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يف ملحة وأبرز 
املؤشرات املالية

تصفح تقريرنا السنوي بما يف 
ذلك فيلمنا واملزيد من املحتويات 

املصورة.

www.viva.com.kw/ar2018

* أوصى مجلس إدارة VIVA يف تاريخ 4 فبراير 2019 بتوزيع أرباح 
نقدية ىلع املساهمين بواقع 40 فلسًا للسهم الواحد أي بما يمثل 

40% من القيمة االسمية للسهم وذلك عن عام 2018، علمًا بأن هذه 
التوصية تخضع ملوافقة الجمعية العمومية العادية للشركة.

** النتائج املالية لعام 2016، لم يطبق عليها بأثر رجعي املعيار 
الدولي للتقارير املالية رقم 15 ورقم 9 .
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أول شركة إتصاالت تعرض تجربة

يف الكويت
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 ىلع 
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نبذة عن شركة 
VIVA االتصاالت الكويتية

من خالل نهجها املتمحور حول العمالء 
واملوظفين، نجحت VIVA يف تأسيس نفسها 

كثاني أكبر مشغل يف السوق الكويتي، مع أكثر 
من 2.2 مليون عميل. حققت الشركة هذه الحصة 

الكبيرة من السوق من خالل تقديم مجموعة 
مبتكرة من املنتجات والخدمات املتقدمة، 
وشبكة متطورة، والوصول إلى خدمة ذات 

مستوى عاملي.

شركة االتصاالت الكويتية
VIVA هي أحدث مزود 
لخدمات االتصاالت يف 

الكويت، شركة مساهمة 
كويتية تأسست بموجب 

املرسوم األميري رقم 
187 بتاريخ 22 يوليو 

لعام 2008 للتشغيل 
وإدارة شبكة املحمول 

واالتصاالت املتنقلة 
الثالثة GSM يف دولة 

الكويت بموجب القانون 
رقم 2 لعام 2007. 

 VIVA وعليه بدأت شركة
عملياتها وأعمالها يف 

ديسمبر 2008 وأدرجت 
يف بورصة الكويت يف 

ديسمبر 2014.

بهدف توفير قيمة للمساهمين من خالل عائد 
ثابت ىلع استثماراتهم، تقدم VIVA سرعة إنترنت 
فائقة بفضل تنفيذ شبكة 4G LTE األكثر تطورًا 

وشبكة )HSDPA( يف الكويت، مما يؤدي إلى أداء 
عالي للشبكة.
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رسالتنا
 ورؤيتنا

قيمنا

الحيوية  
لدينا شغف باألداء واالبتكار   

وتحقيق جودة فائقة. 
ونتسم بالفعالية وسرعة 

االستجابة الحتياجات 
عمالئنا.

الشفافية  
نتسم باالنفتاح واملصداقية والتعاون.  

التفاعلية  
يدور كل ما نفعله حول الوفاء   

باحتياجات عمالئنا وإحداث مزيد من 
التفاعل والتواصل معهم.

اإلرضاء  
نوفر مجموعة متكاملة من   
املنتجات التي يسهل ىلع 

العمالء فهمها. ويحقق 
كل ما نفعله قيمة إضافية 

ويساعد عمالئنا ىلع التمتع 
بحياة أكثر متعة مليئة 

باملكافآت.

رؤيتنا
تقوم رؤيتنا ىلع العمل من أجل توفير خدمات ومنتجات 
إضافية فريدة تلبي طموحات عمالئنا وتفي باحتياجاتهم. 

ويتحقق ذلك من خالل إتاحة فرص غير محدودة لعمالئنا 
يف قطاع االتصاالت بهدف تعزيز عالقاتنا معهم وإعطائهم 

أفضل تجربة ىلع مدار الساعة.

تتجسد رؤيتنا يف فهم أساسي ومفصل للسوق الكويتي 
والتركيز ىلع احتياجات العمالء يف كل ما نقوله ونفعله. لقد 

تعهدنا بالعمل ىلع إثراء حياة عمالئنا من خالل االتصاالت 
السلكية والالسلكية والترفيه واملعلومات وخدمات نقل 

البيانات.
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حضرات السادة مساهمي شركة
VIVA االتصاالت الكويتية 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للسنة 
املنتهية يف 31 ديسمبر 2018، والتي تتزامن أيضًا مع 

ذكرى مرور عشر سنوات ىلع إنطالقة VIVA. يتضمن هذا 
التقرير ملخص عن أدائنا وأنشطتنا املتنوعة خالل عام تميز 
بتحقيق نتائج مالية وتشغيلية جيدة حيث بلغ صايف األرباح 

50.4 مليون دينار كويتي ىلع الرغم من املنافسة القوية 
والتحديات التي شهدها قطاع االتصاالت يف دولة الكويت. 

هذا العام نجحت شركة اإلتصاالت الكويتية VIVA يف تنفيذ 
االستراتيجيات املتكاملة لتلبية طلب السوق. ونحن فخورون 

بأن VIVA قد حافظت ىلع ريادتها يف سوق االتصاالت 
الكويتي ودول مجلس التعاون الخليجي، من خالل تطوير 

خدمات ومنتجات وحلول تقنية مبتكرة واستخدام أحدث 
الوسائل التكنولوجية إلرضاء كافة شرائح عمالئنا األفاضل.

سوق اإلتصاالت
استمرت VIVA يف االستفادة من معدل انتشار الهاتف 

النقال املرتفع يف الكويت بنسبة 180%، بالرغم من ظهور 
 IP العديد من التحديات. ومع ازدياد استخدام تقنية

للتسجيل الصوتي، دون وجود تأثير ىلع االسعار لالستخدام 
املرتفع للبيانات، مما اضطر مزودو الخدمة املتنقلة إلى 

توسيع نطاق منتجاتهم والتوجه نحو خلق مصادر دخل بديلة. 
وقد وضع انخفاض أسعار خدمات االتصاالت يف السوق 

مزيًدا من الضغوط ىلع صايف األرباح، ولكن ىلع الرغم من 
هذه التحديات، أظهرت VIVA مرونة كبيرة وقدرة ىلع تحقيق 

أرباح جيدة. 

خلق قيمة املساهم
نهدف بشكل أساسي إلى تشجيع اإلستثمار يف شركتنا من 
أجل دعم خدماتنا التي نقدمها للعمالء يف السوق الكويتي. 

وعلينا أن نثبت ملساهمينا أن ثقتهم بنا يف محلها، وأن 
العوائد التي نحققها مستدامة ومميزه. ويف ظل املنافسة 

 VIVA التي يشهدها قطاع االتصاالت الكويتي، استطاعت
أن تحقق نموًا يف عملياتها مع مستويات جيدة من الربحية 

وتعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل 
ملساهميها.

خالل عام 2018، تمكنت VIVA من تحقيق نمو بنسبة %18 
يف صايف األرباح التي بلغت 50.4 مليون د.ك )ربحية السهم 
101 فلسًا( مقارنة بصايف أرباح وصلت إلى 42.8 مليون د.ك 

)ربحية السهم 86 فلسًا( يف عام 2017 . من جهة أخرى، عززت 
VIVA قاعدة حقوق املساهمين حيث بلغت 192 مليون د.ك 

يف نهاية عام 2018 وبنسبة نمو 22%. وقد أوصى مجلس 
إدارة VIVA بتوزيع أرباح نقدية ىلع املساهمين بواقع 40 

فلس للسهم الواحد أي بما يمثل 40% من القيمة اإلسمية 
للسهم وذلك عن عام 2018، علمًا بأن هذه التوصية تخضع 

ملوافقة الجمعية العمومية العادية للشركة. 

إن هذه النتائج التي حققتها VIVA خالل عام 2018 تعكس 
جهود الشركة الدؤوبة وتفاني مجلس اإلدارة إلى جانب 
اإلدارة التنفيذية واملوظفين كٌل ضمن إطار عمله. وتجد 

VIVA نفسها ملتزمة بتحسين جودة خدمة العمالء والكفاءة 
التشغيلية، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل الحقًا يف هذا 

التقرير.

حوكمة الشركات
تحرص VIVA دائمًا ىلع تطبيق جميع التعليمات واللوائح 

وأنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق املال 
يف دولة الكويت، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل 
 VIVA والشفافية وحماية املساهمين، كما نحرص يف

ىلع تطبيق جميع القوانين والتعليمات التي تتماشى مع 
قيمنا واألسس املهنية التي تقود عملنا لتصب يف مصلحة 

مساهمينا وموظفينا. وسوف نتطرق الى جميع التفاصيل 
الخاصة بذلك يف تقرير حوكمة الشركات الحقًا. 

املسؤولية االجتماعية
وإضافة إلى عملياتنا التجارية، ُعرفت VIVA منذ تأسيسها 

بالتزامها الراسخ باملسؤولية االجتماعية حيث تساهم بشكل 
منتظم يف تطوير املجتمع الكويتي ىلع املستوى الصحي 

والرياضي والتعليمي والبيئي وريادة األعمال.
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شكر وتقدير
بالنيابة عن مجلس إدارة شركة االتصاالت الكويتية VIVA أود 

أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه، وإلى سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل، وإلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح 
وحكومته املوقرة، أسمى آيات الشكر والعرفان ىلع دعمهم 
املتواصل لقطاع االتصاالت الذي يضع وطننا الغالي الكويت 

ىلع خارطة الدول املتقدمة واملتطورة. 

وأتوجه بالشكر أيضًا إلى جميع أفراد عائلة VIVA ىلع تفانيهم 
وإخالصهم يف العمل وجهودهم الحثيثة التي أثمرت تميزًا 
وإبداعًا. كما أعرب عن خالص شكري وامتناني إلى عمالئنا 

ومساهمينا الكرام الذين واصلوا دعمهم وثقتهم بمستقبل 
VIVA الواعد، حيث مّكن هذا االلتزام VIVA من تحقيق هذا 

النمو امللحوظ الذي شهدته الشركة ىلع مدى العشر 
سنوات املاضية.

الدكتور/ محمود أحمد عبد الرحمن
رئيس مجلس اإلدارة
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هيكل املساهمين

شركة اإلتصاالت السعودية

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الهيئة العامة لالستثمار

املستثمرين األفراد

اإلعالنات الرئيسية
 VIVA وبنك بوبيان يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون 

دينار كويتي )12 فبراير 2018(
وّقعت شركة االتصاالت الكويتية VIVA وبنك بوبيان اتفاقية 
تمويل بقيمة 40 مليون دينار كويتي بعمالت مختلفة ألجل 
خمس سنوات يشمل تسهيالت مرابحة تتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية، بهدف تطوير شبكة االتصاالت لدى 
VIVA وتمويل خططها التوسعية يف دولة الكويت.

 Oracle Fusion Revenue تعلن عن نجاح تنفيذ VIVA
Management

أطلقت الشركة نظاًما جديًدا إلدارة العائدات )FRM(، وهو 
أول تطبيق قائم ىلع السحابة لـ VIVA وأول نظام إلدارة 

اإليرادات بالكامل يف دول مجلس التعاون الخليجي يتوافق 
مع معايير التقارير املالية الدولية )IFRS15(. وقد شهد هذا 

املشروع تعاونًا فعااًل مع شركة أوراكل، إحدى الشركات 
العاملية الرائدة يف هذا املجال.

VIVA أول شركة اتصاالت تعرض تجربة حّية لخدمات 5G يف 
الكويت )5 يونيو 2018(

لقد أصبحت VIVA أول شركة اتصاالت يف الكويت تقدم 
الجيل الخامس الذي ال مثيل له لعمالئها من خالل 

استضافة تجربة الختبار التقنية بشكل فعلي. يعكس هذا 
الحدث التزام VIVA املستمر تجاه عمالئها يف تقديم أحدث 

التقنيات التي تلبي التوقعات. ويعد هذا اإلطالق الخطوة 
األولى يف عرض قدرة VIVA ىلع تقديم خدمات الجيل 
الخامس، أما توفيرها بشكل عملي للعمالء سيتم فور 

الحصول ىلع موافقات املنّظم.

VIVA واألعالي توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
)12 أغسطس 2018(

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، وشركة األعالي 
لإلتصاالت، اتفاقية شراكة استراتيجية، تخّول بموجبها 

األخيرة بأن تكون املوزع الرئيسي والحصري لخطوط الدفع 
املسبق وبطاقات اعادة التعبئة الخاصة بشركة VIVA يف 

سوق االتصاالت الكويتي. وتعد هذه الشراكة جزًءا من خطة 
توسعة شركة VIVA، حيث توفر حلواًل مبتكرة لعمالئها.

بحسب تقييم MEIRA تحصد شركة اإلتصاالت الكويتية 
VIVAجائزة املركز األول يف الكويت “الشركة الرائدة 
بعالقات املستثمرين لعام 2018” والثالث يف الشرق 

األوسط. )30 سبتمبر 2018(
حصلت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، مشغل االتصاالت 

األسرع نموًا واألكثر تقدمًا يف الكويت، ىلع لقب “شركة 
رائدة يف عالقات املستثمرين يف الكويت” يف حفل توزيع 

جوائز MEIRA يف دبي، اإلمارات العربية املتحدة. كما حصل 
الفريق ىلع الجائزة الثالثة لنفس الفئة يف جميع أنحاء 

منطقة الشرق األوسط، بحضور أكبر الشركات املدرجة من 
جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقعت VIVA اتفاقية مبدئية لبيع وشراء أسهم كواليتي نت 
)1 نوفمبر 2018(

قامت شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع )VIVA( بتوقيع 
اتفاق أولي بتاريخ 1 نوفبمر 2018 مع شركة البحرين 

لالتصاالت السلكية والالسلكية وبنك الكويت الوطني 
ش.م.ك.ع لشراء كامل رأسمال شركة كواليتي نت للتجارة 

العامة واملقاوالت ذ.م.م وذلك بسعر يتم تقديره عند انتهاء 
عملية نقل امللكية بشكل كامل إلى VIVA، بشرط تحقق 

شروط محددة تم االتفاق عليها بين األطراف يف العقد 
األولي. وسيتم نقل امللكية إلى VIVA بعد توقيع اتفاق 

بيع وشراء األسهم النهائي والحصول ىلع موافقة الجهات 
الرقابية.

)12 فبراير 2018(

معلومات املساهمين
و أبرز اإلعالنات

51.8%

10.3%

6%

31.8%
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حضرات السادة املساهمين،

كلمة الرئيس
التنفيذي

لقد حققت VIVA خالل عام 2018 العديد من اإلنجازات، حيث 
أتممنا عقدنا األول وعززنا موقعنا يف سوق اإلتصاالت ىلع 

الرغم من املنافسة القوية نتيجة استمرار طرح املنتجات 
الجديدة وانخفاض األسعار التي يشهدها السوق. نحن 

فخورون هذا العام بأننا حافظنا ىلع مكانتنا يف السوق من 
حيث اإليرادات التشغيلية. كما حافظنا ىلع مركزنا كثاني أكبر 
مشغل لالتصاالت يف دولة الكويت وىلع ريادتنا يف السوق 

من خالل تحقيق توقعات وتطلعات عمالئنا.

عقد من النمو
إن االحتفال بمرور 10 سنوات من النمو املستمر يقدم فرصة 
للتأمل يف مسيرة VIVA االستثنائية. ومنذ إطالقها كعالمة 
تجارية منافسة يف السوق، تم تعزيز نمو VIVA الطموح من 

خالل االبتكار املستمر وااللتزام بتقديم القيمة للمساهمين 
والعمالء واملوظفين.

ان سر نجاح VIVA يأتي من خالل نهجنا الذي يركز ىلع 
العمالء واالستماع واالستجابة ملتطلبات السوق. يف عامنا 

األول من العمليات، اكتسبت VIVA نصف مليون عميل، 
ومنذ ذلك الحين واصلنا الريادة يف تقديم أفضل املنتجات 

والخدمات، من توفير النطاق العريض املحمول عالي السرعة 
ثم إطالق موبايلiPhone من Apple ومن ثم إطالق تقنية 

الـ 4G-LTE، ويف هذا العام، تجربة حية لخدمات شبكة الجيل 
الخامس .5G مع دخول VIVA يف املرحلة التالية من النمو، 

نستمر يف تحديد فرص االبتكار يف قطاع االتصاالت.

النتائج املالية
حققت الشركة مستوى جيد من اإليرادات عام 2018 يف ظل 

املنافسة القوية لتصل إلى 288 مليون دينار كويتي. وتأتي 
هذه النتائج بفضل جودة الخدمات والتنويع يف العروض 

والباقات التي تقدمها الشركة والتي تتناسب مع احتياجات 
جميع فئات املجتمع، هذا وقد وصلت قاعدة العمالء لدى 

VIVA إلى حوالي 2.2 مليون عميل يف نهاية عام 2018. 
وقد أثمرت هذه النتائج تحقيق الشركة صايف أرباح بلغت 

50.4 مليون دينار كويتي )ربحية السهم 101 فلس( يف 
عام 2018 بنسبة نمو 18% مقارنة بأرباح العام املاضي التي 
بلغت 42.8 مليون دينار كويتي )ربحية السهم 86 فلس(. 

وقد تمكنت الشركة من تحقيق نمو يف األرباح ىلع الرغم 

من استقرار مستوى اإليرادات مقارنة بالعام السابق نتيجة 
استراتيجية خفض التكاليف بدعم من جميع قطاعات 

الشركة دون تأثير ىلع جودة الخدمات التي نقدمها لعمالئنا. 
وقد ارتفعت قاعدة حقوق املساهمين بنسبة 22% لتصل 
إلى 192 مليون دينار كويتي يف نهاية عام 2018 مقارنة بـ 

156.9 مليون دينار كويتي يف نهاية عام 2017. 

التحديات واإلنجازات التشغيلية
أدت بيئة السوق التنافسية هذا العام لظهور عقبات تشغيلية 

كثيرة تمكنت VIVA من التغلب عليها بالتركيز ىلع خلق 
القيمة وتعزيز تجربة العمالء. فقد بحثت VIVA عن ايجاد 

مشاركة أفضل للجودة مع العمالء اليجاد فهم أعمق 
لكيفية خلق أىلع قيمة للعمالء من خالل طرح العديد من 
املنتجات والخدمات والتركيز ىلع أكثر املنتجات والخدمات 

تناسًبا مع عمالئنا. 

لقد عززت VIVA أيضًا وجودها التجاري يف مختلف أنحاء 
الكويت حتى أصبحت تشمل 92 فرعًا لنكون ىلع مقربة 

من عمالئنا وتلبية الطلب املتزايد ىلع خدماتنا ومنتجاتنا، 
فضاًل عن تميز VIVA خالل العام الحالي وحصولها ىلع عدد 

من الجوائز، حيث حصدت هذا العام جائزة املركز الثالث 
كأفضل شركة يف الشرق األوسط يف عالقات املستثمرين 
لعام 2018، كما حصدت املركز األول يف الكويت “الشركة 

الرائدة بعالقات املستثمرين لعام 2018” بحسب تقييم 
MEIRA، وجائزة Best Network Development كأفضل 

تطوير شبكة إتصاالت يف منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وذلك يف حفل 5G MENA Awards 2018، وجائزة 

Speedtest Award 2017 من شركة Ookla كأفضل شبكة 
موبايل إنترنت يف الكويت، كما أطلقت خدمة االتصال 

الصوتي VoLTE Plus، كما كانت VIVA أول شركة إتصاالت 
يف الكويت تعرض تجربة حية لخدمات شبكة الجيل الخامس 

5G لعمالئها.

وشهد هذا العام مزيًدا من التقدم يف العمليات للحفاظ ىلع 
VIVA مكانتنا كقادة يف قطاع االتصاالت. أطلقت 

 ”Voice over Long Term Evolution Plus“ )VoLTE Plus(
وأصبحت أول شركة اتصاالت يف الكويت تعرض أحدث 
خدمات الجيل الخامس للعمالء. كجزء من إستراتيجيتنا 
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املهندس/ سلمان بن عبد العزيز البدران
الرئيس التنفيذي 

للنمو، وقعت VIVA اتفاقية مبدئية للحصول ىلع شركة 
مزود خدمة اإلنترنت )ISP(، وهي شركة كواليتي نت. ومن 

املتوقع أن يتم تنفيذ هذه الصفقة يف الربع األول من عام 
2019 ؛ ونحن نهدف إلى جني ثمارها يف السنوات القادمة.

إستراتيجيتنا
إن تحقيق مثل هذا االنجاز يسمح لنا أيًضا بالتطلع إلى 

 VIVA املرحلة التالية من النمو إذ أن التركيز االستراتيجي لـ
منصًبا ىلع إيجاد القيمة وذلك بتعزيز أعمالنا األساسية 

واالستفادة من الفرص الرقمية الجديدة وتعزيز أعمالنا من 
خالل التحول الرقمي. 

وبعد أن أظهرنا قدرتنا ىلع تقديم خدمات الجيل 
 VIVA 5 فإن العام املقبل سيشهد قيام شركةG،الخامس

بتطوير البنية التحتية بشكل أكبر لدعم الطرح التجاري 
لخدمات الجيل الخامس 5G وتحديد كيفية تحقيق 

األرباح بشكل مؤثر من الفرص الهامة التي توفرها لقطاع 
االتصاالت. ونظًرا لتقلبات السوق، فإن التركيز سيكون منصًبا 
ىلع تدفقات اإليرادات الجديدة هذه والتأسيس للمزيد من 

الشراكات االستراتيجية مثل االستحواذ ىلع مزود خدمة 
االنترنت ISP لدفع شركة VIVA إلى األمام دائًما. 

التنمية البشرية
تعّد التنمية البشرية جانبا هامًا من جوانب عملنا التي تحظى 

باهتمامنا كما وأننا نبقى ملتزمين بدعم برنامج إحالل 
العمالة الكويتية الذي وضعته الحكومة الكويتية، والذي 

نعتبره إحدى الركائز األساسية التي تقوم عليها استراتيجيتنا 
يف مجال املوارد البشرية حيث تمثل حاليًا نسبة العمالة 

الوطنية 64% من إجمالي العاملين يف الشركة. كما نسعى 
دائمًا إلى تطوير ورفع كفاءة وقدرة الكوادر البشرية يف 

الشركة من خالل الدورات التدريبية لتشجيع موظفينا ىلع 
تحقيق أهدافهم واالرتقاء من خالل املؤسسة.

شكر وتقدير
وختامًا، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى عمالئنا 

الكرام لوالئهم وثقتهم يف VIVA. كما أتوجه بالشكر 
 VIVA واالمتنان إلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة، وأفراد عائلة
وشركائنا ملساهمتهم يف تألق ونجاح VIVA وتثبيت مكانتها 

الريادية يف سوق االتصاالت. يف عام 2018 استطاع فريق 
عمل VIVA توطيد عملية التقدم البارز ألدائها مما ساهم يف 
تعزيز وتنمية أعمالنا. ونحن نتطلع بثقة متجددة نحو تحقيق 

أهدافنا يف العام املقبل الذي لن يخلو من التحديات التي 
لن تقف عائقًا أمامنا طاملا نتسلح بالقدرة واملرونة للمضي 

قدمًا يف النمو والتطور.
.
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2008  
االنطالق التجاري للشركة	 

إلغاء رسوم املكاملات الواردة 	 
وهو األمر الذي نفذته شركات 

االتصاالت األخرى بعد ذلك. 

أول مشغل اتصاالت يف 	 
العالم يمتلك شبكة بروتوكول 

.)IP( االنترنت بالكامل

2010  
قمنا بالتوسع يف شبكة البيع 	 

بالتجزئة وأعلنا عن عروض 
مشتركة مع تجار التجزئة

حصلنا ىلع جائزة أفضل 	 
صفقة لتمويل االتصاالت من 

CommsMEA

2012  
قمنا بتدشين برنامج النخبة 	 

للعمالء املخلصين وعمالء 
VIP والعمالء املميزين 

أصبحنا شركة مدرة للربح 	 
خالل السنة الرابعة من 

إنشائها. 

 	 .4G LTE قمنا بتدشين شبكة

2009  
قدمنا شبكة الهاتف عريضة 	 

النطاق عالية السرعة بالكويت.

قمنا باإلعالن عن عروض 	 
متميزة للدفع املسبق مما 

جعلنا نستقطب حوالي 
500,000 عميل يف عام واحد. 

2011  
كنا أول من يقدم هواتف 	 

آيفون آبل. 

عقدنا شراكة استراتيجية 	 
مع نادي مانشستر يونايتد 

اإلنجليزي 

قدمنا أحدث شبكة عريضة 	 
النطاق HSPA+ بسرعة )42.2 

ميغابايت يف الثانية( 

االحتفال بمسيرة نمو 
الشركة
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2014  
تم إدراج أسهم الشركة يف 	 

بورصة الكويت.

 عقدنا شراكة استراتيجية مع 	 
نادي ريال مدريد اإلسباني. 

األرباح املحتجزة أصبحت 	 
ايجابية 

حصلنا ىلع املركز الثاني 	 
من حيث اإليرادات والحصة 

السوقية من املشتركين

2016  
حصلنا ىلع جائزة أفضل 	 

شركة اتصاالت من قبل مجلة 
إيربيان بيزنيس 

حصلنا ىلع جائزة الشركة 	 
الرائدة يف مجال عالقات 

املستثمرين 

أصبحنا عضوا يف االتحاد 	 
الدولي لالتصاالت. 

االبتكار العملي يف إدارة 	 
املخاطر 

2018  
حصلنا ىلع جائزة أفضل تطوير 	 

للشبكة بحفل جوائز شبكة 
5G بمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

حصلنا ىلع جائزة الشركة 	 
الرائدة يف مجال عالقات 
املستثمرين يف الكويت 

وحصدنا املركز الثالث بالشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

بحفل جوائز جمعية عالقات 
املستثمرين يف الشرق 

األوسط. 

حصدنا ىلع ثالث جوائز يف 	 
حفل "مراكز االتصال يف 
الشرق األوسط“ بتنظيم 

إنسايت .

2013  
 	 4G LTE أتممنا تغطية شبكة

يف جميع أنحاء دولة الكويت 
وحصلنا ىلع جائزة أفضل 

نشر لشبكة LTE يف منطقة 
الشرق األوسط. 

حصلنا ىلع غالبية الخطوط 	 
من املشغلين اآلخرين بعد 
اإلعالن عن امكانية تحويل 

األرقام. 

2015  
أول شركة يف الكويت تطرح 	 

VoLTE تقنية

وصل إجمالي عدد أفرعنا إلى 	 
70 فرًعا يف مختلف أنحاء 

البالد. 

أول شركة يف الكويت تطرح 	 
 .LTE Advanced تقنية

2017  
حصدنا جائزة خدمة العمالء 	 

VIP

 	 Speedtest 2017 فزنا بجائزة
.Ookla املقدمة من شركة

حصلنا ىلع جائزة أفضل شبكة 	 
مشغل اتصاالت من تيليكوم 

وورلد ميدل إيست. 

حصلنا ىلع جائزة مبتكر العام 	 
 .5G لشبكة

فزنا بجائزة التميز يف الحوكمة. 	 
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كلمة الرئيس التنفيذي 
للقطاع املالي

نجحت VIVA يف بيئة تنافسية صعبة من تحقيق أهدافها 
املالية لهذا العام حيث أدت زيادة املنافسة بين مقدمي 
خدمات الهاتف النقال إلى إنخفاض األسعار، يف حين أّثر 

اإلستخدام املتزايد لتقنية املكاملات الصوتية عبر اإلنترنت 
)VoIP( ىلع هوامش الربح اآلخذة يف التآكل وخصوصا 

ىلع الباقات الصوتية التقليدية. لقد أصبحت هيمنة البيانات 
والحاجة إلى استثمارها أكثر أهمية من أي وقٍت مضى، حيث 

نتطلع يف عام 2019 إلى مواجهة هذه التحديات من خالل 
تحسين التكلفة وتحقيق إستراتيجيتنا التنافسية. 

إن نظرتنا إلى النمو لم تتوقف عند العقد األول من عمر 
شركتنا فحسب بل تجاوزت ذلك إلى اإلستثمار يف أعمالنا 

املستقبلية من خالل عمليات اإلستحواذ ىلع مزود خدمات 
اإلنترنت، وأصبحنا أول شركة إتصاالت تجري تجربة حية ىلع 

شبكة الجيل الخامس 5G قبل طرحها يف املستقبل القريب. 

قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
15 “اإليرادات من العقود مع العمالء” واملعيار الدولي 

للتقارير املالية رقم 9 “األدوات املالية” والتي كانت واجبة 
التطبيق إعتباًرا من 1 يناير 2018 وقد تم التطبيق بأثر رجعي 

مما يساعد مجتمع املستثمرين و يعزز الشفافية من خالل 
إمكانية تحليل ومقارنة النتائج املالية مع العام السابق. كما 

Fusion Revenue Management نظام VIVA طرحت 
)FRM( وهو خاص باألنظمة والعمليات املحاسبية املتعلقة 
 VIVA باإليرادات. حيث يعتبر هذا النظام أول تطبيق تطرحه
يعمل ىلع تقنية السحابة الذي يعمل بشكل آلي بالكامل 

وهو األول من نوعه ىلع صعيد دول مجلس التعاون 
الخليجي والذي يتوافق مع املعيار 15 من املعايير املحاسبية 

الدولية.

 IFRS 16 معيار VIVA وإعتباًرا من 1 يناير 2019، سوف تطبق
املعدل للتقارير املالية. حيث قامت الشركة بالفعل بإجراء 

تقييمًا صارمًا للتأثير املبدئي املتوقع والذي أتى بنتائج 
واعدة مع دخول املشروع مراحل التنفيذ النهائية.

كفاءة العمل واألداء املالي
ىلع الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها السوق والتي 

أدت إلى تراجع كبير يف هوامش األرباح، فقد تمكنا من 

حماية أرباحنا خالل عام 2018 بل وتحسينها حيث أعلنت 
VIVA عن نتائج مالية ممتازة، بإيرادات وصلت إلى 288 

مليون د.ك، بزيادة قدرها 0.1% عن العام السابق، يف حين 
حقق الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب واإلستهالك 
واإلطفاء للعام نمًوا بنسبة 9.5% عن العام السابق وبلغ 

77.8 مليون دينار كويتي. إن تركيزنا ىلع املضي قدًما بكفاءة 
األعمال قد إنعكس بوضوح يف الهامش القوي للدخل قبل 
إحتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء الذي وصل 

إلى 27%. حيث شهد صايف الربح مستوى تاريخي بلغ 50.4 
مليون دينار كويتي. 

إن قدرتنا ىلع النمو يف بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات هي 
دليل ىلع قدرة VIVA ىلع إقتناص الفرص الجديدة. نحن 

نهدف إلى تحقيق إستراتيجيتنا لتكوين شركة رائدة وذكية، 
واإلستفادة من فرص النمو الجديدة، وتحقيق األرباح من 

أصولنا واالستمرار يف زيادة الكفاءة. 

