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أبرز المؤشرات المالية

المشتركون )مليون(

الدخل قبل إحتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء

)مليون د.ك(

هامش صافي الربح )    %(

توزيعات األرباح النقدية )فلس(*

هامش الدخل قبل إحتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء )    %(

قاعد حقوق المساهمين )مليون(

ربحية السهم )فلس(* 

اإليرادات )مليون د.ك(

* أوصى مجلس إدارة stc في تاريخ 3 فبراير 2020 بتوزيع أرباح نقدية على 
المساهمين بواقع 50 فلساً للسهم الواحد اي بما يمثل     50% من القيمة 

اإلسمية للسهم وذلك عن عام 2019، علماً بأن هذه التوصية تخضع 
لموافقة الجميعة العامة العادية للشركة.

تصفح تقريرنا السنوي يما في ذلك 
فلمنا والمزيد من المحتويات المصورة.

www.stc.com.kw
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جوائز عام 2019

اإلنجازات التشغيلية

في لمحة

من العشر األوائل

درع التميز الذهبي االستراتيجي

صفقة العام

جائزة الكويت لإلبداع 2019

فازت stc بجائزة "الشارقة للتميز االقتصادي"، لتكون من ضمن أفضل عشر منشآت خليجية لعام 2018.  األمر الذي يعكس 
مكانة الشركة في السوق الكويتي كأسرع مشغل اتصاالت نمواً وأكثرهم تطوراً بفضل كفاءتها التشغيلية إضافًة إلى 

تطبيقها لريادة االمتثال في جميع القطاعات.

حصلت stc على درع التميز الذهبي االستراتيجي لعام 2019،  وذلك عن امتالكها ألفضل موقع إلكتروني على مستوى 
الكويت، مما يوضح جهود الشركة المستمرة للتواصل مع عمالئها إلى جانب إطالعهم على أحدث العروض والباقات.

حصلت stc على جائزة صفقة العام في قطاع خدمات االتصاالت بعد استحواذها على     100% من رأسمال شركة كواليتي 
نت للتجارة العامة والمقاوالت، مزود خدمات اإلنترنت الرائد في الكويت، مما يعكس نجاح الشركة في تطبيق عمليات 

التقييم والفحص النافي للجهالة.

حصدت stc أربع جوائز في حفل جائزة الكويت لإلبداع 2019، وذلك عن فئة سرعة النمو – عمليات التسويق، وفئة اإلبداع 
التلفزيوني – التميز في الحمالت الوطنية، وفئة اإلعالن التلفزيوني – التميز في اإلبداع، وفئة اإلعالن التلفزيوني – التميز 
في الفكرة. تؤكد هذه الجوائز القيّمة على موقع stc الريادي في سوق االتصاالت المحلي واإلقليمي بالتزامن مع عملية 

التحول الرقمي.

رقم 1 بتزويد خدمات 5G للعمالء 

    34.2% الحصة السوقية  

11 عام من
العمليات التشغيلية 29.4

مليون دينار كويتي
 قيمة االستحواذ
2 مليون عميلعلى كواليتي نت

 تغطية أكثر من     %100

من المناطق المأهولة بالسكان

465 موظف
    65% نسبة 
93 فرعالموظفين الكويتيين
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نبذة عن الشركة 
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 )stc( نبذة عن شركة االتصاالت الكويتية
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تهدف stc دائماً إلى دعم الرؤية السامية لحضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه 

الله ورعاه بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري 
"الكويت 2035".

على مدار عقد من التميز في الخدمة والشفافية 
واالستباقية، وباعتبارها مشغل االتصاالت األسرع نمواً 

واألكثر تقدماً مع أكبر شبكة 5G في الكويت، تبلغ قاعدة 
عمالء stc وبكل فخر 2 مليون عميل.

تسعى stc جاهدة لتزويد عمالئها، سواء األفراد أو 
الشركات )stc business(، بمجموعة فريدة من المنتجات 

والخدمات التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم. كما توفر 
stc العديد من الفرص في مجاالت االتصاالت والترفيه 

والمعلومات والخدمات الرقمية ونقل البيانات إلى جانب 
تقديم أفضل تجربة للعمالء على مدار الساعة. 

شركة االتصاالت الكويتية )stc( شركة مساهمة كويتية، 
تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 187 بتاريخ 22 يوليو 
2008 لتشغيل وإدارة شبكة المحمول واالتصاالت المتنقلة 

 الثالثة GSM في دولة الكويت بموجب القانون رقم 2 
لعام 2007. 

شركة االتصاالت الكويتية )stc(، العالمة التجارية المتميزة 
في صناعة االتصاالت هي شركة تابعة لمجموعة stc الرائدة 
في المنطقة، حيث تختص بتتقديم خدمات ومنصات مبتكرة، 

وتمكين التحول الرقمي في المنطقة، برأسمال قدره 50 
مليون دينار كويتي، و قد تم إدراجها في بورصة الكويت في 

ديسمبر 2014. في عام 2019، استحوذت stc على     100% من 
رأسمال شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت - مزود 

خدمات اإلنترنت الرائد في الكويت - بهدف االستفادة من 
الفرص الجديدة في سوق االتصاالت الكويتي.

نجحت stc في جذب استثمارات القطاع الخاص، ودفع 
االقتصاد وإعادة تموضع قطاع االتصاالت باعتباره من 

القطاعات األكثر حيوية في تطور التكنولوجيا العالمية. كما 
وسعت stc خدماتها لتشمل توفير أفضل تغطية السلكية 

في الكويت لتلعب دوراً رئيسياً في تحسين البنية التحتية 
العصرية في الكويت. 

منذ عام 2008، غيّرت إنجازات stc مفهوم سوق 
االتصاالت الكويتي، بما في ذلك نماذج أسعار ورسوم 

االتصاالت الالسلكية. هذا وقد أصبحت stc في عام 2016، 
عضواً في االتحاد الدولي لالتصاالت ITU. وفي عام 2018، 
أصبحت أول شبكة تقدم لعمالئها خدمة الجيل الخامس 

5G وتمكين الشركات في مجال االتصاالت. استثمرت 
stc في بناء الشبكة األكثر تقدماً، وبكل فخر فإنها تمتلك 
أكبر عدد من المواقع التي تغطيها خدمة 5G في الكويت. 

باإلضافة إلى ذلك، تعمل stc حالياً على إثراء خدماتها 
ومنتجاتها وحلولها المقدمة لعمالئها، األفراد منهم 

والشركات، وذلك من خالل تعاونها مع فريق كواليتي نت 
من ذوي الخبرات والكفاءات.

ماذا نفعل؟ من نحن؟

اعتباراً من تاريخ 19 ديسمبر 2019، قامت شركة االتصاالت 
الكويتية بتغيير عالمتها التجارية من “VIVA” إلى “stc” وهي 

العالمة التجارية الموحدة لشركات المجموعة في كل من 
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين  

والذي من شأنه تعزيز قيمة العالمة التجارية لـ"stc" كأحد 
أغلى العالمات التجارية في الشرق األوسط.

عالمتنا التجارية الجديدة 

إنجازاتنا
آخراً وليس أخيراً، نجحت stc في خلق فرص عمل والتركيز 

على خطة التكويت التي وصلت نسبتها إلى     65% من 
إجمالي القوى العاملة في الشركة، وذلك عبر جذب 

المواهب المميزة من خالل الشراكات والتعاون مع العديد 
من الجهات في السوق الكويتي. تلتزم stc ببرنامجها 

للمسؤولية االجتماعية حيث أطلقت مبادرات متعددة 
لدعم المواهب في مجاالت الرعاية الصحية والرياضة وريادة 

األعمال والتعليم والبيئة. 
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رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا 
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رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

شركة رائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة لعمالئنا في الكويت.

تحدد استراتيجيتنا الركائز األساسية لتوسيع إنتاجية stc وخلق قيمة لعمالئنا مصحوبة بكفاءة عالية 
وتجربة رائعة مع تجهيز الشركة للمستقبل:

• تجربة رقمية متكاملة
• تعزيز األداء األساسي للشركة

• إعادة خلق تجربة عمالء بمعايير عالمية
• االعتماد على التضافر مع شركات المجموعة

الحيوية

نحن نعمل بطاقة متميزة لتعزيز وإثراء أدائنا. نحن مرنون ومتعاونون ومتجددون.

التفاني

نحن ملتزمون بتلبية احتياجات وتطلعات ومطالب عمالئنا وموظفينا. نحن مهتمون 
وملتزمون وجديرون بالثقة.

اإلقدام
نحن نمضي قدماً إلى األمام في أعمالنا ونستبق بإيجاد الحلول المحتملة لعمالئنا 

وموظفينا. نحن مبتكرون وباحثون واستباقيون.
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة 

 )stc( لقد حققنا تقدمًا مشرفًا بإثراء مكانة شركة االتصاالت الكويتية“
في مجال االتصاالت، وتعزيز قيمة استثمارات مساهمينا، وتحقيق 
حوكمة فعالة باإلضافة إلى المساهمة في المجتمع الكويتي.“

حضرات السادة المساهمين، 

يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير شركة االتصاالت 
الكويتية )stc( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 
يسلط هذا التقرير الضوء على أداء الشركة واألنشطة 

المتنوعة التي قامت بها خالل عام 2019 والتي نتج عنها 
تحقيق نتائج مالية وتشغيلية مثمرة حيث بلغت صافي 

األرباح 43.6 مليون دينار كويتي على الرغم من المنافسة 
القوية التي شهدها قطاع االتصاالت والتحديات الرئيسية.

لقد نجحت stc هذا العام في تنفيذ استراتيجيات متكاملة 
تتماشى مع حاجات وتطلعات عمالئنا. نحن فخورون جداُ 

بالنهج الذي تتبعه الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق 
االتصاالت الكويتي. كما وحرصت stc على تطوير خطط 

مبتكرة، وخلق خدمات وحلول إبداعية تلبي احتياجات 
السوق وتوقعات العمالء إضافًة إلى تطبيق أحدث التقنيات 

العالمية في جميع منتجاتها وخدماتها.

سوق االتصاالت
تماشياَ مع التطور السريع لقطاع االتصاالت والتكنولوجيا 

والتقنيات الرقمية على الصعيد العالمي، فقد استمرت 
stc باالستفادة من المعدل المرتفع النتشار الهاتف النقال 

في الكويت مع مواجهة العديد من التحديات. ومع ازدياد 
استخدام تقنية VoIP بالرغم من االستخدام المرتفع 

للبيانات، فقد اضطر مزودو الخدمة المتنقلة إلى توسيع نطاق 
منتجاتهم وخدماتهم والتوجه نحو خلق مصادر دخل بديلة. 

خلق قيمة للمساهمين
تحرص stc على العمل الجاد لدعم وتوسيع أنشطتها 

باإلضافة إلى العمل في قطاع االتصاالت المتكاملة والحلول 
التقنية المتقدمة بهدف تعزيز القيمة السوقية للشركة. 

وباتباعنا النهج المالئم، فإننا نتطلع إلى أن نثبت لمساهمينا 
الكرام أن ثقتهم في محلها. لقد أظهرت stc قدرتها على 

تحقيق مستويات نمو جيدة ومستدامة في كل من إيرادات 
الشركة والربح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء.  كما أثبتت قدرتها على تعزيز كفاءتها التشغيلية 

لخلق قيمة وتحقيق عوائد موثوقة لمساهميها.
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خالل عام 2019، تمكنت stc من تحقيق نمواً في اإليرادات 
بنسبة     2% حيث بلغت إيرادات الشركة 293.7 مليون دينار 

كويتي. في حين حققت stc نمواً في الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة     6% لتصل 
إلى 82.4 مليون دينار كويتي، حيث وصل هامش الدخل 

قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
نسبة     28%. ومن جهة أخرى، فقد عززت stc قاعدة حقوق 

المساهمين حيث بلغت 215.4 مليون دينار كويتي في 
نهاية عام 2019 بنسبة نمو     12% حيث بلغت قيمة الشركة 

الدفترية 431 فلس لكل سهم. وقد أوصى مجلس إدارة  
stc بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 فلس 

للسهم الواحد أي ما يمثل     50% من القيمة اإلسمية 
للسهم وذلك عن عام 2019، علماً بأن هذه التوصية تخضع 

لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة. 

 تعكس النتائج التي حققتها stc خالل عام 2019  
االستراتيجية الناجحة التي اتبعتها الشركة إلى جانب 

جهود وتفاني كاًل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموظفين كٌل ضمن إطار عمله. كما وتحرص stc على 

التزامها بتحسين جودة خدمة العمالء والكفاءة التشغيلية.

حوكمة الشركات
تحرص stc على تطبيق جميع تعليمات ولوائح وأنظمة 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال في 
دولة الكويت التي تهدف إلى دعم الشفافية وحماية 

  stc المساهمين وتحسين بيئة العمل . كما نحرص في
على تنفيذ جميع القوانين والتعليمات التي تتماشى مع 
قيمنا واألسس المهنية التي تقود عملنا لكي تصب في 

مصلحة كل من مساهيمينا و موظفينا. وسوف نتطرق الى 
جميع التفاصيل الخاصة بذلك في تقرير حوكمة الشركات 

الذي يشتمل عليه هذا التقرير.

المسؤولية االجتماعية
إضافًة إلى تعزيز عملياتنا التجارية وحصتنا السوقية، 

رسخت stc مكانتها وذلك منذ تأسيسها بالتزامها بدعم 
المسؤولية االجتماعية والمساهمة في المجتمع المحلي. 
حيث تساهم الشركة بشكل منتظم بعدد من المبادرات 

واألنشطة والتي من شأنها تطوير المجتمع الكويتي 
على المستوى الصحي والرياضي واالجتماعي والتعليمي، 

وسيتضمن هذا التقرير الجهود التي قامت بها الشركة في 
مختلف تلك المجاالت. 

شكر وتقدير
بالنيابة عن مجلس إدارة stc أود أن أرفع إلى مقام حضرة 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وحكومته الموقرة، 

أسمى آيات الشكر والعرفان على دعمهم المتواصل لقطاع 
االتصاالت الذي يضع وطننا الغالي الكويت على خارطة 

الدول المتقدمة والمتطورة في مجال االتصاالت. 

كما وأتوجه بالشكر أيضاً إلى جميع أفراد عائلة stc على 
تفانيهم وإخالصهم في العمل وجهودهم الحثيثة التي 

ساهمت في نجاح الشركة وإنجازاتها المشرفة. كما  أريد 
أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لعمالئنا األعزاء والذين 
نستوحي من ثقتهم المثابرة على تقديم خدمات ذات جودة 

عالية. كل الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام الذين واصلوا 
دعمهم وثقتهم في stc، مما مكننا من مواصلة مسيرة 

النمو والنجاح على مدى اإلحدى عشر سنة الماضية.

الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

األرياح الموزعة لكل سهم

50 فلس كويتي
القيمة الدفترية

431 فلس كويتي
قاعدة حقوق المساهمين

 215.4 مليون دينار كويتي 
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معلومات المساهمين و أبرز اإلعالنات

عدد أسهم شركة االتصاالت الكويتية  )stc(  المملوكة بالسوق:  499.4 مليون سهم

اإلعالنات الرئيسية

stc تعلن عن خدمات 5G في الكويت بالتعاون 
مع هواوي خالل عام 2019

)27 فبراير 2019(

مجلس إدارة stc يعيّن الحربي رئيساً تنفيذياً 
جديداً خلفاً للبدران )17 مارس 2019(

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية )stc( عن إنشاء 
مركز 5G لالبتكار، بهدف استكشاف وتطوير وإطالق 

استخدامات 5G جديدة في الكويت بحلول عام 2019. 
حالًيا، عملت stc بالفعل على إطالق شبكة 5G على 

مستوى البالد مع أكثر من 1000 موقع
5G NR مدعومة بنظام بيئي هائل لألجهزة  يحتوي 

 ،5G CPEs على أكثر من 100 ألف جهاز، بما في ذلك
مما يجعلها واحدة من أكبر خمس شركات اتصال 

.5Gبالعالم حتى اآلن، بما يخص اإلعالن عن خدمات الـ

وافق مجلس إدارة stc على تعيين المهندس/ 
مزيد بن ناصر الحربي رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك 
اعتباراً من 14 أبريل 2019، خلفاً للمهندس/ سلمان 

بن عبد العزيز البدران.

stc تحصد جائزة الشارقة 
ألفضل عشر منشآت خليجية 

في عام 2018
)7 فبراير 2019(

حصلت شركة االتصاالت الكويتية )stc( على جائزة الشارقة للتميز االقتصادي لتكون من 
ضمن أفضل عشر شركات خليجية لعام 2018، وذلك خالل حفل "جائزة الشارقة للتميّز 

االقتصادي" للعام 2018 في 6 فبراير 2019. ويأتي هذه التكريم المميز بالتزامن مع إتمام 
stc مسيرة عشر سنوات من النجاح والنمو.

هيكل المساهمين

  )stc( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية شركة االتصاالت السعودية

مساهمون آخرونالهيئة العامة لالستثمار 

    %51.8    %10.9

    %6
100٪

    %31.3
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stc تستحوذ على شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت - 
مزود خدمات اإلنترنت الرائد في الكويت بقيمة 28.3* مليون دينار 

كويتي )6 مايو 2019(

* تم تعديل السعر النهائي للشراء ليصل إلى 29.4 مليون دينار كويتي

أعلنت stc عن استحواذها لـ     100% من رأسمال 
شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت - 
مزود خدمات اإلنترنت الرائد في الكويت، وذلك 

مقابل 28.3 مليون دينار كويتي.  

stc وهواوي توقعان مذكرة 
تفاهم لتطوير خدمات الجيل 

الخامس )14 ديسمبر 2019(

وقعت stc على مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز في الكويت، حيث تسعى 
الشركتان لتقديم حلول مبتكرة من خالل تقنية 5G، وذلك بهدف دعم نمو األعمال في 

قطاعات الشركات واألفراد والمنازل، باإلضافة إلى تطوير حلول إنترنت األشياء، ومنظومة 
شبكة الجيل الخامس في الكويت. وتعتبر هذه االتفاقية بمثابة منهجية لتعزيز كافة 

أشكال التعاون وأفضل الممارسات بما يتالءم مع عملية التحول الرقمي لتقديم الخدمات 
المتميزة لكافة عمالء stc وليس فقط األفراد والشركات والمنازل، وريادة stc في 

تمكين أسلوب الحياة الرقمي لعمالئها.

stc تطلق خدمة 5G مع عروض مميزة على 
باقات الدفع اآلجل )15 يونيو 2019( 

أطلقت stc خدمة 5G المتطورة، مع عروض 
مميزة على باقات stc للدفع اآلجل، واعدًة 

بموجة جديدة من القدرات لمستخدمي اإلنترنت 
والهواتف الذكية، حيث تحرص stc على تزويد 

عمالئها بأحدث التقنيات وسرعه تحميل تصل الى
1 جيجابت في الثانية.

stc تطلق خدمة الجيل الخامس
Connectivity 5G  لقطاع الشركات بنجاح

)12 أكتوبر 2019(

أطلقت stc خدمات الجيل الخامس
”5G Connectivity“ األولى في الشرق األوسط 

لقطاع الشركات في مختلف مناطق الكويت. فبعد 
ريادتها في إطالق خدمة 5G تجارياً في الكويت، 

قامت stc بالتركيز على تزويد أفضل وأحدث 
الحلول القائمة على تقنية الـ5G لتساهم وبشكل 

جذري في عملية تحول تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في الكويت. كما وتهدف هذه 

المبادرة إلى تخطي التحديات لتحقيق االنتشار 
السريع والمرن إلى جانب الموثوقية العالية ووقت 
استجابة أقل التصال الشركات في سوق الكويت.

”stc“ تحول عالمتها التجارية إلى VIVA
)19 ديسمبر 2019(

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية عن تحويل 
عالمتها التجارية من “VIVA” إلى “stc”، وذلك 

تماشياً مع استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتحول 
الرقمي وإثراء تجربة العمالء من خالل الحلول 

والخدمات التي تعتزم الشركة طرحها.
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المراجعة االستراتيجية



22

 كلمة الرئيس التنفيذي

المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي
الرئيس التنفيذي 

“أود أن أعرب عن امتناني لالنضمام إلى أسرة stc ألشغل منصب الرئيس التنفيذي، حيث 
تحتل شركة االتصاالت الكويتية )stc( اليوم مكانة رائدة في قطاع االتصاالت في دولة 

الكويت بسجل وافر من اإلنجازات المميزة. إنه لشرف لي أن أقود شركة تحمل عالمة 
تجارية تعد من العالمات األعلى قيمًة في منطقة الشرق األوسط.“

حضرات السادة المساهمين،

اختتمت شركة االتصاالت الكويتية )stc( عام 2019 بالعديد 
من اإلنجازات االستثنائية، حيث قامت الشركة وبنجاح بإطالق 
 5G وخدمات الجيل الخامس "stc“ العالمة التجارية الجديدة

تجارياً على مستوى دولة الكويت, باإلضافة إلى االستحواذ 
على 100    % من رأسمال شركة كواليتي نت للتجارة العامة 

والمقاوالت - مزود خدمات اإلنترنت الرائد في الكويت. هذا 
إلى جانب عزمنا خالل العقد القادم على خلق فرصاً جديدة 

وتمكين التحول الرقمي وإطالق استراتيجيتنا المطورة لعام 
2020 بدعم من الشركة األم - مجموعة stc. إن هذه 

اإلنجازات عززت مكانتنا في سوق االتصاالت على الرغم من 
المنافسة الشديدة جراء طرح شريحة واسعة من المنتجات 

الجديدة بأسعار تنافسية. ونحن فخورون بتحقيق نمواً في 
 stc إيرادات الشركة والتي تلعب دوراً في الحفاظ على حصة
السوقية واإلبقاء على مكانتها كثاني أكبر شركة لالتصاالت 

في السوق المحلية.  

لقد كانت stc، خالل عام 2019، أول شركة في الشرق 
األوسط تستثمر في بناء شبكتها الـ 5G األكثر تقدماً، حيث 

تمتلك الشركة أكبر شبكة 5G بنسبة تغطية 100     % للمناطق 
المأهولة بالسكان في الكويت في نهاية عام 2019، كما 

تعد stc الشركة األولى في الشرق األوسط من حيث نسبة 
التغطية للمناطق المأهولة بالسكان. كما وركزت stc على 

تعزيز تجربة عمالئها من خالل تلبية احتياجاتهم وتحقيق 

تطلعاتهم، األمر الذي ساهم بشكل إيجابي على أداء الشركة 
التشغيلي وجودة خدماتها، حيث تطمح stc إلى توفير أحدث 

الحلول الرقمية لعمالئها إلى جانب تقديم أفضل المنتجات 
والخدمات ذات الجودة العالية. فقد سعت stc دوماً إلى دعم 

الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بشأن تحويل الكويت 
إلى مركز مالي وتجاري رئيسي في المنطقة "الكويت 2035".

النتائج المالية
وبالرغم من المنافسة القوية في سوق االتصاالت الكويتي، 
فقد حققت stc نمواً في اإليرادات خالل عام 2019 بنسبة 

2     % لتصل إلى 293.7 مليون دينار كويتي وذلك مقارنًة ب 
287.9 مليون دينار كويتي في عام 2018، في حين بلغت 

نسبة نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء نسبة 6     % لتسجل ما قيمته 82.4 مليون دينار 

كويتي إلى جانب 28     % هامش الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء. ويعود هذا النمو المستمر 

في اإليرادات إلى جودة خدماتنا وتقديمها إضافًة إلى العروض 
الترويجية والباقات التي تستهدف جميع شرائح العمالء.

وقد أثمرت هذه النتائج في تحقيق الشركة لصافي أرباح 
بلغت 43.6 مليون دينار كويتي )ربحية السهم 87 فلس( في 

عام 2019.  وقد ارتفعت قاعدة حقوق المساهمين بنسبة 
12    % لتصل إلى 215.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2019 

مقارنة بـ 192 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018 . 
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اإلنجازات التشغيلية
انطالقاً من التحديات والبيئة التنافسية التي شهدها قطاع 

االتصاالت الكويتي في عام 2019، فقد كانت أولوياتنا تحديد 
المجاالت األساسية للشركة وزيادة استثماراتنا فيها إلى جانب 

بناء استراتيجية التحول الرقمي والتي من شأنها أن تمكننا 
من تعزيز مكانة stc في قطاع االتصاالت. إن االستثمار في 

مجاالتنا األساسية يعد جوهرياً لنجاح stc ودعم نموها 
المستقبلي. 

وتماشياً مع خطة stc للتحول الرقمي في عام 2019 وكما أبرز 
هذا التقرير، فقد قمنا بالعديد من االستثمارات بما في ذلك 

االستحواذ على شركة كواليتي نت، إطالق خدمات الجيل 
الخامس 5G تجارياً وتوسيع نطاق التواجد التجاري لـ stc في 

جميع أنحاء الكويت ليصل عدد فروعها إلى 93 فرعا.  تدعم 
هذه االستثمارات stc في تطوير العروض الشاملة وإتاحة 
المجتمع الرقمي وتمكيننا من جعلنا أقرب إلى عمالئنا من 

خالل تلبية طلباتهم المتزايدة علي منتجاتنا وخدماتنا. واألهم 
من ذلك، تغيير اسم العالمة التجارية للشركة إلى "stc" يجعلنا 

من بين أكثر العالمات التجارية قيمة في الشرق األوسط. 
في الوقت الذي تسعى فيه stc إلى تعزيز تصنيفها كواحدة 

من الشركات الرائدة في مجال االبتكار، ستواصل stc في 
االستثمار في مجاالتها األساسية بالإلضافة إلى بناء شراكات 

استراتيجية في المستقبل القريب من أجل دعم استراتيجية 
التحول الرقمي الجديدة والريادة في تقديم الخدمات الرقمية 

للعمالء من أفراد ومؤسسات .

النقلة االستراتيجية
لقد عززت استثماراتنا في عام 2019 مكانة stc في سوق 
االتصاالت، كما وساهمت تلك االستثمارات بإنشاء قاعدة 

لتطوير مرحلة جديدة من مراحل نمو الشركة. وبالنتيجة، فقد 
قامت stc بالتركيز على تطبيق استراتيجيتها لعام 2019 من 

خالل تقديم ركائز استراتيجية جديدة بهدف كسب ريادة 
السوق. إن قيام stc بالتركيز على تجربة العمالء وريادة نمو 

السوق وتقديم نموذج تشغيلي فعال باإلضافة إلى غرس 
ثقافة األداء داخل الشركة يعكس النقلة االستراتيجية لالرتقاء 

في تقديم خدمات أفضل وخلق قيمة للعمالء.

كونها الرائدة في طرح خدمة 5G في الكويت إضافًة إلى 
كونها واحدة من أفضل عالمات االتصاالت التجارية في تغطية 
خدمة 5G على الصعيد العالمي، ستكون الخطة االستراتيجية 

المستقبلية لـشركة stc متمثلة في التركيز علي مثل 
هذه الخدمات لتحقيق أعلى مستوى ممكن من اإليرادات 

التشغيلية وخلق المزيد من الشراكات االستراتيجية، التي من 
شأنها دفع  stc الحتالل دور قيادي في العروض الشاملة.

