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كلـمـة
رئيس مجلس اإلدارة

د. سلطان بن عبداهلل باهبري
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

العاملني  نبي  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأف�سل ال�سالة و الت�سليم.

ال�سادة م�ساهمي ال�سركة الأفا�سل، ال�سالم عليكم و رحمة اهلل 

و بركاته

ي�ضرين نيابة عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة و اجلهاز التنفيذي و كافة 

لقاوؤنا  العام، حيث �ضن�ضتهل  اأرحب بكم هذا  اأن  بال�ضركة  العاملني 

القت�ضادية  الأ�ضواق  اأحداث  اأهم  عن  موجزة  ب�ضورة  باحلديث 

العاملية و قطاع الت�ضالت خالل عام 2011.

ح�ضل  الذي  النكما�س  و   2008 عام  البطيء خالل  النمو  عقب 

عام 2009، بلغت ن�ضبة منو اإجمايل الناجت املحلي العاملي 4.1% 

خالل عام 2010، ومن املتوقع اأنه ارتفع بن�ضبة %2.7 خالل عام 

ن�ضبة  يف   2010 عام  ح�ضلت  التي  الت�ضحيح  عملية  اإن   .2011
اأكرث  بدا   6.7% بلغ  الذي  و  املرتفع  الدخل  ذات  الدول  النمو يف 

و�ضوحاً من النمو يف الدول النامية و الذي بلغ %5.3. و لكن بلغ 

اأقوى منه يف  النمو يف الدول النامية ال�ضعف و الذي بلغ 7.3% 

الدول ذات الدخل املرتفع. اأن عملية التباطوؤ يف منو الناجت املحلي 

العاملي خالل عام 2011 كان موزعاً بن�ضبة %1.6 يف الدول ذات 

الدخل املرتفع و بن�ضبة %6 يف الدول النامية.

اأن النمو يف الدول ذات الدخل املرتفع و الدول النامية من املتوقع 

اأن يتباطاأ خالل عام 2012، قبل اأن يعود للت�ضحيح يف عام 2013 

لت�ضتقر عند ن�ضب النمو املتوقعة.

يزداد  اأن  املتوقع  من  العاملي  املحلي  الدخل  اإجمايل  منو  ن�ضب  اإن 

بن�ضب %2.5 و %3.1 خالل الأعوام 2012 و 2013 على التوايل، 

مع احتمال اأن تبلغ ن�ضبة النمو يف الدول النامية %5.4 و %6 يف كل 

عام و الذي يعد 3 اأ�ضعاف ن�ضبة النمو املتوقعة للدول ذات الدخل 

املرتفع و التي من املتوقع اأن تبلغ %1.4 و %2 على مدى العامان 

البنك  عن  �ضادر  تقرير  )امل�ضدر:  التوايل  على   2013 و   2012
الدويل،ملخ�س التوقعات العاملية(.

اإن اإيرادات قطاع الت�ضالت جتاوزت 1.91 تريليون دولر اأمريكي 

عام 2011 مرتفعاً بن�ضبة %6.7 من 1.79 تريليون دولر اأمريكي 

الت�ضالت  قطاع  يف  ال�ضتثمار  ن�ضبة  ارتفعت  كما   ،2010 عام 

و   2009 و   2010 كان بني عامي  العام، مما  %9 خالل  بن�ضبة 

الذي ارتفع بن�ضبة  4.7%.

كما انه من املتوقع اأن تنمو اإيرادات قطاع الت�ضالت خالل الفرتة 

2012–2017 مبعدل منو �ضنوي مرتاكم %2.9، كما من املتوقع 
�ضنوي  الت�ضالت مبعدل منو  ال�ضتثمار يف قطاع  ينمو معدل  اأن 

توقعات  )امل�ضدر:   .2017–2010 الفرتة  خالل   3.1% مرتاكم 

.)Ovum اأوفوم

و فيما يتعلق باجنازات ال�ضركة خالل عام 2011، فان �ضركة هيت�س 

اإجمايل  زيادة  ا�ضتمرت يف  تابعة،  �ضركة  و هي  لالت�ضالت،  ا�ضبانيا 

حالياً  تعترب  و   ،2010 عام  عنها   35% بن�ضبة  الت�ضغيلية  الإيرادات 

يف  الفرتا�ضية منواً  املتنقلة  الت�ضالت  �ضبكات  �ضركات  اأ�ضرع  اأحد 

يف  ال�ضتثمار  يف  القاب�ضة  تيليكوم  هيت�س  �ضركة  ا�ضتمرت  ا�ضبانيا. 

�ضركة هيت�س ا�ضبانيا و قد عملت على زيادة ن�ضبة ملكيتها فيها لت�ضل 

اإىل %100 خالل العام.

ل�ضركة هيت�س  تابعة  �ضركة هيت�س غينيا ال�ضتوائية، و هي �ضركة 

اأفريقيا، عملت على زيادة قاعدة م�ضرتكيها بن�ضبة %141 مقارنة 

الت�ضغيلية  الإيرادات  اإجمايل  زيادة  يف  ا�ضتمرت  و   ،2010 بعام 

%270 عن عام 2010.

التعاون  جمل�س  دول  يف  املال  اأ�ضواق  تاأثرت   ،2011 عام  يف 

التعاون  اأ�ضواق مال دول جمل�س  اأن  العوامل، حيث  مبجموعة من 

اخلليجي قد اأنهت تداولت عام 2011 م�ضجلة خ�ضائر با�ضتثناء 

ال�ضوق القطري، يف حني اأن موؤ�ضر �ضوق املال البحريني كان الأ�ضواأ 

اأداء بني اأ�ضواق دول جمل�س التعاون اخلليجي، و كان متبوعاً ب�ضوق 

دبي املايل، متبوعاً ب�ضوقي الكويت لالأوراق املالية و �ضوق م�ضقط 

املايل م�ضجلني خ�ضارة متقاربة، و فيما بعدهما �ضوق اأبو ظبي، ويف 

هذه الأثناء كان ال�ضوق ال�ضعودي الأقل خ�ضارة مقارنة باأ�ضواق دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.  

و فيما يتعلق ب�ضعر �ضهم �ضركة هيت�س تيليكوم يف ال�ضوق املايل، فقد 

تذبذب خالل العام، و لكنه و ب�ضورة تقنية فقد حترك �ضعر ال�ضهم 

ب�ضورة موازية لأ�ضواق منطقة دول جمل�س التعاون.      

و يف ختام هذه الكلمة ل ي�ضعني اإل اأن اأبدي جزيل ال�ضكر وثنائي 

العميق لأع�ضاء جمل�س الإدارة و اأع�ضاء الهيئة ال�ضرعية واجلهاز 

التنفيذي على دعمهم وجهودهم، كما واأتقدم اأي�ضا بجزيل ال�ضكر 

القاب�ضة  تيليكوم  هيت�س  ب�ضركة  وثقوا  الذين  امل�ضتثمرين  جلميع 

وجلميع العاملني بال�ضركة على ما بذلوه من جهد وعمل دوؤوب كان 

له الف�ضل بعد اهلل �ضبحانه وتعاىل يف حتقيق الإجنازات املذكورة.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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تقرير مجلس اإلدارة لعمليات الشركة 2011
خالل هذه ال�ضنة عملنا على زيادة ح�ضتنا يف �ضركة هيت�س ا�ضبانيا لت�ضل اإىل 100%.

فيما يلي ملخ�س اأداء ال�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية 2011 :

التاريخ التشغيلي للشركات التابعة:

�سركة قنوات لالت�سالت 	•
6 �ضنوات من الت�ضغيل  

هيت�س ا�سبانيا  	•
3 �ضنوات من الت�ضغيل  

هيت�س غينيا ال�ستوائية 	•
�ضنتان من الت�ضغيل  

ليبري�سيل 	•
�ضنة واحدة من الت�ضغيل   

اإليرادات
بلغت اإجمايل اإيرادات ال�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011 مبلغ 73,386,195 دينار كويتي حيث بقيت تقريباً 

ثابتة مقارنة بـ 73,391,707 دينار كويتي لعام 2010، و يعود ذلك اإىل عملية اإعادة هيكلة م�ضادر اإيرادات ال�ضركة، و التي 

بدورها اأدت اإىل زيادة كفاءة التدفقات النقدية.

لقد �ضرعت ال�ضركة باإعادة هيكلة وت�ضنيف اإيراداتها منذ عام 2010، و بالتايل فقد حت�ضن هام�س الربح. اإن ربح ال�ضركة 

قبل الفوائد و ال�ضتهالك و ال�ضرائب قد حت�ضن بن�ضبة %69 خالل عام 2011 مقارنة بعام 2010، و كذلك حت�ضن خالل 

2010 بن�ضبة %40 عن العام الذي قبله 2009.

كما اأن ال�ضركة قد بذلت املزيد من اجلهد يف عملياتها، و عملت على رفع و زيادة الإيرادات يف معظم عملياتها، حيث �ضهدت 

هيت�س غينيا منواً يف اإيراداتها بلغ تقريباً %270 كما �ضهدت هيت�س ا�ضبانيا منواً يف اإيراداتها بن�ضبة بلغت تقريباً 35%.

فيما يلي ملخ�س لجنازات �ضركات املجموعة:

هيت�س ا�سبانيا )م�سغل �سبكات ات�سالت افرتا�سية(: �ضركة هيت�س ا�ضبانيا لالت�ضالت اأطلقت عملياتها الت�ضغيلية يف   .1
يناير 2009، و متكنت من ت�ضجيل قاعدة م�ضرتكني تقريباً 80 األف م�ضرتك ن�ضط يف نهاية عام 2011.

هيت�س غينيا ال�ستوائية )م�سغل �سبكات ات�سالت(: �ضركة هيت�س غينيا ال�ضتوائية اأطلقت عملياتها الت�ضغيلية يف نوفمرب   .2
2009، و متكنت من ت�ضجيل قاعدة م�ضرتكني تقريباً 64 األف م�ضرتك ن�ضط بنهاية عام 2011.

المصروفات
انخف�ضت اإجمايل م�ضاريف ال�ضركة بن�ضبة %3 مقارنة بعام 2010. بلغت اإجمايل م�ضروفات ال�ضركة لل�ضنة املنتهية يف 

31 دي�ضمرب 2011 مبلغ 78,134,922 دينار كويتي، حيث �ضّكلت تكلفة املبيعات %83 و ياأتي بعدها من حيث الأهمية 
امل�ضروفات العمومية و الإدارية حيث �ضّكلت %13. يو�ضح ال�ضكل التايل م�ضروفات ال�ضركة و ن�ضبة كل منها:
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الربحية
بلغ �ضايف الربح املتاح مل�ضاهمي ال�ضركة الأم 218,740 دينار كويتي. و بلغت ربحية ال�ضهم 0.32 فل�س كويتي مقارنة بربحية 

لل�ضهم 0.30 فل�س كويتي للعام املنتهي 2010. 

يبني ال�ضكل التايل اإجمايل حقوق امللكية املتاحة مل�ضاهمي ال�ضركة الأم:

الموجودات
للعام  144,028,025 دينار كويتي  بـ  143,986,485 دينار كويتي مقارنة  ال�ضركة  اإجمايل موجودات  2011 بلغت  بنهاية 

2010، كما هو مو�ضح بال�ضكل التايل:

ال�ضكل التايل يبني موجودات ال�ضركة و ن�ضبة كل منها: 

هيكل التمويل
ت�ضكل حقوق امللكية ما ن�ضبته %62 من اإجمايل م�ضادر الأموال يف ال�ضركة بنهاية عام 2011. كما ت�ضكل اإجمايل املطلوبات 

املتداولة و غري املتداولة %38 من اإجمايل م�ضادر الأموال. ال�ضكل التايل يو�ضح هيكل التمويل يف ال�ضركة:

* اإجمايل حقوق امللكية ي�ضمل ح�ضة حقوق الأقلية.
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شركة هيتس تيليكوم القابضة - ش.م.ك. )قابضة(
و�ضركاتها التابعة

دولة الكويت

البيــانـــات الـمــالــيـــة الـمجمــعــة وتــقـريــر مــراقــبي احل�ضــابــات الـم�ضــتـقــلني

لل�ضنة الـمنتهــيـة يف 31 دي�ضمرب 2011

التاريخ 2012/4/22 م

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، وعلى اآله و�سحبه وتابعيهم باإح�سان اإىل يوم الدين.  

اإىل م�ساهمي �سركة هيت�س تيليكوم - الكويت

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها ال�ضركة و�ضركاتها التابعة خالل الفرتة املالية املنتهية يف 2011/12/31 م لإبداء 

الراأي يف مدى التزام ال�ضركة باأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية كما هي يف املعايري ال�ضرعية ال�ضادرة عن املجل�س ال�ضرعي لهيئة 

املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية يف مملكة البحرين وقرارات املجامع الفقهية والهيئات ال�ضرعية. 

تقع م�ضوؤولية اللتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية على اإدارة ال�ضركة، اأما م�ضوؤوليتنا فتنح�ضر 

يف اإبداء راأي م�ضتقل يف مدى التزام ال�ضركة بذلك بناء على تدقيقنا.  

لقد قمنا بتدقيقنا طبقاً ملعايري ال�ضوابط ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية التي تتطلب 

منا تخطيط وتنفيذ اإجراءات التدقيق من اأجل احل�ضول على جميع املعلومات والتف�ضريات والإقرارات والتاأكيدات التي 

نعتربها �ضرورية لتزويدنا باأدلة تكفي لإعطاء تاأكيد معقول باأن ال�ضركة ملتزمة باأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية كما مت بيانها 

من قبلنا.  

لقد قمنا بتدقيقنا على اأ�ضا�س فح�س عينات من كل نوع من اأنواع العقود واملعامالت املنفذة خالل الفرتة، ونعتقد باأن اأعمال 

التدقيق التي قمنا بها توفر اأ�ضا�ضا منا�ضباً لإبداء راأينا.    