لقد أدى إستثمارنا يف توسيع وتحسين شبكتنا إلى وجود 
نفقات رأسمالية بلغت 31.1 مليون د.ك ىلع مدار العام، 

بما يعادل نسبة 11% من اإليرادات، وهو أمر بالغ األهمية 
حتى نحافظ ىلع ميزتنا التنافسية يف املستقبل. إن إلتزامنا 

بتحقيق قيمة ملساهمينا قد انعكس يف الزيادة التي طرأت 
ىلع حقوق مساهمي الشركة بنسبة 22% لتصل إلى 192 

مليون دينار كويتي. 

وقعت VIVA يف عام 2018 إتفاقية تمويل متعددة العمالت 
تصل قيمتها إلى40 مليون دينار كويتي مع بنك بوبيان، وهو 

األمر الذي يعزز املركز املالي للشركة يف ظل عدم وجود 
أي مديونية. ويشمل ذلك تسهيالت املرابحة اإلسالمية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للمساعدة يف تمويل 

. 5Gمشاريع الشركة وإستثماراتها يف شبكة

اإلستراتيجية املالية
لقد سعينا جاهدين لتحقيق أهدافنا لهذا العام ومواصلة 
النمو يف VIVA. حيث تركزت أهدافنا اإلستراتيجية العامة 

ىلع تنمية حصتنا السوقية من األرباح، مع الحفاظ ىلع 
حصتنا يف اإليرادات والدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء. إن نجاحنا يف تحقيق كال الهدفين أمر 
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محمد بن عبداملحسن العساف 
الرئيس التنفيذي للقطاع املالي 

نفتخر به كثيًرا، يف ظل ارتفاع صايف األرباح بشكل ملحوظ 
بنسبة %18. 

نفخر بكوننا شركة تتطلع إلى املستقبل، حيث أولينا جزء 
كبير من نشاطنا ىلع مدار االثنا عشر شهًرا املنصرمة لضمان 

استعداد VIVA ملواصلة رحلتها الناجحة نحو النمو. لقد 
وضعنا أطر عمل لإلستثمار الذكي من خالل تكوين فريق 

لتنفيذ هذا اإلقتراح وأدوات للتحليل. كما وضعنا آلية تحليل 
ما بعد التنفيذ لقياس أداء هذا البرنامج الجديد مقابل 

مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بنا. ونحن نتطلع إلى تطوير 
هذا اإلطار يف عام 2019 وما بعدها. 

الشفافية مع مجتمع املستثمرين
حصدت VIVA العديد من الجوائز خالل عام 2018 لتطبيقها 

مبدأ الشفافية مع مجتمع املستثمرين، حيث حصلت شركتنا 
ىلع جائزة “الشركة الرائدة يف مجال عالقات املستثمرين 

يف الكويت” يف حفل جوائز جمعية عالقات املستثمرين 
يف الشرق األوسط MEIRA، كما إحتلت املرتبة الثالثة بين 

جميع الشركات املدرجة يف منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. من خالل تأكيد دورنا الريادي يف تطوير برامج 

عالقات املستثمرين الناجحة، تجسد VIVA أفضل املمارسات 
واملعايير املهنية املطلوبة لتلبية إحتياجات املستثمرين 

كإمتداد ألدوات وقنوات اإلتصال الخاصة بها التي بدورها 
تسهل الشفافية.

نتطلع للمستقبل
سنسعى يف العام املقبل لتعزيز أعمالنا األساسية لحماية 

القيمة التي نقدمها وتنمية حصتنا السوقية من األرباح. كما 
سنركز بشكل واضح ىلع الفرص الرقمية إليجاد القيمة 

وذلك لحماية VIVA من أي تراجع محتمل يف السوق. 
وسيكون تركيزنا منصًبا ىلع إيجاد فرص استثمارية يف مجال 
االتصاالت والعمل مع شركات إنترنت األشياء لالستفادة من 

اإلمكانات الكبيرة التي يمكن للسوق املحلي أن يقدمها. 
كما نهدف إلى زيادة قوة عملياتنا من خالل التحول الرقمي 

وتوفير أفضل الخدمات لعمالئنا.

20
18

ي 
نو

س
 ال

رير
تق

ال

23



سعت VIVA ىلع مدار تاريخها خالل العشرة أعوام إلى أن 
تتبوأ موقع الريادة يف مجالها حيث تعتبر VIVA أول مشغل 
اتصاالت يف العالم يمتلك شبكة بروتوكول االنترنت وأول 

شركة تقدم هواتف آبل يف األسواق وأول شركة تنشر 
تقنية املكاملات الصوتية LTE و LTE Advanced. أظهرت 

شركة VIVA مرة أخرى يف عام 2018 امكاناتها الكبيرة يف 
مجال االتصاالت حين أصبحت أول شركة تقدم تجربة حية 

لشبكة الجيل الخامس 5G لعمالئها. 

وألن الرحلة ال تخلو من التحديات التي تؤثر ىلع الشركة 
وىلع البيئة التي تعمل بها، فقد أبدت VIVA مرونة كبيرة يف 

استجابتها لظروف السوق الصعبة وتغلبت ىلع الكثير من 
العقبات من خالل االبتكار املستمر وتقديم تقنيات حديثة 

تحفظ لها استمراريتها يف املستقبل. فقد حرصت شركة 
VIVA ىلع تنويع مصادر الدخل لديها ملواجهة املنافسة 

الشرسة ولتحقيق أهدافها االستراتيجية. 

إن سر نجاح شركة VIVA يكمن يف التزامها بإيجاد القيمة 
ملساهميها وعمالئها وموظفيها والذي لن يتحقق إال من 
خالل التكامل ورد الجميل للمجتمع الذي تعمل به وذلك 

باإلسهام يف املبادرات االجتماعية الخاصة بالرياضة والصحة 
والتعليم وريادة األعمال واملحافظة ىلع البيئة. وتعد 

الشركة أيًضا من أولى الشركات التي تبنت برنامج التكويت 
الحكومي حيث بلغت نسبة املوظفين الكويتيين بها حوالي 

 .%64

إن العقد األول من النمو بشركة VIVA ما هو إال مجرد بداية 
تمثل نقطة االنطالق لرحلتنا. ففي الوقت الذي يتواصل 

فيه نجاح الشركة، فإنها ستعمل جاهدة ىلع جلب أحدث 
التقنيات لالرتقاء بصناعة االتصاالت محلًيا وإقليمًيا وتقديم 

حلول وتحوالت رقمية لعمالئها يف السوق الكويتي وخارجه. 

صبت شركة VIVA التي تأسست 
يف عام 2008 تركيزها منذ 

الوهلة األولى ىلع تقديم خدمة 
وقيمة ال مثيل لهما لعمالئها 

وذلك بالتواصل معهم ومعرفة 
كيفية تلبية احتياجاتهم. 

VIVA ىلع مدار 10 
سنوات: عقد من النمو

يوافق عام 2018 الذكرى العاشرة إلنشاء شركة 
VIVA – وهو حدث مهم آخر يف رحلتها االستثنائية. 
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يف عام مليء بالتحديات التي اجتاحت سوق االتصاالت 
الكويتي، فقد شهد عام 2018 طرح ركائز استراتيجية 

جديدة لشركة VIVA بهدف دفع الشركة يف طريقها 
نحو قيادة السوق. 

ويف الوقت الذي يترنح فيه السوق إقليمًيا، فقد صبت 
الشركة تركيزها ىلع تلك الركائز األربعة لتعزيز أعمالها 

األساسية وايجاد فرص جديدة للنمو والتركيز ىلع 
التحول الرقمي وتحسين أعمالها. فاملنافسة الشرسة 

ىلع األسعار خفضت بشكل كبير من قيمة السوق 
ونتيجة لذلك فقد كان هدف شركة VIVA متمثال 

يف زيادة حجم األعمال يف سوق يقدم فرص طفيفة 
للنمو وذلك عن طريق إيجاد القيمة للمساهمين 

والعمالء. 

وألن استراتيجية النمو بمجموعة STC تهدف أيًضا إلى 
إيجاد فرص جديدة بعيًدا عن االتصاالت، فإن شركة 
VIVA تستعد حالًيا ألن تلعب دور القيادة وذلك من 
خالل تطوير عروض متقاربة، حيث أعدت استراتيجية 

هذا العام فريق العمل لهذه الخطوة. 

االستراتيجية ومؤشرات 
األداء الرئيسية 

1 تعزيز األعمال األساسية 
ركز الفريق ىلع تعزيز أعماله األساسية وذلك بإيجاد القيمة 

وتقسيم قاعدة العمالء إلى شرائح وفهم احتياجات كل شريحة 
ودفع استراتيجية تطوير املنتج بشكل فعال والبحث عن 

استثمارات ذكية للحصول ىلع أفضل النتائج. 

2 تحديد فرص النمو 
سعت الشركة لتحديد مصادر جديدة للدخل يف مجاالت 

تقليدية إلى حد كبير: تحليل أفضل طريقة لتحقيق األرباح 
من البيانات واالنخراط يف شراكات استراتيجية مع شركات 

قادرة ىلع توفير البنية التحتية لتطوير تقنية االتصاالت 
واملعلومات بشركة VIVA. فقد كان هناك اهتمام كبير 

بالتقارب بين اإلعالم واالتصاالت وانترنت األشياء والتقنية 
السحابية حيث ستشهد املرحلة املقبلة من النمو دمج 

املجاالت االبتكارية هذه. 

3 التحول الرقمي
 VIVA إن طلبات العمالء يف تغير مستمر وهو ما يدفع شركة

لالستثمار بقوة يف مجال الرعاية االلكترونية والتي انتشرت 
بالفعل يف بعض القطاعات األخرى. فالرعاية اإللكترونية –أو خدمة 

العمالء الرقمية- تتحول بسرعة شديدة لتصبح الوجهة املفضلة 
للعمالء وتضمن أن تظل شركة VIVA االختيار األول للعمالء، 

فضاًل عن أنها تقلص كثيًرا من النفقات التشغيلية لخدمة العمالء 
بنحو 25-30% مع زيادة رضا العمالء يف الوقت ذاته وهو هدف 

 .VIVA آخر من أهداف

4 تحسين كفاءة الشركة  
إلى جانب خلق القيمة، فقد تم إجراء تعديالت ىلع املنتجات 

الحالية كما تم تقليص املنتجات التي لم تعد تواكب تطورات 
السوق. ويف إطار تحليل كيفية إجراء هذه التعديالت للوصل إلى 

التأثير األمثل، فقد نمكنت VIVA من تحسين كفاءتها وخفض 
تكاليفها. 
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ال شك أن االتصاالت ستظل أحد أسرع القطاعات تطوًرا 
يف العالم. تلتزم شركة VIVA بالحفاظ ىلع تطورها 

بحيث تواصل إيجاد القيمة ملساهميها وعمالئها 
وموظفيها ىلع حد سواء. 

 5G والشك أن الطرح التجاري لتقنية الجيل الخامس
سيكون أحد أكبر التطورات التي تشهدها تلك الصناعة 
حيث شرفت VIVA بكونها أول مشغل اتصاالت يعرض 

تجربة حية لتقنية الجيل الخامس 5G هذا العام ىلع 
الرغم من كون تلك التقنية ال تزال يف مراحل التطوير 

األولية. ويف ضوء إقبال السوق ىلع اتصال البيانات، 
فإنه من املتوقع أن تستثمر املنطقة بشكل كبير يف 

البنية التحتية للشبكات وترقية الجيل الرابع 4G وتجربة 
 VIVA 5. هذا وتتوقعG وتدشين شبكة الجيل الخامس

هذا التغير وذلك بالتشارك مع متعهدي التكنولوجيا 
لعرض التقنيات املستخدمة يف شبكة الجيل الخامس 

5G يف تحديثات الشبكة الحالية. 

فبجانب إقبال العمالء الشديد ىلع استخدام هواتفهم 
النقالة، فإنهم يستخدمون هواتفهم بشكل مختلف 

األمر الذي يوجد املزيد من الفرص لشركة VIVA لجني 
املزيد من مصادر الدخل لتحقيق التوازن مع انخفاض 

اإليرادات األساسية. وهذا يعني –بالنسبة لشركة 
VIVA – التحول للتركيز ىلع الشراكات االستراتيجية عبر 

الخدمات املالية وخدمات تكنولوجيا املعلومات بين 
الشركات وإنترنت األشياء والتجارة اإللكترونية ىلع 

املدى املتوسط والبعيد. وال شك يف أن املحتويات 
اإلعالمية واملصورة ستحظى بدور بارز لدى العديد من 

شركات االتصاالت يف الشرق األوسط بإعالن خطط 
لطرح عروض الفيديو ىلع املدى القريب. 

إن شركة VIVA تعد نفسها للعقد التالي من النمو 
وما بعده وذلك عن طريق التنبؤ بالتغيرات يف السوق 

والصناعة ككل ووضع استراتيجية تبًعا لذلك. 

العقد التالي من
النمو وما بعده 

2018
خطة 

استراتيجية
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املسؤولية
اإلجتماعيىة
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نبذة عن املسؤولية االجتماعية 
نطمح ألن نكون إحدى الشركات الكويتية الرائدة والتّواقة 

للعب دور فاعل وأساسي يف ترسيخ مفاهيم املسؤولية 
اإلجتماعية التي تعني اإللتزام املستمر من قبل شركات 

األعمال بالتصرف أخالقيًا واملساهمة يف تحقيق التنمية 
اإلقتصادية والعمل ىلع تحسين نوعية الظروف املعيشية 

للقوى العاملة وعائالتهم، واملجتمع ككل. 

تسعى VIVAإلتباع نهج متكامل وعصري يف تنفيذ نشاطات 
املسؤولية اإلجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة VIVA وكافة 

أطياف املجتمع، مما يخلق جوًا من الوّد واأللفة والتعاون، 
ويساعد ىلع تطوير وإنماء دولة الكويت. نحن كشركة 

كويتية، نستثمر يف العالقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء 
بيننا وبين عمالئنا وبين مختلف شرائح املجتمع، إليماننا أن 

العطاء هو جوهر النجاح. 

ورغم ذلك لم تكن مكانتها يف السوق املحلي فقط محور 
تركيزها، فمنذ تأسيسها منذ عشر سنوات، لم تأُل جهدًا يف 

سبيل إبراز وتأكيد التزامها نحو املجتمع، حيث باتت تلعب 
دورًا فعااًل يف دعم املجتمع الكويتي بمختلف قطاعاته 

وفئاته. وهي تهدف أيضًا إلى عقد استثمارات طويلة األجل 
تصب يف مصلحة املجتمع حاضرًا ومستقباًل وُتبنى ىلع 

أساس القيم األخالقية ومبادئ الحوكمة، إلى جانب الحيادية 
والشفافية، كما وضعت نصب أعينها مسؤوليتها نحو 
املجتمع لتتصدر أولوياتها وتتوافق مع أدائها املالي.

مجاالت العمل
الصحة	 
ريادة األعمال	 
الرياضة	 
التعليم	 

نطاقات التشغيل
افتتاح “أكاديمية VIVA” يف نسختها األولى بالتعاون مع 

جامعة الكويت قسم اإلعالم
افتتحت VIVA “أكاديمية VIVA” بالتعاون مع جامعة الكويت 
قسم اإلعالم يف نسختها األولى، وذلك بهدف دعم الطلبة 
وتسخير كافة خبرات VIVA لضمان نجاح مستقبلهم. وحضر 

االفتتاح عن جامعة الكويت الدكتور مناور الراجحي رئيس 
قسم اإلعالم، الدكتورة هبة املسلم والدكتور حسن مكي. 

وستشمل األكاديمية هدفنا كافة جامعات الكويت يف 
النسخات القادمة.
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VIVA شريك استراتيجي يف مبادرة “بداية” للمشاريع الصغيرة
أعلنت VIVA عن شراكتها االستراتيجية يف مبادرة “بداية” 

لدعم ومساندة أصحاب املشاريع الصغيرة يف الكويت التي 
أطلقتها شركة الحمرا لالستشارات االقتصادية، التي تعتبر 

األولى من نوعها ىلع مستوى الكويت من حيث تأهيل وإعداد 
الشباب أصحاب املشاريع الصغيرة وتزويدهم بخبرات عملية 
ميدانية ىلع أيدي مدربين كويتيين معتمدين ومتخصصين 

يف هذا املجال، فضاًل عن تعزيز مبدأ املسؤولية االجتماعية 
واكتشاف املواهب وصقلها وتنميتها لتكون جاهزة لدخول 

سوق العمل، وتحديدًا يف القطاع الخاص.

VIVA تكّرم أبطال دورة األلعاب اآلسيوية 2018
كّرمت VIVA األبطال الكويتيين الحائزين ىلع ميداليات ذهبية، 
فضية وبرونزية، يف دورة األلعاب اآلسيوية 2018 التي أقيمت 

مؤخرًا يف العاصمة األندونسية جاكرتا. وقدم السيد/ عبد 
 ،VIVA الرزاق بدر العيسى، مدير إدارة إتصاالت الشركات يف

دروع تكريمية وجوائز لألبطال، بحضور رئيس االتحاد الكويتي 
لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وذلك عقب املباراة 

الودية التي أقيمت بين منتخبي الكويت والعراق ىلع ملعب 
علي صباح السالم.

VIVA راٍع رئيسي للمؤتمر السنوي الثالث والخمسين لالتحاد 
الوطني لطلبة الكويت يف اململكة املتحدة

أعلنت VIVA عن رعايتها للمؤتمر الوطني السنوي، الثالث 
والخمسين، لالتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 

املتحدة، والذي أقيم يف لندن، بحضور وزير التجارة والصناعة 
وزير الدولة لشؤون الشباب السيد/خالد ناصر الروضان، 

الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت الكويتية VIVA املهندس/ 
سلمان بن عبد العزيز البدران، سفير الكويت يف لندن السيد/ 

خالد عبد العزيز الدويسان ورئيس االتحاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اململكة املتحدة السيد/ فهد خليفة الهيفي. 

وتسعى VIVA دائمًا لتبّني ورعاية األنشطة والفعاليات 
واملبادرات التي تثري خبرة وتجربة الطلبة الكويتيين يف داخل 

وخارج الكويت، بهدف دعمهم ومؤازرتهم.

VIVA تختتم “أكاديمية VIVA” يف نسختها األولى وتكّرم 
الخريجين

اختتمت VIVA “أكاديمية VIVA” بالتعاون مع جامعة الكويت 
 VIVA قسم اإلعالم يف نسختها األولى، ضمن برنامج

للمسؤولية االجتماعية املختص بدعم الطلبة يف مختلف 
الجامعات سواء داخل وخارج الكويت، حيث تم تسليم 

الخريجين شهادات إنجاز.
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VIVA تستقبل طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ضمن إطار التواصل بين VIVA والقطاع التعليمي والتربوي، 

قام طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا – قسم علوم 
الكمبيوتر )الشبكات( بإشراف الدكتورة إسراء عمران، بزيارة 
املبنى الرئيسي لـVIVA يف برج أوملبيا، الطالعهم عن كثب 

عن العمل امليداني يف مجال التكنولوجيا.

VIVA ترعى املؤتمر السنوي الرابع والخمسين لالتحاد 
الوطني لطلبة الكويت يف اململكة املتحدة

رعت VIVA املؤتمر الوطني السنوي، الرابع والخمسين، 
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة، 

والذي أقيم يف الفترة من 26 وحتى 28 أكتوبر 2018 يف 
فندق هيلتون بارك لين يف العاصمة البريطانية لندن، بحضور 
وكيل وزراة اإلعالم املساعد السيد/ محمد بن ناجي، سفير 
الكويت يف لندن السيد/ خالد عبد العزيز الدويسان ورئيس 

االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة السيد/ 
فهد عبد اهلل العتيبي، وذلك يف إطار سعيها لتبّني ورعاية 

األنشطة والفعاليات واملبادرات التي تثري خبرة وتجربة 
الطلبة الكويتيين يف داخل وخارج الكويت.

VIVA تنّظم حملة للتبرع بالدم ملوظفيها
نظمت VIVA بالتعاون مع بنك الدم املركزي، يومًا تطوعيًا 

ملوظفيها للتبرع بالدم يف مقر الشركة الرئيسي يف برج 
أوملبيا بالتنسيق مع بنك الدم املركزي، بهدف املساهمة 

يف إنقاذ حياة من هم بحاجة لفئات مختلفة من الدم، 
باإلضافة إلى تعزيز مفهوم وفوائد األنشطة الصحية لدى 

املوظفين.
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التقرير السنوي 2018

الحوكمة
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تقرير هيئة
الرقابة الشرعية

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن الفترة املالية
2018/12/31 – 2018/01/01

VIVA السادة/ شركة االتصاالت الكويتية

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وفقًا للسلطات املخولة لنا من قبل أعضاء الجمعية 
العمومية لشركة اإلتصاالت الكويتية VIVA وبموجب النظام 

األساسي للشركة وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة 
فإن هيئة الرقابة الشرعية تقدم تقريرها النهائي عن الفترة 

2018/01/01 – 2018/12/31 و هو يتضمن ثالث بنود ىلع 
النحو اآلتي:-

أواًل: أعمال هيئة الرقابة الشرعية:
قامت هية الرقابة الشرعية بأعملها والتي اشتملت ىلع 

فحص الهياكل اإلستثمارية وصيغ العقود واملنتجات 
والسياسات واإلجراءات، سواء بشكل مباشر أو بالتنسيق 
مع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي من أجل الحصول ىلع 

جميع املعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية لتزويدها 
بأدلة تكفي إلعطاء تأكيدات معقولة بأن الشركة لم تخالف 

أحكام الشريعة اإلسالمية يف ضوء قرارات هيئة الرقابة 
الشرعية واملعايير الشرعية املعتمدة للشركة وقرارات 

الجهات الرقابية ذات الصلة.

ثانيًا: قرارات هيئة الرقابة الشرعية:
قامت هيئة الرقابة الشرعية للشركة بالرد ىلع جميع 

استفسارات الشركة وأصدرت عدد )32( قرارا.

ثالثًا:الرأي النهائي:
يف رأينا وبعد دراسة جميع اإليضاحات والتأكيدات التي حصلنا 

عليها فإننا نعتقد أن العقود والعمليات واملعامالت التي 
أبرمتها الشركة خالل الفترة من 2018/01/01 إلى 2018/12/31 

تمت وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

والحمد هلل رب العاملين ،،

عضو هيئة الرقابة الشرعية
د/ عيسى زكي عيسى

عضو هيئة الرقابة الشرعية
د/ علي إبراهيم الراشد

رئيس هيئة الرقابة الشرعية
أ.د/ عبدالعزيز القصار
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تقرير حوكمة الشركات

املقدمة
إن قواعد حوكمة الشركات تتمثل يف املبادئ والنظم 

واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح 
إدارة الشركة واملساهمين فيها وأصحاب املصالح األخرى 
املرتبطة بها. ويكمن الهدف األساسي من تطبيق قواعد 

حوكمة الشركات يف ضمان تماشي الشركة مع أهداف 
املساهمين بما يعزز من ثقة املستثمرين بكفاءة أداء 
الشركة وقدرتها ىلع مواجهة االزمات، حيث إن قواعد 

حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل 
الشركة وتحفز وجود الشفافية واملصداقية لتلك القرارات.

ومن أهم أهداف قواعد حوكمة الشركات هو حماية 
املساهمين، وفصل السلطة بين اإلدارة التنفيذية التي تسير 

أعمال الشركة ومجلس اإلدارة الذي يعد ويراجع الخطط 

والسياسات يف الشركة، بما يضفي الطمأنينة ويعزز الشعور 
بالثقة يف التعامل معه، كما تمكن املساهمين وأصحاب 

املصالح من الرقابة بشكل فعال ىلع الشركة.

وتماشًيا مع الخطوات اإليجابية التي قامت بها هيئة أسواق 
املال من خالل اصدار اللوائح األنظمة والقرارات التنظيمية 
التي تسعى من خاللها إلى تحسين بيئة العمل والشفافية 
وحماية املساهمين، وحرًصا منا ىلع تطبيق جميع القوانين 
والتشريعات واملمارسات الرائدة التي تتماشى مع مبادئنا 

واألسس املهنية التي تقود عملنا لتصب يف مصلحة 
مساهمينا الكرام، نسعى دائًما إلى تركيز جهودنا من 

خالل فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانين والقرارات 
بالشكل املهني املطلوب وبالوقت املحدد.
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القاعدة األولى: بناء هيكل 
متوازن ملجلس اإلدارة

هيكل مجلس اإلدارة
إن دور مجلس اإلدارة يف الشركة يمثل نقطة التوازن التي 

تعمل ىلع تحقيق أهداف املساهمين ومتابعة اإلدارة 
التنفيذية للشركة، حيث أن مجلس اإلدارة يسعى إلى تحقيق 
أهداف الشركة االستراتيجية من خالل التأكد من أن اإلدارة 
التنفيذية تقوم باملهام املنوطة بها ىلع أكمل وجه، وحيث 
أن قرارات مجلس اإلدارة تؤثر بشكل كبير ىلع أداء الشركة 

وسالمة مركزها املالي، فقد حرصت الشركة ىلع تكوين 
مجلس إدارة متوازن مؤهل وذو خبرات متنوعة ليكون ذو 

تأثير إيجابي ىلع الشركة وأدائها معززًا مكانتها 

املالية وحصتها السوقية. لذا فقد حرصت الشركة أن يكون 
غالبية أعضاء املجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بينهم 
عضو مستقل. كما حرصت الشركة أن يضم أعضاء مجلس 

اإلدارة ضمن تشكيلة أعضاء ذوي خبرات متنوعة وطويلة يف 
مجال اإلتصاالت والشبكات وكذلك يف املجاالت املحاسبية 
واملالية بما يساهم يف إضافة الخبرات التي تحتاجها الشركة 

عند مناقشة املوضوعات املعروضة ىلع مجلس اإلدارة. 
ويتكون مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء، وفيما يلي بيان 
بتصنيف ومؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة كما يلي:
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د. محمود أحمد عبد الرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار
عضو غير تنفيذي

 ،VIVA يشغل الدكتور محمود أحمد عبدالرحمن منصب رئيس مجلس اإلدارة لدى شركة
وقد تولى هذا املنصب يف نهاية شهر مارس من عام 2015.

يمتلك الدكتور محمود خبرة عملية واسعة يف املجال اإلداري والقانوني وقطاع االتصاالت 
حيث تبوأ عدة مناصب قيادية أكاديمية يف قطاع التعليم العالي باإلضافة إلى عمله يف 

املجال القانوني يف عدة جهات حكومية وُعين محكمآ يف عدة قضايا. كما شغل سابقا 
منصب عضو مجلس إدارة فى الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة. 

وقد التحق الدكتور محمود فور تخرجه بجامعة الكويت ليكون من ضمن أعضاء هيئة 
التدريس يف كلية الحقوق، ومن ثم تولى يف عام 1995 منصب مدير االدارة القانونية يف 

جامعة الكويت ملدة عام واحد. وقد شغل منذ عام 1997حتى 2005 منصب رئيس املكتب 
القانوني للطيران املدني الكويتي. ويف عام 2002 حتى 2004 شغل منصب مساعد عميد 

يف كلية الحقوق - جامعة الكويت. أما حاليًا، ال يزال الدكتور محمود ومنذ عام 2005 يشغل 
منصب مدير اإلدارة القانونية فى الهيئه العامة لالستثمار. وهذا باإلضافة إلى توليه منصب 
عضو مجلس إدارة يف بنك وربة، وعضو مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي.

ومن جهة أخرى. كان للدكتور محمود عدة إصدارات ومنشورات قانونية يف مجلة الحقوق 
واملجالت العلمية األخرى. باإلضافة إلى ذلك. قام الدكتور محمود بإعداد مشروعيين 

وتقديمهم إلى مجلس األمة الكويتي بخصوص قانون حماية املستهلك وقانون االحتكار 
واالندماج.

الدكتور محمود حاصل ىلع شهادة الدكتوراه يف القانون التجاري  عام 1994 من جامعة 
Exter  يف اململكة املتحدة وىلع شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت يف عام 1988.

السيد/ أمين بن فهد الشدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثاًل عن شركة اإلتصاالت السعودية
عضو غير تنفيذي

يشغل السيد/ أمين بن فهد الشدي حاليا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع املالية ملجموعة 
االتصاالت السعودية باإلضافة الى عضويته بمجالس ادارات عدد من الشركات املحلية 

والدولية واللجان التابعة لها يف قطاع االتصاالت وأيضا القطاع البنكي وقد التحق السيد/ 
أمين الشدي بشركة االتصاالت السعودية عام 2001 حيث تدرج يف عدة مناصب هامة قبل 
تعيينه رئيسا للمالية وقد شملت مهام العمل يف شركة االتصاالت جميع األنشطة املالية 

املهنية التي تتضمن املحاسبة والرقابة املالية والتخطيط املالي واملوازنة كما تضمنت أيضا 
جميع األنشطة املتعلقة بإدارة الخزينة محليًا ودوليا وإدارة املخاطر املالية وأنشطة االندماج 

واالستحواذ والتصنيف االئتماني وشؤون عالقات املستثمرين كما تتضمن الخبرات أيضا 
العمل بكبرى الشركات االستشارية يف اململكة يف مجال االتصاالت واألنشطة التابعة لها 

وذلك قبل االلتحاق بالعمل يف شركة االتصاالت السعودية.

واالستاذ أمين الشدي حاصل ىلع شهادة املاجستير يف املحاسبة من الواليات املتحدة 
االمريكية من جامعة Southwest Missouri State كما يحمل بكالوريوس العلوم االدارية 

من جامعة امللك سعود بالرياض وباإلضافة الى املؤهالت االكاديمية حصوله ايضا ىلع زمالة 
املحاسبين القانونيين من الواليات املتحدة االمريكية )CPA( وايضا زمالة الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين )SOCPA( وشهادة )CMA( من الواليات املتحدة االمريكية. 

مجلس إدارة 
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السيد/ أحمد عبد اهلل التركي
عضو مجلس اإلدارة 

ممثاًل عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
عضو غير تنفيذي

يشغل السيد أحمد عبد اهلل علي التركي منصب عضو مجلس اإلدارة لدى شركة 
فيفا. وقد بدأ مسيرته املهنية يف مجال قطاع الكمبيوتر ونظم املعلومات قبل 

33 عامآ، يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يف عام 1985 كمهندس أنظمة 
متدرب وتسلسل يف املؤسسة حتى هذا التاريخ ويشغل اآلن منصب نائب املدير 

العام لتكنولوجيا املعلومات.

تخرج من الجامعة سنة 1985 ويحمل شهادة يف تخصص بكالوريوس إدارة أعمال، 
 Computer والتخصص املساند علوم الكومبيوتر System Analysts محلل أنظمة

.Science

التحق السيد أحمد عبد اهلل علي التركي بدورات تدريبية متعددة يف كافة املجاالت 
الفنية  والتجارية واملالية يف العديد من مراكز وبيوت التدريب العاملية.

ولإلستاد الشدي ادوار بارزة وفعالة يف بناء وتحسين البيئة املهنية املالية واملحاسبية 
ىلع مستوى اململكة العربية السعودية من خالل عضويته يف العديد من اللجان املهنية 

والتجارية واالستشارية ىلع مستوى هيئة املحاسبة واملراجعة الخليجية والهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين وايضا الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.

