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كلمة رئيس
مجلـس اإلدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه اأف�سل �سالة وت�سليم. 

اإخواين واأخواتي امل�ساهمني الكرام  ،،،

�لتنفيذي  و�جلهاز  �لإد�رة  �أع�ساء جمل�س  زمالئي  عن  بالنيابة  ي�سرين 

و�أتقدم  بكم  �أرحب  �أن  �لقاب�سة  تيليكوم  هيت�س  �سركة  موظفي  وجميع 

لكم بجزيل �ل�سكر حل�سوركم وللثقة �لغالية �لتي ي�سرفنا بها م�ساهمينا 

�لكر�م كل عام. هذ� و�سوف �أقدم لكم تقرير عن �أد�ء �سركتكم يف �ل�سنة 

�ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2014.

��سرت�تيجية  تنفيذ  �سبيل  يف  ملمو�سة  خطو�ت  �ملنق�سي  �لعام  �سهد 

�ل�سركة و�لتي �سبق و�أن خطها جمل�س �لإد�رة، وقمنا باإطالع �مل�ساهمني 

حمورين  على  ترتكز  و�لتي  �ل�سابقة  �لعمومية  باجلمعية  عليها  �لكر�م 

�أ�سا�سيني، �أولهما �إعادة هيكلة �لأ�سول بالتخارج من �ل�سول غري �ملدرة 

للربح و�لتي ميثل �لحتفاظ بها عبًء على �ل�سركة، و�ملحور �لثاين يرتكز 

على تنمية عمليات �ل�سركة �لت�سغيلية وتنويعها وتعظيم �لعائد منها. 

ويف �سبيل ذلك قامت �ل�سركة خالل عام 2014 بالتخارج بالبيع مل�سغلة 

�ل�سبكات �لفرت��سية يف �أ�سبانيا نظر�ً لرت�جع �أد�ء هذ� �لقطاع و�حتد�د 

�ملناف�سة و�لت�سييق من قبل م�سغلي �ل�سبكات على عمالئها من م�سغلي 

�ل�سبكات �لفرت��سية، و�أي�سا للرت�جع �حلاد لالقت�ساد �ل�سباين وتاأثري 

ذلك على ن�ساط �ل�سركة هناك. 

�لتي  �لت�سغيلية  �خل�سائر  نزيف  �يقاف  �لتخارج  عملية  عن  نتج  وقد 

تكبدتها �ل�سركة يف �ل�سنو�ت �لأخرية، و�لتخل�س من �أعباء ر�أ�سمالية يف 

حالة �لرغبة يف �لحتفاظ بال�سركة. وقد نتج عن عملية �لتخارج حتقيق 

�أرباح دفرتية بلغت 174 �ألف دينار كويتي. 

هيت�س  �سركة  يف  ملكيتها  بتخفي�س  �ل�سركة  قامت  �أخرى  ناحية  ومن 

�أفريقيا من %32.82 �إىل %18.82، �لأمر �لذي �أدى �إىل �إعادة ت�سنيف 

�ل�ستثمار يف �سركة هيت�س �أفريقيا. 

قيمة  كامل  �إطفاء  �لإد�رة  جمل�س  قرر  �لتحفظ،  ل�سيا�سة  و��ستمر�ر 

�ل�سهرة �ملتعلقة بال�ستثمار�ت يف �ل�سركة �لزميلة )�سركة هيت�س �أفريقيا 

- �ملحدودة( بقيمة 8,075,325 دينار. 

مقابل  كاملة  خم�س�سات  باأخذ  �ل�سنة  خالل  �ل�سركة  قامت  و�أي�ساً 

�لدفعات �ملقدمة لال�ستثمار يف دولة �لرب�زيل. 

�جلزء  �جتاه حتقيق  كبري� يف  �سوطاً  قطعت  قد  �ل�سركة  تكون  وبذلك 

ويهدف   ، عليها  عبًء  متثل  �لتي  �ل�ستثمار�ت  من  بالتخارج  �ملتعلق 

جمل�س �إد�رة �ل�سركة �ىل ��ستكمال هذ� �جلانب من ��سرت�تيجيتها خالل 

�ل�سنتني �ملاليتني 2015 و2016 . 