تعتزم stc في عام 2020 خلق فرصاً جديدًة وتمكين التحول 
الرقمي تماشياً مع استراتيجية الشركة الجديدة، حيث تسعى 

stc وبعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية 
إلى طرح خدمات مالية رقمية Fintech في المستقبل القريب 

في السوق الكويتي. كما نعول في هذا المجال على خبرات 
الشركة األم “stc Group“ التي تمتلك مجموعة كبيرة من 
.stc pay ،هذه الخدمات، ومنها على، سبيل المثال ال الحصر

"stc" إلى "VIVA" تغيير العالمة التجارية
تماشياً مع استراتيجية المجموعة فيما يتعلق بالتحول الرقمي 

وإثراء تجربة العمالء من خالل تقديم مجموعة من الحلول 
والخدمات التي تعتزم الشركة طرحها، فقد أعلنت شركة 

االتصاالت الكويتية تحويل عالمتها التجارية من “VIVA” إلى 
“stc” كما في 19 ديسمبر 2019. يهدف هذا التغيير  إلى 
توحيد العالمة التجارية ما بين شركات مجموعة stc في 

كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة 
البحرين بهدف عكس خطط الشركات التابعة للمجموعة من 
خالل خلق فرص جديدة باإلضافة إلى تمكين التحول الرقمي 

من خالل تطبيق استراتيجية المجموعة لعام 2020 والتي ترتكز 
على التحول الرقمي.

لقد تم إطالق هذه العالمة التجارية بروح جديدة وشكل 
جديد يعكس التحول الرقمي ويعزز من مكانة الشركة عبر 

تنفيذ استراتيجية stc المستقبلية. إضافًة إلى ذلك، يشكل 
تمركز stc ضمن أفضل 50 شركة عالمياً في الحلول الرقمية 

قيمة مضافة لنا حيث أننا نعول على الخبرات والقدرات الكبيرة 
التي تملكها الشركة األم في هذا المجال والتي من شأنها أن 
تنعكس بشكل إيجابي وكبير على عمالئنا من شركات وأفراد.

التنمية البشرية
تحرص stc على امتالك المهارات والكفاءات الالزمة لتحقيق 

استراتيجيتها ولمواجهة التحديات المستقبلية. لذلك يعد 
استثمارنا في القوى العاملة هو أحد العناصر األساسية لخطة 

عمل stc، حيث نحرص على االلتزام بدعم برنامج إحالل 
العمالة الكويتية "التكويت" باعتباره إحدى الركائز األساسية 

التي تقوم عليها استراتيجيتنا في مجال الموارد البشرية.  ففي 
نهاية عام 2019، بلغت القوى العاملة الكويتية في stc نسبة 

65    % من إجمالي موظفي الشركة. كما نسعى دائماً لتطوير 
ورفع كفاءة وقدرة الكوادر البشرية في الشركة من خالل 

الدورات التدريبية ونشر المعرفة لتشجيع موظفينا على تحقيق 
أهدافهم واالرتقاء بمستوى خبراتهم.

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

الكرام لوالئهم وثقتهم في stc. كما أتوجه بالشكر واالمتنان 
إلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأفراد عائلة 

stc وشركائنا لمساهمتهم في تألق ونجاح الشركة وتثبيت 
مكانتها الريادية في سوق االتصاالت. إن نجاح stc في عام 

2019 كان نتيجة العمل الجماعي في stc بهدف تعزيز عملية 
التقدم البارز ألداء الشركة وتعزيز وتنمية أعمالنا التجارية. 
وبالتالي، أصبحت stc اآلن في طليعة الشركات المختصة 

بتقديم الخدمات المبتكرة في مجالي االتصاالت والرقمنة. 
كما نحرص في stc على تحقيق األهداف المستقبلية من 

خالل كفاءة قيادتنا وإنتاجيتنا المتمثلة في تنفيذ كل من 
االستراتيجية الجديدة وخطة التحول واألنشطه االستثمارية.

المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي
الرئيس التنفيذي

صافي الربح

 43.6 مليون دينار كويتي 

الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء

 82.4 مليون دينار كويتي 

اإليرادات 

 293.7 مليون دينار كويتي 



24

أبرز اإلنجازات

2013 2012 2011 2010 2009 2008

• قمنا بتدشين برنامج 
النخبة للعمالء المخلصين 

وعمالء VIP والعمالء 
المميزين.

• أصبحنا شركة مدرة للربح 
خالل السنة الرابعة من 

إنشائها
• قمنا بتدشين شبكة

4G LTE

• قمنا بالتوسع في شبكة 
البيع بالتجزئة  وأعلنا عن 
عروض مشتركة مع تجار 

التجزئة
• حصلنا على جائزة أفضل 

صفقة لتمويل االتصاالت 
Comms MEA من

• االنطالق التجاري للشركة
• إلغاء رسوم المكالمات الواردة 
وهو األمر الذي نفذته شركات 

االتصاالت األخرى بعد ذلك
• أول مشغل اتصاالت في 

العالم يمتلك شبكة بروتوكول 
)IP( اإلنترنت بالكامل

• أتممنا تغطية شبكة
   4G LTE في جميع 
أنحاء دولة الكويت 
وحصلنا على جائزة 

أفضل نشر لشبكة  
LTE في منطقة 

الشرق األوسط
• حصلنا على غالبية 

الخطوط من المشغلين 
اآلخرين بعد اإلعالن عن 

إمكانية تحويل األرقام

• كنا أول من قدم هواتف 
آيفون آبل

• عقدنا شراكة استراتيجية 
مع نادي مانشستر 

يونايتد اإلنجليزي
• قدمنا أحدث شبكة 

 +HSPA عريضة النطاق
بسرعة )42.2 ميغابايت 

في الثانية(

• قدمنا شبكة الهاتف عريضة النطاق 
عالية السرعة بالكويت

• قمنا باإلعالن عن عروض متميزة 
للدفع المسبق مما جعلنا 

نستقطب حوالي 500,000 عميل 
في عام واحد
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2019 2018 2017 2016 2015 2014

• حصلنا على جائزة أفضل 
شركة اتصاالت من قبل 

مجلة إيربيان بيزنيس
• أصبحنا عضو في االتحاد 

الدولي لالتصاالت
• حصلنا على جائزة الشركة 
الرائدة في مجال عالفات 

المستثمرين
• االبتكار العملي في إدارة 

المخاطر

• حصلنا على جائزة أفضل تطوير 
  5G للشبكة بحفل جوائز شبكة
بمنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا
• حصدنا على ثالث جوائز في 

حفل "مراكز االتصال في الشرق 
األوسط" بتنظيم إنسايت

• حصلنا على جائزة الشركة الرائدة 
في مجال عالقات المستثمرين 

في الكويت وحصدنا المركز 
الثالث بالشرق األوسط وشمال 

أفريقيا بحفل جوائز جمعية 
عالقات المستثمرين في الشرق 

األوسط
• فزنا بجائزة اإلبداع اإلعالمي في 

منتدى اإلعالم العربي

• عقدنا شراكة استراتيجية 
مع نادي ريال مدريد 

اإلسباني
• تم إدراج أسهم الشركة 

في بورصة الكويت
• األرباح المحتجزة أصبحت 

إيجابية
• حصلنا على المركز الثاني 

من حيث اإليرادات 
والحصة السوقية من 

المشتركين

• حصدنا جائزة الشارقة 
ألفضل عشر  شركات 
خليجية في عام 2018
• استحوذنا على شركة 

كواليتي نت
• أطلقنا خدمة 5G في 

يونيو 2019
• وقعت stc مع هواوي 

مذكرة تفاهم لتطوير 
خدمات الجيل الخامس
• أطلقنا العالمة التجارية 

 ”stc“ الجديدة

• حصدنا جائزة خدمة 
VIP العمالء

 Speedtest  فزنا بجائزة •
2017  المقدمة من 

Ookla شركة
• فزنا بجائزة التميز في 

الحوكمة
• حصلنا على جائزة أفضل 
شبكة مشغل اتصاالت 

من تيليكوم وورلد ميدل 
ايست

• حصلنا على جائزة مبتكر 
5G العام لشبكة

• أول شركة في الكويت 
VoLTE تطرح تقنية

• وصل إجمالي عدد أفرعنا 
إلى 70 فرعاً في مختلف 

أنحاء دولة الكويت
• أول شركة في الكويت 

 LTE تطرح تقنية
Advanced
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مراجعة الرئيس التنفيذي للقطاع المالي 

السيد/ محمد بن عبدالمحسن العساف 
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي 

“بصفتي الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في stc، يتمحور تركيزي بالحفاظ على كفاءة 
التكاليف، وتحقيق عوائد أفضل، وتعزيز نمو الشركة من خالل الحفاظ على تدفق نقدي 
متوازن، فضاًل عن تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء باإلضافة مستويات مرتفعة من هامش صافي الربح.“

نظرة عامة

نجحت stc في اجتياز بيئة تنافسية حيث سجلت نتائج 
ملموسة للسنة المالية المنتهية في عام 2019، بما 

يتماشى مع أهداف الشركة، حيث أدت المنافسة المتزايدة 
خالل السنوات الماضية بين مزودي خدمات الهاتف النقال 

 IP إلى خفض التعرفة، في حين كان الستخدام تقنية
الصوتي )VoIP( األثر الكبير على تآكل الهوامش التي تم 

تحصيلها على الباقات الصوتية التقليدية. وبالتالي، فقد 
أصبحت هيمنة البيانات والحاجة إلى االستثمار فيها أكثر 

أهمية من أي وقت مضى، كما قمنا خالل هذا العام 
بمواجهة هذه التحديات من خالل االستثمار في مجاالت 

عملنا األساسية وتطبيق استراتيجيتنا التنافسية. 

الكفاءة واألداء المالي
وعلى الرغم من الظروف التنافسية التي شهدها قطاع 

االتصاالت والتي أدت إلى الضغط على الهوامش المالية، 
فقد تمكنا من المحافظة على وتحسين دخل الشركة قبل 

احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء خالل 
عام 2019. كما أعلنت stc عن تحقيقها نتائج مالية ممتازة، 

حيث سجلت إيرادات بقيمة 293.7 مليون دينار كويتي، 

بزيادة قدرها 2٪ عن العام السابق، في حين حقق الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء نمواً 

بنسبة 6٪ عن العام السابق ليصل إلى 82.4 مليون دينار 
كويتي. إن تركيزنا على المضي قدماً بكفاءة األعمال قد 

انعكس بوضوح من خالل بلوغنا لمستوى جيد من هامش 
الدخل قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

28٪ في حين بلغ صافي الربح 43.6 مليون دينار كويتي 
)ربحية السهم 87 فلس( مع هامش صافي الربح بنسبة 15    %. 

إن قدرتنا على العمل في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات هي 
دليل على مقدرة stc باغتنام الفرص الواعدة، حيث نهدف 

إلى تطبيق استراتيجيتنا إلنشاء شركة رائدة في مجال 
التكنولوجيا الرقمية والمعنية بتقديم خدمات ومنصات 

مبتكرة لعمالئنا وتمكين التحول الرقمي لنحصد فرص النمو 
الجديدة، إضافًة إلى االستثمار في أصول تدر عوائد إيجابية 

وزيادة في الكفاءة التشغيلية. 

لقد أدى استثمارنا في شبكة الـ5G إلى ارتفاع إجمالي 
النفقات الرأسمالية لتصل إلى 58.5 مليون دينار كويتي 
والتي تشكل نسبة 20٪ من إيرادات الشركة خالل عام 
2019، مقارنًة بـ 31.1 مليون دينار كويتي بنسبة 11    % من 
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اإليرادات اإلجمالية خالل عام 2018. من جهة أخرى، 
ارتفعت إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 2019 
لتصل إلى 391 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 28    %. كما 

ارتفعت إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة بنسبة 
12    % والتي بلغت 215.4 مليون دينار كويتي لتصل القيمة 

الدفترية للسهم إلى 431 فلس كويتي والتي تعكس التزامنا 
بتحقيق قيمة وعوائد أفضل لمساهمي الشركة . باإلضافة 
إلى ذلك، تتمتع الشركة بمالءة مالية قوية والتي تعتبر من 
األفضل مقارنة مع شركات االتصاالت في الشرق األوسط 
حيث بلغت نسبة التمويل إلى حقوق الملكية x0.09 فقط 

في نهاية عام 2019 وهي من األدنى مقارنة بنظيراتها. 
والجدير بالذكر، أن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية 
 stc في 31 ديسمبر 2019 هي أول نتائج مالية مجمعة لـ

وذلك بعد إتمام عملية االستحواذ على شركة كواليتي نت 
في 6 مايو 2019 حيث تضمنت النتائج المالية المجمعة لـ 
stc النتائج المالية لكواليتي نت للفترة منذ 7 مايو 2019 

حتى 31 ديسمبر 2019.

االستراتيجية المالية
لقد سعينا هذا العام جاهدين لتحقيق أهداف stc المالية 

وتعزيز نموها. حيث تمحورت أهدافنا االستراتيجية العامة 
نحو تنمية حصتنا السوقية في اإليرادات، مع الحفاظ على 

مستويات مرتفعة من الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء باإلضافة إلى صافي ربح الشركة. 

نحن نفخر بكوننا شركة تملك نظرة مستقبلية، حيث عمدنا 
إلى التركيز في جزء كبير من نشاطنا، على مدى اإلثني عشر 
شهًرا الماضية، على امتالك stc لإلمكانات الالزمة لمواصلة 

مسيرتها نحو النمو، حيث وضعنا أطر لالستثمار الذكي من 
خالل إنشاء فريق لتطوير هذا االقتراح إضافًة إلى وضع 

أسس التحليل. كما أنشأنا آلية تحليل ما بعد التنفيذ لقياس 
أداء هذا البرنامج الجديد مقابل مؤشرات األداء الرئيسية 

الخاصة بالشركة بما يناسب تطلعاتنا إلى تحسين هذا اإلطار 
 stc في عام 2020 وما بعده. ومع بداية عام 2019، طبقت

النهج المعدل لمعايير التقارير المالية الدولية رقم 16 الذي 
اتبعته الشركة والذي ساعد على التوصل إلى نتائج جيدة 

بما يتوافق مع تلك المعايير.

نظرة مستقبلية
سنسعى في العام المقبل لتعزيز أعمالنا األساسية لحماية 

القيمة وجودة الخدمات التي نقدمها لعمالئنا باإلضافة إلى 
تعزيز حصتنا السوقية. كما سنركز بشكل واضح على الفرص 

الرقمية التي تخلق قيمة مضافة بهدف حماية stc من أي 
تأثير على مركزها التنافسي في السوق. إضافًة إلى ذلك, 

سيكون هدفنا خلق فرص إضافية والعمل مع شركات 
إنترنت األشياء لالستفادة من اإلمكانات الكبيرة التي يمكن 

للسوق المحلي أن يقدمها. كما نهدف إلى زيادة قوة 
عملياتنا من خالل التحول الرقمي وتوفير أفضل الخدمات 

لعمالئنا من شركات وأفراد. 

السيد/ محمد بن عبدالمحسن العساف 
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي 

هامش صافي الربح

 %15    
هامش الدخل قبل احتساب الفوائد 

والضرائب واالستهالك واإلطفاء

%28    
نسبة الديون  طويلة األجل إلى حقوق 

الملكية

x0.09
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في عام مليء بالتحديات التي اجتاحت سوق االتصاالت الكويتي، فقد 
شهد عام 2019 طرح ركائز استراتيجية جديدة لشركة stc بهدف دفع 

الشركة في طريقها نحو ريادة السوق.

لقد ركزت stc على أربع ركائز استراتيجية، وهي التركيز على تجربة العمالء، الريادة في نمو السوق، وتقديم نموذج تشغيل فعال 
وغرس ثقافة األداء داخل الشركة. ففي ظل تحديات السوق الناتجة عن األسعار التنافسية الشديدة ،كان هدف stc التركيز على 

القيمة أكثر من الكمية، وذلك من خالل تعزيز تجربة العمالء وتقديم النتائج لمساهميها.

انطالقاً من استراتيجية النمو التي تتبناها stc والتي تركز على إيجاد فرص جديدة متطورة إلى ما هو أبعد من االتصال والشراكات، 
تستعد stc حالًيا ألن تلعب دور القيادة وذلك عن طريق تطوير عروض شاملة. من الجدير بالذكر أنه تم إعداد استراتيجية الشركة 

لعام 2019 كاآلتي وذلك بهدف تجهيز فريق العمل لتلك الخطوة: 

الركائز األساسية األربعة الستراتيجية 2019

التركيز على العمالء

لقد ركز الفريق على إثراء العروض التجارية التي تقدمها stc إضافًة إلى توفير تجربة 
عمالء رائعة من خالل تقسيم قاعدة العمالء إلى شرائح، وفهم احتياجات كل 

مجموعة، ودفع استراتيجية تطوير المنتجات بشكل فعال، والبحث على المزيد من 
االستثمارات الذكية  بهدف الحصول على أفضل النتائج. 

قائد النمو

ومن خالل استحواذها على شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت - مزود 
خدمات اإلنترنت الرائد في الكويت،  فقد وسعت stc محفظتها لتلبي احتياجات 

عمالئها المحددة من أفراد وشركات. ولذلك، قامت stc بتطوير مجموعات جديدة 
من المنتجات والخدمات التي تعتمد على االبتكار والخدمات الرقمية من أجل تحليل 

كيفية تحقيق أفضل قدر من الدخل للبيانات. وبالتالي، تضمنت استراتيجية النمو التي 
تتبناها stc الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات قادرة على توفير البنية 

األساسية الالزمة لتطوير محفظة stc في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
بدعم من قدرات stc. وقد كان هناك تركيز كبير على إيجاد توافق بين اإلعالم 
واالتصاالت واأللعاب والخدمات المالية وإنترنت األشياء والتكنولوجيا السحابية 

حيث ستدمج المرحلة التالية من النمو هذه المجاالت اإلبداعية. 

نموذج التشغيل المؤثر

تلبي شركة stc احتياجات العمالء من خالل نموذج فعال قائم على المنصات 
الرقمية مثل خدمة العمالء اإللكترونية والرقمية، والتي أصبحت في فترة وجيزة 

الخيار المفضل لدى العمالء. وبالتالي التأكيد على أن تبقى stc الخيار األول 
للمستهلكين. تقوم stc بفحص نموذج التشغيل الخاص بها باستمرار سواء في 
التسويق أو المبيعات أو التكنولوجيا أو الدعم لتوفير الكفاءات وخلق قيمة أكبر 

لمساهمي الشركة.

 ثقافة األداء

حرصت stc على زرع ثقافة األداء بين فريق عمل الشركة على كافة المستويات، 
حيث تتم مكافأة الموظفين وفقاً ألدائهم. كما قامت stc بتجديد هيكل المكافآت 

باإلضافة إلى تقدير احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية بشكل مستمر لجذب 
أفضل المواهب واالحتفاظ بها من أجل تحقيق النجاح في العصر الرقمي الجديد.   

استراتيجيتنا
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أسس استراتيجية stc لعام 2019

ومع استحواذ stc على شركة 
 stc أصبح بإمكان ،Qualitynet

اقتناص فرصة استقطاب المؤسسات 
التجارية المتنامية في الكويت وتوفير 

خدمات شاملة وحلول تقنية .

تركز stc على تقديم خدمة عمالء 
تشتمل على عروض محددة من 

خالل استفادتها من التحليالت 
والنهج المجزأ المنبثق من مبدأ 

قيمة العمالء.

تستفيد شركة االتصاالت 
الكويتية )stc( من القدرات 

الناتجة عن انتمائها لمجموعة 
stc - الشركة الرائدة في مجال 

االتصاالت في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا – في 

شتى المجاالت مثل المشتريات 
وتطوير الخدمات الرقمية 

الجديدة وتغيير العالمة التجارية.

  5G أكبر شبكة stc تمتلك
في الكويت، والتي تعد 

من أعلى المستويات في 
العالم، حيث تركز الشركة 
على توفير خدمات مبتكرة 

وتجربة ممتازة للعمالء.

استراتيجية 
التركيز على 

العميل

الريادة
 التقنية

 االستفادة من
 قدرات مجموعة

stc

 الفرص الناشئة
 من نمو

 المؤسسات
التجارية
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لمحة عن المسؤولية االجتماعية   

مع سرعة نمو شركة االتصاالت الكويتية )stc( وتحسينها 
 stc لجودة الحياة ومساهمتها للمجتمع الكويتي، تحرص

على تعزيز مكانتها باعتبارها واحده من الشركات الرائدة في 
قطاع االتصاالت من خالل التصرف بمسؤولية واستباقية 

مع ذوي أصحاب المصالح. لطالما حرصت stc على قيامها 
بدور فعال في مجال المسؤولية االجتماعية من خالل 

المشاركة في تنمية الكويت اقتصادياً واجتماعياً وترسيخ 
السلوك األخالقي والنزاهة في الممارسات األساسية لفريق 

عمل stc. وكوننا شركة كويتية، فإننا نؤمن بهذه العالقة 
التكافلية التي تحدد االستراتيجية االستثمارية لمجتمعنا 

األوسع نطاقاً.  كما نؤمن بأن مسؤوليتنا في العطاء هي 
ركيزة نجاحنا كمؤسسة.

منذ تأسيسها في عام 2008، لم تأل stc جهداً في سبيل 
إبراز نفسها وتأكيد التزامها بشكل منتظم اتجاه المجتمع 

إلى جانب تنفيذ جدول أعمااًل حافاًل فيما يخص المسؤولية 
االجتماعية للشركات؛ األمر الذي يمنح الشركة ميزة قوية 
في دعم المجتمع الكويتي على مختلف األصعدة.  يكمن 

نهج )stc( في البحث عن مبادرات مستدامة تعود بفوائد 
متنوعة على المجتمع على المدى الطويل.

تبدأ هذه االستراتيجية انطالقاً من أخالقيات stc الراسخة 
والقيم ونظم حوكمة الشركات المتبعة تماشياً مع التزامها 
بالمشاركة المستمرة والنزيهة وشفافيتها في اإلفصاح عن 
المعلومات؛ إلى جانب التأكد من كون التزاماتها الجوهرية 

المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية قابلة للتحقيق فيما يتعلق 
باألداء المالي للشركة.

مجاالت العمل  الرئيسية:
• الصحة

• ريادة األعمال
• الرياضة
• التعليم

تقرير المسؤولية االجتماعية 
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 stc 1. الراعي الرسمي لمسابقة كأس األمير
لموسم  2019/2018 

stc .2 راٍع بالتيني لمعرض ”Maker Faire” الثالث

stc .3 راٍع ذهبي للمعرض الوظيفي لجامعة الشرق 
AUM األوسط

كراعي رسمي لدوري stc ومسابقات االتحاد الكويتي لكرة 
القدم ، حضرت stc المباراة النهائية لكأس حضرة صاحب 

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه 
الله ورعاه بين فريقي نادي الكويت الرياضي ونادي القادسية 

الرياضي التي أقيمت على ملعب استاد جابر الدولي. حيث تفضل 
حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه بتسليم 
الكأس إلى فريق نادي الكويت الرياضي بعد فوزه بالمباراة.

رعت stc معرض الصناع Maker Faire الثالث الذي 
نظمته الشركة الكويتية لالستثمار تحت رعاية سمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، 
في معرض الكويت الدولي، وذلك تزامناً مع االحتفاالت 
باألعياد الوطنية. يعد هذا المعرض حدث دولي لتسليط 
الضوء على اإلبداعات والصناعات الشبابية الناشئة التي 

تجمع التكنولوجيا الحديثة بالصناعات اليدوية، ودعم 
ورعاية الشباب الموهوب الذي يعّد الركيزة األساسية في 

صنع مستقبل أفضل لدولة الكويت والمنطقة.

رعت stc فعاليات معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته 
جامعة الشرق األوسط األمريكية AUM ومركز التطوير 

الوظيفي "توطين". تحرص stc على المشاركة السنوية في 
هذا المعرض المميز لما يشهده من إقبال كبير من قبل 
الطالب والطالبات وخريجي الجامعة، حيث شهد جناحها 
مقابالت فورية للعديد من الطالب المقبلين على التخرج 

الراغبين لإلنضمام إلى عائلة stc، من قبل فريق قطاع 
الموارد البشرية.

األنشطة والفعاليات
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stc .4 تطلق "حملتها التوعوية للوقاية من سرطان الثدي" تحت 
مظلة #ألننا_نهتم

stc .5 تنظم ندوة توعوية للوقاية من سرطان الثدي 
لموظفاتها

stc .6 تواصل برنامج التدريب الميداني ضمن إطار 
مسؤوليتها االجتماعية

أطلقت stc حملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي تحت 
مظلة #ألننا_نهتم، خالل شهر أكتوبر تزامناً مع الحملة التوعوية 
العالمية، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أهمية الوقاية والفحص 

المبكر وتثقيف السيدات حول مخاطر سرطان الثدي وزيادة 
معرفتهن بعالماته وأعراضه وتمكينهّن من معرفة طرق الحفاظ 

على صحة الثدي من خالل إجراء الفحوصات الطبية الالزمة. 

نظمت stc ندوة توعوية للوقاية من سرطان الثدي 
لموظفاتها في مبنى stc الرئيسي تحت مظلة #ألننا_نهتم، 
وذلك بهدف تحديد مخاطر المرض وعالماته وأعراضه والعمر 

المحدد والعوامل التي تلعب دوراً رئيسياً في اختيار الوقت 
المناسب الذي يجب فيه البدء بالفحص المبكر.

واصلت stc تقديم برنامجها الخاص بتدريب الطالب 
المنتسبين في مختلف الجامعات، لتعريفهم على ثقافة 

عمل الشركة واألقسام واإلدارات الرئيسية.  تم تنظيم هذا 
البرنامج وفق عدد من البرامج المخصصة التي تم إعدادها 
مسبقاً بالتعاون مع جامعات دولة الكويت، بما يتوافق مع 

تخصصات الطالب العلمية.
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stc .7 تنظم دورة فوتوشوب للمحترفين المبادرين

stc .8 تطلق حملتها التوعوية للوقاية من سرطان 
البروستات “موفمبر“

stc .9 تنظم ندوة توعوية للوقاية من سرطان 
البروستات لموظفيها

نظمت stc دورة فوتوشوب للمحترفين المبادرين في 
مبنى stc الرئيسي، تحت مظلة #ألننا_نهتم، والتي أقامها 

الفنانان الكويتيان الموهوبان عبد العزيز الدويسان "بو 
نمر" وعبد الله حماده. لقد شملت هذه الدورة على العديد 
من األنشطة التي تمنح المشاركين فرصة التعرف على آخر 
التحديثات والنصائح المتعلقة ببرنامج الفوتوشوب، والتي 

تساعدهم على تعزيز مهاراتهم التقنية. 

أطلقت stc الحملة التوعوية "موفمبر" للوقاية من سرطان 
البروستاتا، تحت مظلة #ألننا_نهتم، خالل شهر نوفمبر 

تزامناً مع الحملة التوعوية العالمية، والتي تهدف إلى زيادة 
الوعي حول أهمية الوقاية والفحص المبكر لدى الرجال.

نظمت stc ندوة توعوية للوقاية من سرطان البروستاتا 
لموظفيها في مبنى stc الرئيسي تحت مظلة #ألننا_نهتم. 

وذلك بهدف تحديد مخاطر المرض وعالماته وأعراضه 
والعمر المحدد والعوامل التي تلعب دوراً رئيسياً في اختيار 

الوقت المناسب الذي يجب فيه البدء بالفحص المبكر. 
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stc .11 راٍع رئيسي لملتقى المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة للسنة الثانية على التوالي 

رعت stc ملتقى B2B 4 SME للسنة الثانية على التوالي، 
بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على 

تنمية أعمالهم وتطويرها ومنحهم مرونة ويسر في تنفيذ 
معامالتهم.