السيد/ معيض بن هويج السلوم
عضو مجلس اإلدارة

ممثاًل عن شركة اس تي سي الخليج القابضة 1
عضو غير تنفيذي

يشغل املهندس معيض بن هويج السلوم منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 
عمليات االستثمار يف شركة االتصاالت السعودية.

يف عام 2008 انتقل املهندس السلوم للعمل كرئيس العمليات التجارية يف شركة 
اإلتصاالت الكويتية، VIVA ويف عام 2010 تم تعيينه مديرآ عامآ للعمليات بقطاع 

االستثمار، وهو املسؤول املباشر عن إدارة تشغيل وأداء كافة استثمارات شركة 
االتصاالت السعودية داخل وخارج اململكة )11 دولة - 27 شركة تابعة وشقيقة وذات 

أغراض خاص(. وهو عضو يف مجلس إدارة شركة االتصاالت الكويتية VIVA كما إنه 
عضو يف مجلس إدارة شركة VIVA   البحرين.

عمل املهندس السلوم بداية يف القطاع الفني والتقني بشركة االتصاالت 
السعودية كمدير لوحدة تصميم الشبكات. كما تقلد مناصب مهمة يف القطاع 

التجاري بشركة االتصاالت السعودية منها مدير إدارة خدمات العمالء ومدير إدارة 
العمليات امليدانية وأيضا مدير إدارة مبيعات قطاع األعمال.

املهندس معيض السلوم حاصل ىلع شهادة املاجستير يف إدارة األعمال عام 2013 
من جامعة األمير سلطان بالرياض وىلع شهادة البكالوريوس يف تخصص الهندسة 

الكهربائية عام 1992 من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن وقد نالها جميعها مع 
مرتبة الشرف. التحق املهندس السلوم بدورات تدريبية متعددة فى كافة املجاالت 

الفنية والتجارية واملالية فى العديد من مراكز وبيوت التدريب العاملية.
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السيد / رياض سعيد معوض
عضو مجلس اإلدارة

ممثاًل عن شركة اس تي سي الخليج القابضة 
عضو غير تنفيذي

يشغل السيد/ رياض سعيد معوض حاليًا منصب نائب الرئيس للحسابات الرئيسية 
يف شركة االتصاالت السعودية ونائب الرئيس لتطوير األعمال )مكلف( كما أنه حاليا 
عضو مجلس إدارة يف شركة االتصاالت الكويتية فيفا ممثاًل عن شركة اس تي سي 

الخليج القابضة 3.

يف عام 2008. انضم السيد/ رياض إلى أنظمة سيسكو كمدير حساب يف القطاع 
العام والدفاع، شغل عدة مناصب يف الشركة حتى أصبح املدير اإلقليمي لشركة 

سيسكو سيستمزسا يف عام 2013 حيث قاد جميع عمليات البيع، التفاعل مع 
العمالء، باإلضافة الى املناقصات العامة ىلع املشاريع الضخمة يف شركة االتصاالت 

السعودية، والقطاع العام، واملؤسسات الكبيرة.

تمتد خبرته ألكثر من 16 عاما يف مؤسسات عاملية مع خبراته املتعددة يف حلول 
أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتكنولوجيا االتصاالت األساسية، والخدمات 

املدارة، إلى حلول سحابة ومركز البيانات، فضاًل عن تطبيقات البرمجيات للشركات 
واالنجاز والتحول الرئيسي للدفاع الرأسي وخدمات تكنولوجيا املعلومات للقوات 

املسلحة، باإلضافة الى إنشاء أكاديمية سيسكو يف وزارة الدفاع والجهات الوطنية 
واملعرفة بقوى مبيعات التكامل وبناء القدرات الداخلية بين تلك املؤسسات.

ومن الجدير بالذكر أن السيد/ رياض سعيد املعوض تلقى تعليمه يف اململكة 
العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية - بوسطن.

م. عمر عبداهلل النعماني
عضو مجلس اإلدارة

ممثاًل عن شركة اس تي سي الخليج القابضة لإلستثمار
عضو غير تنفيذي

يشغل املهندس/ عمر بن عبد اهلل النعماني منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
االتصاالت السعودية – حلول منذ العام 2017، حيث يتوّلى اإلشراف ىلع نمو الشركة 

وتحقيق رؤيتها الخاصة باالتصاالت وتقنية املعلومات ىلع املدى الطويل.
 

يتمتع النعماني بخبرة تمتد إلى 15 عامًا يف مناصب قيادية، حيث توّلى خاللها تنفيذ 
مشاريع ىلع نطاق واسع يف قطاع تقنية املعلومات، كما أدار مبادرات استراتيجية، 

مثل برنامج التحول BSS ورؤية التحول الرقمي 2020 لقطاع تقنية املعلومات.

وإلى جانب ذلك، يمتلك النعماني خبرات متخصصة يف مجاالت الحوسبة السحابية، 
والبنية التحتية لالتصاالت، وأمن التجارة اإللكترونية، وهو مفاوض مرموق يف مجال 

العقود، كما توّلى إدارة العديد من الفرق التي تضم أفرادا من قطاعات مختلفة. 
كما قام بتطوير وتنفيذ تصاميم للشبكات، وإدارة مشاريع لنظم اتصاالت البيانات، 
وساهم ضمن فريق يف تصميم جدران نارية لشبكة املدفوعات السعودية “سريع”.

 
وىلع مدى مسيرته العملية، تمكن النعماني من خلق عالقات واسعة مع كبار 

مسؤولي تقنية املعلومات والشركات العاملية، وشغل مناصب استشارية يف العديد 
من مجالس إدارات الشركات املدرجة، وشغل منصب مدير إدارة تقنية املعلومات يف 

مجموعة االتصاالت السعودية يف عام 2000، وبعد ذلك تم تعيينه يف منصب نائب 
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الرئيس لقطاع تقنية املعلومات يف عام 2009 حيث قام بتخطيط وإدارة وتنفيذ 
الرؤية االستراتيجية لتقنية املعلومات بما يتوافق مع الرؤية االستراتيجية لبقية 

قطاعات االعمال وكذلك الرؤية االستراتيجية ملجلس إدارة مجموعة االتصاالت 
السعودية. ولقد قام املهندس بالعديد من الصفقات االستثمارية والخاصة 

بمبادرات األمن االستراتيجية ملجال تقنية املعلومات، وقاد فريقًا لتنفيذ برنامج 
ملحاربة االحتيال.

 
يف عام 1994 شغل املهندس كذلك منصب مدير االتصال بمؤسسة النقد العربي 

السعودي ملدة ستة أعوام، ساهم خاللها يف وضع الخطط وتصميم وتنفيذ شبكة 
VSAT الخاصة بالتعايف من الكوارث، وأدار مكونات ضمن مشروع االتصاالت الهاتفية 

املتنقلة.
 

يحمل النعماني العديد من الشهادات العلمية والتخصصية من العديد من الجامعات 
واملؤسسات املعروفة عامليا. حيث أن املهندس حصل ىلع درجة البكالوريوس يف 

 PMP، هندسة الحاسوب من جامعة امللك سعود بالرياض، كما يحمل شهادات
.CISSP و CISM

السيد/ صالح أحمد الفوزان
عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

يشغل السيد/ صالح أحمد الفوزان منصب عضو مجلس اإلدارة لدى شركة 
االتصاالت الكويتية )فيفا( منذ شهر مايو من عام 2016.

بدأ السيد/ صالح مسيرته املهنية يف قطاع االتصاالت واالستثمار منذ اكثر من 18 
عام حيث بدأ يف عام 1997 كمهندس يف شركة االتصاالت املتنقلة. ويف عام 2002 
انتقل للعمل يف مجال تطوير االعمال حيث تبوأ عدة مناصب قيادية، حيث شغل يف 
سنة 2005 منصب مدير تنفيذي إلدارة االستحواذ واالندماج ومن بعدها وفى سنة 

2008 شغل منصب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال عمل خاللها ىلع اإلشراف 
وتنفيذ صفقات بيع وشراء باكثر من 20 مليار دوالر من ضمنها شراء شركة سيلتل 

انترناشيونال والتي تملك وتدير عدة شركات يف افريقيا وكذلك شركة يف - موبايل 
يف نيجيريا وموبيتل يف السودان باإلضافة الى التوسع من خالل االستحواذ ىلع 
رخص جديدة فى مملكة البحرين والعراق واململكة العربية السعودية، وكذلك 

تنفيذ عمليات إدراج لشركات يف أسواق املال يف كل من اململكة العربية السعودية 
وزامبيا. ويف عام 2010 عمل ىلع إدارة صفقة بيع زين افريقيا ملجموعة بهارتي 

الهندية بقيمة 10.7 مليار دوالر. كما عمل ىلع إعداد العديد من الدراسات النافية 
للجهالة الخاصة بعدد من صفقات االستحواذ وترتيب التمويل والتفاوض مع البنوك.

ومن جهة اخرى شغل السيد/ صالح عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات واللجان 
كان اخرها الخطوط الجوية الكويتية واللجنة الفنية فى هيئة تنظيم االتصاالت فى 

دولة الكويت وحاليا يشغل منصب عضو مستقل يف مجلس إدارة شركة اكويتي 
القابضة لالستثمار يف جمهورية مصر العربية. باإلضافة الى ذلك اختير فى عام 2009 
من قبل )Global Telecom Business GTB( كواحد من اكثر 100 شخصية مؤثرة يف 

قطاع اعمال االتصاالت.

تخرج السيد/ صالح من جامعة جانون يف بينسلفانيا يف الواليات املتحدة ويحمل 
البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية وحاصل  أيضا ىلع شهادة إدارة اعمال من 

جامعة برادفورد يف اململكة املتحدة.
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إنتهت عضوية د. خالد بن حسين بياري بعد إجتماع مجلس اإلدارة األول املنعقد يف 2018/02/01، كما تم عقد اجتماع مجلس 
اإلدارة بتاريخ 2018/04/03 والقيام بتشكيل مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية 

يف تاريخ 2018/03/28، واعتماد جميع بنوده ومنها “انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات القادمة”.

عقد مجلس اإلدارة يف عام 2018 عدد 7 إجتماعات، وفيما يلي بيان إجتماعات املجلس:

1اسم العضو
2018/02/01

2
 نسبة التغيبنسبة الحضور2018/03/20

د. محمود أحمد عبد الرحمن
- 100%رئيس مجلس اإلدارة

د. خالد بن حسين بياري
- 100%-نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أحمد عبد اهلل علي التركي
- 100%عضو مجلس اإلدارة

السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي
- 100%عضو مجلس اإلدارة

السيد/ رياض سعيد معوض 
- 100%عضو مجلس اإلدارة

السيد/ معيض بن هويج السلوم
- 100%عضو مجلس اإلدارة

السيد/ صالح أحمد مشاري الفوزان
- 100%عضو مجلس اإلدارة
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أمين سر مجلس اإلدارة:
تم تعيين السيد/ أحمد مشاري الفارس أمين سر ملجلس 

اإلدارة، وذلك من خالل اجتماع مجلس اإلدارة املؤرخ يف 24 
ديسمبر 2018. وباشر العمل بتاريخ 02 يناير 2019.

 )MBA( حاز الفارس ىلع درجة املاجستير يف إدارة األعمال
من كلية ماسترخت لإلدارة - هولندا عام 2009 ودرجة 

البكالوريوس يف املحاسبة من جامعة الكويت عام 2000. 
لديه خبرة مصرفية واسعة من خالل عمله ببنك الكويت 
املركزي ويف املجال املصريف اإلسالمي ببيت التمويل 

الكويتي خالل األعوام من 2002 حتى 2014، ومن ثم التحق 
للعمل بشركة االتصاالت الكويتية )VIVA( منذ عام 2014 

حتى عام 2017 كمديرًا إلدارة االلتزام الرقابي، وبعدها 
شغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة املساعد لشئون 

الشركات والتراخيص التجارية من عام 2017 حتى 2018.

كما عين الفارس عضوًا يف مجلس إدارة الهيئة العامة 
للصناعة لعام 2017-2018 وبنك الكويت املركزي 2018، 

باإلضافة إلى عضويته يف املجالس االستشارية، كاللجنة 
الدائمة لتحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية، واللجنة 

العليا لدراسة اختالالت التركيبة السكانية بدولة الكويت، 
واملجلس االستشاري لكلية العلوم اإلدارية يف جامعة 

الكويت.

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ 
محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

يقوم أمين سر مجلس االدارة بمساعدة أعضاء املجلس 
بشكل مستمر لضمان حصولهم ىلع أي معلومات مطلوبة 

وفقًا لقرار مجلس اإلدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس 
اإلدارة، ويقوم بمساعدة رئيس مجلس اإلدارة يف كافة 

األمور التي تتعلق بإعداد أجندة اجتماعات املجلس وإصدار 
الدعوات ألعضاء املجلس. ويقوم بتسجيل كافة قرارات 

ومناقشات أعضاء مجلس اإلدارة، وتسجيل نتائج عمليات 
التصويت التي تتم يف اجتماعات مجلس اإلدارة، والعمل ىلع 

حفظ الوثائق الخاصة بمجلس اإلدارة.

اسم العضو

 بيان االجتماعات
 نسبة

 الحضور
 نسبة

3 التغيب
2018/04/3

 4
2018/05/10

5
2018/07/23

6
2018/10/29

7
2018/12/24

د. محمود أحمد عبد الرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

%100-

السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي 
- 100%نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أحمد عبد اهلل علي التركي
20% 80%-عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عمر عبداهلل النعماني
- 100%عضو مجلس اإلدارة

السيد/ رياض سعيد معوض
- 100%عضو مجلس اإلدارة

السيد/ معيض بن هويج السلوم
- 100%عضو مجلس اإلدارة

السيد/ صالح أحمد مشاري الفوزان
- 100%عضو مجلس اإلدارة
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القاعدة الثانية: التحديد 
السليم للمهام واملسئوليات

مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة
يتوفر لدى الشركة الئحة ملجلس اإلدارة متوافقة تماما 

مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات والتي تتضمن تحديد 
ملهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة ومنها ىلع سبيل املثال 

ال الحصر:

 اعتماد األهداف االستراتيجية والخطط والسياسات	 
العامة للشركة.

إقرار امليزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات املالية 	 
املرحلية والسنوية.

االشراف ىلع النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك 	 
األصول والتصرف بها.

التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي 	 
تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها.

ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح 	 
عنها وذلك وفق سياسات او اجراءات ونظم عملية 

اإلفصاح والشفافية املعمول بها.

كما يتوفر لدي الشركة االوصاف الوظيفية ألعضاء املجلس 
والتي تتضمن التحديد الواضح ملهام ومسؤوليات كل عضو 

من أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى دليل الصالحيات 
والذي يوضح صالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

واللجان. 

إنجازات مجلس اإلدارة
انطالقًا من مسؤوليات املجلس املتمثلة بتحقيق أفضل 

النتائج املالية والتشغيلية وإنجاز الخطة االستراتيجية 
للشركة ىلع أكمل وجه، حقق املجلس يف دورته الحالية 

العديد من اإلنجازات عن السنة املالية املنتهية يف 31 

ديسمبر 2018، التي تشتمل يف طياتها حصاد مسيرة 
اإلنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة خالل هذا العام 
بمؤشراتها اإليجابية امللموسة يف شتى املجاالت املالية 

والتسويقية والتقنية، حيث استطاعت الشركة يف عامها 
العاشر من التشغيل خوض املنافسة الشديدة بكل 

اقتدار وكسب رضا املشتركين من خالل تقديم عروض 
ترويجية وأسعار تنافسية وخدمات جديدة باالضافة إلى 

تعزيز والء املشتركين، مما انعكس إيجابيًا ىلع مستوى 
اإليردات التشغيلية وربحية الشركة والذي أثمر يف تعزيز 

دور الشركة وتطوير قطاع االتصاالت يف دولة الكويت بما 
يخدم املجتمع الكويتي ويساهم بفاعلية يف تعزيز االقتصاد 

الوطني ويحقق عوائد مجزية ملساهميها.

ولقد استمر مجلس اإلدارة يف تطبيق أفضل املعايير 
الدولية ومتطلبات الجهات الرقابية املحلية يف نظام حوكمة 

الشركة من خالل عمل لجان مجلس اإلدارة مع اإلدارة 
التنفيذية للشركة.

لجان مجلس اإلدارة 
قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان املنبثقة عنه، وقد تم 

مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق 
املال عند تشكيل تلك اللجان. وقد شكل املجلس عدد 4 

لجان منبثقه عنه وهي اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة املخاطر 
ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات واملكافآت وفيما يلي بيان 

تلك اللجان:
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 تاريخ التشكيل:لجنة التدقيق
3 إبريل 2018

 مدة اللجنة: 
3 سنوات

 عدد األعضاء:
4

أعضاء اللجنة:

 التصنيف الدور االسم

 غير تنفيذي رئيس اللجنةالسيد/ أمين بن فهد الشدي

  غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ أحمد عبداهلل التركي

  غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ رياض سعيد معوض

 مستقل عضو اللجنة السيد/ صالح أحمد الفوزان

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عرضها ىلع مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها ملجلس اإلدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات 	 
والتقارير املالية.

دراسة املوضوعات املحاسبية وتفهم تأثيرها ىلع البيانات املالية.	 

تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة يف هذا الشأن.	 

تعيين مراقب حسابات خارج مستقل إلجراء فحص وتقييم لنظم الرقابة الداخل تقديم تقرير السنوي الى اللجنة مع بيان رأيها وتوصياتها قبل عرض 	 
التقرير ىلع مجلس االدارة وارساله إلى هيئه أسواق املال .

تقييم مدى كفاءٌة اجراءات أمن املعلومات ونظام الرقابة الداخلية املطبقة فى هذا الشأن.	 

االشرا ف الفنى ىلع ادارة التدقيق الداخلى ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.	 

متابعة أعمال املدقق الخارجي ومناقشٌة أيه معوقات او صعوبات تواجه مراقب الحسابات الخارجي وتشمل هذه املعوقات أية قيود ىلع نطاق أنشطة 	 
مراقب الحسابات الخارجى املستقل أو بالنسبة لحصوله ىلع املعلومات املطلوبة، واية خالفات جوهرية مع اإلدارة.

مراجعة التقارير املرفوعة من هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى املجلس.	 

التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات الرقابية وأحكام الشريعة اإلسالمية.	 
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عقدت لجنة التدقيق يف عام 2018 عدد 6 إجتماعات، وفيما يلي بيان إجتماعات اللجنة:

االسم

 بيان االجتماعات

1
2018/02/01

2
2018/04/08

3
2018/05/09

4
2018/07/22

5
2018/10/28

6
2018/12/23

 السيد/ أمين بن فهد الشدي

-السيد/ أحمد عبد اهلل التركي

السيد/ رياض سعيد معوض

السيد/ صالح احمد الفوزان

إنجازات اللجنة:

 قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:

مراجعة جميع البيانات املالية الدورية )ربع سنوية والسنوية( قبل عرضها ىلع مجلس اإلدارة.	 

 متابعة خطة الشركة وسير العمل يف مشروع تأهيل سياسات وأنظمة الشركة بهدف اإلستعداد لتطبيق املعايير الجديدة إلعداد التقارير املالية	 
.)IFRS 16(

مناقشة التقارير الربع السنوية والسنوية للتدقيق الشرعي الداخلي وتقارير هيئة الرقابة الشرعية بحضور فريق التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية.	 

 مناقشة التقارير املقدمة من قبل إدارة التدقيق الداخلي واملتعلقة بنتائج أعمال التدقيق ىلع إدارات وأنشطة الشركة واعتماد الخطة السنوية	 
للتدقيق الداخلي.

تعيين جهة مستقلة إلجراء قياس الجودة يف نشاط التدقيق الداخلي واعتماد اهداف ومؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي.	 
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عقدت لجنة إدارة املخاطر يف عام 2018 عدد 5 إجتماعات، وفيما يلي بيان إجتماعات اللجنة:

 تاريخ التشكيل: لجنة إدارة املخاطر
3 إبريل 2018

 مدة اللجنة: 
3 سنوات

 عدد األعضاء:
4

أعضاء اللجنة:

 التصنيف الدور االسم

 غير تنفيذي رئيس اللجنةالسيد/ أحمد عبداهلل التركي 

  غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ أمين بن فهد الشدي

  غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ عمر عبداهلل النعماني 

 مستقل عضو اللجنة السيد/ صالح أحمد الفوزان

االسم

بيان اإلجتماعات

1
2018/02/01

2
2018/05/10

3
2018/07/23

4
2018/10/29

5
2018/12/24

- السيد/ أحمد عبد اهلل التركي

 السيد/ أمين بن فهد الشدي

 السيد/ عمر عبداهلل النعماني

 السيد/ صالح احمد الفوزان

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر ونزعة املخاطر قبل إعتمادها من مجلس اإلدارة، والتأكد من تنفيذ هذه اإلستراتيجيات 	 
والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.	 

التأكد من أن موظفي إدارة املخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بالشركة، والعمل ىلع زيادة وعي العاملين بثقافة املخاطر وإدراكهم لها.	 

- تم تعيين السيد/ عمر عبداهلل النعماني عضو يف اللجنة بناء ىلع قرار مجلس اإلدارة يف جلسته املؤرخة 2018/04/03
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إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:

مراجعة وتحديث سياسة وإجراءات إدارة املخاطر.	 

تطبيق إالطار التنفيذي املعتمد من قبل لجنة إدارة املخاطرىلع جميع قطاعات فيفا الكويت.	 

تطوير وتنفيذ نظام الكتروني “مخاطر” إلدارة املخاطر بهدف حصر و متابعة جميع املخاطر املتعلقة بالعمليات الرئيسية يف قطاعات الشركة و توفير 	 
التقارير الدورية ملجلس األدارة.

إنشاء قنوات للتواصل و التوعية بهدف بناء بيئة متبنية ملبادىء املخاطر و طرق التعامل معها.	 

اعتماد خطة إدارة املخاطر لعام 2019.	 

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية.	 

وضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 

تحديد االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة تلك االحتياجات بصورة سنوية.	 

 تاريخ التشكيل:لجنة الترشيحات واملكافآت
3 إبريل 2018

 مدة اللجنة: 
3 سنوات

 عدد األعضاء:
4

أعضاء اللجنة:

 التصنيف الدور االسم

 غير تنفيذي رئيس اللجنة  د.محمود أحمد عبدالرحمن 

غير تنفيذي عضو اللجنةالسيد/ أمين بن فهد الشدي

مستقل عضو اللجنةالسيد/ صالح أحمد الفوزان

السيد/ معيض بن هويج 
  غير تنفيذي عضو اللجنةالسلوم
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عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت يف عام 2018 عدد 4 إجتماعات، وفيما يلي بيان إجتماعات اللجنة:

االسم

بيان اإلجتماعات

1
2018/02/01

2
2018/03/30

3
2018/07/23

4
2018/10/29

 د. محمود احمد عبد الرحمن

 السيد/ أمين بن فهد الشدي

 السيد/ صالح احمد الفوزان

 السيد/ معيض بن هويج السلوم

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة خالل العام 2018 بتحقيق إنجازات عدة منها:

التوصية ملجلس االدارة باعتماد مرشحي املجلس يف دورته الجديدة.	 

التوصية ملجلس االدارة بعقد ورشة عمل عن التوجهات الحديثة لشركات االتصاالت	 

اعتماد سياسة التعاقب الوظيفي للمناصب التنفيذية يف الشركة.	 

إطالق برنامج تقييم أداء وفعالية مجلس اإلدارة للعام 2018.	 

 تاريخ التشكيل:اللجنة التنفيذية
3 إبريل 2018

 مدة اللجنة: 
3 سنوات

 عدد األعضاء:
4

أعضاء اللجنة:

 التصنيف الدور االسم

السيد/ معيض بن هويج 
 غير تنفيذي رئيس اللجنةالسلوم 

  غير تنفيذي عضو اللجنةد.محمود أحمد عبدالرحمن

  غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ عمر عبداهلل النعماني

  غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ رياض سعيد معوض

- تم تعيين السيد/ عمر عبداهلل النعماني عضو يف اللجنة بناء ىلع قرار مجلس اإلدارة يف جلسته املؤرخة 2018/04/03
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عقدت اللجنة التنفيذية يف عام 2018 عدد 5 إجتماعات، وفيما يلي بيان إجتماعات اللجنة:

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

 مناقشة االستراتيجية وخطة العمل واملوازنة التقديرية قبل عرضها ىلع مجلس اإلدارة.	 

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ومؤشرات األداء بصورة دورية.	 

مراجعة أداء الشركة بصورة عامة وأداء كافة قطاعات الشركة تفصيليًا ومناقشة االنحرافات عن خطة العمل واملوازنة التقديرية.	 

إنجازات اللجنة:

اعتماد استراتيجية الشؤون التنظيمية للثالث سنوات القادمة.	 

دراسة خطة العمل االستراتيجية واملوازنة.	 

متابعة األداء التشغيلي للشركة بشكل دوري.	 

دراسة الفرص االستثمارية.	 

االسم

بيان اإلجتماعات

1
2018/02/01

2
2018/05/10

3
2018/07/23

4
2018/10/29

5
2018/12/24

---- د.خالد بن حسين البياري

 السيد/ معيض بن هويج السلوم

- د.محمود أحمد عبدالرحمن

- السيد/ عمر عبداهلل النعماني

 السيد/ رياض سعيد معوض
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موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس 
اإلدارة الحصول ىلع املعلومات والبيانات بشكل دقيق ويف 

الوقت املناسب:
قام مجلس إدارة الشركة باعتماد دليل إجراءات يضمن 

حصول أعضاء مجلس اإلدارة ىلع املعلومات بشكل دقيق 
ويف الوقت املناسب وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات 

ذات الصلة. ويحدد الدليل آلية طلب املعلومات وعرضها 

ىلع مجلس اإلدارة وإجراءات والتزامات األعضاء بالحفاظ ىلع 
سرية املعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم. 

اإلدارة التنفيذية 
يتوفر لدى الشركة فريق عمل مؤهل من أعضاء اإلدارة 

التنفيذية، وهم ىلع النحو التالي:

يتوفر لدى الشركة أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات 
كل وظيفة بشكل واضح، كما يتوفر لدى الشركة دليل 

معتمد لتفويض الصالحيات لكافة القطاعات داخل الشركة. 
وتتضمن مهام اإلدارة التنفيذية ىلع سبيل املثال )ال الحصر(: 

العمل ىلع تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة 	 
الداخلية للشركة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

تنفيذ االستراتيجية والخطة السنوية املعتمدة من قبل 	 
مجلس اإلدارة.

إعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشأن التقدم 	 
املحرز يف نشاط الشركة يف ضوء خطط وأهداف الشركة 

االستراتيجية، وعرض تلك التقارير ىلع مجلس اإلدارة.
إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.	 
املشاركة الفعالة يف بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية 	 

داخل الشركة.
وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتأكد من 	 

فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص ىلع االلتزام بنزعة 
املخاطر املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 الرئيس التنفيذيم. سلمان بن عبدالعزيز البدران 

الرئيس التنفيذي للقطاع املاليالسيد/ محمد بن عبداملحسن العساف

 الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري السيد/ أندرو حنا

 الرئيس التنفيذي لقطاع شئون الشركاتالسيد/ عصام عيسى العسعوسي 

 الرئيس التنفيذي لقطاع املوارد البشرية السيد/ أنس يوسف العتيقي

 الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا م. ضرار هاشم خان

 الرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي السيد / ناصر عبدالعزيز الراشد

 رئيس التدقيق الداخلي السيد / محمد فاضل السبع

20
18

ي 
نو

س
 ال

رير
تق

ال

51



اإلدارة التنفيذية

املهندس سلمان بن عبد العزيز البدران
الرئيس التنفيذي 

املهندس سلمان البدران هو الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت الكويتية VIVA منذ 
يناير 2011. وهو يتمتع بخبرة تمتد ىلع مدار أكثر من خمسة عشر عاما يف االتصاالت 

وشبكات GSM الخلوية، باإلضافة إلى خبرة واسعة يف تنفيذ البنية التحتية وإدارة 
العمليات.

وقبل االنضمام لشركة االتصاالت الكويتية VIVA، عمل املهندس سلمان مديرًا 
عامًا لشبكة الجوال يف شركة االتصاالت السعودية )STC(. وكان املنصب األول 

الذي شغله يف شركة االتصاالت الكويتية VIVA مدير مشروعات مسؤول عن تنفيذ 
املشروعات والتدشين التجاري للمشروعات. وقد نجح يف بناء وقيادة فريق مشترك 
مختص بالنواحي التجارية والتكنولوجية واملوارد البشرية واملالية للتدشين التجاري 

لشركة االتصاالت الكويتية VIVA يف ديسمبر 2008 خالل مدة زمنية امتدت ستة 
أشهر.

تميزت الفترة التي شغل خاللها منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بتنفيذ 
اإلستراتيجية التكنولوجية يف الوقت املناسب لتلبية الطلب الحاد الناجم عن ارتفاع 

معدالت استخدام خدمات البرودباند للهواتف النقالة. وكان دور املهندس سلمان 
حاسمًا يف قيادة العالمة التجارية للشركة والحصة السوقية املتنامية من قطاع 

االتصاالت املتنقلة يف الكويت.

وقد تلقى املهندس سلمان تعليمه يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف 
اململكة العربية السعودية، وحصل ىلع درجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية 

التطبيقية، وتخصص يف مجال االتصاالت والطاقة.

السيد/ محمد بن عبداملحسن العساف
الرئيس التنفيذي للقطاع املالي

تم تعيين السيد/ محمد بن عبداملحسن العساف يف منصب الرئيس التنفيذي للقطاع 
املالي بشركة االتصاالت الكويتية VIVA يف يوليو 2017. يمتلك السيد/ محمد العساف 

سجاًل حافاًل من الخبرات يف القطاعات املالية للعديد من الشركات املرموقة ومنها شركة 
االتصاالت السعودية )STC( وهي الشركة األم لشركة االتصاالت الكويتية VIVA حيث 

التحق بالعمل بها يف يوليو 2004 وتدرج يف مناصب مختلفة بعدد من القطاعات إلى أن 
 .VIVA شغل منصب الرئيس التنفيذي للقطاع املالي بشركة االتصاالت الكويتية

قبل التحاقه بالعمل يف منصبه الحالي بشركة VIVA الكويت، كان السيد/ محمد العساف 
يشغل منصب مدير عام األعمال املالية بشركة االتصاالت السعودية STC والذي شغله 

من يناير 2014 حتى يوليو 2017. بدأ السيد/ محمد العساف عمله بشركة االتصاالت 
السعودية كمدير لألدارة املالية يف وحدة قطاع االعمال من يوليو 2004 حتى فبراير 

2008 ثم تولى منصب مدير التخطيط املالي بالشركة يف القترة من فبراير 2008 وحتى 
فبراير 2009 قبل أن يتم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للقطاع املالي بشركة VIVA البحرين يف 

الفترة من فبراير 2009 حتى يوليو 2010.