وفيما يتعلق باجلانب �لآخر من �لإ�سرت�تيجية �ملعتمدة، قامت �ل�سركة 

�لجتاه  هذه  ويف  �لعربي،  �خلليج  منطقة  يف  عملياتها  قاعدة  بتو�سيع 

قامت �ل�سركة �لتابعة �سركة قنو�ت للنظم بافتتاح �أول فروعها �خلليجية 

�لعامة  للتجارة  قنو�ت  �سركة  قامت  �لكويتي حيث  �ل�سوق  من  �نطالقا 

و�ملقاولت، باإبر�م �تفاقية مع �سركة �أوريدو لالت�سالت حيث �أ�سبحت 

�خلا�سة  �لت�سالت  منتجات  لكامل  ح�سري  ��سا�سي  معتمد  موزع 

بامل�سغل بالكويت. 

و�لريادة يف  �لتو�سع  من  مزيد  �إىل   2015 �ملالية  �ل�سنة  وت�سعى خالل 

قاعدة  تو�سيع  �يل  بالإ�سافة  جغر�فيا،  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول 

منتجاتها. 

وفيما يخ�س حقوق �مللكية و�ملطلوبات، فقد جنحت �ل�سركة عام 2014 

بتخفي�س مديونياتها بزيادة ر�أ�س مالها من 72,091,686 دينار كويتي 

كما هو يف نهاية عام 2013 �إىل 87,234,161 دينار كويتي، حمققا 

�رتفاعا بن�سبة 21 %. 

فقد متكنت �ل�سركة من �لتو�سل �ىل ت�سوية مع د�ئني �ل�سركة �لأم عن 

بقيمة  كويتي  دينار   15,142,475 مقد�رها  لهم  �أ�سهم  �إ�سد�ر  طريق 

100 فل�س لل�سهم �لو�حد.

وقد نتج عن هذ� �نخفا�س مطلوبات �ل�سركة ب�سكل عام حيث �سجلت 

دينار   13,727,629 قيمتها  �سجلت  فقد   ،%  61.28 بن�سبة  تر�جعا 

دينار   35,454,923 تعادل  كانت  �أن  بعد   ،2014 عام  بنهاية  كويتي 

كويتي بنهاية عام 2013.

وقد ترتب عن هذه �لت�سويات قيام �سركة هيت�س تيليكوم بت�سجيل �أرباح 

نتجت عن هذه �لت�سوية بلغت 8,555,498 دينار كويتي.

بن�سـبـة  �ملـال  ر�أ�س  �رتـفـاع  فبـالرغـم من  �مللكية،  �إىل حـقـوق  وبـالعـودة 

ويعزى   .% 8.67 بن�سبة  �رتفاعا جممال  �إل  �أنها مل حتقق  �إل   % 21

ذلك بالدرجة �لأوىل �إىل خ�سائر �ل�سركة لل�سنة 2014 و�إىل �لتخارج من 

بع�س �لأ�سول �لذي مت خالل �لعام بالإ�سافة �إىل �لتغري�ت �ملرت�كمة يف 

�لقيمة �لعادلة. كما �ساهم يف هذ� �لو�سع، �خل�سارة مببلغ 4,097,324 

مليون �لناجتة عن بيع �أ�سهم �خلزينة بهدف �ل�ستفادة منها يف ت�سوية 

مديونيات �ل�سركة.

�إل �أن هذ� �لبيع تاأثر بالرت�جع �لذي �سهده �ل�سوق �لكويتي لالأور�ق �ملالية 

ومعظم �أ�سو�ق �ملال يف �ملنطقة. ونذكر بح�سب تقرير �ملوجز �لقت�سادي 

�خلليجية  �لأ�سو�ق  �سهدت  �لعام،  منت�سف  بحلول  �أنه  �لوطني  للبنك 

نتيجة  وذلك  �لعام  منت�سف  خالل  منتظر�ً  كان  تر�جعاً  �ملالية  لالأور�ق 

�أخرى  ودول  �لعر�ق  يف  �جليو�سيا�سية  �لأو�ساع  ب�ساأن  �ملخاوف  زيادة 

بالإ�سافة �إىل بع�س �لعو�مل �ل�سوقية. 

عام  من  �لثالث  �لربع  خالل  تعاف  من  �لأ�سو�ق  �سهدته  مما  وبالرغم 

2014، �إل �نها عادت و�سجلت تر�جعا حاد� يف �لربع �لأخري من �لعام  

�لفرتة  يف  ت�سجيلها  مت  �لتي  �لأرباح  معظم  �إىل حمو  �أدى  ما   ،2014

�لأوىل من �لعام.

