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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املر�سلني،  اأ�سرف  على  ال�سالم  و  ال�سالة  و  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

باإح�سان  تبعهم  من  و  اأجمعني،  �سحبه  و  اآله  على  و  �سيدنا حممد 

اإىل يوم الدين. 

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني...

يف �لبد�ية �أتوجه �إليكم بالتحية و �لتقدير، و ي�سعدين �أن جنتمع �سوياً 

لن�ستعر�ض �أهم �ملحطات �لتي مرت بها �سركتكم يف عام 2015، و �أن 

نناق�ض �أبرز �لنقاط �لتي وردت يف �لبيانات �ملالية لل�سنة �ملالية �ملنتهية 

�أهم  موجزة  ملحة  يف  نتناول  �أن  بعد  ذلك  و   ،2015 دي�سمرب   31 يف 

�ملعامل �لتي طر�أت على �القت�ساد �لعاملي، و ال �سيما قطاع �الت�ساالت 

يف عام 2015.

�أبرزها �نخفا�ض  �أ�سا�سية،  يو�جه �القت�ساد �لعاملي حالياً عدة حتوالت 

�أ�سعار �لطاقة و غريها من �ل�سلع �الأولية، و ت�سديد �ل�سيا�سة �لنقدية 

نحو  حتوله  و  �ل�سيني  �القت�ساد  تباطوؤ  �أن  كما  �ملتحدة،  �لواليات  يف 

�ال�ستهالك و �خلدمات قد يلقي بظالله على �الآفاق �لعاملية لالقت�ساد.

و ت�سري �لتوقعات �إىل �أن �القت�ساد �لعاملي قد يحقق منو�ً بن�سبة 3.4 % 

يف عام 2016، و ذلك �ن�سجاماً مع معدالت �لنمو �لتي مت حتقيقها يف 

�الأعو�م �ل�سابقة، و من �ملتوقع �أن تبقى �لواليات �ملتحدة مت�سدرة لنمو 

�القت�ساد�ت �ملتقدمة، و �أن تظهر منطقة �ليورو منو�ً مت�سقاً و لكن ب�سكل 

حذر، و يتوقع �أن ت�سجل �ليابان منو�ً طفيفاً عام 2016 �إال �أنه �الأ�سعف 

بالن�سبة لالقت�ساد�ت �ملتقدمة، فيما يتوقع �أن يرت�جع منو �القت�ساد�ت 

�لنا�سئة �إىل 4.3 % عام 2016 مقارنة باأد�ئها يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة، 

و قد تتاأثر �الأ�سو�ق �لنا�سئة ب�سكل �أكرب بتباطوؤ منو �القت�ساد �ل�سيني.

�أما عن �أد�ء �الأ�سو�ق �ملالية �لعاملية، فقد �سجلت �الأ�سو�ق خالل �لربع 

�لثالث من عام 2015 �أ�سوء �أد�ء ربع �سنوي لها منذ عام 2011، حيث 

خ�سرت �أكرث من 11 تريليون دوالر �أمريكي من قيمتها �ل�سوقية، ب�سبب 

�ل�سلع  �أ�سعار  النخفا�ض  نتيجة  �الأ�سو�ق،  يف  �لهابط  �الجتاه  ��ستمر�ر 

�ال�ستهالكية، و تخفي�ض قيمة �لعملة �ل�سينية خالل �سهر �أغ�سط�ض، و 

توقعات �رتفاع �أ�سعار �لفائدة �الأمريكية.

و �نعك�ض �الأد�ء �ل�سلبي للبور�سات �لعاملية على �أ�سو�قنا �خلليجية، حيث 

�سهدت موؤ�سر�ت �أ�سو�ق �الأ�سهم يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي تر�جعاً 

تر�جع  �لذي  �ل�سعودي  �ل�سوق  ن�سيب  �الأكرب من  �لرت�جع  كان  و  حاد�ً، 

 ،% 16.5 بلغ ن�سبة  17.1 %، تاله موؤ�سر �سوق دبي بانخفا�ض  بن�سبة 

يف حني �سجل موؤ�سر �سوق �أبو ظبي �أقل ن�سبة �نخفا�ض 4.9 %، �إ�سافة 

�إىل ذلك فقد فر�ض تر�جع �أ�سعار �لنفط �سغوطاً متز�يدة على �الأ�سو�ق 

�خلليجية.

و كذلك �الأمر فقد تر�جعت موؤ�سر�ت �سوق �لكويت لالأور�ق �ملالية خالل 

عام 2015 متا�سياً مع �الجتاه �ل�سائد يف بقية �أ�سو�ق �الأ�سهم �خلليجية، 

و �سهد �ل�سوق �نخفا�ساً يف معنويات �مل�ستثمرين �إ�سافة �إىل تر�جع حاد 

يف ن�ساط �لتد�ول، و �نخف�ض كل من �ملوؤ�سر �لوزين و �ملوؤ�سر �ل�سعري 

و موؤ�سر »كويت 15« بن�سب  13 %، و 14.1 %، و 15 % على �لتو�يل.

�لتاأمني،  قطاع  موؤ�سر  با�ستثناء  �لقطاعات  موؤ�سر�ت  جميع  تر�جعت  و 

حيث �سجل قطاع �لنفط و �لغاز �أكرب ن�سبة تر�جع �سنوي له بانخفا�سه 

بن�سبة 32.7 %، يف حني �سجل موؤ�سر قطاع �خلدمات �ملالية ثاين �أعلى 

ن�سبة تر�جع بلغت 24.6 % تاله موؤ�سري قطاع �الت�ساالت و قطاع �ل�سلع 

�ال�ستهالكية �للذ�ن تر�جعا بن�سبة 22.7 و 18.2 % على �لتو�يل.

�ل�سلبية  �لنظرة  من  �لرغم  فعلى  �الت�ساالت،  �سوق  لنتناول  �الآن  ناأتي 

�لتي �أحاطت بذلك �لقطاع، يتوقع �خلرب�ء �أد�ًء متفوقاً الأ�سهم �ل�سركات 

مدرٌج  �لرئي�سية  �ملالية  �ملوؤ�سر�ت  �سعف  �أن  حيث  �ل�سوق،  يف  �لعريقة 

بالفعل �سمن �أ�سعار �أ�سهم تلك �ل�سركات، و يرى �خلرب�ء �أن �لوقت قد 

حان الإعادة �لتفكري يف �لعو�مل �الأ�سا�سية يف �ل�سوق و �إعادة �لنظر يف 

�أد�ء �لقطاع.