يف راأينا: 

قامت �ضركات تابعة لل�ضركة )هيت�س اأ�ضبانيا – هيت�س غينيا - هيت�س ليبرييا( يف فرتة مالية �ضابقة بالقرتا�س ل�ضد   -

احتياجات اأ�ضا�ضية م�ضروعة، ومت ذلك يف ظل انعدام فر�س احل�ضول على متويل اإ�ضالمي لغياب البنوك الإ�ضالمية يف 

تلك الدول طبقاً لإي�ضاح اإدارة ال�ضركة.  ومل تزل تلك القرو�س قائمة يف الفرتة املالية حمل التدقيق.  والواجب اخلروج 

منها بال�ضداد نقداً اأو حتويلها اإىل متويالت اإ�ضالمية يف اأقرب وقت ممكن مع مراعاة الظروف املالية لل�ضركة.  علماً 

باأنه ل يرتتب على هذا الت�ضرف - طبقاً للمعايري ال�ضرعية املعتمدة من قبلنا- اأي اإيرادات غري �ضرعية يتوجب على 

ال�ضركة حتنيبها رغم عدم م�ضروعية هذا الت�ضرف. 

اأحكام  مع  تتفق  املالية  الفرتة  ال�ضركة خالل  اأبرمتها  التي  ال�ضابقة-  الفقرة  ذكر يف  ما  –عدا  واملعامالت  العقود  اإن   -

ال�ضريعة الإ�ضالمية طبقاً ملا اطلعنا عليه. 

للم�ضتثمر  الواحد  ال�ضهم  زكاة  بلغت  وقد  وباإ�ضرافنا،  قبلنا  من  املعتمدة  لالأ�ض�س  وفقاً  ال�ضركة  زكاة  ح�ضاب  مت   -

]0.0010947[ بعد طرح الزكاة املدفوعة للدولة. وال�ضركة غري خمولة باإخراج الزكاة، وتقع م�ضوؤولية اإخراجها على 
امل�ضاهمني امل�ضتثمرين طبقاً للمعلن من قبل ال�ضركة.  

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سيخ حممد عمر اجلا�سر

ع�ضو هيئة الرقابة ال�ضرعية

ال�سيخ حممد فوؤاد البدر

ع�ضو هيئة الرقابة ال�ضرعية

د. عبد الباري م�سعل

رئي�س هيئة الرقابة ال�ضرعية



| 1819 |

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
ال�سادة/ امل�ساهمني        املحرتمني 

�سركة هيت�س تيليكوم القاب�سة 

�سركة م�ساهمة كويتية )قاب�سة(

و�سركاتها التابعة

الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة 
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�ضركة هيت�س تيليكوم القاب�ضة - �ضركة م�ضاهمة كويتية قاب�ضة )»ال�ضركة الأم«( 

و�ضركاتها التابعة )وي�ضار اإليهم جمتمعني باملجموعة( - والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�ضمرب 2011 

وكذلك بيانات الدخل والدخل ال�ضامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية املجمعة لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ، 

وكذلك ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة والي�ضاحات التف�ضيلية الخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة 
اإن الإدارة هي امل�ضوؤولة عن اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية املجمعة ب�ضورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية 

وعن اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �ضواء كانت 

ب�ضبب الغ�س اأو اخلطاأ.

مسئولية مراقبي الحسابات
اإن م�ضئوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية املجمعة اإ�ضتنادا اإىل اأعمـال التدقيق التي قمنا بها لقد قمنا بالتدقيق 

وفقا ملعايري التدقيق الدولية. اإن هذه املعايري تتطلب منا الإلتزام مبتطلبات املهنة الأخالقية وتخطيط واأداء اعمال التدقيق 

للح�ضول على تاأكيد معقول باأن البيانات املالية املجمعة ل حتتوي على اأخطاء مادية. 

اأدلة تدقيق على املبالغ والي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية  اإن اأعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اإجراءات للح�ضول على 

املجمعة. اإن تلك الإجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقبي احل�ضابات مبا يف ذلك تقييم خطر وجود اأخطاء مادية يف 

البيانات املالية املجمعة �ضواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. يف �ضبيل تقييم تلك الأخطار فاإن مراقبي احل�ضابات ياأخذا 

ت�ضميم  بهدف  وذلك  عادل  ب�ضكل  وعر�ضها  املجمعة  املالية  البيانات  باإعداد  املرتبطة  الداخلية  الرقابة  العتبار  يف عني 

التدقيق  اأعمال  اإن  الأم.  لل�ضركة  الداخلية  الرقابة  راأي على فاعلية نظم  اإبداء  بغر�س  ولي�س  املالئمة،  التدقيق  اإجراءات 

تت�ضمن اأي�ضا تقييم مدى مالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�ضبية التي اأعدتها الإدارة 

بالإ�ضافة اإىل تقييم العر�س ال�ضامل للبيانات املالية املجمعة. 

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التى ح�ضلنا عليها كافية ومنا�ضبة لتوفري اأ�ضا�س معقول ميكننا من اإبداء راأينا على البيانات املالية املجمعة.

الرأي 
براأينا اأن البيانات املالية املجمعة امل�ضار اإليها اأعاله تظهر ب�ضورة عادلة من جميع النواحي املادية املركز املايل للمجموعة  كما 

يف 31 دي�ضمرب 2011 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

أمور ذات أهمية
بدون التحفظ يف تقريرنا نلفت الإنتباه اإىل ما يلي:

اإي�ضاح )2( حول البيانات املالية املجمعة بخ�ضو�س اإ�ضتمرارية بع�س ال�ضركات التابعة.

اإي�ضاح )6( حول البيانات املالية املجمعة بخ�ضو�س اإعداد البيانات املالية لل�ضركات التابعة.

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى
براأينا كذلك اأن ال�ضركة الأم حتتفظ ب�ضجالت حما�ضبية منتظمة، واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير 

على  ح�ضلنا  وقد  الأم،  ال�ضركة  �ضجالت  وارد يف  هو  ما  مع  متفقة  املجمعة  املالية  بالبيانات  يتعلق  فيما  الإدارة  جمل�س 

املعلومات والإي�ضاحات التي راأيناها �ضرورية لأغرا�س التدقيق ، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن ما ن�س عليه قانون 

ال�ضركات التجارية ل�ضنة 1960 وتعديالته الالحقه وعقد التاأ�ضي�س والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم على وجوب اإثباته فيها، 

واأن اجلرد قد اأجرى وفقاً لالأ�ضول املرعية واأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل ال�ضنة خمالفات لأحكام 

قانون ال�ضركات التجارية ل�ضنة 1960 اأو التعديالت الالحقة له وعقد التاأ�ضي�س اأو النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم على وجه 

يوؤثر ماديا يف ن�ضاط املجموعة اأو مركزها املايل املجمع.

علي عبد الرحمن احل�ساوي

مراقب ح�ضابات مرخ�س فئة )اأ( رقم 30

Rödl ال�ضرق الأو�ضط
برقان - حما�ضبون عامليون

عادل حممد ال�سانع

مراقب ح�ضابات مرخ�س فئة )اأ( رقم 86

 – احل�ضابات  لتدقيق  الكويتي  املحا�ضب 

ات�س ال بي

الكويت يف 29 مار�س 2012
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بيـــان الـدخــل المجمـع
لل�ضنة الـمالية الـمنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

بيـــان الـمركز المالـي المجمـع
كمــا يف 31 دي�ضمرب 2011

” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

20112010اإي�ضاح

املوجودات

املوجودات غري املتداولة

720,839,52123,079,924ممتلكات ومعدات
892,761,66490,037,899موجودات غري ملمو�ضة

222,955200,800ا�ضتثمار يف م�ضروع م�ضرتك
-911,624,307اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

125,448,447113,318,623
املوجودات املتداولة

1,306,471987,611خمزون 
107,643,5316,072,283ذمم مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى

111,943,7903,284,463م�ضتحق من اأطراف ذات �ضلة
125,946,7785,946,778دفعات مقدمة ل�ضراء اإ�ضتثمارات

131,340,12712,587,511متويل وم�ضاركة وم�ضاربة
14357,3411,830,756النقد والنقد املعادل

18,538,03830,709,402
143,986,485144,028,025جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

1572,091,68672,091,686راأ�س املال
34,149,95434,149,954عالوة اإ�ضدار

16462,499462,499احتياطي قانوين
17462,499462,499احتياطي عام

147,896147,896احتياطيات اأخرى
)6,837,335((6,837,335)18اأ�ضهم خزينة

)845,700((1,876,306)احتياطى ترجمة عمالت اأجنبية
)2,080,517((2,091,155)خ�ضائر مرتاكمة

96,509,73897,550,982اإجمايل حقوق امللكية املتاحة مل�ضاهمي ال�ضركة الأم
)3,276,550((6,734,415)ح�ض�س غري م�ضيطرة

89,775,32394,274,432

املطلوبات غري املتداولة

315,325259,145خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 
199,038,3046,182,000دائنو �ضراء رخ�س 

20749,739772,731قرو�س لأجل
481,900444,427قر�س من امل�ضاهمني

211,534,4361,595,678ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى
12,119,7049,253,981

املطلوبات املتداولة

2119,824,49521,049,814ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى
113,422,2523,132,805م�ضتحق لأطراف ذات �ضلة

193,699,0103,091,000دائنو �ضراء رخ�س 
203,939,9563,268,816قرو�س لأجل

2211,205,7459,957,177اأدوات دين اإ�ضالمية
42,091,45840,499,612

143,986,485144,028,025جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

خالد يعقوب الـمطوع

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 
20112010اإي�ضاح

73,386,19573,391,707اإيرادات الن�ضاط 

)67,897,138((65,116,735)تكاليف الن�ضاط

8,269,4605,494,569جممل ربح الن�ضاط

)10,017,776((10,111,421)23م�ضروفات عمومية واإدارية

)1,837,419((1,713,225)ا�ضتهالكات واإطفاءات

)803,797((911,443)م�ضروفات متويلية

-(58,044)�ضطب ممتلكات ومعدات

)167,834((124,132)ب�ضاعة متقادمة

)92,016((91,407)ديون معدومة

474,935175,185ح�ضة املجموعة من اإيرادات م�ضروع م�ضرتك

21,2801,599,397اإيرادات متويل وم�ضاركة وم�ضاربة

909,658436,817اإيرادات �ضريبية

24977,9391,498,600اإيرادات اأخرى

�سايف خ�سارة ال�سنة قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
(2,356,400))3,714,274(

)1,911(-25ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي 

)5,308((5,681)26�ضريبة دعم العمالة الوطنية

)2,268((2,834)27زكاة

)3,723,761((2,364,915)�سايف خ�سارة ال�سنة 

املتاح لـ

218,740202,844م�ضاهمي ال�ضركة الأم

)3,926,605((2,583,655)ح�ض�س غري م�ضيطرة

(2,364,915))3,723,761(

280.320.30ربحية ال�سهم/)فل�س(

اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيـــان الـتدفقات النقدية المجمـع
لل�ضنة الـمالية الـمنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

بيـــان الـدخل الشامل المجمـع
لل�ضنة الـمالية الـمنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

 20112010

)3,723,761((2,364,915)�ضايف خ�ضارة ال�ضنة

الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة:

)2,384,639((1,030,606)فروق ترجمة عمالت اأجنبية 

)2,384,639((1,030,606)اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة الأخرى لل�سنة

)6,108,400((3,395,521)اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

املتاح لـ

)2,181,795((811,866)م�ضاهمي ال�ضركة الأم

)3,926,605((2,583,655)ح�ض�س غري م�ضيطرة

(3,395,521))6,108,400(

اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

20112010اإي�ضاح

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)3,723,761((2,364,915)�ضافى خ�ضارة ال�ضنة 
تعديالت:

1,713,2231,837,419اإ�ضتهالكات واإطفاءات
4,85049,734اإ�ضتبعاد ممتلكات ومعدات بالتكلفة

-58,044�ضطب ممتلكات ومعدات
111,74014,886خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

)175,185((474,935)ح�ضة املجموعة من اإيرادات م�ضروع م�ضرتك
)1,599,397((21,280)ايرادات متويل وم�ضاركة وم�ضاربة

91,40792,016ديون معدومة
124,132167,834ب�ضاعة متقادمة

911,443803,797م�ضروفات متويلية
)2,532,657(153,709التغريات يف راأ�س املال العامل:

)241,528((442,992)خمزون
294,398(1,641,375)ذمم مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى

1,630,120744,020اأطراف ذات �ضلة
-83,037دائنو �ضراء رخ�س

)2,588,252((925,742)ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى 
)4,324,019((1,143,243)النقد امل�ضتخدم فى العمليات

)467((55,560)مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة
)4,324,486((1,198,803)�ضايف النقد امل�ضتخدم فى الأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)1,294,235((900,844)ممتلكات ومعدات
)478,168(-موجودات غري ملمو�ضة

)650,375(-اإقتناء �ضركة تابعة 
)963,204((376,923)متويل وم�ضاركة وم�ضاربة

348,844323,194ا�ضتثمار يف م�ضروع م�ضرتك
)3,062,788((928,923)�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

11,776-احتياطيات اأخرى
692,1521,391,262قرو�س لأجل

)341,283((491,014)م�ضروفات متويلية مدفوعة
858,6414,883,895اأدوات دين اإ�ضالمية

856,099(1,103,588)التغري يف ح�ض�س غري م�ضيطرة
6,801,749(43,809)�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف(/ الناجت من الأن�ضطة التمويلية

698,120403,378اإحتياطي ترجمة عمالت اأجنبية

)182,147((1,473,415)�ضايف النق�س يف النقد والنقد املعادل
93,916-�ضايف النقد الناجت عن اقتناء �ضركة تابعة

1,830,7561,918,987النقد والنقد املعادل يف بداية ال�ضنة
14357,3411,830,756النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�ضنة الـمالية الـمنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

” جميع املبالغ بالدينار الكويتي مامل يذكر غري ذلك “

بيـــان التغيرات في حقوق الملكية المجمـع
لل�ضنة الـمالية الـمنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

نبذة عن الشركة    .1

تاأ�ض�ضت �ضركة هيت�س تيليكوم القاب�ضة - �ضركة م�ضاهمة كويتية قاب�ضة - يف 22 مايو 1999 وفقاً لقانون ال�ضركات 

التجارية رقم 15 ل�ضنة 1960 والتعديالت الالحقة له. 