عمل السيد/ محمد العساف أيضًا رئيسًا تنفيذيًا لشركة جوا القابضة لتقنية االتصاالت 
واملعلومات يف الفترة من يوليو 2010 إلى ديسمبر 2013. باإلضافة إلى ذلك، عمل السيد/ 

محمد العساف مراجعًا ومشرفًا للحسابات بشركة ديلويت )Deloitte( باململكة العربية 
السعودية يف الفترة من سبتمير 1996 حتى يوليو 2004 انتقل خاللها إلى الواليات املتحدة 
األمريكية ليشغل منصب مدقق أول رئيسي يف الفترة من سبتمبر 2000 الى مارس 2002. 

حصل السيد/ محمد العساف ىلع درجة البكالوريوس يف املحاسبة من جامعة امللك 
سعود بالرياض عام 1996 كما حصل ىلع شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين 

املعتمدين من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA. هذا ويحمل السيد/ 
محمد العساف ايضًا عضوية مؤسسة املديرين املاليين العاملية FEI وعضوية معهد 

.AMA وعضوية جمعية اإلدارة األمريكية IMA املحاسبين اإلداريين
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السيد/ أندرو حنا
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

تم تعيين السيد/ أندرو حنا يف منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بدءًا من 
مايو 2016. ولقد عمل السيد/ أندرو ىلع مدار أكثر من 22 عامًا يف مجال صناعة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث اكتسب خبرة واسعه من عمله يف األسواق 
العاملية واملحلية.

قبل التحاقه يف الشركة الكويتية لإلتصاالت VIVA كان يشغل منصب الرئيس 
التنفيذي للقطاع التجاري يف شركة VIVA - البحرين منذ عام 2010 وقبل منصبه يف 

VIVA البحرين عمل يف منصب املدير العام ملجموعة بتلكو – البحرين، كما شغل 
منصب املدير العام التنفيذي للشركات والجهات الحكومية. كما أنه تولى العديد 
من املناصب القيادية يف قطاع صناعة التكنولوجيا منها الرئيس التنفيذي للقطاع 
التجاري والتشغيلي يف شركة كالم تليكوم القابضة – البحرين واملدير اإلقليمي 

لشركة مايكروسوفت الشرق األوسط ودول شمال افريقيا واملدير العام للتحالفات 
والقنوات لدى شركة تليكوم نيوزيالند واملدير الوطني لالستراتيجيات والتسويق 
لدى شركة اريكسون استراليا. وباإلضافة إلى ذلك فانه تولى العديد من املواقع 

القيادية إلدارة املنتجات والتسويق واملبيعات واالستراتيجيات لدى شركة تليسترا 
استراليا.

كما أن السيد/ أندرو حنا ساهم بدور ملحوظ يف صناعة االتصاالت ىلع املستوى 
الدولي حيث أنه تولى رئاسة لجنة الرؤساء التنفيذيين للتسويق لدى مجلس 

االتصاالت لدول جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا )سامينا(.
تخرج السيد/ أندرو حنا من كلية ستانفورد إلدارة األعمال وكلية لندن إلدارة 

األعمال ويحمل درجة ماجستير إدارة األعمال يف التسويق ودبلوم الدراسات العليا 
يف األعمال الدولية من جامعة موناش بأستراليا باإلضافة إلى درجة بكالوريوس 

االقتصاد والتجارة من جامعة فيكتوريا بأستراليا.

السيد/ عصام عيسى العسعوسي
الرئيس التنفيذي لقطاع شئون الشركات 

السيد ُعيِّن عصام العسعوسي يف منصب الرئيس التنفيذي لقطاع شئون الشركات 
يف شركة االتصاالت الكويتية VIVA يف أكتوبر 2011.

وبدأ السيد عصام حياته املهنية أواًل يف القطاع املصريف منذ 22 عامًا. وتولى أول 
منصب له عام 1980 يف بنك الكويت والشرق األوسط )الذي أصبح اسمه فيما بعد 
البنك األهلي املتحد(. حيث كان مسؤواًل عن قطاع املستهلكين. وتتولى عمليات 

التجزئة يف البنك تقديم الخدمات من خالل شبكة فروع ممتدة، وهذا يشمل تقديم 
الخدمات إلى األفراد وأصحاب القدرة الشرائية العالية يف جميع أنحاء الكويت.

وبعد ذلك التحق السيد عصام بشركة الدار لالستثمار عام 2003، حيث لعب دورًا 
أساسيًا يف قيادة اإلستراتيجيات االستثمارية للمؤسسة، بما يف ذلك تأسيس شركة 

لتمويل املستهلكين تحت مسمى وارد. ويف عام 2008، انتقل السيد عصام إلى 
املجموعة الدولية لالستثمار ليعمل نائبًا للعضو املنتدب حيث كان مسؤواًل عن 

وضع إستراتيجيات املؤسسة املحلية والدولية وتنفيذها.

وقد تخرج السيد عصام من جامعة الكويت عام 1975 وحصل ىلع درجة علمية يف 
التجارة. ويف عام 1981، حصل ىلع برنامج تدريبي ملدة عام واحد يف بنك تشيز 
مانهاتن يف واشنطن. كما حصل ىلع دبلومة يف األعمال املصرفية من معهد 

الكويت للدراسات املصرفية عام 1982.
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السيد/ أنس يوسف العتيقي
الرئيس التنفيذي لقطاع املوارد البشرية 

تم تعيين السيد أنس العتيقي كرئيس تنفيذي لقطاع املوارد البشرية يف 
ديسمبر 2013 وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا يف املوارد البشرية والشؤون 

اإلدارية والخدمات املساندة يف كل من القطاع النفطي والغاز، الصناعي، املالي، 
االستثماري، املصريف وقطاع االتصاالت، لديه خبرة يف إدارة األعمال االستراتيجية 

بما يف ذلك رسم ووضع السياسات واإلجراءات، باإلضافة إلى املهنية الكبيرة 
يف إدارة املوارد البشرية من ضمن املؤسسات املتعددة الجنسيات وشارك يف 

عملية التأسيس ملؤسسات مالية إسالمية يف املوارد البشرية والشؤون اإلدارية 
والخدمات املساندة من ضمنها شركة استثمارية إسالمية يف الصناعة والطاقة 

برأس مال 50 مليون دينار كويتي، فضاًل عن مشاركته يف تأسيس بنك وربة برأس 
مال 100 مليون دينار كويتي والذي كان شغل فيه منصب رئيس مجموعة املوارد 

البشرية والشؤون اإلدارية والخدمات املساندة.

تجدر اإلشارة إلى أن السيد أنس العتيقي حاصل ىلع بكالوريوس يف االقتصاد وإدارة 
األعمال من جامعة الكويت وىلع شهادة املاجستير يف العلوم اإلدارية MBA من 

جامعة الشرق األوسط األمريكية AUM عام 2010.

املهندس ضرار هاشم خان
الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا

تم تعيين املهندس ضرار خان كرئيس تنفيذي لقطاع التكنولوجيا يف شركة 
االتصاالت الكويتية VIVA يف شهر يناير من سنة 2014. قبل ذلك، شغل املهندس 

ضرار خان منصب مدير الشبكة من سنة 2008 إلى سنة 2011، حيث كان مسؤواًل 
عن عمليات إطالق وتنفيذ عمليات الشبكة. لديه خبرة أكثر من 15 سنة يف صناعة 

االتصاالت، ساهم خاللها ويف أكثر من مناسبة يف عمليات إطالق شبكات هاتفية 
لدى شركات اتصاالت رائدة. من مصبه الحالي، فإن السيد ضرار يشرف ىلع تطوير و 

تحديد رؤية واستراتيجية عمليات قطاع التكنولوجيا يف الشركة.

يحمل املهندس ضرار خان شهادة الباكلوريوس يف الهندسة الكهربائية من جامعة 
غالم إسحاق خان للعلوم الهندسية والتكنولوجيا، كما حضر عدة دورات وبرامج 

تطويرية وتنفيذية يف معهد ماساتشوسيتس للتكنلوجيا ومدرسة هارفرد لألعمال 
ومدرسة “إنسيد” لألعمال )INSEAD(. يعتبر أحد املشاركين واملتحدثين يف عدة 

.)SAMENA( منتديات، كما أنه عضو هيئة السياسات يف مجلس سامينا
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السيد/ ناصر عبدالعزيز أحمد الراشد
الرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي 

تم تعيين السيد/ ناصر الراشد يف منصب الرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي 
بشركة االتصاالت الكويتية VIVA يف أبريل 2018. يمتلك السيد/ ناصر عبدالعزيز خبرة 

تمتد الى نحو 18 سنة يف قطاع االتصاالت.

قبل التحاقه بالعمل يف منصبه الحالي بشركة VIVA الكويت، كان السيد/ ناصر 
عبدالعزيز يشغل منصب املدير العام لعمليات االستثمار يف مجموعة االتصاالت 

السعودية. أشرف السيد/ ناصر ىلع الخيارات االستراتيجية وخطط األعمال يف 12 
شركة تابعة لشركة االتصاالت السعودية من الشركات املحلية والخارجية. باإلضافة 

الى ذلك فقد كان مسؤول ىلع إعداد الخطط املستقبلية طويلة املدى لتوقعات 
أداء استثمارات التشغيلية لشركة االتصاالت السعودية STC. وقبل هذا املنصب، 

كان السيد/ ناصر مجيرًا للتخطيط االستراتيجي لالستثمارات املحلية والدولية حيث 
كان مسؤواًل عن تحليل التحديات التجارية. كما عمل السيد/ ناصر عبدالعزيز أيضًا 

.STC مديرًا ألداء العمليات الدولية بشركة االتصاالت السعودية

حصل السيد/ ناصر عبدالعزيز ىلع درجة الباكلوريوس يف علوم الكومبيوتر من جامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن والتي هي من الجامعات الرائدة يف اململكة العربية 

السعودية. 

السيد/ محمد فاضل تركي السبع
رئيس التدقيق الداخلي

تم تعيين السيد محمد السبع كرئيس للتدقيق الداخلي يف يوليو 2018، وكان قبل 
ذلك يشغل منصب مدير إدارة التدقيق الداخلي منذ إنضمامه إلى شركة االتصاالت 

الكويتية يف مايو 2014.

يتمتع السيد محمد السبع بخبرة تزيد عن 22 عاما، حيث عمل قبل إنضمامه لشركة 
االتصاالت الكويتية يف عدة قطاعات يف كل من مجال التدقيق الداخلي وإدارة 

املخاطر، حيث بدأ حياته املهنية يف بنك الكويت املركزي ومن ثم عمل يف مؤسسة 
البترول الكويتية ليتدرج بالوظائف يف التدقيق الداخلي، وبعد ذلك التحق السيد 

محمد السبع بشركة أعيان لإلجارة واإلستثمار وعمل يف قطاع اإلستثمار حيث كان 
يشغل منصب نائب الرئيس للتدقيق الداخلي، واملدير التنفيذي إلدارة املخاطر يف 

مجموعة اإلمتياز اإلستثمارية .

تخًرج السيد محمد وحصل ىلع درجة البكالوريوس يف املحاسبة والتدقيق يف عام، 
1996 ويحمل السيد محمد السبع أيضًا العديد من الشهادات املهنية مثل شهادة 

مراجع حسابات معتمد من الواليات املتحدة األمريكية )CPA( وشهادة مدقق 
داخلي معتمد )CIA( و شهادة مدقق نظم معلومات معتمد )CISA( وشهادة مدير 

. )ISO 31000( مخاطر معتمد
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القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص 
من ذوي الكفاءة لعضوية 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
الترشيحات واملكافآت 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت 
وفقاً  لقواعد الحوكمة كما نصت املادة 4-1 من كتاب 

حوكمة الشركات حيث يشمل تشكيل اللجنة عضو مستقاًل 
ويتوفر ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات 

اللجنة وتختص اللجنة ىلع سبيل املثال ال الحصر املهام 
التالية:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء املجلس 	 
واإلدارة التنفيذية.

وضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 	 
واإلدارة التنفيذية.

تحديد اإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة 	 
لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة تلك اإلحتياجات بصورة 

سنوية.
مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم توصيات 	 

ملجلس اإلدارة بشأن أية تعديالت مقترحة ىلع الهيكل 
التنظيمي.

استقطاب طلبات الراغبين يف شغل املناصب التنفيذية 	 
حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.

تحديد الشرائح املختلفة للمكافآت التي سيتم منحها 	 
للموظفين، مثل شريحة املكافآت الثابتة، وشريحة 

املكافآت املرتبطة باألداء، وشريحة املكافآت يف شكل 
أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.

إعداد وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير 	 
التنفيذيين واألعضاء املستقلين.

تقوم اللجنة بالتأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللية عن 	 
األعضاء املستقلين.

إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة املكافآت املمنوحة 	 

ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سواء كانت 
مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسماها، 

ىلع أن يعرض هذا التقرير ىلع مجلس اإلدارة ومن ثم 
الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

تحديد آليات تقييم أداء املجلس ككل وأداء كل عضو من 	 
أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية.

مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة دورية.	 
التأكد من أن املكافآت يتم منحها وفقًا لسياسة 	 

املكافآت املعتمدة.
مراجعة سياسات املوارد البشرية للشركة وأية تعديالت 	 

بشأنها قبل عرضها ىلع مجلس اإلدارة.

والتزامّا من الشركة بأىلع معايير الشفافية وفقا ملا نصت 
عليه املمارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد 
التزمت الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة املكافآت 
املمنوحة ألعضاء مجلس واإلدارة التنفيذية، وفيما يلي 

بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الذي 
سوف يتلى بالجمعية العامة للشركة:

بلغت مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة 
لجلسات املجلس واللجان املنبثقة عنه خالل السنة 

املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 مبلغ إجمالي وقدره 336,830 
دينار كويتي. كما بلغت الرواتب واملزايا واملكافآت والحوافز 

للرئيس التنفيذي وسبعة من كبار التنفيذين يف شركة 
االتصاالت الكويتية VIVA من ضمنهم الرئيس التنفيذي 

للقطاع املالي خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 
مبلغ إجمالي وقدره 2,261,252 دينار كويتي.
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أعضاء مجلس اإلدارة:
فيما يلي جدول يبين املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك عن عامي 2017 و 2018، علمًا بأن مجلس إدارة شركة 

االتصاالت الكويتية VIVA يتألف من 7 أعضاء من ضمنهم رئيس مجلس اإلدارة:

اإلدارة التنفيذية:
فيما يلي جدول يبين الرواتب واملزايا واملكافآت والحوافز للرئيس التنفيذي وسبعة من كبار التنفيذين يف شركة االتصاالت 

الكويتية VIVA من ضمنهم الرئيس التنفيذي للقطاع املالي وذلك عن عامي 2017 و2018:

 2018 2017 املبالغ بالدينار الكويتي

 152,061 152,061 مكافآت عضوية مجلس اإلدارة

 176,401184,769  تعويضات ومزايا أخرى

 336,830 328,462اإلجمالي 

20172018 املبالغ بالدينار الكويتي

 1,614,266 1,266,474الرواتب و املزايا

 646,986566,610  املكافآت والحوافز

 2,261,252  2,261,252اإلجمالي 
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القاعدة الرابعة:
ضمان نزاهة التقارير املالية

التقارير املالية ومراقب الحسابات الخارجي 
يقدم كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تعهد كتابي 

يؤكد سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة، كما قام مجلس 
اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً  لقواعد الحوكمة طبقًا 

ملا نصت عليه املادة 5-6 من الكتاب الخامس عشر )حوكمة 
الشركات(، من الالئحة التنفيذية لهيئة اسواق املال وقد تم 

عرض تفاصيل تشكيل وانجازات اللجنة يف جزء سابق.

التقارير املالية ومراقب الحسابات الخارجي:
تقوم الشركة بإصدار مجموعة من التقارير املالية بشكل 

دوري وتشتمل ىلع:

البيانات املالية املرحلية.	 
إعالنات األرباح.	 
التقارير السنوية.	 

وفيما يخص مراقب الحسابات الخارجي، فإن لجنة التدقيق 
تعمل ىلع:

تتم مراجعة نطاق ومنهجية وخطة عمل مراقب الحسابات 	 
الخارجي املقترحة، بما يف ذلك تنسيق جهود أعمال 

التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلى.

مراقبة أداء مراقب الحسابات الخارجى للتأكد من عدم 	 
تقديمة خدمات للشركة بخالف الخدمات املطلوبة من 

مهنة التدقيق الخارجى.
التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين واعادة تعيين مراقب 	 

الحسابات الخارجي او اقتراح تغييره واقتراح اتعابه ومراجعة 
خطاب تعيينه ىلع أن يكون من مراقبي الحسابات 

املقيدين يف السجل الخاص لدى هيئة أسواق املال، 
بحيث يكون مستوفيًا كافة الشروط الواردة بمتطلبات 

قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابا والتحقق من 
استقاللية مراقب الحسابات الخارجي بصوره دورية وقبل 

تعيينه او إعادة تعيينه، والتحقق من عدم قيام مراقب 
الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية ال تنطوي ضمن 

مهام مراقب الحسابات الخارجي، قبل تكليفه بها، والتي 
قد تؤثر ىلع استقالليته وفقًا ملا تقتضيه مهنة التدقيق.

مناقشة اية معوقات او صعوبات تواجه مراقب الحسابات 	 
الخارجى وتشمل هذه املعوقات أية قيود ىلع نطاق 

أنشطة مراقب الحسابات الخارجى أو بالنسبة لحصوله ىلع 
املعلومات املطلوبة، وأية خالفات جوهرية قد تنتج مع 

اإلدارة.
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القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة 
إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر 
تعمـل إدارة املخاطر علـى تنفيذ اسـتراتيجية وسياسـة 

املخاطر وإعـداد التقاريـر الدوريـة حـول طبيعـة املخاطر 
التــي تتعــرض لهــا الشــركة ورفعهــا إلى لجنة املخاطر 

العتمادها تمهيــًدا لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، 
ويتمتــع موظفــو إدارة املخاطر باستقاللية وخبـرة 

تؤهلهـم ألداء الـدور املنوط بهـم، وذلك من خالل وضع 
أنظمة الرقابة الداخلية الكافية واملناسبة لنشاط الشركة 
وطبيعة عملها. ويتمتع القائمون ىلع اإلدارة باالستقاللية 

عن طريق تبعيتهم املباشرة للجنة املخاطر املنبثقة عن 
مجلس اإلدارة، وذلك وفقًا للهيكل التنظيمي املعتمد 

إلدارة املخاطر والتزاما بمتطلبات قواعد الحوكمة.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

سياسات وإجراءات معتمدة تغطي كافة األنشطة 	 
والعمليات الرئيسية للشركة.

هيكل تنظيمي شامل وتفصيلي معتمد من قبل مجلس 	 
اإلدارة يغطي كافة قطاعات وإدارات الشركة.

أوصاف وظيفية معتمدة تغطي كافة موظفي الشركة.	 
لوائح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تغطي كافة لجان 	 

املجلس وفقًا لقواعد الحوكمة.
سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تغطي كافة 	 

املتطلبات وفقًا لقواعد الحوكمة.
مصفوفة صالحيات مالية وإدارية معتمدة من قبل مجلس 	 

اإلدارة تحدد كافة الصالحيات ملختلف األطراف وتغطي 
جميع العمليات الرئيسية.

أنظمة آلية متكاملة ومدمجة تغطي جميع العمليات 	 
الرئيسية.

رقابة من عدة أطراف مستقلين بما فيهم أطراف داخليين 
)إدارة التدقيق الداخلي، إدارة ضبط الجودة، إدارة االلتزام( 

وأطراف خارجيين )تدقيق خارجي، وفريق تدقيق ISO، تدقيق 
شرعي(.

التدقيق الداخلي:
لدى الشركة إدارة تدقيق داخلي فعالة تتمتع باالستقاللية 

الفنية واإلدارية التامة وذلك من خالل تبعيتها املباشرة 
للجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة، وتقوم اإلدارة 

بمهام عدة منها:

القيام بتقييم املخاطر التي تواجه الشركة بهدف إعداد 	 
خطة تدقيق مبنية ىلع املخاطر وعرض الخطة ىلع لجنة 

التدقيق لإلعتماد.
تنفيذ مراجعات تدقيق تغطي كافة عمليات وأنشطة 	 

الشركة وفقًا لخطة التدقيق املعتمدة من لجنة التدقيق 
وذلك بهدف تقييم فعالية وكفاءة الضوابط الرقابية.

القيام بمراجعات ربع سنوية للتحقق من إتخاذ اإلدارة 	 
التنفيذية اإلجراءات التصويبية املتفق عليها يف التقارير 

التدقيق الداخلي. 
رفع تقارير بجميع نتائج التدقيق إلى لجنة التدقيق 	 

ومناقشتها مع اللجنة بحضور ممثلين عن اإلدارة 
التنفيذية.

القيام بتنفيذ أي مهام خاصة موكلة من قبل لجنة 	 
التدقيق. 
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القاعدة السادسة: تعزيز السلوك 
املهني والقيم األخالقية

قواعد السلوك املهني والقيم األخالقية
موجز عن معايير السلوك املهني واألخالقي:

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميع العاملين فيها بان السلوك املهني واألخالقي من 

اهم روافد نجاح الشركة يف تحقيق أهدافها، وانطالقًا من 
هذا اإليمان قام مجلس اإلدارة باعتماد سياسة تختص 
بتحديد معايير السلوك املهني واألخالقي يف الشركة 

مشتملة ىلع معايير السلوك املهني واألخالقي، وكذلك 
مسؤوليات كل من الشركة، ومجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية واملوظفين. وكذلك نصت السياسة ىلع ان 

مسؤولية اإلبالغ يف حال تم مالحظة أمر غير صحيح او غير 
آمن تقع ىلع الجميع بدون استثناء. 

وتطرقت السياسة أيضًا إلى جوانب أخرى غاية يف األهمية 
مثل العالقة مع الشركاء التجاريين ونزاهة البيانات املالية 

وأمن املعلومات والصحة والسالمة البيئية، كما ينبغي ىلع 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفين 

االلتزام بها يف كافة مهام عملهم بغض النظر عن مكان 
وظروف العمل.

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض 
املصالح:

يتوفر لدي الشركة سياسة خاصة بتعارض املصالح تهدف 
هذه السياسة إلى ضمان تطبيق اإلجراءات املناسبة 

الكتشاف حاالت تعارض املصالح الجوهرية والتعامل معها 
بشكل فعال، والتأكد من أن مجلس اإلدارة يقوم بالتعامل 

مع حاالت تعارض املصالح القائمة واملحتملة واملتوقعة 
وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة 

وتعد هذه السياسة بمثابة جزء ال يتجزأ من التزام الشركة 
الكامل بالنزاهة والعدالة يف التعامل مع أصحاب املصالح، 

وبينت السياسة أسس التعامل وإدارة حاالت تعارض 
املصالح، ومفهوم تعارض املصالح، واألطراف التي تتعارض 

مصالحها مع مصلحة الشركة، وكذلك أيضًا دور كل من 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإدارة اإللتزام والتدقيق 

الداخلي والجمعية العامة للشركة فيما يخص تعارض 
املصالح، وكذلك استعرضت السياسة إجراءات التعامل مع 

حاالت تعارض املصالح وآلية اإلفصاح.

كما أشار التقرير الصادر عن مراقبي حسابات الشركة ببيان 
عن األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات الصلة، إذ يتم 

اعتبار األطراف أطرافًا ذات صلة عندما يكون للطرف القدرة، 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثر، ىلع 

السيطرة ىلع الطرف اآلخر أو يمكنه ممارسة تأثير هام عليه 
عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية.

وتتضمن األطراف ذات الصلة بشكل رئيسي املساهمين 
الرئيسيين بالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 

العليا والشركات التي يمكنهم ممارسة تأثير هام عليها. 
إضافة إلى ما سبق، دخلت الشركة أيضا يف بعض معامالت 

أخرى يف السياق الطبيعي لألعمال مع الشركة األم وتم 
إدراجها ضمن مصروفات التشغيل. يتم اإلفصاح عن الرصيد 

املستحق للشركة األم كما يف تاريخ بيان املركز املالي كما 
يف 31 ديسمبر 2018، فيما يلي املعامالت الهامة مع الشركة 

األم املدرجة يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل:

2017 
ألف دينار كويتي

2018 
ألف دينار كويتي

9,716  10,071 أتعاب إدارة

 247 42 مصاريف تشغيلية أخرى
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القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية 
بشكل دقيق ويف الوقت املناسب

اإلفصاح والشفافية 
موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف 

التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح:
ان االلتزام بمبدأ الشفافية يف العمل هي احد املفاتيح 

الرئيسية لتشجيع ثقة املساهمين، لذا يتم اإلفصاح عن 
البيانات املالية وتقارير األرباح واإلرشادات املستقبلية بشكل 
واضح. وتسعى الشركة دائمًا للمحافظة ىلع مستويات عالية 

من اإلفصاحات من إلتزاما بمتطلبات قواعد الحوكمة وخلق 
عالقة مع أصحاب املصالح ىلع أساس الشفافية والنزاهة 

والثقة. وتوفيــر أدوات تواصل أكثر فعالية مع جميع أصحاب 
املصالح، بغـرض تقديم تقارير شـاملة ثريـة باملعلومات، 

والذي ينسجم بدوره مع احد اهداف الشركة وهو االلتزام 
بسياسة الشفافية.

وتحتفظ ادارة االلتزام بسجل خاص يشمل جميع افصاحات 
الشركة لدى سوق الكويت لالوراق املالية وذلك خالل 

الخمس سنوات السابقة كما تتوفر االفصاحات كذلك ىلع 
موقع الشركة الرسمي ىلع شبكة االنترنت وذلــك امتثال 

ملتطلبــات هيئــة أســواق املــال الكويتيــة.

تتقيد الشــركة بجميــع متطلبــات اإلفصاح وتقــوم 
بإصــدار كافــة التقاريــر املالية وتقاريــر التدقيــق 

وســائر املعلومات بدقــة وشــفافية ووضوح، ومن ضمنها 
البيانــات املالية واإلفصاح عن املعلومة الجوهرية او اية 

معلومات اخرى يتوجب االفصاح عنها بحسب متطلبات 
الالئحة التنفيذية لهيئة اسواق املال. وتؤكد إدارة الشــركة 

بــأن جميــع البيانــات املقدمة فــي هــذا الشــأن 
هــي معلومــات دقيقـة وصحيحـة وغيـر مضللـة. كمـا أن 

جميـع التقاريـر املالية السـنوية للشـركة مطابقـة للمعاييـر 
املحاسبية الدوليـة للتقاريــر املالية ومتطلباتهــا.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

يتوفر لدى الشركة سجاًل خاصًا بإفصاحات أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، حيث أن السجل متاحًا لالطالع 
عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، كما تؤكد الشركة 
أن ملساهمي الشركة الحق يف االطالع ىلع هذا السجل 

دون أي رسم أو مقابل، مع إلتزامها بتحديث بيانات هذا 
السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع األطراف 

ذات العالقة.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم 
شؤون املستثمرين:

قامت الشركة بإنشاء إدارة عالقات املستثمرين، وهذه 
اإلدارة مسئولة عن عملية التواصل مع املساهمين الحاليين 

واملحتملين باإلضافة إلى توفير البيانات واملعلومات 
والتقارير املالية الالزمة، كما تتمتع إدارة عالقات املستثمرين 

باالستقاللية املناسبة، وىلع نحو يتيح لها توفير البيانات 
واملعلومات والتقارير يف الوقت املناسب وبشكل دقيق 
من خالل وسائل اإلفصاح املتعارف عليها ومنها املوقع 

اإللكتروني للشركة.

بيان عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا 
املعلومات، واإلعتماد عليها بشكل كبير يف عمليات 

اإلفصاح:
تنتهج الشركة سياسة اإلعتماد والتوسع يف استخدام 

تكنولوجيا املعلومات للتواصل مع املساهمين 
واملستثمرين وأصحاب املصالح، وذلك من خالل إنشائها 

لقسم مخصص لحوكمة الشركات ىلع املوقع اإللكتروني 
لها، كما أن صفحة حوكمة الشركات يتم عرض فيها كافة 

املعلومات والبيانات املحدثة التي تساعد املساهمين، 
واملستثمرين الحاليين واملحتملين ىلع ممارسة حقوقهم 

وتقييم أداء الشركة، باإلضافة إلى صفحة عالقات 
املستثمرين املتوفرة أيضًا ىلع موقع الشركة االلكتروني 

وتطبيق الهاتف النقال الخاص بعالقات املستثمرين.
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القاعدة الثامنة: احترام
حقوق املساهمين

حماية حقوق املساهمين 
موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة 
للمساهمين، وذلك لضمان العدالة واملساواة بين كافة 

املساهمين:
تلتزم الشركة من خالل إدارة عالقات املستثمرين 

بمسؤوليتها تجاه املساهمين بأىلع معايير الشفافية 
واملعاملة بشكل منصف للمساهمين. حيث تؤمن 

الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز 
القيمة ملساهميها وتوفر مبادئ توجيهيه مناسبة لكل 

من مجلس اإلدارة، واللجان التابعة له، واإلدارة التنفيذية 
للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. 

لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أىلع مستويات الشفافية، 
واملساءلة واإلدارة الفعالة من خالل تبني ومتابعة تنفيذ 
االستراتيجيات، واالهداف والسياسات الرامية إلى اإللتزام 

بمسئولياتها التنظيمية واألخالقية.

والجدير بالذكر، أننا قمنا بتفعيل وتعزيز قنوات اإلتصال مع 
املستثمرين واملحللين املاليين وذلك بعد إدراج أسهم 

الشركة يف بورصة الكويت. كما وتلتزم الشركة بالشفافية 
وتوفير املعلومات املالية عن الشركة من خالل قنوات 
اإلتصال املختلفة وفًقا ألفضل املمارسات املهنية يف 

اإلفصاح والشفافية. باإلضافة إلى ذلك، حرصت الشركة ىلع 
التواصل مع املستثمرين املحليين واألجانب واملحللين 
املاليين للقائهم واإلجابة ىلع استفساراتهم، كما كان 

للشركة مشاركة يف املؤتمرات الخاصة باملستثمرين لتعزيز 
التواصل مع جميع فئات املساهمين واملجتمع املالي.

عالوة ىلع ذلك، يوفر املوقع اإللكتروني وتطبيق املوبايل 
الخاص بعالقات املستثمرين، مجموعة من املعلومات 

الخاصة بسهم الشركة والبيانات املالية والتقارير الخاصة 
بأداء الشركة، وكذلك قامت الشركة بإعتماد سياسة خاصة 

لحماية حقوق املساهمين.