�أفريقيا  �سمال  و  �الأو�سط  �ل�سرق  �الت�ساالت يف منطقة  �سهد قطاع  و 

قطاعات  مع  باملقارنة  �ال�ستثماري  �لر�أ�سمايل  �الإنفاق  يف  �رتفاعاً 

�سبكتي  ن�سر خدمات  بهدف  ذلك  و  �لعامل،  له يف  �ملناظرة  �الت�ساالت 

�أنحاء �ملنطقة، يف �لوقت �لذي بد�أت  �جليل �لثالث و �لر�بع يف جميع 

�أوروبا  و  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ملتقدمة  �القت�سادية  �لدول  بالفعل  فيه 

يف �سخ ��ستثمار�ت �أولية يف هذه �لتقنيات، و بلغ �سوق �الت�ساالت يف 

�لعو�مل  باأقل  �لن�سج  �إفريقيا مرحلة  �سمال  و  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة 

�لتفا�سلية بني �ل�سركات �لفاعلة يف �ل�سوق، و يف �سبيل حماية �أن�سطتها 

�الت�ساالت  �سركات  بد�أت  �ل�سوق،  دخلو�  �لذين  �جلدد  �ملناف�سني  من 

ت�سعريية  خطط  تقدمي  طريق  عن  �ل�سعر،  ببطاقة  �للعب  يف  �حلالية 

لكل  �الإير�د�ت  متو�سط  �إجمايل  �أثر على  كبري، مما  �إىل حد  مت�سابهة 

�حلالية  �لعريقة  �الت�ساالت  �سركات  متتلك  و  �ل�سوق،  يف  م�ستخدم 

�أوريدو ح�سور�ً  مثل �سركة �الت�ساالت �ل�سعودية، و موبايلي، و زين، و 

�أ�سو�قها �خلا�سة بها، و لكنه بد�أ يف �النح�سار نتيجة دخول  كبري�ً يف 

�ملناف�سني، مع ذلك فما ز�لت �ل�سركات �حلالية متتلك قاعدة �مل�سرتكني 

ميزة  تعطيها  �لتي  �لعالية  �لربحية  ذ�ت  �لدفع  �لالحقة  �خلدمات  يف 

�لربحية لتتفوق بها على �ملناف�سني �جلدد �لذين دخلو� �ل�سوق.

و يعترب �سوق �الت�ساالت �لكويتي من �أو�ئل �الأ�سو�ق �لتي تتبنى �أي تقنية 

�أحد �أعلى م�ستويات �النت�سار خلدمات  جديدة، و متتلك �لكويت �أي�ساً 

�نت�سار  م�ستوى  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لبيانات  �أحدث  ت�سري  و  �الت�ساالت، 

�خلدمات يف �لكويت قد بلغ حو�يل 221 % بنهاية �لربع �الأول من عام 

�أن �سوق �الت�ساالت يف �لكويت ماز�ل يعترب  �إىل  2015، و يعزى ذلك 

و�حد�ً من �أكرث �أ�سو�ق �الت�ساالت تقدماً، و �أول �سوق يف �ملنطقة بادر 

.)G4 LTE( بن�سر �سبكة �جليل �لر�بع ذ�ت تقنية �لتطور طويل �الأمد

�لكويت  يف  �الإجمالية  �مل�سرتكني  قاعدة  �رتفعت  �أخرى،  ناحية  من  و 

�خلم�ض  �ل�سنو�ت  مدى  على   %  14.3 مقد�ره  مركب  �سنوي  مبعدل 

�ملا�سية، و بلغت 7.9 مليون م�سرتك بنهاية �لربع �الأول من عام 2015.

خدمات  مقدمي  �أقدم  من  و�حدة  تعترب  زين  جمموعة  لكون  نظر�ً  و 

�حل�سة  من  �الأكرب  �جلزء  على  �سيطرت  فقد  �لكويت،  يف  �الت�ساالت 

�ملا�سية، و مع ذلك  �ل�سنو�ت  �ل�سوقية يف قطاع �الت�ساالت على مدى 

�أخذت ح�ستها �ل�سوقية يف �النخفا�ض بعد دخول �سركة فيفا �إىل �ل�سوق، 

و متتلك زين حالياً ح�سة �سوقية من �مل�سرتكني تقدر بن�سبة 36.7 %، 

تليها �سركتي فيفا و �أوريدو بح�سة مت�ساوية تقريباً، و ��ستمرت �حل�سة 

حيث  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  مدى  على  �الرتفاع  يف  فيفا  ل�سركة  �ل�سوقية 

�رتفعت من 14.9 % يف عام 2009 و هي �أول �سنة تز�ول فيه عملياتها 

�إىل 31.7 % يف نهاية �لربع �الأول من عام 2015.

من  �ل�سوقية  باحل�سة  يتعلق  فيما  ما  نوعاً  خمتلف  �لو�سع  لكن  و 

�الإير�د�ت، فقد تر�جعت ح�سة زين من �الإير�د�ت يف �ل�سوق بوترية �أ�سرع 

�إذ �نخف�ست من حو�يل 60 % يف عام 2009 �إىل 42.5 % يف �لربع 

�الأول من عام 2015، يف حني متكنت فيفا من رفع ح�سة �إير�د�تها من 

7.2 % يف عام 2009 �إىل 34.5 % يف �لربع �الأول من عام 2015.