 KALD راٍع استراتيجي للحفل الرابع لجائزة stc  .10
"للمعلم المتميز" للعام 2018 – 2019

stc .12 تستقبل طالب جامعة الشرق األوسط األمريكية

رعت stc حفل إعالن أسماء الفائزين في جائزة المعلم 
المتميز لفئة اختالفات التعلم في دورتها الرابعة، الذي 

أقامته الجمعية الكويتية الختالفات التعلم "KALD" والتي 
تعتبر األولى من نوعها في العالم العربي والوحيدة التي 
تمنح للمعلمين في دولة الكويت، وذلك في قاعة مركز 

الشيخ جابر األحمد الثقافي بحضور المهندس مزيد بن ناصر 
الحربي الرئيس التنفيذي لـstc والسيدة/ آمال الساير رئيسة 

.KALD جمعية

 ،AUM بطالب جامعة الشرق األوسط األمريكية stc رحبت
خالل زيارتهم لمبنى stc الرئيسي في برج أولمبيا بهدف 
تلقي محاضرة تعريفية عن الشركة. وقام فريق محترف 

من قطاع الموارد البشرية بمشاركة خبراتهم ومعرفتهم 
مع طالب جامعة AUM لمساعدتهم على فهم مجال 

االتصاالت بشكل أفضل، باإلضافة إلى كيفية تطبيق 
مهاراتهم في الحياة العملية لتعزيز قدراتهم على تسلم 

المناصب الوظيفية المستقبلية.
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stc .14  تشارك في المؤتمر المصرفي العالمي "صياغة 
المستقبل"

شاركت stc في المؤتمر المصرفي العالمي "صياغة 
المستقبل" الذي قام بتنظيمه بنك الكويت المركزي، 

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث عرض فريق 

stc للشركات أحدث الحلول التقنية والرقمية لألعمال 
والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

االستمرار في رعاية الدوري الكويتي لكرة القدم "دوري 
stc" والمباريات المحلية لموسم 2019/2020. في محاولة 

لتطوير تجربة محبي كرة القدم مع دعم تعزيز نمط حياة 
صحي في مجتمعنا.

 Ski-Max تنظم تحدي السعرات الحرارية stc .13
بالتعاون مع نادي فلير فتنس

نظمت stc فعالية رياضية شيّقة، تحدي السعرات الحرارية 
Ski-Max، بالتعاون مع نادي فلير فتنس ضمن حملة 

الوقاية من سرطان البروستاتا "جدد نشاطك في موفمبر" 
تحت مظلة #ألننا_نهتم. وذاك بهدف تسليط الضوء ونشر 

الوعي حول مرض سرطان البروستاتا ودعم هذه القضية 
لمكافحة هذا المرض.

stc .15 ترعى حفل ختام مسابقة ”مينتور العربية 
لألفالم التوعوية القصيرة للشباب” بنسختها الثانية 

رعت stc حفل ختام مسابقة "مينتور العربية لألفالم 
التوعوية القصيرة للشباب" في نسختها الثانية، تحت 

رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد/ 
محمد الجبري، وذلك بالشراكة مع برنامج غراس التوعوي 

ومشروع الشباب الوطني الكويتي بمبادرة من الديوان 
األميري، بهدف توعية الشباب ضد السلوكيات الخطرة 

بشكل عام ودور الفن في تسليط الضوء على القضايا 
المؤثرة في المجتمع.

stc .16  تستمر برعايتها لدوري stc  بالتعاون مع االتحاد 
الكويتي لكرة القدم
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الحوكمة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية 

تقرير هيئة الرقابة الشرعية للفترة من 
01/01/2019 الى 31/12/2019

)stc( إلى مساهمي شركة االتصاالت الكويتية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

وفقاً للعقد الموقع بيننا فإننا في هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية للشركة نقدم التقرير التالي:

إننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة قد 
راقبنا ودققنا العقود المتعلقة بالمعامالت واألنشطة 

التي طرحتها الشركة خالل الفترة من 01/01/2019 إلى 
31/12/2019 ولقد قمنا بالمراقبة والمراجعة الواجبة إلبداء 

الرأي عما إذا كانت الشركة قد التزمت بأحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية، وكذلك بالفتاوي والقرارات والمبادئ 

واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا، أما 
مسؤوليتنا تنحصر في إبداء رأي مستقل في مدى التزام 

الشركة بذلك بناء على تدقيقنا.

لقد قمنا بالمراقبة بالكيفية المناسبة والمراجعة التي 
اشتملت على فحص العقود واإلجراءات المتبعة في الشركة 

على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، كما حصلنا 
على جميع المعلومات والتفسيرات الضرورية إلصدار الرأي في 

مدى تماشي أعمال الشركة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

في رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمتها الشركة 
خالل الفترة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019، والتي اطلعنا 

عليها، قد تمت وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

هذا ونسأل الله العلي القدير أن يوفق القائمين على 
الشركة لخدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز وأن ُيحقق 

للجميع الرشاد والسداد، والله ولي التوفيق.

د. على إبراهيم الراشد
عضو هيئة الرقابة الشرعية

أ.د. عبدالعزيز القصار
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

د. عيسى زكي عيسى
عضو هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير حوكمة الشركات

1. المقدمة

تتمثل قواعد حوكمة الشركات في المبادئ والنظم 
واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح 

إدارة الشركة والمساهمين فيها وذوي العالقة األخرى 
المرتبطة بها. ويكمن الهدف األساسي من تطبيق قواعد 
حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف 

المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء 
الشركة وقدرتها على مواجهة  األزمات، وحيث إن قواعد 

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

ومن أهم أهداف قواعد حوكمة الشركات هو حماية 
المساهمين، وفصل السلطة بين اإلدارة التنفيذية التي 
تسير أعمال الشركة ومجلس اإلدارة الذي يعد ويراجع 

الخطط والسياسات في الشركة، بما يضفي الطمأنينة ويعزز 
الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكن المساهمين 

وذوي العالقة من الرقابة بشكل فعال على الشركة.

وتماشياً مع الخطوات اإليجابية التي قامت بها هيئة أسواق 
المال من خالل اللوائح واألنظمة والقرارات التنظيمية 

التي تسعى من خاللها إلى تحسين بيئة العمل والشفافية 
وحماية المساهمين، وحرًصا منا على تطبيق جميع القوانين 

والتشريعات والممارسات الرائدة التي تتماشى مع مبادئنا 
واألسس المهنية التي تقود عملنا لتصب في مصلحة 
مساهمينا الكرام، نسعى دائماً إلى تركيز جهودنا من 

خالل فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانين والقرارات 
بالشكل المهني المطلوب وبالوقت المحدد.

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

2. هيكل مجلس اإلدارة

يمثل دور مجلس اإلدارة في الشركة نقطة التوازن التي 
تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة اإلدارة 

التنفيذية للشركة، حيث يسعى مجلس اإلدارة إلى تحقيق 
أهداف الشركة االستراتيجية من خالل التأكد من قيام 
اإلدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. 

وحيث أن قرارات مجلس اإلدارة تؤثر بشكل كبير على أداء 
الشركة وسالمة مركزها المالي، فقد حرصت الشركة على 

تكوين مجلس إدارة متوازن مؤهل وذو خبرات متنوعة 
ليكون ذو تأثير إيجابي على الشركة وأدائها معززاً مكانتها 

المالية وحصتها السوقية. وبالتالي فقد حرصت الشركة 
أن يكون غالبية أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين 

ومن بينهم عضو مستقل. كما حرصت الشركة أن يضم 

أعضاء مجلس اإلدارة ضمن تشكيله أعضاء ذوي خبرات 
متنوعة وطويلة في مجال االتصاالت والشبكات وكذلك 
في المجاالت المحاسبية والمالية بما يساهم في إضافة 
الخبرات التي تحتاجها الشركة عند مناقشة الموضوعات 

المعروضة على مجلس اإلدارة. 
ويتكون مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء.

فيما يلي بيان بتصنيف ومؤهالت وخبرات أعضاء مجلس 
اإلدارة كما يلي:
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مجلس اإلدارة

الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار

يشغل الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن منصب رئيس 
مجلس اإلدارة لدى شركة stc، وقد تولى هذا المنصب في 

نهاية شهر مارس من عام 2015.

يمتلك الدكتور/ محمود خبرة عملية واسعة في المجال 
اإلداري والقانوني وقطاع االتصاالت حيث تبوأ عدة مناصب 

قيادية أكاديمية في قطاع التعليم العالي باإلضافة إلى 
عمله في المجال القانوني في عدة جهات حكومية وُعين 

محكماً في عدة قضايا. كما شغل سابقاً عضوية مجلس 
إدارة الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة، بنك وربة، شركة 

إسمنت الكويت، باإلضافة إلى شركة األوفست.

وقد التحق الدكتور/ محمود فور تخرجه بجامعة الكويت 
ليكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق. 
ومن ثم تولى في عام 1995 منصب مدير اإلدارة القانونية 

في جامعة الكويت لمدة عام واحد، وقد شغل منذ عام 
1997 حتى 2005 منصب رئيس المكتب القانوني للطيران 

المدني الكويتي، وفي عام 2002 حتى 2004 شغل منصب 
مساعد عميد في كلية الحقوق – جامعة الكويت. أما 

حالياً، فال يزال الدكتور/ محمود ومنذ عام 2005 يشغل 
منصب مدير اإلدارة القانونية في الهيئة العامة لالستثمار، 
هذا باإلضافة إلى توليه منصب عضو مجلس إدارة شركة 

مستشفيات الضمان الصحي.

ومن جهة أخرى. كان للدكتور/ محمود عدة إصدارات 
ومنشورات قانونية في مجلة الحقوق والمجالت العلمية 

األخرى. باإلضافة إلى ذلك. قام الدكتور محمود بإعداد 
مشروعين وتقديمهم إلى مجلس األمة الكويتي بخصوص 

قانون حماية المستهلك وقانون االحتكار واالندماج.

الدكتور/ محمود حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون 
التجاري  عام 1994 من جامعة Exeter في المملكة 

المتحدة وعلى شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت في 
عام 1988.

السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثاًل عن شركة االتصاالت السعودية

يشغل السيد/ أمين بن فهد الشدي حالياً منصب النائب 
األعلى للرئيس التنفيذي لقطاع المالية لمجموعة االتصاالت 

السعودية.

التحق السيد/ أمين الشدي بشركة االتصاالت السعودية 
عام 2001 وتدرج في عدة مناصب هامة قبل تعيينه نائباً 
للمالية وقد شملت المهام المتعلقة بالعمل في شركة 
االتصاالت جميع األنشطة المالية المهنية التي تتضمن 
المحاسبة والرقابة المالية والتخطيط المالي والموازنة.

كما تضمنت أيضاً جميع األنشطة المتعلقة بإدارة الخزينة 
محلياً ودولياً وإدارة المخاطر المالية وأنشطة االندماج 

واالستحواذ والتصنيف االئتماني وشؤون عالقات 
المستثمرين كما تتضمن الخبرات أيضاً العمل بكبرى 

الشركات االستشارية في المملكة في مجال االتصاالت 
واألنشطة التابعة لها وذلك قبل االلتحاق بالعمل في شركة 

االتصاالت السعودية.

والسيد/ أمين الشدي حاصل على بكالوريوس العلوم 
اإلدارية من جامعة الملك سعود بالرياض كما يحمل شهادة 

الماجستير في المحاسبة من الواليات المتحدة األمريكية 
من جامعة Southwest Missouri State  وباإلضافة الى 

المؤهالت األكاديمية، حصوله ايضاً على زمالة المحاسبين 
القانونيين من الواليات المتحدة األمريكية )CPA( وايضا 

 .)SOCPA( زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وللسيد/ الشدي أدوار بارزة وفعالة في بناء وتحسين البيئة 
المهنية المالية والمحاسبية على مستوى المملكة العربية 

السعودية من خالل عضويته في العديد من اللجان المهنية 
والتجارية واالستشارية على مستوى هيئة المحاسبة 

والمراجعة الخليجية والهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين وأيضاً الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.
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المهندس/ عمر عبدالله النعماني
عضو مجلس اإلدارة

ممثاًل عن شركة stc الخليج القابضة لالستثمار

يشغل المهندس/ عمر عبدالله النعماني حالياً منصب 
 – )stc( الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت السعودية
بحلول. حيث تم تعيينه في عام 2017 المتالكه ما يزيد 

عن 15 سنة من الخبرات في اإلدارة التنفيذية. وقد تولى 
المهندس/ عمر عدة مناصب مهمة في شركة االتصاالت 
السعودية )stc( وقاد العديد من المبادرات االستراتيجية 

مثل برنامج تحول BSS ورؤية التحول الرقمي 2020.  

في عام 2000، انضم المهندس/ عمر إلى شركة االتصاالت 
السعودية )stc( كمدير في إدارة تقنية المعلومات وبعد 

ذلك مديراً عاماً لإلدراة. وقد تم تعيين المهندس/ عمر في 
عام 2009 نائباً للرئيس لقطاع تقنية المعلومات حيث قام 

بتخطيط وإدارة وتنفيذ الرؤية االستراتيجة لتقنية المعلومات 
بما يتوافق مع الرؤية االستراتيجية لبقية قطاعات األعمال 

وكذلك للرؤية االستراتيجية لمجلس إدراة شركة االتصاالت 
 . )stc( السعودية

عقب تخرجه في عام, 1994 انضم المهندس/ عمر مؤسسة 
النقد العربي السعودي لمدة 6 سنوات حيث عمل على 

تنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحساسة.

يحمل المهندس/ عمر النعماني العديد من الشهادات 
العلمية والتخصصية من العديد من الجامعات والمؤسسات 

المعروفة عالمياً. حيث أن المهندس/ عمر حاصل على 
شهادة البكالوريوس في مجال هندسة الحاسب اآللي من 

جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 
.PMP، CISM، CISSP 1994، وكذلك شهادة

السيدة/ إيمان محمد األحمد
عضو مجلس اإلدارة

ممثاًل عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تشغل السيدة/ إيمان محمد األحمد منصب عضو مجلس 
اإلدارة لدى شركة االتصاالت الكويتية )stc(. وقد بدأت 

مسيرتها المهنية في مجال قطاع الكمبيوتر ونظم المعلومات 
قبل 35 عاماً، في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

في عام 1983 كمهندس أنظمة وتدرجت في شغل مناصب 
وظيفية في المؤسسة حتى هذا التاريخ وتشغل اآلن منصب 

نائب المدير العام لشئون تكنولوجيا المعلومات.

وللسيدة/ إيمان محمد األحمد دور قيادي بارز وخبرة 
عملية في إعداد الخطة االستراتيجية لتنفيذ المشاريع 

الداخلية والخارجية المتعلقة باألنظمة اإللكترونية، إضافًة 
إلى المساهمة في تطوير األنظمة القائمة من الناحية 

التقنية لتواكب التطورات التكنولوجية، من حيث مكننة 
جميع القرارات والقوانين والتعاميم والتشريعات المتعلقة 

باألنظمة التأمينية واإللكترونية واألنظمة األخرى التي 
تخدم إدارات المؤسسة.

كما تشغل السيدة/ إيمان األحمد منصب عضو مجلس 
إدارة شركة وفرة العقارية ممثاًل عن المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية. تخرجت من جامعة الكويت عام 1983 
وتحمل شهادة البكالوريوس في تخصص االقتصاد وتخصص 

مساند )تسويق(. كما التحقت السيدة/ إيمان األحمد 
بدورات تدريبية متعددة في كافة المجاالت الفنية والتجارية 

والمالية في العديد من مراكز وبيوت التدريب العالمية.
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مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة stc الخليج القابضة 1

السيد/ فيصل سعيد الحمالي
عضو مجلس اإلدارة

ممثاًل عن شركة stc الخليج القابضة 3

يشغل السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي حالًيا منصب 
المدير العام للعمليات في قطاع عمليات االستثمار في 
شركة االتصاالت السعودية، وتم تعيينه بمنصب عضو 

مجلس إدارة في شركة االتصاالت الكويتية )stc( في شهر 
أبريل من عام 2019 ممثل عن شركة stc الخليج القابضة 1.

يمتلك السيد/ عبدالعزيز خبرة واسعة في وضع خطط 
العمل االستراتيجية والتي تغطي الشركات التابعة 

لمجموعة stc وتكوين فرق مكتب إدارة المشاريع 
واإلشراف على ما بعد عملية االستحواذ ودمج الشركات 
الجديدة والشركات الناشئة. شغل السيد/ عبدالعزيز أيًضا 

منصب عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات مثل شركة 
ماكسيس براند والتي تعتبر أكبر شركة اتصاالت في ماليزيا.

وفي عام 2015، التحق السيد/ عبدالعزيز بالعمل في قسم 
عمليات االستثمار حيث تم تعيينه بوظيفة مدير عمليات 

االستثمار لحوكمة الشركات التابعة حيث كان مسؤواًل عن 
حوكمة الشركات واألمور المتعلقة بالموارد البشرية لـ15 

شركة تابعة.

يمتلك السيد/ عبدالعزيز اثنا عشر عاًما من الخبرة في إدارة 
الموارد البشرية وعمليات الحوكمة والشركات التابعة. 

وفي عام 2007، التحق السيد/ عبدالعزيز بوظيفة مسؤول 
الموارد بشرية ثم أصبح رئيس فريق الموارد البشرية. وفي 

عام 2009، تم تعيينه كخبير لتطوير الشركات حيث قام 
بتطوير الهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل الخاص بشركة 
االتصاالت السعودية وفًقا الستراتيجية الشركة. وفي عام 

2012، أصبح السيد/ عبدالعزيز مدير قسم استراتيجيات 
رأس المال البشري. وفي عام 2013، تم تعيينه ليصبح مديراً 

الستراتيجيات الموارد البشرية واألنظمة واإلجراءات.

حصل السيد/ عبد العزيز على درجة الماجستير في إدارة 
الموارد البشرية من جامعة ويستمنستر في لندن، المملكة 

المتحدة في عام 2012. باإلضافة إلى ذلك، حاصل على 
شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من 

جامعة الملك سعود، الرياض في عام 2006.

تولى السيد/ فيصل سعيد الحمالي مناصب قيادية واسعة 
ومتنوعة في شركة االتصاالت السعودية والشركات التابعة 

لها. السيد/ فيصل سعيد الحمالي هو الرئيس التنفيذي 
لقنوات مجموعة االتصاالت السعودية stc، التي تلعب 

دوراً بارزاً في مجال المبيعات والتوزيع الرقمي بما في ذلك 
وحدة مبيعات األفراد ووحدة مبيعات الشركات وشركة 

فيرجين وفريندي )مشغل شبكة المحمول االفتراضية( 
وشركة أبل وسامسونج وهواوي. كما تم تعيينه عضو في 

مجلس إدارة شركة االتصاالت الكويتية )stc( في شهر 
أبريل 2019 ممثل عن شركة stc الخليج القابضة 3.

امتدت مسيرة السيد/ فيصل سعيد الحمالي المهنية 
إلى أكثر من 20 عاماً، حيث شغل عدة مناصب تدريجياً 

 stc ومبيعات stc ليصبح الرئيس التنفيذي لقنوات
والتوزيع والتجارة اإللكترونية التابعة لها في يوليو 2017. 

من عام 2014 حتى عام 2017، كان السيد/ فيصل نائباً 
لرئيس قسم مبيعات المستهلكين في شركة االتصاالت 

السعودية. وقبل ذلك، تولى السيد فيصل قيادة وحدة 
أعمال الهواتف المحمولة في شركة االتصاالت السعودية، 
المحرك الرئيسي لألعمال في شركة االتصاالت السعودية، 

حيث قام بتطوير االستراتيجيات التجارية وإدارة المبيعات 
والتسويق والشراكة وتطوير التحالفات وتحسين العمليات 

التجارية، باإلضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة    
stc لالتصاالت - البحرين من عام 2014 ولغاية 2019.

حصل السيد/ فيصل سعيد الحمالي على درجة الماجستير في 
إدارة األعمال من جامعة األمير سلطان. بكالوريوس العلوم 

في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود وكذلك 
دبلوم في المبيعات والتسويق من غرفة تجارة الرياض.
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السيد/ صالح أحمد مشاري الفوزان
عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

بدأ السيد/ صالح مسيرته المهنية في قطاع االتصاالت 
واالستثمار منذ أكثر من 18 عام حيث بدأ في عام 1997 

كمهندس في شركة االتصاالت المتنقلة. وفي عام 2002 
انتقل للعمل في مجال تطوير األعمال حيث تبوأ عدة 

مناصب قيادية. ففي سنة 2005، شغل السيد/ صالح 
منصب المدير التنفيذي إلدارة االستحواذ واالندماج ومن 

بعدها وفى سنة 2008، شغل منصب الرئيس التنفيذي 
لتطوير األعمال والذي عمل خالله على اإلشراف وتنفيذ 
صفقات بيع وشراء بأكثر من 20 مليار دوالر من ضمنها 
شراء شركة سيلتل انترناشيونال والتي تملك وتدير عدة 

شركات في إفريقيا وكذلك شركة ڤي - موبايل في نيجيريا 
وموبيتل في السودان باإلضافة الى التوسع من خالل 

االستحواذ على رخص جديدة في كل من مملكة البحرين 
والعراق والمملكة العربية السعودية، وكذلك تنفيذ 

عمليات إدراج الشركات في أسواق المال في كل من 
المملكة العربية السعودية وزامبيا. وفي عام 2010 عمل 

على إدارة صفقة بيع زين إفريقيا لمجموعة بهارتي الهندية 
بقيمة 10.7 مليار دوالر. كما عمل على 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 آخرها الخطوط الجوية 

الكويتية واللجنة الفنية في هيئة تنظيم االتصاالت في دولة 
الكويت وحالياً يشغل منصب عضو مستقل في مجلس 

إدارة شركة اكويتي القابضة لالستثمار في جمهورية مصر 
العربية. باإلضافة الى ذلك اختير في عام 2009 من قبل 

)Global Telecom Business GTB( كواحد من أكثر 
100 شخصية مؤثرة في قطاع أعمال االتصاالت.

تخرج السيد/ صالح من جامعة جانون في بينسلفانيا في 
الواليات المتحدة ويحمل البكالوريوس في الهندسة 

الكهربائية وحاصل  أيضا على شهادة إدارة أعمال من جامعة 
برادفورد في المملكة المتحدة.
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عقد مجلس اإلدارة في عام 2019 عدد )7( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات المجلس:

/ 1 اسم العضو
04/02/2019

 2 /
03/03/2019

 3 /
نسبة التغيبنسبة الحضور14/03/2019

الدكتور/  محمود أحمد 
عبدالرحمن

)رئيس مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ أمين بن فهد الشدي
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

%     100-

السيدة/ إيمان محمد األحمد
 )عضو مجلس اإلدارة(

-%     85.71%     14.28

السيد/ معيض بن هويج 
السلوم

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ رياض سعيد معوض
)عضو مجلس اإلدارة(

%     100-

المهندس/ عمر عبدالله 
النعماني

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ صالح أحمد الفوزان
)عضو مجلس اإلدارة - 

مستقل(
%     100-

انضمت السيدة/ إيمان محمد األحمد، إلى مجلس إدارة شركة االتصاالت الكويتية )stc(، وذلك اعتباراً من يوم اإلثنين الموافق 4   -
فبراير 2019، بداًل من السيد/ أحمد عبدالله التركي، ممثاًل عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

انتهت عضوية كل من السيد/ معيض بن هويج السلوم والسيد/ رياض سعيد معوض، وانضمام كل من السيد/ عبدالعزيز عبد الله   -
الغامدي والسيد/ فيصل سعيد الحمالي بداًل منهم في مجلس إدارة شركة االتصاالت الكويتية )stc(، وذلك اعتباراً من يوم األحد 

الموافق 7 إبريل 2019.
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 / 4 اسم العضو
29/04/2019 

 5 /
29/07/2019

 6 /
28/10/2019 

 7 /
نسبة التغيبنسبة الحضور 09/12/2019

الدكتور/ محمود أحمد 
عبدالرحمن

-%    100)رئيس مجلس اإلدارة(

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

السيدة/ إيمان محمد األحمد
%    14.28%    85.71 )عضو مجلس اإلدارة(

السيد/ عبدالعزيز عبدالله 
الغامدي

)عضو مجلس اإلدارة(
100    %-

المهندس/ عمر عبدالله 
النعماني

)عضو مجلس اإلدارة(
100    %-

السيد/ فيصل سعيد الحمالي
-%    100)عضو مجلس اإلدارة(

السيد/ صالح أحمد الفوزان
)عضو مجلس اإلدارة - 

مستقل(
100    %-

أمين سر مجلس اإلدارة:
يشغل  السيد/ أحمد مشاري الفارس منصب أمين سر مجلس اإلدارة. حيث تم تعيينه  من خالل اجتماع مجلس اإلدارة المؤرخ في 24 

ديسمبر 2018. 
حاز الفارس على درجة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( من كلية ماسترخت لإلدارة - هولندا عام 2009 ودرجة البكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة الكويت عام 2000. لديه خبرة مصرفية واسعة من خالل عمله ببنك الكويت المركزي وفي المجال المصرفي 
اإلسالمي ببيت التمويل الكويتي خالل األعوام من 2002 حتى 2014، ومن ثم التحق للعمل بشركة االتصاالت الكويتية )stc( منذ عام 

2014 حتى عام 2017 كمديراً إلدارة االلتزام الرقابي، وبعدها شغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون الشركات 
والتراخيص التجارية من عام 2017 حتى 2018.

كما عين الفارس عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لعام 2018-2017 وبنك الكويت المركزي في عام 2018، باإلضافة إلى 
عضويته في المجالس االستشارية، كاللجنة الدائمة لتحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية، واللجنة العليا لدراسة اختالالت التركيبة 

السكانية بدولة الكويت، والمجلس االستشاري لكلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت.
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3. مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
يتوفر لدى الشركة الئحة لمجلس اإلدارة متوافقة تماما 

مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات والتي تتضمن 
تحديد لمهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة ومنها على 

سبيل المثال ال الحصر:

اعتماد األهداف االستراتيجية والخطط والسياسات   •
العامة للشركة.

إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية   •
المرحلية والسنوية.

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة،   •
وتملك األصول والتصرف بها.

التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات   •
التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية 

المعمول بها.
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب   •

اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات أو إجراءات ونظم 
عملية اإلفصاح والشفافية المعمول بها.

كما يتوفر لدى الشركة األوصاف الوظيفية ألعضاء   •
المجلس والتي تتضمن التحديد الواضح لمهام 

ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، 
باإلضافة إلى دليل الصالحيات والذي يوضح صالحيات 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واللجان. 

4. إنجازات مجلس اإلدارة

انطالقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل 
النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة االستراتيجية 

للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس في دورته الحالية 
العديد من اإلنجازات عن السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2019، التي تشتمل في طياتها حصاد مسيرة 
اإلنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة خالل هذا العام 
بمؤشراتها اإليجابية الملموسة في شتى المجاالت المالية 
والتسويقية والتقنية، حيث استطاعت الشركة في عامها 

الحادي عشر من التشغيل خوض المنافسة الشديدة بكل 
اقتدار وكسب رضا المشتركين من خالل تقديم عروض 
ترويجية وأسعار تنافسية وخدمات جديدة باإلضافة إلى 
تعزيز والء المشتركين. األمر الذي انعكس إيجابياً على 

مستوى اإليرادات التشغيلية وربحية الشركة والذي أثمر 
في تعزيز دور الشركة وتطوير قطاع االتصاالت في دولة 

الكويت بما يخدم المجتمع الكويتي ويساهم بفاعلية في 
تعزيز االقتصاد الوطني ويحقق عوائد مجزية لمساهميها.