فقد �أدى تر�جع �أ�سعار �لنفط بو�قع %50 �إىل بروز �لعديد من �ملخاوف 

يو�جهه  قد  �لذي  و�لأثر  للنفط  �لتعادل  و�أ�سعار  �ملالية  �لأو�ساع  ب�ساأن 

�مل�ستثمرين،  �هتمام  حمط  �لأمور  تلك  و�أ�سبحت  �حلكومي،  �لإنفاق 

وتركت �أثر�ً على �أ�سو�ق �ملنطقة. 

�لتعاون �خلليجي  لدول جمل�س  وقد تر�جع موؤ�سر “�ستاندرد �ن بورز” 

بو�قع 18 % خالل �لربع �لأخري من �لعام. كما �زد�دت حدة �لتقلبات 

مقارنة مع �لأرباع �لثالثة �لأوىل من �لعام.  ولقد جاء �أد�ء �سوق �لكويت 

لالأور�ق �ملالية م�سابهاً �إىل حد ما لأد�ء �لأ�سو�ق �لإقليمية خالل �لعام 

2014. فقد �أغلق �ملوؤ�سر �لوزين لل�سوق برت�جع بو�قع 3.1 %. 

وقد �سهدت �لأ�سهم �لأ�سغر تر�جعاً �أكرب كما يظهر يف �ملوؤ�سر �ل�سعري 

�لقيمة  تر�جعت  وقد   .2014 �لعام  يف   %  13.4 بو�قع  تر�جع  �لذي 

�ل�سوقية بو�قع ربع مليار دينار لتنهي �لعام عند 29.5 مليار دينار. كما 

تر�جعت م�ستويات �لتد�ول �أي�ساً يف �لعام 2014 مقارنة بالعام �ملا�سي.

وبعد �أن حتدثنا عن �ملركز �ملايل �ملجمع ملجموعتنا لنتطرق �لآن �إىل بيان 

�لدخل لل�سنة �ملنتهية حتى يت�سح لكم �أيها �ل�سادة نتائج �أعمال �ل�سنة. 

وترجع هذه �لنتائج �إىل �إعادة هيكلة �أ�سولنا من �أجل �إ�سر�قه م�ستقبلية 

باإذن �هلل. وقد �سهد عام 2014 زيادة كبرية يف �إير�د�ت �لن�ساط بقيمة 

�لن�ساط  تكاليف  كبري يف  �رتفاع  �ساحبها  كويتي  دينار   98,372,393

�لن�ساط  ربح  جممل  �سهد  كما  كويتي.  دينار   97,002,217 بقيمة 

�رتفاعا بن�سبة 21.48 % لتكون قيمته 7,746,782 دينار كويتي. 

على �لرغم من جناح �ل�سركة يف حتقيق �أرباح ت�سويات مع د�ئني �ل�سركة 

�لأم بلغت 8,555,498 دينار كويتي على �إثر زيادة ر�أ�س �ملال، وكذلك 

�لأرباح �لتي حققتها �ل�سركة من بيع كامل ح�ستها يف �إحدى �سركاتها 
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�ل�سركة يف  �أ�سبانيا لالت�سالت، فاإن ��سرت�تيجية  �لتابعة �سركة هيت�س 

�إعادة هيكلة �أ�سولها بالتخارج من بع�سها و�ل�ستحو�ذ على �لبع�س �لآخر 

بالإ�سافة �إىل رغبتها يف ت�سوية مديونياتها بهدف �لعتماد على �سيا�سة 

�لعام  نتيجة  �سايف  يف  موؤثرة  عو�مل  �سكلت  تدريجيا،  �لذ�تي  �لتمويل 

2014 حيث حققت �ل�سركة خ�سارة مببلغ 5,570,702 دينار كويتي.

و�لتي تعزي �أ�سا�ساً �ىل �إطفاء كامل قيمة �ل�سهرة �مل�سجلة بدفاتر �ل�سركة 

عن �ل�ستثمار ب�سركة هيت�س �أفريقيا و�لبالغة 8,075,325 دينار كويتي 

و�إدر�جها �سمن �خل�سائر �لتي تكبدتها �ل�سركة هذ� �لعام، بالإ�سافة �إىل 

ح�سة جمموعتنا يف نتائج �أعمال نف�س �ل�سركة �لزميلة �لتي حتولت �إىل 

��ستثمار متاح للبيع و�لتي بلغت 1,158,042 دينار كويتي خالل �ل�سنة.

