 1 يناير 2013 ولكن لم يترتب على تطبيق هذه 
المعايير أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة. 

يسري للفترات السنوية التي تبدأ في المعيار أو التفسير 
المعيار الدولي للتقارير المالية 10 - البيانات المالية المجمعة، 

معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المنفصلة 
1 يناير 2013 

المعيار الدولي للتقارير المالية 12 – اإلفصاح عن حصص في 
شركات أخرى

1 يناير 2013 

معيار المحاسبة الدولي 28 استثمارات في شركات زميلة 
ومشاريع مشتركة )المعدل في عام 2011(

1 يناير 2013 

1 يناير 2013 التحسينات السنوية 2009 – 2012 

أ. ممتلكات ومعدات

i. التحقق والقياس

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

تتضمن التكلفة النفقات التي تتعّلق بصورة مباشرة بشراء األصل. وتشمل تكلفة الموجودات التي أنشأتها الشركة:

تكلفة المواد والعمالة المباشرة  -
أي تكاليف أخرى متعلقة مباشرة بتحويل الموجودات لالستخدام المقصود منها؛  -

تقدير تكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الموجودة فيه، عندما يكون لدى الشركة التزام الستبعاد األصل أو   -
استعادة الموقع.

يتم رسملة البرامج التي تم شراؤها التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من تشغيل المعّدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
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عندما يكون ألجزاء بند من الممتلكات والمعّدات أعمار إنتاجية مختلفة، تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )أجزاء رئيسية( من 
الممتلكات والمعّدات.

يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع بند من بنود الممتلكات والمعّدات )المحتسبة بالفرق بين صافي المحصل من البيع 
والقيمة الدفترية للبند( في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل. 

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

المقدر للممتلكات والمعّدات 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. 

i i. تكاليف الحقة  

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل أن تدفقًا للمنافع االقتصادية المرتبطة بالنفقات ستعود على الشركة. 
يتم تسجيل تكاليف الصيانة المستمرة كمصاريف عند تكبدها.

i i i. االستهالك

يتم تحميل االستهالك على بنود الممتلكات والمعدات من تاريخ توافرها لالستخدام.

يتم احتساب االستهالك بشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعّدات ناقصاً  قيمتها المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت 
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يتم إثبات االستهالك في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل. 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 االنتاجية المقدرة للسنوات الحالية والمقارنة للبنود الهامة من الممتلكات والمعّدات: 

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

أثاث وتركيبات                                                                          5 سنوات

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

ب.  موجودات غير ملموسة

i. التحّقق والقياس

يتم تكبد تكاليف الحصول على المشتركين من أجل اكتساب العمالء. تعتبر تكاليف الحصول على العمالء عنصرًا أساسيا في 
خدمات االتصاالت ويتم إطفاؤها على مدى فترة االلتزام الواردة في عقد العميل. 

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

i i. تكاليف الحقة  

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد تلك النفقات من المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد 
المتعلق بها. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل عند تكبدها.

iii. اإلطفاء

الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية  الترخيص في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل على أساس القسط  يتم إطفاء رسوم 
المقدرة لها بثالث سنوات من تاريخ إتاحتها لالستخدام.

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

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
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ج.  حق االنتفاع

يتم إثبات حق االنتفاع المدفوع والمتعّلق بعقود التأجير التشغيلي كمدفوعات مقّدمة للتأجير. يتم اثبات المدفوعات المقّدمة 
كمصاريف من خالل بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل على مدى فترة التأجير.

د.  المخزون

يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس 
المتوسط المرجح وتتضمن المصاريف المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين.

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

هـ.  األدوات المالية

i.  الموجودات المالية غير المشتقة

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

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

والمدينين بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي ناقصًا أي خسائر انخفاض في القيمة )انظر إيضاح 3 )ح( )ط((.

تقوم الشركة مبدئيًا بإثبات القروض والمدينون في التاريخ التي نشأت فيها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية األخرى مبدئيًا 
في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفًا لألحكام التعاقدية لهذه األدوات.