اإن الأغرا�س التى تاأ�ض�ضت من اأجلها ال�ضركة الأم هي:

متلك اأ�ضهم �ضركات م�ضاهمة كويتية اأو اأجنبية وكذلك متلك اأ�ضهم اأو ح�ض�س يف �ضركات ذات م�ضئولية حمدودة   -

اأو الإ�ضرتاك يف تاأ�ضي�س هذه ال�ضركات بنوعيها واإدارتها وكفالتها لدى الغري فيما يتعلق بقطاع  اأجنبية  اأو  كويتية 

الإت�ضالت فقط.

اإقرا�س ال�ضركات التي متلك فيها اأ�ضهماً وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني األ تقل ن�ضبة م�ضاركة  ال�ضركة   -

القاب�ضة يف راأ�س مال ال�ضركة املقرت�ضة عن 20 % على الأقل.

اأية حقوق  اأو  اأو ر�ضوم �ضناعية  اأو �ضناعية  اأو عالمات جتارية  متلك حقوق امللكية ال�ضناعية من براءات اإخرتاع   -

اأخرى تتعلق بذلك وتاأجريها ل�ضركات اأخرى لإ�ضتغاللها �ضواء يف داخل دولة الكويت اأو خارجها فيما يتعلق بقطاع 

الإت�ضالت فقط.

متلك املنقولت والعقارات الالزمة ملبا�ضرة ن�ضاطها يف احلدود امل�ضموح بها وفقاً للقانون.  -

اإ�ضتغالل الفوائ�س املالية املتوفرة لدى ال�ضركة الأم عن طريق ا�ضتثمارها يف حمافظ مالية وعقارية تدار من قبل   -

�ضركات متخ�ض�ضة.

ويجوز لل�ضركة الأم اأن تكون لها م�ضلحة اأو اأن ت�ضرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعمالً �ضبيهه باأعمالها اأو 

التي تعاونها على حتقيق اأغرا�ضها يف الكويت اأو يف اخلارج ولها اأن تن�ضئ اأو ت�ضارك اأو ت�ضرتي هذه الهيئات اأو 

تلحقها بها.

يقع مقر ال�ضركة الأم الرئي�ضي يف: برج جا�ضم الع�ضفور – �ضارع ال�ضور – مدينة الكويت.

متت املوافقـة على اإ�ضـدار هذه البيانات املالية املجمعة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011 من قبل جمل�س الإدارة 

بتاريخ 29 مار�س 2012.

اإن البيانات املالية املجمعة خا�ضعة ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ضاهمني والتي لها احلق يف تعديل البيانات املالية 

املجمعة بعد اإ�ضدارها.

اإلستمرارية  .2

مت اإعداد البيانات املالية لبع�س ال�ضركات التابعة على اأ�ضا�س مبداأ الإ�ضتمرارية بالرغم من اأن تلك ال�ضركات تكبدت 

خ�ضائر مرتاكمة تزيد عن ن�ضف اأو كامل راأ�س مالها وذلك لوجود دعم مايل من ال�ضركة الأم لهذه ال�ضركات وذلك 

كما هو مبني اأدناه:

تكبدت �ضركة فوراً لالإت�ضالت ذ.م.م )�ضركة تابعة – باململكة العربية ال�ضعودية( خ�ضائر مرتاكمة بلغت 652,826   -

دينار كويتي حتى تاريخ 31 دي�ضمرب 2011 وهو ما يزيد عن راأ�س مال ال�ضركة.

تكبدت �ضركة هيت�س اأ�ضبانيا لالإت�ضالت )S.A( )�ضركة تابعة – اأ�ضبانيا( بتاريخ 31 دي�ضمرب 2011 خ�ضائر مرتاكمة   -

بلغت 723,296 دينار كويتي تزيد عن ن�ضف راأ�س مال ال�ضركة كما تزيد الإلتزامات املتداولة لها عن املوجودات 

املتداولة مببلغ 447,265 دينار كويتي الأمر الذي قد يوؤثر على قدرة هذه ال�ضركة على الإ�ضتمرارية يف حال عدم 

وجود دعم مايل كايف لها.

 2011 31 دي�ضمرب  اأفريقيا( بتاريخ  اأك�ضيالنت كوم املحدودة - تنزانيا )�ضركة تابعة ل�ضركة هيت�س  تكبدت �ضركة   -

خ�ضائر مرتاكمة بلغت 6,248,602 دينار كويتي تزيد عن راأ�س مال ال�ضركة كما تزيد الإلتزامات املتداولة لها عن 

املوجودات املتداولة مببلغ 5,218,045 دينار كويتي بالإ�ضافة اإىل ما ورد باإي�ضاح )29( الأمر الذي قد يوؤثر على قدرة 

هذه ال�ضركة على الإ�ضتمرارية يف حال عدم تقدمي الدعم املايل الكايف لها.
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وقد قامت اإدارة املجموعة بتقدمي دعم مايل لهذه ال�ضركات من خالل زيادة راأ�س مال بع�س هذه ال�ضركات وكذلك عن 

طريق تقدمي قر�س من امل�ضاهمني خالل �ضنوات �ضابقة م�ضجل بدفاتر ال�ضركات التابعة. كما تنوي اإدارة املجموعة 

اإ�ضتمرار الدعم املايل لهذه ال�ضركات خالل الفرتة القادمة وذلك لتح�ضني قدرة هذه ال�ضركات لالإ�ضتمرار يف اأعمالها.

)IFRS( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .3

المعايير والتفسيرات المطبقة خالل السنة:  3.1

قامت املجموعة بتطبيق املعايري والتف�ضريات والتعديالت اجلديدة للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة من قبل 

جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية )IASB( والتي لها عالقة بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة وت�ضرى للفرتة ال�ضنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011. 

التح�سينات ال�سنوية للمعايري املحا�سبية:

قام جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية )IASB( باإ�ضدار حت�ضينات خا�ضة باملعايري الدولية للتقارير املالية لعام 2009 

منها تغيريات يف امل�ضطلحات فقط،  اأدت اىل عدد من التغيريات يف تفا�ضيل ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة – 

ومنها تغيريات جوهرية لكن لي�س لها تاأثري مادي على املبالغ املعلنة. معظم هذه التعديالت ت�ضبح نافذة املفعول يف 

الفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2010 اأو 1 يناير 2011:

اإن املتطلبات اجلديدة فيما يتعلق بهذه التعديالت التي متت على املعايري ميكن تلخي�ضها فيما يلي: 

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 1 – عر�س البيانات املالية )معدل(

اإن التعديل على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 1 يو�ضح اأن املجموعة قد تختار لتقدمي التحليل املطلوب لبيان الدخل 

ال�ضامل املجمع اأما يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع اأو الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 دمج الأعمال )معدل(: 

كجزء من التح�ضينات على معايري التقارير املالية ال�ضادرة يف عام 2010 فيما يخ�س املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم 3 والذي مت تعديله ليو�ضح اإختبار القيا�س فيما يتعلق بعدم ال�ضيطرة على امل�ضالح يف تاريخ التملك يف حالة اأن 

امل�ضالح الغري م�ضيطرة هي م�ضالح امللكية احلالية والتي تخول حامليها اإىل احل�ضة الن�ضبية من موجودات الكيان 

ال�ضايف يف حالة الت�ضفية. 

يتم قيا�س جميع الأنواع الأخري من امل�ضالح الغري م�ضيطرة بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء اإل اإذا كان مطلوب اأ�ض�س 

اأخرى وفقاً ملعايري القيا�س الأخرى. بالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 مت تعديله ليوفر 

املزيد من التوجية املحا�ضبي فيما يتعلق بدفع التعوي�ضات لالأ�ضهم املقتناه عن طريق موظفيها حتديداً فاإن التعديالت 

حددت اأن احل�ضة التي بناء على معامالت الدفع يجب األ يتم اإ�ضتبدالها ويتم قيا�ضها بناءاً اإىل املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم 2 “الدفع على اأ�ضا�س الأ�ضهم” وال�ضوق اأ�ضا�س القيا�س.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية (IFRS) رقم 1

)ي�ضري على الفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 يوليو 2010(

وتق�ضر هذه التعديالت الإ�ضتثناء من عر�س بيانات مالية مقارنة للذين يتبنون تطبيق املعايري الدولية للمرة الأوىل.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية (IFRS) رقم 7

)ت�ضري على الفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 يوليو 2011(

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 – الإف�ضاحات – حيث اأن حتويل املوجودات املالية تزيد من 

الإف�ضاحات املطلوبة للعمليات التي ت�ضتمل على حتويل للموجودات املالية. هذه التعديالت يق�ضد بها توفري �ضفافية 

اأكرب حول التعر�س للمخاطر حينما يتم حتويل اأ�ضل مع اإحتفاظ الناقل ببع�س املخاطر التي يتعر�س لها الأ�ضل، كما 

تتطلب التعديالت اأي�ضاً اإف�ضاحات اأينما توجد حتويالت لالأ�ضول املالية مل يتم توزيعها على مدار ال�ضنة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 24 )املعدل يف 2009(

)ي�ضري تطبيقه للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011(

معيار املحا�ضبة الدويل 24 – الإف�ضاحات عن الأطراف ذات العالقة )املعدل يف 2010( قام بتعديل تعريف الأطراف 

ذات العالقة وتب�ضيط الإف�ضاحات عن اجلهات احلكومية ذات العالقة وقدم اإعفاء جزئي من متطلبات الإف�ضاح عن 

البيانات املالية ذات �ضلة باحلكومة.

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

)ي�ضري تطبيقه للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 فرباير 2010(

اإن التعديالت التي اأدخلت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 32 »ت�ضنيف حقوق الإ�ضدار« عاجلت ت�ضنيف حقوق 

الإ�ضدار املقومة بعملة اأجنبية كاأداة حقوق امللكية اأو اإلتزام مايل. حتى الآن املجموعة مل تدخل يف اأي ترتيبات من 

�ضاأنها اأن تدخل يف نطاق هذه التعديالت. ومع ذلك اإذا دخلت املجموعة يف اأي حقوق اإ�ضدار �ضمن نطاق التعديالت 

خالل الفرتات املحا�ضبية امل�ضتقبلية. اإن التعديالت التي اأدخلت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 32 يكون لها تاأثري 

على ت�ضنيف حقوق الإ�ضدار تلك.

التف�سري رقم (19)

)ي�ضري تطبيقه للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2010(

اإن التف�ضري رقم 19 يوفر اإر�ضاد يتعلق باملحا�ضبة عن اإطفاء الإلتزام املايل عن طريق اإ�ضدار اأدوات مالية. حتى الآن 

مل تدخل املجموعة يف اأي معامالت من هذا النوع ومع ذلك فاإن دخلت هذه املجموعة يف اأي من هذه املعامالت يف 

امل�ضتقبل فاإن التف�ضري رقم 19 �ضوف يوؤثر على تلك املعامالت على وجه اخل�ضو�س، ومبوجب التف�ضري رقم 19 ميكن 

قيا�س اأدوات حقوق امللكية ال�ضادرة يف اإطار هذه الرتتيبات بقيمتها العادلة. واأي فرق بني القيمة الدفرتية لالإلتزام 

املايل املطفاأ والقيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية امل�ضدرة يتم ت�ضجيلها يف الأرباح اأو اخل�ضائر.

المعايير الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم يحن موعد تطبيقها:  3.2

مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتي �ضدرت ومل يحن بعد موعد تطبيقها وهي كما يلي:

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 “الإف�ضاحات – حتويل املوجودات املالية”: )ي�ضرى على الفرتات ال�ضنوية التى   -

تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2011(.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 “الأدوات املالية”: )ي�ضرى تطبيقة للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013(.  -

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 “البيانات املالية املجمعة”: )ي�ضرى تطبيقه للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013(.  -

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 »العقود امل�ضرتكة«: )ي�ضرى تطبيقة للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013(.  -

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 »الإف�ضاح عن امل�ضالح والكيانات الأخرى«: )ي�ضرى تطبيقة للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو   -

بعد 1 يناير 2013(.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13 »قيا�س القيمة العادلة«: )ي�ضرى تطبيقة للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013(.  -

التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 1 »عر�س عنا�ضر الدخل ال�ضامل الآخر«: )ي�ضرى تطبيقة للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ   -

يف اأو بعد 1 يوليو 2012(.

اإ�ضرتداد الأ�ضول ذات العالقة«: )ي�ضرى تطبيقة للفرتات  التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 12 »ال�ضرائب املوؤجلة –   -

ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2012(.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 19 )املعدل يف 2011( »منافع املوظفني«: )ي�ضرى تطبيقة للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013(.  -

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 27 )املعدل يف 2011( »البيانات املالية املنف�ضلة«: )ي�ضرى تطبيقة للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو   -

بعد 1 يناير 2013(.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 28 )املعدل يف 2011( »ال�ضتثمار يف ال�ضركات الزميلة وامل�ضاريع امل�ضرتكة«: )ي�ضرى تطبيقه للفرتات   -

ال�ضنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013(.

تتوقع الإدارة اأن يتم تطبيق املعايري والتف�ضريات اجلديدة التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة للفرتة التي 

تبداأ يف اأو بعد التاريخ الفعلي ل�ضريان هذه املعايري والتف�ضريات. كما اأن بع�س املعايري والتف�ضريات اجلديدة الأخرى 

التى مت اإ�ضدارها ولي�س لها عالقة باأن�ضطة املجموعة، من املتوقع اأن ل يكون لها تاأثري مادي على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة.

السياسات  المحاسبية الهامة   .4

اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة امل�ضتخدمة يف اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة هى كما يلي: 

أسس إعداد البيانات المالية المجمعة  4.1

مت اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة املرفقة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( ال�ضادرة عن جمل�س   -

 )IFRIC( الدولية  املالية  التقارير  ال�ضادرة عن جلنة تف�ضري معايري  )IASB( والتف�ضريات  الدولية  معايري املحا�ضبة 

ومتطلبات قانون ال�ضركات التجارية بدولة الكويت وتعديالته.

اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة يف اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة مت�ضقة مع تلك امل�ضتخدمه يف اإعداد البيانات   -

املالية ال�ضنوية لل�ضنة ال�ضابقة.
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العرف المحاسبي   4.2

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة على اأ�ضا�س مبداأ التكلفة التاريخية متبعني مبداأ ال�ضتحقاق.  -

يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.  -

أسس تجميع البيانات المالية   4.3

2011 )اأنظر  31 دي�ضمرب  التابعة كما يف  لل�ضركة الأم و�ضركاتها  البيانات املالية  البيانات املالية املجمعة  تت�ضمن 

اإي�ضاح – 6( ، اإن تاريخ البيانات املالية لكافة ال�ضركات التابعة هو 31 دي�ضمرب 2011.