�ملمكن  2015، فمن  ل�سركتكم يف عام  �ملايل  �لو�سع  و يف حديثنا عن 

�لقول �أن �سركة هيت�ض تيليكوم ت�ستند على قاعدة متينة من �الأ�سول �لتي 

�أي ما يعادل 76 مليون دينار  �أمريكي،  تفوق قيمتها �لربع مليار دوالر 

كويتي، و �لتي تت�سم بالتنوع جغر�فياً و قطاعياً، و �لتي تتميز بقدرتها 

على توليد �الإير�د�ت و حتقيق دخل مرتفع، حيث متتلك �سركة هيت�ض 

تيليكوم عدة �سركات تابعة تعمل يف مملكة �لبحرين و يف �ململكة �لعربية 

�الإمار�تي و ذلك  �ل�سوق  �لعام بطرق  �ل�سعودية، كما قامت خالل هذ� 

بتاأ�سي�سها ل�سركة جديدة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

خلدمات  �ملزودة  �ل�سركات  كربيات  مع  �لتابعة  �سركاتنا  تتعاقد  و 

موبايلي  �سركة  مثل  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف  �الت�ساالت 

�ل�سعودية و �سركة �أوريدو يف �لكويت و �سركة دو �الإمار�تية، حيث تقوم 

بني  �لو�سل  حلقة  بذلك  لت�سكل  �خلدمات،  لتلك  �ملوزع  بدور  �سركاتنا 

��ستطاعت  و  �لنهائي،  �مل�ستهلك  بني  و  �لرئي�سيني  �خلدمات  موردي 

�لفوز  �لعربي، و جنحت يف  �ل�سركة تو�سيع قاعدة عمالئها يف �خلليج 

بثقة �لعديد من مقدمي �خلدمات و من �مل�ستهلكني يف �آن و�حد لت�سبح 

�لتي تقدمها  للعديد من منتجات �الت�ساالت  و ح�سرياً  معتمد�ً  موزعاً 

تلك �ل�سركات، و تطمح �ل�سركة ملزيد من �لتو�سع و �لريادة يف هذ� �ملجال 

�نعكا�ساً ال�سرت�تيجيتها �ملتبعة يف �لرتكيز على �الأن�سطة �لت�سغيلية.

موجود�تها،  من  �لعديد  تنمية  من   2015 عام  خالل  �ل�سركة  متكنت 

لتبلغ  ملحوظاً  م�سرتك منو�ً  م�سروع  �ال�ستثمار يف  ر�سيد  �سهد  حيث 

قيمته 2,513,060 د.ك يف عام 2015 بعد �أن كانت 314,476 د.ك 

قدرها  زيادة  للبيع  �ملتاحة  �ال�ستثمار�ت  �سجلت  كما   ،2014 عام  يف 

كلمة رئيس مجلـس اإلدارة
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7.6 % حيث بلغت قيمتها 22,169,508 د.ك يف عام 2015 مقابل 

20,610,334 د.ك يف عام 2014، كما مت �إدر�ج ��ستثمار يف �سركة 

تابعة غري جممعة بقيمة 414,764 د.ك و ميثل ذلك �ل�سركة �لتي مت 

تاأ�سي�سها يف دولة �الإمار�ت كما متت �الإ�سارة �سابقاً، و كذلك فقد �سجل 

ر�سيد �لنقد و �لنقد �ملعادل خالل �لعام قفزة نوعية من خالل �أن�سطة 

�ل�سركة �لت�سغيلية و �لتمويلية حيث بلغ 1,968,449 د.ك عام 2015 

�الإد�رة  �سعي  يعك�ض  ذلك  و   ،2014 عام  د.ك   775,686 مقابل  يف 

لالحتفاظ بال�سيولة �ملنا�سبة لتغطية �أي م�سروفات طارئة �أو �لتز�مات 

ق�سرية �الأجل.

بقيمة  تر�جعاً  �سلة  ذو  لطرف  قر�ض  ر�سيد  �سجل  �ملقابل  يف  و 

�أي  تكوينه مقابل  مت  �ملبلغ خم�س�ساً  ذلك  و ميثل  د.ك،   3,500,000

مبالغ غري قابلة للتح�سيل و ذلك تر�سيخاً ملبد�أ �حليطة و �حلذر، ليبلغ 

ر�سيد �لقر�ض 18,686,527 د.ك يف عام 2015، و لقد قامت �الإد�رة 

�أن  �إجر�ء�ت تكفل حت�سيل �لقر�ض، و ترى �الإد�رة  باتخاذ ما يلزم من 

�لفر�سة �سانحة م�ستقباًل لذلك يف ظل �ل�سمانات �لتي متتلكها مقابل 

ذلك �لقر�ض.

عام  د.ك يف   5,213,858 ليبلغ  �ملخزون  ر�سيد  تر�جع  فقد  كذلك  و 

2015 بعد �أن كان 8,176,985 د.ك يف عام 2014، كما �سجل ر�سيد 

�لذمم و �الأر�سدة �ملدينة �نخفا�ساً يف عام 2015 ليبلغ 6,949,120 

لرت�جع  باالإ�سافة   ،2014 عام  يف  د.ك   8,633,805 مقابل  د.ك 

عام  يف  د.ك   3,174,303 لتبلغ  �سلة  ذ�ت  �أطر�ف  من  �مل�ستحقات 

2015 بعد �أن كانت 3,611,602 د.ك.

�أما يف جانب حقوق �مللكية، فاأهم ما طر�أ عليها من تغري�ت لهذ� �لعام 

هو قيام �ل�سركة ببيع �أ�سهم خزينة بقيمة 2,099,778 د.ك، كما قامت 

ز�د  كما  د.ك،   260,411 بقيمة  خزينة  �أ�سهم  بيع  �حتياطي  بتكوين 

�أجنبية مبقد�ر 567,779 د.ك ليبلغ  ر�سيد �حتياطي ترجمة عمالت 

1,649,089 د.ك يف عام 2015.