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

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

الشركة كأصل أو التزام منفصل.

ii. المطلوبات المالية غير المشتقة

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

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

تقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف بهذه المطلوبات المالية 
مبدئيًا بالقيمة العادلة ناقصًا أية تكاليف معامالت متعلقة بها مباشرة. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات 

المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.

تشتمل المطلوبات المالية على تسهيالت التمويل اإلسالمي والمستحق إلى الشركة األم والدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى.

و.  النقد والنقد المعادل

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

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013



39

ز.  المخّصصات

تقديرها  يمكن  استداللية  أو  حالية  قانونية  التزامات  ماضي،  لحدث  نتيجة  الشركة،  على  كان  حال  في  المخّصص  تحّقق  يتم 
قياس  يتم  الشركة.  خارج  اقتصادية  منافع  تدفق  االلتزام  هذا  تسوية  يتطلب  أن  المحتمل  من  ويكون  فيه  موثوق  بشكل 
المخّصصات 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 غير المشتقة

يتم تقييم األصل المالي الذي ال يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل بتاريخ كل بيان 
مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اإلنخفاض في القيمة. يتم اعتبار األصل المالي منخفض القيمة في 
حال وجود دليل موضوعي على اإلنخفاض في القيمة نتيجة لحدث أو أكثر يقع بعد التحقق المبدئي لألصل، وأن حدث أو أحداث 

هذه الخسارة لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق فيه.

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

المقترضين أو المصدرين في الشركة، والظروف االقتصادية التي تصاحب 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 
االنخفاض  قياس  لغرض  فردية  بصورة  الهامة  الموجودات  تقييم  يتم  أصول.  ومجموعة  محدد  أصل  مستوى  على  المدينة( 
في القيمة بصورة محددة. بالنسبة لتلك الموجودات  التي ال تكون منخفضة القيمة بشكل محدد، فإنه يتم تقييمها بشكل 
جماعي لحدوث أي انخفاض في القيمة ولكن لم يتم تحديده. بالنسبة للموجودات غير الهامة بصورة فردية، فإنه يتم تقييمها 

بالنسبة النخفاض القيمة من خالل تجميع الموجودات في مجموعات لها نفس سمات المخاطر.

الدفترية والقيمة  القيمة  بين  الفرق  أنه  المطفأة على  بالتكلفة  القيمة ألصل مالي يقاس  اإلنخفاض في  يتم احتساب خسارة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل. يتم اثبات الخسائر في بيان األرباح 
أو الخسائر والدخل الشامل ويتم إظهارها كمخّصص 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 األرباح 

أو الخسائر والدخل الشامل. 

ii.  الموجودات غير المالية

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

انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة القابلة لالسترداد.

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

يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد. 

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل. 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 عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد االستهالك أو 
االطفاء، في حال عدم تحقق أي خسارة في االنخفاض في القيمة. يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في 

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل.

انخفاض قيمة المخزون 

يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديم أو متقادم، 
يتم عمل تقدير لصافي القيمة الممكن تحقيقها. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل التقدير على أساس فردي. يتم 
تقييم المبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي، ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، بشكل مجمع ويتم تطبيق مخّصص على 

أساس عمر أو تقادم المخزون استنادًا إلى أسعار البيع التاريخية.
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ط.  مزايا الموظفين

إن حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين الكويتيين يتم تغطيتها حسب 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 كمصاريف في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل في 

السنة التي تتعلق بها.

يستحق موظفو الشركة مكافأة نهاية خدمة وفقًا لنصوص قانون العمل الكويتي واللوائح الداخلية للشركة على أساس مدة 
الخدمة وآخر راتب والعالوات المدفوعة األخرى. إن برنامج المكافأة المحّدد غير ممّول ويقوم بناء على االلتزام الذي قد ينشأ 
نتيجة إلنهاء خدمات جميع الموظفين إجباريًا في تاريخ بيان المركز المالي. ويعتبر هذا األساس تقدير تقريبي موثوق به للقيمة 

الحالية لهذا اإللتزام.