كما تضمـن الشـركة لجميع املساهمين حـق االطالع ىلع 
كافــة املعلومات واإلفصاحات ذات الصلــة مــن خــالل 

نشــرها علــى املوقع اإللكتروني والتقاريــر الســنوية 
التــي تكــون متاحــة لكافــة املساهمين، باإلضافة 

إلــى تمكينهــم مــن الحصــول علــى كافــة املعلومات 
املتعلقة بأعضــاء مجلــس اإلدارة ومؤهالتهم، ومــا 

يمتلكــون مــن أســهم فــي الشــركة، ورئاســتهم أو 
عضويتهـم فـي مجالـس إدارات شـركات أخـرى، وكذلـك 
املعلومات املتعلقة باملسؤولين التنفيذييــن بالشـركة. 
كمـا أنـه مـن املتاح لكافـة أصحـاب املصالح الحصــول 

علــى كافــة املعلومات ذات الصلــة.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة، 
وذلك ضمن متطلبات املتابعة املستمرة للبيانات الخاصة 

باملساهمين:
قامت الشركة ومنذ تأسيسها بإنشاء سجل خاص يحفظ 

لدى وكالة املقاصة حيث تقيد فيه أسماء املساهمين 
واملعلومات الخاصة بهم وعدد األسهم اململوكة لكل 

منهم والتي يتم تحديثها بشكل يومي، كما يتم التعديل 
ىلع سجل املساهمين بأي تغييرات قد تطرأ ىلع البيانات 

املسجلة فيه وفقًا ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من 
بيانات بهذا الخصوص.

62



نبذة عن كيفية تشجيع املساهمين ىلع املشاركة 
والتصويت يف االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تقوم الشركة يف البداية باالفصاح عن تاريخ اجتماع 	 
الجمعية العمومية وذلك بعد تحديد املوعد من قبل 

مجلس االدارة.
يتم توجيه الدعوة العامة للمساهمين للحضور واملشاركة 	 

يف إجتماع الجمعية العامة، أيا كانت صفتها متضمنة 
جدول األعمال، وتوجه الدعوة عن طريق اإلعالن يف 

صحيفتين يوميتين ىلع األقل تصدران باللغة العربية وذلك 
مرتين قبل انعقاد الجميعة العامة باسبوعين لإلعالن 

األول وقبل اسبوع لإلعالن الثاني مع نشر اإلعالن الثاني 
يف الجريدة الرسمية.

كما تقوم الشركة باإلعالن عن موعد اإلجتماع للجميعة 	 
العامة للشركة عن طريق اإلعالنات ىلع الصفحة 
اإللكترونية لبورصة الكويت باإلضافة إلى الصفحة 

اإللكترونية لعالقات املستثمرين ىلع املوقع الرسمي 
للشركة .

قامت الشركة بإطالق تطبيق الهاتف النقال والخاص 	 
بعالقات املستثمرين حتى يتسنى لهم متابعة جميع أخبار 

الشركة واإلطالع ىلع جميع التقارير املالية والدعوات 
واإلفصاحات باإلضافة إلى املعلومات الخاصة بأداء سهم 

الشركة. 
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القاعدة التاسعة: إدراك دور
أصحاب املصالح

إدراك دور أصحاب املصالح 
نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واإلعتراف 

بحقوق أصحاب املصالح:
تعمل الشركة ىلع احترام وحماية حقوق أصحاب املصالح 

يف جميع معامالتها وتعامالتها الداخلية والخارجية، حيث إن 
إسهامات أصحاب املصالح تشكل موردًا بالغ األهمية لبناء 
القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها، ويف 
سبيل عدم تعارض معامالت أصحاب املصالح سواء كانت 

عقود او صفقات مع الشركة مع مصلحة املساهمين أخذت 
الشركة بعين اإلعتبار ما يلي:

أال يحصل أي من أصحاب املصالح ىلع أي ميزة من خالل 	 
تعامله يف العقود والصفقات التي تدخل يف نشاطات 

الشركة اإلعتيادية.
أن تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية 	 

واضحة لترسيه العقود والصفقات بأنواعها املختلفة.

وكذلك يتوفر لدي الشركة مجموعة سياسات منها ىلع 
سبيل املثال ال الحصر:

سياسة حماية حقوق أصحاب املصالح.	 
سياسة تعارض املصالح.	 
سياسة اإلبالغ عن املخالفات.	 
سياسة املعامالت مع األطراف ذات العالقة.	 
مدونة السلوك وسياسة األخالق.	 

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب املصالح ىلع املشاركة يف 
متابعة أنشطة الشركة املختلفة:

تلتزم الشركة بالتعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب 
املصالح بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع األطراف 

املختلفة من أصحاب املصالح دون أي تمييز أو شروط 
تفضيلية، والتأكد من مراجعة الصفقات والتعامالت املقترح 

أن تقوم بها الشركة مع األطراف ذات العالقة وتقديم 
التوصيات املناسبة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

كما تلتزم الشركة بتزويد أصحاب املصالح باملعلومات 
والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم بشكل منتظم وفقًا للعقود 

املبرمة معهم وبما ال يخالف سياسة سرية املعلومات 
املطبقة داخل الشركة. ويتم تضمين كافة العقود املبرمة 

مع أصحاب املصالح ىلع بنود تعاقدية تضمن املحافظة ىلع 
سرية املعلومات املقدمة لهم ألداء املهام املنوطة بهم. 

ومن جهة أخرى، تلتزم الشركة بضمان حقوق أصحاب 
املصالح وفقًا للقوانين املعمول بها يف دولة الكويت والتي 

تنظم العالقة بين الشركة وأصحاب املصالح بما يف ذلك 
ىلع سبيل املثال قانون العمل األهلي الكويتي، قانون 
الشركات والئحته التنفيذية، القانون التجاري، التعليمات 

الصادرة عن هيئة أسواق املال وغيرها من التعليمات ذات 
الصلة. 
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القاعدة العاشرة: 
تعزيز وتحسين األداء

تحسين اإلداء 
موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول 

كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ىلع برامج 
ودورات تدريبية بشكل مستمر:

تلتزم الشركة بالتدريب والتأهيل املستمر والذي يوفر 
ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الفهم واملعرفة 
املناسبة لكافة املوضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة، 
ويجعلهم ملمين بآخر املستجدات يف املجاالت اإلدارية 

واملالية واالقتصادية ذات الصلة، باإلضافة إلى القدرة ىلع 
التخطيط اإلستراتيجي وفق إحتياجات الشركة ومن ثم 

تحقيق أهداف الشركة.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

وضعت الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ىلع أن بشكل 

دوري، وذلك من خالل وضع مجموعة من مؤشرات قياس 
األداء ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة 

وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، كما 
قام مجلس اإلدارة بإعتماد مؤشرات لقياس األداء سواء 

للمجلس أو لإلدارة التنفيذية.

 نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية
)Value Creation( لدى العاملين يف الشركة، وذلك من خالل 

تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء:
يحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ىلع خلق القيم 

املؤسسية داخل الشركة، وذلك من خالل اتباع أىلع معايير 
ميثاق السلوك املهني باإلضافة إلى تطبيق الدليل اإلرشادي 

للموظفين مما يعمل ىلع تحقيق أىلع مستويات تطبيق 
ممارسات أخالقيات العمل وتحقيق األهداف اإلستراتيجية 
للشركة، وتحسن من معدالت األداء مما يساهم بشكل 
فعال ىلع خلق القيم املؤسسية لدى العاملين ويحفزهم 
ىلع العمل املستمر للحفاظ ىلع السالمة املالية للشركة.
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القاعدة الحادية عشر: التركيز ىلع 
أهمية املسؤولية االجتماعية

املسؤولية االجتماعية 
موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من 

أهداف الشركة واهداف املجتمع:
لقد تشرفت VIVA بمباركة سمو أمير دولة الكويت الشيخ/ 
صباح األحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد/ الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح حفظهما اهلل وذلك بالتوقيع ىلع وثيقة 
 VIVA املسؤولية اإلجتماعية لشركة االتصاالت الكويتية

حيث نطمح دائما بأن نكون إحدى الشركات الكويتية الرائدة 
والتّواقة للعب دور فاعل وأساسي يف ترسيخ مفاهيم 

املسؤولية اإلجتماعية التي تعني اإللتزام املستمر من قبل 
شركات األعمال بالتصرف أخالقيًا واملساهمة يف تحقيق 

التنمية اإلقتصادية والعمل ىلع تحسين نوعية الظروف 
املعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، واملجتمع ككل. 

VIVA تسعى إلتباع نهج متكامل وعصري يف تنفيذ نشاطات 
املسؤولية اإلجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة VIVA وكافة 

أطياف املجتمع، مما يخلق جوًا من الوّد واأللفة والتعاون، 
ويساعد ىلع تطوير وإنماء دولة الكويت. نحن كشركة 

كويتية، نستثمر يف العالقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء 
بيننا وبين عمالئنا وبين مختلف شرائح املجتمع، إليماننا أن 

العطاء هو جوهر النجاح. 

ورغم ذلك لم تكن مكانتها يف السوق املحلي فقط محور 
تركيزها، فمنذ تأسيسها منذ عشر سنوات، لم تأُل جهدًا يف 

سبيل إبراز وتأكيد التزامها نحو املجتمع، حيث باتت تلعب 
دورًا فاعاًل يف دعم املجتمع الكويتي بمختلف قطاعاته 

وفئاته. وهي تهدف أيضًا إلى عقد استثمارات طويلة األجل 
تصب يف مصلحة املجتمع حاضرًا ومستقباًل وُتبنى ىلع 

أساس القيم األخالقية ومبادئ الحوكمة، إلى جانب الحيادية 
والشفافية، كما وضعت نصب أعينها مسؤوليتها نحو 
املجتمع لتتصدر أولوياتها وتتوافق مع أدائها املالي.

نبذة عن البرامج واآلليات املستخدمة والتي تساعد ىلع 
ابراز جهود الشركة املبذولة يف مجال العمل االجتماعي:
ملزيد من التفاصيل عن جهود الشركة املبذولة يف ابراز 

دورها يف االنشطة والبرامج واالليات املتعلقة يف العمل 
االجتماعي يرجى االطالع ىلع تقرير املسؤولية اإلجتماعية 

املنشور ىلع موقع الشركة اإللكتروني والتقرير السنوي 
لعام 2018.
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تقرير لجنة التدقيق

كلمة رئيس اللجنة
السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته

حضرات السادة املساهمين الكرام،

يطيب لي باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء لجنة التدقيق أن أرحب بكم 
واضعين بين أيديكم التقرير السنوي للجنة التدقيق 2018م.

إن وجود لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة هو أحد املالمح الرئيسية التي 
تعكس تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث تقوم لجنة التدقيق بتنفيذ مهامها 

ملساعدة مجلس اإلدارة يف تنفيذ الوظائف اإلشرافية والتنظيمية يف تعزيز القيم. 
ومبادئ الحوكمة التي تضمن استمرارية واستقرار الشركة وتعزز كفاءتها.

واصلت اللجنة اإلشراف ىلع الرقابة املالية وعمليات االمتثال الخاصة بالشركة، 
مع التركيز ىلع مجاالت محددة هذا العام بما يف ذلك األعمال التحضيرية لتنفيذ 

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )IFRS 16( لعام 2019، وكذلك تنفيذ كاًل من 
)IFRS 9( و)IFRS 15( خالل عام 2018، واللذان لهما تأثير ىلع ميزانية الشركة.

كما أكدت لجنة التدقيق التزام الشركة باالمتثال للسياسات والتعليمات الصادرة 
عن الهيئات التنظيمية، كما تضمن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر 

وامتثالها ملبادئ حوكمة الشركات، وتضمن توافر املؤهالت املطلوبة. وتوفير 
االستقاللية الالزمة لتمكين املدقق الخارجي من القيام باألداء الكايف، كما يضمن 

تطبيق نفس الشيء ىلع املدقق الداخلي للشركة.

أمين بن فهد الشدي
رئيس لجنة التدقيق
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1( أهداف اللجنة:
الهدف من انشاء لجنة التدقيق هو ترسيخ ثقافة اإللتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير املالية 

للشركة وكذلك التحقق من مدى كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة.

من الجدير اإلشارة إلى الخصائص التالية املتعلقة بتشكيل 
أعضاء اللجنة بحيث يتبين من خاللها اإللتزام بشروط 

ومتطلبات الحوكمة ذات الصلة:

جميع أعضاء اللجنة غير تنفيذيين.	 
تضم اللجنة عضو مستقل.	 
تضم اللجنة عضو لديه خبرة عملية طويلة و مؤهالت 	 

علمية يف املجاالت املحاسبية و املالية. 
عقدت اللجنة خالل عام 2018 عدد )6( اجتماعات وذلك بما 	 

يزيد عن الحد االدنى املنصوص علية يف قواعد الحوكمة 
)4( اجتماعات.

3( أنشطة للجنة التدقيق:
قامت اللجنة بعدة أنشطة ضمن أدائها لألدوار و 	 

املسؤوليات املناطة بها وفقًا لالئحة اللجنة و متطلبات 
الحوكمة، نوجز األنشطة ضمن األطر التالية:

3.1 البيانات املالية 
قامت اللجنة بمراجعة جميع البيانات املالية الدورية )ربع 	 

سنوية و سنوية( قبل عرضها ىلع مجلس اإلدارة و إبداء 
الرأي و التوصية بشأنها ملجلس اإلدارة بهدف ضمان 

 عدالة و نزاهة هذه البيانات.

قامت اللجنة باإلجتماع باملدقق الخارجي ملناقشة آرائه 	 
قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس اإلدارة إلتخاذ 

القرار بشأنها.
قامت اللجنة باإلجتماع مع اإلدارة التنفيذية خالل مراجعة 	 

البيانات املالية الدورية ا)لربع سنوية و سنوية( و ذلك 
لإلستفسار عن أهم التغيرات والتطورات يف بنود القوائم 

املالية و مناقشة السياسات واملوضوعات املحاسبية 
املتبعة و تأثيرها ىلع البيانات املالية.

قامت اللجنة بمتابعة خطة الشركة وسير العمل يف 	 
مشروع تأهيل سياسات وأنظمة الشركة بهدف 

2( اللجنة:

 صفة العضوية اإلسم

 رئيس لجنة التدقيق الســيد / أمـيـن بن فـهــد الـشـدي1
)غير تنفيذي(

 عضو لجنة التدقيق الســيد / أحـمد عبداهلل التـركي 2
)غير تنفيذي(

 عضو لجنة التدقيق الســيد / رياض بن سعيد معوض 3
)غير تنفيذي(

 عضو لجنة التدقيقالســيد / صالح أحمد الفوزان4
)مستقل(
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اإلستعداد لتطبيق املعايير الجديدة إلعداد التقارير املالية 
)IFRS 15( و )IFRS 9( باإلضافة الى التوقعات واألثراملالي 
ىلع املعيار الدولي للتقارير املالية)IFRS 16(، حيث ناقشت 

اللجنة التعديالت املقترحة ىلع السياسات املالية وأهم 
التأثيرات الناتجة عن تطبيق تلك املعايير ىلع املعالجات 

املحاسبية وىلع عرض البيانات املالية للشركة.

3.2 الرقابة الداخلية
قامت اللجنة بمناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي 	 

املستقل املكلف بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والذي تم 
تزويد هيئة أسواق املال بنسخة عنه، حيث يهدف التقييم 

إلى إعطاء تأكيدات عن مدى كفاءة اإلجراءات واألنظمة 
املتبعة بغرض حماية املوجودات ضد أية خسائر ناتجة عن 
أي إستخدام أو تصرف غير مصرح به، وأن املعامالت يتم 

تنفيذها طبقًا إلجراءات التفويض املقررة وأنه يتم تسجيلها 
بشكل صحيح .

قامت اللجنة بمراجعة التقارير الربع سنوية والسنوية 	 
للتدقيق الشرعي الداخلي و تقارير هيئة الرقابة الشرعية 

بحضور فريق التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية قبل 
رفع توصياتها يف هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة، بهدف 

التأكد من عدم وجود مالحظات أو مخالفات شرعية 
ىلع عمليات الشركة، كما قامت اللجنة بالتأكد من هيئة 

الرقابة الشرعية عن مدى تعاون اإلدارة التنفيذية يف توفير 
التسهيالت واملعلومات املطلوبة بهدف تمكين املدقق 
الشرعي من إتمام عمله بكل إستقاللية وىلع أكمل وجه. 

3.3 التدقيق الداخلي
قامت اللجنة بمناقشة وإعتماد الخطة السنوية للتدقيق 	 

الداخلي والتي تم إعدادها بناء ىلع تقييم املخاطر يف 
الشركة .

قامت اللجنة بمناقشة التقارير املـقـدمة مـن قبل إدارة 	 
التدقيق الداخلي واملتعلقة بنتائج أعمال التدقيق ىلع 

إدارات وأنشطة الشركة، حيث تضمنت التقارير خطط عمل 
الشركة ملعالجة جميع مالحظات التدقيق والتي تهدف إلى 
تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات يف 

الشركة .
قامت اللجنة بمناقشة التقارير الربع سـنوية املـقـدمة مـن 	 

قبل إدارة التـدقـيق الداخـلي املتعلقة بمتابعة مالحظات 
التدقيق السابقة واألنشطة التي قامت بها الشركة لتنفيذ 

خطـط العمل لـمعاجة تلك املالحظـات .
قامت اللجنة بتعيين جهة مستقلة إلجراء قياس الجودة يف 	 

نشاط التدقيق الداخلي، حيث يهدف ذلك التقييم إلى التأكد 
من مدى التوافق بين نشاط التدقيق الداخلي يف الشركة 

واملعايير الدولية للتدقيق الداخلي، باإلضافة إلى قياس 
مستوى خدمات التدقيق الداخلي وكذلك قياس املهارات 

واملعرفة والخبرة ضمن فريق التدقيق الداخلي.
قامت اللجنة بمناقشة وإعتماد أهداف ومؤشرات األداء 	 

الرئيسية )KPIs( الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي، والتأكد من 
أن تلك األهداف واملؤشرات تم إعدادها وتطويرها ىلع 
ضوء اإلرشادات الصادرة من املعهد العاملي للمدققين 
الداخليين )IIA( وبما يتناسب مع بيئة العمل يف الشركة 

ويحقق األهداف اإلستراتيجية إلدارة التدقيق الداخلي.

3.4 التدقيق الخارجي
قامت اللجنة خالل إجتماعاتها الدورية مع مراقب الحسابات 	 

الخارجي باإلستفسار عن نطاق عمل مراجعة البيانات املالية، 
كما قامت اللجنة بالتأكد من أن فريق التدقيق الخارجي 

مارس مهامه بإستقاللية تامه وأن إدارة الشركة وفرت له 
كل التسهيالت والبيانات املطلوبة والتي تمكنه من إتمام 

عمله.
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قامت اللجنة بإستعراض العروض املقدمة لتوفير خـدمات 	 
التـدقيـق الخـارجي و التوصــية للجمعية العمومية ىلع 
تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه، وذلك 

بعد التأكد من إستيفاء كافة الشروط الواردة بمتطلبات 
الجهات الرقابية بشأن نظام قيد مراقبين الحسابات 

والتحقق من إستقالليتهم. 
باإلضافة قامت اللجنة بإسـتـعـراض الـعـروض املـقدمـة 	 

لخدمـات هيـئة الرقابـة الشرعيــة والتوصية ملجـلس 
األدارة لتعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركـة وتحديد 

األتعاب.

3.5 اإللتزام الرقابي
قامت اللجنة بمتابعة التقرير الدوري املعد من قبل إدارة 	 

الشركة والذي يستعرض جميع التقارير التي تم إرسالها 
للجهات الرقابية إلتزاما بجميع القوانين والتعليمات 

املتعلقة بهذا الشأن .
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التقرير السنوي 2018

البيانات املالية
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إقرار مجلس اإلدارة بشأن
نزاهة البيانات

عن الفترة املنتهية 31 ديسمبر 2018

أقر أنا املوقع أدناه بأننا قد قمنا بمراجعة البيانات املالية 
عن الفترة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2018. وبناًء ىلع ما 

لدينا من معلومات، فإننا نقر بأن هذا التقرير ال يحتوي ىلع 
أي بيانات غير صحيحة ملعلومات جوهرية، ولم يتم إغفال أي 
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.

ونقر بأننا مسؤولين عن إعداد ووضع إجراءات للرقابة 
الداخلية ىلع عملية إعداد التقارير املالية للشركة من شأنها 

أن تعكس مدى مصداقية ونزاهة التقارير املالية وذلك وفقًا 
للمعايير الدولية إلعداد تلك التقارير املالية.

د. محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة
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76تقرير مراقب الحسابات 
81بيان املركز املالي

82بيان الدخل 
83بيان الدخل الشامل 

84بيان التغيرات يف حقوق امللكية 
85بيان التدفقات النقدية 

املحتويات

البيانات املالية

إيضاحات حول البيانات املالية 

86معلومات حول الشركة 
86أساس االعداد 

86التغيرات يف السياسات املحاسبية
89معايير صادرة ولكن لم تسر بعد

90ملخص السياسات املحاسبية الهامة
96األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة

97ممتلكات ومعدات
98مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

99خسائر عقود
99النقد والنقد املعادل

99حقوق امللكية
100مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

101تسهيالت التمويل اإلسالمي
101دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

101اإليرادات
102مصروفات تشغيل

102مصروفات عمومية وإدارية
103إيرادات أخرى

103الضرائب
103ربحية السهم األساسية واملخففة

103أرصدة ومعامالت األطراف ذات عالقة
104التزامات ومطلوبات محتملة

105األدوات املالية وإدارة املخاطر
108القيمة العادلة لألدوات املالية

109إدارة مخاطر رأس املال
109قطاعات التشغيل
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تقرير مراقب الحسابات املستقل 
إلى حضرات السادة املساهمين

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات املالية

الرأي
لقد دققنا البيانات املالية لشركة االتصاالت الكويتية 

ش.م.ك.ع. )“الشركة”(، والتي تتكون من بيان املركز املالي 
كما يف 31 ديسمبر 2018 وبيانات الدخل والدخل الشامل 

والتغيرات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة 
املنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات املالية، بما 

يف ذلك ملخص السياسات املحاسبية الهامة.

يف رأينا، أن البيانات املالية املرفقة تعبر بصورة عادلة، من 
جميع النواحي املادية، عن املركز املالي للشركة كما يف 31 
ديسمبر 2018 وعن أدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة 

املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 
املالية. 

أساس الرأي 
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا ملعايير التدقيق الدولية. إن 

مسؤولياتنا طبًقا لتلك املعايير موضحة بمزيد من التفاصيل 
يف تقريرنا يف قسم “مسؤوليات مراقب الحسابات عن 

تدقيق البيانات املالية”. ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا 
مليثاق األخالقيات املهنية للمحاسبين املهنيين الصادر عن 

املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبين 
واملتطلبات األخالقية املتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية 

يف دولة الكويت. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية 
األخرى وفقًا لهذه املتطلبات ووفقًا مليثاق األخالقيات 

املهنية للمحاسبين املهنيين الصادر عن املجلس الدولي 
ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبين. وإننا نعتقد أن أدلة 

التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس 
يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، يف حكمنا املهني، هي تلك األمور 

التي كانت األكثر أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية للسنة 
الحالية. وتم عرض هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات 

املالية ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول 
هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي 

قمنا بتحديدها وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور يف 
إطار تدقيقنا له.

لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا املبينة يف تقريرنا يف قسم 
مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات املالية يف تقريرنا، 

بما يف ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال 
التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات املحددة بما يتوافق 
مع تقييمنا ملخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية. إن 

نتائج اجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها، بما يف ذلك 
اإلجراءات التي تم تنفيذها ملعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح 

أساسًا يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات املالية.
أ( االعتراف باإليرادات وقياسها

قامت الشركة باالعتراف باإليرادات الناتجة من تقديم 
خدمات اتصاالت الهاتف املحمول وخدمات البيانات بمبلغ 
287,851 ألف دينار كويتي للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 

2018. )2017: 287,689 ألف دينار كويتي( 

تتعرض الشركة ملخاطر ترتبط بدقة اإليرادات املعترف بها 
وذلك نتيجة تعقد بيئة تكنولوجيا املعلومات التي يتم من 
خاللها إصدار الفواتير وتحديد األسعار وغير ذلك من نظم 

الدعم، إلى جانب تغيير خطط األسعار والعقود متعددة 
العناصر مع العمالء، التي قد تؤثر ىلع توقيت باإليرادات 
واالعتراف بها. إضافة إلى ذلك، فقد أدى تطبيق املعيار 
املحاسبي الجديد املتعلق باالعتراف باإليرادات “املعيار 
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الدولي للتقارير املالية 15: اإليرادات من العقود مع العمالء” 
)املعيار الدولي للتقارير املالية 15( إلى تغيير جوهري يف 

السياسة املحاسبية لالعتراف باإليرادات. يتطلب االعتراف 
باإليرادات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 15 أحكاًم 
جوهرية من اإلدارة لتحديد أسعار املعامالت املتعلقة 

بالعقود، وأسعار عمليات البيع الفردية وتوزيعها ىلع التزامات 
األداء املتعلقة بالعقود املبرمة مع العمالء. 

إضافة إلى ذلك، تتعرض الشركة ملخاطر مرتبطة بتسجيل 
خدمات االتصاالت واالشتراك فيها، إلى جانب صعوبة التحقق 
من وجود هذه العمليات إضافة إلى املبالغ الجوهرية وحجم 

املعامالت املتعلق بهذه العمليات. ونتيجة للتعقيدات 
واألحكام املطلوبة لعملية االعتراف باإليرادات، فإن ذلك 

األمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم واختبار عملية 
تصميم وتطبيق نظم الرقابة الداخلية املتعلقة باالعتراف 
باإليرادات بما يف ذلك التغيرات الناتجة من تطبيق املعيار 

الدولي للتقارير املالية 15. ترتبط إجراءات التدقيق ىلع 
وجه الخصوص برسوم االشتراك يف حزم خدمات تيليكوم 

وحزم البيانات، واستخدام الشبكات وإصدار الفواتير إلى 
العمالء، وذلك بمشاركة خبراءنا املتخصصين يف تكنولوجيا 
املعلومات ملساعدتنا يف تقييم بيئة تكنولوجيا املعلومات 

بالشركة. 

كما قمنا بتقييم مدى مالئمة العمليات واألحكام التي 
تتخذها اإلدارة لتحديد أسعار املعامالت يف العقود، وأسعار 

معامالت البيع الفردي، وتوزيعها ىلع التزامات األداء وفقًا 
للمعيار الدولي للتقارير املالية 15. كما قمنا باختبار مطابقة 
اإليرادات التي تقوم اإلدارة بإعدادها، فيما بين نظم إصدار 

الفواتير األساسية ودفتر الحسابات العام. إضافة إلى 
ذلك، فقد قمنا بتنفيذ إجراءات تحليلية موضوعية تضمنت 

مقارنة تفصيلية إليرادات السنة الحالية مع السنة السابقة، 
وامليزانيات، مع إجراء تحليل تفصيلي شهري لبنود اإليرادات. 
كما قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات الشركة فيما يتعلق 

بالسياسات املحاسبية لالعتراف باإليرادات. 

تم عرض السياسة املحاسبية واإلفصاحات املتعلقة 
باالعتراف باإليرادات يف االيضاحين رقم 2.4 ورقم 12 حول 

البيانات املالية، ىلع التوالي. 

ب( رسملة واألعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات
لدى الشركة ممتلكات ومعدات بقيمة دفترية بمبلغ 
150,544 ألف دينار كويتي كما يف 31 ديسمبر 2018 

)2017: 145,009 ألف دينار كويتي(، تتمثل يف البنية التحتية 
واملوجودات املتعلقة بالشبكات واملعدات ذات الصلة. يف 

الغالب، تتضمن املشروعات الرأسمالية مجموعة من أنشطة 
الدعم والصيانة التي يصعب تسجيلها بصورة مستقلة؛ 
وبالتالي، فإن تحديد مدة أهلية التكاليف إلى الرسملة 

يستند إلى أحكام وتقديرات اإلدارة. فضاًل عن ذلك، فإن 
توقيت رسملة هذه املوجودات وتقييم األعمار اإلنتاجية 

لها يعتمد بصورة جوهرية ىلع أحكام اإلدارة. ونتيجة لهذه 
االفتراضات وأهمية املبالغ املتعلقة بهذه املشروعات، فإن 

ذلك األمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. 

تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تقييم سياسة الرسملة 
التي تتبعها الشركة من حيث مدى امتثالها للمعايير 

املحاسبية ذات الصلة، واختبار أدوات الرقابة الرئيسية 
املطبقة ىلع رسملة املمتلكات واملعدات. إضافة إلى ذلك، 

فقد قمنا بالتحقق من عينة لرسملة نفقات املشروعات 

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

تقرير مراقب الحسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمين
شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
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ومطابقتها مع سياسة الرسملة التي تتبعها الشركة وإطار 
العمل املحاسبي املتعلق بها. 

كما قمنا بإجراء تقييم لألعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات 
مقارنة باإلرشادات الواردة يف السياسات واإلجراءات التي 

تقرها الشركة لتقييم األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات. 
كما قمنا بتقدير مدى كفاية إفصاحات الشركة بشأن 

السياسات املحاسبية للممتلكات واملعدات. 

تم عرض السياسة املحاسبية واإلفصاحات املتعلقة 
باملمتلكات واملعدات يف االيضاحين رقم 2.4 ورقم 4 حول 

البيانات املالية، ىلع التوالي. 

أمر آخر
تم تدقيق البيانات املالية للشركة للسنة املنتهية يف 31 

ديسمبر 2017 من قبل مراقب حسابات مستقل آخر الذي 
عبر عن رأي غير معدل حول هذه البيانات املالية بتاريخ 1 

فبراير 2018. 

معلومات أخرى مدرجة يف التقرير السنوي 
للشركة لسنة 2018

إن اإلدارة هي املسؤولة عن هذه املعلومات األخرى. 
يتكون قسم “املعلومات األخرى” من املعلومات الواردة 

يف التقرير السنوي للشركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 
2018، بخالف البيانات املالية وتقرير مراقب الحسابات حولها. 

لقد حصلنا ىلع تقرير مجلس إدارة الشركة، قبل تاريخ تقرير 
مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول ىلع باقي أقسام التقرير 
السنوي للشركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 بعد 

تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات املالية ال يغطي املعلومات األخرى ولم 

ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية، فإن مسؤوليتنا هي 
االطالع ىلع املعلومات األخرى املبينة أعاله وتحديد ما 
إذا كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات املالية أو 
حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء 

مادية بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية يف 
هذه املعلومات األخرى، استنادًا إلى األعمال التي قمنا بها 
ىلع املعلومات األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير 
مراقب الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع يف 

تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه يف تقريرنا فيما يتعلق 
بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة عن 
البيانات املالية 

إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات 
املالية بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية 

وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد 
بيانات مالية خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناتجة عن 

الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات املالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية 
تقييم قدرة الشركة ىلع متابعة أعمالها ىلع أساس مبدأ 

االستمرارية مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسبًا، عن األمور 
املتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية 

املحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية الشركة أو وقف 
أعمالها أو يف حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ 

هذا اإلجراء. 

يتحمل املسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف ىلع 
عملية إعداد البيانات املالية للشركة.

