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رؤيتنا وقيمنا

رؤيتنا 

تقوم رؤيتنا ىلع العمل من أجل توفير خدمات ومنتجات إضافية فريدة تلّبي طموحات عمالئنا وتفي باحتياجاتهم، وهذا بدوره سوف 
يكسبنا ثقتهم. ويتحقق ذلك من خالل إتاحة فرص غير محدودة لعمالئنا يف قطاع االتصاالت بهدف تعزيز عالقاتنا معهم ومنحهم 

أفضل خدمات االتصاالت.

تجسدت رؤيتنا يف التغيير الجوهري الذي حدث أثناء التعّرف ىلع السوق والتركيز ىلع احتياجات العمالء يف جميع أقوالنا وأفعالنا. 
ولقد قطعنا ىلع أنفسنا عهدًا بالعمل ىلع إثراء حياة عمالئنا عبر خدمات االتصاالت والترفيه واملعلومات ونقل البيانات.

قيمنا

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

الشفافية
نّتسم باالنفتاح واملصداقية والتعاون. 

اإلرضاء
نوفر مجموعة متكاملة من املنتجات التي يسهل ىلع العمالء فهمها. ويحقق كل ما نفعله قيمة إضافية ويساعد عمالئنا ىلع 

التمتع بحياة مليئة باملكافآت.

التفاعلية
يدور كل ما نفعله حول الوفاء باحتياجات عمالئنا وإحداث مزيد من التفاعل والتواصل معهم.  
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 VIVA نبذة عن شركة االتصاالت الكويتية
وأبرز انجازاتها

بموجب   )VIVA( الكويتية  االتصاالت  شركة  تأسست   •
املرسوم األميري رقم 187/2008م لتأسيس شركة كويتية 
الكويتية“  االتصاالت  ”شركة  إسم  تحت  عامة  مساهمة 

إلدارة وتشغيل شبكة الهاتف املحمول يف الكويت.

50 مليون دينار كويتي  برأس مال قدره  الشركة  تأسست   •
)500 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم 
 )50% )نسبة  سهم  مليون   250 طرح  تم  حيث  الواحد(، 
سهم  مليون  و120  الكويتيين  للمواطنين  العام  لالكتتاب 
الصناديق  خالل  من  الدولة  فيها  تساهم   )24% )نسبة 
%26( من  )نسبة  مليون سهم  املختلفة  و130  الحكومية 
ملستثمر  عامة  مزايدة  طريق  عن  طرحت  الشركة  ملكية 
 STC السعودية  االتصاالت  شركة  فازت  حيث  استراتيجي 

بقيمة بلغت 247 مليون دينار كويتي.

أولي  عام  االكتتاب يف طرح  بدأ   .2008 أغسطس   24 يف   •
رأسمال  )نصف  الشركة  أسهم  من  سهم  مليون   250 لـ 
 100 بسعر  وذلك  فقط  الكويتيين  للمواطنين  الشركة( 
 18 يف  االكتتاب  باب  وأغلق  الواحد  للسهم  كويتي  فلس 
سبتمبر 2008. وحقق االكتتاب العام نجاحًا كبيرًا حيث كان 
مكتتبين  بعدد  الكويت  يف  العامة  االكتتابات  أضخم  من 

يقارب 920 ألف مكتتب وبنسبة اكتتاب فاقت التوقعات.

أنطلقت العملية التجارية لـ VIVA يف ديسمبر 2008.  •

أدرجت أسهم VIVA رسميًا يف سوق الكويت لألوراق املالية   •
بتاريخ 14 ديسمبر 2014.

بلغ عدد عمالء VIVA 2.4 مليون عميل  يف نهاية عام 2016   •
حيث تغطي أكثر من %99 من املناطق السكنية واملأهولة 

جغرافيًا بأحدث شبكة اتصاالت يف الكويت.

دينار  مليون   284 VIVA استثمرت  عملياتها،  إطالق  ومنذ   •
التحتية وخلق شبكة االتصاالت املتنقلة  بنيتها  كويتي يف 

األكثر تقدمًا يف الشرق األوسط.

ىلع  طرأت  والتي   .2016 عام  خالل  التطورات  أهم  ومن   •
هيكل مساهمي الشركة، أنه بتاريخ 21 فبراير 2016 ارتفعت 
 26% من    STC السعودية  االتصاالت  ملكية شركة  نسبة 
االختياري  االستحواذ  عرض  نتيجة  وذلك   51.8% إلى  لتصل 
الذي تقدمت به STC بتاريخ 19 نوفمبر 2015 وانتهت من 

عملية تجميع األسهم بتاريخ 31 يناير 2016.

الكويت  أنحاء  مختلف  يف  التجاري  وجودها   VIVA عززت   •
وشركائها  فروعها  شبكة  خالل  من  فرعًا،   73 لتشمل 

وموزعيها املعتمدين.

من   65% الشركة  يف  الوطنية  العمالة  نسبة  حاليًا  تمثل   •
إجمالي العاملين فيها.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة
،VIVA مساهمي شركة االتصاالت الكويتية

 VIVA  نيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة اإلتصــاالت الكويتيــة
ــل  ــت وبفض ــد تمكن ــركة ق ــم أن الش ــن لك ــرني أن أعل يس
مــن اهلل تعالــى خــالل عــام 2016 مــن تحقيــق نتائــج 
ــو يف  ــق نم ــتمرار يف تحقي ــدة واالس ــغيلية جي ــة وتش مالي
اإليــرادات لتصــل إلــى 279 مليــون دينــار كويتــي ىلع الرغــم 
مــن املنافســة القويــة والحــادة التــي نشــهدها يف قطــاع 
ــت  ــرى نجح ــة أخ ــن جه ــت. م ــة الكوي ــاالت يف دول االتص
الشــركة يف تنفيــذ الخطــط واالســتراتيجيات املتكاملــة 
الســوق وطموحــات  االزديــاد ملتطلبــات  مــع  تماشــيًا 
ســوق  يف  ريادتهــا  ىلع   VIVA حافظــت  كمــا  العمــالء، 
ــزم  ــم ُح ــالل تقدي ــن خ ــة م ــي واملنطق ــاالت الكويت االتص
ــي ترضــي  ــول الت مبتكــرة مــن الخدمــات واملنتجــات والحل
كافــة شــرائح عمالئنــا الكــرام وتتناســب مــع ســرعة تطــور 

ــًا.  ــا عاملي التكنولوجي

النتائج املالية

أظهــرت VIVA قدرتهــا ىلع تحقيــق أربــاح بمســتويات جيــدة 
يف ظــل قــوة املنافســة التــي شــهدناها خــالل عــام 2016 
ــت  ــك مــن خــالل انخفــاض أســعار االتصــاالت واإلنترن وذل
ــع  ــح لجمي ــش الرب ــر ىلع هام ــكل كبي ــط بش ــي تضغ الت
 VIVA شــركات االتصــاالت يف دولــة الكويــت، حيــث تمكنــت
ــة  ــون د.ك )ربحي ــت 40 ملي ــاح بلغ ــايف أرب ــق ص ــن تحقي م
ــاح  ــايف أرب ــة بص ــام 2016 مقارن ــًا( يف ع ــهم 80 فلس الس
وصلــت إلــى 43 مليــون د.ك )ربحيــة الســهم 86 فلســًا( يف 
ــوق  ــدة حق ــززت VIVA قاع ــرى، ع ــة أخ ــن جه ــام 2015. م ع
ــام  ــة ع ــون د.ك يف نهاي ــت 133 ملي ــث بلغ ــاهمين حي املس
2016 وبنســبة نمــو %43 مقارنــة مــع عــام 2015. وقــد أوصى 
ــة ىلع املســاهمين  ــاح نقدي ــع أرب ــس إدارة VIVA بتوزي مجل
ــن  ــل %10 م ــا يمث ــد أي بم ــهم الواح ــس للس ــع 10 فل بواق
ــًا  ــام 2016، علم ــن ع ــك ع ــهم وذل ــمية للس ــة االس القيم
ــة  ــة العمومي ــة الجمعي ــة تخضــع ملوافق ــأن هــذه التوصي ب

ــركة. ــة للش العادي
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إن هــذه النتائــج التــي حققتهــا VIVA خــالل عــام 2016 
ــس اإلدارة  ــي مجل ــة وتفان ــركة الدؤوب ــود الش ــس جه تعك
ــن كٌل ضمــن إطــار  ــة واملوظفي ــى جانــب اإلدارة التنفيذي إل
عملــه، والتزامهــا بتحقيــق نتائــج مميــزة بالرغــم مــن ازديــاد 
ــد  ــق عوائ ــتطاعت VIVA أن تحق ــا اس ــة، كم ــّدة املنافس ح
ــودة  ــاء بج ــزام باالرتق ــة لاللت ــاهميها كنتيج ــة ملس ايجابي

ــغيلية.  ــاءة التش ــين الكف ــالء وتحس ــة العم خدم

رؤيتنا املستقبلية

ــاالت  ــاع االتص ــة يف قط ــورات املتالحق ــع التط ــيًا م تماش
ــع  ــد وض ــي، فق ــتوى العامل ــات ىلع املس ــة املعلوم وتقني
ــرص  ــاص الف ــتراتيجية القتن ــه االس ــس إدارة VIVA رؤيت مجل
االســتثمارية يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
والتــي تهــدف إلــى دعــم وتوســيع أنشــطة الشــركة 
وأعمالهــا يف مجــال االتصــاالت املتكاملــة والحلــول التقنيــة 
ــدى  ــية يف امل ــة VIVA التنافس ــزز مكان ــا يع ــة، مم املتقدم
ــوق  ــة حق ــًا ىلع تنمي ــس إيجاب ــد وينعك ــط والبعي املتوس

ــرام. ــركة الك ــاهمي الش مس

حوكمة الشركات

ــن  ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــح وأنظم ــًا بلوائ التزام
ــا خــالل عــام  ــة الكويــت، قمن ــة أســواق املــال يف دول هيئ
ــة  ــة بحوكم ــات الخاص ــع السياس ــن وض ــاء م 2016 باالنته
الشــركات وتطبيــق جميــع التعليمــات بهــذا الخصــوص 
والتــي تهــدف إلــى تحســين بيئــة العمــل والشــفافية 
ــق  ــا يف VIVA ىلع تطبي ــًا من ــاهمين، وحرص ــة املس وحماي
ــا  ــع قيمن ــى م ــي تتماش ــات الت ــن والتعليم ــع القواني جمي
ــا لتصــب يف مصلحــة  ــود عملن ــي تق ــة الت واألســس املهني
مســاهمينا الكــرام، حيــث نســعى دائمــًا إلــى تركيــز جهودنــا 
مــن خــالل فريــق عمــل متكامــل لتطبيــق جميــع القوانيــن 
ــدد.  ــت املح ــوب وبالوق ــي املطل ــكل املهن ــح بالش واللوائ

املسؤولية االجتماعية

VIVA منــذ  ُعرفــت  التجاريــة،  إلــى عملياتنــا  وباإلضافــة 
تأسيســها بالتزامهــا الراســخ باملســؤولية االجتماعيــة حيــث 
ــي  ــع الكويت ــر املجتم ــم يف تطوي ــكل منتظ ــاهم بش تس
ــي والصحــي والرياضــي والتعليمــي  ىلع املســتوى االجتماع
ــا  ــل جهودن ــتعراض تفاصي ــنقوم باس ــال، وس ــادة األعم وري
يف هــذا املجــال يف تقريــر منفصــل يتنــاول مبــادرات 

املســؤولية االجتماعيــة للشــركة. 

شكر وتقدير

ومــن هنــا، ال يســعني إال أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر 
ــشركة  ــتمر لـ ــم املس ــس اإلدارة لدعمه ــاء مجل ــى أعض إل
ــع  ــة وجمي ــى اإلدارة التنفيذي ــة VIVA وإل االتصــاالت الكويتي
موظفــي الشــركة ىلع تفانيهــم وإخالصهــم يف العمــل 
وجهودهــم الحثيثــة التــي أثمــرت تميــزًا وإبداعــًا. كمــا أعــرب 
ــاهمينا  ــا ومس ــى عمالئن ــي إل ــكري وامتنان ــص ش ــن خال ع
 VIVA ــتقبل ــم بمس ــم وثقته ــوا دعمه ــن واصل ــرام الذي الك
الواعــد، حيــث مّكــن هــذا االلتــزام VIVA مــن تحقيــق هــذا 
النمــو املطــرد الــذي شــهدته الشــركة ىلع مــدى الســنوات 

ــة.   املاضي

ــس إدارة  ــّرف مجل ــّل يتش ــز وج ــكر اهلل ع ــد ش ــًا وبع  ختام
شــركة االتصــاالت الكويتيــة VIVA أن يرفــع إلى مقــام حضرة 
ــر  ــاح األحمــد الجاب ــالد الشــيخ صب ــر الب صاحــب الســمو أمي
الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه، وإلــى ســمو ولــي العهــد الشــيخ 
نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح، وإلــى ســمو رئيــس مجلــس 
ــه  ــاح وحكومت ــد الصب ــارك الحم ــر املب ــيخ جاب ــوزراء الش ال
املوقــرة، أســمى آيــات الشــكر والعرفــان ىلع دعمهــم 
ــي  ــا الغال ــذي يضــع وطنن املتواصــل لقطــاع االتصــاالت ال

ــورة. ــة واملتط ــدول املتقدم ــة ال ــت ىلع خريط الكوي
 

الدكتور/ محمود أحمد عبد الرحمن
رئيس مجلس اإلدارة 
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د. محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار
)عضو غير تنفيذي(

د. خالد بن حسين بياري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممثاًل عن شركة االتصاالت السعودية
)عضو غير تنفيذي(

السيد أحمد عبداهلل التركي
عضو مجلس اإلدارة

ممثاًل عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
)عضو غير تنفيذي(

السيد أمين بن فهد الشدي 
عضو مجلس اإلدارة
ممثاًل عن شركة أس تي سي الخليج القابضة
)عضو غير تنفيذي(