ي.  المقاصة

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

المطلوبات في آن واحد.
ك.  تحقق اإليرادات

تمثل اإليرادات قيمة المبلغ الثابت أو المحدد الذي تم استالمه أو المستحق 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 بعد الخصومات والتخفيضات المسموح بها. إن 
اإليرادات المحصلة مقدمًا يتم 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 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل. 
تتحّقق اإليرادات من مبيعات المعدات واألجهزة إلخ، عندما تنتقل مخاطر ومزايا ملكية البضاعة إلى المشتري ويمكن قياس 

مبلغ اإليرادات بشكل موثوق فيه.

ل.  تكاليف التمويل

تتكّون تكاليف التمويل من المصروف على تسهيالت التمويل اإلسالمي. يتم إثبات المصروف عند استحقاقه في بيان األرباح أو 
الخسائر والدخل الشامل.

م.  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 في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل عندما ال يكون من المحتمل استرداد مكافآت االئتمان.

ن.  عقود التأجير

يتم إثبات المدفوعات بموجب عقود التأجير التشغيلي في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل على أساس القسط الثابت 
على مدى فترة التأجير. ويتم تسجيل حوافز التأجير المستلمة كجزء من إجمالي مصاريف 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.  مؤسسة الكويت للتقّدم العلمي

يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقّدم العلمي بواقع %1 من الربح الخاضع للضريبة بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس 
ينبغي  أنه  على  ينص  الذي  العلمي  للتقّدم  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.
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ف.  الزكاة

الكويت  اإلدارة وحصة مؤسسة  الفترة قبل مكافأة أعضاء مجلس  ربح  %1 من صافي  بواقع  الزكاة  يتم احتساب مساهمة 
أو  األرباح  بيان  في  تحميلها  ويتم   2006 لعام   46 رقم  القانون  لمتطلبات  وفقًا  لها  مخّصص  احتساب  ويتم  العملي  للتقّدم 

الخسائر والدخل الشامل.

ص.  العمالت األجنبية

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

يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي 
وفقًا لسعر الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. البنود غير النقدية التي تم قياسها على أساس التكلفة التاريخية يتم تحويلها 

باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة. 

يتم إثبات فروق العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل. 

ق.  معايير وتفسيرات جديدة لم يتم تطبيقها بعد

تم إصدار المعايير التالية ولكنها ليست سارية المفعول ولم يتم تطبيقها من قبل الشركة: 

معيار المحاسبة الدولي 32 – األدوات المالية: العرض - المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

تسري التعديالت الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014. توضح التعديالت معنى “لدى المنشأة حاليًا حق 
التسوية  أنظمة  على   32 الدولي  المحاسبة  لمعيار  طبقًا  المقاصة  معايير  تطبيق  أيضًا  وتوضح  المقاصة”  إلجراء  ملزم  قانوني 
)مثل أنظمة دار المقاصة المركزية( التي تطبق آليات تسوية إجمالية والتي ال تكون متواقتة. تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير 

هذا المعيار على المركز واألداء المالي. 
معيار المحاسبة الدولي 36 – انخفاض قيمة الموجودات: اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية )تعديل( 

اإلفصاحات  حول   13 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  المقصودة  غير  التبعات  من  التخلص  على  التعديالت  هذه  تعمل 
لالسترداد  القابلة  المبالغ  عن  اإلفصاح  التعديالت  تتطلب  ذلك،  إلى  باإلضافة   .36 الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب  المطلوبة 
للموجودات أو وحدات إنتاج النقد التي تم تسجيل أو عكس خسارة انخفاض القيمة لها خالل الفترة. تسري التعديالت بأثر رجعي 
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014 مع السماح بالتطبيق المبكر بشرط أن يتم أيضًا تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 13. سوف يتم عمل إفصاحات إضافية من قبل الشركة عندما يصبح التعديل ساريًا. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 – األدوات المالية 
يوضح المعيار الدولي للتقارير المالية “9” متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. بموجب هذا المعيار يتم تصنيف 
وقياس الموجودات المالية وفقًا لنموذج األعمال التي يتم فيه االحتفاظ بهذه الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية 

التعاقدية للموجودات المالية. يقّدم المعيار الدولي للتقارير المالية “9” – إضافات تتعّلق بالمطلوبات المالية.