اإن ال�ضركات التابعة هي تلك ال�ضركات التي ت�ضيطر عليها ال�ضركة الأم. وتكون ال�ضيطرة قائمة عندما يكون لل�ضركة   -

الأم القدرة بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة على التحكم بال�ضيا�ضات املالية والت�ضغيلية لل�ضركة التابعة واحل�ضول 

على املنافع من اأن�ضطتها. يتم جتميع البيانات املالية لل�ضركات امل�ضرتاة )اأو املباعة خالل الفرتة( يف البيانات املالية 

املجمعة من تاريخ ال�ضراء )اأو حتى تاريخ البيع(.

املوجودات  من  املتماثلة  البنود  باإ�ضافة  على حدة  بند  كل  اأ�ضا�س  على  التابعة  لل�ضركة  املالية  البيانات  يتم جتميع   -

واملطلوبات والإيرادات وامل�ضروفات.

ت�ضتبعد اأية اأر�ضدة ومعامالت فيما بني ال�ضركات مبا يف ذلك اأية اأرباح اأوخ�ضائر غري حمققة فيما بني ال�ضركات عند   -

اإعداد البيانات املالية املجمعة. يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة با�ضتخدام �ضيا�ضات حما�ضبية موحدة للمعامالت 

املتماثلة ولالأحداث الأخرى التي تتم يف ظروف م�ضابهة.

املالية  ال�ضنة  نهاية  اأ�ضهر قبل  يتجاوز ثالثة  بتاريخ ل  اأو  التاريخ  لنف�س  التابعة  لل�ضركة  املالية  البيانات  اإعداد  يتم   -

اأو الأحداث  اأثر املعامالت الهامة  لل�ضركة الأم با�ضتخدام �ضيا�ضات حما�ضبية مماثلة. يتم اإجراء تعديالت لتعك�س 

الأخرى التي وقعت بني تواريخ نهاية ال�ضنة املالية لل�ضركات التابعة وتاريخ نهاية ال�ضنة املالية لل�ضركة الأم.

يتم املحا�ضبة عن اقتناء ال�ضركات التابعة طبقاً لطريقة ال�ضراء حيث تتمثل تكلفة القتناء يف القيمة العادلة للمبالغ   -

التكاليف  كافة  اإليها  ال�ضركة م�ضاف  التي مت حتملها لقتناء  املطلوبات  اأو  داخلها  املقتناة  املوجودات  اأو  املدفوعة 

املبا�ضرة املرتبطة بالقتناء.

اإن اأي زيادة يف تكلفة احليازة على القيمة العادلة ل�ضايف املوجودات املحددة امل�ضرتاة تدرج ك�ضهرة ، يتم اإدراج اأي   -

عجز يف تكلفة احليازة اأقل من القيمة العادلة للموجودات املحددة التي مت حيازتها )اأي التخفي�س عند احليازة( يف 

بيان الدخل املجمع للفرتة التي متت احليازة فيها.

اأو اخل�ضارة لكل مكون يف الدخل ال�ضامل الآخر اإىل مالكي ال�ضركة الأم واحل�ض�س غري امل�ضيطرة.  ين�ضب الربح   -

وين�ضب الدخل ال�ضامل الآخر اإىل مالكي ال�ضركة الأم واإىل احل�ض�س غري امل�ضيطرة حتى لو اأدي ذلك اإىل عجز يف 

ر�ضيد احل�ض�س غري امل�ضيطرة.

يتم معاملة ح�ضة ملكية ال�ضركة الأم يف �ضركة تابعة التي ل توؤدى اإىل فقدان ال�ضيطرة كمعامالت حقوق ملكية.  -

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع  4.4

يتم اإعتبار املوجودات غري املتداولة كموجودات غري متداولة معدة للبيع عندما تتوافر ال�ضروط الالزمة لت�ضنيفها 

كمحتفظ  بها للبيع اأو عندما تباع. يتم ت�ضنيف اأي بند كمحتفظ به للبيع اإذا كانت قيمته الدفرتية �ضوف ت�ضرتد 

ب�ضكل رئي�ضي من خالل عملية بيعه ولي�س من خالل اإ�ضتمرار اإ�ضتخدامه. يتم تقييم املوجودات املحتفظ بها للبيع 

بالقيمة الدفرتية اأو القيمة العادلة خم�ضوماً منها تكلفة البيع اأيهما اأقل.

البيع مببلغها  بغر�س  بها  اأنها حمتفظ  على  امل�ضنفة  الت�ضرف(  )اأو جمموعة  املتداولة  املوجودات غري  قيا�س  يتم 

امل�ضجل اأو قيمتها العادلة مطروحاً منها التكاليف حتى البيع ايهما اأقل.

الممتلكات والمعدات   4.5

تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضا ال�ضتهالك املرتاكم وتقوم الدارة مبراجعة القيمة ال�ضرتدادية للممتلكات 

واملعدات بتاريخ املركز املايل املجمع. واإذا انخف�ضت القيمة ال�ضرتدادية للممتلكات واملعدات عن القيمة الدفرتية 

يتم تخفي�س القيمة الدفرتية اىل القيمة ال�ضرتدادية يف احلال واإذا تغريت الأعمار النتاجية عن العمار املقدرة لها 

فاإنه يتم تغيري الأعمار النتاجية من بداية ال�ضنة التي حدث بها التغيري بدون اأثر رجعي.

ت�ضتهلك املمتلكات واملعدات بطريقة الق�ضط الثابت لتخفي�س قيمتها اىل القيمة التخريدية لها على مدى العمار 

النتاجية املقدرة.

وفيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات:

�ضنوات5 - 10حت�ضينات علي مباين 

�ضنوات5 - 10اأثاث ومفرو�ضات

�ضنوات3 - 4معدات مكتبية وكمبيوتر

�ضنوات5�ضيارات

�ضنوات3 - 10اآلت ومعدات

الموجودات غير الملموسة والشهرة  4.6

يتم  لها منافع م�ضتقبلية متوقعة  الن�ضاط ويكون  اإقتناوؤها لأغرا�س  يتم  والتى  املحددة  النقدية  املوجودات غري  اإن 

ويتم  اإطفائها  يتم  ل  املحددة  غري  الأعمار  ذات  امللمو�ضة  غري  املوجودات  اإن  ملمو�ضة.  غري  موجودات  اإعتبارها 

مراجعتها �ضنوياً لتحديد وجود اإنخفا�س يف قيمتها.

يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�ضة التى لها عمر حمدد على مدى اأعمارها الإنتاجية املتوقعة. فيما يتعلق برتاخي�س 

ال�ضبكات املقتناه والتى يتم ت�ضغيلها ب�ضروط ثابتة، فاإن فرتة الإطفاء حتدد ب�ضفة اأ�ضا�ضية بناء على فرتة �ضريان 

الرتخي�س و�ضروط جتديده. يتم اإطفاء ر�ضوم الرتاخي�س بطريقة الق�ضط الثابت على مدى عمر الرتخي�س.

تتمثل ال�ضهرة فى فرق تكلفة الإقتناء عن القيمة العادلة حل�ضة املجموعة فى �ضافى املوجودات املقتناه فى عملية 

دمج الأعمال اأو لل�ضركات الزميلة كما فى تاريخ الإقتناء. يتم ت�ضمني ال�ضهرة الناجتة عن اإقتناء �ضركات تابعة فى 

بند املوجودات غري امللمو�ضة بينما يتم ت�ضمني ال�ضهرة الناجتة عن اإقتناء �ضركات زميلة فى الإ�ضتثمارات فى �ضركات 

زميلة. يتم توزيع ال�ضهرة على كل وحدة توليد نقد تنتمي اإليها وذلك لغر�س تقييم الإنخفا�س يف قيمة ال�ضهرة. يتم 

مراجعة ال�ضهرة �ضنوياً على الأقل لتحديد فيما اإذا كان هناك اإنخفا�س يف القيمة وتظهر ال�ضهرة بالتكلفة ناق�ضاً 

خ�ضائر الإنخفا�س يف القيمة املرتاكمة. اأرباح وخ�ضائر بيع ال�ضركة التابعة اأو  جزء منها تت�ضمن القيمة الدفرتية 

لل�ضهرة املتعلقة بال�ضركة التابعة املباعة اأو اجلزء املباع منها.

لغر�س حتديد الإنخفا�س يف القيمة، يتم جتميع املوجودات لأقل م�ضتوي ميكن عنده حتديد تدفقات نقدية ب�ضكل 

م�ضتقل لتلك املجموعة من املوجودات. يف حال وجود موؤ�ضر على اأن القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�ضة اأكرب 

من قيمته املمكن اإ�ضرتدادها، يتم تخفي�س املوجودات لقيمتها املمكن اإ�ضرتدادها وتدرج خ�ضارة الإنخفا�س يف القيمة 

يف بيان الدخل املجمع. اإن خ�ضارة الإنخفا�س املتعلقة بال�ضهرة ل يتم عك�ضها مرة اأخرى يف الفرتات التالية.

االستثمار في المشاريع المشتركة  4.7

اإن امل�ضروع امل�ضرتك هو ترتيب تعاقدي يتم من خالله قيام ال�ضركة مع اأطراف اأخرى بتنفيذ ن�ضاط اإقت�ضادي يكون 

حتت ال�ضيطرة امل�ضرتكة.

يتم اإثبات تكاليف امل�ضروعات امل�ضرتكة يف البداية بالتكلفة ثم يجرى بعد التملك التعديل لتغيري ن�ضيب امل�ضارك يف 

�ضايف ا�ضول الوحدة امل�ضيطر عليها ب�ضكل م�ضرتك حيث يدرج امل�ضارك يف �ضجالته ويعرتف يف قوائمه املنف�ضلة 

وبالتايل قوائمه املوحدة: الأ�ضول التي ي�ضيطر عليها والإلتزامات التي اأحدثها – امل�ضاريف التي تكبدها - ون�ضيبه 

من الدخل الذي حتقق من مبيعات الب�ضائع اأو اخلدمات من قبل امل�ضروع امل�ضرتك.

المخزون  4.8

يتم تقييم املخزون من بطاقات Sim Cards م�ضبقة الدفع والفواتري على اأ�ضا�س �ضعر التكلفة اأو �ضايف القيمة  املمكن 

حتقيقها اأيهما اأٌقل. ويتم تقييم Sim Cards موؤجلة الدفع بقيمة �ضفر حتى يتم تفعيلها بوا�ضطة �ضركة الإت�ضالت املعنية. 

اإن اأجهزة الإت�ضالت تدرج بالتكلفة اأو القيمة ال�ضوقية اأيهما اأقل ويتم قيا�س التكلفة على اأ�ضا�س طريقة املتو�ضط املرجح.

الذمم التجارية المدينة   4.9

تدرج الذمم التجارية املدينة بالقيمة ال�ضمية ناق�ضا املخ�ض�س لقاء اأي مبالغ م�ضكوك يف حت�ضيلها. تقوم الإدارة 

احلالية  القت�ضادية  والظروف  اإفرادي  اأ�ضا�س  على  للعمالء  الدورية  املراجعة  على  بناءا  املخ�ض�س  هذا  بتحديد 

واخلربة ال�ضابقة والعوامل الأخرى ذات العالقة.
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النقد والنقد المعادل   4.10

يتمثل النقد والنقد املعادل يف النقدية بال�ضندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي ت�ضتحق خالل فرتة ل 

تتجاوز ثالثة �ضهور من تاريخ اليداع.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  4.11

يتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات املجموعة غري املالية يف تاريخ املركز املايل املجمع لغر�س حتديد فيما اإذا كان 

هناك اأي دليل مو�ضوعي على النخفا�س يف القيمة. يف حال توافر هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لال�ضرتداد 

للموجودات ويتم العرتاف بخ�ضارة النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل املجمع عندما تتجاوز القيمة الدفرتية 

للموجودات قيمتها القابلة لال�ضرتداد.

يتم اإثبات عك�س خ�ضارة انخفا�س القيمة امل�ضجلة يف �ضنوات �ضابقة كاإيراد �ضمن بيان الدخل املجمع يف حالة وجود 

دللة على اأن خ�ضارة النخفا�س امل�ضجلة �ضابقا مل تعد موجودة اأو اأنها قد اإنخف�ضت.

الذمم التجارية الدائنة   4.12

تدرج الذمم التجارية الدائنة بالقيمة ال�ضمية.

تحقق وعدم تحقق الموجودات والمطلوبات المالية  4.13

يتم حتقق الأ�ضل املايل اأو الإلتزام املايل عندما ت�ضبح املجموعة طرفاً يف ال�ضروط التعاقدية لالأداة املالية. كما ل يتم 

حتقق اأ�ضل اأما عندما تنتهي احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من الأ�ضل املايل اأو عندما تقوم املجموعة بتحويل 

كافة خماطر ومزايا امللكية اأو عندما ل تقوم بتحويل اأو الإحتفاظ بكافة خماطر ومزايا امللكية ومل يعد لها �ضيطرة 

على الأ�ضل. وليتحقق الإلتزام املايل عند الإعفاء من الإلتزام املحدد مبوجب العقد اأو عند اإلغائه اأو اإنتهاء �ضالحيته.

المحاسبة عن تاريخ المتاجرة وتاريخ السداد  4.14

املتاجرة  تاريخ  اأ�ضا�س  على   « العتيادية  بالطريقة   « تتم  التي  املالية  املوجودات  ومبيعات  م�ضرتيات  ت�ضجل جميع 

وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�ضراء اأو بيع املوجودات حيث اأن امل�ضرتيات اأو املبيعات التي تتم بالطريقة 

العتيادية هي م�ضرتيات اأو مبيعات للموجودات املالية التي تتطلب ت�ضليم املوجودات �ضمن اإطار زمني حمدد بالنظم 

اأو العرف ال�ضائد يف ال�ضوق.