السيد زياد بن محمد الخويطر
عضو مجلس اإلدارة 

ممثاًل عن شركة أس تي سي الخليج القابضة 3
)عضو غير تنفيذي(

السيد معيض بن هويج السلوم
عضو مجلس اإلدارة
ممثاًل عن شركة أس تي سي الخليج القابضة
)عضو غير تنفيذي(

السيد صالح أحمد الفوزان 
عضو مجلس اإلدارة 

)عضو مستقل(

مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

حضرات السادة
،VIVA مساهمي شركة االتصاالت الكويتية

ــق  ــت VIVA خــالل عــام 2016 تركيزهــا ىلع تحقي لقــد واصل
الريــادة يف ســوق االتصــاالت الكويتــي ىلع الرغــم مــن 
طــرح  يف  والتحديــات  املنافســة  وقــوة  حــدة  ارتفــاع 
املنتجــات وحــرب األســعار التــي مــا زلنــا نشــهدها ىلع مدى 
ــة  ــتويات الربحي ــرت ىلع مس ــي أث ــن والت ــن املاضيي العاميي
ــة  ــة يف قطــاع االتصــاالت املتنقل ــع الشــركات العامل لجمي
ــا يف  ــن لنجاحن ــعداء وفخوري ــا س ــت، إال أنن ــة الكوي يف دول
ــق نمــو يف  ــا واســتراتيجيتنا مــن خــالل تحقي ــذ خططن تنفي
ــن  ــوقية م ــركة الس ــة الش ــز حص ــال VIVA وتعزي ــم أعم حج
ــر مشــغل اتصــاالت  ــرادات التشــغيلية كثانــي أكب حيــث اإلي

ــت.  ــة الكوي يف دول
 

العمــالء،  إرضــاء  يف  ريادتهــا  ىلع   VIVA حافظــت  كمــا 
ــي ىلع األداء التشــغيلي  ــذي ســاهم بشــكل ايجاب ــر ال األم
للشــركة وزيــادة حصتهــا الســوقية، حيــث تطمــح إلــى توفيــر 

أحــدث حلــول االتصــاالت وتقديــم أفضــل وأجــود املنتجــات 
والخدمــات لعمالئهــا. وجــاءت هــذه النتائــج وفقــًا ألهــداف 
ــق  ــر فري ــتراتيجية عب ــة اس ــذًا لخط ــات VIVA، تنفي وطموح
عمــل ذي كفــاءة ومهنيــة عاليــة، ممــا يحقــق أفضــل 

ــاهمين.  ــد للمس العوائ

النتائج املالية

حققــت الشــركة نمــو يف اإليــرادات عــام 2016 لتصــل 
ــع 277  ــة م ــك باملقارن ــي وذل ــار كويت ــون دين ــى 279 ملي إل
ــام 2015.  ــركة يف ع ــا الش ــي ححققته ــار كويت ــون دين ملي
وتأتــي هــذه النتائــج بفضــل جــودة الخدمــات والتنويــع يف 
العــروض والباقــات التــي تقدمهــا الشــركة والتــي تتناســب 
مــع احتياجــات جميــع فئــات املجتمــع باإلضافــة إلــى ثقــة 
ــرح  ــم وط ــًا ىلع تقدي ــا دائم ــي تحفزن ــرام الت ــا الك عمالئن
ــد  ــذا وق ــم، ه ــة له ــودة ممكن ــأىلع ج ــات ب ــل الخدم أفض
وصلــت قاعــدة العمــالء لــدى VIVA إلــى حوالــي 2.4 مليــون 
عميــل يف نهايــة عــام 2016. وقــد أثمــرت هــذه النتائــج عــن 
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تحقيــق الشــركة صــايف ربــح بلــغ 40 مليــون دينــار كويتــي 
)ربحيــة الســهم 80 فلــس( يف عــام 2016 مقارنــة مــع أربــاح 
العــام املاضــي التــي بلغــت 43 مليــون دينــار كويتــي )ربحيــة 
ــغيلية  44  ــاح التش ــت األرب ــا بلغ ــس(، بينم ــهم 86 فل الس
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــام 2016. وم ــي يف ع ــار كويت ــون دين ملي
ــل  ــبة %43 لتص ــاهمين بنس ــوق املس ــدة حق ــت قاع ارتفع
إلــى 133 مليــون دينــار كويتــي يف نهايــة عــام 2016 مقارنــة 

بـــ 93 مليــون دينــار كويتــي يف نهايــة عــام 2015.

اإلنجازات التشغيلية

2016 مــن خــالل فريــق  لقــد بذلنــا جهــودًا يف عــام 
ــن  ــة تضم ــة ومتين ــدة صلب ــس قاع ــل لنؤس ــا املتكام عملن
اســتمرارية نجاحــات الشــركة، ونتطلــع إلــى االســتفادة 
ــرة  ــات مبتك ــر خدم ــل توفي ــن أج ــات م ــل التقني ــن أفض م
ومتطــورة لعمالئنــا، هــذا إلــى جانــب وجــود VIVA التجــاري 
يف مختلــف أنحــاء الكويــت حتــى أصبحــت تشــمل 72 فرعــًا 
ــد  ــب املتزاي ــة الطل ــا وتلبي ــن عمالئن ــة م ــون ىلع مقرب لنك
ىلع خدماتنــا ومنتجاتنــا، فضــاًل عــن تميــز VIVA خــالل العــام 
الحالــي وحصولهــا ىلع عــدة جوائــز، “أفضــل مركــز اتصــال” 
ــدل  ــايت مي ــركة “إنس ــن ش ــف” م ــج توظي ــل برنام و”أفض
ــتثمرين يف  ــات املس ــدة يف عالق ــركة الرائ ــت” و”الش إيس
الكويــت”، وجائــزة أفضل شــركة اتصــاالت يف الكويــت 2016 
بحســب تقييــم مجلــة “إنترناشــيونال فايننــس” ، وقــد جــاءت 
ــي  ــة وتفان ــركة الدؤوب ــود الش ــل جه ــج بفض ــذه النتائ ه
ــا  ــب امتالكن ــى جان ــالء إل ــة العم ــل يف خدم ــق العم فري
ــاد أىلع  ــودة واعتم ــي الج ــرف وعال ــف محت ــج توظي لبرنام
معاييــر املهنيــة يف عمليــة التواصــل مــع مســاهمينا الكــرام 
ــزة  ــركة ىلع جائ ــت الش ــا حصل ــتثماري. كم ــع االس واملجتم
“اإلبــداع يف إدارة املخاطــر للشــركات” عــن عــام 2016 

ــان  ــز يف ضم ــز التمي ــر الســنوي لجوائ ــك خــالل املؤتم وذل
ــد  ــذي انعق ــال )RAFM( وال ــر االحتي ــدات وإدارة مخاط العائ

.Subex Ltd ــدودة ــوبكس املح ــركة س ــة ش برعاي

التنمية البشرية

تعــّد التنميــة البشــرية جانبــًا هامــًا مــن جوانــب عملنــا التــي 
تحظــى باهتمامنــا كمــا وأننــا نبقــى ملتزميــن بدعــم برنامــج 
إحــالل العمالــة الكويتيــة الــذي وضعتــه الحكومــة الكويتيــة، 
والــذي نعتبــره إحــدى الركائــز األساســية التــي تقــوم عليهــا 
اســتراتيجيتنا يف مجــال املــوارد البشــرية حيــث تمثــل حاليــًا 
ــن يف  ــي العاملي ــن إجمال ــة %65 م ــة الوطني ــبة العمال نس
ــاءة  ــع كف ــر ورف ــى تطوي ــًا إل ــعى دائم ــا نس ــركة. كم الش
التدريــب  الشــركة وذلــك خــالل  البشــرية يف  الكــوادر 
والتطويــر مــع تشــجيعهم ىلع تطويــر مؤهالتهــم العلميــة 

املرتبطــة بنطــاق عملهــم.

شكر وتقدير

وختامــًا، ال يســعني إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى 
ــاالت  ــركة االتص ــم يف ش ــم وثقته ــرام لوالئه ــا الك عمالئن
ــو  ــو نح ــن النم ــد م ــق املزي ــن تحقي ــة VIVA، آملي الكويتي
تقديــم أفضــل الخدمــات املبتكــرة وأحــدث التكنولوجيــا يف 
عالــم االتصــاالت مســتقباًل. كمــا أتوجــه بالشــكر واالمتنــان 
 VIVA إلــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأفــراد عائلــة
وشــركائنا ملســاهمتهم يف تألــق ونجــاح VIVA وتثبيــت 

ــاالت. ــوق االتص ــة يف س ــا الريادي مكانته
 

املهندس/ سلمان بن عبد العزيز البدران
الرئيس التنفيذي
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اإلدارة التنفيذية

املهندس سلمان بن عبد العزيز البدران 
الرئيس التنفيذي

عبد العزيز عبد اهلل القطعي 
الرئيس التنفيذي للقطاع املالي

أندرو حنا 
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

عصام عيسى العسعوسي 
الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات 

أنس يوسف العتيقي 
الرئيس التنفيذي لقطاع املوارد البشرية

املهندس ضرار هاشم خان 
الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا
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الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم ىلع من ال نبي بعده ، وىلع آله وصحبه أجمعين.

. VIVA إلى مساهمي: شركة االتصاالت الكويتية

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وفقًا ملعقد املوقع بيننا فإننا يف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة نقدم التقرير التالي:
إننا يف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة قد راقبنا ودققنا العقود املتعلقة باملعامالت واألنشطة التي طرحتها الشركة خالل 
الفترة من 01 /01/ 2016 إلى 31 /12/ 2016 ولقد قمنا باملراقبة واملراجعة الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كانت الشركة قد التزمت بأحكام 
أما مسؤوليتنا  قبلنا،  إصدارها من  تم  التي  والقرارات واملبادئ واإلرشادات املحددة  بالفتاوى  الشريعة اإلسالمية، وكذلك  ومبادئ 

تنحصر يف إبداء رأي مستقل يف مدى التزام الشركة بذلك بناء ىلع تدقيقنا.

لقد قمنا باملراقبة بالكيفية املناسبة واملراجعة التي اشتملت ىلع فحص العقود واإلجراءات املتبعة يف الشركة ىلع أساس اختبار 
كل نوع من أنواع العمليات، كما حصلنا ىلع جميع املعلومات والتفسيرات الضرورية إلصدار الرأي يف مدى تماشي أعمال الشركة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية.

يف رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمتها الشركة خالل الفترة من 01 /01/ 2016 إلى 31 /12/ 2016، والتي اطلعنا عليها، قد 
تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ونحيطكم علمًا بأن الشركة ال تقوم بإخراج الزكاة نيابة عن املساهمين.

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

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

أ.د/عبدالعزيز القصار
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

د/عيسى زكي عيسى
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د /علي إبراهيم الراشد
عضو هيئة الرقابة الشرعية
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أبرز املؤشرات املالية 

املشتركون )مليون(

األرباح التشغيلية )مليون د.ك(

اإليرادات )مليون د.ك(

صايف الربح )مليون د.ك(

املؤشرات والنسب )ألف دينار كويتي(
السنة املالية

2014
السنة املالية

2015
السنة املالية

2016
2.42.52.4املشتركون )مليون(

238,974276,888279,059اإليرادات

45,09348,87843,610األرباح التشغيلية

%16%18%19هامش الربح التشغيلي

40,36442,95939,808صايف الربح

%14%16%17هامش صايف الربح

818680ربحية السهم )فلس(

213,963263,099267,392إجمالي املوجودات

49,94692,905132,713إجمالي حقوق امللكية

100186266القيمة الدفترية للسهم )فلس(

10--توزيعات األرباح النقدية )فلس(*

* أوصى مجلس إدارة VIVA يف تاريخ 26 يناير 2017 بتوزيع أرباح نقدية ىلع املساهمين بواقع 10 فلس للسهم الواحد أي بما يمثل %10 من القيمة االسمية للسهم 
وذلك عن عام 2016، علمًا بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة الجمعية العمومية العادية للشركة.

2014

2.4 2.4

2015

2.5

2016 2014

239

2015

277

2016

279

2014

45

2015 2016

44
49

2014

40

2015

43

2016

40
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عن الفترة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

 إقرار مجلس اإلدارة 
بشأن نزاهة البيانات املالية 

أقر أنا املوقع أدناة بأننا قد قمنا بمراجعة البيانات املالية للشركة عن الفترة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2016. وبناًء ىلع ما لدينا 
من معلومات، فأننا نقر بأن هذا التقرير ال يحتوي ىلع أي بيانات غير صحيحة ملعلومات جوهرية، ولم يتم إغفال أية معلومات جوهرية 

ضرورية قد تجعل هذه البيانات املقدمة، مضللة وذلك فيما يتعلق بالفترة التي يغطيها هذا التقرير.

كما أنه بناًء ىلع ما لدينا من معلومات، فإن القوائم املالية وغيرها من املعلومات املالية الواردة يف هذا التقرير املرفق تظهر بصورة 
عادلة من جميع النواحي الجوهرية للوضع املالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة خالل الفترة املوضحة يف هذا التقرير. 

تعكس مدى  للشركة من شأنها  املالية  التقارير  إعداد  عملية  الداخلية ىلع  للرقابة  إجراءات  ووضع  إعداد  عن  بأننا مسؤولين  ونقر 
مصداقية ونزاهة التقارير املالية وذلك وفقًا للمعايير الدولية إلعداد تلك التقارير املالية.

د. محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

 
التوقيع:
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تقرير مراقبي الحسابات املستقلين ىلع البيانات املالية

تقرير التدقيق ىلع البيانات املالية 

الرأي 

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية لشركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )“الشركة”(، والتي تتضمن بيان املركز املالي كما يف 31 ديسمبر 
2016 وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ، 

وإيضاحات تتضمن السياسات املحاسبية الهامة واملعلومات التوضيحية األخرى.