تم إصدار المعيار في نوفمبر 2009، إال أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في اجتماعه في شهر يوليو 2013، قرر مبدئيًا تأجيل 
مستخدمي  قدرة  تحسين  على  المعيار  يعمل  مسمى.  غير  أجل  إلى   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  لسريان  اإللزامي  التاريخ 
البيانات المالية لتقييم مبلغ وتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة من خالل استبدال العديد من 

فئات تصنيف األدوات المالية وأساليب قياس انخفاض القيمة المرتبطة بها.

يوجد عدد من المعايير الجديدة األخرى والتعديالت على المعايير والتفسيرات والتي ال تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 
1 يناير 2013، ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية.

تتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعايير لن يكون له أي تأثير هام على البيانات المالية للشركة.
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4. الممتلكات والمعدات

 معدات الشبكة
والبنية التحتية

 موجودات
 متعلقة

 بتكنولوجيا
أثاث وتركيباتالمعلومات

 أعمال رأسمالية
اإلجماليقيد اإلنجاز

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التكلفة
122,66113,6213,63311,822151,737في 1 يناير 2013

31441,08141,395--إضافات
-                  (28,114)      -                  2,110         26,004         تحويالت

193,132     24,789        3,947         15,731       148,665       في 31 ديسمبر 2013

  االستهالك
(52,874)-(2,525)(7,972)(42,377)في 1 يناير 2013

(21,297)     -                  (752)          (2,868)       (17,677)        المحمل للسنة
(74,171)     -                  (3,277)       (10,840)     (60,054)       في 31 ديسمبر 2013

القيمة الدفترية
118,961     24,789        670            4,891         88,611         في 31 ديسمبر 2013

تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز المعّدات الخلوية ومعّدات أخرى. تلك الموجودات غير خاضعة لالستهالك حتى يتم 
فحص الشبكة وتكون جاهزة لالستخدام.

 معدات الشبكة
والبنية التحتية

 موجودات
 متعلقة

 بتكنولوجيا
أثاث وتركيباتالمعلومات

 أعمال رأسمالية
اإلجماليقيد اإلنجاز

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
التكلفة

106,44911,4093,47815,406136,742في 1 يناير 2012

15514,86415,019--إضافات

-(18,449)-16,2372,212تحويالت
(25)           -                 -                  -                 (25)                  مشطوبات

151,736    11,821       3,633          13,621       122,661          في 31 ديسمبر 2012

  االستهالك
(35,323)-(1,815)(5,555)(27,953)في 1 يناير 2012

(17,560)-(709)(2,417)(14,434)المحمل للسنة

9               -                 -                  -                 9                      مشطوبات

(52,874)    -                 (2,524)        (7,972)       (42,378)          في 31 ديسمبر 2012

القيمة الدفترية
98,862      11,821       1,109          5,649          80,283            في 31 ديسمبر 2012

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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5. موجودات غير ملموسة

20132012
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التكلفة
1,2901,168في 1 يناير

122           48,652      إضافات
1,290        49,942       في 31 ديسمبر

اإلطفاء
(750)(1,159)في 1 يناير

(409)         (18,207)    المحمل للسنة
(1,159)      (19,366)     في 31 ديسمبر

القيمة الدفترية
131           30,576       في 31 ديسمبر

تتكّون الموجودات غير الملموسة  بشكل كبير من تكاليف المشتركين. 

6. موجودات غير متداولة أخرى

االنتفاع  حق  بلغ  التأجير.  عقود  من  كجزء  المؤجرين  إلى  المدفوع  االنتفاع  حق  مبلغ  األخرى  المتداولة  غير  الموجودات  تمثل 
المصروف خالل السنة 257 ألف دينار كويتي )2012: 307 ألف دينار كويتي(.

7. مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى 

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
3,8933,492مدفوعات مقدمًا

2,250        401           موجودات أخرى

        4,294        5,742

8. مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
24,40720,006مجمل المدينون التجاريون

(10,543)     (12,110)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

12,2979,463

426           480           أرصدة مدينة أخرى

      12,777        9,889

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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فيما يلي التغّير في مخّصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
10,5428,933في 1 يناير

1,6911,609المحمل للسنة

-              (123)        العكس

10,542     12,110     في 31 ديسمبر

فيما يلي بيان بإجمالي أعمار المدينين التجاريين::

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
6,9123,685أقل من 30 يومًا 

305,4645,397-60 يومًا 

60919612-90 يومًا 

901,204779-150 يومًا 

9,533       9,908       أكثر من 150 يومًا

     24,407     20,006

9. النقد والنقد المعادل

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
6,6369,024النقد واألرصدة لدى البنوك

23            69            ودائع قصيرة األجل

       6,705       9,047

10. حقوق الملكية

10.1 رأس المال

كويتي(  دينار  ألف   49,940  :2012( كويتي  دينار  ألف   49,940 بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
يتكّون من 499,400,000 )2012: 499,400,000( سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد فلس للسهم الواحد ومدفوع نقدًا 

بالكامل.

10.2 االحتياطي اإلجباري

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته والنظام األساسي للشركة، يتعّين تحويل %10 من ربح السنة 
إلى االحتياطي 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 بناًء على توصية مجلس اإلدارة.

%5 من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال  أرباح تصل إلى  إن توزيع االحتياطي اإلجباري محّدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع 
تكفي فيها األرباح المرحلة لدفع مثل هذه التوزيعات.

لم يتم عمل أي تحويل إلى االحتياطي خالل السنة والسنوات السابقة بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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10.3 االحتياطي االختياري

وفقًا للنظام األساسي للشركة، يتم تحويل %10 من ربح السنة قبل توزيع كل من حصة مؤسسة الكويت للتقّدم العلمي 
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. التوجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.

لم يتم عمل أي تحويل إلى االحتياطي خالل السنة والسنوات السابقة بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة.

11. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

993638في 1 يناير

819393المحمل للسنة

(38)        (114)      المدفوعات التي تم سدادها خالل السنة

993        1,698     في 31 ديسمبر

12. تسهيالت التمويل اإلسالمي

حصلت الشركة في عام 2011، على تسهيالت بمبلغ 51 مليون دينار كويتي من خالل ترتيبات التمويل اإلسالمي تستحق السداد 
على مدى السنة إلى السنوات الخمس القادمة. كما في 31 ديسمبر 2013، كان مبلغ 30 مليون دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 

35 مليون دينار كويتي( قائم مقابل هذه التسهيالت. 

في يونيو 2013، وقعت الشركة اتفاقية تمويل إسالمي بمبلغ 76 مليون دينار كويتي )270 مليون دوالر أمريكي تقريبا( تستحق 
على مدى 3 سنوات بدءًا من سبتمبر 2015 على دفعات ربع سنوية متساوية. كما في 31 ديسمبر 2013، تم سحب مبلغ 38.3 
المالي  المركز  بيان  في  عنه  المفصح  المبلغ  إن  التسهيالت.  هذه  من  تقريبًا(  أمريكي  دوالر  مليون   135.7( كويتي  دينار  مليون 

بالصافي بعد تكلفة التمويل ورسوم التعقيب المدفوعة مقدمًا وفروق ترجمة العمالت األجنبية.

13. األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة

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

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

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

فيما يلي المعامالت الهامة مع الشركة األم المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل:

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
6,3854,811أتعاب إدارة متكبدة

488409مصاريف تشغيلية أخرى

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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عن  والمسؤولية  الصالحية  لهم  الذين  اإلدارة  في  الرئيسيين  واألعضاء  اإلدارة  مجلس  بأعضاء  العليا  اإلدارة  موظفي  يتمثل 
التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة الشركة. فيما يلي مدفوعات موظفي اإلدارة العليا:

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
1,105918 رواتب وبدالت ومزايا أخرى

38             72              مكافأة نهاية الخدمة

         1,177           956

14. دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
متداولة

19,36226,459      دائنون تجاريون

45,678      59,995      مستحقات ومخّصصات

7,998       11,966     أرصدة دائنة أخرى

91,32380,135

غير متداولة
13,556     2,244       دائنون تجاريون

     93,567     93,691

دخلت الشركة، في عام 2011، في اتفاقية السداد المؤجل مع مورد رئيسي بمبلغ 42,015 ألف دينار كويتي )150 مليون دوالر 
أمريكي تقريبًا( مضمونة مقابل كفالة بنكية بمبلغ إجمالي 4,202 ألف دينار كويتي )15 مليون دوالر أمريكي تقريبًا( )إيضاح 18(. 