�إجمايل  بتخفي�ض   2015 عام  خالل  �أي�ساً  تيليكوم  هيت�ض  جنحت  و 

�لتز�ماتها بو�قع 3 % مقارنة بعام 2014، حيث بلغت �إجمايل مطلوباتها 

13,277,194 د.ك يف عام 2015 مقابل 13,727,629 د.ك يف عام 

.2014

�ل�سركة  يتبني �ساآلة حجم مطلوبات  باملوجود�ت،  �ملطلوبات  و مبقارنة 

مطلوباتها  �ل�سركة  موجود�ت  تفوق  حيث  موجود�تها،  بحجم  قيا�ساً 

مبقد�ر �ست مر�ت تقريباً، كما ��ستطاعت �ل�سركة �ملحافظة على ن�سبة 

�سيولة متد�ولة مرتفعة بلغت 1.5 ملو�جهة �أي �لتز�مات طارئة �أو ق�سرية 

�الأجل، و حتر�ض �الإد�رة �أي�ساً على متويل م�سروعاتها باأقل ما ميكن من 

�ملخاطر و بدون تكبد تكاليف متويل �إ�سافية قد تنتج عن �القرت��ض، و 

ذلك باتباع �سيا�سة �لتمويل �لذ�تي، و يتج�سد ذلك من خالل هيكل متويل 

متني تبلغ ن�سبة حقوق �مللكية فيه 83 % يف مقابل 17 % للمطلوبات.

للوهلة  يبدو  قد   ،2015 لعام  �ل�سركة  �أعمال  بنتائج  يتعلق  فيما  �أما 

�الأوىل تر�جع �إير�د�ت �لن�ساط بني عامي 2015 و 2014، هذ� �لفرق 

�لذي ميكن مالحظته يف بيان �لدخل ال ميثل يف حقيقته �نخفا�ساً يف 

�لن�ساط  تكاليف  �نخفا�ض  هو  ذلك  على  يدلل  ما  و  �لن�ساط،  �إير�د�ت 

ب�سكل م�ساحب لالنخفا�ض يف �الإير�د�ت و بن�سبة 49 % و هي ن�سبة 

مقاربة لالنخفا�ض يف �الإير�د�ت، و �إن جل ما حدث هو حتويل جزء من 

�لعمليات و �لتكاليف �ملتعلقة بها ال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك، حيث �أن 

ما مت يف عام 2015 هو �إثبات �الأرباح �ملتاأتية من �ال�ستثمار يف م�سروع 

م�سرتك بالقيمة �ل�سافية و �لتي بلغت 1,817,338 د.ك، يف حني متت 

�إ�سافة �إير�د�ت �مل�سروع �مل�سرتك �إىل �إير�د�ت �لن�ساط و كذلك مت خ�سم 

تكاليفه من تكاليف �لن�ساط يف عام 2014، لرتتفع بذلك ن�سبة جممل 

�لربح �لتي حققتها �ل�سركة �إىل 7 % يف عام 2015 مقابل 4 % يف عام 

2014، و كانت هذه �لن�سبة مهيئة لت�سل �إىل 9 % فيما لو مت �الأخذ 

بعني �العتبار �إ�سافة �أرباح �ال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك �إىل �إير�د�ت 

�لن�ساط �أ�سوًة بعام 2014، حيث بلغت �إير�د�ت �لن�ساط لعام 2015 ما 

قيمته 90,473,748 د.ك مقابل تكاليف بقيمة 84,246,426 د.ك و 

لتحقق جممل ربح قدره 6,227,322 د.ك.

للبيع  �ملتاحة  �ال�ستثمار�ت  �رتفاع قيمة  �لرغم من  �ملقابل و على  و يف 

كما �أ�سرنا �سابقاً، فقد مت ت�سجيل خ�سائر �نخفا�ض يف قيمة ��ستثمار�ت 

��سرتجاع  لعدم  و ذلك حتوطاً  3,678,104 د.ك،  بقيمة  للبيع  متاحة 

�لقيمة �لدفرتية الأحد �ال�ستثمار�ت، و كذلك فقد متت �الإ�سارة �سابقاً 

�إىل تكوين خم�س�ض بقيمة 3,500,000 د.ك حتوطاً الأي خ�سائر قد 

تن�ساأ عن عدم حت�سيل �أي جزء من �لقر�ض �ملمنوح، مع �لعلم �أن �إد�رة 

�ل�سركة ترى �أن �إمكانية حت�سيل �لقر�ض م�ستقباًل جيدة.

و ��ستطاعت �ل�سركة خالل عام 2015 من تقلي�ض م�سروفاتها �لعمومية 

مقابل  د.ك   2,486,789 بلغت  حيث  تقريباً   % 20 بو�قع  �الإد�رية  و 

�أن�سطتها  �ل�سركة يف  تو�سع  لكن  و   ،2014 3,112,690 د.ك يف عام 

و  �لكويت  يف  �الت�ساالت  خلدمات  معتمد  كموزع  �جلديدة  �لت�سغيلية 

�الإمار�ت �حتاج من �ل�سركة الأن تقوم بحمالت ت�سويقية و دعائية جديدة 

لتبلغ  د.ك   646,065 مبقد�ر  �لت�سويقية  �مل�سروفات  زيادة  �إىل  �أدت 

3,768,946 د.ك يف عام 2015.

بقيمة  خ�سارة  ل�سايف  تكبدنا  من  �لرغم  على  و  �سبق،  ملا  كنتيجة  و 

�ملتبعة  �ل�سركة  ��سرت�تيجية  �أن  �إال   ،2015 5,682,367 د.ك يف عام 

�ل�سركة  �أ�سول  هيكلة  �إعادة  يف  و  �لت�سغيلية،  �أن�سطتها  يف  �لتو�سع  يف 

يف  و  �ملرجوة  �أهد�فها  حتقق  مل  ��ستثمار�ت  من  �لتخارج  يف  �ملتمثلة 

ت�سكل  �أ�سبحت  كونها  قيمتها  �النخفا�ض يف  مقابل  تكوين خم�س�سات 

��ستثمارية  فر�ض  �قتنا�ض  مقابل  يف  ذلك  و  �ل�سركة،  تقدم  يعيق  عبئاً 

جديدة يف قطاع خدمات �الت�ساالت �سو�ًء يف �مل�سروعات �لتي تنفذها 

�ل�سركة حالياً �أو يف �ال�ستثمار�ت �لتي تخطط �الإد�رة لال�ستحو�ذ عليها 

و�عد  مب�ستقبل  و  باخلري  يب�سر  فعلياً  ذلك  كل  �لقريب،  �مل�ستقبل  يف 

لل�سركة ناأمل �أن ي�ساهم يف حمو �خل�سائر �ملرت�كمة، يف ظل منو �إير�د�ت 

ن�ساط �ل�سركة و جممل �أرباحها، حيث �أن �خل�سارة �لتي حققتها �ل�سركة 

لهذ� �لعام تعزى ب�سكل �أ�سا�سي ملخ�س�سات مت تكوينها ��ستناد�ً �إىل مبد�أ 

�أرباح يف  �إىل  تنقلب  قد  تلك �خل�سارة  �أن  �لعلم  مع  و �حلذر،  �حليطة 

تلك  قيمة  �الإد�رة يف حت�سيل  �لقادمة يف حال جنحت  �ملالية  �لفرت�ت 

�ال�ستثمار�ت �أو �لذمم.