استثمارات مرابحة  4.15

بالتكلفة زائداً ربحاً متفق عليه. يتم �ضداد املبلغ  اإن املرابحة هي معاملة اإ�ضالمية تت�ضمن �ضراء اأ�ضل وبيعه فوراً 

امل�ضتحق  املبلغ  فاإن  مالية.  ملوؤ�ض�ضة  الإئتمان مبعاملة  تخت�س خماطر  عندما  املوؤجل.  الدفع  اأ�ضا�س  على  امل�ضتحق 

ي�ضنف كا�ضتثمار مرابحة. وعندما تخت�س خماطر الئتمان ملعاملة لطرف غري املوؤ�ض�ضة املالية، فاإن املبلغ امل�ضتحق 

ي�ضنف كمديني مرابحة. يتم اإدراج ا�ضتثمارات املرابحة ناق�ضاً خم�ض�س لقاء اإنخفا�س القيمة، اإن وجد.

أسهم الخزينة  4.16

تتمثل اأ�ضهم اخلزينة يف اأ�ضهم ال�ضركة الأم الذاتية التي مت اإ�ضدارها و�ضراوؤها لحقاً من قبل املجموعة ومل يتم اإعادة 

اإ�ضدارها اأو اإلغاءها حتى تاريخ املركز املايل املجمع. يتم املحا�ضبة عن اأ�ضهم اخلزينة بطريقة التكلفة حيث يتم اإدراج 

تكلفة الأ�ضهم امل�ضرتاه يف ح�ضاب مقابل �ضمن حقوق امللكية. عند اإعادة الإ�ضدار يتم اإدراج الأرباح الناجتة �ضمن 

ح�ضاب م�ضتقل يف حقوق امللكية »ربح بيع اأ�ضهم اخلزينة« والذي يعترب غري قابل للتوزيع، كما يتم حتميل اخل�ضارة 

املحققة علي نف�س احل�ضاب يف حدود الر�ضيد الدائن لذلك احل�ضاب ، ويتم حتميل اخل�ضارة الإ�ضافية علي الأرباح 

املحتفظ بها ومن ثم الأحتياطيات. ت�ضتخدم الأرباح املحققة لحقاً عن بيع اأ�ضهم اخلزينة ملقابلة اخل�ضارة امل�ضجلة 

�ضابقاً يف الأحتياطيات والأرباح املحتفظ بها والربح الناجت عن بيع اأ�ضهم اخلزينة. 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة   4.17

يتم احت�ضاب خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل يف القطاع الهلي لدولة الكويت وقوانني 

العمل ذات العالقة يف الدول الكائن بها ال�ضركات التابعة اأو طبقاً للعقود املربمة وعلى فر�س اإنهاء خدمات جميع 

املوظفني بتاريخ املركز املايل املجمع. اإن هذا اللتزام غري ممول وتتوقع الدارة ان تنتج عن هذه الطريقة تقديرا 

منا�ضبا لإلتزام املجموعة املتعلق مبكافاآت نهاية اخلدمة عن خدمات املوظفني ال�ضابقة واحلالية.

المخصصات   4.18

يتم العرتاف باملخ�ض�س حينما يكون لدى املجموعة اإلتزام حايل ) قانوين اأو ا�ضتدليل ( نتيجة حلدث �ضابق، من 

املحتمل اأنه يتطلب تدفق �ضادر للموارد املت�ضمنة للمنافع القت�ضادية لت�ضوية الإلتزام، وميكن عمل تقدير موثوق به 

ملبلغ ذلك الإلتزام، ويتم مراجعة املخ�ض�ضات يف تاريخ كل مركز مايل جممع وتعديلها لإظهار اأف�ضل تقدير حايل.

تحقق اإليرادات  4.19

تتحقق اإيرادات اأتعاب اخلدمة ح�ضب ال�ضتعمال الفعلي. اأما ال�ضرتاكات فيتم اأحت�ضابها علي اأ�ضا�س التوزيع الن�ضبي   -

الزمني. وتتحقق الإيرادات الآخري التي ت�ضمل ب�ضكل رئي�ضي بيع معدات الهواتف النقالة وSim Cards ومنتجات 

الإت�ضالت الأخرى يتم املحا�ضبة عليها يف ال�ضنة التي تتم فيها هذه املبيعات عند ت�ضليم الب�ضاعة. 

يتحقق الإيراد من املبيعات عندما يتم حتويل الخطار الرئي�ضية وملكية الب�ضاعة املباعة للم�ضرتي وعندما ل يوجد اأي �ضك   -

هام فيما يتعلق بالتعوي�س اخلا�س ببيع الب�ضاعة والتكاليف التي قد تتكبد من احتمال وجود مردودات لهذه الب�ضاعة.

يتم اإثبات الإيرادات الناجتة عن عمليات املرابحة والتمويل وامل�ضاركات علي اأ�ضا�س التوزيع الزمني بحيث يتم حتقيق   -

معدل عائد ثابت علي الأر�ضدة القائمة لتلك املعامالت.

يعرتف باإيراد توزيعات الأرباح من ال�ضتثمارات عندما يثبت احلق يف اإ�ضتالمها.  -

حتت�ضب بنود الإيرادات الأخرى عند اكت�ضابها يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات املتعلقة بها و/اأو على اأ�ضا�س   -

�ضروط التفاق التعاقدي لكل ن�ضاط.

تكاليف اإلقتراض  4.20

حتت�ضب الفائدة على القرو�س والت�ضهيالت على اأ�ضا�س مبداأ ال�ضتحقاق ويتم العرتاف بها يف بيان الدخل املجمع   -

يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

يتم ر�ضملة تكاليف الإقرتا�س التي تعزي مبا�ضرة اإىل متلك اأو اإن�ضاء اأو اإنتاج اأ�ضل موؤهل كجزء من تكلفة ذلك الأ�ضل   -

وتبداأ ر�ضملة هذه التكاليف عندما يجري تكبد النفقات على الأ�ضل وتكبد تكاليف الإقرتا�س وتكون الأن�ضطة الالزمة 

لإعداد الأ�ضل قيد التنفيذ ويتم اإيقاف الر�ضملة عندما ت�ضتكمل ب�ضكل جوهري كافة الن�ضاطات ال�ضرورية لإعداد 

الأ�ضل املوؤهل لالإ�ضتخدام املق�ضود اأو البيع.

يتم الإعرتاف بتكاليف الإقرتا�س التي لتعزي مبا�ضرة اىل متلك اأو اإن�ضاء اأو اإنتاج اأ�ضل موؤهل كم�ضروف يف الفرتة   -

التي يتم تكبدها فيها.

العمالت االجنبية   4.21

املجمعة  املالية  البيانات  يتم عر�س  وبالتايل  الكويتي«  الدينار   « الأم هي  لل�ضركة  امل�ضتخدمة  الرئي�ضية  العملة  اإن 

بالدينار الكويتي. تقيد املعامالت بالعمالت غري العملة الرئي�ضية لل�ضركة )العمالت الأجنبية( ح�ضب اأ�ضعار ال�ضرف 

التقريبية ال�ضائدة بتاريخ املعاملة. يتم اإعادة حتويل البنود غري النقدية بالقيمة العادلة وامل�ضجلة بعمالت اأجنبية 

ح�ضب اأ�ضعارال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ حتديد القيمة العادلة. بينما ل يتم اإعادة حتويل البنود غري النقدية التي تقا�س 

وفقاً للتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية.

فروق التحويل الناجتة عن ت�ضوية واإعادة حتويل البنود النقدية ت�ضجل يف الربح اأو اخل�ضارة للفرتة. وت�ضجل فروق 

التحويل الناجتة عن اإعادة حتويل البنود غري النقدية امل�ضجلة بالقيمة العادلة يف الربح اأو اخل�ضارة للفرتة با�ضتثناء 

الفروق الناجتة عن اإعادة حتويل البنود غري النقدية ويتم الإعرتاف بالأرباح واخل�ضائر املتعلقة بها مبا�ضرة يف حقوق 

امللكية املجمع. وبالن�ضبة لتلك البنود غري النقدية. فاإن اأي اأرباح اأو خ�ضائر ناجتة عن التحويل ت�ضجل اأي�ضاً يف حقوق 

امللكية املجمع مبا�ضرة.

يتم عر�س موجودات ومطلوبات العمالت الأجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي با�ضتخدام ا�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة 

اإذا  اإل  للفرتة.  اأ�ضعارال�ضرف  ملتو�ضط  وفقاً  وامل�ضروفات  الإيرادات  بنود  يتم حتويل  املجمع.  املايل  املركز  بتاريخ 

ال�ضائدة  التقريبية  ال�ضرف  ا�ضعار  ا�ضتخدام  يتم  ال�ضنة ويف هذه احلالة  ب�ضكل كبري خالل  ال�ضرف  ا�ضعار  تقلبت 

بتاريخ املعامالت. يتم ت�ضنيف فروقات التحويل الناجتة )اإن وجدت(، كحقوق ملكية وتوؤخذ اإىل اإحتياطي التحويل 

للمجموعة تدرج فروقات التحويل يف بيان الدخل املجمع يف ال�ضنة التي يتم فيها بيع العمليات الأجنبية.
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ضرائب الدخل  4.22

يتم اإدراج �ضريبة الدخل امل�ضتحقة على الأرباح كم�ضاريف للفرتة التي يظهر فيه الربح وفقاً لقوانني ال�ضريبة املتعلقة 

يف نطاق ال�ضلطة القانونية التي تعمل فيها املجموعة.

يتم اإحت�ضاب �ضريبة الدخل املوؤجلة على �ضايف نتائج الت�ضغيل بطريقة الإلتزامات على كافة الفروق املوؤقتة بتاريخ 

املركز املايل املجمع بني الوعاء ال�ضريبي للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية لأغرا�س رفع التقارير املالية. 

اإن خم�ض�ضات ال�ضرائب املوؤجلة تعتمد على مدى التحكم يف توقيت رد الفروق املوؤقتة واإمكانية ردها يف امل�ضتقبل 

القريب.

يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات ال�ضريبة املوؤجلة وفقاً للن�ضب ال�ضريبة املتوقع تطبيقها للفرتة التي يتم فيها حتقيق 

الأ�ضل اأو ت�ضوية الإلتزام وفقاً للمعدلت ال�ضريبية )والقوانني ال�ضريبية( املطبقة اأو التي �ضيتم تطبيقها لحقاً يف 

تاريخ املركزاملايل املجمع.

غري  ال�ضريبية  للخ�ضائر  املرحلة  الأر�ضدة  ذلك  يف  مبا  املوؤقتة،  الفروق  لكل  املوؤجلة  ال�ضريبة  املوجودات  تتحقق 

الدفرتية  القيم  يتم مراجعة  تنتج.  التي �ضوف  ال�ضريبية  الأرباح  ا�ضتخدامها يف مقابلة  امل�ضتخدمة ملدى ما ميكن 

للموجودات ال�ضريبية املوؤجلة يف تاريخ كل مركز مايل جممع ويتم تخفي�ضها للمدى الذي يكون فيه من غري املحتمل 

حتقيق اأرباح كافية ت�ضمح با�ضتخدام هذه املوجودات ال�ضريبة املوؤجلة.

التقاص  4.23

وجود  عند  املجمع  املايل  املركز  يف  املبلغ  �ضايف  اإدراج  ويتم  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بني  فقط  التقا�س  يتم 

حق قانوين ملزم باإجراء التقا�س على املبالغ امل�ضجلة وتنوى الإدارة ال�ضداد على اأ�ضا�س ال�ضايف بحيث يتم حتقق 

املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.

توزيعات أرباح  4.24

يتم ت�ضجيل توزيعات الأرباح على م�ضاهمي ال�ضركة الأم كاإلتزام يف البيانات املالية املجمعة لل�ضركة الأم يف الفرتة 

التي يتم فيها اإعتماد هذه التوزيعات من قبل م�ضاهمي ال�ضركة الأم.

االحداث المحتملة   4.25

ليتم اإدراج املطلوبات املحتملة يف البيانات املالية املجمعة ويتم الف�ضاح عنها فقط ما مل يكن هناك اإمكانية حدوث 

تدفق �ضادر للموارد املت�ضمنة للمنافع القت�ضادية م�ضتبعداً، كما ل يتم العرتاف باملوجودات املحتملة ويتم الف�ضاح 

عنها عندما يكون حتقيق منافع اإقت�ضادية منها مرجحا.

األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  .5

خالل عملية تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة واملبينة يف اإي�ضاح 4، يجب اأن تتخذ الإدارة اأحكام وتقديرات 

تلك  اأخرى.  م�ضادر  خالل  من  ب�ضهولة  تت�ضح  ل  التي  واملطلوبات  للموجودات  امل�ضجلة  القيم  ب�ضاأن  واإفرتا�ضات 

التقديرات والإفرتا�ضات امل�ضاحبة لها ت�ضتند اإىل عامل اخلربة ال�ضابقة وعوامل اأخرى ذات عالقة، وقد تختلف 

النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات الرئي�ضية ب�ضكل م�ضتمر. تدرج التعديالت على التقديرات املحا�ضبية يف الفرتة 

التي فيها مراجعة التقدير وذلك يف حال اأثر هذا التعديل على تلك الفرتة فقط. بينما تدرج يف فرتة املراجعة وفرتات 

م�ضتقبلية يف حال اأثر هذا التعديل على كل من الفرتة احلالية والفرتات ال�ضابقة.

اأحكام هامة لتطبيق �سيا�سات املجموعة

خالل عملية تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة، قامت الإدارة بو�ضع الأحكام التالية، غري تلك التي تت�ضمن 

تقديرات، والتي كان لها اأثر كبري على املبالغ امل�ضجلة يف البيانات املالية املجمعة.

ت�ضنيف الإ�ضتثمارات

يجب على اإدارة ال�ضركة الأم اإتخاذ قرار ب�ضاأن حيازة ا�ضتثمار ما �ضواء كان يجب ت�ضنيفه كا�ضتثمارات متوفرة للبيع 

اأو ا�ضتثمارات م�ضجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة.

ت�ضنف املجموعة ا�ضتثماراتها كا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة اإذا مت حيازة هذه ال�ضتثمارات 

اأرباح على املدى الق�ضري مع اإمكانية حتديد القيمة العادلة لها ب�ضكل موثوق فيه.  ب�ضورة رئي�ضية لغر�س حتقيق 

ت�ضنف كافة ال�ضتثمارات الأخرى كا�ضتثمارات متوفرة للبيع.