�سهدته  �لذي  �لنخفا�س  �خل�سارة  هذه  تكبد  يف  ��سهم  قد  و�أي�ساً 

�ل�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع بقيمة 2,738,000 دينار كويتي، و�ملخ�س�س 

�لذي كونته �ل�سركة خالل �لعام بقيمة 2,946,778 دينار كويتي مقابل 

�ملبالغ �ملدفوعة لقتناء ��ستثمار�ت خارج دولة �لكويت يف �سنو�ت �سابقة 

من منطلق �حليطة و�حلذر و�لتي مت ذكرها �سابقا.

تعدى  و�لـذي  �ل�سـركــة  ن�ســـاط  حـجـم  يف  �لكبيـرة  للـزيــادة  ونـتـيـجــة 

 %  16.36 بن�سبة  و�لإد�رية  �لعمومية  �مل�سروفات  �رتفعت   ،%  130

لي�سبح جمموعها 6,235,571 دينار كويتي خالل عام 2014. 

تعود  �لعام  هذ�  �ل�سركة  تكبدتها  �لتي  �خل�سائر  �أن  يت�سح  �سبق  مما 

بالدرجة �لأوىل �إىل �إعادة �لهيكلة و�ملخ�س�سات �لتي مت تكوينها حتوطا 

�أحاطت  �لتي  �ل�ستثنائية  �لظروف  هذه  و�أن  م�ستقبلية  خ�سائر  لأي 

ب�سركتنا �ستتال�سى باإذن �هلل خا�سة حتت ظل �لتفاوؤل �مل�ستقبلي لقطاع 

�لت�سالت وب�سفة خا�سة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

و�لدر��سات  لالأبحاث  �لعاملية   )IDC( �سي”  دي  “�آي  ل�سركة  فوفقا 

�ملعلومات  وتقنية  لالت�سالت  �سوق  �أكرب  تعترب  �ململكة  فاإن  �ل�سوقية، 

يف �ل�سرق �لأو�سط، �إذ يتوقع �أن ت�سل قيمة �إنفاقها يف �لقطاع �إىل 7 

مليار دولر �أمريكي يف عام 2014، بينما خ�ّس�س �لقطاع �لعام 1.63 

�ل�سحية  و�لرعاية  و�لتعليم  �حلكومية  �خلدمات  لتح�سني  دولر  مليار 

و�ملو��سالت وغريها.

وبح�سب نف�س �مل�سدر، �حتلت �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ملرتبة �لتا�سعة 

معقولة  بتكلفة  وخدمات  تناف�سية  �سوق  �إيجاد  حيث  من  عامليا  ع�سرة 

للمملكة  �ل�سخمة  للخدمات، وذلك بف�سل �ل�ستثمار�ت  وجودة ممتازة 

يف قطاع �لت�سالت وتقنية �ملعلومات.

وتعترب �ململكة �لدولة �خلليجية �لوحيدة �مل�سمولة يف �لتقرير، وحققت 

لل�سركات  ميكن  �إذ  �لرقمي،  �لإ�سالح  بتبني  يتعلق  فيما  جيدة  نتائج 

و�سع �إجر�ء�ت حمددة و�لبدء بعملية حتول على م�ستوى �ملوؤ�س�سة، متثل 

�لت�سالت وتقنية �ملعلومات �أحد �أهم �أركانها.

و�لهو�تف  �لت�سالت  قطاع  عن  تقرير  �أ�سار  فقد  �أخرى،  ناحية  ومن 

�لنقالة يف �لكويت �سادر عن موؤ�س�سة كومبانيز �آند ماركت�س �ن �لكويت 

تتمتع ب�سوق يت�سف بقدرة تناف�سية عالية تت�سم مب�ستويات مرتفعة من 

�لنت�سار. وقد تز�يدت هذه �لن�سب بعد دخول �سركة فيفا �ىل �ل�سوق 

زيادة  �ىل  �أدى  ما  �لثالث  �ل�سركات  بني  �لرقام  نقل  خدمة  وتد�سني 

�ملناف�سة بينها. 

كما �ثنى �لتقرير على �قر�ر م�سروع قانون يف يونيو 2013 لإقامة هيئة 

بان  منوها  ل�سنو�ت عديدة  �ملطالبات  من  للعديد  ��ستجابة  لالت�سالت 

�سركات  بني  �لعادلة  �ملناف�سة  �سمان  �ىل  منف�سلة  رقابة  هيئة  �قامة 

�لت�سالت.