و يف �سوء �لنتائج �ل�سابقة، يو�سي جمل�ض �الإد�رة بعدم توزيع �أرباح نقدية 

�أو �إ�سد�ر �أ�سهم منحة عن عام 2015، كما �أن جمل�ض �إد�رة �ل�سركة مل 

يتمتعو� باأي مكافاآت �أو مز�يا خالل �لعام.

�أخري�ً و لي�ض �آخر�ً، �أتقدم با�سمي و با�سم �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة بال�سكر 

كما  بها،   �سرفونا  �لتي  �لغالية  �لثقة  على  �مل�ساهمني  لالإخوة  �جلزيل 

�أود �أن �أتوجه بخال�ض �لتقدير لالإد�رة �لتنفيذية لل�سركة على جهودهم 

�ملبذولة لر�سم ��سرت�تيجية ترتقي باأد�ء �ل�سركة يف �مل�ستقبل، كما �أخ�ض 

�حل�سابات  مدققي  و  �الأجالء  �ل�سرعية  �لهيئة  �أع�ساء  �ل�سادة  بال�سكر 

على مهنيتهم �لعالية و مو�سوعيتهم يف �لعمل حيث �أنهم مل يبخلو� علينا 

بالدعم و �مل�سورة �لقيمة، و نعاهد �الأخوة �مل�ساهمني �أن نبذل ق�سارى 

جهودنا يف �سبيل تعظيم حقوقهم و حتقيق طموحاتهم و يف ر�سم م�ستقبل 

روؤية  مع  يتو�فق  مبا  و  �الأمان،  بر  �إىل  بها  �لو�سول  و  لل�سركة،  و�عد 

�ل�سركة و ر�سالتها يف حتقيق �لريادة و �لتميز يف جمال �الت�ساالت.

و �ل�سالم عليكم و رحمة �هلل و بركاته.

بدر حسن يوسف

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير اإلدارة حول أنشطة شركة هيتس تيليكوم القابضة 2015

فيما يلي حتليل للبيانات �ملالية لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2015، و ذلك بح�سب �أد�ء �ل�سركة على مدى �لعام �ملايل 2015 باملقارنة مع �لعام 2014، 

و ي�ستند حمتوى �لتحليل على �لبيانات �ملالية �ملدققة لل�سنتني �ملاليتني 2014 و 2015.

الموجودات:
متكنت �ل�سركة خالل عام 2015 من تنمية �لعديد من موجود�تها، حيث �سهد ر�سيد �ال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك منو�ً ملحوظاً لتبلغ قيمته 2,513,060 

قيمتها  بلغت  7.6 % حيث  زيادة قدرها  للبيع  �ملتاحة  �ال�ستثمار�ت  �سجلت  كما   ،2014 عام  د.ك يف   314,476 كانت  �أن  بعد   2015 عام  د.ك يف 

22,169,508 د.ك يف عام 2015 مقابل 20,610,334 د.ك يف عام 2014، كما مت �إدر�ج ��ستثمار يف �سركة تابعة غري جممعة بقيمة 414,764 د.ك 

و ميثل ذلك �ل�سركة �لتي مت تاأ�سي�سها يف دولة �الإمار�ت، و كذلك فقد �سجل ر�سيد �لنقد و �لنقد �ملعادل خالل �لعام قفزة نوعية من خالل �أن�سطة �ل�سركة 

�لت�سغيلية و �لتمويلية حيث بلغ 1,968,449 د.ك عام 2015 يف مقابل 775,686 د.ك عام 2014، و ذلك يعك�ض �سعي �الإد�رة لالحتفاظ بال�سيولة 

�ملنا�سبة لتغطية �أي م�سروفات طارئة �أو �لتز�مات ق�سرية �الأجل.

و يف �ملقابل �سجل ر�سيد قر�ض لطرف ذو �سلة تر�جعاً بقيمة 3,500,000 د.ك، و ميثل ذلك �ملبلغ خم�س�ساً مت تكوينه مقابل �أي مبالغ غري قابلة 

للتح�سيل و ذلك تر�سيخاً ملبد�أ �حليطة و �حلذر، ليبلغ ر�سيد �لقر�ض 18,686,527 د.ك يف عام 2015، و لقد قامت �الإد�رة باتخاذ ما يلزم من �إجر�ء�ت 

تكفل حت�سيل �لقر�ض، و ترى �الإد�رة �أن �لفر�سة �سانحة م�ستقباًل لذلك يف ظل �ل�سمانات �لتي متتلكها مقابل ذلك �لقر�ض.

و كذلك فقد تر�جع ر�سيد �ملخزون ليبلغ 5,213,858 د.ك يف عام 2015 بعد �أن كان 8,176,985 د.ك يف عام 2014، كما �سجل ر�سيد �لذمم و 

�الأر�سدة �ملدينة �نخفا�ساً يف عام 2015 ليبلغ 6,949,120 د.ك مقابل 8,633,805 د.ك يف عام 2014، باالإ�سافة لرت�جع �مل�ستحقات من �أطر�ف 

ذ�ت �سلة لتبلغ 3,174,303 د.ك يف عام 2015 بعد �أن كانت 3,611,602 د.ك.