ولقد استمر مجلس اإلدارة في تطبيق أفضل المعايير 
الدولية ومتطلبات الجهات الرقابية المحلية في نظام 

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

5. لجان مجلس اإلدارة 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان المنبثقة عنه، وقد 
تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة 

أسواق المال عند تشكيل تلك اللجان. وقد شكل المجلس 
عدد 4 لجان منبثقه عنه وهي اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة 

المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت 
وفيما يلي بيان تلك اللجان:

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام  
والمسؤوليات

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

يقوم أمين سر مجلس اإلدارة بمساعدة أعضاء المجلس 
بشكل مستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة 

وفقاً لقرار مجلس اإلدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس 
اإلدارة، إضافًة إلى قيامه بمساعدة رئيس مجلس اإلدارة 

في كافة األمور التي تتعلق بإعداد أجندة اجتماعات 
المجلس وإصدار الدعوات ألعضاء المجلس. 

ويقوم أمين السر بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء 
مجلس اإلدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم 
في اجتماعات مجلس اإلدارة، والعمل على حفظ الوثائق 

الخاصة بمجلس اإلدارة.
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اللجنة:
لجنة التدقيق

تاريخ التشكيل: 3 إبريل 2018
تاريخ إعادة التشكيل: 7 إبريل 2019

عدد األعضاء: 4مدة اللجنة: 3 سنوات

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم

غير تنفيذيرئيس اللجنةالسيد/ أمين بن فهد الشدي

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيدة/ إيمان محمد األحمد

غير تنفيذيعضو اللجنةالمهندس/ عمر عبدالله النعماني

مستقلعضو اللجنةالسيد/ صالح أحمد الفوزان

وتقوم اللجنة بعدة
مهام منها:

مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس • 
اإلدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية.

دراسة الموضوعات المحاسبية وتفهم تأثيرها على البيانات المالية.• 
تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي • 

وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل إلجراء فحص وتقييم لنظم الرقابة الداخلية، مع تقديم تقرير سنوي • 

الى اللجنة مع بيان رأيها وتوصياتها قبل عرض التقرير على مجلس اإلدارة وإرساله إلى هيئه أسواق المال.
تقييم مدى كفاءة إجراءات أمن المعلومات ونظام الرقابة الداخلية المطبقة في هذا الشأن.• 
اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.• 
متابعة أعمال المدقق الخارجي ومناقشٌة أيه معوقات أو صعوبات قد تواجه مراقب الحسابات الخارجي • 

وتشمل هذه المعوقات أية قيود على نطاق أنشطة مراقب الحسابات الخارجي المستقل أو بالنسبة 
لحصوله على المعلومات المطلوبة، وأية خالفات جوهرية مع اإلدارة.

مراجعة التقارير المرفوعة من هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ورفع • 
توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس.

التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات الرقابية وأحكام الشريعة اإلسالمية.• 
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عقدت لجنة التدقيق في عام 2019 عدد )7( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان االجتماعات

االسم
1 /

03/02/2019
2 /

18/03/2019
3 /

28/04/2019
4 /

24/06/2019
5 /

28/07/2019
6 /

27/10/2019
7 /

13/11/2019

السيد/ أمين بن فهد الشدي

-*السيدة/ إيمان محمد األحمد

-----السيد/ رياض سعيد معوض

المهندس/ عمر عبدالله 
**--**النعماني

السيد/ صالح أحمد الفوزان

- )*( تم تعيين السيدة/ إيمان محمد األحمد، عضواً في اللجنة بناًء على قرار مجلس اإلدارة في جلسته المؤرخة 04/02/2019،
- )**( تم تعيين المهندس/ عمر عبدالله النعماني، عضواً في اللجنة بناًء على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 07/04/2019. وذلك بداًل عن 

السيد/ رياض سعيد معوض

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:
مراجعة جميع البيانات المالية الدورية )الربع سنوية والسنوية( قبل عرضها على مجلس اإلدارة.• 
متابعة تطبيق المعيار الدولي رقم 16 إلعداد التقارير المالية )IFRS 16( والتأكد من استيفاء اإليضاحات • 

الالزمة بالقوائم المالية.
مناقشة التقارير الربع السنوية والسنوية للتدقيق الشرعي الداخلي وتقارير هيئة الرقابة الشرعية • 

بحضور فريق التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية.
مناقشة التقارير المقدمة من قبل إدارة التدقيق الداخلي والمتعلقة بنتائج أعمال التدقيق على إدارات • 

وأنشطة الشركة واعتماد الخطة السنوية للتدقيق الداخلي.
اعتماد أهداف ومؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي.• 
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اللجنة:
لجنة إدارة المخاطر

تاريخ التشكيل: 3 إبريل 
2018

تاريخ إعادة التشكيل: 7 
إبريل 2019

عدد األعضاء: 4مدة اللجنة: 3 سنوات

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم

مستقلرئيس اللجنةالسيد/ صالح أحمد الفوزان

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيد/ أمين بن فهد الشدي

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيدة/ إيمان محمد األحمد

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيد/ فيصل سعيد الحمالي

وتقوم اللجنة بعدة مهام 
منها:

إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة، • 
والتأكد من تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.• 
التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على • 

زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.
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إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:
مراجعة وتحديث سياسة وإجراءات استمرارية األعمال.• 
تطبيق إالطار التنفيذي المعتمد من قبل لجنة إدارة المخاطر على جميع قطاعات الشركة بمعدل مرتين في السنة.• 
مراجعة العقود الرئيسية بالشركة • 
إنشاء قنوات للتواصل و التوعية بهدف بناء بيئة متبنية لمبادىء المخاطر و طرق التعامل معها.• 
اعتماد خطة إدارة المخاطر لعام 2020.• 

عقدت لجنة إدارة المخاطر في عام 2019 عدد )4( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان االجتماعات

االسم
1/

04/02/2019
2/

28/04/2019
3/

28/07/2019
4/

28/10/2019

السيد/ صالح أحمد الفوزان

السيد/ أمين بن فهد الشدي

-*السيدة/ إيمان محمد األحمد

---المهندس/ عمر عبدالله النعماني

-**السيد/ فيصل سعيد الحمالي

)*( تم تعيين السيدة/ إيمان محمد األحمد، عضواً في اللجنة بناًء على قرار مجلس اإلدارة في جلسته المؤرخة 04/02/2019،  -
)**( تم تعيين السيد/ فيصل سعيد الحمالي، عضواً في اللجنة بناًء على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 07/04/2019. وذلك بداًل عن   -

المهندس/  عمر عبدالله النعماني.
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اللجنة:
لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التشكيل: 3 إبريل 2018
تاريخ إعادة التشكيل: 7 إبريل 2019

مدة اللجنة: 3 
عدد األعضاء: 4سنوات

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم

غير تنفيذيرئيس اللجنةالدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيد/ أمين بن فهد الشدي

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي

مستقلعضو اللجنةالسيد/ صالح أحمد الفوزان

وتقوم اللجنة بعدة
مهام منها:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.• 
وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.• 
تحديد االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة تلك االحتياجات • 

بصورة سنوية.
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عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2019 عدد )7( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

االسم
بيان االجتماعات

1/
04/02/2019

2/
14/03/2019

3/
29/04/2019

4/
25/06/2019

5/
29/07/2019

6/
16/10/2019

7/
09/12/2019

 الدكتور/ محمود أحمد
-عبدالرحمن

السيد/ أمين بن فهد الشدي

 السيد/ معيض بن هويج
-----السلوم

 السيد/ عبدالعزيز عبد الله
-*-*الغامدي

السيد/ صالح أحمد الفوزان

)*( تم تعيين السيد/ عبدالعزيز عبد الله الغامدي، عضواً في اللجنة بناًء على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 07/04/2019. وذلك بداًل   -
عن السيد/ معيض بن هويج السلوم.

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة خالل العام 2019 بتحقيق إنجازات عدة منها:
التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد مرشحي مجلس اإلدارة في دورته الجديدة.• 
التوصية لمجلس اإلدارة بعقد ورشة عمل عن التوجهات الحديثة لشركات االتصاالت.• 
اعتماد سياسة التعاقب الوظيفي للمناصب التنفيذية في الشركة.• 
إطالق برنامج تقييم أداء وفعالية مجلس اإلدارة للعام 2019.• 
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عقدت اللجنة التنفيذية في عام 2019 عدد )5( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

اللجنة:
اللجنة التنفيذية

تاريخ التشكيل: 3 إبريل 2018
 تاريخ إعادة التشكيل: 7 إبريل

2019

مدة اللجنة:
3 سنوات

عدد األعضاء:
4

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم

غير تنفيذيرئيس اللجنةالسيد/ فيصل سعيد الحمالي

 الدكتور/ محمود أحمد
عبدالرحمن

غير تنفيذيعضو اللجنة

 السيد/ عبدالعزيز عبدالله
الغامدي

غير تنفيذيعضو اللجنة

 المهندس/ عمر عبدالله
النعماني

غير تنفيذيعضو اللجنة

وتقوم اللجنة بعدة
مهام منها:

مناقشة االستراتيجية وخطة العمل والموازنة التقديرية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.• 
متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ومؤشرات األداء بصورة دورية.• 
مراجعة أداء الشركة بصورة عامة وأداء كافة قطاعات الشركة تفصيلياً ومناقشة االنحرافات عن • 

خطة العمل والموازنة التقديرية.
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عقدت اللجنة التنفيذية في عام 2019 عدد )5( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

االسم
بيان االجتماعات

1 /
04/02/2019

2 /
29/04/2019

3 /
29/07/2019

4 /
28/10/2019

5 /
09/12/2019

----السيد/ معيض بن هويج السلوم

*-السيد/ فيصل سعيد الحمالي

الدكتور/  محمود أحمد عبدالرحمن

----السيد/ رياض سعيد معوض

**-السيد/ عبدالعزيز عبد الله الغامدي

-المهندس/  عمر عبدالله النعماني

)*( تم تعيين السيد/ فيصل سعيد الحمالي، عضواً في اللجنة بناًء على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 07/04/2019. وذلك بداًل عن   -
السيد/ معيض بن هويج السلوم.

)**( تم تعيين السيد/ عبدالعزيز عبد الله الغامدي، عضواً في اللجنة بناًء على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 07/04/2019. وذلك بداًل   -
عن السيد/ رياض سعيد معوض.

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:
اعتماد استراتيجية الشؤون التنظيمية للثالث سنوات القادمة.• 
دراسة خطة العمل االستراتيجية والموازنة.• 
متابعة األداء التشغيلي للشركة بشكل دوري.• 
دراسة الفرص االستثمارية.• 

 موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي
الوقت المناسب:

قام مجلس إدارة الشركة باعتماد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب 
وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويحدد الدليل آلية طلب المعلومات وعرضها على مجلس اإلدارة وإجراءات والتزامات 

األعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم. 
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6. اإلدارة التنفيذية 

يتوفر لدى الشركة فريق عمل مؤهل من أعضاء اإلدارة التنفيذية، وهم على 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 على سبيل المثال ال الحصر: 

العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.• 
تنفيذ االستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.• 
إعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، • 

وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.• 
المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.• 
وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على االلتزام بنزعة المخاطر • 

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

الرئيس التنفيذي المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي

الرئيس التنفيذي للقطاع الماليالسيد/ محمد بن عبدالمحسن العساف

الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالوكالةالسيدة/ حنين ابراهيم الفليج 

الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بالوكالةالمهندس/ فهد عبدالرحمن العلي

الرئيس التنفيذي لقطاع شئون الشركاتالسيد/ عصام عيسى العسعوسي

الرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي السيد/ ناصر عبدالعزيز الراشد

الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بالوكالةالمهندس/  أحمد حمد الحماد      
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الجهاز التنفيذي

السيد/ محمد عبدالمحسن العساف
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي 
الرئيس التنفيذي 

تم تعيين السيد/ محمد عبدالمحسن العساف في منصب 
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة االتصاالت الكويتية  

)stc( في يوليو 2017. يمتلك السيد/ محمد العساف 
سجاًل حافاًل من الخبرات في القطاعات المالية للعديد من 

الشركات المرموقة ومنها شركة االتصاالت السعودية 
 )stc( وهي الشركة األم لشركة االتصاالت الكويتية )stc(
حيث التحق بالعمل بها في يوليو 2004 وتدرج في مناصب 

مختلفة بعدد من القطاعات إلى أن شغل منصب الرئيس 
 .)stc( التنفيذي للقطاع المالي بشركة االتصاالت الكويتية

قبل التحاقه بالعمل في منصبه الحالي بشركة stc الكويت، 
شغل السيد/ محمد العساف منصب مدير عام األعمال 

المالية بشركة االتصاالت السعودية )stc( من يناير 2014 
حتى يوليو 2017. بدأ السيد/ محمد العساف عمله بشركة 

االتصاالت السعودية كمدير لإلدارة المالية في وحدة قطاع 
األعمال من يوليو 2004 حتى فبراير 2008 ثم تولى منصب 
مدير التخطيط المالي بالشركة في القترة من فبراير 2008 

وحتى فبراير 2009 قبل أن يتم تعيينه رئيساً تنفيذياً للقطاع 
المالي بشركة stc البحرين في الفترة من فبراير 2009 حتى 

يوليو 2010.
عمل السيد/ محمد العساف أيضاً رئيساً تنفيذياً لشركة جوا 
القابضة لتقنية االتصاالت والمعلومات في الفترة من يوليو 

2010 إلى ديسمبر 2013. باإلضافة إلى ذلك، عمل السيد/ 
محمد العساف مراجعاً ومشرفاً للحسابات بشركة ديلويت 

)Deloitte( بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 
سبتمبر 1996 حتى يوليو 2004 انتقل خاللها إلى الواليات 
المتحدة األمريكية ليشغل منصب مدقق أول رئيسي في 
الفترة من سبتمبر 2000 الى مارس 2002. حصل السيد/ 

محمد العساف على درجة البكالوريوس في المحاسبة من 
جامعة الملك سعود بالرياض عام 1996 كما حصل على 

شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين 
 .SOCPA من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

هذا ويحمل السيد/ محمد العساف ايضاً عضوية مؤسسة 
المديرين الماليين العالمية FEI وعضوية معهد المحاسبين 

.AMA وعضوية جمعية اإلدارة األمريكية IMA اإلداريين

تم تعيين المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي رئيساً تنفيذياً 
لدى شركة االتصاالت الكويتية )stc( في أبريل 2019. وهو 

يتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاًما في مجال اإلدارة التنفيذية 
في قطاعات االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا. شغل 

الحربي عدًدا من المناصب التنفيذية العليا حيث اكتسب 
خبرات وقدرات إدارية وفنية في عدة مجاالت.

وقبل االنضمام لشركة االتصاالت الكويتية )stc(، شغل 
الحربي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في 

شركة اتحاد اتصاالت "موبايلي" منذ عام 2015 حيث أشرف 
على عمليات قطاع التكنولوجيا وطرح أحدث التقنيات 

لتحويل المملكة إلى دولة رقمية.

كما تبوأ الحربي مناصب تنفيذية رائدة ذات مسؤوليات 
تجارية وفنية متنوعة خالل فترة عمله في شركة االتصاالت 

السعودية )stc( لمدة سبع سنوات. وقبل انضمامه إلى 
شركة االتصاالت السعودية عام 2007، شغل مناصب 
قيادية في كل من شركة "هواوي" وشركة "لوسنت 

للتكنولوجيا" )Lucent Technologies( باإلضافة إلى 
عضويته في العديد من المجالس اإلداراية واللجان في 

شركات عدة.

وقد تلقى المهندس/ مزيد الحربي تعليمه في جامعة الملك 
سعود في المملكة العربية السعودية، وحصل على درجة 

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1995.
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السيدة/ حنين إبراهيم الفليج 
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالوكالة

تم تعيين السيدة/ حنين ابراهيم الفليج بمنصب الرئيس 
التنفيذي للقطاع التجاري بالوكالة منذ فبراير 2019. وقبل 

ذلك شغلت منصب مدير إدارة التخطيط االستراتيجي لألفراد 
في شركة االتصاالت الكويتية )stc( لمدة 18 شهراً إضافًة 

إلى كونها تتمتع بخبرة واسعة تمتد ألكثر من 10 سنوات في 
مجال االتصاالت وخصوصاً في مجال التسويق والتخطيط.

قبل انضمامها لشركة االتصاالت الكويتية )stc(، ترأست 
الفليج فريق اإلدارة التحويلية في الخطوط الجوية الكويتية 

- الناقل الرسمي لدولة الكويت باإلضافة إلى ترأسها 
لشؤون العالقات العامة، MarComms، أنشطة التسويق 

وإعادة طرح العالمة التجارية لتسويقها على الصعيد 
المحلي والدولي.

في مسيرتها المهنية المتقدمة في مجال االتصاالت، 
شغلت الفليج منصب مدير إدارة المستهلك في شركة 
االتصاالت المتنقلة زين، حيث تم تكليفها بوضع وتنفيذ 
خطط تحديد االتجاهات االستراتيجية وخطط االنطالق 

في السوق لضمان اإليرادات المستهدفة في ظل قطاع 
شديد المنافسة، كما أشرفت على تطوير وتنفيذ نماذج 

إدارية تساعد على تصنيف العمالء بحسب الفئات والعمر 
االفتراضي للعمالء.

 )KPC( بدأت حياتها المهنية في شركة البترول الكويتية
وذلك لمدة خمس سنوات في مجال النفط والغاز، وقد 
تنوعت خبرتها التي بدأتها في إدارة المخاطر ثم انتقلت 

إلى التسويق الدولي في عمليات التوريد، حيث قامت 
بوضع الخطط األسبوعية لضمان اإلمداد عبر مراكز التجميع 

والمصافي الثالثة لتلبية الطلب العالمي في ظل ظروف 
السوق المتغايرة. كما حصلت الفليج على درجة البكالوريوس 

في هندسة البترول من جامعة كولورادو للمناجم.

المهندس/ فهد عبدالرحمن العلي
الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بالوكالة

تم تعيين المهندس/ فهد العلي كرئيس تنفيذي لقطاع 
 )stc( التكنولوجيا بالوكالة في شركة االتصاالت الكويتية
في شهر أغسطس من سنة 2019. انضم المهندس/ فهد 

لشركة االتصاالت الكويتية )stc( في سنة 2016 كمدير 
إدارة تنفيذ وتشغيل الشبكة في قطاع التكنولوجيا. شغل 

المهندس/ فهد العلي عدداً من المناصب التنفيذية في 
قطاع االتصاالت وكان له العديد من اإلنجازات على صعيد 

إعداد االستراتيجيات وبناء وتنفيذ تطوير شبكات االتصاالت 
في عدة شركات داخل وخارج دولة الكويت.

قبل انضمامه إلى شركة االتصاالت الكويتية )stc(، تولى  
المهندس/ فهد العلي عدة مناصب في شركة االتصاالت 

المتنقلة زين منذ عام 2000.  حيث شغل منصب مدير 
الحلول التقنية والتخطيط من 2014 الى 2016، ومدير 

الشبكة من 2010 إلى 2014، ومدير إدارة خطوط الربط من 
2006 إلى 2010، ومهندس خطوط الربط ورئيس فريق من 

2000 إلى 2006 في عمليات الكويت والبحرين والعراق.

حصل المهندس/ فهد العلي على الماجستير في إدارة 
األعمال، )شهادة الماجستير التنفيذية في إدارة األعمال( 

خالل العام 2014-2013، من جامعة هارفارد في بوسطن. 
كما وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة 

االتصاالت واإللكترونيات من جامعة نورثمبريا في نيوكاسل 
في المملكة المتحدة سنة 1999.
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الجهاز التنفيذي

السيد/ ناصر عبدالعزيز الراشد 
الرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي 

تم تعيين السيد/ ناصر عبدالعزيز الراشد في منصب الرئيس 
التنفيذي للقطاع االستراتيجي بشركة االتصاالت الكويتية 

)stc( في أبريل 2019. يمتلك السيد/ ناصر خبرة 18 سنة في 
مجال استراتيجية الشركات التابعة لقطاع االتصاالت.

 stc قبل التحاقه بالعمل في منصبه الحالي بشركة
الكويت، شغل السيد/ ناصر منصب المدير العام لعمليات 

االستثمار في مجموعة االتصاالت السعودية. أشرف 
السيد/ ناصر على الخيارات االستراتيجية وخطط األعمال في 
12 شركة تابعة لشركة االتصاالت السعودية من الشركات 
المحلية والخارجية. إضافًة الى ذلك، فقد كان مسؤواًل عن 

إعداد الخطط المستقبلية طويلة المدى لتوقعات األداء 
  .)stc( التشغيلي والمالي لشركة االتصاالت السعودية

وقبل هذا المنصب، كان السيد/ ناصر مديراً للتخطيط 
االستراتيجي لالستثمارات المحلية والدولية حيث كان 

مسؤواًل عن تحليل تحديات األعمال التجارية والمعقدة. 
كما عمل السيد/ ناصر أيضاً مديراً ألداء العمليات الدولية 

. )stc( بشركة االتصاالت السعودية

حصل السيد/ ناصر عبدالعزيز على درجة البكالوريوس في 
علوم الكومبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

والتي هي من الجامعات الرائدة في المملكة العربية 
السعودية.

السيد/ عصام عيسى العسعوسي
الرئيس التنفيذي لقطاع شئون الشركات 

ُعيِّن السيد/عصام العسعوسي في منصب الرئيس التنفيذي 
 )stc( لقطاع شئون الشركات في شركة االتصاالت الكويتية

في أكتوبر 2011.

وبدأ السيد/ عصام حياته المهنية أواًل في القطاع المصرفي 
منذ 22 عاماً. وتولى أول منصب له عام 1980 في بنك 

الكويت والشرق األوسط )الذي أصبح اسمه فيما بعد البنك 
األهلي المتحد(. حيث كان مسؤواًل عن قطاع المستهلكين. 
وتتولى عمليات التجزئة في البنك تقديم الخدمات من خالل 

شبكة فروع ممتدة، وهذا يشمل تقديم الخدمات إلى األفراد 
وأصحاب القدرة الشرائية العالية في جميع أنحاء الكويت.

وبعد ذلك التحق السيد/ عصام بشركة الدار لالستثمار عام 
2003، حيث لعب دوراً أساسياً في قيادة االستراتيجيات 

االستثمارية للمؤسسة، بما في ذلك تأسيس شركة لتمويل 
المستهلكين تحت مسمى "وارد". وفي عام 2008، انتقل 

السيد/عصام إلى المجموعة الدولية لالستثمار ليعمل نائباً 
للعضو المنتدب حيث كان مسؤواًل عن وضع استراتيجيات 

المؤسسة المحلية والدولية وتنفيذها.

وقد تخرج السيد/ عصام من جامعة الكويت عام 1975 
وحصل على درجة علمية في التجارة. وفي عام 1981، حصل 
على برنامج تدريبي لمدة عام واحد في بنك تشيز مانهاتن 

في واشنطن. كما حصل على دبلومة في األعمال المصرفية 
من معهد الكويت للدراسات المصرفية عام 1982.
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المهندس/ أحمد الحماد
الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بالوكالة

تم تعيين المهندس/ أحمد الحماد كرئيس تنفيذي لقطاع 
الموارد البشرية بالوكالة )CHRO( في شركة االتصاالت 

الكويتية )stc( في نوفمبر 2019. انضم المهندس/ 
أحمد الحماد إلى stc في مارس 2019 كمدير للمكافآت 

والتصميم التنظيمي في قطاع الموارد البشرية.

وقد تبوأ المهندس/ أحمد الحماد عدة مناصب في بيت 
التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني قبل انضمامه لشركة 

االتصاالت الكويتية )stc(, حيث عمل في قطاع الموارد 
البشرية في مجموعة بيت التمويل الكويتي كمدير أول 

إلدارة األداء والمكافآت من 2017 إلى 2019 والعديد من 
المناصب في قطاع الموارد البشرية واالستراتيجية وشؤون 

 PMO الشركات وقطاع األعمال واستراتيجية الشركات
وإدارة مشاريع األعمال، حيث أدار برامج تحويل قطاع الموارد 

البشرية قطاع المصرفي لألفراد. خالل خدمته في بيت 
التمويل الكويتي كان الحماد مسؤواًل عن فلسفة المكافآت 

الكاملة وعملية إدارة األداء والثقافة في مجموعة بيت 
التمويل الكويتي حيث أشرف على العمليات في ثالث دول 

والعديد من الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي. 

قبل انضمامه لبيت التمويل الكويتي، عمل الحماد في بنك 
الكويت الوطني في مجال تكنلوجيا المعلومات كمهندس 

متخصص في البنية التحتية في مجال أنظمة IT-D من 
2009 إلى 2013, وخبير بيئي من 2008 إلى 2009.  

المهندس/ أحمد الحماد حاصل على باكالوريوس في 
هندسة الكمبيوتر في أغسطس 2007 من جامعة والية 

كاليفورنيا شيكو في الواليات المتحدة األمريكية. كما 
حصل على العديد من الشهادات من كلية هارفارد لألعمال 

وجامعة جورج واشنطن.
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القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة 
لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

7. الترشيحات والمكافآت 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً 
لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 1-4 من كتاب حوكمة 

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

وتختص اللجنة، على سبيل المثال ال الحصر، المهام التالية:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء المجلس • 
واإلدارة التنفيذية.

وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة • 
واإلدارة التنفيذية.

تحديد االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية • 
مجلس اإلدارة ومراجعة تلك االحتياجات بصورة سنوية.

مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم توصيات • 
لمجلس اإلدارة بشأن أية تعديالت مقترحة على الهيكل 

التنظيمي.
استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية • 

حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها • 

للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة 
المكافآت المرتبطة باألداء، وشريحة المكافآت في شكل 

أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
إعداد وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير • 

التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
تقوم اللجنة بالتأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن • 

األعضاء المستقلين.
إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة • 

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

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

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

مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة دورية.• 
التأكد من أن المكافآت يتم منحها وفقاً لسياسة • 

المكافآت المعتمدة.
مراجعة سياسات الموارد البشرية للشركة وأية تعديالت • 

بشأنها قبل عرضها على مجلس اإلدارة.



61

والتزاماّ من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقا لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت الشركة 
بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية الذي سوف يتلى بالجمعية العامة للشركة:

أعضاء مجلس اإلدارة:
فيما يلي جدول يبين المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك عن عام 2019، علماً بأن مجلس إدارة شركة االتصاالت 

الكويتية )stc(  يتألف من 7 أعضاء من ضمنهم رئيس مجلس اإلدارة:

بلغت مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة لجلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2019 مبلغ إجمالي وقدره 390,761 دينار كويتي. كما بلغت الرواتب والمزايا والمكافآت والحوافز للرئيس التنفيذي وسبعة من كبار 

التنفيذين في شركة االتصاالت الكويتية )stc( من ضمنهم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 
مبلغ إجمالي وقدره 2,177,493 دينار كويتي.

20192018المبلغ بالدينار الكويتي

152,061152,061مكافآت عضوية مجلس اإلدارة

238,700184,769تعويضات ومزايا اخرى

390,761336,830المجموع

20192018المبلغ بالدينار الكويتي

1,625,4321,614,266الرواتب والمزايا

552,601646,986المكافآت والحوافز

2,177,4932,261,252المجموع

اإلدارة التنفيذية:
فيما يلي جدول يبين الرواتب والمزايا والمكافآت والحوافز للرئيس التنفيذي وسبعة من كبار التنفيذين في شركة االتصاالت 

الكويتية )stc( من ضمنهم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي وذلك عن عام 2019:
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القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

8. التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي
  

يقدم كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تعهد 
كتابي يؤكد سالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة، كما 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقا ً لقواعد 
الحوكمة طبقاً لما نصت عليه المادة 6-5 من الكتاب 

الخامس عشر )حوكمة الشركات(، من الالئحة التنفيذية 
لهيئة أسواق المال وقد تم عرض تفاصيل تشكيل وإنجازات 

اللجنة في جزء سابق.