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
أ( االعتراف باإليرادات وقياسها )تتمة(

تقرير مراقب الحسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمين
شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات 
املالية 

إن هدفنا هو الحصول ىلع تأكيد معقول بأن البيانات املالية 
ككل خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناتجة عن الغش 

أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. 
إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد 

إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفقًا ملعايير التدقيق 
الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء املادية يف 

حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر 
مادية 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 مهنيًة وحافظنا ىلع الحيطة املهنية خالل أعمال 

التدقيق. كما قمنا بما يلي: 
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية   •

سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ 
إجراءات التدقيق املالئمة لتلك املخاطر، وكذلك الحصول 

ىلع أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا 
من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج 
عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن 
الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو 
اإلهمال املتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق   •
لوضع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن ليس 

لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى 
الشركة. 

تقييم مالئمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى   •
معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة 

املقدمة من قبل اإلدارة. 
التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ   •
االستمرارية املحاسبي والقيام، استنادًا إلى أدلة التدقيق 

التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد 
مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير 
شًكا جوهريًا حول قدرة الشركة ىلع متابعة أعمالها ىلع 

أساس مبدأ االستمرارية. ويف حالة التوصل إلى وجود 
عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار، يف 

تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات 
املالية أو تعديل رأينا يف حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. 

تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 
حتى تاريخ تقرير مراقب 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 املخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق 

الهامة بما يف ذلك أي أوجه قصور جوهرية يف أدوات الرقابة 
الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 

نزود أيًضا املسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا 
باملتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، 

ونبلغهم أيًضا بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى 
بصورة معقولة أنها من املحتمل أن تؤثر ىلع استقالليتنا 

باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسبًا. 

تقرير مراقب الحسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمين
شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
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ومن خالل األمور التي يتم إبالغ املسؤولين عن الحوكمة 
بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية يف 

تدقيق البيانات املالية للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي 
أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور يف تقرير 
مراقبي الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح 

اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، يف أحوال نادرة جدًا، 
عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه يف 

تقريرنا ألنه من املتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية 
املترتبة ىلع هذا اإلفصاح تتجاوز املكاسب العامة له.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية 
األخرى

يف رأينا أيضًا أن الشركة تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة 
وأن البيانات املالية والبيانات الواردة يف تقرير مجلس إدارة 
الشركة فيما يتعلق بهذه البيانات املالية متفقة مع ما هو 
وارد يف هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا ىلع كافة املعلومات 
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن 

البيانات املالية تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون 
الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته 
التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التأسيس والنظام 

األساسي للشركة والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد 
أجري الجرد وفقًا لألصول املرعية. حسبما وصل إليه علمنا 

واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 
2016 والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت 
الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة 

والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة املنتهية يف 31 
ديسمبر 2018 ىلع وجه قد يكون له تأثيرًا ماديًا ىلع نشاط 

الشركة أو مركزها املالي. 

وليد عبد اهلل العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ

إرنست ويونغ 
العيبان والعصيمي وشركاهم

4 فبرير 2019 
الكويت

تقرير مراقب الحسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمين
شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات املالية )تتمة(
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.

بيان املركز املالي 
كما يف 31 ديسمبر 2018

إيضاحات
2018

ألف دينار كويتي

معاد عرضه*
2017 

ألف دينار كويتي

معاد عرضه* 
1 يناير 2017

ألف دينار كويتي

املوجودات

موجودات غير متداولة

4150,544145,009137,668ممتلكات ومعدات 

59--موجودات غير ملموسة 

150,544145,009137,727

موجودات متداولة 

6,86312,8884,385مخزون

3,9554,6534,981مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

535,75631,21425,615مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

642,52747,23635,039موجودات عقود

765,71032,20547,192النقد والنقد املعادل

 154,811128,196 117,212

305,355273,205254,939إجمالي املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات

849,93749,93749,940رأس املال

8,712 818,24412,944احتياطي إجباري

818,24312,9438,711 احتياطي اختياري

--)315(احتياطيات أخرى 

105,87281,03251,691أرباح مرحلة 

191,981156,856119,054إجمالي حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة 

95,2863,6303,164مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

11,632--تسهيالت تمويل إسالمي 

5,2863,63014,796

مطلوبات متداولة 

9,03635,501-10 تسهيالت تمويل إسالمي 

11108,088103,68385,588 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

108,088112,719121,089

113,374116,349135,885إجمالي املطلوبات

305,355273,205254,939 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

* بعض املبالغ املوضحة أعاله ال تتوافق مع البيانات املالية كما يف 31 ديسمبر 2017. راجع اإليضاح 2.2 
إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

الدكتور/ محمود احمد عبد الرحمن 
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.

بيان الدخل 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

* بعض املبالغ املوضحة أعاله ال تتوافق مع البيانات املالية كما يف 31 ديسمبر 2017. راجع اإليضاح 2.2 
إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

إيضاحات
2018

ألف دينار كويتي

معاد عرضه* 
2017

ألف دينار كويتي

12287,851287,689اإليرادات

(145,458()139,341(13مصروفات تشغيل 

(20,442()21,731(تكاليف موظفين 

خسائر االئتمان املتوقعة ىلع املدينين التجاريين 
واألرصدة املدينة األخرى وموجودات العقود 

5&6)18,241()14,162)

(25,931()25,567(4استهالك وإطفاء 

(38,706()34,796(14مصروفات عمومية وإدارية 

(665()108(تكاليف تمويل 

154,9342,703إيرادات أخرى 

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة 

أعضاء مجلس اإلدارة 
53,00145,028

(381()458(16حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

(1,211()1,407(16ضريبة دعم العمالة الوطنية

(485()563(16الزكاة

(152()152(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

50,42142,799صايف ربح السنة 

1710186ربحية السهم األساسية واملخففة )فلس( 
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.

بيان الدخل الشامل 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

* بعض املبالغ املوضحة أعاله ال تتوافق مع البيانات املالية كما يف 31 ديسمبر 2017. راجع اإليضاح 2.2 
إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

إيضاح 
2018

ألف دينار كويتي

معاد عرضه* 
2017

ألف دينار كويتي

50,42142,799 صايف ربح السنة 

خسائر شاملة أخرى: 

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل: 
خسائر إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

9)315(-

-)315(خسائر شاملة أخرى للسنة 

50,10642,799 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.

بيان التغيرات يف حقوق امللكية 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

* بعض املبالغ املوضحة أعاله ال تتوافق مع البيانات املالية كما يف 31 ديسمبر 2017. راجع اإليضاح 2.2 
إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

رأس املال 
ألف دينار 

كويتي

احتياطي
 اجباري 

ألف دينار 
كويتي

احتياطي 
اختياري 

ألف دينار 
كويتي

احتياطيات 
أخرى 

ألف دينار 
كويتي

أرباح مرحلة
ألف دينار 

كويتي

املجموع
ألف دينار 

كويتي

81,032156,856   - 49,93712,94412,943الرصيد يف 1 يناير 2018 )معاد عرضه( 

50,421 50,421----صايف ربح السنة 

(315(-(315(---خسائر شاملة أخرى للسنة 

50,42150,106(315(---اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

 - (10,600(      5,3005,300 -تحويالت إلى االحتياطيات )إيضاح 8( 

(14,981((14,981(توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 8( 

105,872191,981)315(49,93718,24418,243الرصيد يف 31 ديسمبر 

65,350132,713- 49,9408,7128,711الرصيد يف 1 يناير 2017 - كما سبق عرضه 

(13,659((13,659(----تأثير التغيرات يف السياسات املحاسبية )إيضاح 2.2( 

51,691119,054- 49,9408,7128,711الرصيد يف 1 يناير 2017 

(3( - - - -(3(تعديالت ىلع رأس املال 

42,79942,799 - - - -صايف الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

 - (8,464( -4,2324,232 -تحويالت إلى االحتياطيات )إيضاح 8( 

(4,994( (4,994( - - - -توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 8( 

81,032156,856 - 49,93712,94412,943الرصيد املعاد عرضه يف 31 ديسمبر 2017 
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.

 بيان التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

إيضـاحات
2018

ألف دينار كويتي

معاد عرضه* 
2017

ألف دينار كويتي

أنشطة التشغيل

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 
الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

53,00145,028

تعديالت غير نقدية ملطابقة ربح السنة بصايف التدفقات النقدية:

425,56725,931استهالك وإطفاء 

345-انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 

108665تكاليف تمويل 

52,6433,238خسائر االئتمان املتوقعة- مدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرى 

615,59810,924خسائر االئتمان املتوقعة- موجودات عقود 

91,758604مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

127)654()عكس( مخصص مخزون بطيء الحركة

(2,333()4,238(15استرداد مطلوبات انتفت الحاجة اليها

93,78384,529

ربح التشغيل قبل التغيرات يف رأس املال العامل: 

(8,630(6,679النقص )الزيادة( يف املخزون

698328النقص )الزيادة( يف مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى 

(8,837()7,185(الزيادة يف املدينين التجاريين واألرصدة املدينة األخرى 

(23,121()10,889(الزيادة يف موجودات العقود 

3,72017,443الزيادة يف دائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى 

86,80661,712التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

(138()417(9مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة 

86,38961,574صايف التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار

(33,495()31,102(4حيازة ممتلكات ومعدات 

(63(-حيازة موجودات غير ملموسة 

(33,558()31,102(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل

(4,163()12,704(8مدفوعات توزيعات أرباح نقدية 

(38,097()9,036(10مبالغ مسددة لتسهيالت تمويل إسالمي )بالصايف( 

(743()42(تكاليف تمويل مدفوعة 

(43,003()21,782(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة التمويل 

(14,987(33,505صايف الزيادة )النقص( يف النقد والنقد املعادل 

32,20547,192النقد والنقد املعادل يف بداية السنة 

765,71032,205النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة 

* بعض املبالغ املوضحة أعاله ال تتوافق مع البيانات املالية كما يف 31 ديسمبر 2017. راجع اإليضاح 2.2 
إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.

إيضاحات حول البيانات املالية 
كما يف وللسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

1 معلومات حول الشركة
إن شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )“الشركة”( هي 
شركة مساهمة كويتية تأسست وفقًا للمرسوم األميري 
رقم 187 بتاريخ 22 يوليو 2008 لتشغيل وإدارة اتصاالت 
الهواتف املتنقلة وخدمات الداتا يف دولة الكويت وفقًا 

للقانون رقم 2 لسنة 2007.

إن األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي تقديم جميع 
خدمات االتصاالت املتنقلة ونظام املناداة يف دولة الكويت 

طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ووفقًا للضوابط التي 
تضعها وزارة االتصاالت. ويف هذا الخصوص، تقوم الشركة 

بأنشطة األعمال اآلتية:

شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات   أ( 
االتصاالت الالسلكية )خدمات الهواتف املتنقلة ونظام 

املناداة وغيرها من الخدمات الالسلكية(.
 ب( استيراد وتصدير األجهزة واملعدات واألدوات الالزمة 

ألغراض الشركة.
 ج( شراء أو استئجار خطوط االتصال والتسهيالت الالزمة 

لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق ودون تداخل أو 
تعارض مع الخدمات التي تقدمها الدولة.

 د( شراء امتيازات التصنيع ذات العالقة املباشرة بخدمات 
الشركة من الشركات الصناعية أو تصنيعها يف دولة 

الكويت )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة 
للتصنيع(.

 ه( إدخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبيعة مشابهة أو 
مكملة لخدمات االتصاالت الالسلكية بغرض تطوير هذه 

الخدمات أو تكاملها.
 و( إجراء البحوث الفنية املتعلقة بأعمال الشركة بغرض 
تحسين وتطوير خدمات الشركة، وذلك بالتعاون مع 
الجهات ذات االختصاص داخل دولة الكويت وخارجها.
 ز( إنشاء وشراء وبناء وتملك األراضي واملنشآت الالزمة 

لتحقيق أغراض الشركة )يف الحدود املسموح بها وفقًا 
للقانون(.

 ح( شراء كافة املواد واآلالت الالزمة لقيام الشركة بأغراضها  
وصيانتها بكافة الطرق الحديثة املمكنة.

 ط( استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن 
طريق استثمارها يف محافظ مالية تدار من قبل شركات 

وجهات متخصصة وصالحية مجلس اإلدارة يف القيام 
بذلك.

تم تسجيل الشركة يف السجل التجاري يف 9 نوفمبر 2008 
بموجب رقم تسجيل 329673 وبدأت عملياتها التجارية باسم 

“VIVA” يف3 ديسمبر 2008.

الشركة هي تابعة لشركة االتصاالت السعودية )“االتصاالت 
السعودية” أو “الشركة األم”( واملدرجة يف السوق املالية 

السعودية.

يقع مقر الشركة يف دولة الكويت وعنوانها املسجل يف 
مبنى أوملبيا، ص.ب. 181، الرقم اآللي 889988، الساملية 

22002، دولة الكويت. اعتبارًا من تاريخ 14 ديسمبر 2014، تم 
إدراج أسهم الشركة يف بورصة الكويت.

تم التصريح بإصدار البيانات املالية للشركة وفقًا لقرار أعضاء 
مجلس إدارة الشركة يف 4 فبراير 2019. يحق ملساهمي 

الشركة األم تعديل هذه البيانات املالية يف اجتماع الجمعية 
العمومية السنوية بعد إصدارها. 

2.1 أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات املالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية 

الصادرة من مجلس معايير املحاسبة الدولية. 

تعرض البيانات املالية املعلومات املقارنة بالفترة السابقة. 
إضافة إلى ذلك، تعرض الشركة بيان إضايف ضمن بيان املركز 

املالي يف بداية الفترة السابقة حيث تم تطبيق أحد السياسات 
املحاسبية بأثر رجعي، أو إعادة اإلدراج بأثر رجعي، أو إعادة 

تصنيف البنود يف البيانات املالية. تم عرض البيان اإلضايف ضمن 
بيان املركز املالي كما يف 1 يناير 2017 ضمن هذه البيانات 
املالية بحيث يعكس تطبيق سياسات محاسبية بأثر رجعي 

نتيجة تطبيق معايير اإليرادات الجديدة )اإليضاح 2.2(. 

يتم إعداد البيانات املالية ىلع أساس مبدأ التكلفة التاريخية.
 

تم عرض البيانات املالية بالدينار الكويتي، والذي يمثل العملة 
الرئيسية للشركة.

2.2 التغيرات يف السياسات املحاسبية 
إن السياسات املحاسبية املطبقة مماثلة لتلك املستخدمة 

يف السنة السابقة باستثناء تطبيق التغيرات الناتجة من 
تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 15 “اإليرادات من عقود 

مع العمالء”، واملعيار الدولي للتقارير املالية 9 “األدوات 
املالية” اعتبارا من 1 يناير 2018.
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إيضاحات حول البيانات املالية 

كما يف وللسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018
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تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 15 اإليرادات الناتجة 
من العقود مع العمالء 

تم إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية 15 يف مايو 2014 
ويسري للفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018. 
يقدم املعيار الجديد نموذج شامل موحد للمحاسبة عن 

اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء، ويحل محل 
إرشادات اإليرادات الحالية الواردة يف جميع املعايير 

والتفسيرات ضمن املعايير الدولية للتقارير املالية. يتضمن 
املعيار نموذج مكون من خمس خطوات ينطبق ىلع 

اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. 

بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية 15، تتحقق اإليرادات 
بمبلغ يعكس املقابل الذي تتوقع املنشأة أن يكون لها 

الحق يف الحصول عليه عند نقل البضائع أو تقديم الخدمات 
إلى العميل. 

يتطلب املعيار من الشركة اتخاذ أحكاما، مع األخذ يف 
االعتبار كافة املعلومات والظروف ذات الصلة عند تطبيق 
كل خطوة من نموذج العقود مع عمالئها. يحدد املعيار 

أيضًا طريقة املحاسبة عن التكاليف اإلضافية مقابل الحصول 
ىلع عقد والتكاليف املتعلقة مباشرة بإتمام العقد.

قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 
15، واختارت التطبيق الكامل بأثر رجعي. إن التأثير الكمي 

وتفاصيل التغيرات املترتبة ىلع ذلك يف السياسات 
املحاسبية موضحة أدناه. 

فيما يلي التأثير ىلع بيان املركز املالي )الزيادة/ )النقص( 
كما يف 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2017: 

فيما يلي التأثير ىلع بيان الدخل للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2017: 

31 ديسمبر 2017 
ألف دينار كويتي 

1 يناير 2017 
ألف دينار كويتي 

املوجودات 

(47,436((49,086(موجودات غير ملموسة 

(14,154((26,785(مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

52,84539,318موجودات عقود 

(22,272((23,026(إجمالي املوجودات 

حقوق امللكية 

(23,477((23,582(أرباح مرحلة 

املطلوبات

5561,205دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

(22,272((23,026(إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات 

31 ديسمبر 2017 
ألف دينار كويتي 

10,096اإليرادات

(62,156(مصروفات تشغيل 

(9,597(خسائر االئتمان املتوقعة للمدينين التجاريين األرصدة املدينة األخرى وموجودات العقود 

61,552استهالك وإطفاء

(105(الخسارة قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

2.2 التغيرات يف السياسات املحاسبية )تتمة(
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إيضاحات حول البيانات املالية 

كما يف وللسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

ال يوجد أي تأثير ملموس ىلع بيان التدفقات النقدية. إن 
التأثير ىلع ربحية السهم األساسية للسنة املنتهية يف 31 
ديسمبر 2017 يتمثل يف نقص بمبلغ 0.2 فلس للسهم. 

تم عرض السياسات املحاسبية للشركة فيما يتعلق 
باالعتراف باإليرادات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 15 

يف اإليضاح 2.4. 

تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية -9 األدوات املالية 
قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية -9 

األدوات املالية الذي صدر يف يوليو 2014 يف تاريخ التطبيق 
املبدئي يف 1 يناير 2018. تمثل متطلبات املعيار الدولي 

للتقارير املالية 9 تغييرًا جوهريًا عن معيار املحاسبة الدولي 
39: األدوات املالية: االعتراف والقياس. يعكس املعيار 

الجديد تغييرات أساسية يف املحاسبة عن املوجودات املالية 
وبعض جوانب املحاسبة عن املطلوبات املالية. قامت 

الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 بطريقة 
التطبيق الكامل بأثر رجعي، وبالتالي فقد تم إعادة إدراج 

املعلومات املالية للفترات السابقة بحيث تعكس التغيرات 
الناتجة من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9. 

إن التأثير الكمي وتفاصيل التغيرات يف السياسات املحاسبية 
موضحًا أدناه. 

فيما يلي التأثير ىلع بيان املركز املالي )الزيادة/ )النقص(( 
كما يف 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2017: 

* يتمثل التأثير ىلع املدينين التجاريين واألرصدة املدينة األخرى بصورة رئيسية نتيجة عكس مخصص مستحقات اإلنهاء 
املترتب ىلع تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 15. 

فيما يلي التأثير ىلع بيان الدخل للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2017: 

ال يوجد أي تأثير ملموس ىلع بيان التدفقات النقدية. إن التأثير ىلع ربحية السهم األساسية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 
2017 يتمثل يف زيادة بمبلغ 5.6 فلس للسهم. 

31 ديسمبر 2017 
ألف دينار كويتي 

1 يناير 2017 
ألف دينار كويتي 

املوجودات

18,24614,108مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى *

(4,279( (5,609(موجودات عقود 

(11((7(النقد والنقد املعادل 

12,6309,818إجمالي املوجودات 

حقوق امللكية 

12,6309,818أرباح مرحلة 

31 ديسمبر 2017 
ألف دينار كويتي 

2,812خسائر االئتمان املتوقعة للمدينين التجاريين األرصدة املدينة األخرى وموجودات العقود 

2,812الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

2.2 التغيرات يف السياسات املحاسبية  )تتمة(
تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 15 اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء )تتمة(
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تصنيف وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يتضمن املعيار الدولي للتقارير املالية 9 ثالث فئات أساسية 

لتصنيف املوجودات املالية وهي: املوجودات املالية 
املدرجة بالتكلفة املطفأة، واملدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة األخرى واملدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر. إن تصنيف املوجودات املالية 
ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية 9 يستند بصفة عامة إلى 
نموذج األعمال الذي تتم فيه إدارة األصل املالي وخصائص 

التدفقات النقدية التعاقدية له. استبعد املعيار الدولي 
للتقارير املالية 9 فئات التصنيف ضمن معيار املحاسبة 

الدولي 39 السابقة ضمن املحتفظ بها حتى االستحقاق، 
والقروض واملدينين واملتاحة للبيع. وفقا للمعيار الدولي 

للتقارير املالية 9، ال يتم فصل املشتقات املتضمنة يف 
العقود التي يمثل فيها العقد الرئيسي أصاًل ماليًا يف نطاق 

املعيار. بداًل من ذلك، يتم تقييم األداة املالية املختلطة 
ككل لغرض التصنيف. تم عرض السياسات املحاسبية 
للشركة واملتعلقة بتصنيف وقياس املوجودات املالية 

واملطلوبات املالية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9 يف 
اإليضاح 2.4. 

إن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 لم يكن له تأثير 
جوهري ىلع السياسات املحاسبية التي تتبعها الشركة 

للمحاسبة عن املطلوبات املالية. 

انخفاض القيمة 
يستبدل املعيار الدولي للتقارير املالية 9 نموذج “الخسائر 

املتكبدة” ضمن معيار املحاسبة الدولي 39 بنموذج “خسائر 
االئتمان املتوقعة”. ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد 

ىلع موجودات العقود واملدينين التجاريين واألرصدة املدينة 
األخرى. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9، يتم االعتراف 
بخسائر االئتمان املتوقعة يف توقيت مبكر عن ذلك املتبع 

وفقًا ملعيار املحاسبة الدولي 39. تم عرض السياسات 
املحاسبية للشركة واملتعلقة بانخفاض قيمة املوجودات 

املالية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9 يف االيضاح 2.4. 

محاسبة التحوط
لم تتعرض الشركة ألي تأثير نتيجة االرشادات الجديدة 

املتعلقة بمحاسبة التحوط ضمن املعيار الدولي للتقارير 
املالية 9، حيث أن الشركة لم تقم بتصنيف أي أدوات مالية 

مشتقة كأدوات تحوط، وبالتالي، فإن هذه األدوات ال 
تستويف معايير التأهل ملحاسبة التحوط. 

األدوات املالية املشتقة 
االعتراف املبدئي والقياس الالحق

تستخدم الشركة األدوات املالية املشتقة مثل عقود 
العمالت اآلجلة لتحوط التعرض ملخاطر العمالت األجنبية. 
يتم تسجيل هذه االدوات املالية املشتقة مبدئيا بالقيمة 
العادلة يف تاريخ إبرام عقد تلك املشتقات وتقاس الحقا 
بالقيمة العادلة. تدرج املشتقات كموجودات مالية عندما 

تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون 
القيمة العادلة سالبة.

يتم تصنيف األدوات املالية املشتقة كأدوات محتفظ بها 
للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة، ويتم 
إدراجها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يف 

البيانات املالية. إن مبادئ عدم االعتراف باألدوات املالية 
املشتقة مماثلة لألدوات املالية األخرى بما يتفق مع 

السياسات املحاسبية الواردة يف اإليضاح 2.4. 

إن التعديالت األخرى ىلع املعايير الدولية للتقارير املالية 
التي تسري للفترة السنوية املحاسبية التي تبدأ اعتبارًا من 

1 يناير 2018 لم يكن لها أي تأثير مادي ىلع السياسات 
املحاسبية أو املركز أو األداء املالي للشركة. 

2.3 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي املعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر 

بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية للشركة. وتنوي الشركة 
تطبيق هذه املعايير متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية 

املفعول. 

املعيار الدولي للتقارير املالية 16 عقود التأجير
تم إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية 16 يف يناير 2016 

ويحل محل معيار املحاسبة الدولي 17 عقود التأجير، وتفسير 
لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 4 - تحديد ما 
إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات 
الدائمة 15 - عقود التأجير التشغيلي - الحوافز، وتفسير لجنة 

التفسيرات الدائمة 27 - تقييم جوهر املعامالت التي تتضمن 
شكل قانوني لعقد التأجير. يحدد املعيار الدولي للتقارير 
املالية 16 مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح 

عن عقود التأجير ويتطلب من املستأجرين املحاسبة عن 
كافة العقود ضمن نموذج موازنة فردي مماثل للمحاسبة 

عن عقود التأجير التمويلي طبقًا ملعيار املحاسبة الدولي 
17. يتضمن املعيار إعفاءين للمستأجرين - عقود التأجير 

ملوجودات “منخفضة القيمة” )مثل أجهزة الحواسب 

2.2 التغيرات يف السياسات املحاسبية )تتمة(
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الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي العقود التي 
تمتد لفترة 12 شهر أو أقل(. 

يف تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم املستأجر بتسجيل التزام 
ملدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل 

يمثل الحق يف استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد 
التأجير )أي األصل املرتبط بحق االستخدام(. ينبغي ىلع 

املستأجرين القيام بشكل منفصل بتسجيل مصروف 
التمويل ىلع التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل 

املرتبط بحق االستخدام.

كما يجب ىلع املستأجرين أيضًا إعادة قياس التزام التأجير 
عند وقوع أحداث معينة )مثل: التغير يف مدة اإليجار، أو 

التغير يف مدفوعات التأجير املستقبلية الناتج من التغير يف 
املؤشر أو النسبة املستخدمة لتحديد تلك املدفوعات(. 

وبشكل عام، يقوم املستأجر بتسجيل القيمة الناتجة من 
إعادة قياس التزام التأجير كتعديل ىلع األصل املرتبط بحق 

االستخدام. 

إن طريقة محاسبة املؤجر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير 
املالية 16 ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة املحاسبة 

الحالية وفقًا ملعيار املحاسبة الدولي 17، حيث يستمر 
املؤجرون يف تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام نفس 
مبدأ التصنيف املوضح يف معيار املحاسبة الدولي 17 كما 
يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي 

والتمويلي. 

إن املعيار الدولي للتقارير املالية 16 الذي يسري للفترات 
السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2019 يتطلب من املؤجر 

واملستأجر عرض املزيد من اإلفصاحات أكثر من تلك 
املطلوبة بموجب معيار املحاسبة الدولي 17. 

2.4 ملخص السياسات املحاسبية الهامة
بيع البضاعة والخدمات

تضطلع الشركة بصورة رئيسية بتقديم خدمات االتصاالت 
السلكية والالسلكية املتنقلة والخلوية وخدمات البيانات 

يف دولة الكويت. ويتم تقديم الخدمات ضمن عقود محددة 
ومنفصلة مبرمة مع العمالء ويتم التعامل معها كمجموعة 

من البضاعة والخدمات.

بالنسبة لإليرادات من خدمات االتصاالت السلكية 
والالسلكية، قامت الشركة يف السابق بتسجيل اإليرادات 

عند تقديم الخدمات. تم تسجيل اإليرادات بالصايف بعد 
الخصومات والتخفيضات املقدمة. وبالنسبة لإليرادات من 
بيع األجهزة والهواتف وغيرها، يتم تسجيل اإليرادات عند 

تحويل املخاطر واملزايا الجوهرية مللكية البضاعة إلى 
املشتري ويمكن تقدير اإليرادات بصورة موثوق منها. ويتم 
تأجيل اإليرادات املدفوعة مقدمًا التي تم تحصيلها مسبقا 

ويتم تسجيلها استنادًا إلى االستخدام الفعلي أو عند انتهاء 
سريان مدة االستخدام أيهما أسبق. وعند إنهاء العقد املبرم 

مع العميل، يتم تسجيل كافة اإليرادات املؤجلة بوقت 
اإلرسال غير املستغل ضمن بيان الدخل.

طبقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 15، توصلت الشركة إلى 
أنه يتم تحديد التزامات األداء التعاقدية بصورة نموذجية 

لألجهزة )الهواتف املحمولة وأي أجهزة أخرى( وللخدمات 
املقدمة إلى العمالء )البيانات والخدمات الصوتية( ويتم 
تسجيل اإليرادات من التزامات األداء إما يف مرحلة زمنية 

معينة أو ىلع مدار الوقت عند الوفاء بالتزامات األداء 
التعاقدية ذات الصلة للعميل.

وتحدد الشركة أن يتم توزيع أسعار البيع املستقلة ىلع 
التزامات األداء طبقًا للعقود استنادًا إلى أسعار البيع 

املعروضة. وتقوم الشركة بإجراء تقييم ملا إذا كان العقد 
يستويف املعايير طبقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 15 ويف 

عدم استيفاء املعايير، يتم تسجيل اإليرادات عند استالم 
املقابل النقدي وكونه غير قابل لالسترداد بناء ىلع الشروط 

التعاقدية. 

بالنسبة للعقود ذات األصناف املجمعة، يتم توزيع اإليرادات 
ىلع بيع األجهزة والخدمات بشكل منفصل يف حالة إذا 
كانت منفصلة، أي أن يكون املنتج أو الخدمة محددة 

بشكل منفصل عن غيرها من األصناف ضمن العقد ذي 
األصناف املجمعة يف حالة إمكانية استفادة العميل منها. 
وتسجل الشركة املبلغ املوزع عن بيع األجهزة كإيرادات 

عندما تنقل السيطرة ىلع الجهاز إلى العميل وتسجل 
اإليرادات املوزعة كإيرادات ىلع مدار الوقت عند تقديم 

الخدمات.

تكاليف العقود
قامت الشركة سابقًا بتسجيل التكلفة املتزايدة املتكبدة 
لحيازة عقد مع أحد العمالء كمصروفات يف فترة تكبدها.

2.3 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(
املعيار الدولي للتقارير املالية 16 عقود التأجير )تتمة(
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طبقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 15، يتم تأجيل التكلفة 
املتزايدة املتكبدة لحيازة عقد مع أحد العمالء وإطفاؤها ىلع 

مدار عمر العقد ذي الصلة. ويتم تصنيف التكاليف املؤجلة كأصل 
يف بيان املركز املالي. 

الخدمات ذات القيمة املضافة – العمل كشركة أساسية 
مقابل العمل كوكيل

تقدم الشركة بعض الخدمات ذات القيمة املضافة إلى عمالئها 
والتي يتم سداد تكاليفها عن طريق شبكات االتصاالت الخاصة 

بالعمالء. وطبقًا للسياسة املحاسبية السابقة، واستنادًا إلى وجود 
مخاطر االئتمان وطبيعة املقابل النقدي الوارد يف العقد، توصلت 
الشركة إلى أنها تتعرض للمخاطر واملزايا الجوهرية املرتبطة ببيع 

الخدمات إلى عمالئها واملحاسبة عن العقود كما لو أنها شركة 
أساسية.

طبقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 15، قامت الشركة بتقييم 
ما إذا كانت تمارس السيطرة ىلع سلعة أو خدمة محددة قبل 
تحويلها إلى العميل. وتوصلت إلى أنها ال تسيطر ىلع الخدمات 

قبل تحويلها إلى العميل. وبالتالي، فإنها تعمل كوكيل بداًل من 
شركة أساسية فيما يتعلق بهذه العقود.