و يو�سح �ل�سكل �لتايل تنوع �أ�سول �ل�سركة و توزيع موجود�تها يف عام 2015:

حقوق الملكية:
�أما يف جانب حقوق �مللكية، فاأهم ما طر�أ عليها من تغري�ت لهذ� �لعام هو قيام �ل�سركة ببيع �أ�سهم خزينة بقيمة 2,099,778 د.ك، نتج عنه ربح مدرج 

يف �حتياطي بيع �أ�سهم خزينة بقيمة 260,411 د.ك، كما ز�د ر�سيد �حتياطي ترجمة عمالت �أجنبية مبقد�ر 567,779 د.ك ليبلغ 1,649,089 د.ك 

يف عام 2015.

المطلوبات:
و جنحت هيت�ض تيليكوم �أي�ساً خالل عام 2015 بتخفي�ض �إجمايل �لتز�ماتها بو�قع 3 % مقارنة بعام 2014، حيث بلغت �إجمايل مطلوباتها 13,277,194 

د.ك يف عام 2015 مقابل 13,727,629 يف عام 2014.

و مبقارنة �ملطلوبات باملوجود�ت، يتبني �ساآلة حجم مطلوبات �ل�سركة قيا�ساً بحجم موجود�تها، حيث تفوق موجود�ت �ل�سركة مطلوباتها مبقد�ر �ست مر�ت 

تقريباً، كما ��ستطاعت �ل�سركة �ملحافظة على ن�سبة �سيولة متد�ولة مرتفعة بلغت 1.5 ملو�جهة �أي �لتز�مات طارئة �أو ق�سرية �الأجل.

و يظهر �ل�سكل �لبياين �لتايل مقارنة بني حجم موجود�ت �ل�سركة و مطلوباتها يف عام 2015: 

و حتر�ض �الإد�رة �أي�ساً على متويل م�سروعاتها باأقل ما ميكن من �ملخاطر و بدون تكبد تكاليف متويل �إ�سافية قد تنتج عن �القرت��ض، و ذلك باتباع �سيا�سة 

�لتمويل �لذ�تي، و يتج�سد ذلك من خالل هيكل متويل متني تبلغ ن�سبة حقوق �مللكية فيه 83 % يف مقابل 17 % للمطلوبات.

و يبني �ل�سكل �لتايل هيكل �لتمويل لل�سركة يف عام 2015:

بيان الدخل:
ال ميثل �لفرق يف �إير�د�ت �لن�ساط بني عامي 2014 و 2015 تر�جعاً فيها، و ما يدلل على ذلك هو �نخفا�ض تكاليف �لن�ساط ب�سكل م�ساحب لالنخفا�ض 

يف �الإير�د�ت، و �إن جل ما حدث هو حتويل جزء من �لعمليات و �لتكاليف �ملتعلقة بها ال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك، حيث مت يف عام 2015 �إثبات �الأرباح 

�ملتاأتية من �ال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك بالقيمة �ل�سافية و �لتي بلغت 1,817,338 د.ك، يف حني متت �إ�سافة �إير�د�ت �مل�سروع �مل�سرتك �إىل �إير�د�ت 

�لن�ساط و كذلك مت خ�سم تكاليفه من تكاليف �لن�ساط يف عام 2014، لرتتفع بذلك ن�سبة جممل �لربح �لتي حققتها �ل�سركة �إىل 7 % يف عام 2015 

مقابل 4 % يف عام 2014، و كانت هذه �لن�سبة مهيئة لت�سل �إىل 9 % فيما لو مت �الأخذ بعني �العتبار �إ�سافة �أرباح �ال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك �إىل 

�إير�د�ت �لن�ساط �أ�سوًة بعام 2014.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، وعلى �آله و�سحبه.

اإىل ال�سادة / امل�ساهمني املحرتمني

�سركة هيت�س تيليكوم القاب�سة

�سركة م�ساهمة كويتية )عامة(

الكويت - دولة الكويت

تقرير حول االلتزام الشرعي
قمنا بتدقيق �لعقود و�ملعامالت �لتي نفذتها �سركة هيت�ض تيليكوم �لقاب�سة )�ل�سركة( و�سركاتها �لتابعة )ي�سار �إليهم جمتمعني باملجموعة( خالل �ل�سنة 

�ملنتهية يف 2015/12/31 الإبد�ء �لر�أي يف مدى �لتز�م �ل�سركة باأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية مع مر�عاة �ملعايري �ل�سرعية �ل�سادرة عن �ملجل�ض �ل�سرعي 

لهيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة للموؤ�س�سات �ملالية �الإ�سالمية وقر�ر�ت �ملجامع �لفقهية �ملعتمدة من قبلنا. 

مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي 
تقع م�سوؤولية �اللتز�م بتنفيذ �لعقود و�ملعامالت طبقاً الأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا على �إد�رة �ل�سركة، كما �أن �الإد�رة م�سوؤولة عن �لرقابة 

�ل�سرعية �لد�خلية �لتي تر�ها �سرورية ل�سمان تنفيذ �لعقود و�ملعامالت طبقاً الأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا.

مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية 
تتمثل م�سوؤوليتنا يف �إبد�ء �لر�أي يف مدى �لتز�م �ل�سركة باأحكام ومبادئ �ل�سريعة �الإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا بناًء على تدقيقنا لها. وقد مت تدقيقنا وفقاً 

ملعايري �ل�سو�بط �ل�سادرة عن هيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة للموؤ�س�سات �ملالية �الإ�سالمية ووفقاً للمعايري �لدولية لعمليات �لتاأكيد و�ل�سادرة عن جمل�ض معايري 

�لتدقيق و�لتاأكيد �لدويل، وتتطلب هذه �ملعايري �أن منتثل ملتطلبات �ل�سلوك �الأخالقي للمهنة و�أن نقوم بتخطيط و�أد�ء �لتدقيق للح�سول على تاأكيد معقول 

باأن �ل�سركة ملتزمة باأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا. 

�أدلة  �أدلة تدقيق حول مدى �اللتز�م باأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا، ونعتقد باأن  �إجر�ء�ت للح�سول على  �أد�ء  �أعمال �لتدقيق  وتت�سمن 

�لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة كاأ�سا�ض الإبد�ء ر�أي �لتدقيق �خلا�ض بنا.