كما في تاريخ بيان المركز المالي، فإن مبلغ 13.6 مليون دينار كويتي قائم مقابل هذه التسهيالت.

تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر العملة والسيولة المتعلقة بالدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى في إيضاح 19.

ألف دينار كويتي( تمثل   17,685  :2012( ألف دينار كويتي   26,461 المستحقات والمخّصصات نفقات رأسمالية بمبلغ  تتضّمن 
النفقات الرأسمالية التي تكبدتها الشركة ولم يتم استالم فواتير بها من قبل الموردين.

15.  مصاريف تشغيلية

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
35,55826,689 رسوم الدخول

22,38018,721مصاريف مبيعات وتسويق

15,48513,079تكاليف موظفين

12,31512,795إصالح وصيانة

7,8797,600اإليجار والمرافق

3,98919,225استهالك مخزون

5,8234,792التجوال والربط

3,2983,880 أتعاب استشارات

2,1351,792مخّصصات

6,058    7,965    مصاريف تشغيلية أخرى

116,827114,631

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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16.  مصاريف أخرى

تمثل المصاريف األخرى بصفة رئيسية فروق صرف العمالت األجنبية بمبلغ 368 ألف دينار كويتي )2012: 273 ألف دينار كويتي(.

17. ربحية السهم األساسية والمخففة

20132012

24,2523,866صافي ربح السنة )ألف دينار كويتي(

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

48.567.74ربحية السهم )فلس(

العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  السنة  ربح  صافي  بتقسيم  والمخّففة  األساسية  السهم  ربحية  احتساب  يتم 
القائمة خالل السنة.

18. التزامات ومطلوبات محتملة

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
االلتزامات

16,8458,093التزامات رأسمالية

مطلوبات محتملة
10,18910,183خطابات الضمان

التزامات عقود التأجير التشغيلي

أساسية  بصفة  تتعّلق  والتي  لألعمال،  االعتيادي  النشاط  إطار  في  لإللغاء  قابلة  غير  تشغيلية  تأجير  عقود  في  الشركة  دخلت 
بمبانيها والممتلكات والمعّدات.

كما في نهاية فترة التقرير فإن الحد األدنى لمدفوعات التأجير المستقبلية بموجب عقود التأجير التشغيلي غير قابلة لإللغاء 
مستحقة الدفع كما يلي:

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
4,4323,851أقل من سنة واحدة

69             28             بين سنة واحدة وخمس سنوات

        4,460        3,920

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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19. األدوات المالية وإدارة المخاطر

نظرة عامة

نتيجة الستخدام األدوات المالية، تتعّرض الشركة للمخاطر التالية:

• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة

• مخاطر السوق

يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر أعاله، كما يوضح أهداف الشركة وسياساتها وأنشطتها نحو 
قياس تلك المخاطر وإدارتها وكيفية إدارة الشركة لرأس المال.

إطار عمل إدارة المخاطر

يتوّلى مجلس اإلدارة المسئولية العامة إلعداد واإلشراف على اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن مجلس اإلدارة 
مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر بالشركة ومراقبتها.

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

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

التعّرض لمخاطر االئتمان

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

القيمة الدفتريةالقيمة الدفترية
20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
12,7779,889مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

9,024          6,636           النقد والنقد المعادل

        19,413       18,913

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

يتأثر تعّرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي بالسمات الفردية لكل 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.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

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

تتعامل معها الشركة لها نفس التصنيف االئتماني.

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

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

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

المالية المماثلة. 

30 يومًا  30 يومًا. ويتم تصنيف جميع المبالغ المستحقة ألكثر من  تبلغ دورة االئتمانية العادية االئتمانية العادية لدى الشركة 
بأنها “ تم إصدار فواتير لها ومضى ميعاد استحقاقها”.