برأينا، إن البيانات املالية املرفقة تعبر بصورة عادلة، يف كافة النواحي املادية، عن املركز املالي للشركة كما يف 31 ديسمبر 2016، وعن 
أدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

 
أساس الرأي 

بند  يف  التفصيل  من  بمزيد  موضحة  املعايير  تلك  بموجب  مسؤولياتنا  إن  الدولية.  التدقيق  ملعايير  وفًقا  التدقيق  بأعمال  قمنا  لقد 
املهنية  األخالقيات  وفًقا مليثاق  الشركة  عن  نحن مستقلون  تقريرنا.  املالية” يف  البيانات  تدقيق  عن  الحسابات  مراقبي  “مسؤوليات 
األخالقية  بمسؤولياتنا  بالوفاء  قمنا  كما  )“امليثاق”(  للمحاسبين  املهنية  األخالقيات  الدولي ملعايير  املجلس  عن  الصادر  للمحاسبين 

األخرى وفقا ملتطلبات امليثاق. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس يمكننا من إبداء رأينا.

أمور التدقيق الرئيسية 

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي نرى، بناًء ىلع حكمنا املهني، أنها ذات أهمية قصوى يف تدقيقنا للبيانات املالية للفترة 
الحالية. وتم تناول هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل وإبداء رأينا حولها وال نبدي رأي منفصل حول هذه األمور. 

تحقق اإليرادات 

يعتبر تحقق اإليرادات من أمور التدقيق الرئيسية بسبب التعقيد يف بيئة تكنولوجيا املعلومات، حيث يتم معالجة الفواتير والتصنيفات 
وأنظمة الدعم األخرى؛ وتغيير برامج األسعار والعقود ذات العناصر املتعددة مع العمالء التي تؤثر ىلع توقيت وتحقق اإليرادات.

يتضمن اإليضاح 3 )ك( حول البيانات املالية السياسة املحاسبية لتحقق اإليرادات.
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إن إجراءات التدقيق التي اتبعناها تتضمن تقييم وفحص أدوات الرقابة ىلع بيئة تكنولوجيا املعلومات حيث يتم معالجة أنظمة تحقق 
اإليرادات وإجراءات رقابة التغيير املطبقة يف هذه األنظمة. باإلضافة إلى فحص أدوات الرقابة، قمنا أيًضا بفحص مطابقة اإليرادات الناتجة 

واملسجلة يف هذه األنظمة مع دفتر األستاذ العام وفحص تفاصيل اإليرادات املسجلة.

رسملة املمتلكات واملعدات وأعمارها اإلنتاجية

كما يف 31 ديسمبر 2016، بلغ رصيد املمتلكات واملعدات 137,668 ألف دينار كويتي )2015: 125,353 ألف دينار كويتي(. هنالك عدد من 
النواحي تؤثر فيها أحكام اإلدارة ىلع القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات، وهذا يشمل قرارات رسملة أو تسجيل التكاليف كمصروفات؛ 
واملراجعة السنوية لألعمار اإلنتاجية للموجودات واإلطار الزمني للتحويل من املوجودات خالل أعمال اإلنشاءات. ولهذا السبب، أخذنا يف 

االعتبار أن رسملة املمتلكات واملعدات وأعمارها اإلنتاجية من أمور التدقيق الرئيسية.

إن إجراءات التدقيق التي اتبعناها تتضمن تقييم تصميم وفعالية تشغيل أدوات الرقابة الداخلية املطبقة ىلع الدورة املحاسبية للموجودات 
الثابتة، وتقييم مالئمة سياسات الرسملة، وإجراء فحوصات تفصيلية ىلع التكاليف املرسملة، باإلضافة إلى التحقق من توقيت تحويل 
املوجودات قيد اإلنشاء. خالل هذه اإلجراءات، قمنا باختبار أحكام اإلدارة، بما يف ذلك، طبيعة التكاليف الكامنة املرسملة؛ ومالئمة أعمار 

املوجودات املطبقة يف احتساب االستهالك.

معلومات أخرى

إن اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخرى. تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة يف التقرير السنوي للشركة، بخالف 
البيانات املالية وتقرير مراقبي الحسابات حولها. وقد حصلنا ىلع تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي، قبل تاريخ 

تقرير مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصول ىلع باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقبي الحسابات.

إن رأينا حول البيانات املالية ال يشمل املعلومات األخرى، وال يقدم أي تأكيدات حول النتائج املتعلقة بها بأي شكل.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع ىلع املعلومات األخرى املحددة أعاله وتحديد ما إذا كانت املعلومات 
األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات املالية أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو وجود أخطاء مادية بشأنها.

إذا توصلنا، استنادا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق باملعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، إلى وجود أخطاء 
مادية يف هذه املعلومات األخرى، فإنه يتعين علينا رفع تقرير بشأنها. ليس لدينا ما نشير إليه يف تقريرنا بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة عن البيانات املالية 

إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات املالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ومسئولة عن نظام الرقابة 
الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريًا إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء املادية، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات املالية، تكون اإلدارة هي املسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ىلع متابعة أعمالها ىلع أساس االستمرارية، واإلفصاح 
إن أمكن عن األمور املتعلقة باالستمرارية باإلضافة إلى استخدام مبدأ االستمرارية املحاسبي، ما لم تعتزم اإلدارة إما تصفية الشركة أو 

إيقاف عملياتها؛ أو إذا كانت ال تمتلك بدياًل واقعًيا آخر باستثناء القيام بذلك.

املسؤولين عن الحوكمة هم املسؤولين عن اإلشراف ىلع عملية إعداد التقارير املالية للشركة.
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مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية 

إن هدفنا هو الحصول ىلع تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من األخطاء املادية سواء كانت بسبب الغش أو 
الخطأ وإصدار تقرير مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى مستوى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إال أنه ال 
يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقًا ملعايير التدقيق الدولية سوف تكشف دائًما األخطاء املادية يف حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء 
املادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من املتوقع بصورة معقولة أن تؤثر، بصورة فردية أو مجمعة، ىلع القرارات االقتصادية 

للمستخدمين والتي يتم اتخاذها ىلع أساس هذه البيانات املالية.

كجزء من التدقيق وفقًا ملعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنية وحافظنا ىلع أسلوب الشك املهني خالل أعمال التدقيق. كما 
قمنا بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق التي 
تتناول تلك املخاطر باإلضافة إلى الحصول ىلع أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم 
اكتشاف األخطاء املادية الناتجة عن الغش تزيد عن تلك الناتجة عن الخطأ؛ حيث أن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال 

املتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

• فهم أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة بالتدقيق لوضع إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول مدى 
فاعلية أدوات الرقابة الداخلية لدى الشركة.

• تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من 
قبل اإلدارة.

• التوصل إلى مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية املحاسبي والقيام، استنادا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، 
بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي قد يثير شًكا جوهرًيا حول قدرة الشركة ىلع متابعة 
أعمالها ىلع أساس مبدأ االستمرارية. ويف حال توصلنا إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نلفت االنتباه إلى ذلك يف تقرير 
مراقبي الحسابات حول اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات املالية أو يجب علينا تعديل رأينا يف حالة عدم مالءمة اإلفصاحات. تستند 
نتائجنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي الحسابات. ىلع الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف 

املستقبلية يف توقف الشركة عن متابعة أعمالها ىلع أساس مبدأ االستمرارية.

• تقييم العرض الشامل للبيانات املالية وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها، بما يف ذلك اإلفصاحات، وتقييم ما إذا كانت البيانات املالية 
تعبر عن املعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.

إننا نتواصل مع املسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املقرر ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الجوهرية، بما 
يف ذلك أي أوجه قصور جوهرية يف أدوات الرقابة الداخلية تم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.

التزامنا باملتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يتعلق باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا  أيًضا املسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد  كما نزود 
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر ىلع استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك 

ممكنا.

ومن بين األمور التي يتم إبالغ املسؤولين عن الحوكمة بها، فإننا نحدد تلك األمور التي كان لها األثر األكبر خالل تدقيق البيانات املالية 
للفترة الحالية، ولذلك فهي تعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. إننا نبين هذه األمور يف تقرير مراقبي الحسابات الخاص بنا ما لم تمنع 
القوانين أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نتوصل، يف بعض الحاالت النادرة جًدا، أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر ما يف 

تقريرنا نظرًا ألنه من املتوقع بشكل معقول أن تتجاوز النتائج العكسية املترتبة ىلع هذا اإلفصاح املنافع العامة لها.
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التقرير ىلع املتطلبات النظامية والقانونية األخرى

برأينا، أن الشركة تمسك سجالت محاسبية منتظمة، وأن البيانات املالية ومحتويات تقرير مجلس إدارة الشركة حول هذه البيانات املالية 
متفقة مع ما هو وارد يف السجالت املحاسبية للشركة. كذلك فإننا حصلنا ىلع كافة املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
التدقيق وأن البيانات املالية تتضمن املعلومات التي نص عليها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية، وعقد التأسيس 
والنظام األساسي للشركة، وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول املرعية، وأنه لم يرد لعلمنا أية مخالفات، خالل السنة املالية املنتهية يف 
31 ديسمبر 2016، لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ىلع وجه يؤثر ماديا 

يف نشاط الشركة أو يف مركزها املالي.

صايف عبد العزيز املطوع
مراقب حسابات – ترخيص رقم 138 فئة »أ«
من كي بي إم جي صايف املطوع وشركاه

عضو يف كي بي إم جي العاملية 

بدر عبداهلل الوزان
مراقب حسابات مرخص رقم 62 فئة »أ«

ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

الكويت : 26 يناير 2017
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20162015
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي إيضاح

املوجودات
125,353 137,668 4ممتلكات ومعدات

50,552   47,495   5موجودات غير ملموسة
175,905  185,163  املوجودات غير املتداولة

7,117 4,385 مخزون
4,9805,355مدفوعات مقدمًا 

22,912 25,661 6مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
51,810 747,203النقد والنقد املعادل
82,22987,194املوجودات املتداولة

263,099 267,392إجمالي املوجودات

حقوق امللكية
49,940 49,940 8رأس املال

4,522 88,712احتياطي إجباري
88,7114,521احتياطي اختياري

65,35033,922أرباح مرحلة 
132,71392,905إجمالي حقوق امللكية

املطلوبات
2,816 3,164 9مكافأة نهاية خدمة املوظفين

31,369 11,632 10تسهيالت تمويل إسالمي
34,185 14,796املطلوبات غير املتداولة 

41,002 35,501 10تسهيالت تمويل إسالمي
1184,38295,007دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

119,883136,009املطلوبات املتداولة
134,679170,194إجمالي املطلوبات

263,099 267,392إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

إن اإليضاحات ىلع الصفحات من 32 إلى 54 تشكل جزءًا من هذه البيانات املالية.

د. محمود أحمد عبد الرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

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

بيان املركز املالي
كما يف 31 ديسمبر 2016
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20162015إيضاح

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي 

276,888 279,059اإليرادات

)145,786()147,025(12مصاريف تشغيلية 

)82,224()88,424(4 و 5االستهالك واإلطفاء 

)2,622()1,591(تكلفة التمويل

)1,046()119(13مصاريف أخرى

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 
45,210 41,900العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

)407()379(14حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)1,208()1,115(14ضريبة دعم العمالة الوطنية

)484()446(14الزكاة

)152( )152(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

39,80842,959صايف ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

39,80842,959إجمالي الدخل الشامل للسنة

158086ربحية السهم األساسية واملخففة )فلس(

إن اإليضاحات ىلع الصفحات من 32 إلى 54 تشكل جزءًا من هذه البيانات املالية.

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

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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احتياطي رأس املال 
إجباري

احتياطي 
اإلجماليأرباح مرحلةاختياري

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

549,946-49,9401الرصيد يف 1 يناير 2015

42,95942,959---صايف الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

-)9,042(4,5214,521-املحول إلى االحتياطيات )إيضاح 8(

49,9404,5224,52133,92292,905الرصيد يف 31 ديسمبر 2015

49,9404,5224,52133,92292,905الرصيد يف 1 يناير 2016

39,80839,808 ---صايف الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

-)8,380(4,1904,190-املحول إلى االحتياطيات )إيضاح 8(

8,71165,350132,713 49,9408,712الرصيد يف 31 ديسمبر 2016

إن اإليضاحات ىلع الصفحات من 32 إلى 54 تشكل جزءًا من هذه البيانات املالية.

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

بيان التغيرات يف حقوق امللكية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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20162015إيضاح
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم 
45,210 41,900العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تعديالت لـ:
488,42482,224 و 5االستهالك واإلطفاء

213 480الشطب من ممتلكات ومعدات
2,622 1,591تكاليف التمويل

7,092 68,965مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
487 9885مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

425 )36(مخصص املخزون بطيء الحركة
142,209138,273

التغيرات يف:
8889- موجودات غير متداولة أخرى 

)1,771(2,768- املخزون 
)50(287- مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى 

)8,836()11,714(- مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 
19,224)12,625(- دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

121,013146,929النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)250()537(9املدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
120,476146,679صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
)39,158()37,755(4شراء ممتلكات ومعدات

)69,815()60,407(5شراء موجودات غير ملموسة 

الزيادة يف ودائع إسالمية ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة 
)6,070(76,070أشهر

)115,043()92,092(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية
)13,153()25,238(صايف الحركة يف تسهيالت تمويل إسالمي

)2,323(-النقص يف دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
)2,680()1,683(تكاليف التمويل

)18,156()26,921(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

1,46313,480صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
45,74032,260النقد والنقد املعادل يف 1 يناير

747,20345,740النقد والنقد املعادل يف 31 ديسمبر

إن اإليضاحات ىلع الصفحات من 32 إلى 54  تشكل جزءًا من هذه البيانات املالية.