برنامج والء العمالء 
إن املكافآت الناتجة عن متحصالت البيع يتم تأجيلها حتى يسترد 

العميل املكافأة أو يتم الوفاء بااللتزام املتعلق باملكافأة.

يتم االعتراف باإليرادات املؤجلة يف بيان الدخل عندما ال يكون 
من املحتمل استرداد مكافآت االئتمان.

موجودات ومطلوبات العقود 
تقوم الشركة بتسجيل موجودات العقد عندما يتم تسليم 

البضاعة والخدمات إلى العميل، بالرغم من أن حق الشركة يف 
مقابل التزام األداء يرتبط بالوفاء بالتزامات أداء أعمال أخرى ضمن 

نفس العقد. تتعلق موجودات العقد بصورة رئيسية بحقوق 
الشركة يف الحصول ىلع املقابل النقدي لتقديم بضاعة وخدمات 

يف املستقبل. 

تسجل الشركة مطلوبات العقود عندما يتم استالم املدفوعات 
من العميل مقدمًا قبل تقديم البضاعة والخدمات. تقوم الشركة 

باملحاسبة عن موجودات ومطلوبات العقود ىلع أساس كل عقد 
ىلع حدة بحيث يتم عرض كل عقد سواء بصايف موجودات العقد 

أو صايف مطلوبات العقد. 

تصنيف املوجودات واملطلوبات إلى متداولة وغير متداولة 
تقوم الشركة بإدراج املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز 
املالي بعد تصنيفها إلى متداولة/غير متداولة. يكون األصل 

متداواًل عندما: 

يكون من املتوقع تحقيقه أو هناك نية لبيعه أو استهالكه 	 
خالل دورة التشغيل املعتادة، 

يتم االحتفاظ به لغرض املتاجرة بصورة رئيسية، 	 

من املتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهرًا من تاريخ البيانات 	 
املالية، أو

يكون عبارة عن ونقد أو نقد معادل ما لم يتم منع تبادله أو 	 
استخدامه لتسوية التزام ملدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا بعد 

فترة البيانات املالية. 

ُتصنف كافة املوجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

يعتبر االلتزام متداواًل عندما: 

يكون من املتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل 	 
املعتادة، 

يتم االحتفاظ به لغرض املتاجرة بصورة رئيسية، 	 

يجب تسويته خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة البيانات املالية، 	 
أو 

ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام ملدة ال 	 
تقل عن اثني عشر شهرًا من فترة البيانات املالية

تقوم الشركة بتصنيف كافة املطلوبات األخرى كمطلوبات غير 
متداولة. 

قياس القيمة العادلة 
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر املستلم من بيع أصل ما 

أو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منتظمة بين أطراف 
يف السوق يف تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى 

افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام يف: 

السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 	 
السوق األكثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام، يف حالة 	 

غياب السوق الرئيسي. 

2.4 ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
تكاليف العقود )تتمة(
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يجب أن يكون بإمكان الشركة الوصول إلى السوق الرئيسي أو 
السوق األكثر مالءمة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات 
التي من املحتمل ان يستخدمها املشاركون يف السوق عند 
تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن املشاركين يف السوق 

سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية املثلى. 

تستخدم الشركة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر 
لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تعظيم االعتماد ىلع 
املدخالت امللحوظة ذات الصلة والحد من استخدام املدخالت 

غير امللحوظة.

تصنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس قيمتها 
العادلة أو االفصاح عنها يف البيانات املالية ضمن الجدول الهرمي 

للقيمة العادلة، واملبين الحقًا، استنادًا إلى أقل مستوى من 
املدخالت والذي يعتبر جوهريًا لقياس القيمة العادلة ككل:

املستوى 1: األسعار املعلنة )غير املعدلة( يف األسواق 	 
النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛

املستوى 2: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من 	 
املدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريًا ىلع قياس القيمة العادلة 

ملحوظًا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
املستوى 3: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من 	 

املدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريًا ىلع قياس القيمة العادلة 
ملحوظًا.

بالنسبة لألدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة، يتم تقدير 
القيمة العادلة بخصم التدفقات النقدية املستقبلية مقابل معدل 

العائد السوقي الحالي ألدوات مالية مماثلة. 

ممتلكات ومعدات

 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 ما يلي:

تكلفة املواد والعمالة املباشرة؛	 
أي تكاليف أخرى متعلقة مباشرة بتحويل املوجودات 	 

لالستخدام املقصود منها؛ و
تقدير تكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة املوقع املوجودة 	 

فيه، عندما يكون لدى الشركة التزام الستبعاد األصل أو 
استعادة املوقع.

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

عندما يكون ألجزاء بند من املمتلكات واملعدات أعمار إنتاجية 
مختلفة، تتم املحاسبة عنها كبنود منفصلة )أجزاء رئيسية( من 

املمتلكات واملعدات.

يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع بند من بنود 
املمتلكات واملعدات )املحتسبة بالفرق بين صايف متحصالت 

البيع والقيمة الدفترية للبند( يف بيان الدخل.

يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصًا خسائر 
االنخفاض يف القيمة، إن وجدت. يبدأ استهالك هذه املوجودات 

عند جاهزيتها لالستخدام وفقًا لسياسة الشركة. 

مصروفات الحقة 
يتم رسملة املصروفات الالحقة فقط إذا كان من املحتمل 

تتدفق املنافع االقتصادية املرتبطة بالنفقات إلى الشركة. يتم 
تسجيل تكاليف الصيانة والتصليح املستمرة كمصاريف عند 

تكبدها.

االستهالك 
يتم تحميل االستهالك ىلع بنود املمتلكات واملعدات من تاريخ 

جاهزيتها لالستخدام. يتم احتساب االستهالك بشطب تكلفة 
بنود املمتلكات واملعدات ناقصًا قيمتها املتبقية املقدرة ىلع 

أساس القسط الثابت ىلع مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة.

يتم االعتراف باالستهالك يف بيان الدخل. فيما يلي األعمار 
االنتاجية املقدرة للبنود الهامة من املمتلكات واملعدات: 

معدات الشبكة والبنية التحتية                           5-20 سنة
موجودات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات            3-5 سنوات
أثاث وتركيبات                                                    5 سنوات

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

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية بصورة دورية ويتم إعادة تقييمها 
وتعديلها إذا لزم األمر بتاريخ كل بيانات مالية للتأكد من أن 
فترة االستهالك تتفق مع املنافع االقتصادية املتوقعة 

من بنود املمتلكات واملعدات. يتم تطبيق التغير يف العمر 
اإلنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات يف بداية فترة التغير 

بدون أثر رجعي.

2.4 ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
قياس القيمة العادلة )تتمة(
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قفليات 
يتم االعتراف بالقفليات املدفوعة لغرض عقود التأجير 

التشغيلي كمدفوعات تأجير مقدمًا. ويتم تسجيل املدفوعات 
مقدمًا كمصروفات من خالل بيان الدخل خالل مدة عقد 

التأجير. 

مخزون
يتم قياس املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن 

تحقيقها أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة املخزون ىلع أساس 
املتوسط املرجح وتتضمن املصاريف املتكبدة لشراء 
املخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين. إن صايف 
القيمة املمكن تحقيقها هو سعر البيع املقدر يف إطار 

النشاط العادي لألعمال ناقصًا التكاليف املقدرة الالزمة 
إلتمام البيع.

األدوات املالية 

تصنيف وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية

املوجودات املالية 
قامت الشركة يف السابق باالعتراف باملوجودات املالية 
غير املشتقة ضمن فئة القروض واملدينين وفقًا ملعيار 

املحاسبة الدولي 39. تضمنت هذه الفئة املوجودات املالية 
التي ترتبط بمدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها وليس لها 

أسعار معلنة يف سوق نشط. تم االعتراف بهذه البنود مبدئيًا 
بالقيمة العادلة زائدًا أي تكاليف متعلقة مباشرة باملعاملة. 

الحقًا لالعتراف املبدئي، تم قياس القروض واملدينين 
بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي 

ناقصا أي خسائر النخفاض القيمة. 

وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9، تحدد الشركة تصنيف 
املوجودات املالية استنادًا إلى نموذج االعمال املستخدم 

إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية 
التعاقدية للموجودات املالية. 

تقييم نموذج األعمال 
تحدد الشركة نموذج أعمالها عند املستوى الذي يعكس 

ىلع النحو األفضل كيفية إدارتها للموجودات املالية لتحقيق 
األغراض من األعمال. تتضمن املعلومات التي يتم مراعاتها 

ما يلي:

السياسات واألهداف املوضوعة للموجودات املالية 	 
وتطبيق تلك السياسات عمليًا،

املخاطر التي تؤثر ىلع أداء نموذج األعمال )واملوجودات 	 
املالية املحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة 

تلك املخاطر.

يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات املتوقعة 
بصورة معقولة دون وضع نموذج “السيناريو األسوأ” 

أو “سيناريو حاالت الضغط” يف االعتبار. يف حالة تحقيق 
التدفقات النقدية بعد االعتراف املبدئي بطريقة تختلف 

عن التوقعات األصلية للشركة، لن تغير الشركة من تصنيف 
املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها ضمن نموذج 

األعمال، ولكنها ستدرج هذه املعلومات يف املستقبل عند 
تقييم املوجودات املالية املستحدثة أو املشتراة مؤخرًا. 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل 
مدفوعات أصل املبلغ والفائدة فقط )اختبار مدفوعات أصل 

املبلغ والفائدة فقط(

تقوم الشركة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات املالية 
لتحديد ما إذا كانت تستويف اختبار مدفوعات أصل املبلغ 
والفائدة فقط. ألغراض هذا االختبار، ُيعرف “أصل املبلغ” 
بأنه القيمة العادلة لألصل املالي عند االعتراف املبدئي 
وقد يتغير ىلع مدى عمر األصل املالي. وُتعرف الفائدة 

بأنها املقابل لقاء القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان 
املرتبطة بأصل املبلغ ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى 
والتكاليف وكذلك هامش الربح. وعند تقييم ما إذا كانت 

التدفقات النقدية التعاقدية تتمثل يف مدفوعات أصل 
املبلغ والفائدة فقط، تراعي الشركة ما إذا كان األصل 

املالي يتضمن شروط تعاقدية قد تغير من توقيت أو مبلغ 
التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستويف هذا الشرط.

أجرت الشركة تقييم ملوجوداتها املالية التي تتضمن 
موجودات العقود واملدينين التجاريين واألرصدة املدينة 

األخرى، وانتهت إلى أن هذه املوجودات محتفظ بها 
لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ومن املتوقع أن ينشأ 

عنها تدفقات نقدية تمثل أصل املبلغ والفائدة فقط. قامت 
الشركة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لهذه 

األدوات وانتهت إلى أنها تستويف معايير القياس بطريقة 
التكلفة املطفأة. وبناءا عليه، ال يوجد أي تغيير يف تصنيف 

هذه األدوات. 

2.4 ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إن القياس الالحق بموجودات العقود واملدينين التجاريين 
يتم مقابل املبلغ األصلي غير املخصوم الصادر به فواتير 

ناقصا أي خسائر ائتمانية متوقعة. 

تقوم الشركة بعدم االعتراف باألصل املالي عندما تنتهي 
الحقوق التعاقدية يف استالم التدفقات النقدية من األصل، 

أو تقوم الشركة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات 
النقدية من األصل يف معاملة يتم خاللها تحويل كافة 

املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل املالي. يتم االعتراف 
بأي فوائد ىلع املوجودات املالية املحولة التي تقوم 

الشركة باستحداثها أو االحتفاظ بها كأصل أو التزام مستقل. 
كما تسجل أي أرباح أو خسائر عند االستبعاد يف بيان الدخل. 

املطلوبات املالية 
تستمر املحاسبة عن املطلوبات املالية دون تغيير إلى حد 
كبير وفقا ملعيار املحاسبة الدولي 39، باستثناء األرباح أو 

الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة 
فيما يتعلق باملطلوبات املصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر. يتم عرض هذه الحركات يف 

اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان 
الدخل.

تسجل كافة املطلوبات مبدئيًا يف تاريخ املتاجرة أي التاريخ 
الذي تصبح فيه الشركة طرفا يف االحكام التعاقدية لألداة. 

تقوم الشركة بعدم االعتراف بالتزام مالي عند انتهاء 
االلتزامات التعاقدية منه أو إلغاءها أو انتهاءها. 

تقوم الشركة بتصنيف املطلوبات املالية غير املشتقة ضمن 
فئة املطلوبات املالية األخرى. يتم االعتراف باملطلوبات 

املالية

األخرى مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصًا أي تكاليف تتعلق 
مباشرة باملعاملة. الحقًا للتحقق املبدئي، يتم قياس هذه 

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة 
معدل الربح الفعلي. 

تتكون املطلوبات املالية من تسهيالت التمويل اإلسالمي 
والدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى. 

انخفاض القيمة 
املوجودات املالية غير املشتقة 

قامت الشركة بتسجيل خسائر االنخفاض يف قيمة 
املوجودات املالية سابقًا استنادا إلى نموذج الخسائر 

املتكبدة طبقًا ملعيار املحاسبة الدولي 39. 

يستبدل املعيار الدولي للتقارير املالية 9 نموذج “الخسائر 
املتكبدة” الوارد ضمن معيار املحاسبة الدولي 39 بنموذج 

“خسائر االئتمان املتوقعة”. لقد أدى تطبيق املعيار الدولي 
للتقارير املالية 9 إلى تغير جوهري يف طريقة محاسبة 

الشركة عن خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية عن 
طريق استبدال منهج الخسائر املتكبدة ملعيار املحاسبة 
الدولي 39 بمنهج خسائر االئتمان املتوقعة املستقبلي. 

بالنسبة ملوجودات العقود واملدينين التجاريين واألرصدة 
املدينة األخرى، قامت الشركة بتطبيق الطريقة املبسطة، 

وقامت باحتساب خسائر االئتمان املتوقعة ىلع مدار 
عمر األداة لهذه األدوات. كما قامت الشركة باستحداث 
مصفوفة مخصصات تستند الى الخبرة التاريخية للشركة 

فيما يتعلق بخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل 
املستقبلية املتعلقة باملدينين، والبيئة االقتصادية للشركة. 

قامت اإلدارة بتوزيع بنود املدينين التجاريين وموجودات 
العقود الى فئات بناءا ىلع العوامل الديموغرافية للمحافظ 

األساسية ذات الصلة. 

تعامل اإلدارة األصل املالي كأصل مقترن بحاالت تعثر يف 
حالة التأخر يف سداد املدفوعات التعاقدية ملدة 90 يومًا. 
ومع ذلك، قد تعتبر اإلدارة األصل املالي كأصل متعثر يف 

بعض الحاالت، وذلك يف حالة أن تشير املعلومات الداخلية 
أو الخارجية إلى عدم احتمالية استالم الشركة للمبالغ 

التعاقدية القائمة بالكامل. 

املوجودات غير املالية 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير املالية للشركة، 
بخالف املخزون، بتاريخ كل بيانات مالية لتحديد ما إذا كان 
هناك مؤشر ىلع االنخفاض يف القيمة. يف حال وجود هذا 
املؤشر، يتم تقدير القيمة املمكن استردادها لألصل. يتم 

االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية 
لألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة املمكن استردادها.

تمثل القيمة املمكن استردادها لألصل أو وحدة إنتاج النقد 
القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف 
البيع أيهما أىلع. عند تقدير القيمة أثناء االستخدام يتم 
خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى القيمة 

2.4 ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
األدوات املالية  )تتمة(

تقييم نموذج األعمال )تتمة(
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الحالية باستخدام سعر خصم مناسب يعكس تقديرات 
السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املحددة 

لألصل أو وحدة إنتاج النقد.

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض يف القيمة يف بيان الدخل. 
يتم عكس خسارة االنخفاض يف القيمة فقط إذا كانت 

القيمة الدفترية لألصل ال تتجاوز القيمة الدفترية - بالصايف 
بعد االستهالك واالطفاء - التي كان سيتم تحديدها يف 
حالة عدم تسجيل خسائر انخفاض القيمة. ويتم تسجيل 

عكس خسائر انخفاض القيمة مباشرة يف بيان الدخل. 

انخفاض قيمة املخزون
يتم تقييم املخزون ىلع أساس التكلفة أو صايف القيمة 

املمكن تحقيقها أيهما أقل. عندما يصبح املخزون قديم 
أو متقادم، يتم عمل تقدير لصايف القيمة املمكن تحقيقها. 

بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل التقدير ىلع أساس 
فردي. يتم تقييم املبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي، 

ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، بشكل مجمع ويتم تطبيق 
مخصص ىلع أساس عمر أو تقادم املخزون استنادا إلى 

أسعار البيع التاريخية.

مزايا املوظفين 
إن حقوق التقاعد واملزايا االجتماعية األخرى الخاصة 

باملوظفين الكويتيين يتم تغطيتها حسب أنظمة املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية والتي يتم بموجبها تحصيل 

اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين ىلع أساس نسبة 
مئوية ثابتة من الرواتب. يتم احتساب حصة الشركة من 

املساهمات يف هذا النظام كمصاريف يف بيان الدخل يف 
السنة التي تتعلق بها.

يستحق املوظفين الحصول ىلع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا 
لنصوص قانون العمل الكويتي واللوائح الداخلية للشركة 
ىلع أساس مدة الخدمة وآخر راتب والعالوات املدفوعة 

األخرى. إن القيمة الحالية -غير املمولة- ملكافأة نهاية 
الخدمة، يتم تحديدها بشكل سنوي من خالل التقييمات 

االكتوارية باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية املقدرة. 
يشتمل التقييم اإلكتواري ىلع إجراء االفتراضات املتنوعة 
مثل تحديد معدل الخصم، وزيادات الرواتب املستقبلية 

ومعدالت الوفيات. يتم مراجعة هذه االفتراضات يف تاريخ 
كل بيانات مالية.

املقاصة
تتم املقاصة بين املوجودات واملطلوبات املالية ويتم 

عرض صايف املبلغ يف بيان املركز املالي فقط عندما يكون 
للشركة حق قانوني بإجراء املقاصة بين املبالغ، ويكون 
لديها النية إما للتسوية ىلع أساس الصايف أو لالعتراف 

باملوجودات وتسوية املطلوبات يف آن واحد.

تكاليف التمويل 
تتكون تكاليف التمويل من املصروفات املتعلقة بتسهيالت 

التمويل اإلسالمي. يتم تسجيل املصروفات باستخدام 
طريقة العائد الفعلي يف بيان الدخل.

مخصصات
يتم االعتراف باملخصص يف حال كان ىلع الشركة التزامات 

قانونية حالية أو استداللية نتيجة حدث وقع يف السابق، 
ويمكن تقديرها بشكل موثوق فيه ويكون من املحتمل 

أن يتطلب تسوية هذا االلتزام تدفق منافع اقتصادية خارج 
الشركة. يتم قياس املخصصات ىلع أساس أفضل تقدير 

إلدارة الشركة للنفقات املطلوبة لسداد االلتزام بتاريخ 
البيانات املالية ويتم خصمها إلى القيمة الحالية إذا كان 

التأثير مادي.

عقود التأجير
يتم تسجيل املدفوعات بموجب عقود التأجير التشغيلي يف 
بيان الدخل ىلع أساس القسط الثابت ىلع مدى فترة عقد 
اإليجار. كما يتم تسجيل حوافز عقود التأجير كجزء ال يتجزأ 
من إجمالي مصروفات العقد ىلع مدى فترة عقد اإليجار. 

مطلوبات محتملة
املطلوبات املحتملة هي االلتزامات الحالية التي تنشأ من 

أحداث سابقة والتي ال يحتمل أن ينتج عنها تدفق للمنافع 
االقتصادية إلى خارج الشركة أو التي ال يمكن قياس مبلغ 

االلتزام بشكل موثوق به.

معامالت بالعمالت األجنبية 
يتم تحويل املعامالت املقومة بعمالت أجنبية إلى الدينار 

الكويتي وفقًا ألسعار الصرف بتاريخ املعاملة. يتم إعادة 
تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية 

بتاريخ البيانات املالية إلى الدينار الكويتي وفقًا ألسعار 
الصرف بذلك التاريخ.

يتم إعادة تحويل املوجودات واملطلوبات غير النقدية 
بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى 
الدينار الكويتي وفقًا لسعر الصرف بتاريخ تحديد القيمة 
العادلة. والبنود غير النقدية التي تم قياسها ىلع أساس 

2.4 ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
األدوات املالية )تتمة(

املوجودات غير املالية )تتمة(
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التكلفة التاريخية يتم تحويلها باستخدام سعر الصرف بتاريخ 
املعاملة. 

يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة 
التحويل يف بيان الدخل. 

النقد والنقد املعادل 
يتكون النقد والودائع قصيرة األجل يف بيان املركز املالي 

من النقد لدى البنوك ويف الصندوق والودائع قصيرة األجل 
ذات فترات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل، وتتعرض ملخاطر 

غير جوهرية للتغير يف القيمة. 

3 األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية 
الهامة

إن إعداد البيانات املالية للشركة يتطلب من اإلدارة 
وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر ىلع املبالغ 

املدرجة لإليرادات واملصروفات واملوجودات واملطلوبات 
واإلفصاحات املرفقة واإلفصاح عن املطلوبات املحتملة يف 
تاريخ البيانات املالية. إال أن عدم التأكد من هذه االفتراضات 

والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب إجراء تعديل 
مادي ىلع القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املتأثرة 

يف الفترات املستقبلية. 

التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالتقديرات 

املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من 
التقديرات بتاريخ البيانات املالية والتي تنطوي ىلع مخاطر 
جوهرية بأن تؤدي إلى تعديل جوهري ىلع القيم الدفترية 

للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة.

انخفاض قيمة املخزون 
يدرج املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها 

أيهما أقل. عندما يصبح املخزون قديم أو متقادم يتم تقدير 
صايف قيمته املمكن تحقيقها. يتم هذا التقدير بالنسبة لكل 

مبلغ من املبالغ الجوهرية بصورة فردية لكل بند من بنود 
املخزون. 

انخفاض قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدات 
يتم يف تاريخ البيانات املالية مراجعة القيمة الدفترية 

ملوجودات الشركة لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر أو 
دليل موضوعي ىلع االنخفاض يف القيمة أو عند الحاجة إلى 

إجراء اختبار االنخفاض يف القيمة السنوي لألصل. فإذا ما توفر 
هذا املؤشر أو الدليل، يتم تقدير املبلغ املمكن استرداده 

لألصل وتسجل خسارة االنخفاض يف القيمة يف بيان الدخل 
عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل املبلغ املمكن استرداده.

األعمار االنتاجية للممتلكات واملنشآت واملعدات 
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات 
واملنشآت واملعدات واملوجودات غير امللموسة لغرض 

احتساب االسهتالك واإلطفاء ىلع التوالي. يتم تحديد هذا 
التقدير أخذًا يف االعتبار االستخدام املتوقع لألصل او عوامل 

التلف والتآكل املادي. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة املتبقية 
واألعمار اإلنتاجية سنويًا، كما يتم تعديل معدالت االستهالك 

واإلطفاء املستقبلية عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية 
تختلف عن التقديرات السابقة.

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للمدينين التجاريين 
وموجودات العقود 

قامت الشركة باستحداث مصفوفة مخصصات تستند إلى 
الخبرة التاريخية للشركة فيما يتعلق بخسائر االئتمان ويتم 

تعديلها مقابل العوامل املستقبلية املتعلقة باملدينين 
والبيئة االقتصادية للشركة. تأخذ اإلدارة يف اعتبارها توزيع 
بنود املدينين التجاريين وموجودات العقود إلى فئات بناًء 
ىلع العوامل الديموغرافية للمحافظ الرئيسية ذات الصلة. 

ويتم يف تاريخ البيانات املالية تحديث معدالت التعثر التاريخية 
امللحوظة، وتحليل التغيرات يف التقديرات املستقبلية. 

ىلع سبيل املثال، إذا كان من املتوقع أن تشهد الظروف 
االقتصادية املقدرة تدهورُا خالل السنة التالية ما قد يؤدي 

إلى زيادة عدد حاالت التعثر يف قطاع معين، فيتم تعديل 
معدالت التعثر التاريخية بناًء ىلع ذلك. 

إن تقدير الترابط بين معدالت التعثر التاريخية امللحوظة 
والظروف االقتصادية املتوقعة وخسائر االئتمان املتوقعة 

يعتبر من بين التقديرات الجوهرية. كما أن قيمة خسائر 
االئتمان املتوقعة تتسمم بالحساسية تجاه التغيرات يف 

الحقائق الواقعية والظروف االقتصادية املتوقعة. 

االعتراف باإليرادات 
تتطلب عملية االعتراف باإليرادات األحكام والتقديرات التالية: 

يتطلب تحديد أسعار معامالت العقود تقدير مبلغ اإليرادات 	 
الذي تتوقع الشركة أن يكون لها الحق يف الحصول عليه 

مقابل الوفاء بالتزامات األداء ضمن العقد، و 
تحديد سعر البيع املستقل لكل التزام من التزامات األداء 	 

ىلع حدة وتوزيع سعر املعاملة بين التزامات األداء. 

2.4 ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
األدوات املالية  )تتمة(

معامالت بالعمالت األجنبية )تتمة(
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أ( تحديد سعر املعاملة 
إن سعر املعاملة هو قيمة املقابل االلزامي والذي تتوقع 
اإلدارة أن يكون لها الحق يف الحصول عليه مقابل البضاعة 
والخدمات التي تعهدت بتقديمها إلى العميل. تحدد اإلدارة 

سعر املعاملة آخذًة يف االعتبار شروط العقد وممارسات 
األعمال املتعارف عليها. وتنعكس الخصومات او التخفيضات 
أو االستردادات او اإلضافات أو األسعار التفضيلية أو الحوافز 

أو الغرامات أو غير ذلك من البنود املماثلة ىلع سعر 
املعاملة يف بداية العقد. 

ب( تحديد سعر البيع املستقل وتوزيع سعر املعاملة 
يتم توزيع سعر املعاملة ىلع التزامات األداء استنادًا الى 

أسعار البيع املستقلة ذات الصلة للبضاعة أو الخدمات 
املتميزة بالعقد. إن أفضل دليل لتحديد سعر البيع املستقل 

يتمثل يف السعر املعلن الذي تقوم الشركة مقابله ببيع 
هذه البضاعة أو الخدمات بصورة منفصلة يف ظروف مماثلة 

إلى عمالء مشابهين. إذا كان سعر البيع املستقل غير 
ملحوظ بصورة مباشرة، تقوم الشركة بتقدير سعر البيع 

املستقل آخذًة يف االعتبار املعلومات املعقولة املتوافرة 

حول ظروف السوق والعوامل املتعلقة باملنشأة ونوع 
العميل. 

عند تحديد سعر البيع املستقل، تقوم الشركة بتوزيع 
اإليرادات بين التزامات األداء بناًء ىلع الحد األدنى للمبالغ 

املتوقع أن يكون للشركة الحق يف الحصول عليها. 

ج( البضاعة والخدمات املتميزة 
تقوم اإلدارة باتخاذ أحكام لتحديد ما إذا كان التعهد بتسليم 

البضاعة او الخدمات يعتبر متميزًا. تقوم اإلدارة باملحاسبة 
عن املنتجات والخدمات الفردية بصورة مستقلة إذا كانت 

متميزة )أي إذا كان املنتج او الخدمة مميزًا ىلع نحو 
مستقل عن البنود األخرى يف حزمة من األصناف املجمعة، 

وإذا تمكن العميل من االستفادة منه(. يتم توزيع املقار بين 
املنتجات والخدمات املستقلة ضمن مجموعة منتجات بناءا 
ىلع سعل البيع املستقل لها. بالنسبة للبنود التي ال يمكن 

بيها ىلع نحو منفرد، تقوم اإلدارة بوضع تقديرات ألسعار 
البيع املستقلة باستخدام طريقة التقييم السوقي املعدل. 

4 ممتلكات ومعدات

معدات الشبكة 
والبنية التحتية

ألف دينار كويتي

موجودات متعلقة 
بتكنولوجيا 
املعلومات

ألف دينار كويتي
أثاث وتركيبات

ألف دينار كويتي

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

التكلفة:

274,53026,8304,42310,225316,008يف 1 يناير 2018

17930,92331,102 - -إضافات

 -)31,911( -29,0982,813تحويالت

303,62829,6434,6029,237347,110يف 31 ديسمبر 2018

االستهالك: 

)170,999( -)4,093()20,532()146,374(يف 1 يناير 2018

)25,567( -)137()2,803()22,627(املحمل للسنة 

)196,566( -)4,230()23,335()169,001(يف 31 ديسمبر 2018

القيمة الدفترية

134,6276,3083729,237150,544يف 31 ديسمبر 2018

3 األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة )تتمة(
التقديرات واالفتراضات )تتمة(

االعتراف باإليرادات )تتمة(
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تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز املعدات الخلوية واملعدات األخرى. تلك املوجودات غير خاضعة لالستهالك حتى يتم 
فحص الشبكة وتكون جاهزة لالستخدام.

فيما يلي االستهالك واإلطفاء املدرجين يف بيان الدخل:

5 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

معدات الشبكة 
والبنية التحتية

ألف دينار كويتي

موجودات متعلقة 
بتكنولوجيا 
املعلومات

ألف دينار كويتي
أثاث وتركيبات

ألف دينار كويتي

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

التكلفة:

4,35512,569284,099 26,009 241,166 يف 1 يناير 2017

 6833,42733,495 - - إضافات

 -(35,771( -34,950821 تحويالت

(1,586( - - -(1,586(مشطوبات

274,53026,8304,42310,225316,008يف 31 ديسمبر 2017

االستهالك: 

(146,431( -(3,915((18,509((124,007(يف 1 يناير 2017

(25,809( -(178((2,023((23,608(املحمل للسنة 

1,241 - - -1,241مشطوبات

)170,999( -)4,093()20,532()146,374(يف 31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية

128,1566,29833010,225145,009 يف 31 ديسمبر 2017

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

25,56725,809استهالك 

122 -إطفاء

25,56725,931

2018
ألف دينار كويتي

)معاد عرضه(* 2017
ألف دينار كويتي

43,13937,486مجمل املدينين التجاريين

(7,049()7,639(مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

35,50030,437

256777أرصدة مدينة أخرى

35,75631,214

4 ممتلكات ومعدات )تتمة(
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كانت الحركة يف خسائر االئتمان املتوقعة للمدينين التجاريين خالل السنة كما يلي:

6 خسائر عقود  
كما يف 31 ديسمبر 2018، لدى الشركة موجودات عقود بمبلغ 42,527 ألف دينار كويتي )2017: 47,236 ألف دينار كويتي( 

بالصايف بعد مخصص خسائر االئتمان املتوقعة بمبلغ 5,106 ألف دينار كويتي )2017: 5,609 ألف دينار كويتي(.