خسائر االنخفاض في القيمة

2013

 مخصص الديوناإلجمالي
 المشكوك في

تحصيلها
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

-6,912تم إصدار فواتير لها ولم يمض ميعاد استحقاقها
12,110      17,975      تم إصدار فواتير لها ومضى ميعاد استحقاقها

      24,887      12,110

2012

 مخصص الديوناإلجمالي
 المشكوك في

تحصيلها
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

-3,685تم إصدار فواتير لها ولم يمض ميعاد استحقاقها
10,542      16,746      تم إصدار فواتير لها ومضى ميعاد استحقاقها

      20,431      10,542

النقد والنقد المعادل

مالئمة.  ائتمانية  بتصنيفات  تتمتع  التي  األطراف  لدى  فقط  األموال  إيداع  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  التعّرض  من  الشركة  تحد 
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 تكّبد أية خسائر غير مقبولة أو التعّرض لمخاطر 
المساس بسمعة الشركة. نجحت الشركة في إعادة جدولة المطلوبات المتداولة مع مورد رئيسي كما هو مبين في إيضاح 14.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

19. األدوات المالية وإدارة المخاطر )تابع(
31 ديسمبر 2013

المطلوبات المالية غير المشتقة

             التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة             
القيمة 

عند الطلبالدفترية
سنة واحدة 

أو اقل
من سنة 

إلى سنتين
أكثر من 

اإلجماليسنتين
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
تسهيالت 

التمويل 
25,8755,35039,27570,500-65,734اإلسالمي

دائنون تجاريون 
وأرصدة دائنة 

81,926-79,5702,356-81,813أخرى*
المستحق 

إلى الشركة 
االتصاالت 

8,409       -                -                -                8,409       8,409       السعودية
   155,956       8,409   105,445      7,706     39,275   160,835

االلتزامات           
ممتلكات  شراء 

16,845--16,845-16,845ومعدات
التأجير  التزامات 

4,460       -               28           4,432       -               4,460       التشغيلي

     21,305               -     21,277           28               -     21,305

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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19. األدوات المالية وإدارة المخاطر )تابع(
31 ديسمبر 2012

المطلوبات المالية غير المشتقة

             التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة             
القيمة 

عند الطلبالدفترية
سنة واحدة 

أو اقل
من سنة 

إلى سنتين
أكثر من 

اإلجماليسنتين
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
تسهيالت 

التمويل 
36,575-25,87510,700-35,000اإلسالمي

دائنون تجاريون 
وأرصدة دائنة 

86,593-72,35914,234-85,915أخرى*
المستحق 

إلى الشركة 
االتصاالت 

11,575     -               -               -               11,575     11,575     السعودية
   132,490     11,575     98,234    24,934               -   134,743

االلتزامات           
ممتلكات  شراء 

8,093--8,093-8,093ومعدات
التأجير  التزامات 

3,920      -               69           3,851       -                3,920       التشغيلي
     12,013                -     11,944            69               -     12,013

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

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في تأثير التقلبات التي تحدث في أسعار السوق مثل معدالت الصرف األجنبي ومعدالت الربح 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

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 التمويل اإلسالمي المقومة بعمالت غير 
الدينار الكويتي وهو عملة التعامل للشركة. وتلك المعامالت يتم القيام بها بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر 

األمريكي مع الشركة األم والموردين اآلخرين على التوالي.

يتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية للشركة من خالل مراقبة التعرض الجوهري لمخاطر العمالت بصفة منتظمة.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013
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التعرض لمخاطر العمالت األجنبية

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

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
70,72849,977دوالر أمريكي

2,918        2,946        ريال سعودي

      73,674      52,895

فيما يلي معدالت الصرف الهامة المطبقة خالل السنة:

2013         2012

 متوسط
 سعر

الصرف

 سعر الصرف
الفوري

 متوسط
سعر الصرف

 سعر
 الصرف
الفوري

0.283460.282250.280540.28115دوالر أمريكي

0.075700.075370.074870.07507ريال سعودي

تحليل الحساسية

31 ديسمبر، قد  ارتفاع/ )انخفاض( الدينار الكويتي، كما هو مبين أدناه، مقابل الدوالر األمريكي والريال السعودي كما في  إن 
بالمبالغ  الخسائر  أو  الملكية واألرباح  / )نقص( حقوق  زيادة  إلى  المقومة بعملة أجنبية ويؤدي  المالية  يؤثر على قياس األدوات 
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 المتغّيرات األخرى. 