انخفا�س قيمة ال�ضتثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة ال�ضتثمارات املتوفرة للبيع يف اأ�ضهم كا�ضتثمارات انخف�ضت قيمتها اإذا كان هناك اإنخفا�س 

كبري اأو م�ضتمر يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها اأو عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي اآخر بوجود اإنخفا�س يف 

القيمة. اإن عملية حتديد الإنخفا�س »الكبري« اأو »امل�ضتمر« تتطلب قرارات اأ�ضا�ضية. اإ�ضافة اإىل ذلك تقوم املجموعة 

بتقييم العوامل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف ا�ضعار الأ�ضهم بالن�ضبة لالأ�ضهم امل�ضعرة والتدفقات النقدية 

امل�ضتقبلية وعوامل اخل�ضم غري امل�ضعرة.

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري امللمو�ضة

الغري  للموجودات  والإطفاءت  واملعدات  للممتلكات  والإهالكات  الإنتاجية  الأعمار  بتحديد  املجموعة  اإدارة  تقوم 

اأو الإطفاء عندما تقل الأعمار الإنتاجية املقدرة عن الأعمار  اإن الإدارة تقوم بزيادة م�ضروف الإهالك  ملمو�ضة. 

املقدرة فيما قبل. اأو تقوم بحذف اأو تخفي�س قيمة املوجودات املتقادمة اأو املوجودات غري الإ�ضرتاتيجية التي مت 

الإ�ضتغناء عنها اأو بيعها.

الأ�سباب الرئي�سية لعدم التاأكد من التقديرات

اإن الإفرتا�ضات الرئي�ضية التي تتعلق بالأ�ضباب امل�ضتقبلية والرئي�ضية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ املركز 

املايل املجمع والتي لها خطر كبري قد يوؤدى اإىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية لالأ�ضول والإلتزامات خالل ال�ضنة 

املالية الالحقة مبينة اأدناه.

تقييم الإ�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة

ي�ضتند تقييم الإ�ضتثمارات يف الأ�ضهم غري امل�ضعرة على اأحد العوامل التالية:

معامالت حديثة يف ال�ضوق ب�ضروط جتارية بحتة اأو  -

القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اأىل حد كبري، اأو  -

مناذج تقييم اأخرى.  -

الشركات التابعة  .6

تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�ضركات التابعة املذكورة اأدناه:

بلد

التاأ�سي�س

ن�سبة 

امل�ساهمة

20112010

%100%100ال�ضعودية�ضركة قنوات لالت�ضالت )ذ.م.م(

%100%100ال�ضعودية�ضركة فوراً لالت�ضالت )ذ.م.م(

)S.A( 68.69%100اأ�ضبانيا�ضركة هيت�س ا�ضبانيا لالت�ضالت%

%92.82%92.82جزر كامين�ضركة هيت�س اأفريقيا )املحدودة(

قامت املجموعة خالل ال�ضنة بزيادة ن�ضبة م�ضاهمتها يف راأ�س مال �ضركة هيت�س اأ�ضبانيا لالإت�ضالت )S.A( لت�ضبح   -

ن�ضبة م�ضاهمتها %100 وذلك من خالل اإطفاء اخل�ضائر املرتاكمة لل�ضركة واإعادة اإ�ضدار راأ�س مال جديد بوا�ضطة 

ال�ضركة الأم.

بتاريخ 31 دي�ضمرب 2011 مت جتميع البيانات املالية ل�ضركة �ضما تيل اأ�س.بي.اأر.األ- الكونغو )�ضركة تابعة ل�ضركة   -

هيت�س اأفريقيا( و�ضركة اأك�ضيالنت كوم املحدودة – تنزانيا )�ضركة تابعة ل�ضركة هيت�س اأفريقيا(  و�ضركة هيت�س اأفريقيا 

بحرين القاب�ضة - ذ.م.م )�ضركة تابعة ل�ضركة هيت�س اأفريقيا( و �ضركة هيت�س اأفريقيا لالإ�ضت�ضارات - �س.�س.و )�ضركة 

تابعة ل�ضركة هيت�س اأفريقيا( اإ�ضتناداً اإىل بيانات مالية معدة من قبل الدارة. وقد بلغ اإجمايل اأ�ضول هذه ال�ضركات 

25,183,416 دينار كويتي و�ضايف خ�ضارتهم 759,124 دينار كويتي.

بتاريخ 31 دي�ضمرب 2011 مت جتميع البيانات املالية ل�ضركة هيت�س غينيا الإ�ضتوائية - اأ�س.ايه )�ضركة تابعة ل�ضركة   -

هيت�س اأفريقيا( و�ضركة اتالنتك وايرلي�س )�ضركة تابعة ل�ضركة هيت�س اأفريقيا(  بناءاَ على م�ضودة بيانات مالية مدققة 

وقد بلغ اإجمايل اأ�ضولهم 17,965,548 دينار كويتي و�ضايف خ�ضارتهم 2,777,815 دينار كويتي.  
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موجودات غير ملموسة  .8

متثل املوجودات غري امللمو�ضة املبالغ املدفوعة بوا�ضطة �ضركات تابعة للمجموعة لتملك رخ�س GSM املمنوحة من 

قبل احلكومة/اأو الطرف املنظم لهذه الرخ�س يف بلدان الت�ضغيل يف اأفريقيا مقابل الر�ضوم التي مت الأتفاق عليها 

لهذه الرخ�س بالإ�ضافة اإىل ال�ضهرة وموجودات غري ملمو�ضة اأخرى وذلك كما يلي:

ر�سوم

رخ�س
�سهرة *

برامج �سوفت 

وعالمات 

جتارية

موجودات

 غري  ملمو�سة 

اأخرى

الإجمايل

التكلفة

15,983,51872,931,7561,561,114206,60490,682,992الر�ضيد فى 1 يناير 2011 

3,448,597-14,205-3,434,392الإ�ضافات

)378,917()1,490()48,762()177,691()150,974(ترجمة عمالت اأجنبية

19,266,93672,754,0651,526,557205,11493,752,672الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2011

الطفاء املرتاكم

645,093-615,048-30,045الر�ضيد فى 1 يناير 2011

320,85752,390383,941-10,694املحمل على ال�ضنة

)38,026(248)34,766(-)3,508(ترجمة عمالت اأجنبية

901,13952,638991,008-37,231الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2011

�سايف القيمة الدفرتية

19,229,70572,754,065625,418152,47692,761,664يف 31 دي�ضمرب 2011

15,953,47372,931,756946,066206,60490,037,899يف 31 دي�ضمرب 2010 

* لقد دخلت املجموعة يف اإتفاقيات �ضراء وبيع مع م�ضاهمي بع�س ال�ضركات التي متتلك رخ�س تركيب واإن�ضاء وت�ضغيل 

املالية  التقارير  ملعيار  دينار كويتى. طبقاً   19,408,541 ال�ضركات مببلغ  بلدان هذه  املحمولة يف  الهواتف  �ضبكات 

الدولية IFRS رقم 3 )اإندماج الأعمال( فقد متت املحا�ضبة على عملية التملك بتطبيق طريقة ال�ضراء. وحيث اأن 

هذه ال�ضركات التي متتلك تلك الرخ�س كانت قد بداأت اأعمالها ومل تكن متتلك اأ�ضولً اأخرى وقت عملية الإ�ضتحواذ 

فقد مت اإعتبار تكلفة ال�ضراء والإقتناء �ضهرة. حيث تتعلق هذه ال�ضهرة بالنمو املرتتب على الن�ضاط الذي مت اإقتناوؤه 

وامل�ضاندة الهامة التي من املتوقع اأن تن�ضاأ من متلك ال�ضركات التابعة.

اإقتناء )�ضركة تابعة( - �ضركة هيت�س  ويت�ضمن هذا البند قيمة �ضهرة مببلغ 33,747,166 دينار كويتى ناجتة عن 

اأفريقيا )املحدودة( - جزر كامين- و�ضهرة مببلغ 14,015,057 دينار كويتى ناجتة عن اإقتناء ال�ضركة التابعة - �ضركة 

قنوات لالإت�ضالت )ذ.م.م( - اململكة العربية ال�ضعودية ، و �ضهرة مببلغ 5,067,662 دينار كويتي ناجتة عن اقتناء 

�ضركة  اأتلنتك وايرلي�س – ليربيا )�ضركة تابعة ل�ضركة هيت�س اأفريقيا املحدودة( و�ضهرة مببلغ 693,330 دينار كويتي 

.)S.A( ناجتة من �ضركة هيت�س ا�ضبانيا لالت�ضالت

القيمة  اإن  ال�ضهرة.  قيمة  اإنخفا�س يف  على  موؤ�ضر  هناك  كان  اإذا  فيما  لتحديد  اإختبار  بعمل  �ضنوياً  الإدارة  تقوم   -

الإ�ضرتدادية لوحدة النقد املتولدة )CGU( يتم حتديدها على اأ�ضا�س الطريقة امل�ضتخدمة )Value-in-use(. كما اإن 

الإفرتا�ضات الرئي�ضية للطريقة امل�ضتخدمة )Value-in-use( تبني على ا�ضا�س معدلت اخل�ضم ومعدلت النمو على 

املدى الطويل. ويعتمد معدل اخل�ضم اأ�ضا�ضاً على املتو�ضط املرجح لتكلفة راأ�س املال بينما تعتمد معدلت النمو يف 

املنطقة التي ت�ضتخدم فيها وحدة النقد )CGU( على خربة وتوقعات الإدارة. وت�ضتخدم توقعات التدفقات النقدية 

يف عملية الإحت�ضاب والتي تعتمد على التقديرات املالية املعتمدة من جمل�س الإدارة والتي تغطي الفرتة التي تكون 

فيها رخ�ضة الإت�ضال �ضاحلة. اإن التدفقات النقدية م�ضتنبطة عن طريق اإ�ضتخدام معدلت النمو التقديرية. كما اأن 

متو�ضط معدلت النمو مت�ضقة مع التوقعات. وترى اإدارة ال�ضركة الأم اأنه ل يوجد موؤ�ضر على اإنخفا�س قيمة ال�ضهرة 

بناءاَ على درا�ضة معدة من قبل طرف خارجي بتاريخ 31 دي�ضمرب 2011.
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إستثمارات متاحة للبيع  .9

يتمثل هذا البند يف قيمة اإ�ضتثمارات متاحة للبيع مت اإقتناوؤها من طرف ذو �ضلة. وقد مت اإ�ضتبعاد اأثر تلك املعاملة 

من بيان التدفقات النقدية حيث اأنها حركة غري نقدية.

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  .10

20112010

1,890,8741,024,392ذمم جتارية مدينة

1,681,0671,598,863ايرادات م�ضتحقة

2,649,7821,931,753موجودات �ضريبية موؤجلة

597,207809,965خطابات �ضمان
468,731546,010م�ضروفات مدفوعة مقدماً

86,15419,332تاأمينات م�ضرتدة

124,24836,490دفعات مقدمة

145,468105,478اأخرى

7,643,5316,072,283

معامالت مع أطراف ذات صلة  .11

متثل الأطراف ذات عالقة ال�ضركات الزميلة وامل�ضاهمني الرئي�ضيني واأع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا 

على  املوافقة  يتم  ملمو�ضاً.  تاأثرياً  اأو  م�ضرتكة  �ضيطرة  عليها  ميار�ضون  اأو  عليها  ي�ضيطرون  و�ضركات  للمجموعة 

�ضيا�ضات ت�ضعري و�ضروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة. اإن املبالغ والأر�ضدة امل�ضتحقة من/اإىل اأطراف ذات 

�ضلة معفاة من الفوائد ولي�س لها تاريخ حمدد لل�ضداد.

اإن اأر�ضدة وحركة املعامالت مع اأطراف ذات �ضلة املدرجة �ضمن البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

20112010بيان املركز املايل املجمع

1,340,12712,587,511متويل وم�ضاركة وم�ضاربة – )اإي�ضاح – 13(

10,658,9539,445,385اأدوات دين اإ�ضالمية – )اإي�ضاح – 22(

1,943,7903,284,463م�ضتحق من اأطراف ذات �ضلة

3,422,2523,132,805م�ضتحق لأطراف ذات �ضلة

20112010بيان الدخل املجمع

21,2791,599,397اإيرادات متويل وم�ضاركة وم�ضاربة

389,927462,515م�ضروفات متويلية

اإن املعامالت مع الأطراف ذات ال�ضلة خا�ضعة ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

دفعات مقدمة لشراء استثمارات  .12

يتمثل هذا البند يف املبالغ املدفوعة لإقتناء ا�ضتثمارات خارج دولة الكويت يف �ضنوات �ضابقة ونتيجة لعدم قيام البائع 

بتحويل ملكية ال�ضتثمار ل�ضالح ال�ضركة فقد قامت ال�ضركة برفع طلب حتكيم �ضد هذا الطرف بناًء على ذلك �ضدر 

قرار التحكيم مبا يفيد اأحقية ال�ضركة يف كامل املبلغ املدفوع والفوائد ويرى حمامي ال�ضركة اخلارجي اأن املبلغ  قابل 

للتح�ضيل بناًء على قرار التحكيم النهائي.

تمويل ومشاركة ومضاربة  .13

يتمثل هذا البند فى عقود متويل وم�ضاركة وم�ضاربة ق�ضرية الأجل مربمة مع اأطراف ذات �ضلة. بلغ متو�ضط العائد 

الفعلي من %4 اإىل %7 كما يف 31 دي�ضمرب 2011. ت�ضتحق ال�ضداد خالل �ضنة من تاريخ املركز املايل املجمع.

اإن القيمة العادلة لالإ�ضتثمارات يف متويل وم�ضاركة وم�ضاربة ت�ضاوي القيمة الدفرتية لها كما يف 31 دي�ضمرب 2011   -

حيث اأن تواريخ اإ�ضتحقاقها ق�ضرية الأجل. 

النقد والنقد المعادل  .14

20112010

357,341919,547نقد واأر�ضدة لدي البنوك 

911,209-نقد لدى املحافظ

357,3411,830,756

رأس المال  .15

بلغ راأ�س املال امل�ضرح به 80,700,000 دينار كويتي واملدفوع 72,091,686 دينار كويتي موزعاً على 720,916,860 

�ضهم، و جميعها اأ�ضهم نقديه.