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

دوري وتشتمل على:

البيانات المالية المرحلية.• 
إعالنات األرباح.• 
التقارير السنوية.• 

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

مراجعة نطاق ومنهجية وخطة عمل مراقب الحسابات • 
الخارجي المقترحة، بما في ذلك تنسيق جهود أعمال 

التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي.
مراقبة أداء مراقب الحسابات الخارجي للتأكد من عدم • 

تقديمة خدمات للشركة بخالف الخدمات المطلوبة من 
مهنة التدقيق الخارجي.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب • 
الحسابات الخارجي أو اقتراح تغييره واقتراح أتعابه 
ومراجعة خطاب تعيينه على أن يكون من مراقبي 

الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق 
المال، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة 

بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات 
والتحقق من استقاللية مراقب الحسابات الخارجي بصوره 

دورية وقبل تعيينه أو إعادة تعيينه، والتحقق من عدم 
قيام مراقب الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية ال 

تنطوي ضمن المهام  المنوطة به، قبل تكليفه بها، والتي 
قد تؤثر على استقالليته وفقاً لما تقتضيه مهنة التدقيق.

مناقشة أية معوقات أو صعوبات تواجه مراقب الحسابات • 
الخارجي وتشمل هذه المعوقات أية قيود على نطاق 
أنشطة مراقب الحسابات الخارجي أو بالنسبة لحصوله 

على المعلومات المطلوبة، وأية خالفات جوهرية قد تنتج 
مع اإلدارة.
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القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر 
والرقابة الداخلية

9. نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر    

نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:
تعمـل إدارة المخاطر علـى تنفيذ اسـتراتيجية وسياسـة 

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

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

تؤهلهـم ألداء الـدور المنوط بهـم، وذلك من خالل وضع 
أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة 
وطبيعة عملها. ويتمتع القائمون على اإلدارة باالستقاللية 

عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد 

إلدارة المخاطر 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 • 

المجلس وفقاً لقواعد الحوكمة.
سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تغطي كافة • 

المتطلبات وفقاً لقواعد الحوكمة.
مصفوفة صالحيات مالية وإدارية معتمدة من قبل • 

مجلس اإلدارة تحدد كافة الصالحيات لمختلف 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( 

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

التدقيق الداخلي:
لدى الشركة إدارة تدقيق داخلي فعالة تتمتع باالستقاللية 

الفنية واإلدارية التامة وذلك من خالل تبعيتها المباشرة 
للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وتقوم اإلدارة 

بمهام عدة منها:

القيام بتقييم المخاطر التي تواجه الشركة بهدف إعداد • 
خطة تدقيق مبنية على المخاطر وعرض الخطة على لجنة 

التدقيق لالعتماد.
تنفيذ مراجعات تدقيق تغطي كافة عمليات وأنشطة • 

الشركة وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة من لجنة التدقيق 
وذلك بهدف تقييم فعالية وكفاءة الضوابط الرقابية.

القيام بمراجعات ربع سنوية للتحقق من اتخاذ اإلدارة • 
التنفيذية اإلجراءات التصويبية المتفق عليها في تقارير 

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 المهني والقيم 
األخالقية

10. قواعد السلوك المهني والقيم األخالقية

موجز عن معايير السلوك المهني واألخالقي:
تؤمن الشركة متمثلة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني واألخالقي من 
أهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، وانطالقاً 

من هذا اإليمان فقد قام مجلس اإلدارة باعتماد سياسة 
تختص بتحديد معايير السلوك المهني واألخالقي في 

الشركة مشتملة على معايير السلوك المهني واألخالقي، 
وكذلك مسؤوليات كل من الشركة ومجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية والموظفين. وكذلك نصت السياسة على 
أن مسؤولية اإلبالغ، في حال تم مالحظة أمر غير صحيح أو 

غير آمن، تقع على الجميع بدون استثناء. 

وتطرقت السياسة أيضاً إلى جوانب أخرى غاية في األهمية 
مثل العالقة مع الشركاء التجاريين ونزاهة البيانات المالية 

وأمن المعلومات والصحة والسالمة البيئية، كما ينبغي على 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين 

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

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت 
تعارض المصالح:

يتوفر لدى الشركة سياسة خاصة بتعارض المصالح تهدف 
إلى ضمان تطبيق اإلجراءات المناسبة الكتشاف حاالت 
تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال 
إلى جانب التأكد من أن مجلس اإلدارة يقوم بالتعامل 

مع حاالت تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة 
وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة. 
وتعد هذه السياسة بمثابة جزء ال يتجزأ من التزام الشركة 

الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع ذوي العالقة 
كما وبينت هذه السياسة أسس التعامل وإدارة حاالت 

تعارض المصالح، ومفهوم تعارض المصالح، واألطراف 
التي تتعارض مصالحها مع مصلحة الشركة، إضافًة إلى دور 

كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإدارة االلتزام 
والتدقيق الداخلي والجمعية العامة للشركة فيما يخص 

تعارض المصالح. كما استعرضت السياسة إجراءات التعامل 
مع حاالت تعارض المصالح وآلية اإلفصاح.

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

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

السيطرة على الطرف اآلخر أو إمكانية التأثير عليه بشكل 
كبير عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية.

وتتضمن األطراف ذات الصلة بشكل رئيسي كاًل من 
المساهمين الرئيسيين بالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة 

وأعضاء اإلدارة العليا والشركات التي يمكنهم ممارسة تأثير 
هام عليها. إضافة إلى ما سبق، لقد دخلت الشركة أيضا 
في بعض المعامالت األخرى المرتبطة بالسياق الطبيعي 

لألعمال مع الشركة األم والتي تم إدراجها ضمن مصروفات 
التشغيل. يتم اإلفصاح عن الرصيد المستحق للشركة األم 

كما في تاريخ بيان المركز المالي في 31 ديسمبر 2019. فيما 
يلي المعامالت الهامة مع الشركة األم والتي يتم إدراجها 

في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل:

20192018السنة

ألف دينار  كويتي ألف دينار  كويتي العملة

10,29210,071أتعاب اإلدارة

12042مصاريف تشغيلية أخرى
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القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق 
وفي الوقت المناسب

11. اإلفصاح والشفافية 

 موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح 
 الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت 

وخصائص اإلفصاح:
يعد االلتزام بمبدأ الشفافية في العمل أحد المفاتيح 

الرئيسية لتشجيع ثقة المساهمين، لذا يتم اإلفصاح عن 
البيانات المالية وتقارير األرباح واإلرشادات المستقبلية 

بشكل واضح. وتسعى الشركة دائماً للمحافظة على 
مستويات عالية من اإلفصاحات التزاماً بمتطلبات قواعد 

الحوكمة وخلق عالقة مع ذوي العالقة على أساس 
الشفافية والنزاهة والثقة. إضافًة إلى توفيــر أدوات تواصــل 

أكثــر فعاليــة مــع جميــع ذوي العالقة، بغـرض تقديـم 
تقاريـر شـاملة ثريـة بالمعلومـات، والذي ينسـجم بدوره مع 

أحد أهداف الشركة، وهو االلتزام بسياسـة الشـفافية.

وتحتفظ إدارة االلتزام بسجل خاص يشمل جميع إفصاحات 
الشركة لدى شركة بورصة الكويت وذلك خالل الخمس 
سنوات السابقة كما تتوفر اإلفصاحات كذلك على موقع 

الشركة الرسمي على شبكة االنترنت وذلــك امتثال 
لمتطلبــات هيئــة أســواق المــال الكويتيــة.

تتقيد الشــركة بجميــع متطلبــات اإلفصاح وتقــوم 
بإصــدار كافــة التقاريــر المالية وتقاريــر التدقيــق وســائر 

المعلومات بدقــة وشــفافية ووضوح، بما يشمل البيانــات 
المالية واإلفصاح عن المعلومات الجوهرية أو أية معلومات 

اخرى يتوجب اإلفصاح عنها بحسب متطلبات الالئحة 
التنفيذية لهيئة أسواق المال. وتؤكــد إدارة الشــركة 

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

التقاريـر المالية السـنوية للشـركة مطابقـة للمعاييـر 
المحاسبية الدوليـة للتقاريــر المالية ومتطلباتهــا.

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

يتوفر لدى الشركة سجاًل خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، حيث أن السجل متاحاً لالطالع 

عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، كما تؤكد الشركة 
أن لمساهمي الشركة الحق في االطالع على هذا السجل 

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

ذات العالقة.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم 
شؤون المستثمرين:

قامت الشركة بإنشاء إدارة عالقات المستثمرين، وهذه 
اإلدارة مسؤولة عن عملية التواصل مع المساهمين 

الحاليين والمحتملين باإلضافة إلى توفير البيانات 
والمعلومات والتقارير المالية الالزمة. كما تتمتع إدارة 

عالقات المستثمرين باالستقاللية المناسبة، وعلى نحو 
يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت 

المناسب وبشكل دقيق من خالل وسائل اإلفصاح 
المتعارف عليها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.

بيان عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا 
 المعلومات، واالعتماد عليها بشكل كبير في 

عمليات اإلفصاح:
تتبع الشركة سياسة االعتماد والتوسع في استخدام 

تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين 
والمستثمرين وذوي العالقة، وذلك من خالل إنشائها 

لقسم مخصص لحوكمة الشركات على الموقع اإللكتروني 
لها، كما أن صفحة حوكمة الشركات يتم فيها عرض كافة 

المعلومات والبيانات المحدثة التي تساعد المساهمين، 
والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم 

وتقييم أداء الشركة، باإلضافة إلى صفحة عالقات 
المستثمرين المتوفرة أيضاً على موقع الشركة االلكتروني 

وتطبيق الهاتف النقال الخاص بعالقات المستثمرين.
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القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

12. حماية حقوق المساهمين 

 موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق
العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة 

بين كافة المساهمين:
تلتزم الشركة من خالل إدارة عالقات المستثمرين 

بمسؤوليتها تجاه المساهمين بأعلى معايير الشفافية 
والمعاملة بشكل منصف للمساهمين. حيث تؤمن 

الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز 
القيمة لمساهميها ويوفر مبادئ توجيهيه مناسبة لكل 

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

لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، 
والمساءلة واإلدارة الفعالة من خالل تبني ومتابعة تنفيذ 

االستراتيجيات، واألهداف والسياسات الرامية إلى االلتزام 
بمسئولياتها التنظيمية واألخالقية.

والجدير بالذكر، أننا قمنا بتفعيل وتعزيز قنوات االتصال مع 
المستثمرين والمحللين الماليين وذلك بعد إدراج أسهم 

الشركة في بورصة الكويت. كما وتلتزم الشركة بالشفافية 
وتوفير المعلومات المالية عن الشركة من خالل قنوات 
االتصال المختلفة وفًقا ألفضل الممارسات المهنية في 

اإلفصاح والشفافية. باإلضافة إلى ذلك، حرصت الشركة 
على التواصل مع المستثمرين المحليين واألجانب والمحللين 

الماليين للقائهم واإلجابة على استفساراتهم. كما كان 
للشركة مشاركة في المؤتمرات الخاصة بالمستثمرين لتعزيز 

التواصل مع جميع فئات المساهمين والمجتمع المالي.

عالوة على ذلك، يوفر الموقع اإللكتروني وتطبيق الموبايل 
الخاص بعالقات المستثمرين، مجموعة من المعلومات 

الخاصة بسهم الشركة والبيانات المالية والتقارير الخاصة 
بأداء الشركة، وكذلك قامت الشركة باعتماد سياسة خاصة 

لحماية حقوق المساهمين.

كما تضمـن الشـركة لجميع المساهمين حـق االطالع على 
كافــة المعلومات واإلفصاحات ذات الصلــة مــن خــالل 

نشــرها علــى الموقع اإللكتروني والتقاريــر الســنوية 
التــي تكــون متاحــة لكافــة المساهمين، باإلضافة إلــى 

تمكينهــم مــن الحصــول علــى كافــة المعلومات المتعلقة 
بأعضــاء مجلــس اإلدارة ومؤهالتهم، ومــا يمتلكــون 
مــن أســهم فــي الشــركة، ورئاســتهم أو عضويتهـم 

فـي مجالـس إدارات شـركات أخـرى، وكذلـك المعلومات 
المتعلقة بالمسؤولين التنفيذييــن بالشـركة. كمـا أنـه 

مـن المتاح لكافـة ذوي العالقة الحصــول علــى كافــة 
المعلومات ذات الصلــة.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، 
 وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات

الخاصة بالمساهمين:
قامت الشركة ومنذ تأسيسها بإنشاء سجل خاص يحفظ 
لدى وكالة المقاصة حيث تقيد فيه أسماء المساهمين 
والمعلومات الخاصة بهم وعدد األسهم المملوكة لكل 
منهم والتي يتم تحديثها بشكل يومي، كما يتم التعديل 

على سجل المساهمين بأي تغييرات قد تطرأ على البيانات 
المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من 

بيانات بهذا الخصوص.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة 
والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تقوم الشركة في البداية باإلفصاح عن تاريخ اجتماع • 
 الجمعية العامة وذلك بعد تحديد الموعد من قبل 

مجلس اإلدارة.
يتم توجيه الدعوة العامة للمساهمين للحضور • 

والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة، أيا كانت صفتها 
متضمنة جدول األعمال، وتوجه الدعوة عن طريق اإلعالن 

في صحيفتين يوميتين على األقل تصدران باللغة العربية 
وذلك مرتين قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوعين 

لإلعالن األول وقبل أسبوع لإلعالن الثاني مع نشر اإلعالن 
الثاني في الجريدة الرسمية.

كما تقوم الشركة باإلعالن عن موعد االجتماع للجمعية • 
العامة للشركة عن طريق اإلعالنات على الصفحة اإللكترونية 

لبورصة الكويت باإلضافة إلى الصفحة اإللكترونية لعالقات 
المستثمرين على الموقع الرسمي للشركة.

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

الشركة واالطالع على جميع التقارير المالية والدعوات 
 واإلفصاحات باإلضافة إلى المعلومات الخاصة بأداء 

سهم الشركة.
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القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

13. إدراك دور أصحاب المصالح 

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية 
واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

تعمل الشركة على احترام وحماية اصحاب المصالح في 
جميع معامالتها وتعامالتها الداخلية والخارجية، حيث إن 

إسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ األهمية لبناء 
القدرة التنافسية للشركة ودعم مستويات ربحيتها. وفي 

سبيل عدم تعارض معامالت اصحاب المصالح سواء كانت 
عقود أو صفقات مع الشركة مع مصلحة المساهمين، لقد 

أخذت الشركة بعين االعتبار ما يلي:

أال يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خالل • 
تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات 

الشركة االعتيادية.

أن تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية • 
واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة.

وكذلك يتوفر لدى الشركة مجموعة سياسات منها، على 
سبيل المثال ال الحصر:

سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.• 
سياسة تعارض المصالح.• 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات.• 
سياسة المعامالت مع األطراف ذات العالقة.• 

نبذة عن كيفية تشجيع اصحاب المصالح على المشاركة 
في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

تلتزم الشركة بالتعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة و أصحاب 
المصالح بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع األطراف 

المختلفة من  أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط 
تفضيلية إضافًة إلى التأكد من مراجعة الصفقات والتعامالت 

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

كما تلتزم الشركة بتزويد أصحاب المصالح بالمعلومات 
والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم بشكل منتظم وفقاً 
للعقود المبرمة معهم وبما ال يخالف سياسة سرية 

المعلومات المطبقة داخل الشركة. ويتم تضمين كافة 
العقود المبرمة مع  أصحاب المصالح

على بنود تعاقدية تضمن المحافظة على سرية المعلومات 
المقدمة لهم ألداء المهام المنوطة بهم. 

ومن جهة أخرى، تلتزم الشركة بضمان حقوق  أصحاب 
المصالح وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الكويت 

والتي تنظم العالقة بين الشركة و  وأصحاب المصالح بما 
في ذلك، على سبيل المثال، قانون العمل األهلي الكويتي، 

قانون الشركات والئحته التنفيذية، القانون التجاري، 
التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وغيرها من 

التعليمات ذات الصلة. 
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القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء

14. تحسين اإلداء 

موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول 
كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 

برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:
تلتزم الشركة بالتدريب والتأهيل المستمر والذي يوفر 

ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الفهم والمعرفة 
المناسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة، 
ويجعلهم ملمين بآخر المستجدات في المجاالت اإلدارية 

والمالية واالقتصادية ذات الصلة، باإلضافة إلى القدرة على 
التخطيط االستراتيجي وفق احتياجات 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، بشكل دوري، 

وذلك من خالل وضع مجموعة من مؤشرات قياس األداء 
مرتبطة بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة 

وجودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، كما 
قام مجلس اإلدارة باعتماد مؤشرات لقياس األداء سواء 

كانت للمجلس أو لإلدارة التنفيذية.

نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية
)Value Creation( لدى العاملين في الشركة، وذلك 

من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين 
معدالت األداء:

يحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على خلق 
القيم المؤسسية داخل الشركة، وذلك من خالل اتباع 

أعلى معايير ميثاق السلوك المهني باإلضافة إلى تطبيق 
الدليل اإلرشادي للموظفين مما يعمل على تحقيق أعلى 
المستويات المرتبطة بتطبيق ممارسات أخالقيات العمل 

وتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وتحسين معدالت 
األداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية 
لدى العاملين وتحفيزهم على العمل المستمر للحفاظ على 

السالمة المالية للشركة.
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القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية 
االجتماعية

15. المسؤولية االجتماعية 

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من 
أهداف الشركة وأهداف المجتمع:

لقد تشرفت stc بمباركة سمو أمير دولة الكويت الشيخ/ 
صباح األحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد/ الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح حفظهما الله وذلك بالتوقيع على وثيقة 
 )stc( المسؤولية االجتماعية لشركة االتصاالت الكويتية

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

المسؤولية االجتماعية التي تعني االلتزام المستمر من قبل 
شركات األعمال بالتصرف أخالقياً والمساهمة في تحقيق 

التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف 
المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، والمجتمع ككل. 

stc تسعى التباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات 
المسؤولية االجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة stc وكافة 

أطياف المجتمع، مما يخلق جواً من الوّد واأللفة والتعاون، 
ويساعد على تطوير وإنماء دولة الكويت. نحن كشركة 

كويتية، نستثمر في العالقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء 
بيننا وبين عمالئنا وبين مختلف شرائح المجتمع، إليماننا أن 

العطاء هو جوهر النجاح. 

ورغم ذلك لم تكن مكانتها في السوق المحلي فقط محور 
تركيزها. فمنذ تأسيسها منذ أكثر من عشر سنوات، لم تأُل 

stc جهداً في سبيل إبراز وتأكيد التزامها نحو المجتمع، 
حيث باتت تلعب دوراً فاعاًل في دعم المجتمع الكويتي 

بمختلف قطاعاته وفئاته. وهي تهدف أيضاً إلى عقد 
استثمارات طويلة األجل تصب في مصلحة المجتمع حاضراً 

ومستقباًل وُتبنى على أساس القيم األخالقية ومبادئ 
الحوكمة، إلى جانب الحيادية والشفافية، كما وضعت نصب 

أعينها مسؤوليتها نحو المجتمع لتتصدر أولوياتها وتتوافق 
مع أدائها المالي.

نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على 
إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي:

لمزيد من التفاصيل عن جهود الشركة المبذولة في إبراز 
دورها في األنشطة والبرامج واآلليات المتعلقة في العمل 
االجتماعي يرجى االطالع على تقرير المسؤولية االجتماعية 

المنشور على موقع الشركة اإللكتروني والتقرير السنوي 
لعام 2019.
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كلمة رئيس اللجنة:

السيد/ أمين بن فهد الشدي
رئيس لجنة التدقيق  

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

حضرات السادة المساهمين الكرام،

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

للجنة التدقيق لعام 2019م.
إن وجود لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة هو 

أحد المالمح الرئيسية التي تعكس تطبيق مبادئ حوكمة 
الشركات، حيث تقوم لجنة التدقيق بتنفيذ مهامها 

لمساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ الوظائف اإلشرافية 
والتنظيمية الالزمة لتعزيز القيم ومبادئ حوكمة الشركات 
التي من شأنها ضمان استمرارية واستقرار شركة االتصاالت 

الكويتية )stc( وتعزيز كفاءتها.

لقد واصلت اللجنة خالل العام اإلشراف على عمليات اإلبالغ 
المالي والرقابة المالية وعمليات االمتثال الخاصة بالشركة، 

مع التركيز على مجاالت محددة بما في ذلك تطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS 16( باإلضافة إلى 

اإلفصاحات الخاصة بإستحواذ الشركة التابعة.

كما أكدت لجنة التدقيق التزام شركة stc باالمتثال 
للسياسات والتعليمات الصادرة عن الهيئات التنظيمية 

باإلضافة إلى ضمان فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة 
المخاطر وامتثالها لمبادئ حوكمة الشركات. كما وتضمن 

لجنة التدقيق توافر المؤهالت المطلوبة واالستقاللية 
الالزمة لتمكين المدقق الداخلي و الخارجي من القيام 

باألداء األمثل.

تقرير لجنة التدقيق
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1. أهداف اللجنة:

يكمن الهدف من إنشاء لجنة التدقيق ترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير المالية للشركة 
باإلضافة إلى التحقق من مدى كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

2. أعضاء اللجنة:

نود اإلشارة إلى الخصائص التالية المتعلقة بتشكيل أعضاء لجنة التدقيق والتي تضمن التزام شركة stc بشروط ومتطلبات 
حوكة الشركات ذات الصلة:

جميع أعضاء اللجنة غير تنفيذيين.• 
تضم اللجنة عضو مستقل.• 
تضم اللجنة عضو ذو خبرة عملية طويلة ومؤهالت علمية في المجاالت المحاسبية والمالية. • 
عقدت اللجنة خالل عام 2019 عدد )7( اجتماعات وذلك بما يزيد عن الحد االدنى المنصوص علية في قواعد الحوكمة )4( اجتماعات.• 

صفة العضويةاالسمم

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

عضو لجنة التدقيق )غير تنفيذي(السيدة/ إيمان محمد األحمد2

عضو لجنة التدقيق )غير تنفيذي(المهندس/ عمر عبدالله النعماني3

عضو لجنة التدقيق )مستقل(السيد/ صالح أحمد الفوزان4
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تقرير لجنة التدقيق

3. أنشطة لجنة التدقيق:

لقد قامت اللجنة بعدد من األنشطة ضمن المهام 
والمسؤوليات المناطة اليها وفقاً لميثاق اللجنة ومتطلبات 

الحوكمة. يمكن إدراج هذه األنشطة كالتالى:

3.1 البيانات المالية 
قامت اللجنة بمراجعة جميع البيانات المالية الدورية )الربع • 

سنوية والسنوية( قبل عرضها على مجلس اإلدارة إلى 
جانب إبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة بهدف 

ضمان عدالة ونزاهة هذه البيانات.

 قامت اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجي لمناقشة • 
آرائه قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس اإلدارة 

التخاذ القرارت الالزمة بشأنها.

قامت اللجنة باالجتماع مع اإلدارة التنفيذية خالل مراجعة • 
البيانات المالية الدورية )الربع سنوية والسنوية( وذلك 

لالستفسار عن أهم التغيرات والتطورات التي طرأت 
على بنود القوائم المالية. كما قامت اللجنة بمناقشة 

السياسات والموضوعات المحاسبية المتبعة وتأثيرها على 
البيانات المالية.

قامت اللجنة بمراجعة السياسات المحاسبية الخاصة • 
 IFRS( بتطبيق المعايير الجديدة إلعداد التقارير المالية

15( و)IFRS 9( و)IFRS 16(، كما وتم التأكد من استيفاء 
اإليضاحات الالزمة بالقوائم المالية.

3.2 الرقابة الداخلية
قامت اللجنة بمناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي • 

المستقل المكلف بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والذي 
تم تزويد هيئة أسواق المال بنسخة عنه، حيث يهدف 

التقييم إلى إعطاء تأكيدات عن مدى كفاءة اإلجراءات 
واألنظمة المتبعة بغرض حماية الموجودات ضد أية 

خسائر ناتجة عن أي استخدام أو تصرف غير مصرح به، وأن 
المعامالت يتم تنفيذها طبقا إلجراءات التفويض المقررة 

وأن يتم تسجيلها بشكل صحيح.

قامت اللجنة بمراجعة التقارير الربع سنوية والسنوية • 
للتدقيق الشرعي الداخلي وتقارير هيئة الرقابة الشرعية 

بحضور فريق التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية قبل 
رفع التوصيات الالزمة في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة. 

تهدف المراجعة إلى التأكد من عدم وجود مالحظات 
أو مخالفات شرعية على عمليات الشركة. كما قامت 

اللجنة بالتأكد من مدى تعاون اإلدارة التنفيذية في توفير 
التسهيالت والمعلومات المطلوبة بهدف تمكين المدقق 
الشرعي من إتمام عمله بكل استقاللية وعلى أكمل وجه.

3.3 التدقيق الداخلي
قامت اللجنة بمناقشة واعتماد الخطة السنوية للتدقيق • 

 الداخلي والتي تم إعدادها بناء على تقييم المخاطر
في الشركة.

قامت اللجنة بمناقشة التقارير المـقـدمة مـن قبل إدارة • 
التدقيق الداخلي والمتعلقة بنتائج أعمال التدقيق على 

إدارات وأنشطة الشركة حيث تضمنت التقارير خطط 
عمل الشركة لمعالجة جميع مالحظات التدقيق والتي 

تهدف إلى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة 
العمليات في الشركة.

قامت اللجنة بمناقشة تقارير المتابعة الربع سـنوية • 
المـقـدمة مـن قبل إدارة التـدقـيق الداخـلي والمتعلقة 
بمتابعة مالحظات التدقيق السابقة وخطط العمل التي 

قامت بها الشركة لمعالجتها من خالل توصيات ادارة 
التدقيق الداخلى.

قامت اللجنة بمناقشة واعتماد أهداف ومؤشرات األداء • 
الرئيسية )KPIs( الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي، والتأكد 

من أن تلك األهداف والمؤشرات قد تم إعدادها وتطويرها 
في ضوء اإلرشادات الصادرة من معهد المدققين 

الداخليين )IIA( وبما يتناسب مع بيئة عمل الشركة وتحقيق 
األهداف االستراتيجية إلدارة التدقيق الداخلي.

3.4 التدقيق الخارجي
قامت اللجنة خالل اجتماعاتها الدورية مع مراقب • 

الحسابات الخارجي باالستفسار عن نطاق عمل مراجعة 
البيانات المالية، كما قامت اللجنة بالتأكد من أن فريق 

التدقيق الخارجي قد مارس مهامه باستقاللية تامة 
وأن إدارة الشركة قد وفرت جميع التسهيالت والبيانات 

المطلوبة والتي من شأنها تمكين مراقب الحسابات 
الخارجي من إتمام عمله.

قامت اللجنة باستعراض العروض المقدمة لتوفير • 
خـدمات التـدقيـق الخـارجي والتوصــية للجمعية العامة 

على تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه، 
وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط الواردة 

والمتعلقة بمتطلبات الجهات الرقابية بشأن نظام قيد 
مراقبي الحسابات والتحقق من استقالليتهم. 

كما قامت اللجنة باستعراض الـعـروض المـقدمـة لخدمـات • 
هيـئة الرقابـة الشرعيــة والتوصية لمجـلس اإلدارة لتعيين 

هيئة الرقابة الشرعية للشركـة وتحديد أتعابها.