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

بيان التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016



32

1. التأسيس والنشاط

 شــركة االتصــاالت الكويتيــة )“الشــركة”( هــي شــركة مســاهمة كويتيــة تأسســت وفقــا للمرســوم األميــري رقــم 187 يف 
22 يوليو 2008 إلدارة وتشغيل شبكة الهاتف املحمول الثالثة GSM يف الكويت وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2007. 

األغــراض التــي أسســت مــن أجلهــا الشــركة هــي تقديــم جميــع خدمــات االتصــاالت املتنقلــة ونظــام املنــاداة وبمــا اليتعــارض مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســالمية ووفقــا للضوابــط التــي تضعهــا وزارة املواصــالت، وللشــركة يف ســبيل ذلــك أن تقــوم باألغــراض التاليــة:

1. شــراء وتوريــد وتركيــب وإدارة وصيانــة أجهــزة ومعــدات االتصــاالت الالســلكية ) خدمــات الهواتــف املتنقلــة ونظــام املنــاداة وغيرهــا 
مــن الخدمــات الالســلكية (.

2. استيراد وتصدير األجهزة واملعدات واألدوات الالزمة ألغراض الشركة.
3.  شــراء اواســتئجار خطــوط االتصــال والتســهيالت الالزمــة لتقديــم خدمــات الشــركة وذلــك بالتنســيق ودون تداخــل أو تعــارض مــع 

الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة.
الكويــت تصنيعهــا يف  أو  الصناعيــة  الشــركات  الشــركة مــن  بخدمــات  املباشــرة  العالقــة  التصنيــع ذات  امتيــازات   4. شــراء 

)وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع ( .
ــر هــذه الخدمــات أو  ــة لخدمــات االتصــاالت الالســلكية بغــرض تطوي 5. إدخــال أو إدارة خدمــات أخــرى ذات طبيعــة مشــابهة ومكمل

جعلهــا متكاملــة.
ــر خدمــات الشــركة، وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات  6. إجــراء البحــوث الفنيــة املتعلقــة بأعمــال الشــركة بغــرض تحســين وتطوي

االختصــاص داخــل الكويــت وخارجهــا.
7. إنشاء وشراء وبناء وتملك األراضي واملنشآت الالزمة لتحقيق أغراض الشركة )يف الحدود املسموح بها وفقا للقانون(.

8. شراء كافة املواد واآلالت الالزمة لقيام الشركة بأغراضها وصيانتها بكافة الطرق الحديثة املمكنة.
ــدار مــن قبــل شــركات وجهــات  ــة ت ــة املتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق اســتثمارها يف محافــظ مالي 9. اســتغالل الفوائــض املالي

ــك. ــام بذل ــل مجلــس اإلدارة القي متخصصــة وتخوي

ــجيل  ــم تس ــد ت ــت. وق ــات يف الكوي ــة والبيان ــة الخلوي ــاالت املتنقل ــات االتص ــم خدم ــية يف تقدي ــة أساس ــركة بصف ــل الش تعم
ــم ڤيـــڤا يف ــة باس ــا التجاري ــدأت عملياته ــجيل 329673 وب ــم تس ــب رق ــر 2008 بموج ــاري يف 9 نوفمب ــجل التج ــركة يف الس  الش

3 ديسمبر 2008.

تقوم الشركة بتنفيذ عملياتها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

الشــركة تابعــة لشــركة االتصــاالت الســعودية )“االتصــاالت الســعودية” أو “الشــركة األم”( واملدرجــة يف الســوق املاليــة الســعودية 
بموجــب اتفاقيــة إدارة مبرمــة مــع الشــركة األم. باإلضافــة إ لــى ذلــك، تبلــغ نســبة حقــوق ملكيــة الشــركة األم %51.8 مــن الشــركة.

يقــع مقــر الشــركة يف دولــة الكويــت وعنوانهــا املســجل يف مبنــى أوملبيــا، ص.ب. 181، الرقــم اآللــي 889988، الســاملية 22002، دولــة 
الكويــت. اعتبــارًا مــن تاريــخ 14 ديســمبر 2014، تــم إدراج أســهم الشــركة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة.

تــم اعتمــاد إصــدار البيانــات املاليــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة يف 26 ينايــر 2017 ولــدى مســاهمي الشــركة صالحيــة تعديــل هــذه 
البيانــات املاليــة يف االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العمومية.

2. أساس اإلعداد

أ. بيان االلتزام

تــم إعــداد البيانــات املاليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة واألحــكام ذات الصلــة مــن قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 
والئحتــه التنفيذيــة، والقــرار الــوزاري رقــم 18 لســنة 1990.

ب. عملة التعامل والعرض

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

ج. استخدام التقديرات واألحكام

إن إعــداد البيانــات املاليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة يتطلــب مــن اإلدارة القيــام بأحــكام وتقديــرات وافتراضــات، والتــي 
قــد تؤثــر ىلع تطبيــق السياســات واملبالــغ املدرجــة للموجــودات واملطلوبــات واإليــرادات واملصاريــف، وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة 

عــن تلــك التقديــرات.

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الضمنيــة بصــورة مســتمرة. يتــم إدراج التغييــرات يف التقديــرات املحاســبية يف الفتــرة التــي يتــم 
فيهــا مراجعــة التقديــرات ويف أي فتــرات مســتقبلية متأثــرة.

إن املعلومــات حــول األحــكام الهامــة يف تطبيــق السياســات املحاســبية التــي لهــا تأثيــر هــام ىلع املبالــغ املدرجــة يف البيانــات املاليــة 
تــم اإلفصــاح عنهــا يف اإليضاحــات التاليــة:

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

• إيضاح 3 )ز( – املخصصات؛ و
• إيضاح 3 )ح( – االنخفاض يف القيمة.

3. السياسات املحاسبية الهامة

إن السياســات املحاســبية املطبقــة مــن قبــل الشــركة يف هــذه البيانــات املاليــة تتفــق مــع تلــك املطبقــة يف بياناتهــا املاليــة كمــا 
يف وللســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2015 باســتثناء تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الجديــدة واملعدلــة التاليــة التــي تســري 

اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2016 وتلــك التــي تنطبــق ىلع الشــركة.

تعديالت ىلع معيار املحاسبة الدولي 1 مبادرة اإلفصاح

التعديــالت ىلع معيــار املحاســبة الدولــي 1 تعطــي بعــض التوجيهــات حــول كيفيــة تطبيــق مفهــوم األهميــة النســبية يف املمارســة 
العمليــة. 

تعديالت ىلع معيار املحاسبة الدولي 16 ومعيار املحاسبة الدولي 38 )تعديالت( – توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واإلطفاء

ــكات واآلالت  ــبة للممتل ــتخدامها بالنس ــن اس ــرادات، ال ُيمك ــى اإلي ــتند إل ــي تس ــتهالك الت ــرق االس ــة ىلع أن ط ــار صراح ــص املعي ين
ــل. ــة يف األص ــة الكامن ــا االقتصادي ــتهالك املزاي ــر اس ــل غي ــس عوام ــرق تعك ــذه الط ــك ألن ه ــدات. وذل واملع

تقــدم التعديــالت ىلع معيــار املحاســبة الدولــي 38 افتراضــًا غيــر قطعيــا بعــدم مالئمــة اســتخدام طــرق اإلطفــاء التــي تســتند إلــى 
ــا  ــتهالك للمزاي ــرادات واالس ــت اإلي ــط إذا كان ــراض فق ــذا االفت ــاوز ه ــن تج ــة. ويمك ــر امللموس ــودات غي ــبة للموج ــرادات بالنس اإلي
ــرادات. ــاس لإلي ــر امللمــوس كمقي ــر عــن األصــل غي ــم التعبي ــر«، أو إذا ت ــر امللمــوس »مترابطــان بشــكل كبي ــة لألصــل غي االقتصادي

التحسينات السنوية ىلع املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2014 

ــر  ــف املعايي ــالت ىلع مختل ــن التعدي ــددا م ــة دورة 2014-2012 ع ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي ــنوية ىلع املعايي ــينات الس ــمل التحس تش
ــي: ــي نلخصهــا فيمــا يل ــة، والت ــر املالي ــة للتقاري الدولي

التعديــالت ىلع املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 7 يقــدم إرشــادات إضافيــة لتوضيــح مــا إذا كان عقــد الخدمة يجعل املشــاركة مســتمرة 
يف املوجــودات املنقولــة لغــرض اإلفصاحــات املطلوبــة فيمــا يتعلــق باملوجــودات املنقولة.

توضــح التعديــالت ىلع معيــار املحاســبة الدولــي 19 أنــه ينبغــي تحديــد املعــدل املســتخدم لخصــم التزامــات مكافــآت نهايــة الخدمــة 
للموظفيــن بالرجــوع إلــى مــردود الســوق يف نهايــة فتــرة إعــداد التقاريــر ىلع ســندات الشــركات عاليــة الجــودة. ويجــب أن يتــم تقييــم 
ــا  ــد(. أم ــع الفوائ ــا دف ــم به ــي يت ــة الت ــة )أي بنفــس العمل ــًا ملســتوى العمل ــة الجــودة وفق عمــق الســوق لســندات الشــركات عالي
بالنســبة للعمــالت التــي ال يوجــد فيهــا ســوق عميــق لســندات الشــركات عاليــة الجــودة، فينبغــي اســتخدام مــردود الســوق يف نهايــة 

فتــرة إعــداد التقاريــر ىلع الســندات الحكوميــة املقّومــة بتلــك العملــة بــدال مــن ذلــك. 
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إن تطبيق التعديالت أعاله لم يكن له أي تأثير مالي هام ىلع البيانات املالية للشركة.

أ. ممتلكات ومعدات

i. التحقق والقياس

يتم قياس املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض يف القيمة املتراكم.

تتضمن التكلفة النفقات التي تتعلق بصورة مباشرة بشراء األصل. وتشمل تكلفة املوجودات التي أنشأتها الشركة:

• تكلفة املواد والعمالة املباشرة؛
• أي تكاليف أخرى متعلقة مباشرة بتحويل املوجودات لالستخدام املقصود منها؛

• تقديــر تكاليــف تفكيــك وإزالــة البنــود واســتعادة املوقــع املوجــودة فيــه، عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام الســتبعاد األصــل أو 
اســتعادة املوقــع.

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

عندمــا يكــون ألجــزاء بنــد مــن املمتلــكات واملعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة، تتــم املحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة )أجــزاء رئيســية( 
مــن املمتلــكات واملعــدات.

يتــم تســجيل أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن بيــع بنــد مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات )املحتســبة بالفــرق بيــن صــايف املحصــل مــن 
البيــع والقيمــة الدفتريــة للبنــد( يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل. يتــم إدراج األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز بالتكلفــة 
ناقصــًا خســائر االنخفــاض يف القيمــة، إن وجــدت. يبــدأ اســتهالك هــذه املوجــودات عنــد جاهزيتهــا لالســتخدام وفقًا لسياســة الشــركة. 

ii. تكاليف الحقة 

يتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط إذا كان مــن املحتمــل أن تدفقــا للمنافــع االقتصاديــة املرتبطــة بالنفقــات ســتعود ىلع الشــركة. 
يتــم تســجيل تكاليــف الصيانــة املســتمرة كمصاريــف عنــد تكبدهــا.

iii. االستهالك

يتــم تحميــل االســتهالك ىلع بنــود املمتلــكات واملعــدات مــن تاريــخ توافرهــا لالســتخدام. يتــم احتســاب االســتهالك بشــطب تكلفــة 
بنــود املمتلــكات واملعــدات ناقصــا قيمتهــا املتبقيــة املقــدرة ىلع أســاس القســط الثابــت ىلع مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة.

ــة  ــنوات الحالي ــدرة للس ــة املق ــار االنتاجي ــي األعم ــا يل ــامل. فيم ــل الش ــائر والدخ ــاح أو الخس ــان األرب ــتهالك يف بي ــات االس ــم إثب يت
ــدات:  ــكات واملع ــن املمتل ــة م ــود الهام ــة للبن واملقارن

20-5 سنةمعدات الشبكة والبنية التحتية

5-3 سنواتموجودات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات

5 سنواتأثاث وتركيبات

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

يتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة بصــورة دوريــة ويتــم إعــادة تقييمهــا وتعديلهــا إذا لــزم األمــر بتاريــخ كل فتــرة محاســبية للتأكــد مــن أن 
فتــرة االســتهالك تتفــق مــع املنافــع االقتصاديــة املتوقعــة مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات. يتــم تطبيــق التغيــر يف العمــر اإلنتاجــي 

املقــدر للممتلــكات واملعــدات يف بدايــة فتــرة التغيــر بــدون أثــر رجعــي.

ب. موجودات غير ملموسة

i. التحقق والقياس

يتــم تكبــد تكاليــف الحصــول ىلع املشــتركين مــن أجــل اكتســاب العمــالء. تعتبــر تكاليــف الحصــول ىلع العمــالء عنصــرًا أساســيا يف 
خدمــات االتصــاالت. تقــوم الشــركة برســملة تكاليــف الحيــازة العائــدة إلــى املشــتركين )املتمثلــة بدعــم أســعار الهواتــف( عنــد تحقــق 

الشــروط التاليــة:
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• أن ُيمكن قياس تكلفة الرسملة بصورة موثوق منها.
• أن يتواجد عقد ملزم للعميل وملدة زمنية محددة.

• أن يكــون مــن املحتمــل اســترداد قيمــة التكلفــة املرســملة مــن خــالل اإليــرادات الناتجــة عــن الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا بموجــب 
العقــد، أو، يف حــال فســخ العميــل للعقــد مقدمــًا، مــن خــالل تحصيــل الغرامــة.