املدفوع امل�سرح به

31 دي�ضمرب31 دي�سمرب31 دي�ضمرب31 دي�سمرب
2011201020112010

807,000,000807,000,000720,916,860720,916,860اأ�ضهم بقيمة 100 فل�س لكل �ضهم 

احتياطي قانوني   .16

وفقاً ملتطلبات قانون ال�ضركات التجارية والنظام الأ�ضا�ضي وعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الأم يتم اإقتطاع %10 من �ضايف 

الربح قبل ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة والزكاة و�ضريبة دعم العمالة الوطنية 

اإىل الحتياطي القانوين ويجوز وقف هذا الإقتطاع عندما ي�ضل ر�ضيد الحتياطي اإىل %50 من راأ�س املال. اإن هذا 

الحتياطي غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت التي حددها القانون. مل يتم الإقتطاع حل�ضاب الحتياطي نظراً لوجود 

خ�ضائر مرتاكمة.

احتياطي عام   .17

وفقا لعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الأم يتم اقتطاع 10 % من �ضايف ربح ال�ضنة اإىل ح�ضاب الإحتياطي العام قبل ح�ضة 

موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة والزكاة و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ويجوز وقف 

هذا القتطاع بقرار من اجلمعية العمومية للم�ضاهمني بناء على اإقرتاح جمل�س الإدارة. مل يتم الإقتطاع حل�ضاب 

الحتياطي نظراً لوجود خ�ضائر مرتاكمة.

أسهم الخزينة  .18

20112010

41,325,98141,325,981عدد الأ�ضهم

%5.73%5.73ن�ضبة امل�ضاهمة )%(

2,231,6033,264,752القيمة ال�ضوقية )دينار كويتي(
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دائنو شراء رخص  .19

خالل العام قامت �ضركة اتالنتك وايرلي�س – ليبرييا بالإعرتاف باإجمايل املبالغ امل�ضتحقة عن الرتخي�س املمنوح لها 

من قبل اجلهات املنظمة لالإت�ضالت بدولة ليبرييا والبالغ 3,464,314 دينار كويتي، ويف املقابل قيد املبلغ �ضمن 

الإلتزمات ق�ضرية وطويلة الأجل وفقاً لتاريخ اإ�ضتحقاقها.

الكونغو  بجمهورية  لالإت�ضالت  املنظمة  للجهات  امل�ضتحق  كويتي  دينار   9,273,000 مبلغ  البند  هذا  يت�ضمن  كما 

الدميقراطية يخ�س �ضركة �ضما تيل )اأ�س.بي.اأر.األ( – الكونغو. ويتم دفعه على اأق�ضاط بداية من عام 2010 وينتهي 

يف عام 2011.

اإل اأنه مل يتم �ضداد الق�ضط امل�ضتحق عن عامى 2010 و 2011 ل�ضالح وزارة الإت�ضالت بدولة الكونغو الدميقراطية 

حيث مل يتم تخ�ضي�س كامل الرتددات املمنوحة لل�ضركة ح�ضب التفاقية مع حكومة الكونغو الدميقراطية وقد قامت 

ال�ضركة بو�ضع خطة عمل جديدة وجدولة الدفعات وحتي تاريخ اعتماد البيانات املالية املجمعة مل يتم حتديد موعد 

دفع هذه الأق�ضاط. 

مت ت�ضنيف الدفعات التي ت�ضتحق خالل �ضنة من تاريخ املركز املايل املجمع �ضمن املطلوبات املتداولة والتي ت�ضتحق 

بعد اأكرث من �ضنة �ضمن املطلوبات غري املتداولة على النحو التايل:

20112010

3,699,0103,091,000اجلزء اجلاري 

9,038,3046,182,000اجلزء غري اجلاري 

12,737,3149,273,000

قروض ألجل  .20

ميثل هذا البند قرو�س ممنوحة ل�ضركات تابعة للمجموعة خارج دولة الكويت يف البلدان الكائن بها هذه ال�ضركات.

مت اإدراج الأق�ضاط التي ي�ضتحق �ضدادها من هذه القرو�س خالل �ضنة من تاريخ املركز املايل املجمع �ضمن املطلوبات 

املتداولة حتت »اجلزء اجلاري من قرو�س لأجل« ، وتلك التي ي�ضتحق �ضدادها بعد �ضنة من تاريخ املركز املايل املجمع 

مت اإدراجها �ضمن املطلوبات غري املتداولة حتت »اجلزء غري اجلاري من قرو�س لأجل« وذلك كما يلي :

20112010

3,939,9563,268,816اجلزء اجلاري 

749,739772,731اجلزء غري اجلاري 

4,689,6954,041,547

بلغ متو�ضط معدل التكلفة الفعلي على هذه القرو�س بلغ %7 خالل ال�ضنة.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .21

20112010 

18,190,62619,963,653ذمم جتارية دائنة

2,730,5362,012,865م�ضروفات م�ضتحقة

437,769668,974اأخرى

21,358,93122,645,492

أدوات دين إسالمية  .22

يتمثل هذا البند فى عقود م�ضاربة ومرابحة متويلية بع�ضها مربمة مع اأطراف ذات �ضلة ت�ضتحق ال�ضداد خالل �ضنة.   -

بلغ متو�ضط التكلفة 4% : 7%.

اأنها  حيث   2011 دي�ضمرب   31 يف  كما  لها  الدفرتية  القيمة  تقارب  متويلية  م�ضاربة  لعقود  العادلة  القيمة  اإن   -

يبلغ والذي  الإ�ضالمية  الدين  اأدوات  من  جزء  اإن  ال�ضوق.  يف  ال�ضائدة  للمعدلت  م�ضاوية  تكلفة  مبعدلت   حمملة 

546,792 دينار كويتي م�ضمون مقابل رهن بع�س اأ�ضهم اخلزينة اإي�ضاح رقم )18(.

يتم  اأو  ت�ضدد  ومل  اإ�ضتحقت   4,029,990 ومرابحة متويلية مببلغ  م�ضاربة  الإ�ضالمية عقود  الدين  اأدوات  تت�ضمن   -

جتديدها حتى تاريح املركز املايل املجمع، بع�ضها مربم مع اأطراف ذات �ضلة مببلغ 3,483,198 دينار كويتي.

مصروفات عمومية وإدارية   .23

20112010 

4,779,0394,574,186تكاليف املوظفني

1,080,0281,009,125اإيجارات

438,651695,681اأتعاب مهنية

796,4971,172,631�ضبكات 

398,252360,350بيعية وت�ضويقية

258,601387,944اإعالنات

244,887367,796�ضفر

46,35546,291مطبوعات وقرطا�ضية

2,069,1111,403,772اأخرى

10,111,42110,017,776

إيرادات أخرى  .24

يت�ضمن بند الإيرادات الأخرى مبلغ 939,245 دينار كويتي عبارة عن ذمة دائنة لأحد الأطراف يف اإحدى ال�ضركات 

التابعة مت �ضطبها مبوجب اإتفاق بني الطرفني مت خالل ال�ضنة ووفقا لالتفاقية فاإنه من غري املتوقع اأن يكون هناك 

اإلتزام على املجموعة جتاه هذا الطرف نتيجة ل�ضطب الدين.

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  .25

مت اإحت�ضاب ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي من �ضايف الأرباح ال�ضنوية بعد اإ�ضتبعاد ربح ال�ضركات امل�ضاهمة 

التابعة والزميلة التي يتم اإحت�ضاب احل�ضة لها ب�ضكل م�ضتقل وكذلك املبلغ امل�ضتقطع حل�ضاب الإحتياطي القانوين. 

ضريبة دعم العمالة الوطنية  .26

ل�ضنة   19 الوطنية رقم  العمالة  الكويت مبوجب قانون دعم  املالية فى دولة  لوزارة  امل�ضتحقة  ال�ضريبة  متثل قيمة 

.2000

الزكاة  .27

ميثل هذا البند الزكاة املحت�ضبة مبوجب القانون رقم 46/2006 بدولة الكويت واخلا�س بفر�س زكاة على ال�ضركات 

املخ�ض�ضات  خ�ضم  قبل  الربح  �ضايف  من   1% يعادل  مبا  الزكاة  هذه  اإحت�ضاب  مت  وقد  واملقفلة  العامة  امل�ضاهمة 

والإحتياطيات التي تعدها ال�ضركة الأم.

اإن بنود الزكاة الأخرى التي يتم دفعها يف بع�س ال�ضركات التابعة حتت�ضب طبقاً للقوانني املحلية املتعلقة بها يف بلد 

ال�ضركة التابعة.اإن املخ�ض�س املكون لهذه ال�ضركات التابعة يتم حتميله على بيان الدخل املجمع مبا�ضرة.
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ربحية السهم/)فلس(  .28

يتم اإحت�ضاب ربحية ال�ضهم بتق�ضيم �ضايف ربح ال�ضنة على املتو�ضط املرجح  لعدد الأ�ضهم العادية القائمة خالل ال�ضنة 

وذلك كما يلي:

20112010 

218,740202,844�ضايف ربح ال�ضنة

720,916,860720,916,860املتو�ضط املرجح لالإ�ضهم  القائمة خالل ال�ضنة

)41,325,981((41,325,981)املتو�ضط املرجح لأ�ضهم اخلزينة

679,590,879679,590,879املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم ناق�ضا اأ�ضهم اخلزينة

0.320.30ربحية ال�سهم/)فل�س(

إلتزامات محتملة  .29

بتاريخ املركز املايل املجمع كانت على املجموعة مطالبات ودعاوى مبينة اأدناه:

�ضركة  اإتفاق مع  بتوقيع   2009 يناير   22 بتاريخ  تنزانيا(  كوم -  اك�ضيالنت  )�ضركة  التابعة  ال�ضركات  اإحدي  قامت   -

�ضيليتل تنزانيا )�ضركة خلدمات التجوال( واخلا�س مب�ضروع ربط دقائق التجوال الدويل بحد اأدنى للر�ضوم بغ�س 

النظر عن الدقائق الفعلية امل�ضتخدمة. ونظرا لظروف كان من املتعذر جتنبها مل يتم النتهاء من مرحلة الإختبار 

للم�ضروع ر�ضميا مما اأدى اإىل توقف  امل�ضروع.

وقد قامت �ضركة �ضيلتل تنزانيا بطلب تعوي�س عن التكاليف املرتبطة بكامل العقد، اإل اأن ال�ضركة التابعة ترف�س هذا 

الإدعاء وقامت برفع دعوى مطالبة م�ضادة تطالب فيها باإ�ضتعادة الدفعات املقدمة املدفوعة لل�ضركة املنفذة لأنه مل 

يتم تقدمي اخلدمة ف�ضال عن ف�ضل ال�ضركة املنفذة يف تقدمي اخلدمة املطلوبة.

مطالبات حمتملة من مالك مواقع اإقامة اأبراج اإت�ضالت باإحدى ال�ضركات التابعة حيث قامت ال�ضركة التابعة بتوقيع   -

اتفاقيات مع مالك 440 موقع لرتكيب ابراجها وقد متت هذه الأتفاقات بوا�ضطة �ضركة اإت�ضالت نيابة عن ال�ضركة 

وقد مت الإنتهاء بالفعل حتى الآن من 141 برجا فقًط، ول يزال يتبقي 43 برجا حتت الإجناز. حيث مل تعرتف 

ال�ضركة بامل�ضوؤولية عن 256 موقع مل يتم العمل فيها على الإطالق. تن�س التفاقات على اأن اإلتزامات التاأجري تكون 

نافذه عند ح�ضول ال�ضركة على كافة الرتاخي�س فيما يتعلق بـ 256 موقع ، اإل اأنه مل يتم احل�ضول على الرتاخي�س 

املطلوبة مبوجب التفاقيات.

إلتزامات أخرى محتملة  .30

بتاريخ املركز املايل املجمع كانت توجد على املجموعة اإلتزامات اأخرى حمتملة تتمثل يف كفالت بنكية مببلغ 1,859,750 

دينار كويتي )2010: 3,371,850 دينار كويتي(.

قطاعات التشغيل  .31

تعمل املجموعة ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف جمال واحد من الأعمال هو جمال الإت�ضالت وكذلك فان املعلومات املعلنة ل�ضّناع 

قرار املجموعة لغر�س توزيع امل�ضادر وتقييم الداء مرتكزة اأكرث حتديدا على اأن�ضطة الإت�ضالت.

املعلومات اجلغرافية

املجموعة  اإيرادات قطاع  توزيع  التالية  وتو�ضح اجلداول  بعملياتها �ضمن مناطق جغرافية خمتلفة  املجموعة  تقوم 

واملوجودات والإلتزامات ح�ضب النطاق اجلغرايف.

الإيرادات:

20112010 

36,9361,599,397دولة الكويت 

75,733,07175,502,309خارج دولة الكويت

75,770,00777,101,706

املوجودات واملطلوبات:

20112010 

مطلوباتموجوداتمطلوباتموجوداتالقطاع

71,187,33412,639,085 69,285,97414,109,511دولة الكويت

خارج دولة الكويت

5,004,7754,913,8595,050,2395,746,606اململكة العربية ال�ضعودية 

2,819,7462,947,6483,286,5663,460,183ا�ضبانيا

66,875,99032,240,14464,503,88627,907,719اأفريقيا

143,986,48554,211,162144,028,02549,753,593

التوزيعات المقترحة   .32

اأرباح نقدية على امل�ضاهمني، ويخ�ضع ذلك  ال�ضركة الأم عدم توزيع  اإقرتح جمل�س ادارة   2012 29 مار�س  بتاريخ 

ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

الجمعية العمومية للمساهمين  .33

فى املنتهية  لل�ضنة  املجمعة  املالية  البيانات  للم�ضاهمني  العمومية  اجلمعية  اأعتمدت   2011 مايو   29  بتاريخ 

31 دي�ضمرب 2010 واأقرت عدم توزيع اأرباح عن تلك ال�ضنة.