3.5 االلتزام الرقابي
قامت اللجنة بمتابعة التقرير الدوري المعد من قبل إدارة • 

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

المتعلقة بهذا الشأن.
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البيانات المالية
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إقرار مجلس اإلدارة بشأن نزاهة
البيانات المالية

عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2019
أقر أنا الموقع أدناه بأننا قد قمنا بمراجعة البيانات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وبناًء على 

ما لدينا من معلومات، فإننا نقر بأن هذا التقرير ال يحتوي على أي بيانات غير صحيحة لمعلومات جوهرية، ولم يتم 
إغفال أي معلومات جوهرية ضرورية قد تجعل هذه البيانات المقدمة، مضللة وذلك فيما يتعلق بالفترة التي يغطيها 

هذا التقرير.
كما أنه بناًء على ما لدينا من معلومات، فإن القوائم المالية و غيرها من المعلومات المالية الواردة في هذا التقرير 
المرفق تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة 

خالل الفترة الموضحة في هذا التقرير.
ونقر بأننا مسؤولين عن إعداد ووضع إجراءات للرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية للشركة من شأنها 

تعكس مدى مصداقية ونزاهة التقارير المالية وذلك وفقاً للمعايير الدولية إلعداد تلك التقارير المالية.

الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مراقب الحسابات المستقل 
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.
 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة للشركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركتها التابعة )يشار إليها معاً بـ 
"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2019 وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات 

في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في 
ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة 
كما في 31 ديسمبر 2019 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

أساس الرأي 
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبًقا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في 

تقريرنا في قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة". ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً 
لميثاق األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادر عن المجلس الدولي لمعايير 

األخالقيات المهنية للمحاسبين. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ووفقاً لميثاق األخالقيات 
المهنية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية 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، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة 

للسنة الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة 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 في إطار 

تدقيقنا له.

لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة في قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة في تقريرنا، بما 
في ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا 

لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي 
تم تنفيذها لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة.

أ( االعتراف باإليرادات وقياسها

قامت المجموعة باالعتراف بإيرادات التشغيل الناتجة من تقديم خدمات اتصاالت الهاتف المحمول وخدمات البيانات بمبلغ 
293,713 ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

أ( االعتراف باإليرادات وقياسها )تتمة(

هناك مخاطر ترتبط بطبيعتها بدقة اإليرادات المعترف بها وذلك نتيجة تعقد بيئة تكنولوجيا المعلومات التي يتم من خاللها إصدار 
الفواتير وتحديد األسعار وغير ذلك من نظم الدعم، إلى جانب تغيير خطط األسعار والعقود متعددة العناصر المبرمة مع العمالء، والتي 

قد تؤثر على توقيت اإليرادات واالعتراف بها. إضافة إلى ذلك، يتطلب االعتراف باإليرادات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 15- 
اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء أحكاما جوهرية من اإلدارة لتحديد أسعار المعامالت المتعلقة بالعقود، وأسعار عمليات البيع 

الفردية وتوزيعها على التزامات األداء المتعلقة بالعقود المبرمة مع العمالء. 

إضافة إلى ذلك، هناك مخاطر مرتبطة بتسجيل خدمات االتصاالت واالشتراك فيها، إلى جانب صعوبة التحقق من وجود هذه 
العمليات إضافة إلى المبالغ الجوهرية وحجم المعامالت المتعلقة بهذه العمليات. ونتيجة للتعقيدات واألحكام المطلوبة لعملية 

االعتراف باإليرادات، فإن ذلك األمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، تقييم واختبار عملية تصميم وتطبيق نظم الرقابة الداخلية المتعلقة 
باالعتراف باإليرادات. وارتبطت إجراءات التدقيق على وجه الخصوص برسوم االشتراك في حزم خدمات تيليكوم وحزم البيانات، 

واستخدام الشبكات وإصدار الفواتير إلى العمالء، وقمنا بهذه اإلجراءات بمشاركة خبراءنا المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات 
لمساعدتنا في تقييم بيئة تكنولوجيا المعلومات لدى المجموعة. 

كما قمنا بتقييم مدى مالئمة العمليات واألحكام التي تطبقها اإلدارة لتحديد أسعار المعامالت في العقود، وأسعار معامالت البيع 
الفردية، وتوزيعها على التزامات األداء وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 15. كما قمنا باختبار مطابقة اإليرادات التي تقوم اإلدارة 

بإعدادها، فيما بين نظم إصدار الفواتير األساسية ودفتر األستاذ العام. إضافة إلى ذلك، فقد قمنا بتنفيذ إجراءات تحليلية موضوعية 
تضمنت مقارنة تفصيلية إليرادات السنة الحالية مع السنة السابقة، والميزانيات، مع إجراء تحليل تفصيلي شهري لبنود اإليرادات. كما 

قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية لالعتراف باإليرادات. 

تم عرض السياسة المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة باالعتراف باإليرادات في اإليضاحين رقم 2.4 ورقم 14 حول البيانات المالية 
المجمعة، على التوالي. 

ب( الرسملة واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

لدى المجموعة ممتلكات ومعدات بقيمة دفترية بمبلغ 193,466 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019، وهي تمثل االبنية 
التحتية والموجودات المتعلقة بالشبكات والمعدات ذات الصلة. في الغالب، تتضمن المشروعات الرأسمالية مجموعة من أنشطة 

الدعم والصيانة التي يصعب تسجيلها بصورة منفصلة؛ وبالتالي، فإن تحديد مدى أهلية التكاليف للرسملة يستند إلى أحكام وتقديرات 
اإلدارة. فضاًل عن ذلك، فإن توقيت رسملة هذه الموجودات وتقييم األعمار اإلنتاجية لها يعتمد بصورة جوهرية على أحكام اإلدارة. 

ونتيجة لهذه االفتراضات الذاتية وأهمية المبالغ المتعلقة بهذه المشروعات، فإن ذلك األمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. 
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

ب( الرسملة واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات )تتمة(

تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، تقييم سياسة الرسملة التي تتبعها المجموعة من حيث مدى امتثالها 
للمعايير المحاسبية ذات الصلة، واختبار أدوات الرقابة الرئيسية المطبقة على عملية رسملة الممتلكات والمعدات. إضافة إلى 

ذلك، فقد قمنا بالتحقق من عينة لرسملة نفقات المشروعات ومطابقتها مع سياسة الرسملة التي تتبعها المجموعة وإطار العمل 
المحاسبي المتعلق بها. 

كما قمنا بإجراء تقييم لألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات مقارنة باإلرشادات الواردة في السياسات واإلجراءات التي أقرتها 
المجموعة لتقييم األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات. كما قمنا بتقدير مدى كفاية إفصاحات المجموعة بشأن السياسات 

المحاسبية للممتلكات والمعدات. 

تم عرض السياسة المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بالممتلكات والمعدات في اإليضاحين رقم 2.4 ورقم 5 حول البيانات المالية 
المجمعة، على التوالي. 

ج( المحاسبة عن دمج األعمال

قامت المجموعة خالل السنة بحيازة حصة ملكية بنسبة 100    % في شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. 
)"كواليتي نت"( لقاء مقابل شراء بمبلغ 29,407 ألف دينار كويتي وتم تسجيل شهرة بمبلغ 5,446 ألف دينار كويتي. تم المحاسبة 
عن هذه الحيازة بواسطة طريقة الحيازة المحاسبية والتي قامت المجموعة بموجبها بممارسة توزيع سعر الشراء كما هو مفصح 

عنها باإليضاح 4 حول البيانات المالية المجمعة. وتوصلت اإلدارة إلى القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة لشركة 
كواليتي نت كما استعانت بخبير تقييم خارجي لدعم هذا التقييم.

ونظرا لألحكام والتقديرات الجوهرية التي تم اتخاذها من قبل اإلدارة فيما يتعلق بممارسة توزيع سعر الشراء وأهمية الحيازة من 
الناحية الكمية، توصلنا إلى أن هذا األمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية.

كجزء من إجراءات التدقيق التي قمنا بها حول كيفية المحاسبة عن عملية الحيازة، قمنا بمراجعة اتفاقية الشراء لالطالع على هذه 
المعاملة وشروطها األساسية. وتطرقنا في أعمال التدقيق ألحد الجوانب المهمة وهي كيفية قيام اإلدارة بتحديد وقياس القيمة 

العادلة للموجودات المشتراة ومن بينها الموجودات والمطلوبات المحتملة. كما تحققنا من هذا الجانب من خالل المناقشات 
التي أجريناها مع اإلدارة واستيعابنا ألعمال شركة كواليتي نت. 
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

ج( المحاسبة عن دمج األعمال )تتمة(
كما قمنا أيضا باالستعانة بالمتخصصين الداخليين لدينا لمساعدتنا في مراجعة منهجيات التقييم التي استخدمتها اإلدارة وتقييم 

االفتراضات والمدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة. إضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم 
توقيت المعالجة المحاسبية ومدى مالءمتها ومنهجية التعامل المحاسبي ومقابل عملية الحيازة في ضوء االتفاقيات التعاقدية 

المتعلقة بها. إضافة إلى ذلك، قمنا باختبار تقييم الدقة المحاسبية.

عالوًة على ذلك، قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة الواردة باإليضاح 4 حول البيانات المالية المجمعة.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير 

السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد 
حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي 

للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا 
كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية 

بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات 
األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب 

إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن 

أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن 
الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ 
االستمرارية مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية 

المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية 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 وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد 
تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات 

االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 

كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاما مهنيًة وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما 
قمنا بما يلي: 

· تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ 	
إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على 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 المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

· فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء 	
الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 

· تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة 	
من قبل اإلدارة. 

· التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي 	
حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً 

حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، 
يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل 

رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب 
الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على 

أساس مبدأ االستمرارية.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

· تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت 	
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.

· الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي 	
حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل 

المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في 
ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 

نزود أيًضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا بكافة 
 العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة، متى كان

 ذلك مناسباً.  

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية 
المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا ما لم 
يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في 

تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل 
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضاً أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس 

إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة 
المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي 
يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التأسيس 
والنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. 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 األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على 

وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 

وليد عبد الله العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ

إرنست ويونغ 
العيبان والعصيمي وشركاهم

3 فبراير 2020

الكويت
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.  وشركتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2019

2019إيضاحات
ألف دينار كويتي

2018
ألف دينار كويتي

الموجودات
موجودات غير متداولة

5193,466150,544ممتلكات ومعدات 
-626,206الشهرة وموجودات غير ملموسة 

219,672150,544

موجودات متداولة 
9,0626,863مخزون

5,3693,955مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
735,78935,756مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

844,42142,527موجودات عقود
976,73965,710النقد والنقد المعادل

171,380154,811
391,052305,355إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
1049,93749,937رأس المال

1022,84218,244احتياطي إجباري
1022,84118,243احتياطي اختياري
)315()562(احتياطيات أخرى 

120,303105,872أرباح مرحلة 

215,361191,981إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة 
118,2655,286مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-1211,250 تسهيالت تمويل إسالمي 
-135,437دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

24,9525,286

مطلوبات متداولة 
-128,750 تسهيالت تمويل إسالمي 

13141,989108,088 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

150,739108,088
175,691113,374إجمالي المطلوبات

391,052305,355مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الدكتور/ محمود احمد عبد الرحمن 
رئيس مجلس اإلدارة 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.  وشركتها التابعة
بيان الدخل المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

إيضاحات
2019
ألف

 دينار كويتي

2018
ألف

 دينار كويتي

14293,713287,851اإليرادات 

)139,341()148,534(15مصروفات تشغيل 

)21,731()24,649(تكاليف موظفين 

المدينــة  واألرصــدة  التجارييــن  للمدينيــن  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر 
العقــود  وموجــودات  )18,241()12,709(7,8األخــرى 

)25,567()37,742(5,6استهالك وإطفاء 

)34,796()25,271(16مصروفات عمومية وإدارية 

)108()1,031(تكاليف تمويل 

172,2024,934إيرادات أخرى 

ــح قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم  الرب
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــأة أعض ــزكاة ومكاف ــة وال ــة الوطني 45,97953,001العمال

)458()395(18حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

)1,407()1,307(18ضريبة دعم العمالة الوطنية

)563()523(18الزكاة

)152()152(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

43,60250,421صافي ربح السنة 

1987101ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.  وشركتها التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

 
2019
ألف

 دينار كويتي

2018
ألف

 دينار كويتي

إيضاح

43,60250,421صافي ربح السنة 

خسائر شاملة أخرى: 

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المجمع: 

)315()247(11خسائر إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

)315()247(خسائر شاملة أخرى للسنة 

43,35550,106إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.  وشركتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

رأس
 المال 

احتياطي
 اجباري 

احتياطي
 اختياري 

احتياطيات 
أخرى 

أرباح 
المجموعمرحلة

ألف 
دينار 
كويتي

ألف 
دينار 
كويتي

ألف 
دينار 
كويتي

ألف 
دينار 
كويتي

ألف 
دينار 
كويتي

ألف 
دينار 
كويتي

105,872191,981)315(49,93718,24418,243الرصيد في 1 يناير 2019 

43,60243,602-   -   -   -   صافي ربح السنة 

)247(-   )247(-   -   -   خسائر شاملة أخرى للسنة 

43,60243,355)247(---   اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

-   )9,196(-   4,5984,598-   تحويالت إلى االحتياطيات )إيضاح 10( 

)19,975()19,975(-   -   -   -   توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 10( 

120,303215,361)562(49,93722,84222,841الرصيد في 31 ديسمبر 2019 

156,856   81,032-   12,943 49,93712,944الرصيد في 1 يناير 2018 )معاد إدراجه(

50,42150,421-   -   -   -   صافي ربح السنة

)315(-   )315(-   -   -   خسائر شاملة أخرى للسنة

50,42150,106)315(---   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

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

)14,981()14,981(-   -   -   -   توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 10( 
105,872191,981)315(49,93718,24418,243الرصيد في 31 ديسمبر 2018 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع.  وشركتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 

2019إيضاحات
ألف دينار كويتي

2018
ألف دينار كويتي

أنشطة التشغيل
ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ومخصــص ضريبــة دعــم 

45,97953,001العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة  

تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح السنة بصافي التدفقات النقدية:
5,637,74225,567استهالك وإطفاء 

1,031108تكاليف تمويل 
73,9432,643خسائر االئتمان المتوقعة - مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

88,76615,598خسائر االئتمان المتوقعة – موجودات عقود
111,6431,758مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

-650شطب ممتلكات ومعدات 
)654(1,019مخصص )رد( مخزون بطيء الحركة

)4,238(-17استرداد مطلوبات انتفت الحاجة اليها 
100,77393,783أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل: 

6,679)2,998( )الزيادة( النقص في المخزون
698)3,948( )الزيادة( النقص في المدفوعات مقدما والموجودات األخرى 

)7,185(2,336 النقص )الزيادة( في المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى 
)10,889()10,522( الزيادة في موجودات العقود 

9,6343,720الزيادة في دائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى 

95,27586,806التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
)417()880(11مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

94,39586,389صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
أنشطة االستثمار

)31,102()58,549(5حيازة ممتلكات ومعدات 
-)18,793(4صافي التدفقات النقدية الصادرة لدمج األعمال

-)24,011(9الحركة في ودائع إسالمية 
)31,102()101,353(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل
)12,704()17,490(10توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

-)8,165(13سداد التزامات تأجير 
)9,036(1220,000متحصالت من )مبالغ مسددة( لتسهيالت تمويل إسالمي 

)42()369(تكاليف تمويل مدفوعة 
)21,782()6,024(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

33,505)12,982(صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل 
65,71032,205النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

952,72865,710النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

بنود غير نقدية 
التعديالت على المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى نتيجة تطبيق المعيار 

-2,534الدولي للتقارير المالية 16

التعديالت على الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
-17,005المالية 16

-)19,539(التعديالت على الممتلكات والمعدات نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16
--إجمالي البنود غير النقدية

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1 معلومات حول الشركة 

تتضمن الشركة األم شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركتها التابعة )يشار إليها معاً بـ "المجموعة"(. إن 
الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية تأسست وفقاً للمرسوم األميري رقم 187 بتاريخ 22 يوليو 2008 لتشغيل وإدارة شبكة 
اتصاالت الهواتف المتنقلة وخدمات الداتا في دولة الكويت وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2007. تم تسجيل الشركة األم في السجل 
التجاري بتاريخ 9 نوفمبر 2008 بموجب رقم تسجيل 329673 وبدأت عملياتها التجارية باسم "ڤيـڤا" بتاريخ 3 ديسمبر 2008. خالل 

السنة، قامت الشركة األم بتغيير اسمها التجاري من فيفا الى شركة STC الكويت. 

إن األغراض التي أسست من أجلها الشركة األم هي تقديم جميع خدمات االتصاالت المتنقلة ونظام المناداة في دولة الكويت 
طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ووفقا للضوابط التي تضعها وزارة االتصاالت. وفي هذا الخصوص، تقوم الشركة األم بأنشطة 

األعمال اآلتية:

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

أ استيراد وتصدير األجهزة والمعدات واألدوات الالزمة ألغراض الشركة األم.	(
أ شراء أو استئجار خطوط االتصال والتسهيالت الالزمة لتقديم خدمات الشركة األم وذلك بالتنسيق ودون تداخل أو تعارض 	(

مع الخدمات التي تقدمها الدولة.
أ شراء امتيازات التصنيع ذات العالقة المباشرة بخدمات الشركة األم من الشركات الصناعية أو تصنيعها في دولة الكويت 	(

)وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع(.
أ  إدخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبيعة مشابهة أو مكملة لخدمات االتصاالت الالسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات	(

أو تكاملها.
أ إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة األم بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة األم، وذلك بالتعاون مع الجهات 	(

ذات االختصاص داخل دولة الكويت وخارجها.
أ إنشاء وشراء وبناء وتملك األراضي والمنشآت الالزمة لتحقيق أغراض الشركة األم )في الحدود المسموح بها وفقا للقانون(.	(
أ شراء كافة المواد واآلالت الالزمة لقيام الشركة األم بأغراضها وصيانتها بكافة الطرق الحديثة الممكنة.	(
أ استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات 	(

متخصصة وتفويض مجلس اإلدارة بالقيام بذلك.

يتم إدراج أسهم الشركة األم في بورصة الكويت. الشركة األم هي تابعة لشركة االتصاالت السعودية )"االتصاالت السعودية" 
أو "الشركة األم الكبرى"( والمدرجة في السوق المالية السعودية.

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

تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقاً لقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 3 فبراير 2020. يحق 
لمساهمي الشركة األم تعديل هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بعد إصدارها. 

تم توضيح التفاصيل حول الشركة التابعة في اإليضاح 2.4.

2.1 أساس اإلعداد

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

يتم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية. 

تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي، والذي يمثل العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2.2 التغيرات في السياسات المحاسبية 

إن السياسات المحاسبية المطبقة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق التغيرات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية 16 "عقود التأجير" اعتبارا من 1 يناير 2019 والسياسة المحاسبية الجديدة المتعلقة بحيازة شركة تابعة خالل السنة. 

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 "عقود التأجير"
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 الصادر في يناير 2016 في تاريخ التطبيق المبدئي 1 يناير 2019. ويحل المعيار 

الدولي للتقارير المالية 16 محل معيار المحاسبة الدولي 17، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية-4 وتفسير لجنة 
التفسيرات الدائمة-15 وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة-27. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 16 مبادئ االعتراف والقياس والعرض 

واإلفصاح عن عقود التأجير. يعرض اإليضاح رقم 2.4 السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بعقود التأجير وفقا للمعيار الدولي للتقارير 
المالية 16. 

إفصاحات االنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 بواسطة طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي وبالتالي لم يتم إعادة إدراج 

المعلومات المقارنة. تم تسجيل كل من مطلوبات التأجير وموجودات حق االستخدام بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير المستقبلية، 
وبالتالي لم يتم تسجيل أي تأثير ناتج على األرباح المرحلة كما في 1 يناير 2019.

قامت المجموعة أيضاً بتطبيق المبررات العملية المتاحة والتي قامت بموجبها بما يلي:

· استخدام معدل خصم فردي لمحفظة عقود التأجير ذات الخصائص المتماثلة بصورة معقولة.	
· االعتماد على تقييم لما إذا كانت عقود التأجير ذات شروط مجحفة وذلك مباشرًة قبل تاريخ التطبيق المبدئي.	
· تطبيق إعفاءات عقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير ذات مدة عقد تأجير تنتهي خالل 12 شهراً في تاريخ التطبيق المبدئي. 	
· استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد التأجير في حالة عقود التأجير التي تتضمن خيارات مد أجل أو إنهاء عقد التأجير. 	

تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام في " الممتلكات والمعدات" ومطلوبات التأجير في "الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة 
األخرى" في بيان المركز المالي المجمع.

إن التأثير على بيان المركز المالي المجمع )الزيادة/ )النقص(( كما في 1 يناير 2019 كما يلي:

ألف دينار كويتي

الموجودات
13,880ممتلكات ومعدات )إيضاح 5(

)2,534(مدفوعات مقدًما وموجودات متداولة أخرى

11,346إجمالي الموجودات

المطلوبات
11,346الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى )إيضاح 13(

11,346إجمالي المطلوبات

قامت المجموعة بخصم التزامات التأجير المستقبلية الخاصة بها باستخدام معدل االقتراض المتزايد كما في 1 يناير 2019. بلغ المتوسط 
المرجح للمعدل المطبق 3.5    % كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

2019

ألف دينار كويتي

8,208مصروف استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 5(
352تكلفة تمويل مطلوبات التأجير )إيضاح 13( 
127مصروف إيجار – عقود تأجير قصيرة األجل

8,687إجمالي المبالغ المسجلة في بيان الدخل المجمع

نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16، انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية، بينما ارتفعت مصروفات االستهالك واإلطفاء إلى 
حد يبلغ 8,208 ألف دينار كويتي. 
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2.2 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(

المحاسبة عن دمج األعمال والشهرة
خالل السنة، قامت الشركة األم بحيازة حصة ملكية بنسبة 100    % في شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. 

)"الشركة التابعة"( وهي شركة يقع مقرها في دولة الكويت. تم عرض السياسات المحاسبية للمحاسبة عن دمج األعمال 
والشهرة في اإليضاح رقم 2.4. 

2.3 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد

لم يتم إجراء التطبيق المبكر لعدد من المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية 
التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020 عند إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. ليس من المتوقع أن يكون ألي من هذه تأثير 

جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة كل من البيانات المالية للشركة األم وشركتها التابعة )الشركة المستثمر فيها التي تسيطر 
عليها الشركة األم(. تنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموعة للمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها 

في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. 
وبصورة محددة، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:

· السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة 	
الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

· التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و	
· القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها	

هناك افتراض عادًة بإن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من 
أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات والظروف ذات 

الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
· الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها	
· الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى	
· حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة	

تعيد المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت 
المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة.

يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد 
المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة 

التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في البيانات المالية المجمعة اعتبارا من تاريخ ممارسة المجموعة للسيطرة وحتى تاريخ 
توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقد السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات 
والحصص غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل المجمع. يتم 

االعتراف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

فيما يلي تفاصيل حول الشركة التابعة: -

حصة الملكية كما في 31 اسم الشركة التابعة
بلد التأسيساألنشطة الرئيسيةديسمبر 2019

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت 
خدمات اإلنترنت واتصال 99    %ذ.م.م )إيضاح 4( *

الكويتالبيانات

* إن المجموعة هي المالك المستفيد لألسهم المتبقية في الشركة التابعة المذكورة أعاله.
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2.4    ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

أساس التجميع )تتمة(
يتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة لنفس تواريخ البيانات المالية المجمعة كما في الشركة األم باستخدام سياسات محاسبية 

متسقة. يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة، بما في ذلك األرباح بين شركات المجموعة واألرباح والخسائر غير 
المحققة وتوزيعات األرباح عند التجميع. 

دمج األعمال والشهرة
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة. تقاس تكلفة الحيازة وفقاً لمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة العادلة في 

تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، تقوم المجموعة بقياس الحصص غير 
المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج تكاليف 

الحيازة المتكبدة في المصروفات اإلدارية.

عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب وفقاً 
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. يتضمن ذلك الفصل بين المشتقات المتضمنة في 

العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.

إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل 
المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية. يتمثل المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام في 

أداة مالية وتقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 "األدوات المالية"، ويتم قياسه بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة 
العادلة في بيان الدخل الشامل المجمع طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. ويتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن 

نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة مع إدراج التغيرات في القيمة ضمن األرباح أو 
الخسائر.

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )التي تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المحول والقيمة المسجلة للحصص غير المسيطرة واي حصة 
ملكية محتفظ بها سابقا على صافي الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة(. إذا كانت القيمة العادلة لصافي 

الموجودات التي تم حيازتها تتجاوز إجمالي المقابل المحول، تعيد المجموعة تقييم مدى صحة قيامها بتحديد كافة الموجودات التي تم 
حيازتها وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ الحيازة. إذا 

كانت نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها عن إجمالي المقابل المحول، يدرج الربح 
في األرباح أو الخسائر.

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع 
الشهرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاريخ الحيازة، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج النقد التي من المتوقع أن تستفيد من 

دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.

عندما يتم إدراج الشهرة ضمن أحد وحدات إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية 
المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد االرباح أو الخسائر الناتجة عن البيع. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على 

أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد. 

االعتراف باإليرادات
تعمل المجموعة بصورة رئيسية في مجال تقديم خدمات االتصاالت الخلوية المتنقلة وخدمات البيانات في دولة الكويت. ويتم تقديم 

الخدمات ضمن عقود محددة ومنفصلة مبرمة مع العمالء ويتم التعامل معها كمجموعة من البضاعة والخدمات.

بيع البضاعة واإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات
طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 15، توصلت المجموعة إلى أنه يتم تحديد التزامات األداء التعاقدية بصورة نموذجية لألجهزة )الهواتف 
المحمولة وأي أجهزة أخرى( وللخدمات المقدمة إلى العمالء )البيانات والخدمات الصوتية( ويتم تسجيل اإليرادات من التزامات األداء إما 

في مرحلة زمنية معينة أو على مدار الوقت عند الوفاء بالتزامات األداء التعاقدية ذات الصلة للعميل.

وتحدد المجموعة أن يتم توزيع أسعار البيع المستقلة على التزامات األداء طبقاً للعقود استنادا إلى أسعار البيع المعروضة. وتقوم 
المجموعة بإجراء تقييم لما إذا كان العقد يستوفي المعايير طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 15 وفي حالة عدم استيفاء المعايير، يتم 

تسجيل اإليرادات عند استالم المقابل النقدي وكونه غير قابل لالسترداد بناء على الشروط التعاقدية. 
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2.4    ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

االعتراف باإليرادات )تتمة(
بيع البضاعة واإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات )تتمة(

بالنسبة للعقود ذات األصناف المجمعة، يتم توزيع اإليرادات على بيع األجهزة والخدمات بشكل منفصل في حالة إذا كانت منفصلة، 
أي أن يكون المنتج أو الخدمة محددة بشكل منفصل عن غيرها من األصناف ضمن العقد ذي األصناف المجمعة في حالة إمكانية 

استفادة العميل منها. وتسجل المجموعة المبلغ الموزع عن بيع األجهزة كإيرادات عندما تنقل السيطرة على الجهاز إلى العميل وفي 
المقابل إنشاء موجودات العقد. تسجل المجموعة اإليرادات الموزعة كإيرادات على مدار الوقت عند تقديم الخدمات.