�لرقمي حيث مت  �لقت�ساد  لتطوير  �لكويت عدة خطو�ت  �تخذت  وقد 

مع  �للكرتونية  و�حلكومة  �لرقمية  لل�سحة  �لوطنية  �ل�سيا�سات  تطوير 

�لعديد من �خلدمات �ملتاحة على �لنرتنت. و�أدى �دخال خدمات �جليل 

�لر�بع �ىل �ن تكون �سركات ت�سغيل �لهو�تف �لنقالة موؤهلة لال�ستفادة من 

خدمات برود باند.

ول تز�ل عدة حتديات تو�جه هذ� �لقطاع �ملهم، مما يتطلب من �حلكومة 

بذل �ملزيد من �جلهود لتعزيز تناف�سيته، وياأتي يف مقدمة تلك �جلهود 

�لهتمام بتطوير �سيا�سات جمتمع �ملعلومات، وتطوير �سيا�سات �لبحث 

�إطار  �إيجاد  وكذلك  �ملعرفة،  ل�سناعة  �ملالئمة  �لبيئة  وتهيئة  �لعلمي، 

�لبنية  وتطوير  �لت�سريعية،  �لبنية  متطلبات  و��ستكمال  مرن،  تنظيمي 

تفعيل  على  و�لت�سالت، عالوة  �ملعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  �لأ�سا�سية 

على  �لقادر  �لب�سري  �ملال  ر�أ�س  وتاأهيل  �لقطاع،  منو  لتحفيز  �ل�سر�كة 

�إدماج �لتكنولوجيات �حلديثة يف �لعمل.

وبالعودة �إىل �سركتكم ويف �سوء �لنتائج �ملحققة و�ملرحلة �لتي متر بها 

�ل�سركة، فاإننا كمجل�س �إد�رة نو�سي �إىل م�ساهمينا �لكر�م باملو�فقة على 

عدم توزيع �أرباح نقدية �أو �إ�سد�ر �أ�سهم منحة عن عام 2014. وكذلك 

لتوجيه  �أدعوكم  كما  �لإد�رة.  جمل�س  لأع�ساء  مكافاآت  �أي  توزيع  عدم 

�إخال�س  بكل  �ملا�سية  �ل�سنة  خالل  �ملبذولة  �جلهود  على  لهم  �ل�سكر 

وتفاين.

ويف ختام هذه �لكلمة �أقدم �سكري وثنائي �لعميق لأع�ساء جمل�س �لإد�رة 

�لإد�رة  �أع�ساء  بال�سكر  �أخ�س  �أن  �أود  كما  �ل�سرعية  �لهيئة  �أع�ساء  و 

وعمل  جهد  من  بذلوه  وما  و�ملتفانية  �ملتميزة  جهودهم  على  �لتنفيذية 

دوؤوب كان له �لف�سل بعد �هلل �سبحانه وتعاىل يف �لنتائج �ملتميزة �لتي 

حتققت هذ� �لعام .  كما �ود �أن �أ�سكر جميع �مل�ستثمرين �لذين وثقو� 

بال�سركة. 

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،،،

د. خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير اإلدارة حول أنشطة شركة هيتس تيليكوم القابضة 2014

فيما يلي حتليل للمركز �ملايل كما يف 2014/12/31 بح�سب �أد�ء �ل�سركة على مدى �لعام �ملايل 2014 باملقارنة مع �لعام 2013. ي�ستند حمتوى �لتحليل 

على �لبيانات �ملالية �ملدققة لل�سنتني �ملاليتني 2013 و2014.   

الموجودات
�ت�سمت �ل�سنة با�ستمر�رية �ل�سركة يف تنفيذ ��سرت�تيجيتها باإعادة هيكلة �أ�سولها بح�سب �لفر�س �ل�ستثمارية �ملتاحة بالتخارج من �لأ�سول غري مدرة للربح 

وتنمية �لعمليات �لت�سغيلية لل�سركة. وقد نتج عن هذ� تغري�ت يف بع�س �لأ�سول مع �إعادة توزيعها. وب�سفة �إجمالية فقد �نخف�س �إجمايل �لأ�سول بن�سبة 

17.1 %. فبعد �أن كانت قيمتها 96,192,665 دينار كويتي بنهاية عام 2013، �أ�سبحت قيمتها 79,734,829 دينار كويتي عام 2014. 