رســوم التراخيــص التــي تكبدتهــا أو التــي حصلــت عليهــا الشــركة لهــا أعمــار إنتاجيــة محــدودة ويتــم قياســها بالتكلفــة ناقصــًا اإلطفــاء 
املتراكــم وخســائر االنخفــاض يف القيمــة املتراكمــة. 

ii. تكاليف الحقة

تتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد تلــك النفقــات مــن املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املتضمنــة يف األصــل املحــدد 
املتعلــق بهــا. يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

iii. اإلطفاء

يتم إطفاء تكاليف حيازة املشتركين ىلع مدى فترة االلتزام املنصوص عليها يف العقد املعني، من 12 إلى 24 شهرًا.
يتــم إطفــاء رســوم الترخيــص يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل ىلع أســاس القســط الثابــت ىلع مــدى األعمــار اإلنتاجيــة 

املقــدرة لهــا بثــالث ســنوات مــن تاريــخ إتاحتهــا لالســتخدام.

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

ج. حق االنتفاع

يتــم إثبــات حــق االنتفــاع املدفــوع واملتعلــق بعقــود التأجيــر التشــغيلي كمدفوعــات مقدمــة للتأجيــر. يتــم اثبــات املدفوعــات املقدمــة 
كمصاريــف مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل ىلع مــدى فتــرة التأجيــر.

د. املخزون

يتــم قيــاس املخــزون بالتكلفــة أو صــايف القيمــة البيعيــة املمكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. يتــم تحديــد تكلفــة املخــزون ىلع أســاس 
ــه الحالييــن. ــه إلــى حالتــه ومكان املتوســط املرجــح وتتضمــن املصاريــف املتكبــدة لشــراء املخــزون وتحويل

إن صــايف القيمــة املمكــن تحقيقهــا هــو ســعر البيــع املقــدر يف إطــار النشــاط العــادي لألعمــال ناقصــًا التكاليــف املقــدرة الالزمــة 
إلتمــام البيــع.

هـ. األدوات املالية

i. املوجودات املالية غير املشتقة

تقوم الشركة بتصنيف املوجودات املالية غير املشتقة إلى فئة قروض ومدينين.

إن القــروض واملدينــون هــي موجــودات ماليــة ذات دفعــات ثابتــة أو محــددة وتكــون غيــر مدرجــة يف أســواق نشــطة. يتــم االعتــراف 
بتلــك املوجــودات مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة زائــدًا أيــة تكاليــف معامــالت متعلقــة بهــا مباشــرة. بعــد اإلعتــراف املبدئــي، فإنــه يتــم 
قيــاس القــروض واملدينــون بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الربــح الفعلــي ناقصــًا أي خســائر انخفــاض يف القيمــة )انظــر إيضــاح 

.))i( )3 )ح

تقــوم الشــركة مبدئيــا بإثبــات القــروض واملدينــون يف التاريــخ التــي نشــأت فيهــا. يتــم إثبــات جميــع املوجــودات املاليــة األخــرى مبدئيا 
يف تاريــخ املتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة طرفــًا لألحــكام التعاقديــة لهــذه األدوات.

تتضمن القروض واملدينون النقد والنقد املعادل ومدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى.

تقــوم الشــركة باســتبعاد املوجــودات املاليــة عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة يف التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األصــل أو عندمــا 
تقــوم الشــركة بنقــل الحقــوق الســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة يف معاملــة تنتقــل فيهــا كافــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل 
املالــي. إن أي حصــة يف املوجــودات املاليــة املحولــة التــي يتــم إنشــاؤها أو االحتفــاظ بهــا مــن قبــل الشــركة يتــم تســجيلها مــن 

قبــل الشــركة كأصــل أو التــزام منفصــل.
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ii. املطلوبات املالية غير املشتقة

يتــم االعتــراف بكافــة املطلوبــات املاليــة مبدئيــا يف تاريــخ املتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة طرفــًا لألحــكام التعاقدية 
األدوات. لهذه 

تقوم الشركة باستبعاد املطلوبات املالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء فتراتها.

ــات  ــراف بهــذه املطلوب ــة األخــرى. يتــم االعت ــات املالي ــة املطلوب ــر املشــتقة يف فئ ــة غي ــات املالي تقــوم الشــركة بتصنيــف املطلوب
املاليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ناقصــًا أيــة تكاليــف معامــالت متعلقــة بهــا مباشــرة. الحقــًا لالعتــراف املبدئــي، يتــم قيــاس هــذه 

ــة بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الربــح الفعلــي. ــات املالي املطلوب

تشتمل املطلوبات املالية ىلع تسهيالت التمويل اإلسالمي والدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى.

و. النقد والنقد املعادل

يتكــون النقــد والنقــد املعــادل مــن النقــد لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل والتــي يحــل اســتحقاقها خــالل ثالثــة شــهور أو أقــل 
مــن تاريــخ إيداعهــا.

ز. املخصصات

يتــم تحقــق املخصــص يف حــال كان ىلع الشــركة، نتيجــة لحــدث ماضــي، التزامــات قانونيــة حاليــة أو اســتداللية يمكــن تقديرهــا بشــكل 
موثــوق فيــه ويكــون مــن املحتمــل أن يتطلــب تســوية هــذا االلتــزام تدفــق منافــع اقتصاديــة خــارج الشــركة. يتــم قيــاس املخصصــات 
ىلع أســاس أفضــل تقديــر إلدارة الشــركة للنفقــات املطلوبــة لســداد االلتــزام بتاريــخ الفتــرة املحاســبية ويتــم خصمهــا إلــى القيمــة 

الحاليــة إذا كان التأثيــر مــادي.

ح. االنخفاض يف القيمة

i. املوجودات املالية غير املشتقة

يتــم تقييــم األصــل املالــي الــذي ال يتــم تصنيفــه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل بتاريــخ كل 
بيــان مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي ىلع اإلنخفــاض يف القيمــة. يتــم اعتبــار األصــل املالــي منخفــض القيمــة 
يف حــال وجــود دليــل موضوعــي ىلع اإلنخفــاض يف القيمــة نتيجــة لحــدث أو أكثــر يقــع بعــد التحقــق املبدئــي لألصــل، وأن حــدث أو 

أحــداث هــذه الخســارة لهــا تأثيــر ىلع التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل والتــي يمكــن تقديرهــا بشــكل موثــوق فيــه.

ــادة يف عــدد  ــن أو الزي ــب املدي ــر مــن جان ــاق أو التقصي ــة اإلخف ــل املوضوعــي ىلع إنخفــاض قيمــة املوجــودات املالي يتضمــن الدلي
املدفوعــات املتأخــرة الســداد يف مجموعــة تتعــدى متوســط فتــرة االئتمــان أو إعــادة هيكلــة املبلــغ املســتحق للشــركة وفقا لشــروط 
ال تأخذهــا الشــركة بعيــن االعتبــار أو بخــالف ذلــك، مؤشــرات تــدل ىلع إفــالس املديــن أو املصــدر أو التغيــرات الســلبية يف حالــة دفــع 

املقترضيــن أو املصدريــن يف الشــركة، والظــروف االقتصاديــة التــي تصاحــب اإلخفــاق أو عــدم وجــود ســوق نشــط لــألوراق املاليــة. 

تعتبــر الشــركة وجــود دليــل ىلع االنخفــاض يف قيمــة املوجــودات املاليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة )القــروض واألرصــدة 
ــاس االنخفــاض  ــة لغــرض قي ــم املوجــودات الهامــة بصــورة فردي ــم تقيي ــة أصــول. يت ــة( ىلع مســتوى أصــل محــدد ومجموع املدين
يف القيمــة بصــورة محــددة. بالنســبة لتلــك املوجــودات التــي ال تكــون منخفضــة القيمــة بشــكل محــدد، فإنــه يتــم تقييمهــا بشــكل 
جماعــي لحــدوث أي انخفــاض يف القيمــة ولكــن لــم يتــم تحديــده. بالنســبة للموجــودات غيــر الهامــة بصــورة فرديــة، فإنــه يتــم تقييمهــا 

بالنســبة النخفــاض القيمــة مــن خــالل تجميــع املوجــودات يف مجموعــات لهــا نفــس ســمات املخاطــر.

يتــم احتســاب خســارة اإلنخفــاض يف القيمــة ألصــل مالــي يقــاس بالتكلفــة املطفــأة ىلع أنــه الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة 
ــان  ــات الخســائر يف بي ــم اثب ــي لألصــل. يت ــي األصل ــح الفعل ــة املســتقبلية املقــدرة مخصومــة بمعــدل الرب ــة للتدفقــات النقدي الحالي
األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل ويتــم إظهارهــا كمخصــص للقــروض واألرصــدة املدينــة. يف حــال وقــوع حــدث بعــد تســجيل 
االنخفــاض يف القيمــة بمــا يــؤدي إلــى نقــص مقــدار خســارة انخفــاض القيمــة فإنــه يتــم عكــس نقــص خســارة انخفــاض القيمــة مــن 

خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل. 

ii. املوجودات غير املالية

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر املاليــة للشــركة، بخــالف املخــزون، بتاريــخ كل فتــرة محاســبية لتحديــد مــا إذا كان 
ــات خســارة  ــم إثب ــر القيمــة املســتردة لألصــل. يت ــم تقدي ــل، يت ــل ىلع االنخفــاض يف القيمــة. يف حــال وجــود هــذا الدلي ــاك دلي هن

ــة لالســترداد. ــاج النقــد القيمــة القابل ــة لألصــل أو وحــدة إنت انخفــاض القيمــة إذا تجــاوزت القيمــة الدفتري

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
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تمثــل القيمــة املســتردة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد القيمــة التشــغيلية أو القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع أيهمــا أىلع. عنــد 
تقديــر القيمــة التشــغيلية يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة إلــى القيمــة الحاليــة باســتخدام ســعر خصــم مناســب 

يعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال واملخاطــر املحــددة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد. 

يتــم إثبــات خســائر االنخفــاض يف القيمــة يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل. يتــم عكــس خســارة االنخفــاض يف القيمــة 
يف حــال وقــع تغيــر يف التقديــرات املســتخدمة لتحديــد املبلــغ القابــل لالســترداد. يتــم عكــس خســارة االنخفــاض يف القيمــة فقــط 
ــة التــي كان مــن املمكــن تحديدهــا، بالصــايف بعــد  ــة لألصــل عــن القيمــة الدفتري ــه القيمــة الدفتري ــد في ــذي ال تزي ــى املــدى ال إل
االســتهالك أو االطفــاء، يف حــال عــدم تحقــق أي خســارة يف االنخفــاض يف القيمــة. يتــم إثبــات عكــس خســارة االنخفــاض يف القيمــة 

مباشــرة يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل.

انخفاض قيمة املخزون 

يتــم تقييــم املخــزون ىلع أســاس التكلفــة وصــايف القيمــة املمكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. عندمــا يصبــح املخــزون قديــم أو متقــادم، 
يتــم عمــل تقديــر لصــايف القيمــة املمكــن تحقيقهــا. بالنســبة للمبالــغ الفرديــة الهامــة، يتــم عمــل التقديــر ىلع أســاس فــردي. يتــم 
تقييــم املبالــغ التــي ال تعتبــر هامــة بشــكل فــردي، ولكنهــا تعتبــر قديمــة أو متقادمــة، بشــكل مجمــع ويتــم تطبيــق مخصــص ىلع 

أســاس عمــر أو تقــادم املخــزون اســتنادا إلــى أســعار البيــع التاريخيــة.

ط. مزايا املوظفين

ــم تغطيتهــا حســب أنظمــة املؤسســة العامــة  ــن يت ــن الكويتيي ــة األخــرى الخاصــة باملوظفي إن حقــوق التقاعــد والحقــوق االجتماعي
للتأمينــات االجتماعيــة والتــي يتــم بموجبهــا تحصيــل اشــتراكات شــهرية مــن الشــركة والعامليــن ىلع أســاس نســبة مئويــة ثابتــة مــن 
الرواتــب. يتــم احتســاب حصــة الشــركة مــن املســاهمات يف هــذا النظــام كمصاريــف يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل 

يف الســنة التــي تتعلــق بهــا.

يســتحق موظفــي الشــركة مكافــأة نهايــة خدمــة وفقــًا لنصــوص قانــون العمــل الكويتــي واللوائــح الداخليــة للشــركة ىلع أســاس مــدة 
الخدمــة وآخــر راتــب والعــالوات املدفوعــة األخــرى. يتــم تحديــد املخصــص، وهــو مخصــص غيــر ممــول، بأنــه االلتــزام الــذي قــد ينشــأ 

نتيجــة لإلنهــاء اإللزامــي لخدمــة املوظفيــن بتاريــخ بيــان املركــز املالــي.

ي. املقاصة

تتــم املقاصــة بيــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ويتــم عــرض صــايف املبلــغ يف بيــان املركــز املالــي فقــط عندمــا يكــون للشــركة 
حــق قانونــي بإجــراء املقاصــة بيــن املبالــغ، ويكــون لديهــا النيــة إمــا للتســوية ىلع أســاس الصــايف أو لالعتــراف باملوجــودات وتســوية 

املطلوبــات يف آن واحــد.

ك. تحقق اإليرادات

تمثــل اإليــرادات قيمــة املبلــغ الثابــت أو املحــدد الــذي تــم اســتالمه أو املســتحق وتتضمــن إيــرادات ترتيبــات املشــاركة التــي تــم 
ــادل حركــة االتصــاالت. ــق بتب ــة فيمــا يتعل ــة والدولي إبرامهــا مــع شــركات االتصــاالت املحلي

تتحقــق إيــرادات خدمــات االتصــاالت عندمــا يتــم تقديــم الخدمــات وتحتســب بالصــايف بعــد الخصومــات والتخفيضــات املســموح بهــا. 
إن اإليــرادات املحصلــة مقدمــًا يتــم تأجيلهــا واالعتــراف بهــا ىلع أســاس االســتخدام الفعلــي أو عنــد انتهــاء فتــرة االســتخدام، أيهمــا 
يحــل أواًل. عنــد إنهــاء عقــد العميــل، يتــم إثبــات جميــع اإليــرادات املؤجلــة لألوقــات غيــر املســتخدمة يف بيــان األربــاح أو الخســائر 

والدخــل الشــامل. 