تكاليف العقود
طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 15، يتم تأجيل التكلفة اإلضافية المتكبدة لحيازة عقد مع أحد العمالء وإطفاؤها على مدار 

عمر العقد ذي الصلة. ويتم تصنيف التكاليف المؤجلة كأصل في بيان المركز المالي المجمع. 

الخدمات ذات القيمة المضافة – العمل كشركة أساسية مقابل العمل كوكيل
تقدم المجموعة بعض الخدمات ذات القيمة المضافة إلى عمالئها والتي تتميز بخدمات سداد الفواتير عبر اإلنترنت. وطبقا 

للسياسة المحاسبية السابقة، واستناداً إلى وجود مخاطر االئتمان وطبيعة المقابل النقدي الوارد في العقد، توصلت المجموعة 
إلى أنها تتعرض للمخاطر والمزايا الجوهرية المرتبطة ببيع الخدمات إلى عمالئها والمحاسبة عن العقود بصفتها شركة أساسية.

طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 15، قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت تمارس السيطرة على سلعة أو خدمة محددة قبل 
تحويلها إلى العميل. وتوصلت إلى أنها ال تسيطر على الخدمات قبل تحويلها إلى العميل. وبالتالي، فإنها تعمل كوكيل بدال من 

شركة أساسية فيما يتعلق بهذه العقود.

برنامج والء العمالء 
إن المكافآت الناتجة عن متحصالت البيع يتم تأجيلها حتى يحصل العميل على المكافأة أو يتم الوفاء بااللتزام المتعلق بالمكافأة.

يتم االعتراف باإليرادات المؤجلة في بيان الدخل المجمع عندما ال يكون من المحتمل الحصول على مكافآت االئتمان.

موجودات ومطلوبات العقود 
تقوم المجموعة بتسجيل موجودات العقد عندما يتم تسليم البضاعة والخدمات إلى العميل، بالرغم من أن حق المجموعة في 

مقابل التزام األداء يرتبط بالوفاء بالتزامات أداء أعمال أخرى ضمن نفس العقد. تتعلق موجودات العقد بصورة رئيسية بحقوق 
المجموعة في الحصول على المقابل النقدي لتقديم بضاعة وخدمات في المستقبل. 

تسجل المجموعة مطلوبات العقود عندما يتم استالم المدفوعات من العميل مقدما قبل تقديم البضاعة والخدمات. تقوم 
المجموعة بالمحاسبة عن موجودات ومطلوبات العقود على أساس كل عقد على حدة بحيث يتم عرض كل عقد سواء بصافي 

موجودات العقد أو صافي مطلوبات العقد. 

تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة 
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بعد تصنيفها إلى متداولة/غير متداولة. يكون 

األصل متداواًل عندما: 

· يكون من المتوقع تحقيقه أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل المعتادة، 	
· يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية، 	
· من المتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهراً من تاريخ البيانات المالية المجمعة، أو	
· يكون عبارة عن نقد أو نقد معادل ما لم يتم منع تبادله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد 	

فترة البيانات المالية المجمعة. 
· 	

ُتصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

يعتبر االلتزام متداواًل عندما: 
· يكون من المتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل المعتادة، 	
· يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية، 	
· يجب تسويته خالل اثني عشر شهراً بعد فترة البيانات المالية المجمعة، أو 	
· ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً من فترة البيانات المالية المجمعة	

تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
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قياس القيمة العادلة 
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منتظمة بين أطراف في السوق 

في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في: 

· السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 	
· السوق األكثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام، في حالة غياب السوق الرئيسي. 	

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من المحتمل ان يستخدمها المشاركون في السوق عند 
تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع االستفادة القصوى من 
المدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن الجدول 
الهرمي للقيمة العادلة، والمبين الحقا، استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل:

· المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛	
· المستوى 2: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة ملحوًظا 	

بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
· المستوى 3: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة ملحوًظا.	

بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية مقابل معدل 
العائد السوقي الحالي ألدوات مالية مماثلة. 

ممتلكات ومعدات 

االعتراف والقياس
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تتضمن التكلفة 

النفقات التي تتعلق بصورة مباشرة بشراء األصل. وتشمل تكلفة الموجودات التي أنشأتها المجموعة ما يلي:

· تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛	
· أي تكاليف أخرى متعلقة مباشرة بتحويل الموجودات لالستخدام المقصود منها؛ و	
· التكاليف المقدرة لتفكيك وإزالة المعدات واستعادة الموقع الموجودة فيه، عندما يكون لدى المجموعة التزام بازالة األصل أو 	

استعادة الموقع.  

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

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

يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع بند من بنود الممتلكات والمعدات )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع 
والقيمة الدفترية للبند( في بيان الدخل المجمع. يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض في 

القيمة، إن وجدت. يبدأ استهالك هذه الموجودات عند جاهزيتها لالستخدام وفقاً لسياسة المجموعة. 

مصروفات الحقة 
يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة. يتم تسجيل 

تكاليف الصيانة والتصليح المستمرة كمصاريف عند تكبدها.
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ممتلكات ومعدات )تتمة(
االستهالك 

يتم تحميل االستهالك على بنود الممتلكات والمعدات من تاريخ جاهزيتها لالستخدام. يتم احتساب االستهالك بشطب تكلفة 
بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمتها التخريدية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يتم االعتراف باالستهالك في بيان الدخل المجمع. فيما يلي األعمار االنتاجية المقدرة للبنود الهامة من الممتلكات والمعدات: 

5-20 سنةمعدات الشبكة والبنية التحتية

3-5 سنواتموجودات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات

5 سنواتأثاث وتركيبات

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم التخريدية بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة متى كان ذلك مناسًبا. 

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

المقدر للممتلكات والمعدات في بداية فترة التغير بدون أثر رجعي.

موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم حيازتها بشكل منفصل مبدئياً بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. إن تكلفة 

الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها ضمن معاملة دمج األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ الحيازة. بعد االعتراف 
المبدئي يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة إن 

وجدت. تتضمن التكلفة تكلفة الشراء والتكاليف المرتبطة باألصل مباشرة لغرض االستخدام المقصود منه.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها محددة أو غير محددة. تطفأ الموجودات غير الملموسة المحددة 
لقيمها التخريدية على مدى أعمارها االنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لغرض تحديد االنخفاض في قيمتها في حالة وجود 

ما يشير إلى انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة. يتم في نهاية كل سنة مالية على األقل مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة 
اإلطفاء لألصل المالي محدد العمر اإلنتاجي. يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو نمط االستهالك المتوقع 
للمزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، متى كان ذلك مناسباً، ويتم التعامل 

معها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم تسجيل مصروف اإلطفاء عن الموجودات غير الملموسة محددة العمر اإلنتاجي في 
بيان الدخل المجمع.

يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة على أنها الفرق بين صافي متحصالت البيع 
والقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في بيان الدخل المجمع عند إلغاء االعتراف باألصل. 

فيما يلي ملخص السياسيات المطبقة على الموجودات غير الملموسة للمجموعة:

أخرىعالقات العميلالترخيص 

15 سنة 11-7 سنة 20 سنة األعمار اإلنتاجية

القسط الثابتالقسط الثابتالقسط الثابتطريقة اإلطفاء المستخدمة

مشتراةمشتراةمشتراةتم إنتاجها داخلًيا أو مشتراة

مخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس المتوسط 

المرجح وتتضمن المصاريف المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين. إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو 
سعر البيع المقدر في إطار النشاط العادي لألعمال ناقصاً التكاليف المقدرة الالزمة إلتمام البيع.

األدوات المالية 
تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية  

وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى نموذج األعمال المستخدم إلدارة 
الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. 
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األدوات المالية )تتمة(
تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(
تقييم نموذج األعمال 

تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها للموجودات المالية لتحقيق 
األغراض من األعمال. تتضمن المعلومات التي يتم مراعاتها ما يلي:

· السياسات واألهداف الموضوعة للموجودات المالية وتطبيق تلك السياسات عملياً،	
·  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة	

تلك المخاطر.

يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيناريو 
حاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية 

للشركة، لن تغير المجموعة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال، ولكنها ستدرج هذه 
المعلومات في المستقبل عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً. 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط )اختبار مدفوعات أصل المبلغ 
والفائدة فقط(

تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار مدفوعات أصل المبلغ 
والفائدة فقط. ألغراض هذا االختبار، ُيعرف "أصل المبلغ" بأنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد يتغير على 

مدى عمر األصل المالي. وُتعرف الفائدة بأنها المقابل لقاء القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان المرتبطة بأصل المبلغ ومخاطر 
اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف وكذلك هامش الربح. وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتمثل في 

مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، تراعي المجموعة ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية قد تغير من توقيت أو 
مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط.

أجرت المجموعة تقييم لموجوداتها المالية التي تتضمن موجودات العقود والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى والنقد 
والنقد المعادل، وانتهت إلى أن هذه الموجودات محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ومن المتوقع أن ينشأ عنها 

تدفقات نقدية تمثل أصل المبلغ والفائدة فقط. قامت المجموعة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لهذه األدوات 
وانتهت إلى أنها تستوفي معايير القياس بطريقة التكلفة المطفأة. 

إن القياس الالحق لموجودات العقود والمدينين التجاريين يتم مقابل المبلغ األصلي غير المخصوم الصادر به فواتير ناقصا أي 
خسائر ائتمانية متوقعة. 

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو تقوم 
المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل في معاملة يتم خاللها تحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة 

لملكية األصل المالي. يتم االعتراف بأي فوائد على الموجودات المالية المحولة التي تقوم المجموعة باستحداثها أو االحتفاظ بها 
كأصل أو التزام مستقل. كما تسجل أي أرباح أو خسائر عند إلغاء االعتراف في بيان الدخل المجمع. 

المطلوبات المالية 
تسجل كافة المطلوبات مبدئياً في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. 

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالتزام مالي عند انتهاء االلتزامات التعاقدية منه أو إلغاءها أو انتهاءها. 

تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف بالمطلوبات المالية 
األخرى مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصاً أي تكاليف تتعلق مباشرة بالمعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات 

المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. 

تتكون المطلوبات المالية من تسهيالت التمويل اإلسالمي والدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى. 
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األدوات المالية )تتمة(
تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(
انخفاض القيمة

الموجودات المالية غير المشتقة 
قامت المجموعة بتسجيل خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية سابقاً استنادا إلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة 

طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. 

بالنسبة لموجودات العقود والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى، قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة، وقامت 
باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة. كما قامت المجموعة باستحداث مصفوفة مخصصات تستند الى الخبرة 
التاريخية للمجموعة فيما يتعلق بخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين، والبيئة االقتصادية 

للمجموعة. قامت اإلدارة بتوزيع بنود المدينين التجاريين وموجودات العقود الى فئات استناًدا إلى العوامل الديموغرافية 
للمحافظ األساسية. 

تعامل اإلدارة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة 90 يوماً. ومع ذلك، 
قد تعتبر اإلدارة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى عدم 

احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل. 

الموجودات غير المالية 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة، بخالف المخزون، بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما 

إذا كان هناك مؤشر على االنخفاض في القيمة. في حال وجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة الممكن استردادها لألصل. يتم 
االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة الممكن استردادها.

تمثل القيمة الممكن استردادها لألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما 
أعلى. عند تقدير القيمة أثناء االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام سعر 

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

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع. يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إذا كانت القيمة 
الدفترية لألصل ال تتجاوز القيمة الدفترية بالصافي بعد االستهالك واالطفاء التي كان سيتم تحديدها في حالة إلغاء االعتراف 

بخسائر انخفاض القيمة. ويتم تسجيل رد خسائر انخفاض القيمة مباشرة في بيان الدخل المجمع. 

انخفاض قيمة المخزون
يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديم أو متقادم، 

يتم عمل تقدير لصافي القيمة الممكن تحقيقها. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل التقدير على أساس فردي. يتم تقييم 
المبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي، ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، بشكل مجمع ويتم تطبيق مخصص على أساس عمر أو 

تقادم المخزون استنادا إلى أسعار البيع التاريخية.

مكافآت الموظفين 
إن حقوق التقاعد والمزايا االجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين الكويتيين يتم تغطيتها حسب أنظمة المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من المجموعة والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب. يتم 
احتساب حصة المجموعة من المساهمات في هذا النظام كمصاريف في بيان الدخل المجمع في السنة التي تتعلق بها.

يستحق الموظفين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنصوص قانون العمل الكويتي واللوائح الداخلية للمجموعة على 
أساس مدة الخدمة وآخر راتب والعالوات المدفوعة األخرى. إن القيمة الحالية غير الممولة لمكافأة نهاية الخدمة، يتم تحديدها 

بشكل سنوي من خالل التقييمات االكتوارية باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. يشتمل التقييم اإلكتواري على إجراء 
االفتراضات المتنوعة مثل تحديد معدل الخصم، وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدالت الوفيات. يتم مراجعة هذه االفتراضات 

في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة.
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األدوات المالية )تتمة(
مقاصة األدوات المالية

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

وتسوية المطلوبات في آن واحد.

تكاليف التمويل 
تتكون تكاليف التمويل من المصروفات المتعلقة بتسهيالت التمويل اإلسالمي. يتم تسجيل المصروفات باستخدام طريقة العائد 

الفعلي في بيان الدخل المجمع.

مخصصات
يتم االعتراف بالمخصص في حال كان على المجموعة التزامات قانونية حالية أو استداللية نتيجة حدث وقع في السابق، ويمكن 

تقديرها بشكل موثوق فيه ويكون من المحتمل أن يتطلب تسوية هذا االلتزام تدفق منافع اقتصادية خارج المجموعة. يتم 
قياس المخصصات على أساس أفضل تقدير إلدارة المجموعة للنفقات المطلوبة لسداد االلتزام بتاريخ البيانات المالية المجمعة 

ويتم خصمها إلى القيمة الحالية إذا كان التأثير مادي.

عقود التأجير
عند بدء العقد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل عقًدا تأجيرًيا ام ال. إن العقد يعتبر عقًدا تأجيرًيا في حالة إذا كان 

العقد ينص على الحق في استخدام األصل المحدد لفترة زمنية مقابل مبلغ نقدي. في حالة تم تحديد العقد على أنه عقد تأجير، 
تعترف المجموعة باألصل المرتبط بحق االستخدام الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات األساسية ومطلوبات التأجير 

لسداد مدفوعات التأجير في تاريخ بدء التأجير.

موجودات حق االستخدام
يتم مبدئيا قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتكون من المبلع المبدئي اللتزام التأجير المعدل مقابل أي مدفوعات 

تأجير مؤداة في أو قبل تاريخ البدء زائدا التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة. يتم الحقا استهالك اصل حق االستخدام على 
أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار. إضافة الى ذلك، يتم تخفيض قيمة اصل حق االستخدام بصفة دورية مقابل خسائر 

انخفاض القيمة – عن وجدت. 

مطلوبات التأجير 
في تاريخ بدء عقد التأجير تسجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها على 

مدى مدة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة ناقًصا أي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات تأجير متغيرة التي 
تستند إلى مؤشر أو معدل ما، والمبالغ التي من المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد 

التأجير على سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد بصورة معقولة من أنه سيتم ممارسته من قبل المجموعة ومدفوعات 
غرامات إنهاء مدة عقد التأجير، في حالة كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء. يتم تسجيل مدفوعات 
التأجير المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما كمصروفات )إال في حالة تكبدها إلنتاج مخزون( في الفترة التي يقع فيها 

الحدث أو الظرف التي تستدعي سداد المدفوعات. 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد التأجير في 
حالة إذا كان معدل االقتراض المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ 

مطلوبات عقد التأجير لكي يعكس تراكم تكلفة الفائدة بينما يتم تخفيضه مقابل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك 
يعاد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو تغير في مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعات عقد 

التأجير )على سبيل المثال التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة من التغير في المعدل أو المؤشر المستخدم في تحديد 
مدفوعات التأجير هذه( أو تغير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة.

يتم تسجيل المدفوعات بموجب عقود التأجير التشغيلي – المعفاة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - في بيان الدخل 
المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. كما يتم تسجيل حوافز عقود التأجير كجزء ال يتجزأ من اجمالي 

مصروفات العقد على مدى فترة عقد التأجير. 
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مطلوبات وموجودات محتملة
يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يفصح عنها ما لم يكن تدفق موارد تتضمن منافع 

اقتصادية الى خارج المجموعة أمراً مستبعداً. 

يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق المنافع 
االقتصادية إلى المجموعة أمراً محتماًل.  

معامالت بالعمالت األجنبية 
ُتعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي، الذي يعتبر العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم. تحدد كل شركة في 

المجموعة عملتها الرئيسية وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية. 

المعامالت واألرصدة
يجري قيد المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل شركات المجموعة وفقاً ألسعار صرف العملة الرئيسية الفورية بتاريخ 

تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة. 

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية وفقاً لسعر صرف العملة الرئيسية الفوري السائد بتاريخ البيانات 
المالية المجمعة. تؤخذ جميع الفروق إلى بيان الدخل المجمع. 

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمدرجة بعملة اجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في 
تاريخ المعامالت المبدئية. ويتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والمدرجة بعمالت اجنبية باستخدام أسعار 

الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع أي شهرة ناتجة عن حيازة عملية أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة 
على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناشئة عن الحيازة كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية وتحويلها بالسعر 

الختامي.

النقد والنقد المعادل 
يتكون النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل ذات 

فترات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل، وتتعرض لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة. 

3 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة 
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية المجمعة. إال 

أن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية 
للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. 

التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالتقديرات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ 

البيانات المالية المجمعة والتي تنطوي على مخاطر جوهرية بأن تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات 
والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

انخفاض قيمة المخزون 
يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديم أو متقادم يتم تقدير صافي 

قيمته الممكن تحقيقها. يتم هذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية بصورة فردية لكل بند من بنود المخزون. 

انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
يتم في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر أو 

دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي لألصل. فإذا ما توفر هذا 
المؤشر أو الدليل، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل وتسجل خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع عندما 

تتجاوز القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن استرداده.

األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
تحدد إدارة المجموعة االعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة لغرض احتساب االستهالك 

واإلطفاء على التوالي. يتم تحديد هذا التقدير اخذا في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل او عوامل التلف والتآكل المادي. 
وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً، كما يتم تعديل معدالت االستهالك واإلطفاء المستقبلية 

عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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التقديرات واالفتراضات )تتمة(

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وموجودات العقود 
قامت المجموعة باستحداث مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة التاريخية للمجموعة فيما يتعلق بخسائر االئتمان ويتم تعديلها 

مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية للمجموعة. تأخذ اإلدارة في اعتبارها توزيع بنود المدينين 
التجاريين وموجودات العقود إلى فئات استناًدا إلى العوامل الديموغرافية للمحافظ الرئيسية ذات الصلة. ويتم في تاريخ كل 

بيانات مالية مجمعة تحديث معدالت التعثر التاريخية الملحوظة، وتحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. على سبيل المثال، 
إذا كان من المتوقع أن تشهد الظروف االقتصادية المقدرة تدهوراُ خالل السنة التالية ما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر 

في قطاع معين، وبذلك يتم تعديل معدالت التعثر التاريخية. 

إن تقدير الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة يعتبر من بين 
التقديرات الجوهرية. كما أن قيمة خسائر االئتمان المتوقعة تتسم بالحساسية تجاه التغيرات في الظروف باإلضافة إلى الظروف 

االقتصادية المتوقعة. 

االعتراف باإليرادات 
تتطلب عملية االعتراف باإليرادات األحكام والتقديرات التالية: 

· يتطلب تحديد أسعار معامالت العقود تقدير مبلغ اإليرادات الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق في الحصول عليه 	
مقابل الوفاء بالتزامات األداء ضمن العقد، و 

· تحديد سعر البيع المستقل لكل التزام من التزامات األداء على حدة وتوزيع سعر المعاملة بين التزامات األداء. 	

1- تحديد سعر المعاملة
إن سعر المعاملة هو قيمة المقابل االلزامي والذي تتوقع اإلدارة أن يكون لها الحق في الحصول عليه مقابل البضاعة والخدمات 

التي تعهدت بتقديمها الى العميل. تحدد اإلدارة سعر المعاملة اخذا في االعتبار شروط العقد وممارسات األعمال المتعارف 
عليها. وتنعكس الخصومات او التخفيضات او االستردادات او اإلضافات او األسعار التفضيلية او الحوافز او الغرامات او غير ذلك 

من البنود المماثلة على سعر المعاملة في بداية العقد. 

 2- تحديد سعر البيع المستقل وتوزيع سعر المعاملة  
يتم توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء استنادا الى أسعار البيع المستقلة ذات الصلة للبضاعة أو الخدمات المتميزة بالعقد. 

إن أفضل دليل لتحديد سعر البيع المستقل يتمثل في السعر المعلن الذي تقوم المجموعة مقابله ببيع هذه البضاعة أو الخدمات 
بصورة منفصلة في ظروف مماثلة إلى عمالء مشابهين. إذا كان سعر البيع المستقل غير ملحوظ بصورة مباشرة، تقوم المجموعة 

بتقدير سعر البيع المستقل اخذا في االعتبار المعلومات المعقولة المتوافرة حول ظروف السوق والعوامل المتعلقة بالمنشأة 
ونوع العميل. 

عند تحديد سعر البيع المستقل، تقوم المجموعة بتوزيع اإليرادات بين التزامات األداء استناًدا إلى الحد األدنى للمبالغ المتوقع أن 
يكون للمجموعة الحق في الحصول عليها. 

3- البضاعة والخدمات المتميزة 
تقوم اإلدارة باتخاذ أحكام لتحديد ما إذا كان التعهد بتسليم البضاعة او الخدمات يعتبر متميزاً. تقوم اإلدارة بالمحاسبة عن 

المنتجات والخدمات الفردية بصورة مستقلة إذا كانت متميزة )أي إذا كان المنتج او الخدمة مميزا بشكل منفصل عن البنود 
األخرى في حزمة من األصناف المجمعة، وإذا تمكن العميل من االستفادة منه(. يتم توزيع المقابل بين المنتجات والخدمات 
المستقلة ضمن مجموعة منتجات استناًدا إلى أسعار البيع المستقلة لها. بالنسبة للبنود التي ال يمكن بيعها على نحو منفرد، 

تقوم اإلدارة بوضع تقديرات ألسعار البيع المستقلة باستخدام طريقة التقييم السوقي المعدل. 

عقود التأجير – تقدير معدل االقتراض اإلضافي 
ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي 

لقياس مطلوبات التأجير. إن معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض، على مدى 
مدة مماثلة ومع ضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لألصل المرتبط بحق االستخدام في بيئة 

اقتصادية مماثلة. لذلك يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما "يتعين على المجموعة" سداده، والذي يتطلب تقديًرا عند عدم توفر 
أسعار قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد التأجير. تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض 

اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض 
التقديرات الخاصة بالشركة.
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كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

4 دمج األعمال 

في 6 مايو 2019، قامت الشركة األم بشراء حصة ملكية بنسبة 100    % في شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. 
)"الشركة التابعة"(، ويقع مقرها في دولة الكويت. 

تم تجميع الشركة التابعة استناًدا إلى القيم المؤقتة المخصصة للموجودات والمطلوبات المحددة كما في تاريخ الحيازة، حيث أن 
اإلدارة كانت بصدد تحديد القيم العادلة للموجودات المشتراة والمطلوبات المفترضة. الحقا لعملية الحيازة، اجرت المجموعة عملية 

توزيع سعر الشراء وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 3 ما أدى الى وجود شهرة من دمج األعمال حيث تجاوز مقابل الشراء 
القيمة العادلة للموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة. 

تم تعديل القيم المؤقتة للموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة على النحو التالي:
     

القيمة المؤقتة كما 
تم تسجيلها سابًقا 

القيمة العادلة 
المسجلة في تاريخ 

الحيازة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

الموجودات 
2,4362,436ممتلكات ومعدات )إيضاح 5(

49921,550الشهرة وموجودات غير ملموسة )إيضاح 6( 
138138موجودات عقود

10,61410,614النقد والنقد المعادل
6,3126,312مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

220220مخزون 
20,21941,270

مطلوبات
1,9691,969مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 11(

15,34015,340دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

17,30917,309

2,91023,961صافي األصل الذي تم حيازته 

29,40729,407مقابل الشراء
)23,961()2,910(ناقًصا: صافي األصل المشترى

26,4975,446الشهرة 

التدفقات النقدية عند دمج األعمال
10,61410,614النقد واألرصدة لدى البنوك في الشركة التابعة المشتراة

)29,407()29,407(المقابل النقدي المدفوع

)18,793()18,793(صافي التدفقات النقدية عند دمج األعمال

يتضمن بيان الدخل المجمع للمجموعة أرباح التشغيل بمبلغ 159 ألف دينار كويتي ذي صلة بالشركة التابعة.

في حالة حدوث دمج األعمال في بداية السنة، كانت سترتفع إيرادات وأرباح المجموعة بمبلغ 9,261 ألف دينار كويتي
ومبلغ 419 ألف دينار كويتي على التوالي.
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كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

5 ممتلكات ومعدات

معدات 
الشبكة 
والبنية 
التحتية

موجودات 
متعلقة 

بتكنولوجيا 
المعلومات

أثاث 
وتركيبات

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
التنفيذ

مواقع-
حق 

االستخدام

مباني-
حق 

االستخدام
اإلجمالي

ألف دينار
 كويتي

ألف دينار
 كويتي

ألف دينار
 كويتي

ألف دينار
 كويتي

ألف دينار
 كويتي

ألف دينار
 كويتي

ألف دينار
 كويتي

التكلفة:
347,110--29,6434,6029,237   303,628في 1 يناير 2019

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
 المالية 16 في 1 يناير 2019 

)إيضاح 2.2( 
----10,8153,06513,880  

303,62829,6434,6029,23710,8153,065360,990كما في 1 يناير )معاد إدراجه( 

إضافات نتيجة دمج األعمال 
               -   613   141  8,5201,817)إيضاح 4( 

1,28012,371 

         162--إضافات 
58,3873,4692,190     64,208  

--- )42,914(       4  3,370   39,540تحويالت 
  )6,668(     )809()2,067(-   )76(   )125(    )3,591(مشطوبات

430,901 5,726 4,83325,32312,217     348,09734,705في 31 ديسمبر 2019

االستهالك: 

              )169,001(في 1 يناير 2019
)23,335()4,230(---)196,566(

إضافات نتيجة دمج األعمال 
)9,935()196(-- )106( )1,652()7,981()إيضاح 4(

)36,952( )2,096()6,112(-  )160(    )3,216()25,368(المحمل للسنة 
  6,018   2,067809-    75  2,947120مشطوبات

)237,435()1,483()4,045(-)4,421()28,083()199,403(في 31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية

148,6946,62241225,3238,1724,243193,446في 31 ديسمبر 2019
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كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

5 ممتلكات ومعدات )تتمة(

معدات الشبكة 
والبنية التحتية

موجودات 
متعلقة 

بتكنولوجيا 
المعلومات

أعمال رأسمالية أثاث وتركيبات
اإلجماليقيد التنفيذ

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التكلفة:
274,53026,8304,42310,225316,008 في 1 يناير 2018

17930,92331,102-- إضافات
-   )31,911(-29,0982,813 تحويالت

303,62829,6434,6029,237347,110 في 31 ديسمبر 2018

االستهالك: 
)170,999(-)4,093()20,532()146,374(في 1 يناير 2018
)25,567(-)137()2,803()22,627(المحمل للسنة 

)196,566(-)4,230()23,335()169,001( في 31 ديسمبر 2018

القيمة الدفترية
134,6276,3083729,237150,544 في 31 ديسمبر 2018

تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز المعدات الخلوية والمعدات األخرى. تلك الموجودات غير خاضعة لالستهالك حتى يتم 
فحص الشبكة وتكون جاهزة لالستخدام.