تم القيام بهذا التحليل على نفس األسس المتبعة لسنة 2012.

بيان األرباح أو الخسائر

20132012

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
2,2101,587التغير بنسبة 3%

مخاطر معدل الربح

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

تتكّون األدوات المالية التي تعّرض 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 الخسائر الجوهرية 
الناتجة عن التقلبات في معدل الربح تظل محدودة.

تم الحصول على تسهيالت التمويل اإلسالمي للشركة بمعدل متغّير والتغّير بنسبة ٪10 في معدل األرباح لن يكون له تأثير مادي 
على بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
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القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أحد األصول أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في 
السوق في تاريخ القياس. تفترض قياس القيمة العادلة أن معامالت بيع األصل أو تحويل االلتزام تقع بأي من الحالتين:

• بالسوق األصلي الرئيسي لألصل أو االلتزام ؛ أو
• في حالة عدم توافر السوق الرئيسي، بالسوق األكثر ربحية لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر ربحية متاحا بالنسبة للشركة.

عند  السوق  في  المشاركون  يستخدمها  التي  االفتراضات  باستخدام  المطلوبات  أو  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس  يتم 
تسعير الموجودات أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل المصالح االقتصادية.

وتعظيم  العادلة،  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  لها  تتوّفر  والتي  الظروف  حسب  المناسبة  التقييم  أساليب  الشركة  تستخدم 
استخدام المدخالت القابلة للقياس ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير القابلة للقياس.

ضمن  المالية  البيانات  في  لها  العادلة  القيمة  عن  اإلفصاح  أو  قياس  يتم  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع  تصنيف  يتم 
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، المبين على النحو التالي، استناداً  إلى أقل مستوى للمدخالت الذي يكون هامًا لقياس القيمة 

العادلة ككل:

• المستوى األول: األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة. 
بطريقة  والمطلوبات  للموجودات  قياسها  يمكن  التي  األول  المستوى  في  المعلنة  األسعار  غير  مدخالت  الثاني:  المستوى   •

مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة )مثال: مشتقة من األسعار(. 
• المستوى الثالث: مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات األسواق التي يمكن قياسها )مدخالت غير قابلة 

للقياس(.

بالنسبة لألدوات المالية المسّعرة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة. وتستخدم 
أسعار الشراء للموجودات وأسعار البيع للمطلوبات.

بالنسبة لألدوات المالية غير المسّعرة؛ يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة، أو التدفقات 
النقدية المخصومة أو نماذج التقييم المناسبة األخرى أو عروض أسعار الوسطاء.

بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية 
بسعر السوق الحالي على عائدات األدوات المالية المماثلة.

تتألف األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية. 

تتألف الموجودات المالية من النقد والنقد المعادل والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى. تتألف المطلوبات المالية من 
الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمي والمستحق للشركة األم. 

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها الدفترية وتستخدم فقط لغرض اإلفصاح. 
يتم تصنيف القيمة العادلة لهذه األدوات المالية وفقًا للمستوى الثالث وتحدد على أساس التدفقات النقدية المخصومة، مع 

معظم المدخالت الهامة تمثل معدل الخصم الذي يعكس مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 
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20. إدارة مخاطر رأس المال

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

األجل وأهداف الربحية طويلة األجل.

إن أهداف الشركة في إدارة رأس المال:

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

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

21. قطاعات التشغيل

تقّدم الشركة خدمات االتصاالت في الكويت حيث تكسب اإليرادات وتتكبد المصاريف، ويتم مراجعة نتائجها بانتظام من قبل 
مجلس إدارة الشركة. ووفقًا لذلك، فإن الشركة لديها قطاع أعمال واحد فقط لرفع التقارير والمعلومات المتعلقة بالقطاع 

مبينة في بيان المركز المالي وبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت 

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2013