خيار شراء األسهم للموظفين  .34

متت املوافقة مبوجب قرار اجلمعية العمومية العادية للم�ضاهمني ال�ضادر بتاريخ 31 مايو 2010 على اإ�ضدار اأ�ضهم 

مقدارها 7,000,000 �ضهم بواقع 100 فل�س لل�ضهم ، تخ�ض�س ملوظفي املجموعة تنفيذا لنظام خيار �ضراء الأ�ضهم 

للموظفني، مت تفوي�س جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العمومية يف توزيع هذه ال�ضهم علي املوظفني وذلك طبقاً 

لنظام خيار �ضراء الأ�ضهم املعمول به مع تنازل امل�ضاهمني احلاليني عن حقهم يف الكتتاب. حتى تاريخه مل يتم الأنتهاء 

من اإعداد خطة تطبيق لهذا النظام وبالتايل ل توجد اأى اأ�ضهم قائمة مبوجب هذا القرار، كما مل يتم تطبيق املعيار 

الدويل رقم »2« )املدفوعات على اأ�ضا�س الأ�ضهم( حلني الإنتهاء من اإعداد الربنامج.

األدوات المالية وإدارة المخاطر  .35

األدوات المالية )أ( 
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

اإن تفا�ضيل ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة - مت�ضمنة مبادئ القيا�س والإعرتاف بالإيرادات وامل�ضروفات - لكل فئات 

املوجودات واملطلوبات املالية مت الإف�ضاح عنها يف اي�ضاح رقم )4( حول البيانات املالية املجمعة.
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فئات الأدوات املالية

مت ت�ضنيف املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما تظهر يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل:

 20112010املوجودات املالية

7,643,5316,072,283ذمم مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى

1,943,7903,284,463م�ضتحق من اأطراف ذات �ضلة

5,946,7785,946,778دفعات مقدمة ل�ضراء اإ�ضتثمارات

1,340,12712,587,511متويل وم�ضاركة وم�ضاربة

357,3411,830,756النقد والنقد املعادل

17,231,56729,721,791

 20112010املطلوبات املالية

21,358,93122,645,492ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى

3,422,2523,132,805م�ضتحق لأطراف ذات �ضلة

12,737,3149,273,000دائنو �ضراء رخ�س

4,689,6954,041,547قرو�س لأجل

481,900444,427قر�س من امل�ضاهمني

11,205,7459,957,177اأدوات دين اإ�ضالمية

53,895,83749,494,448

القيمة العادلة لالأدوات املالية

متثل القيمة العادلة لالأدوات املالية املبالغ التي ميكن اأن ي�ضتبدل بها اأ�ضل اأو ي�ضدد بها اإلتزام بني اأطراف ذوي دراية 

كافية ورغبة يف التعامل على اأ�ض�س متكافئة. وقد اأ�ضتخدمت املجموعة الإفرتا�ضات والطرق املتعارف عليها يف تقدير 

القيم العادلة لالأدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية طبقاً ملا يلي:

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لها نف�س الطبيعة وال�ضروط واملتداولة يف �ضوق ن�ضط يتم حتديدها  	•
بالرجوع اإىل اأ�ضعار ال�ضوق املعلنة.

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى )فيما عدا امل�ضتقات املالية( يتم حتديد قيمتها العادلة طبقاً  	•
اإىل التدفقات النقدية امل�ضتقبلية املخ�ضومة ب�ضعر اخل�ضم اجلاري املتاح  اإ�ضتناداً  لنماذج الت�ضعري املتعارف عليها 

بال�ضوق لأداة مالية مماثلة.

القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة ل تختلف ب�ضورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية. 	•

إدارة المخاطر المالية  )ب( 
ت�ضتخدم املجموعة اأدوات مالية تتعر�س للعديد من املخاطر املالية مثل خماطر الإئتمان وخماطر ال�ضيولة وخماطر 

ال�ضوق.

تقوم املجموعة ب�ضورة دورية مبراجعة املخاطر التي تتعر�س لها وتقوم باإتخاذ الإجراءات املنا�ضبة لتخفي�س تلك 

املخاطر للحد املقبول.

•	خماطر الإئتمان

اإن خماطر الإئتمان هي خماطر اأن يت�ضبب طرف مقابل يف تكبد املجموعة خ�ضارة مالية نتيحة العجز عن الوفاء 

املتعلقة  ال�ضيا�ضات  مراجعة جميع  تتم  للمجموعة.  العادي  العمل  �ضياق  �ضمن  الإئتمان  تن�ضاأ خماطر  ما.  باإلتزام 

بالإئتمان واإعتمادها من قبل جمل�س الإدارة. تو�ضع حدود لالإئتمان جلميع العمالء بعد درا�ضة حذره ملقدرتهم املالية.

تركز خماطر احلد الأق�سي للتعر�س ملخاطر الإئتمان

تن�ضاأ تركزات خماطر الإئتمان من التعر�س ملخاطر العمالء ذوي ال�ضمات املماثلة من حيث املوقع اجلغرايف الذين 

بالإلتزامات  الوفاء  قدرتهم على  تتاأثر  قد  بحيث  اأن�ضطتهم  فيه  الذين ميار�ضون  ال�ضناعي  القطاع  اأو  فيه  يعملون 

التعاقدية على نحو مماثل بالتغريات يف الظروف ال�ضيا�ضية اأو الأقت�ضادية اأو الظروف الأخرى.

قد تن�ضاأ خماطر الإئتمان اأي�ضاً من الرتكزات الكبرية لأ�ضول املجموعة لدى اأى طرف مقابل م�ضتقل. تتم اإدارة هذه 

املخاطر من خالل تنويع املحافظ املالية.

وترى املجموعة اأن اأق�ضي تعر�س ملخاطر الإئتمان هو كما يلي:

20112010 

338,858905,347ح�ضابات جارية لدى البنوك 

7,643,5316,072,283ذمم مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى

7,982,3896,977,630

•	خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�ضيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها النقدية. اإن اإدارة خماطر ال�ضيولة تت�ضمن 

ذات  باملوجودات  والإحتفاظ  كافية،  ت�ضهيالت  توفري  طريق  عن  التمويل  م�ضادر  وتوفري  كافية  بنقدية  الإحتفاظ 

ال�ضيولة العالية ومراقبة ال�ضيولة ب�ضكل دوري عن طريق التدفقات النقدية امل�ضتقبلية.

كما مت عر�س جدول الإ�ضتحقاقات للمطلوبات املدرج اأدناه اإ�ضتناداً اإىل الفرتة من تاريخ املركز املايل املجمع حتى 

تاريخ الإ�ضتحقاقات التعاقدية ويف حال عدم وجود تاريخ اإ�ضتحقاق تعاقدي لالأداة املالية يتم عر�ضها طبقاً لتقديرات 

الإدارة على اأ�ضا�س الفرتة التي يتم فيها حت�ضيل اأو اإ�ضتبعاد الأ�ضل لت�ضوية الإلتزام.

فيما يلي حتليل الإ�ضتحقاقات للمطلوبات املالية كما يف 31 دي�ضمرب 2011:

خالل

�سنة

اأكرث

من �سنة
الإجمايل

315,325315,325-خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

3,699,0109,038,30412,737,314دائنو �ضراء رخ�س

3,939,956749,7394,689,695قرو�س لأجل

481,900481,900-قر�س من امل�ضاهمني

19,824,4951,534,43621,358,931ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى

3,422,252-3,422,252م�ضتحق لأطراف ذات �ضلة

11,205,745-11,205,745اأدوات دين اإ�ضالمية

42,091,45812,119,70454,211,162

وفيما يلي حتليل الإ�ضتحقاقات للمطلوبات املالية كما يف 31 دي�ضمرب 2010:

خالل

�ضنة

اأكرث

من �ضنة
الإجمايل

259,145259,145-خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

3,091,0006,182,0009,273,000دائنو �ضراء رخ�س

3,268,816772,7314,041,547قرو�س لأجل

444,427444,427-قر�س من امل�ضاهمني

21,049,8141,595,67822,645,492ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى

3,132,805-3,132,805م�ضتحق لأطراف ذات �ضلة

9,957,177-9,957,177اأدوات دين اإ�ضالمية

40,499,6129,253,98149,753,593

•	خماطر ال�سوق

تت�ضمن خماطر ال�ضوق خماطر العمالت الأجنبية وخماطر �ضعر الفائدة وخماطر �ضعر الأ�ضهم، وتن�ضاأ تلك املخاطر 

نتيجة تغري الأ�ضعار بال�ضوق وكذلك تغيري معدلت الفائدة واأ�ضعار ال�ضرف.
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خماطر العمالت الأجنبية:

اإن خماطر العمالت الأجنبية هى خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات لأداة مالية نتيجة للتغريات يف اأ�ضعار 

العمالت الأجنبية.

يتم اإدارة خماطر اأ�ضعار ال�ضرف للعمالت الأجنبية يف حدود ال�ضيا�ضة املعتمدة.

اإن القيمة امل�ضجلة ملوجودات واإلتزامات املجموعة النقدية  املقومة بعمالت اأجنبية يف تاريخ املركز املايل املجمع هي 

كما يلي:

20112010
مطلوباتموجوداتمطلوباتموجوداتالعملة

1,729,70520,238,860838,98619,995,648الدولر الأمريكي

182,133700,425283,004737,812اليورو

2,751,0383,545,1382,918,8794,355,089الريال ال�ضعودي

خماطر معدلت الفائدة:

ب�ضبب  مالية  لأداة  امل�ضتقبلية  النقدية  التدفقات  اأو  العادلة  القيمة  تقلب  هي خماطر  الفائدة  اأ�ضعار  اإن خماطر 

التغريات يف اأ�ضعار الفائدة بال�ضوق.

تن�ضاأ خماطر �ضعر الفائدة عن القرو�س طويلة الأجل. حيث اإن القرو�س مبعدلت فائدة متغرية قد تعر�س املجموعة 

اإىل خماطر التدفقات النقدية ب�ضبب اأ�ضعار الفائدة. 

ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة:

اإن ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة تقي�س تاأثري التغريات املفرت�ضة يف اأ�ضعار الفائدة على اأعباء التمويل ل�ضنة واحدة اإ�ضتنادا 

اإىل املطلوبات املالية التي حتمل فائدة واملحتفظ بها يف نهاية ال�ضنة.

اإن اجلدول اأدناه يلخ�س التاأثري على �ضايف ربح املجموعة الناجت من التغريات املتوقعة للتغري يف معدلت الفائدة التي 

تتعر�س لها املجموعة مع الإحتفاظ بثبات كافه املتغريات الأخرى:

20112010

 التغري يف 

معدلت الفائدة

التاأثري 

على الأرباح

التغري يف معدلت 

الفائدة

التاأثري

على الأرباح

139,987%158,9541%1اأرباح ال�ضنة

خماطر �ضعر الأ�ضهم:

اأ�ضعار الأ�ضهم هي خماطر تقلب القيمة العادلة لالأ�ضهم نتيجة التغريات يف م�ضتوى موؤ�ضرات الأ�ضهم  اإن خماطر 

اأو قيمة اأ�ضعار الأ�ضهم امل�ضتقله. وتنتج خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم من التغري يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم.

اإن التاأثري على حقوق امللكية نتيجة تغري يف القيمة العادلة لال�ضتثمارت املتاحة للبيع  كما يف 31 دي�ضمرب 2011 

ب�ضبب التغريات املتوقعة يف موؤ�ضر ال�ضوق )10 %±(، مع الإحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى هو كما يلي: 

الأثر على حقوق امللكية

20112010

-1,162,431ا�ضتثمارات متاحة للبيع

إدارة مخاطر رأس المال  .36

أهداف إدارة مخاطر رأس المال: )أ( 
اإن اأهداف ال�ضركة الأم عند اإدارة راأ�س املال هي:

•	حماية قدرة املجموعة على الإ�ضتمرار كمن�ضاأة ناجحة بحيث ت�ضتطيع الإ�ضتمرار يف توفري العائدات للم�ضاهمني واملنافع 
لأ�ضحاب امل�ضالح الآخرين.

•	توفري عائد منا�ضب للم�ضاهمني بت�ضعري اخلدمات واملنتجات ب�ضكل يتنا�ضب مع م�ضتوى املخاطره. 

وحتدد املجموعة راأ�س املال مبا يتنا�ضب مع املخاطره كما تدير هيكل راأ�س املال وجترى التعديالت عليه يف �ضوء 

التغريات يف الظروف الأقت�ضادية وخ�ضائ�س املخاطره املتعلقة بالأ�ضل ومن اأجل املحافظة على هيكل راأ�س املال 

وتعديله تقوم بتعديل مبلغ الأرباح الذي يدفع للم�ضاهمني اأو اإ�ضدار اأ�ضهم جديدة اأو بيع اأ�ضول لتخ�ضي�س الدين.

نسبة الديون إلى حقوق الملكية: )ب( 
راأ�س  اإىل  املديونية  ن�ضبة  اأ�ضا�س  على  املال  راأ�س  مبتابعة  املجموعة  تقوم  املجال  نف�س  الآخرين يف  مع  يتفق  ومبا 

�ضايف  ويحت�ضب  املعدل  املال  راأ�س  اإجمايل  اإىل  الديون  �ضايف  طريق  عن  الن�ضبة  هذه  اإحت�ضاب  ويتم  املعدل  املال 

الدين كاإجمايل القرو�س والت�ضهيالت البنكية الأخرى الواردة يف املركز املايل املجمع خم�ضوماً منها النقد والنقد 

املعادل وي�ضمل راأ�س املال املعدل جميع مكونات حقوق امللكية مل�ضاهمي ال�ضركة الأم )راأ�س املال وعالوة الإ�ضدار 

والإحتياطيات واأ�ضهم اخلزينة واخل�ضائر املرتاكمة( بالإ�ضافة اإىل �ضايف الديون.

 اإن ن�ضبة الديون هي كما يلي:

20112010

15,895,44013,998,724الديون

)1,830,756((357,341)ناق�ضاً: النقد والنقد املعادل

15,538,09912,167,968�ضايف الديون

96,509,73897,550,982اإجمايل حقوق امللكية املتاح مل�ضاهمي ال�ضركة الأم

112,047,837109,718,950حقوق امللكية و�ضايف الديون

%11.09%13.87ن�ضبة الديون

أرقام المقارنة  .37

مت اإعادة تبويب وت�ضنيف بع�س اأرقام املقارنة لل�ضنة املالية ال�ضابقة لتتالئم مع تبويب وت�ضنيف اأرقام ال�ضنة املالية 

احلالية.