تتحقــق اإليــرادات مــن مبيعــات املعــدات واألجهــزة إلــخ، عندمــا تنتقــل مخاطــر ومزايــا ملكيــة البضاعــة إلــى املشــتري ويمكــن قيــاس 
مبلــغ اإليــرادات بشــكل موثــوق فيــه.

ل. تكاليف التمويل

ــد  ــة العائ ــاس طريق ــروف ىلع أس ــات املص ــم إثب ــالمي. يت ــل اإلس ــهيالت التموي ــروف ىلع تس ــن املص ــل م ــف التموي ــون تكالي تتك
ــامل. ــل الش ــائر والدخ ــاح أو الخس ــان األرب ــي يف بي الفعل

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
دولة الكويت 
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م. برامج والء العمالء

إن املكافآت الناتجة عن متحصالت البيع يتم تأجيلها حتى يسترد العميل املكافأة أو يتم الوفاء بااللتزام املتعلق باملكافأة.

يتــم االعتــراف باإليــرادات املؤجلــة يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل عندمــا ال يكــون مــن املحتمــل اســترداد مكافــآت 
االئتمــان.

ن. عقود التأجير

يتــم إثبــات املدفوعــات بموجــب عقــود التأجيــر التشــغيلي يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل ىلع أســاس القســط الثابــت 
ىلع مــدى فتــرة التأجيــر. ويتــم تســجيل حوافــز التأجيــر املســتلمة كجــزء مــن إجمالــي مصاريــف التأجيــر ىلع مــدى فتــرة التأجيــر.

س. املطلوبات املحتملة

ــع  ــق للمناف ــا تدف ــج عنه ــل أن ينت ــي ال يحتم ــة والت ــداث ماضي ــن أح ــأ م ــي تنش ــة الت ــات الحالي ــي االلتزام ــة ه ــات املحتمل املطلوب
ــه.  ــوق ب ــكل موث ــزام بش ــغ االلت ــاس مبل ــن قي ــي ال يمك ــة أو الت االقتصادي

ع. العمالت األجنبية

يتــم تحويــل املعامــالت املقومــة بعمــالت أجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــًا ألســعار الصــرف بتاريــخ املعاملــة. يتــم إعــادة تحويــل 
املوجــودات واملطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة بتاريــخ بيــان املركــز املالــي إلــى الدينــار الكويتــي وفقــًا ألســعار الصــرف بذلــك 

التاريــخ.
ــار  ــى الدين ــة إل ــة العادل ــها بالقيم ــم قياس ــي يت ــة الت ــالت األجنبي ــة بالعم ــر النقدي ــات غي ــودات واملطلوب ــل املوج ــادة تحوي ــم إع يت
الكويتــي وفقــا لســعر الصــرف بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. البنــود غيــر النقديــة التــي تــم قياســها ىلع أســاس التكلفــة التاريخيــة 

ــة.  ــخ املعامل ــم تحويلهــا باســتخدام ســعر الصــرف بتاري يت

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

ف. معايير وتفسيرات جديدة لم يتم تطبيقها بعد

تم إصدار املعايير التالية ولكنها ليست سارية املفعول ولم يتم تطبيقها من قبل الشركة: 

املعيار الدولي للتقارير املالية 9 األدوات املالية – التصنيف والقياس
قــام مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة بإصــدار املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 – األدوات املاليــة بصيغتــه النهائيــة يف يوليــو 2014، 
ــر  ــار الدولــي للتقاري ــر 2018، مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر. يحــدد املعي ــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 يناي ويســري ىلع الفت
ــة.  ــر املالي ــودات غي ــع املوج ــراء أو بي ــود لش ــض العق ــة وبع ــات املالي ــودات واملطلوب ــاس للموج ــق والقي ــات التحق ــة 9 متطلب املالي
ــار ســوف يكــون  ــق هــذا املعي ــاس. إن تطبي ــة - التصنيــف والقي ــي 39: األدوات املالي ــار املحاســبة الدول ــار معي يســتبدل هــذا املعي
لــه تأثيــر ىلع تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة للشــركة، ولكــن ليــس مــن املتوقــع أن يكــون لــه أي تأثيــر ىلع تصنيــف وقيــاس 

املطلوبــات املاليــة. تعمــل الشــركة ىلع تحديــد تأثيــر هــذا املعيــار ىلع البيانــات املاليــة للشــركة، عنــد تطبيقــه.

املعيار الدولي للتقارير املالية 15 - اإليرادات من العقود مع العمالء 
ــد  ــات تزوي ــب مــن هــذه الكيان ــك يتطل ــرادات وكذل ــان باإلي ــراف الكي ــة وموعــد اعت ــة 15 كيفي ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول يحــدد املعي
مســتخدمي البيانــات املاليــة بمعلومــات أكثــر وإفصاحــات ذات صلــة. يوفــر املعيــار نمــوذج فــردي واحــد مــن خمــس خطــوات قائــم 
ىلع املبــادئ ليتــم تطبيقــه ىلع جميــع العقــود مــع العمــالء. ســوف يحــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15 محــل التعليمــات الحاليــة 
ــي 11 عقــود اإلنشــاء والتفســيرات ذات  ــار املحاســبة الدول ــرادات ومعي ــي 18 اإلي ــار املحاســبة الدول ــرادات بمــا فيهــا معي لتحقــق اإلي
الصلــة، وذلــك عنــد تطبيقــه. إن املبــدأ األساســي للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15 هــو أنــه يتعيــن ىلع املنشــأة تحقيــق اإليــرادات 
ــع  ــذي تتوقــع املنشــأة اســتالمه لقــاء هــذه البضائ ــل ال ــى العمــالء بمــا يعكــس املقاب ــع والخدمــات إل بحيــث تصــف نقــل البضائ
والخدمــات. طبًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15، تقــوم املنشــأة بتحقيــق اإليــرادات عندمــا يتحقــق أداء االلتــزام، أي عندمــا تنتقــل 
إلــى العميــل »الســيطرة« ىلع البضائــع والخدمــات املتعلقــة بــأداء االلتــزام. صــدر املعيــار يف مايــو 2014 وينطبــق ىلع البيانــات املاليــة 

الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2018. 

إن الشركة بصدد تحديد أثر هذا املعيار ىلع البيانات املالية للشركة عند تطبيقه.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
دولة الكويت 
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املعيار الدولي للتقارير املالية 16 – عقود التأجير

ــدى املســتأجرين. يقــوم املســتأجر  ــة ل ــة العمومي ــا مســجاًل ضمــن امليزاني ــا فردًي ــة 16 نموذًج ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ُيقــدم املعي
بتســجيل الحــق باســتخدام األصــل الــذي ُيمثــل الحــق باســتخدام األصــل املتضمــن ومطلوبــات األصــل التــي تمثــل االلتــزام بتقديــم 
ــبة  ــل محاس ــة. تظ ــة املنخفض ــر ذات القيم ــود التأجي ــل وعق ــرة األج ــر قصي ــود التأجي ــة لعق ــاءات اختياري ــك إعف ــر. هنال ــات التأجي دفع

ــر تمويلــي وتشــغيلي. ــر كعقــود تأجي ــار الحالــي – أي أن املؤجــر يســتمر بتصنيــف عقــود التأجي املؤجــر مشــابهة للمعي

يســتبدل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 16 التعليمــات الحاليــة لعقــود التأجيــر بمــا فيهــا معيــار املحاســبة الدولــي 17 عقــود التأجيــر 
ــيرات  ــة التفس ــير لجن ــر وتفس ــود تأجي ــوي ىلع عق ــات تحت ــت الترتيب ــا إذا كان ــد م ــة 4 تحدي ــر الدولي ــيرات املعايي ــة تفس ــير لجن وتفس
الدائمــة 15 عقــود التأجيــر التشــغيلي – الحوافــز وتفســير لجنــة التفســيرات الدائمــة 27 تقييــم وجــود املعامــالت التــي تأخــذ الشــكل 
ــق املبكــر  ــر 2019. ُيســمح بالتطبي ــد 1 يناي ــدأ يف أو بع ــي تب ــرات الســنوية الت ــار ىلع الفت ــر. يســري هــذا املعي ــد التأجي ــي لعق القانون
ىلع املنشــآت التــي تقــوم بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15 اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء بتاريــخ أو قبــل التطبيــق 

ــا بتقييــم تأثيــر هــذا املعيــار ىلع املركــز واألداء املالــي للشــركة. املبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 16. تقــوم اإلداريــة حالًي
قــد يكــون لتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15 واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 16 أثــًرا 

جوهرًيــا ىلع املبالــغ املفصــح عنهــا واإلفصاحــات الــواردة يف البيانــات املاليــة للشــركة.

إال أنه من غير املمكن حاليا تقديم تقديرات معقولة ألثر تطبيق هذه املعايير حتى تقوم الشركة بعمل مراجعة تفصيلية.

مبادرة اإلفصاح )التعديالت ىلع معيار املحاسبة الدولي 7(

تتطلــب التعديــالت إفصاحــات تمكــن مســتخدمي البيانــات املاليــة مــن تقييــم التغيــرات يف املطلوبــات الناشــئة عــن أنشــطة التمويــل 
بمــا يف ذلــك التغيــرات الناتجــة مــن التدفقــات النقديــة والتغيــرات غيــر النقديــة. تســري التعديــالت للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف 
أو بعــد 1 ينايــر 2017 مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر. ال تتوقــع إدارة الشــركة أن يكــون لتطبيــق هــذه التعديــالت أي تأثيــر مــادي ىلع 

البيانــات املاليــة للشــركة.

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016



40

4. املمتلكات واملعدات

معدات الشبكة 
والبنية التحتية

موجودات 
متعلقة 

بتكنولوجيا 
أثاث وتركيباتاملعلومات

أعمال رأسمالية 
اإلجماليقيد اإلنجاز

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التكلفة

205,73422,1204,20015,387247,441يف 1 يناير 2016

37,755 15537,600 --إضافات

-)40,418(-36,5293,889 تحويالت

)1,097(-- )1,097(شطب

26,0094,35512,569284,099 241,166 يف 31 ديسمبر 2016

االستهالك 

)122,088(-)3,792()15,572()102,724(يف 1 يناير 2016

)24,960(-)123()2,937()21,900(املحمل للسنة 

617---617الشطب

)146,431(-)3,915()18,509()124,007(يف 31 ديسمبر 2016

القيمة الدفترية

117,1597,50044012,569137,668يف 31 ديسمبر 2016

تشــمل األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز املعــدات الخلويــة ومعــدات أخــرى. تلــك املوجــودات غيــر خاضعــة لالســتهالك حتــى يتــم 
فحــص الشــبكة وتكــون جاهــزة لالســتخدام.

 

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
دولة الكويت 
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معدات الشبكة 
والبنية التحتية

موجودات 
متعلقة 

بتكنولوجيا 
أثاث وتركيباتاملعلومات

أعمال رأسمالية 
اإلجماليقيد اإلنجاز

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التكلفة

166,04319,0264,08419,903209,056يف 1 يناير 2015

11639,04239,158--إضافات

-)43,558(-40,4643,094تحويالت

)773(---)773(شطب

205,73422,1204,20015,387247,441يف 31 ديسمبر 2015

االستهالك 

)95,978(-)3,561()13,031()79,386(يف 1 يناير 2015

)26,670(-)231()2,541()23,898(املحمل للسنة 

560---560الشطب

)122,088(-)3,792()15,572()102,724(يف 31 ديسمبر 2015

القيمة الدفترية

103,0106,54840815,387125,353يف 31 ديسمبر 2015

تشــمل األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز املعــدات الخلويــة ومعــدات أخــرى. تلــك املوجــودات غيــر خاضعــة لالســتهالك حتــى يتــم 
فحــص الشــبكة وتكــون جاهــزة لالســتخدام.

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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5. موجودات غير ملموسة

20162015

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

التكلفة

170,725100,910 يف 1 يناير 

60,40769,815إضافات

231,132170,725يف 31 ديسمبر 

اإلطفاء

)64,619()120,173(يف 1 يناير 

)55,554()63,464(املحمل للسنة

)120,173()183,637(يف 31 ديسمبر 

القيمة الدفترية

47,49550,552يف 31 ديسمبر 

تتكون املوجودات غير امللموسة بشكل كبير من تكاليف املشتركين. 

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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6. مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

20162015

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

44,66539,585مجمل املدينون التجاريون

)17,482()19,761(مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

24,90422,103

757809أرصدة مدينة أخرى

25,66122,912

فيما يلي التغير يف مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها خالل السنة:

20162015

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

17,48214,841يف 1 يناير

8,9657,092املحمل للسنة

 )4,451()6,686(الشطب

19,76117,482يف 31 ديسمبر

فيما يلي بيان بإجمالي أعمار املدينين التجاريين: 

20162015

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

21,95714,621أقل من 30 يومًا 

602,0021,903-30 يومًا 

901,3981,455-60 يومًا 

1502,4512,212-90 يومًا 

16,85719,394أكثر من 150 يومًا 

44,66539,585

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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7. النقد والنقد املعادل

20162015

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

3,24710,026النقد لدى البنوك

54النقد يف الصندوق

43,95141,780ودائع إسالمية

47,20351,810

)6,070(-ناقصا: ودائع إسالمية ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر

47,20345,740النقد والنقد املعادل يف بيان التدفقات النقدية

إن الودائع اإلسالمية مودعة لدى مؤسسات مالية إسالمية محلية، وتحمل معدل ربح فعلي بنسبة %0.9 )2015: %0.8( سنويًا.