الرأي 
قامت �إحدى �ل�سركات �لتابعة باإ�سد�ر خطاب �سمان عن طريق بنك تقليدي، وذلك بغر�ض تقدميه الإجناز م�ساريع وعقود �ل�سركة، ونتج عن ذلك   - 1
دفع فو�ئد ربوية للبنك �لتقليدي مبقد�ر /006 5/ دينار كويتي.  علماً باأنه ال يرتتب على هذ� �لت�سرف – طبقاً للمعايري �ل�سرعية �ملعتمدة من 

قبلنا – �أي �إير�د�ت غري �سرعية يتوجب على �ل�سركة جتنيبها رغم عدم م�سروعية هذ� �لت�سرف.

بر�أينا �إنه با�ستثناء �آثار ما ورد يف �لفقرة �ل�سابقة فاإن �لعقود و�ملعامالت �لتي �أبرمتها �سركة هيت�ض تيليكوم �لقاب�سة و�سركاتها �لتابعة )�ملجموعة(   - 2
خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 2015/12/31 مت تنفيذها وفقاً الأحكام ومبادئ �ل�سريعة �الإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا. 

الزكاة
يف  �ملنتهية  �ل�سنة  عن  )�مل�ستثمرين(  �مل�ساهمني  على  م�ستحقة  زكاة  يوجد  وال  وباإ�سر�فنا،  قبلنا  من  �ملعتمدة  لالأ�س�ض  وفقاً  �ل�سركة  زكاة  ح�ساب  مت 

2015/21/31، علماً باأن م�سوؤولية �إخر�ج �لزكاة �خلا�سة بامل�ساهمني تقع عليهم.

�أما �ملتاجر فمعادلة ح�ساب �لزكاة �خلا�سة به: 

]عدد �الأ�سهم �ململوكة × �سعر �ل�سوق لل�سهم يف تاريخ �لزكاة × )%2,5 لل�سنة �لهجرية / %2,577 لل�سنة �مليالدية([.  

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

الشيخ وقيان عثمان الوقيان
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ محمد فؤاد البدر
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د. عبد الباري مشعل
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

�لتاريخ 2016/3/28 م

و يظهر �ل�سكل �لبياين �لتايل حجم �إير�د�ت �لن�ساط و �لتكاليف �ملقابلة لها و جممل �لربح �لذي مت حتقيقه خالل عام 2015:

و يف �ملقابل مت ت�سجيل خ�سائر �نخفا�ض يف قيمة ��ستثمار�ت متاحة للبيع بقيمة 3,678,104 د.ك، و ذلك حتوطاً لعدم ��سرتجاع �لقيمة �لدفرتية الأحد 

�ال�ستثمار�ت، و كذلك فقد متت �الإ�سارة �سابقاً �إىل تكوين خم�س�ض بقيمة 3,500,000 د.ك حتوطاً الأي خ�سائر قد تن�ساأ عن عدم حت�سيل �أي جزء من 

�لقر�ض �ملمنوح، مع �لعلم �أن �إد�رة �ل�سركة ترى �أن �إمكانية حت�سيل �لقر�ض م�ستقباًل جيدة.

و ��ستطاعت �ل�سركة خالل عام 2015 من تقلي�ض م�سروفاتها �لعمومية و �الإد�رية بو�قع 20 % تقريباً حيث بلغت 2,486,789 د.ك مقابل 3,112,690 

د.ك يف عام 2014، و لكن تو�سع �ل�سركة يف �أن�سطتها �لت�سغيلية �جلديدة كموزع معتمد خلدمات �الت�ساالت يف �لكويت و �الإمار�ت �حتاج من �ل�سركة 

الأن تقوم بحمالت ت�سويقية و دعائية جديدة �أدت �إىل زيادة �مل�سروفات �لت�سويقية مبقد�ر 646,065 د.ك لتبلغ 3,768,946 د.ك يف عام 2015.

و يظهر �ل�سكل �لتايل �خل�سائر و �مل�سروفات �لتي تكبدتها �ل�سركة خالل عام 2015:

و كنتيجة ملا �سبق، و على �لرغم من تكبدنا ل�سايف خ�سارة بقيمة 5,682,367 د.ك يف عام 2015، �إال �أن ��سرت�تيجية �ل�سركة �ملتبعة يف �لتو�سع يف 

تكوين خم�س�سات مقابل  �ملرجوة و يف  �أهد�فها  ��ستثمار�ت مل حتقق  �لتخارج من  �ملتمثلة يف  �ل�سركة  �أ�سول  �إعادة هيكلة  �لت�سغيلية، و يف  �أن�سطتها 

�النخفا�ض يف قيمتها كونها �أ�سبحت ت�سكل عبئاً يعيق تقدم �ل�سركة، و ذلك يف مقابل �قتنا�ض فر�ض ��ستثمارية جديدة يف قطاع خدمات �الت�ساالت �سو�ًء 

يف �مل�سروعات �لتي تنفذها �ل�سركة حالياً �أو يف �ال�ستثمار�ت �لتي تخطط �الإد�رة لال�ستحو�ذ عليها يف �مل�ستقبل �لقريب، كل ذلك فعلياً يب�سر باخلري و 

مب�ستقبل و�عد لل�سركة ناأمل �أن ي�ساهم يف حمو �خل�سائر �ملرت�كمة، يف ظل منو �إير�د�ت ن�ساط �ل�سركة و جممل �أرباحها، حيث �أن �خل�سارة �لتي حققتها 

�ل�سركة لهذ� �لعام تعزى ب�سكل �أ�سا�سي ملخ�س�سات مت تكوينها ��ستناد�ً �إىل مبد�أ �حليطة و �حلذر، مع �لعلم �أن تلك �خل�سارة قد تنقلب �إىل �أرباح يف 

�لفرت�ت �ملالية �لقادمة يف حال جنحت �الإد�رة يف حت�سيل قيمة تلك �ال�ستثمار�ت �أو �لذمم.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

السـادة / المساهمين           المحترمين
شركة هيتس تيليكوم القابضة

شركـة مساهمة كـويتية )عامـة(
وشركاتها  التابعة

الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة 

لقد دققنا �لبيانات �ملالية �ملجمعة �ملرفقة ل�سركة هيت�ض تيليكوم �لقاب�سة - �سركة م�ساهمة كويتية عامة »�ل�سركة �الأم« و�سركاتها �لتابعة )وي�سار �إليهم 