إن الحركة يف مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ملوجودات العقود خالل السنة كانت كما يلي:

7 النقد والنقد املعادل

إن الودائع اإلسالمية مودعة لدى مؤسسات مالية إسالمية 
محلية، وتحمل معدل ربح فعلي بنسبة %2.75 )2017: %0.9( 

سنويًا ولها فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر.

8 حقوق امللكية 
رأس املال

يبلغ رأسمال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع 
بالكامل 49,937 ألف دينار كويتي )2017: 49,937 ألف دينار 

كويتي( يتكون من 499,366,852 )2017: 499,366,852( 
سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد ومدفوع نقدًا 

بالكامل.

االحتياطي اإلجباري
وفقًا لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة 

له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، والنظام 
األساسي للشركة، يتم تحويل نسبة 10% من الربح قبل 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 
الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة إلى 
االحتياطي اإلجباري حتى يصل إجمالي االحتياطي إلى %50 
من رأس املال املدفوع، ويجوز بعد ذلك وقف التحويالت 

بقرار صادر من املساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية 
السنوية بناء ىلع توصية مجلس اإلدارة. 

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

7,0495,654يف 1 يناير

2,6433,238 املحمل للسنة

(1,843()2,053( مشطوبات خالل السنة

7,6397,049يف 31 ديسمبر

2018
ألف دينار كويتي

)معاد عرضه(* 2017
ألف دينار كويتي

5,6094,279يف 1 يناير

15,59810,924املحمل للسنة

(9,594()16,101(مشطوبات خالل السنة

5,1065,609يف 31 ديسمبر

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

7,1598,698نقد لدى البنوك

31نقد يف الصندوق

58,54823,506ودائع إسالمية

65,71032,205

5 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى )تتمة(
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إن توزيع االحتياطي اإلجباري محدد باملبلغ املطلوب لتوزيع 
أرباح تصل إلى 5% من رأس املال املدفوع يف السنوات التي 

ال تكفي فيها األرباح املرحلة لدفع مثل هذه التوزيعات. 
قامت الشركة خالل السنة بتحويل نسبة 10% من الربح قبل 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 

الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة إلى 
االحتياطي اإلجباري.

االحتياطي االختياري
وفقًا للنظام األساسي للشركة، يجب اقتطاع وتحويل 

نسبة مئوية من الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة للسنة، بناء ىلع توصيات مجلس اإلدارة وما 
يعتمده املساهمون، إلى حساب االحتياطي االختياري. يجوز 

وقف هذه التحويالت بقرار من املساهمين خالل اجتماع 
الجمعية العمومية السنوية وبناء ىلع توصيات مجلس 
اإلدارة. ال توجد قيود ىلع توزيع هذا االحتياطي. قامت 

الشركة خالل السنة بتحويل نسبة 10% من صايف الربح قبل 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 

الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة إلى 
االحتياطي االختياري.

توزيعات أرباح مقترحة لسنة 2018
اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع 40 فلس 

للسهم بإجمالي مبلغ 19,975 ألف دينار كويتي للسنة 

املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 وهذا االقتراح يخضع ملوافقة 
املساهمين يف اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم.

اعتماد توزيعات أرباح لسنة 2017
اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين خالل 

اجتماعها املنعقد بتاريخ 28 مارس 2018 قرار دفع توزيعات 
أرباح نقدية بقيمة 30 فلس للسهم للسنة املنتهية يف 31 

ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 10 فلس للسهم( 
بإجمالي مبلغ 14,981 ألف دينار كويتي )31 ديسمبر 2016: 
4,994ألف دينار كويتي(. تم دفع توزيعات األرباح النقدية 

بتاريخ 22 أبريل 2018 إلى املساهمين املسجلين كما يف 
تاريخ التسجيل املؤرخ يف 16 أبريل 2018.

9 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تمنح الشركة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها. تحتسب 

املكافأة املستحقة ىلع أساس آخر راتب للموظف ومدة 
الخدمة، شريطة إتمام الحد األدنى من الخدمة وفقًا ألحكام 

قانون العمل املعمول به يف دولة الكويت وتستحق عند 
االستقالة أو عند إنهاء خدمة املوظف. تسجل التكاليف 
املتوقعة لهذه املكافأة كمصروفات مستحقة ىلع مدى 

فترة الخدمة.

تتعرض الشركة ملخاطر اكتوارية نتيجة لبرنامج املكافأة 
ومن أمثلتها: معدل الخصم ومخاطر الرواتب ومخاطر 

االنسحاب.

تم إجراء أحدث تقييم إكتواري للقيمة الحالية اللتزام املزايا 
املحدد يف 31 ديسمبر 2018. تم قياس القيمة الحالية 

اللتزام املزايا املحددة، وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة 
وتكلفة الخدمة السابقة باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية 

املقدرة. إن االفتراضات الهامة املستخدمة يف تحديد 
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة تتمثل يف معدل الخصم 

بنسبة 4.25%، والزيادة املتوقعة يف الراتب والتي تتراوح من 
3% إلى %4.

إن انخفاض معدل الخصم سوف يزيد من التزامات البرنامج.مخاطر الخصم

مخاطر الرواتب
يتم احتساب القيمة الحالية اللتزام برنامج مكافأة نهاية الخدمة ىلع أساس الرواتب املستقبلية للمشاركين يف البرنامج. وعليه 

فإن الزيادة يف رواتب املشاركين يف البرنامج سوف تزيد من قيمة التزام البرنامج.

تدفع املكافأة عند ترك املوظف العمل إما عن طريق االستقالة أو التقاعد وبالتالي فإن معدل االنسحاب يوثر ىلع توقيت مخاطر االنسحاب
الدفع وبالتالي يؤثر ىلع االلتزام يف تاريخ البيانات املالية.

8 حقوق امللكية  )تتمة(
االحتياطي اإلجباري )تتمة(
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كانت الحركات يف القيمة الحالية اللتزام مكافأة نهاية الخدمة خالل السنة الحالية كما يلي:

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

3,6303,164يف 1 يناير

1,758604تكلفة الخدمة الحالية

-315خسائر إعادة القياس

(138()417(مكافآت مدفوعة خالل السنة

5,2863,630يف 31 ديسمبر

تحليل الحساسية ملكافأة نهاية الخدمة للموظفين: 
إن تحليل الحساسية أدناه قد تم تحديده ىلع أساس 

التغيرات املحتملة بصورة معقولة يف االفتراضات املذكورة 
أدناه كما يف فترة البيانات املالية، مع الحفاظ ىلع كافة 

االفتراضات األخرى ثابتة.

يف حالة ارتفاع /)انخفاض( معدل الخصم بعدد 25 نقطة 	 
أساسية، فإن التزام مكافأة نهاية الخدمة سينخفض 

بمبلغ 148 ألف دينار كويتي )سيرتفع بمبلغ 154 ألف دينار 
كويتي(.

يف حالة زيادة )نقص( معدل النمو املتوقع يف الراتب 	 
بعدد 25 نقطة أساسية، فإن التزام مكافأة نهاية الخدمة 

سيرتفع بمبلغ 154 ألف دينار كويتي )سينخفض بمبلغ 
149 ألف دينار كويتي(.

قد ال يمثل تحليل الحساسية أعاله التغيير الفعلي يف التزام 
مكافأة نهاية الخدمة، حيث إنه من غير املحتمل أن يحدث 

التغيير يف االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض، حيث إن 
بعض االفتراضات قد تكون مرتبطة ببعضها.

10 تسهيالت التمويل اإلسالمي
خالل سنة 2013، أبرمت الشركة ترتيب تمويل إسالمي بمبلغ 

76,000 ألف دينار كويتي )ما يعادل حوالي 258,000 ألف 
دوالر أمريكي( يستحق ىلع مدى فترة 3 سنوات اعتبار من 

سبتمبر 2015 ىلع أقساط ربع سنوية متساوية. وكما يف 31 
ديسمبر 2018، ال يزال مبلغ ال شيء دينار كويتي )31 ديسمبر 

2017: 9,190 ألف دينار كويتي( مقابل هذه التسهيالت. إن 
املبلغ املفصح عنه يف مقدمة بيان املركز املالي عن الفترة 
املقارنة هو بالصايف بعد تكاليف التمويل ورسوم املعالجة 

املدفوعة مقدمًا وفروق تحويل العمالت األجنبية.

تم اإلفصاح عن تعرض الشركة ملخاطر العمالت والسيولة 
املتعلقة بالدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى يف 

إيضاح 20.

تتضمن املصروفات املستحقة واملخصصات مستحقات 
املصروفات الرأسمالية بمبلغ 7,229 ألف دينار كويتي )2017: 

17,597 ألف دينار كويتي( والتي تمثل النفقات الرأسمالية 

التي تكبدتها الشركة ولم يتم استالم فواتير بها من قبل 
املوردين.

12 اإليرادات 
قامت الشركة بتحليل اإليرادات الناتجة من العقود مع 

العمالء إلى فئات توضح طبيعة ومبلغ وتوقيت اإليرادات 
وأي عدم تأكد متعلق بها كما تتأثر التدفقات النقدية 

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

11,4597,073دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

51,17964,034مصروفات مستحقة ومخصصات

23,88719,419أرصدة دائنة أخرى

21,56313,157املستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 18(

108,088103,683

11 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

9 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

101



شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية 

كما يف وللسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

بالعوامل االقتصادية. لم يكن لهذا التصنيف أي تأثير ىلع تقارير القطاعات حيث إنه ليس لدى الشركة سوى قطاع واحد يتم 
رفع التقارير عنه. وبالتالي، لم يتم اإلفصاح عن أية مطابقة لإليرادات املصنفة إلى قطاعات التشغيل يف هذه املعلومات املالية.

يحلل الجدول التالي اإليرادات حسب املصادر الرئيسية وتوقيت تحقق اإليرادات.

13 مصروفات تشغيل

14 مصروفات عمومية وإدارية

* بعض املبالغ املبينة أعاله ال تقابل املعلومات املعروضة يف البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017. يرجى االطالع ىلع إيضاح 2.2. 

* بعض املبالغ املبينة أعاله ال تقابل املعلومات املعروضة يف البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017. يرجى االطالع ىلع إيضاح 2.2. 

2018
ألف دينار كويتي

)معاد عرضه(* 
2017

ألف دينار كويتي

مصادر اإليرادات

62,33366,592بيع بضاعة

225,518221,097تقديم خدمات

287,851287,689

2018
ألف دينار كويتي

)معاد عرضه(* 
2017

ألف دينار كويتي

توقيت االعتراف باإليرادات

62,33366,592تحويل املنتجات يف نقطة زمنية معينة

225,518221,097تحويل املنتجات والخدمات ىلع مدار الوقت

287,851287,689

2018
ألف دينار كويتي

)معاد عرضه(* 
2017

ألف دينار كويتي

46,25344,993رسوم الوصول 

13,91911,346مصروفات التجوال والشبكات الداخلية

66,39274,125تكلفة استهالك املخزون

12,77714,994مصروفات إصالح وصيانة

139,341145,458

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

9,5529,985إيجار ومرافق

11,85815,490مصروفات مبيعات وتسويق

1,5981,258أتعاب استشارات

11,78811,973مصروفات إدارية أخرى

34,79638,706

12 اإليرادات )تتمة(
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15 إيرادات أخرى
تتضمن اإليرادات األخرى إيرادات استثمار بمبلغ 876 ألف 

دينار كويتي )2017: ال شيء( وخسائر ناتجة من تحويل 
العمالت األجنبية بمبلغ 180 ألف دينار كويتي )2017: ربح 
بمبلغ 370 ألف دينار كويتي( واسترداد مطلوبات انتفت 

الحاجة إليها بمبلغ 4,238 ألف دينار كويتي )2017: 2,333 
ألف دينار كويتي(.

16 الضرائب
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
بنسبة ٪1 من ربح الشركة الخاضع للضريبة بعد أن يتم 

اقتطاع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، واملبلغ املحول إلى 
االحتياطي اإلجباري من صايف الربح قبل الضرائب.

الزكاة
يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة ٪1 من صايف الربح وفًقا 

ملتطلبات القانون رقم 46 لعام 2006 ويتم تحميلها يف بيان 
الدخل.

ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احتساب حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع %2.5 
من صايف الربح وفًقا ملتطلبات القانون رقم 19 لعام 2006 

ويتم تسجيلها يف بيان الدخل.

يتم احتساب ربحية السهم األساسية واملخففة بقسمة 
صايف ربح السنة ىلع املتوسط املرجح لعدد األسهم 

العادية القائمة خالل السنة.

أعيد إدراج ربحية السهم األساسية واملخففة للفترة املقارنة 
لكي تعكس تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 
واملعيار الدولي للتقارير املالية 15 بأثر رجعي )إيضاح 2.2(.

18 أرصدة ومعامالت األطراف ذات عالقة 
يتم اعتبار األطراف أطرافًا ذات عالقة عندما يكون للطرف 
القدرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط أو 

أكثر، ىلع السيطرة ىلع الطرف اآلخر أو يمكنه ممارسة تأثير 
ملموس عليه عند اتخاذ القرارات املالية والتشغيلية. 

تتضمن األطراف ذات عالقة بشكل رئيسي املساهمين 
الرئيسيين بالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة 
العليا والشركات التي يمكنهم ممارسة تأثير ملموس عليها. 

إضافة إلى ما سبق، دخلت الشركة أيضا يف بعض املعامالت 
األخرى يف السياق الطبيعي لألعمال مع الشركة األم وتم 
إدراجها ضمن مصروفات التشغيل. يتم اإلفصاح عن الرصيد 

املستحق للشركة األم كما يف تاريخ البيانات املالية يف 
إيضاح 11.

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

50,42142,799صايف ربح السنة )ألف دينار كويتي(

499,366,852499,366,852املتوسط املرجح لعدد األسهم

10186ربحية السهم )فلس(

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

10,0719,716أتعاب إدارة

42247مصروفات تشغيل أخرى

17 ربحية السهم األساسية واملخففة

فيما يلي املعامالت الهامة مع الشركة األم املدرجة يف بيان الدخل:
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يشمل موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين يف اإلدارة الذين لهم الصالحية واملسؤولية عن 
التخطيط والتوجيه والسيطرة ىلع أنشطة الشركة. فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا:

مكافأة موظفي اإلدارة العليا

يتم إدراج األرصدة لدى أطراف ذات عالقة بمبلغ 21,563 
ألف دينار كويتي كما يف 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: 

13,157 ألف دينار كويتي( ضمن الدائنين التجاريين واألرصدة 
الدائنة األخرى يف بيان املركز املالي. ال يحمل الرصيد لدى 

أطراف ذات عالقة أي ربح ويستحق السداد عند الطلب.

تخضع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة املالية 2018 
ملوافقة املساهمين يف الجمعية العمومية السنوية.

أصل محتمل
يف أبريل 2017، أبطلت محكمة التمييز يف الكويت الجزء 

املتعلق بالتعريفة التنظيمية املفروضة ىلع شركات 
االتصاالت املتنقلة الكويتية منذ 26 يوليو 2011 من قبل 

وزارة املواصالت يف الكويت. وبناء ىلع ذلك، فإن الشركة 
لديها أصل محتمل يف صورة مطالبة السترداد املبلغ الزائد 

املدفوع والناتج عن التغيير يف تاريخ التنظيم حتى تاريخه. 
حصلت الشركة ىلع الحكم النهائي الصادر من محكمة 

التمييز وتقوم حاليًا بتقدير املبلغ املمكن استرداده والذي 
من املحتمل أن يكون جوهريًا ويخضع ملوافقة السلطات 

القضائية.

التزامات عقود التأجير التشغيلي
أبرمت الشركة عقود تأجير تشغيلي غير قابلة لإللغاء 

يف سياق األعمال الطبيعي، والتي تتعلق بصفة أساسية 
باملنشآت واملمتلكات واملعدات.

ويف نهاية فترة البيانات املالية، فيما يلي الحد األدنى 
ملدفوعات التأجير املستقبلية بموجب عقود التأجير 

التشغيلي غير القابلة لإللغاء ومستحقة الدفع:

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

2,3521,927 رواتب وبدالت ومزايا أخرى

246173مكافأة نهاية الخدمة

2,5982,100

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

التزامات

22,76117,631التزامات رأسمالية

مطلوبات محتملة

6,0745,771خطابات ضمان

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

3,6404,354أقل من سنة

1,5236بما يتراوح ما بين سنة وخمس سنوات

5,1634,360 

19 التزامات ومطلوبات محتملة

18 أرصدة ومعامالت األطراف ذات عالقة )تتمة(
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اتفاقية ملزمة لحيازة شركة تابعة
أبرمت الشركة خالل السنة اتفاقية ملزمة مع أطراف أخرى 

لحيازة حصة ملكية بنسبة 100% يف شركة كواليتي نت 
للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م.، وهي شركة مقرها يف 

الكويت. وكما يف تاريخ البيانات املالية، كانت األطراف 
بصدد تنفيذ هذه االتفاقية.

20 األدوات املالية وإدارة املخاطر
نتيجة الستخدام األدوات املالية، تتعرض الشركة للمخاطر 

التالية:

مخاطر االئتمان	 
مخاطر السيولة	 
مخاطر السوق	 

تتعرض الشركة لكل من املخاطر أعاله، وفيما يلي بيان 
ألغراض الشركة وسياساتها وأنشطتها حول قياس تلك 

املخاطر وإدارتها وكيفية إدارة الشركة لرأس املال.

إطار عمل إدارة املخاطر
يتولى مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن إعداد اإلطار 
العام إلدارة املخاطر لدى الشركة واإلشراف عليه ووضع 

ومراقبة سياسات إدارة املخاطر بالشركة.

تم إعداد سياسات إدارة املخاطر بالشركة بهدف التعرف 

ىلع املخاطر التي تواجه الشركة وتحليلها، ووضع حدود 
وضوابط مخاطر مالئمة، ومراقبة املخاطر ومدى االلتزام 

بالحدود املوضوعة. وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة 
املخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث يف 

ظروف السوق ويف أنشطة الشركة. إن الشركة تهدف من 
خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تطوير 

بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة املوظفون من 
خاللها أدوارهم ومسؤولياتهم.

تقوم لجنة املخاطر لدى الشركة باإلشراف ىلع كيفية 
مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر 

لدى الشركة ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة املخاطر فيما 
يخص املخاطر التي تواجهها الشركة.

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد الشركة لخسائر مالية 

يف حال عجز العميل أو الطرف املقابل لألداة املالية عن 
سداد التزاماته التعاقدية، وتنشأ تلك املخاطر بشكل 

أساسي من مستحقات الشركة من العمالء واألرصدة لدى 
البنوك.

التعرض ملخاطر االئتمان
إن القيمة الدفترية للموجودات املالية تمثل الحد األقصى 
للتعرض ملخاطر االئتمان. فيما يلي الحد األقصى للتعرض 

ملخاطر االئتمان يف تاريخ البيانات املالية:

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى وموجودات العقود 
يتأثر تعرض الشركة ملخاطر االئتمان بشكل أساسي 

بالسمات الفردية لكل عميل. إن الخصائص السكانية لقاعدة 
عمالء الشركة بما فيها مخاطر التخلف عن السداد ىلع 

مستوى القطاع والدولة التي يعمل بها العمالء لها تأثير 
محدود ىلع مخاطر االئتمان.

أعدت الشركة سياسة ائتمان يتم بموجبها إجراء تحليل لكل 
عميل جديد من حيث الجدارة االئتمانية قبل تقديم البنود 

والشروط القياسية للشركة. يتم السيطرة ىلع التعرض 
ملخاطر االئتمان من خالل حدود الطرف املقابل التي يتم 
مراجعتها واملوافقة عليها من قبل اإلدارة سنويا. ال يوجد 

لدى الشركة تصنيف ائتماني داخلي لألطراف املقابلة 
وتعتبر أن كافة األطراف املقابلة التي تتعامل معها الشركة 
لها نفس التصنيف االئتماني. ليس لدى الشركة أي تعرض 

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

 35,75631,214مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

42,52747,236موجودات عقود

 7,1598,698نقد لدى البنوك

 23,506 58,548ودائع إسالمية

143,990110,654

19 التزامات ومطلوبات محتملة )تتمة(
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النقد والنقد املعادل
تحد الشركة من التعرض ملخاطر االئتمان من خالل إيداع 
األموال فقط لدى األطراف املقابلة التي تتمتع بتصنيفات 

ائتمانية مالئمة. وبالنظر إلى هذه التصنيفات االئتمانية، فإن 
اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي طرف مقابل يف الوفاء بالتزاماته. 

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة يف مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة 
يف الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن املطلوبات املالية التي يتم 

تسويتها عن طريق تسليم النقد أو أصل مالي آخر. إن طريقة 
الشركة يف إدارة مخاطر السيولة هي التأكد، قدر اإلمكان، 
من توافر السيولة الكافية لتلبية التزاماتها عند استحقاقها 
يف الظروف العادية وأوقات الضغط، وذلك دون تكبد أية 
خسائر غير مقبولة أو التعرض ملخاطر املساس بسمعة 

الشركة.

جوهري ملخاطر االئتمان ألي طرف مقابل أو أية مجموعة 
أطراف مقابلة لها نفس سمات املخاطر. ال تطلب الشركة 
ضمانات فيما يتعلق باملدينين التجاريين واألرصدة املدينة 

األخرى.

قامت الشركة بتكوين مصفوفة مخصصات لقياس خسائر 
االئتمان املتوقعة. تستند معدالت املخصصات إلى عدد 

أيام التأخر يف السداد ملجموعات قطاعات العمالء املختلفة 
ذات أنماط الخسائر املماثلة )أي حسب املنطقة الجغرافية 
ونوع املنتج(. ويعكس احتساب املخصص النتيجة املرجحة 

باالحتماالت والقيمة الزمنية لألموال واملعلومات املعقولة 
واملؤيدة املتاحة يف تاريخ البيانات املالية حول األحداث 

السابقة والظروف الحالية والتوقعات بالظروف االقتصادية 
املستقبلية.

يوضح الجدول التالي معلومات حول االنكشاف ملخاطر 
االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود لدى 

الشركة باستخدام مصفوفة املخصصات:

املدينون التجاريون

31 ديسمبر 2018

عدد أيام التأخر يف السداد

موجودات 
العقود

ألف دينار 
كويتي

متداولة 
ألف دينار 

كويتي

1-30 يومًا
ألف دينار 

كويتي

30-60 يومًا
ألف دينار 

كويتي
61-90 يومًا

ألف دينار كويتي

أكثر من 91 
يومًا

ألف دينار 
كويتي

اإلجمالي
ألف دينار 

كويتي

املجموع الكلي املقدر للقيمة 
الدفترية يف حالة التعثر

47,63327,0694,7722,8022,3866,11090,772

12,745خسائر االئتمان املقدرة

14%معدل خسائر االئتمان املتوقعة

املدينون التجاريون

31 ديسمبر 2017

عدد أيام التأخر يف السداد

موجودات 
العقود

ألف دينار 
كويتي

متداولة 
ألف دينار 

كويتي

1-30 يومًا
ألف دينار 

كويتي

30-60 يومًا
ألف دينار 

كويتي
61-90 يومًا

ألف دينار كويتي

أكثر من 91 
يومًا

ألف دينار 
كويتي

اإلجمالي
ألف دينار 

كويتي

املجموع الكلي املقدر للقيمة 
الدفترية يف حالة التعثر

 52,84522,6484,6681,9961,4686,70690,331

12,657خسائر االئتمان املقدرة

14%معدل خسائر االئتمان املتوقعة

20 األدوات املالية وإدارة املخاطر )تتمة(
مخاطر االئتمان )تتمة(

التعرض ملخاطر االئتمان )تتمة(
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فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:

* ال يتضمن الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى اإليرادات املؤجلة والدفعات مقدمًا من عمالء.

التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة31 ديسمبر 2018

القيمة الدفترية
ألف دينار كويتي

سنة واحدة 
أو أقل

ألف دينار كويتي
سنة إلى سنتين

ألف دينار كويتي
أكثر من سنتين

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

87,136 - -87,13687,136دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى *

 التزامات

22,761 - -22,76122,761حيازة ممتلكات ومعدات

5,163 -5,1633,6401,523التزامات عقود تأجير تشغيلي

27,92426,4011,523- 27,924

التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
ألف دينار كويتي

سنة واحدة 
أو أقل

ألف دينار كويتي
سنة إلى سنتين

ألف دينار كويتي
أكثر من سنتين

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

9,190--9,0369,190تسهيالت تمويل إسالمي

 83,612    - -83,61283,612دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى *

92,64892,802--92,802

التزامات

 17,631 - - 17,631 17,631حيازة ممتلكات ومعدات

 4,359 - 6 4,353 4,359التزامات عقود تأجير تشغيلي

21,990 21,984 6- 21,990 

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق يف تأثير التغيرات التي تحدث يف أسعار 

السوق مثل معدالت الصرف األجنبية ومعدالت الربح وأسعار 
األسهم ىلع إيرادات الشركة أو قيمة ملكيتها من األدوات 
املالية. إن الهدف من عملية إدارة مخاطر السوق هو إدارة 
االنكشافات ملخاطر السوق ومراقبتها يف إطار معامالت 

مقبولة، مع العمل ىلع تحسين العوائد.

ينشأ تعرض الشركة ملخاطر السوق مما يلي:

مخاطر العمالت األجنبية	 
 مخاطر معدالت الربح	 

مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت هي املخاطر الناشئة عن تذبذب القيمة 
العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية نتيجة 

التغيرات يف معدالت الصرف األجنبية.
الشركة ملخاطر العمالت األجنبية ىلع الدائنين التجاريين 
واألرصدة الدائنة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمي 

والودائع اإلسالمية املدرجة بعمالت بخالف الدينار الكويتي 
وهو العملة الرئيسية للشركة. وتلك املعامالت يتم القيام 

بها بصورة أساسية بالدوالر األمريكي مع البنوك واملوردين 
اآلخرين. يتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية للشركة من خالل 

مراقبة التعرض الجوهري ملخاطر العمالت بصفة منتظمة.

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

43,39438,705دوالر أمريكي )مراكز دائنة(

20 األدوات املالية وإدارة املخاطر )تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

التعرض ملخاطر العمالت األجنبية
فيما يلي صايف تعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية:
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فيما يلي أسعار الصرف األجنبية الجوهرية املطبقة خالل السنة:

تحليل الحساسية
إن ارتفاع/ )انخفاض( الدينار الكويتي، كما هو مبين أدناه، 

مقابل الدوالر األمريكي يف 31 ديسمبر، قد يؤثر ىلع 
قياس األدوات املالية املدرجة بعملة أجنبية ويؤدي إلى 
زيادة )نقص( حقوق امللكية واألرباح أو الخسائر باملبالغ 

املعروضة أدناه. إن هذا التحليل يستند إلى فروق أسعار 
صرف العمالت األجنبية التي تعتبرها الشركة مقبولة بصورة 

معقولة يف تاريخ البيانات املالية. إن هذا التحليل يفترض 
ثبات كافة املتغيرات األخرى. 

مخاطر معدالت الربح
إن مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة 

للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية نتيجة التغيرات يف 
معدالت الربح بالسوق.

تتكون األدوات املالية التي تعرض الشركة بصورة محتملة 
إلى مخاطر معدالت الربح بصفة أساسية من النقد والنقد 

املعادل والودائع محددة األجل وتسهيالت التمويل 
اإلسالمي.

الودائع اإلسالمية لدى الشركة هي ودائع لفترة قصيرة األجل 
ومحددة بمعدالت ثابتة ولذلك تعتقد اإلدارة أن مخاطر 
الخسائر الجوهرية الناتجة عن التقلبات يف معدالت الربح 

ضئيلة.

تم الحصول ىلع تسهيالت التمويل اإلسالمي للشركة 
بمعدل متغير ولن يكون للحركة بنسبة ٪10 يف معدالت الربح 

تأثير مادي ىلع بيان الدخل. ليس لدى الشركة أي تسهيالت 
تمويل إسالمي قائمة كما يف تاريخ البيانات املالية.

21 القيمة العادلة لألدوات املالية
تتكون األدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد والنقد املعادل واملدينين 
التجاريين واألرصدة املدينة األخرى. تتكون املطلوبات 
املالية من الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى 

واملبلغ املستحق إلى طرف ذي عالقة وتسهيالت التمويل 
اإلسالمي.

إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف 
بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية كما يف تاريخ البيانات 
املالية. وبالنسبة للموجودات املالية واملطلوبات املالية 

السائلة أو تلك ذات فترة استحقاق قصيرة األجل )أقل من 
اثني عشر شهرًا(، من املفترض أن القيمة الدفترية تعادل 
قيمتها العادلة تقريبًا حيث إنه يعاد تسعيرها مباشرة عند 

االستحقاق.

22 إدارة مخاطر رأس املال
تهدف سياسة الشركة إلى الحفاظ ىلع قاعدة رأسمالية قوية 

من أجل الحفاظ ىلع ثقة املستثمرين والدائنين والسوق 
وكذلك لتعزيز التطوير املستقبلي لألعمال. يقوم مجلس 

اإلدارة بمراقبة أداء الشركة فيما يتعلق بخطة األعمال طويلة 
األجل وأهداف الربحية طويلة األجل.

20182017

متوسط سعر 
الصرف

سعر الصرف الفوري 
يف تاريخ البيانات 

متوسط سعر الصرفاملالية

سعر الصرف الفوري 
يف تاريخ البيانات 

املالية

0.301980.303300.303630.30175دوالر أمريكي

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

1,3021,161حركة بنسبة %3

20 األدوات املالية وإدارة املخاطر )تتمة(
التعرض ملخاطر العمالت األجنبية )تتمة(
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إن أهداف الشركة يف إدارة رأس املال هى:

الحفاظ ىلع قدرة الشركة ىلع االستمرار يف عملياتها من 	 
أجل مواصلة تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع لألطراف 

أصحاب املصلحة اآلخرين، و
توفير عائد مالئم للمساهمين من خالل تسعير املنتجات 	 

والخدمات بالتناسب مع مستوى املخاطر.

لم يتم إجراء أي تغييرات يف األهداف أو السياسات أو 
اإلجراءات خالل السنتين املنتهيتين يف 31 ديسمبر 2018 و31 

ديسمبر 2017. يمثل رأس املال إجمالي حقوق ملكية الشركة 

ويقدر ذلك بمبلغ 191,981 ألف دينار كويتي كما يف 31 ديسمبر 
2018 )2017: 156,856 ألف دينار كويتي(.

23 قطاعات التشغيل
تقدم الشركة خدمات االتصاالت يف الكويت حيث تكتسب 

اإليرادات وتتكبد املصاريف، ويتم مراجعة نتائجها بانتظام من 
قبل مجلس إدارة الشركة. ووفقا لذلك، فإن الشركة لديها 
قطاع واحد فقط قابل لرفع التقارير عنه، كما أن املعلومات 

املتعلقة بالقطاع مبينة يف بياني املركز املالي والدخل.

22 إدارة مخاطر رأس املال
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