8. حقوق امللكية

8.1 رأس املال

يبلــغ رأس مــال الشــركة املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل 49,940 ألــف دينــار كويتــي )2015: 49,940 ألــف دينــار كويتــي( 
يتكــون مــن 499,400,000 )2015: 499,400,000( ســهم بقيمــة 100 فلــس للســهم الواحــد ومدفــوع نقــدًا بالكامــل.

8.2 االحتياطي اإلجباري

وفقــا ملتطلبــات قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة والنظــام األساســي للشــركة، يتــم تحويــل %10 مــن ربــح 
ــه وقــف  ــذي يجــوز مع ــوع، وال ــى %50 مــن رأس املــال املدف ــي االحتياطــي إل ــى يصــل إجمال ــاري حت ــى االحتياطــي اإلجب الســنة إل

ــس اإلدارة.  ــة مجل ــاء ىلع توصي ــة الســنوية بن ــة العمومي ــرار صــادر مــن املســاهمين خــالل اجتمــاع الجمعي ــالت بق التحوي

إن توزيــع االحتياطــي اإلجبــاري محــدد باملبلــغ املطلــوب لتوزيــع أربــاح تصــل إلــى %5 مــن رأس املــال املدفــوع يف الســنوات التــي ال 
تكفــي فيهــا األربــاح املرحلــة لدفــع مثــل هــذه التوزيعــات. قامــت الشــركة خــالل الســنة بتحويــل نســبة %10 مــن صــايف ربــح الســنة 

إلــى االحتياطــي اإلجبــاري.

8.3 االحتياطي االختياري

وفقــا للنظــام األساســي للشــركة، يتــم خصــم وتحويــل نســبة مئويــة مــن ربــح الســنة، بنــاء ىلع توصيــات مجلــس اإلدارة ومــا يعتمــده 
املســاهمون، إلــى حســاب االحتياطــي االختيــاري. يجــوز وقــف هــذه التحويــالت بقــرار مــن املســاهمين مــن خــالل اجتمــاع الجمعيــة 
ــع هــذا االحتياطــي. قامــت الشــركة خــالل الســنة  ــود ىلع توزي ــات مجلــس اإلدارة. ال توجــد قي ــاء ىلع توصي ــة الســنوي وبن العمومي

بتحويــل نســبة %10 مــن صــايف ربــح الســنة إلــى االحتياطــي االختيــاري.

8.4 توزيعات أرباح مقترحة

اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة بمبلــغ 10 فلــس للســهم الواحــد بمبلــغ 4,994 ألــف دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة يف 31 
ديســمبر 2016 )2015: ال شــيء(. إن هــذا االقتــراح يخضــع ملوافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين.

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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9. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

20162015

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

2,8162,579يف 1 يناير

885487املحمل للسنة

)250()537(املدفوعات التي تم سدادها خالل السنة

3,1642,816يف 31 ديسمبر

10. تسهيالت التمويل اإلسالمي

يف عــام 2011، حصلــت الشــركة ىلع تســهيالت بمبلــغ 51,000 ألــف دينــار كويتــي مــن خــالل ترتيبــات التمويــل اإلســالمي، وبموجــب 
هــذه الترتيبــات، قامــت الشــركة بســحب تســهيالت قــرض متجــدد بمبلــغ 14,995 ألــف دينــار كويتــي )2015: 19,996 ألــف دينــار كويتي(، 

وهــو قائــم كمــا يف تاريــخ بيــان املركــز املالــي.

ــا(  ــي )250,000 ألــف دوالر أمريكــي تقريب ــار كويت ــغ 76,000 ألــف دين ــة تمويــل إســالمي بمبل يف عــام 2013، وقعــت الشــركة اتفاقي
ــغ  ــإن مبل ــا يف 31 ديســمبر 2016، ف ــع ســنوية متســاوية. كم ــات رب ــدء مــن ســبتمبر 2015 ىلع دفع تســتحق ىلع مــدى 3 ســنوات ب
32,785 ألــف دينــار كويتــي )107,125 ألــف دوالر أمريكــي تقريبــًا( )2015: مبلــغ 54,430 ألــف دينــار كويتــي؛ 179,341 ألــف دوالر أمريكــي 
تقريبــًا( ال يــزال قائمــا مــن هــذه التســهيالت. إن املبلــغ املفصــح عنــه يف بيــان املركــز املالــي بالصــايف بعــد تكلفــة التمويــل ورســوم 

التعقيــب املدفوعــة مقدمــًا وفــروق ترجمــة العمــالت األجنبيــة.

11. دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

20162015

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

14,32820,902دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

61,20770,667مستحقات ومخصصات

8,8473,438مستحق إلى طرف ذي صلة )إيضاح 16(

84,38295,007

تم اإلفصاح عن تعرض الشركة ملخاطر العملة والسيولة املتعلقة بالدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى يف إيضاح 18.

ــل  ــي( تمث ــار كويت ــي )2015: 24,665 ألــف دين ــار كويت ــغ 23,034 ألــف دين تتضمــن املســتحقات واملخصصــات نفقــات رأســمالية بمبل
النفقــات الرأســمالية التــي تكبدتهــا الشــركة ولــم يتــم اســتالم فواتيــر بهــا مــن قبــل املورديــن.

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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12. مصاريف تشغيلية

20162015

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

46,66642,598 رسوم الدخول 

18,13920,909 مصاريف مبيعات وتسويق

18,03017,478 تكاليف موظفين

20,50218,390 إصالح وصيانة

9,7169,078 اإليجار واملرافق

2,6137,784 استهالك مخزون

11,1189,470 التجوال والربط

1,4931,194 أتعاب استشارات 

8,9297,517 مخصصات

9,81911,368مصاريف تشغيلية أخرى

147,025145,786

13. مصاريف أخرى

ــار  ــار كويتــي )2015: 1,046 ألــف دين ــغ 119 ألــف دين ــة بمبل تمثــل املصاريــف األخــرى بصفــة رئيســية خســارة صــرف العمــالت األجنبي
كويتــي(.

14. الضرائب

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ــة  ــة دعــم العمال ــة قبــل خصــم ضريب يتــم احتســاب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بواقــع %1 مــن الربــح الخاضــع للضريب
الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــا لالحتســاب املعــدل ىلع أســاس قــرار مجلــس إدارة مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمــي الــذي ينــص ىلع أنــه ينبغــي اســتبعاد الدخــل مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة والتحويــل إلــى االحتياطــي القانونــي مــن ربــح 

الســنة عنــد تحديــد حصــة املســاهمة.

الزكاة

يتــم احتســاب مســاهمة الــزكاة بواقــع %1 مــن صــايف ربــح الفتــرة وفقــا ملتطلبــات القانــون رقــم 46 لعــام 2006 ويتــم تحميلهــا يف 
بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل.

ضريبة دعم العمالة الوطنية

ــدم  ــت للتق ــة الكوي ــة مؤسس ــم حص ــل خص ــرة قب ــح الفت ــايف رب ــن ص ــبة %2.5 م ــة بنس ــة الوطني ــم العمال ــة دع ــاب ضريب ــم احتس يت
ــم  ــون رقــم 19 لعــام 2000 ويت ــات القان ــم اتخــاذ مخصــص لهــا وفقــا ملتطلب ــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ويت العلمــي وال

ــر. ــامل اآلخ ــل الش ــائر والدخ ــاح أو الخس ــان األرب ــا يف بي تحميله

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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15. ربحية السهم األساسية واملخففة

20162015

39,80842,959صايف ربح السنة )ألف دينار كويتي(

499,400,000499,400,000املتوسط املرجح لعدد األسهم

8086ربحية السهم )فلس(

ــة  ــهم العادي ــدد األس ــح لع ــط املرج ــنة ىلع املتوس ــح الس ــايف رب ــيم ص ــة بتقس ــية واملخفف ــهم األساس ــة الس ــاب ربحي ــم احتس يت
ــنة. ــالل الس ــة خ القائم

16. األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات الصلة

يتــم اعتبــار األطــراف أطرافــًا ذات صلــة عندمــا يكــون للطــرف القــدرة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن خــالل وســيط أو أكثــر، ىلع 
الســيطرة ىلع الطــرف اآلخــر أو يمكنــه ممارســة تأثيــر هــام عليــه عنــد اتخــاذ قــرارات ماليــة وتشــغيلية. 

ــا  ــاء اإلدارة العلي ــس اإلدارة وأعض ــاء مجل ــركة وأعض ــيين بالش ــاهمين الرئيس ــي املس ــكل رئيس ــة بش ــراف ذات الصل ــن األط تتضم
ــا.  ــام عليه ــر ه ــة تأثي ــم ممارس ــي يمكنه ــركات الت والش

إضافــة إلــى مــا ســبق، دخلــت الشــركة أيضــا يف بعــض معامــالت أخــرى يف الســياق الطبيعــي لألعمــال مــع الشــركة األم وتــم إدراجهــا 
ضمــن مصروفــات التشــغيل. يتــم اإلفصــاح عــن الرصيــد املســتحق للشــركة األم كمــا يف تاريــخ بيــان املركــز املالــي يف إيضــاح 11.

فيما يلي املعامالت الهامة مع الشركة األم املدرجة يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل:

20162015

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

9,7649,691أتعاب إدارة 

437203مصاريف تشغيلية أخرى

ــن  ــؤولية ع ــة واملس ــم الصالحي ــن له ــيين يف اإلدارة الذي ــاء الرئيس ــس اإلدارة واألعض ــاء مجل ــا بأعض ــي اإلدارة العلي ــل موظف يتمث
ــا:  ــي اإلدارة العلي ــات موظف ــي مدفوع ــا يل ــركة. فيم ــطة الش ــيطرة ىلع أنش ــه والس ــط والتوجي التخطي

20162015

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

مدفوعات موظفي اإلدارة العليا

1,7681,616رواتب وبدالت ومزايا أخرى 

146152مكافأة نهاية الخدمة

1,9141,768

تخضع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى موافقة املساهمين يف الجمعية العمومية السنوية.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
دولة الكويت 
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17. التزامات ومطلوبات محتملة

20162015

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

االلتزامات

16,98113,546           التزامات رأسمالية

مطلوبات محتملة

6,2175,696خطابات الضمان

التزامات عقود التأجير التشغيلي

دخلــت الشــركة يف عقــود تأجيــر تشــغيلي غيــر قابلــة لإللغــاء يف إطــار النشــاط االعتيــادي لألعمــال، والتــي تتعلــق بصفــة أساســية 
ــكات واملعــدات. بمبانيهــا واملمتل

كمــا يف نهايــة فتــرة التقريــر فــإن الحــد األدنــى ملدفوعــات التأجيــر املســتقبلية بموجــب عقــود التأجيــر التشــغيلي غيــر قابلــة لإللغــاء 
مســتحقة الدفــع كمــا يلــي:

20162015

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

4,3274,160أقل من سنة واحدة

4063بين سنة واحدة وخمس سنوات

4,3674,223

18. األدوات املالية وإدارة املخاطر

نتيجة الستخدام األدوات املالية، تتعرض الشركة للمخاطر التالية:

• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق

يبيــن هــذا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض الشــركة لــكل مــن املخاطــر أعــاله، كمــا يوضــح أهــداف الشــركة وسياســاتها وأنشــطتها 
نحــو قيــاس تلــك املخاطــر وإدارتهــا وكيفيــة إدارة الشــركة لــرأس املــال.

إطار عمل إدارة املخاطر

يتولــى مجلــس اإلدارة املســئولية العامــة إلعــداد واإلشــراف ىلع اإلطــار العــام إلدارة املخاطــر لــدى الشــركة. كمــا أن مجلــس اإلدارة 
مســئول عــن وضــع و مراقبــة سياســات إدارة املخاطــر بالشــركة.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
دولة الكويت 
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تــم إعــداد سياســات إدارة املخاطــر بالشــركة بهــدف التعــرف ىلع املخاطــر التــي تواجــه الشــركة وتحليلهــا، ووضــع حــدود وضوابــط 
مخاطــر مالئمــة، ومراقبــة املخاطــر ومــدى االلتــزام بالحــدود املوضوعــة. وتتــم مراجعــة سياســات ونظــم إدارة املخاطر بشــكل منتظم 
لتعكــس التغيــرات التــي تحــدث يف ظــروف الســوق ويف أنشــطة الشــركة. إن الشــركة تهــدف مــن خــالل معاييــر وإجــراءات التدريــب 

واإلدارة لديهــا نحــو تعزيــز بيئــة رقابيــة منضبطــة وبنــاءة والتــي يفهــم كافــة املوظفــون مــن خاللهــا أدوارهــم ومســئولياتهم.

تقــوم لجنــة املخاطــر لــدى الشــركة باإلشــراف ىلع كيفيــة مراقبــة اإلدارة لاللتــزام بسياســات وإجــراءات إدارة املخاطــر لــدى الشــركة 
ومراجعــة مــدى كفايــة إطــار إدارة املخاطــر فيمــا يخــص املخاطــر التــي تواجههــا الشــركة.

مخاطر االئتمان

إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة املاليــة للشــركة يف حــال عجــز العميــل أو الطــرف املقابــل يف األداة املاليــة عــن ســداد 
التزاماتــه التعاقديــة، وتنشــأ تلــك املخاطــر بشــكل أساســي مــن مســتحقات الشــركة مــن العمــالء واألرصــدة لــدى البنــوك.

التعرض ملخاطر االئتمان

إن القيمــة الدفتريــة للموجــودات املاليــة تمثــل الحــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان. فيمــا يلــي الحــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر 
االئتمــان كمــا يف تاريــخ بيــان املركــز املالــي:

20162015

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

25,66122,912مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

3,24710,026النقد والنقد املعادل 

43,95141,780ودائع إسالمية

72,85974,718

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

ــة لــكل عميــل. إن الخصائــص الســكانية لقاعــدة عمــالء  ــر تعــرض الشــركة ملخاطــر االئتمــان بشــكل أساســي بالســمات الفردي يتأث
الشــركة بمــا فيهــا مخاطــر التخلــف عــن الســداد ىلع مســتوى القطــاع والدولــة التــي يعمــل بهــا العمــالء لهــا تأثيــر محــدود ىلع 

مخاطــر االئتمــان.