جمتمعني »باملجموعة«( - و�لتي تت�سمن بيان �ملركز �ملايل �ملجمع كما يف 31 دي�سمرب 2015 وكذلك بيانات �الأرباح �أو �خل�سائر و �الأرباح �أو �خل�سائر 

�لهامة  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات  ملخ�ض  وكذلك  �لتاريخ،  ذلك  �ملنتهية يف  �ملالية  لل�سنة  �ملجمعة  �لنقدية  و�لتدفقات  �مللكية  و�لتغري�ت يف حقوق  �ل�سامل 

و�الي�ساحات �لتف�سيلية �الخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة 

هي �مل�سئولة عن �إعد�د وعر�ض هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة ب�سورة عادلة وفقاً للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية وعن �أدو�ت  �إن �إد�رة “�ل�سركة �الأم” 

�لرقابة �لد�خلية �لتي تر�ها �الإد�رة �سرورية الإعد�د بيانات مالية جممعة خالية من �الأخطاء �ملادية �سو�ء كانت ناجتة عن �لغ�ض �أو �خلطاأ.

مسئولية مراقبي الحسابات

�إ�ستناد� �إىل �أعمـال �لتدقيق �لتي قمنا بها لقد قمنا بالتدقيق وفقا ملعايري �لتدقيق  �إبد�ء �لر�أي حول هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة  �إن م�سئوليتنا هي 

�لدولية. �إن هذه �ملعايري تتطلب منا �الإلتز�م مبتطلبات �ملهنة �الأخالقية وتخطيط و�أد�ء �عمال �لتدقيق للح�سول على تاأكيد معقول باأن �لبيانات �ملالية 

�ملجمعة ال حتتوي على �أخطاء مادية. 

�إن �أعمال �لتدقيق تتطلب تنفيذ �إجر�ء�ت للح�سول على �أدلة تدقيق على �ملبالغ و�الي�ساحات �لو�ردة يف �لبيانات �ملالية �ملجمعة. �إن تلك �الإجر�ء�ت تعتمد 

على �حلكم �ملهني ملر�قبي �حل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر وجود �أخطاء مادية يف �لبيانات �ملالية �ملجمعة �سو�ء كانت ناجتة عن �لغ�ض �أو �خلطاأ. يف 

�سبيل تقييم تلك �ملخاطر فاإن مر�قبي �حل�سابات ياأخذ� يف عني �العتبار �لرقابة �لد�خلية �ملرتبطة باإعد�د �لبيانات �ملالية �ملجمعة وعر�سها ب�سكل عادل 

وذلك بهدف ت�سميم �إجر�ء�ت �لتدقيق �ملالئمة، ولي�ض بغر�ض �إبد�ء ر�أي على فاعلية نظم �لرقابة �لد�خلية “�ل�سركة �الأم”. �إن �أعمال �لتدقيق تت�سمن 

�أي�سا تقييم مدى مالئمة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملطبقة ومدى معقولية �لتقدير�ت �ملحا�سبية �لتي �أعدتها �الإد�رة باالإ�سافة �إىل تقييم �لعر�ض �ل�سامل 

للبيانات �ملالية �ملجمعة. 

باعتقادنا �أن �أدلة �لتدقيق �لتى ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�ض معقول ميكننا من �إبد�ء ر�أينا على �لبيانات �ملالية �ملجمعة.

الرأي 

بر�أينا �أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة �مل�سار �إليها �أعاله تظهر ب�سورة عادلة من جميع �لنو�حي �ملادية �ملركز �ملايل “للمجموعة” كما يف 31 دي�سمرب 2015 

وعن �أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية �ملجمعة لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وفقا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية.

أمور ذات أهمية

�لديون �مل�سكوك فى  �لقر�ض لطرف ذو �سلة وخم�س�ض  �ملالية �ملجمعة بخ�سو�ض  �لبيانات  )11( حول  �إي�ساح  �إىل  �لتحفظ فى تقريرنا ن�سري  بدون 

حت�سيلها �ملكون له لالأ�سباب �لو�ردة باالإي�ساح.

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

بر�أينا كذلك �أن “�ل�سركة �الأم” حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة، و�أن �جلرد قد �أجري وفقاً لالأ�سول �ملرعية، و�أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة �لو�ردة يف 

تقرير جمل�ض �إد�رة “�ل�سركة �الأم” متفقة مع ما هو و�رد يف دفاتر “�ل�سركة �الأم”. وقد ح�سلنا على �ملعلومات و�الإي�ساحات �لتي ر�أيناها �سرورية الأغر��ض 

�لتدقيق، كما �أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة تت�سمن ما ن�ض عليه قانون �ل�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 والئحته �لتنفيذية )�إي�ساح 3/1( وقانون رقم 7 ل�سنة 

2010 ب�ساأن �إن�ساء هيئة �أ�سو�ق �ملال وتنظيم ن�ساط �الأور�ق �ملالية وتعديالته �لالحقة والئحته �لتنفيذية وعقد تاأ�سي�ض “�ل�سركة �الأم” ونظامها �الأ�سا�سي. 

ويف حدود �ملعلومات �لتي تو�فرت لدينا مل تقع خالل �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 خمالفات الأحكام قانون �ل�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 

والئحته �لتنفيذية وقانون رقم 7 ل�سنة 2010 ب�ساأن �إن�ساء هيئة �أ�سو�ق �ملال وتنظيم ن�ساط �الأور�ق �ملالية والئحته �لتنفيذية �أو عقد تاأ�سي�ض “�ل�سركة 

�الأم” ونظامها �الأ�سا�سي على وجه يوؤثر ماديا يف ن�ساط “�ل�سركة �الأم” �أو مركزها �ملايل �ملجمع.

عادل محمد الصانععلي عبد الرحمن الحساوي
مر�قب ح�سابات مرخ�ض فئة )�أ( رقم 86مر�قب ح�سابات مرخ�ض فئة )�أ( رقم 30
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