فيما يلي االستهالك واإلطفاء المدرجين في بيان الدخل المجمع:

20192018

ألف  دينار كويتيألف  دينار كويتي

36,95225,567استهالك 
-790إطفاء )إيضاح 6(

37,74225,567
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6 الشهرة وموجودات غير ملموسة  

عالقات الترخيصالشهرة2019
اإلجماليأخرىالعميل

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

26,996   5,44619,2351,816499الناتج من دمج األعمال )إيضاح 4( 
)790()40()109()641(-رسوم اإلطفاء للسنة 

صافي القيمة الدفترية 
5,44618,5941,70745926,206كما في 31 ديسمبر 2019 

إن الموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة ويتم اطفاءها على أساس القسط الثابت على أساس عمرها اإلنتاجي. 

الشهرة
إن القيمة الدفترية للشهرة بمبلغ 5,446 ألف دينار كويتي )2018: ال شيء دينار كويتي( تتعلق بحيازة شركة كواليتي نت للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ.م.م. )إيضاح 4(.  

7 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

49,83543,139مجمل المدينون التجاريون

)7,639()14,969(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

34,86635,500

923256 مدينون أخرون

35,78935,756
 

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين خالل السنة كما يلي:

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

7,6397,049في 1 يناير

-3,558المحمل للسنة

 3,9432,643الناتج من دمج األعمال 

)2,053()171( مشطوبات خالل السنة

14,9697,639في 31 ديسمبر

8 موجودات عقود  

كما في 31 ديسمبر 2019، لدى المجموعة موجودات عقود بمبلغ 44,421 ألف دينار كويتي )2018: 42,527 ألف دينار كويتي( بالصافي بعد 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 5,732 ألف دينار كويتي )2018: 5,106 ألف دينار كويتي(.
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8 موجودات عقود )تتمة( 

إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لموجودات العقود خالل السنة كانت كما يلي:

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

5,1065,609في 1 يناير

8,76615,598المحمل للسنة

)16,101()8,140(مشطوبات خالل السنة

5,7325,106في 31 ديسمبر

9 النقد والنقد المعادل   

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

12,7077,159نقد لدى البنوك

83نقد في الصندوق

64,02458,548ودائع إسالمية

76,73965,710النقد والنقد المعادل وفقا لبيان المركز المالي المجمع

-)24,011(ناقصا: ودائع إسالمية ذات فترة استحقاق أصلية تتجاوز 3 أشهر وأقل من 12 شهر

52,72865,710النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية المجمع
 

إن الودائع اإلسالمية مودعة لدى مؤسسات مالية إسالمية محلية، وتحمل معدل ربح فعلي بنسبة 3.25    % )2018: 2.75    %( سنوياً 
ولها فترة استحقاق أصلية أقل من سنة واحدة.

10 حقوق الملكية 

رأس المال
يبلغ رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 49,937 ألف دينار كويتي )2018: 49,937 ألف دينار كويتي( 

يتكون من 499,366,852 )2018: 499,366,852( سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد ومدفوع نقداً بالكامل.

االحتياطي اإلجباري
وفقا لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، والنظام األساسي 

للشركة األم، 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 المال المدفوع، ويجوز 

بعد ذلك وقف التحويالت بقرار صادر من المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية بناء على توصية مجلس اإلدارة. 

إن توزيع االحتياطي اإلجباري محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح تصل إلى 5    % من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تكفي 
فيها األرباح المرحلة لدفع مبالغ مثل هذه التوزيعات. قامت الشركة األم 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
وفقا للنظام األساسي للشركة األم، يجب اقتطاع وتحويل نسبة مئوية من الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة، بناء على توصيات مجلس اإلدارة وما يعتمده 
المساهمون، إلى حساب االحتياطي االختياري. يجوز وقف هذه التحويالت بقرار من المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية 

السنوية وبناء على توصيات مجلس اإلدارة. ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي. قامت الشركة األم 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 االختياري.
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10 حقوق الملكية )تتمة(

توزيعات أرباح مقترحة لسنة 2019
اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 50 فلس للسهم بإجمالي مبلغ 24,968 ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2019 وهذا االقتراح يخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم.

اعتماد توزيعات أرباح لسنة 2018
اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019 قرار دفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة 40 

فلس للسهم )31 ديسمبر 2017: 30 فلس للسهم( بإجمالي مبلغ 19,975 ألف دينار كويتي )31 ديسمبر 2017: 14,981 ألف دينار كويتي(. تم 
دفع توزيعات األرباح النقدية بتاريخ 21 ابريل 2019 إلى المساهمين المسجلين كما في تاريخ التسجيل في 14 ابريل 2019.

11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

تمنح المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تحتسب المكافأة المستحقة على أساس الراتب النهائي للموظف ومدة الخدمة، ويخضع 
إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة وفقاً ألحكام قانون العمل المعمول به في دولة الكويت وتستحق عند االستقالة أو عند إنهاء خدمة 

الموظف. تسجل التكاليف المتوقعة لهذه المكافأة كمصروفات مستحقة على مدى فترة الخدمة.

تتعرض المجموعة لمخاطر اكتوارية نتيجة لبرنامج المكافأة ومن أمثلتها: معدل الخصم ومخاطر الرواتب ومخاطر االنسحاب.

إن انخفاض معدل الخصم سوف يزيد من التزامات البرنامج.مخاطر الخصم

مخاطر الرواتب
يتم احتساب القيمة الحالية اللتزام برنامج مكافأة نهاية الخدمة على أساس الرواتب 

المستقبلية للمشاركين في البرنامج. وعليه فإن الزيادة في رواتب المشاركين في البرنامج 
سوف تزيد من قيمة التزام البرنامج.

مخاطر االنسحاب
تدفع المكافأة عند ترك الموظف العمل إما عن طريق االستقالة أو التقاعد وبالتالي فإن 

معدل االنسحاب يوثر على توقيت الدفع وبالتالي يؤثر على االلتزام في تاريخ البيانات المالية 
المجمعة.

تم إجراء أحدث تقييم إكتواري للقيمة الحالية اللتزام المزايا المحدد في 31 ديسمبر 2019. تم قياس القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة، 
وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة وتكلفة الخدمة السابقة باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. إن االفتراضات الهامة المستخدمة 
في تحديد مخصصات مكافأة نهاية الخدمة تتمثل في معدل الخصم بنسبة 4    %، والزيادة المتوقعة في الراتب والتي تتراوح من 3    % إلى 4    %.

كانت الحركات في القيمة الحالية اللتزام مكافأة نهاية الخدمة خالل السنة الحالية كما يلي:

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

5,2863,630في 1 يناير

-1,969الناتج من دمج األعمال )إيضاح 4(

1,6431,758تكلفة الخدمة الحالية

247315خسائر إعادة القياس

)417()880(مكافآت مدفوعة خالل السنة

8,2655,286في 31 ديسمبر

تحليل الحساسية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين: 
إن تحليل الحساسية أدناه قد تم تحديده على أساس التغيرات المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات المذكورة أدناه كما في فترة 

البيانات المالية المجمعة، مع الحفاظ على كافة االفتراضات األخرى ثابتة.

· في حالة ارتفاع /)انخفاض( معدل الخصم بعدد 50 نقطة أساسية، فإن التزام مكافأة نهاية الخدمة سينخفض بمبلغ 343 ألف دينار 	
كويتي )سيرتفع بمبلغ 372 ألف دينار كويتي(. 
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كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(

تحليل الحساسية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين: )تتمة(

· في حالة زيادة )نقص( معدل النمو المتوقع في الراتب بعدد 50 نقطة أساسية، فإن التزام مكافأة نهاية الخدمة سيرتفع 	
بمبلغ 371 ألف دينار كويتي )نقص بمبلغ 346 ألف دينار كويتي(.

قد ال يمثل تحليل الحساسية أعاله التغيير الفعلي في التزام مكافأة نهاية الخدمة، حيث إنه من غير المحتمل أن يحدث التغيير في 
االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض، حيث إن بعض االفتراضات قد تكون مرتبطة ببعضها.

12 تسهيالت التمويل اإلسالمي

خالل السنة، أبرمت الشركة األم ترتيب تمويل إسالمي بمبلغ 40,000 ألف دينار كويتي. وكما في 31 ديسمبر 2019، ال يزال مبلغ 
20,000 ألف دينار كويتي )31 ديسمبر 2018: ال شيء ألف دينار كويتي( قائم مقابل هذه التسهيالت من مبلغ 5,000 ألف دينار 

كويتي يستحق بتاريخ 28 فبراير 2020 ومن مبلغ 15,000 ألف دينار كويتي يستحق على مدى فترة 3 سنوات اعتبار من أبريل 2020 
على أقساط ربع سنوية متساوية. إن المبلغ المفصح عنه في مقدمة بيان المركز المالي المجمع هو بالصافي بعد تكاليف التمويل 

ورسوم المعالجة المدفوعة مقدماً.

13 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

23,96911,459دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى*
77,64651,179مصروفات مستحقة ومخصصات

30,06223,887أرصدة دائنة أخرى
15,74921,563المستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 20(

147,426108,088
المتمثلة في: 
141,989108,088الجزء المتداول

-5,437الجزء غير المتداول
147,426108,088

* يتضمن الدائنون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى مطلوبات تأجير بمبلغ 10,300 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019 
)31 ديسمبر 2018: ال شيء ألف دينار كويتي( والناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 )إيضاح 2.2(. إن الحركة خالل 

السنة هي كما يلي: -

2019
ألف دينار كويتي

11,346في 1 يناير )إيضاح 2.2(

1,108الناتج من دمج األعمال 

5,659إضافات

352تراكم الفائدة )إيضاح 2.2( 

)8,165(مدفوعات
10,300في 31 ديسمبر

4,863مطلوبات تأجير متداولة

5,437مطلوبات تأجير غير متداولة

10,300
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كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

13 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى )تتمة(

تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت والسيولة المتعلقة بالدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى في إيضاح 22.

تتضمن المصروفات المستحقة والمخصصات مستحقات المصروفات الرأسمالية )بالصافي بعد السلف( بمبلغ 18,911 ألف دينار كويتي 
 )2018: 7,229 ألف دينار كويتي( والتي تمثل النفقات الرأسمالية التي تكبدتها المجموعة ولم يتم استالم فواتير بها من

قبل الموردين.

يتضمن بند المستحق الى أطراف ذات عالقة الرسوم المتعلقة بالشبكات وأتعاب اإلدارة لدى الشركة االم الكبرى. 

14 اإليرادات  

قامت المجموعة بتصنيف اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء إلى فئات توضح طبيعة ومبلغ وتوقيت اإليرادات وأي عدم تأكد 
متعلق بها كما تتأثر التدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية. لم يكن لهذا التصنيف أي تأثير على تقارير القطاعات حيث إنه ليس 

لدى المجموعة سوى قطاع واحد يتم رفع التقارير عنه. وبالتالي، لم يتم اإلفصاح عن أية مطابقة لإليرادات المصنفة إلى قطاعات 
التشغيل في البيانات المالية المجمعة.

يصنف الجدول التالي اإليرادات حسب المصادر الرئيسية وتوقيت االعتراف باإليرادات.

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

مصادر اإليرادات

63,25062,333بيع بضاعة

230,463225,518تقديم خدمات

293,713287,851

توقيت االعتراف باإليرادات

63,25062,333تحويل المنتجات في فترة زمنية معينة

230,463225,518تحويل المنتجات والخدمات على مدار الوقت

293,713287,851

15 مصروفات تشغيل
  

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

54,10346,253رسوم الوصول 

14,17813,919مصروفات التجوال والشبكات الداخلية

68,18166,392تكلفة استهالك المخزون

12,07212,777مصروفات إصالح وصيانة

148,534139,341
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16 مصروفات عمومية وإدارية 

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

1,8799,552إيجار ومرافق
8,56011,858مصروفات مبيعات وتسويق

1,6421,598أتعاب استشارات
11,788 13,190مصروفات إدارية أخرى

25,27134,796
 

17 إيرادات أخرى

تتضمن اإليرادات األخرى إيرادات استثمار بمبلغ 1,943 ألف دينار كويتي )2018: 876 ألف دينار كويتي( واسترداد مطلوبات انتفت 
الحاجة إليها بمبلغ ال شئ ألف دينار كويتي )2018: 4,238 ألف دينار كويتي(.

18 الضرائب

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1    % من ربح الشركة األم الخاضع للضريبة بعد أن يتم تحويل مكافأة 

أعضاء مجلس اإلدارة، والمبلغ المحول إلى االحتياطي اإلجباري من صافي الربح قبل الضرائب.

الزكاة
 يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 1    % من صافي الربح وفًقا لمتطلبات القانون رقم 46 لعام 2006 ويتم تحميلها في بيان

الدخل المجمع.

ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احتساب حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع 2.5    % من صافي الربح وفًقا لمتطلبات القانون رقم 19 لعام 2006 ويتم 

تسجيلها في بيان الدخل المجمع.

19 ربحية السهم األساسية والمخففة 

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

43,60250,421صافي ربح السنة )ألف دينار كويتي(

499,366,852499,366,852المتوسط المرجح لعدد األسهم

87101ربحية السهم )فلس(

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

20 أرصدة ومعامالت األطراف ذات عالقة 

يتم اعتبار األطراف أطرافاً ذات عالقة عندما يكون للطرف القدرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثر، على 
السيطرة على الطرف اآلخر أو يمكنه ممارسة تأثير ملموس عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. 

تتضمن األطراف ذات عالقة بشكل رئيسي المساهمين الرئيسيين بالمجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 
والشركات التي يمكنهم ممارسة تأثير ملموس عليها. 

إضافة إلى ما سبق، دخلت الشركة األم أيضا في بعض المعامالت األخرى في السياق الطبيعي لألعمال مع الشركة األم الكبرى 
وتم إدراجها ضمن مصروفات التشغيل. يتم اإلفصاح عن الرصيد المستحق للشركة األم الكبرى كما في تاريخ البيانات المالية 

المجمعة في إيضاح 13.
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20 أرصدة ومعامالت األطراف ذات عالقة )تتمة(

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

20192018

ألف دينار كويتيألف  دينار كويتي

10,29210,071أتعاب إدارة

-5,907إيرادات 

12042مصروفات تشغيل أخرى

يشمل موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين لهم الصالحية والمسؤولية عن التخطيط 
والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة. فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا: 

20192018مكافأة موظفي اإلدارة العليا

ألف دينار كويتيألف  دينار كويتي

2,4502,352 رواتب وبدالت ومزايا أخرى

118246مكافأة نهاية الخدمة

2,5682,598

خالل العام قامت الشركة األم بتغيير عالمتها التجارية من VIVA  إلى stc Kuwait. حيث أن المبلغ المتعلق بتغيير العالمة التجارية  
سوف تتحمله الشركة األم الكبرى. وعليه فإن المبلغ للعام الحالي 219 ألف دينار كويتي.  يتم إدراج األرصدة لدى أطراف ذات عالقة 

بمبلغ 15,749 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 21,563 ألف دينار كويتي( ضمن الدائنين التجاريين 
واألرصدة الدائنة األخرى في بيان المركز المالي المجمع. ال يحمل الرصيد لدى أطراف ذات عالقة أي ربح ويستحق السداد عند الطلب.

تخضع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية 2019 لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

21 التزامات ومطلوبات محتملة

20192018

ألف دينار كويتيألف  دينار كويتي

التزامات

31,46222,761التزامات رأسمالية

مطلوبات محتملة

7,7336,074خطابات ضمان *

* لدى المجموعة مطلوبات محتملة تتعلق بضمان بنكي ناتج في سياق األعمال المعتاد وليس من المتوقع أن ينشأ عنه أي 
مطلوبات مادية. 

أصل محتمل
في أبريل 2017، أبطلت محكمة التمييز في الكويت جزئياً القرارالمتعلق بالتعرفة التنظيمية المفروضة على شركات االتصاالت 

المتنقلة منذ 26 يوليو 2011 من قبل وزارة المواصالت في الكويت. وبناء على ذلك، رفعت الشركة األم دعوى للمطالبة باسترداد 
المبلغ الزائد المدفوع اعتبارا من تاريخ التغيير في اللوائح وحتى تاريخه.

بناء على حكم محكمة التمييز، قامت الشركة األم بتقدير المبلغ المحتمل استرداده. ولكن خالل السنة، رفضت محكمة أول درجة 
المطالبة، وبناء عليه قامت الشركة األم بالطعن باالستئناف على الحكم االبتدائي الصادر من محكمة أول درجة.

التزامات عقود التأجير التشغيلي
أبرمت المجموعة عقود تأجير تشغيلي غير قابلة لإللغاء في سياق األعمال الطبيعي،  والتي تتعلق بصفة أساسية بالمنشآت 

والممتلكات والمعدات.
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21 التزامات ومطلوبات محتملة )تتمة(

التزامات عقود التأجير التشغيلي )تتمة(
في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة، يكون الحد األدنى لمدفوعات التأجير المستقبلية بموجب عقود التأجير التشغيلي غير 

القابلة لإللغاء مستحق الدفع كما يلي:

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

133,640أقل من سنة

1,523-بما يتراوح ما بين سنة وخمس سنوات

135,163

22 األدوات المالية وإدارة المخاطر

نتيجة الستخدام األدوات المالية، تتعرض المجموعة للمخاطر التالية:
· مخاطر االئتمان	
· مخاطر السيولة	
· مخاطر السوق	

تتعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله، وفيما يلي بيان ألغراض المجموعة وسياساتها وأنشطتها حول قياس تلك المخاطر 
وإدارتها وكيفية إدارة المجموعة لرأس المال.

إطار عمل إدارة المخاطر
يتولى مجلس اإلدارة المسئولية الكاملة عن إعداد اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة واإلشراف عليه ووضع ومراقبة 

سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة.

تم إعداد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة بهدف التعرف على المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها، ووضع حدود وضوابط 
مخاطر مالئمة، ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالحدود الموضوعة. وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم 

لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة المجموعة. إن المجموعة تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب 
واإلدارة لديها نحو تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم.

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

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد المجموعة لخسائر مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل لألداة المالية عن سداد التزاماته 

التعاقدية، وتنشأ تلك المخاطر بشكل أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء واألرصدة لدى البنوك والودائع االسالمية.

التعرض لمخاطر االئتمان
إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة:

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

35,78935,756مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

44,42142,527موجودات عقود

12,7077,159نقد لدى البنوك

64,02458,548ودائع إسالمية

156,941143,990
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22 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى وموجودات العقود 

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

أعدت المجموعة سياسة ائتمان يتم بموجبها إجراء تحليل لكل عميل جديد من حيث الجدارة االئتمانية قبل تقديم البنود والشروط 
القياسية للمجموعة. يتم السيطرة على التعرض لمخاطر االئتمان من خالل حدود الطرف المقابل التي يتم مراجعتها والموافقة 

عليها من قبل اإلدارة سنويا. ال يوجد لدى المجموعة تصنيف ائتماني داخلي لألطراف المقابلة وتعتبر أن كافة األطراف المقابلة التي 
تتعامل معها المجموعة لها نفس التصنيف االئتماني. ليس لدى المجموعة أي تعرض جوهري لمخاطر االئتمان ألي طرف مقابل 

أو أية مجموعة أطراف مقابلة لها نفس سمات المخاطر. ال تطلب المجموعة ضمانات فيما يتعلق بالمدينين التجاريين واألرصدة 
المدينة األخرى.

قامت المجموعة بتكوين مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. تستند معدالت المخصصات إلى عدد أيام التأخر 
في السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة ذات أنماط الخسائر المماثلة )أي حسب المنطقة الجغرافية ونوع المنتج(. 

ويعكس احتساب المخصص النتيجة المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية لألموال والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة في 
تاريخ البيانات المالية المجمعة حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات بالظروف االقتصادية المستقبلية.

يوضح الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود لدى المجموعة 
باستخدام مصفوفة المخصصات:

المدينون التجاريون

عدد أيام التأخر في السداد31 ديسمبر 2019

موجودات 
60-30 30-1 يوماًمتداولةالعقود

يوماً
 61-90

يوماً
أكثر من 
91 يوماً

                
اإلجمالي

ألف دينار                                
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

اإلجمالي الكلي للقيمة 
 الدفترية المقدرة في

حالة التعثر
50,15327,1874,9062,0591,58514,09899,988

20,701خسائر االئتمان المقدرة
21    %معدل خسائر االئتمان المتوقعة

المدينون التجاريون

عدد أيام التأخر في السداد31 ديسمبر 2018

موجودات 
60-30 30-1 يوماًمتداولةالعقود

يوماً
 61-90

يوماً
أكثر من 91 

يوماً
                

اإلجمالي

ألف دينار                                
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

اإلجمالي الكلي للقيمة 
 الدفترية المقدرة في

حالة التعثر
47,63327,0694,7722,8022,3866,11090,772

12,745خسائر االئتمان المقدرة

14    %معدل خسائر االئتمان المتوقعة

النقد والنقد المعادل
تحد المجموعة من التعرض لمخاطر االئتمان من خالل إيداع األموال فقط لدى األطراف المقابلة التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية 

مالئمة. وبالنظر إلى هذه التصنيفات االئتمانية، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته. 



114

شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

22 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن المطلوبات المالية التي يتم 

تسويتها عن طريق تسليم النقد أو أصل مالي آخر. إن طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هي التأكد، قدر اإلمكان، من 
توافر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية وأوقات الضغط، وذلك دون تكبد أية خسائر غير 

مقبولة أو التعرض لمخاطر المساس بسمعة المجموعة.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

سنة واحدة أو القيمة الدفترية31 ديسمبر 2019
أقل

سنة إلى 
سنتين

أكثر من 
اإلجماليسنتين

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

6,98021,440   5,382 20,0009,078تسهيالت تمويل إسالمي 

114,245- -   114,245114,245دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى *

134,245123,3235,3826,980135,685

التزامات

31,462--31,46231,462حيازة ممتلكات ومعدات
13--1313التزامات عقد تأجير تشغيلي

31,47531,475--31,475

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

سنة واحدة القيمة الدفترية31 ديسمبر 2018
أو أقل

سنة إلى 
سنتين

أكثر من 
اإلجماليسنتين

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

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 عقد تأجير تشغيلي

27,92426,4011,523   -27,924

* إن الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى تستبعد اإليرادات المؤجلة والدفعات مقدنا من العمالء ومطلوبات التأجير. 

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في تأثير التغيرات التي تحدث في أسعار السوق مثل معدالت الصرف األجنبية ومعدالت الربح وأسعار 
األسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة ملكيتها من األدوات المالية. إن الهدف من عملية إدارة مخاطر السوق هو إدارة 

االنكشافات لمخاطر السوق ومراقبتها في إطار معامالت مقبولة، مع العمل على تحسين العوائد.

ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر السوق مما يلي:
· مخاطر العمالت األجنبية	
· مخاطر معدالت الربح	
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22 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السوق )تتمة(
مخاطر العمالت األجنبية

إن مخاطر العمالت هي المخاطر الناشئة عن تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات 
في معدالت الصرف األجنبية.

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية على الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمي 
والودائع اإلسالمية المدرجة بعمالت بخالف الدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للمجموعة. وتلك المعامالت يتم القيام بها 

بصورة أساسية بالدوالر األمريكي. يتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية للمجموعة من خالل مراقبة التعرض الجوهري لمخاطر 
العمالت بصفة منتظمة.

التعرض لمخاطر العمالت األجنبية
فيما يلي صافي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:

20192018

ألف 
دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي

22,03343,394دوالر أمريكي )قصيرة األجل(

فيما يلي أسعار الصرف األجنبية الجوهرية المطبقة خالل السنة:

20192018

متوسط سعر 
الصرف

سعر الصرف 
الفوري في تاريخ 
البيانات المالية 

متوسط سعر 
الصرف

سعر الصرف 
الفوري في تاريخ 
البيانات المالية 

0.303230.303150.301980.30330دوالر أمريكي

تحليل الحساسية
إن ارتفاع )انخفاض( الدينار الكويتي، كما هو مبين أدناه، مقابل الدوالر األمريكي في 31 ديسمبر، قد يؤثر على قياس األدوات 

المالية المدرجة بعملة أجنبية ويؤدي إلى زيادة )نقص( حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بالمبالغ المعروضة أدناه. إن هذا التحليل 
يستند إلى فروق أسعار صرف العمالت األجنبية التي تعتبرها المجموعة مقبولة بصورة معقولة في تاريخ البيانات المالية المجمعة. 

إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى. 

20192018

ألف
 دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

6611,302 حركة بنسبة 3    %

مخاطر معدالت الربح
إن مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في معدالت 

الربح بالسوق.

تتكون األدوات المالية التي تعرض المجموعة بصورة محتملة إلى مخاطر معدالت الربح بصفة أساسية من النقد والنقد المعادل 
والودائع محددة األجل وتسهيالت التمويل اإلسالمي.

الودائع اإلسالمية لدى المجموعة هي ودائع لفترة قصيرة األجل ومحددة بمعدالت ثابتة ولذلك تعتقد اإلدارة أن مخاطر الخسائر 
الجوهرية الناتجة عن التقلبات في معدالت الربح ضئيلة.

تم الحصول على تسهيالت التمويل اإلسالمي للمجموعة بمعدل متغير ولن يكون للحركة بنسبة 10    % في معدالت الربح تأثير مادي 
على بيان الدخل المجمع. 
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23 القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من النقد والنقد المعادل والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى وموجودات العقود. تتكون 
المطلوبات المالية من الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمي.

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ البيانات المالية 
المجمعة. وبالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية السائلة أو تلك ذات فترة استحقاق قصيرة األجل )أقل من اثني عشر 

شهراً(، من المفترض أن القيمة الدفترية تعادل قيمتها العادلة تقريباً حيث إنه يعاد تسعيرها مباشرة عند االستحقاق.

24 إدارة مخاطر رأس المال

تهدف سياسة المجموعة إلى الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذلك 
لتعزيز التطوير المستقبلي لألعمال. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة أداء المجموعة فيما يتعلق بخطة األعمال طويلة األجل وأهداف 

الربحية طويلة األجل.

إن أهداف المجموعة في إدارة رأس المال هى:

· الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها من أجل مواصلة تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع لألطراف 	
أصحاب المصلحة اآلخرين، و

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

لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و2018. يمثل 
رأس المال إجمالي حقوق ملكية المجموعة ويقدر ذلك بمبلغ 215,361 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019 )2018: 191,981 

ألف دينار كويتي(.

25 قطاعات التشغيل

تقدم المجموعة خدمات االتصاالت في الكويت حيث تكتسب اإليرادات وتتكبد المصروفات، ويتم مراجعة نتائجها بانتظام من 
قبل مجلس إدارة المجموعة. ووفقا لذلك، فإن المجموعة لديها قطاع واحد فقط قابل لرفع التقارير عنه، كما أن المعلومات 

المتعلقة بالقطاع مبينة في بياني المركز المالي والدخل المجمعين.
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