ــود  ــم بن ــة قبــل تقدي ــد مــن حيــث الجــدارة االئتماني ــم بموجبهــا إجــراء تحليــل لــكل عميــل جدي أعــدت الشــركة سياســة ائتمــان يت
وشــروط الشــركة القياســية. يتــم الســيطرة ىلع التعــرض ملخاطــر االئتمــان مــن خــالل حــدود الطــرف املقابــل التــي يتــم مراجعتهــا 
ــة  ــر أن كاف ــة وتعتب ــراف املقابل ــي لألط ــي داخل ــف ائتمان ــركة تصني ــدى الش ــد ل ــنويا. ال يوج ــل اإلدارة س ــن قب ــا م ــة عليه واملوافق

ــة التــي تتعامــل معهــا الشــركة لهــا نفــس التصنيــف االئتمانــي. األطــراف املقابل

ليــس لــدى الشــركة أي تعــرض جوهــري ملخاطــر االئتمــان ألي طــرف مقابــل أو مجموعــة أطــراف مقابلــة لهــا نفــس ســمات املخاطر. 
ال تطلــب الشــركة ضمانــات فيمــا يتعلــق باملدينيــن التجارييــن واألرصــدة املدينــة األخــرى.

قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص لالنخفــاض يف القيمــة يمثــل تقييمهــا للخســائر املتكبــدة بالنســبة للمدينيــن التجارييــن واألرصــدة 
املدينــة األخــرى. إن العناصــر األساســية لهــذا املخصــص عبــارة عــن عنصــر خســارة مجمــع يتعلــق بالخســائر التــي تــم تكبدهــا ولكــن 
لــم يتــم تحديدهــا بعــد. يتــم تحديــد مخصــص الخســارة املجمــع ىلع أســاس املعلومــات التاريخيــة إلحصائيــات الدفــع للموجــودات 

املاليــة املماثلــة. 

تبلــغ دورة االئتمانيــة العاديــة االئتمانيــة العاديــة لــدى الشــركة 30 يومــا. ويتــم تصنيــف جميــع املبالــغ املســتحقة ألكثــر مــن 30 يومــا 
بأنهــا “ تــم إصــدار فواتيــر لهــا ومضــى ميعــاد اســتحقاقها”.

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

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016



50

اإلجمالي2016

مخصص الديون 
املشكوك يف 

تحصيلها

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

-21,957تم إصدار فواتير لها ولم يمضي ميعاد استحقاقها

23,46519,761تم إصدار فواتير لها ومضى ميعاد استحقاقها

45,42219,761

اإلجمالي2015

مخصص الديون 
املشكوك يف 

تحصيلها

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

-14,621تم إصدار فواتير لها ولم يمضي ميعاد استحقاقها

25,77317,482تم إصدار فواتير لها ومضى ميعاد استحقاقها

40,39417,482

النقد والنقد املعادل

ــة  ــات ائتماني ــع بتصنيف ــي تتمت ــدى األطــراف الت ــوال فقــط ل ــداع األم تحــد الشــركة مــن التعــرض ملخاطــر االئتمــان مــن خــالل إي
ــه.  ــاء بالتزامات ــرف يف الوف ــاق أي ط ــع إخف ــإن اإلدارة ال تتوق ــة، ف ــات االئتماني ــذه التصنيف ــى ه ــر إل ــة. وبالنظ مالئم

مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة يف عــدم قــدرة الشــركة ىلع الوفــاء بالتزاماتهــا الناتجــة عــن املطلوبــات املاليــة التــي يتــم تســويتها عــن 
طريــق تقديــم النقــد أو أصــل مالــي آخــر. إن إســلوب الشــركة يف إدارة مخاطــر الســيولة هــو التأكــد، قــدر اإلمــكان، مــن توافــر الســيولة 
ــة أو  ــر مقبول ــائر غي ــة خس ــد أي ــك دون تكب ــط، وذل ــات الضغ ــة وأوق ــروف العادي ــتحقاقها يف الظ ــد اس ــا عن ــة التزاماته ــة لتلبي الكافي

التعــرض ملخاطــر املســاس بســمعة الشــركة.

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
دولة الكويت 
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فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:

31 ديسمبر 2016

التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومةاملطلوبات املالية غير املشتقة

القيمة 
الدفترية

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

49,877-47,13338,14711,730تسهيالت التمويل اإلسالمي

69,247--69,24769,247دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى*

116,380107,39411,730-119,124

االلتزامات

16,981--16,98116,981شراء ممتلكات ومعدات

4,367-4,3674,32740التزامات التأجير التشغيلي

21,34821,308 40-21,348

*يستثنى من الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى أعاله اإليرادات املؤجلة واإليرادات املستلمة مقدمًا.

31 ديسمبر 2015

التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومةاملطلوبات املالية غير املشتقة

القيمة 
الدفترية

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

72,37141,81121,11610,62873,555تسهيالت التمويل اإلسالمي

77,776--77,77677,776دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى*

150,147119,58721,11610,628151,331

االلتزامات

13,546--13,54613,546شراء ممتلكات ومعدات

4,223-4,2234,16063التزامات التأجير التشغيلي

17,76917,70663-17,769

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
دولة الكويت 
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مخاطر السوق

تتمثــل مخاطــر الســوق يف تأثيــر التقلبــات التــي تحــدث يف أســعار الســوق مثــل معــدالت الصــرف األجنبــي ومعــدالت الربــح وأســعار 
ــو إدارة  ــوق ه ــر الس ــة إدارة مخاط ــن عملي ــدف م ــة. إن اله ــن األدوات املالي ــا م ــة مقتنياته ــركة أو قيم ــرادات الش ــهم ىلع إي األس
ــد. ــى الحــد األقصــى مــن العوائ ــار الوصــول إل ــة، مــع األخــذ يف االعتب التعرضــات ملخاطــر الســوق وضبطهــا يف إطــار حــدود مقبول

ينشأ تعرض الشركة ملخاطر السوق مما يلي:

•  مخاطر العمالت األجنبية
• مخاطر معدل الربح

مخاطر العمالت األجنبية

ــة نتيجــة  ــة املســتقبلية لــألدوات املالي ــة أو التدفقــات النقدي ــة هــي املخاطــر الناشــئة عــن تذبــذب القيمــة العادل إن مخاطــر العمل
ــي. ــرات يف معــدل الصــرف األجنب التغي

ــالمي  ــل اإلس ــهيالت التموي ــرى وتس ــة األخ ــدة الدائن ــن واألرص ــن التجاريي ــة ىلع الدائني ــالت األجنبي ــر العم ــركة ملخاط ــرض الش تتع
والودائــع اإلســالمية املقومــة بعمــالت غيــر الدينــار الكويتــي وهــو عملــة التعامــل للشــركة. وتلــك املعامــالت يتــم القيــام بهــا بصــورة 

أساســية بالــدوالر األمريكــي مــع الشــركة األم والبنــوك واملورديــن اآلخريــن.

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

التعرض ملخاطر العمالت األجنبية

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

20162015

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

11,92525,439دوالر أمريكي )قصير(

فيما يلي معدالت الصرف الهامة املطبقة خالل السنة:

20162015

متوسط 
سعر الصرف

سعر الصرف 
الفوري

متوسط 
سعر الصرف

سعر الصرف 
الفوري

0.304770.306050.301270.30350دوالر أمريكي

تحليل الحساسية

إن ارتفــاع/ )انخفــاض( الدينــار الكويتــي، كمــا هــو مبيــن أدنــاه، مقابــل الــدوالر األمريكــي كمــا يف 31 ديســمبر، قــد يؤثــر ىلع قيــاس 
األدوات املاليــة املقومــة بعملــة أجنبيــة ويــؤدي إلــى زيــادة / )نقــص( حقــوق امللكيــة واألربــاح أو الخســائر باملبالــغ املعروضــة أدنــاه. 
إن هــذا التحليــل يســتند إلــى فــروق معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة التــي تعتبرهــا الشــركة معقولــة يف تاريــخ بيــان املركــز املالــي. 

إن هــذا التحليــل يفتــرض ثبــات كافــة املتغيــرات األخــرى. 

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
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تم القيام بهذا التحليل ىلع نفس األسس املتبعة لسنة 2016.

بيان األرباح أو الخسائر

20162015

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

358763التغير بنسبة 3%

مخاطر معدل الربح

إن مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية لــألدوات املاليــة نتيجــة التغيــرات يف 
معــدالت الربــح بالســوق.

تتكــون األدوات املاليــة التــي تعــرض الشــركة إلــى مخاطــر معــدل الربــح بصفــة أساســية مــن النقــد والنقــد املعــادل وودائــع ألجــل 
وتســهيالت تمويــل إســالمي.

الودائــع اإلســالمية لــدى الشــركة لفتــرة قصيــرة األجــل ومحــدد بمعــدالت ثابتــة ولذلــك تعتقــد اإلدارة أن مخاطــر الخســائر الجوهريــة 
الناتجــة عــن التقلبــات يف معــدل الربــح تظــل محــدودة.

تــم الحصــول ىلع تســهيالت التمويــل اإلســالمي للشــركة بمعــدل متغيــر والتغيــر بنســبة 10٪ يف معــدل األربــاح لــن يكــون لــه تأثيــر 
مــادي ىلع بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل.

القيمة العادلة لألدوات املالية

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه لبيــع أحــد األصــول أو دفعــه لنقــل التــزام يف معاملــة منتظمــة بيــن املشــاركين 
يف الســوق يف تاريــخ القيــاس. تفتــرض قيــاس القيمــة العادلــة أن معامــالت بيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام تقــع بــأي مــن الحالتيــن:

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

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

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو املطلوبــات باســتخدام االفتراضــات التــي يســتخدمها املشــاركين يف الســوق عنــد تســعير 
املوجــودات أو املطلوبــات، ىلع افتــراض أن املشــاركين يف الســوق يعملــون لتحقيــق أفضــل املصالــح االقتصاديــة.

تســتخدم الشــركة أســاليب التقييــم املناســبة حســب الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، وتعظيــم 
اســتخدام املدخــالت القابلــة للقيــاس ذات الصلــة والحــد مــن اســتخدام املدخــالت غيــر القابلــة للقيــاس.

ــة ضمــن  ــات املالي ــة لهــا يف البيان ــاس أو اإلفصــاح عــن القيمــة العادل ــم قي ــي يت ــات الت ــع املوجــودات واملطلوب ــف جمي ــم تصني يت
ــة، املبيــن ىلع النحــو التالــي، اســتنادا إلــى أقــل مســتوى للمدخــالت الــذي يكــون هامــا لقيــاس  التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل

ــة ككل: ــة العادل القيم
• املستوى األول: األسعار املعلنة )غير معدلة( يف األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املطابقة. 

• املستوى الثاني: طرق تقييم يكون فيها أقل مستوى من املدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ملحوظًا سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر.

• املستوى الثالث: طرق تقييم يكون فيها أقل مستوى من املدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة غير ملحوظًا.
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بالنسبة لألدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة من خالل خصم التدفقات النقدية املستقبلية بسعر السوق 
الحالي ىلع عائدات األدوات املالية املماثلة.

تتألف األدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية. 

تتألــف املوجــودات املاليــة مــن النقــد والنقــد املعــادل واملدينيــن التجارييــن واألرصــدة املدينــة األخــرى. تتألــف املطلوبــات املاليــة 
مــن الدائنيــن التجارييــن واألرصــدة الدائنــة األخــرى واملســتحق إلــى أطــراف ذات صلــة وتســهيالت التمويــل اإلســالمي.

ــرض  ــط لغ ــتخدم فق ــة وتس ــا الدفتري ــن قيمته ــر ع ــكل كبي ــف بش ــة ال تختل ــات املالي ــودات واملطلوب ــة للموج ــة العادل إن القيم
اإلفصــاح. يتــم تصنيــف القيمــة العادلــة لهــذه األدوات املاليــة وفقــا للمســتوى الثالــث وتحــدد ىلع أســاس أســاس التدفقــات النقديــة 

ــة. املخصومــة، مــع معظــم املدخــالت الهامــة تمثــل معــدل الخصــم الــذي يعكــس مخاطــر االئتمــان لألطــراف املقابل

19. إدارة مخاطر رأس املال

تهــدف سياســة الشــركة نحــو الحفــاظ ىلع قاعــدة رأســمالية قويــة ممــا يــؤدي إلــى الحفــاظ ىلع ثقــة املســتثمرين والدائنيــن والســوق 
ــة  ــق بخطــة األعمــال طويل ــة أداء الشــركة فيمــا يتعل ــز التطــورات املســتقبلية لألعمــال. يقــوم مجلــس اإلدارة بمراقب ــك لتعزي وكذل

األجــل وأهــداف الربحيــة طويلــة األجــل.

إن أهداف الشركة يف إدارة رأس املال:

• الحفــاظ ىلع قــدرة الشــركة ىلع االســتمرار يف عملياتهــا مــن أجــل مواصلــة تحقيــق عوائــد للمســاهمين ومنافــع لألطــراف أصحــاب 
املصلحــة اآلخريــن.

• توفير عائد مالئم للمساهمين من خالل تسعير املنتجات والخدمات بالتناسب مع مستوى املخاطر.

20. قطاعات التشغيل

تقــدم الشــركة خدمــات االتصــاالت يف الكويــت حيــث تكســب اإليــرادات وتتكبــد املصاريــف، ويتــم مراجعــة نتائجهــا بانتظــام مــن قبــل 
مجلــس إدارة الشــركة. ووفقــا لذلــك، فــإن الشــركة لديهــا قطــاع أعمــال واحــد فقــط لرفــع التقاريــر واملعلومــات املتعلقــة بالقطــاع 

مبينــة يف بيــان املركــز املالــي وبيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل.
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