وقد �سهدت �ل�سنة �نخفا�سا يف ح�سة ملكية �سركة هيت�س تيليكوم �لقاب�سة يف �سركة هيت�س �أفريقيا من %32.82 �إىل %18.82، �لأمر �لذي �أدى �إىل 

�إعادة ت�سنيف كامل �ل�ستثمار يف �سركة هيت�س �أفريقيا �إىل ��ستثمار�ت متاحة للبيع، وقد �أدت هذه �لعملية �إىل �رتفاع �ل�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع بن�سبة 

21.72 %، لتعادل 20,610,334 دينار كويتي يف نهاية عام 2014.

ومن �جلدير بالذكر �أنه من باب �حليطة و�لتحفظ مت عمل خم�س�س بالكامل للدفعات �ملقدمة لال�ستثمار يف دولة �لرب�زيل بقيمة 2,946,778 دينار 

كويتي.

المطلوبات وحقوق الملكية
ت�سعى �ل�سركة �إىل �عتمادها على �سيا�سة �لتمويل �لذ�تي برفع ن�سبة حقوق �مللكية مقارنة بن�سبة �لتمويل �خلارجي. ووفقا لهذه �ل�سرت�تيجية �سهدت 

حقوق �مللكية �رتفاعا ملحوظا يف م�ساهمتها يف متويل �ملوجود�ت حيث �سكلت عام 2014 ن�سبة 82.78 % من �إجمايل �ملوجود�ت بعد �أن كانت تعادل 

ن�سبة 63.14 % بنهاية �لعام 2013.

وبالتايل فقد جنحت �ل�سركة عام 2014 يف تخفي�س مديونياتها بزيادة متويلها �لذ�تي عن طريق �إ�سد�ر �أ�سهم للد�ئنني تعادل قيمتها 15,142,475 دينار 

كويتي. وعلى �إثر هذه �لزيادة يف ر�أ�س �ملال �نخف�ست ن�سبة �ملطلوبات لتمثل فقط 17.22 % من �إجـمـالـي �ملـوجـود�ت، بعد �أن كـانـت ن�سبتها 36.86 % 

بنهاية عام 2013. وهذ� يعرب عن قدرة �ل�سركة على مو�جهة �لتز�ماتها �ملالية جتاه د�ئنو� �لن�ساط باأكرث �أريحية.

ومن �جلدير بالذكر باأنه لي�س على �ل�سركة �أي �لتز�مات جتاه �لبنوك حيث �أنه مل يكن من قرو�س �أو ت�سهيالت بنكية لأطر�ف خارجية خالل عام 2014. 

إيرادات وتكاليف النشاط
متيز عام 2014 بقفزة كبرية يف �إير�د�ت �لن�ساط حيث بلغ جمملها 173,315,795 دينار كويتي يف �رتفاع تعدى 130 % مقارنة بعام 2013. وقد 

�رتفعت تكاليف �لن�ساط لت�سبح قيمتها 165,569,013 دينار كويتي بنهاية عام 2014. و�أ�سفر ذلك عن جممل ربح ن�ساط بلغ 7,746,782 دينار كويتي 

يف �رتفاع بن�سبة 21.48 % مقارنة بنهاية عام 2013 حيث بلغ 6,376,606 دينار كويتي.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ل 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�س تيليكوم �لقاب�سة )�ل�سركة( و�سركاتها �لتابعة )ي�سار �إليهم جمتمعني باملجموعة( خالل �ل�سنة 

�ملنتهية يف 2014/12/31 لإبد�ء �لر�أي يف مدى �لتز�م �ل�سركة باأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية مع مر�عاة �ملعايري �ل�سرعية �ل�سادرة عن �ملجل�س �ل�سرعي 

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

مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي 
تقع م�سوؤولية �للتز�م بتنفيذ �لعقود و�ملعامالت طبقاً لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا على �إد�رة �ل�سركة، كما �أن �لإد�رة م�سوؤولة عن �لرقابة 

�ل�سرعية �لد�خلية �لتي تر�ها �سرورية ل�سمان تنفيذ �لعقود و�ملعامالت طبقاً لأحكام �ل�سريعة �لإ�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 �لإ�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 �لإ�سالمية ووفقاً للمعايري �لدولية لعمليات �لتاأكيد و�ل�سادرة عن جمل�س معايري 

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

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

�أدلة  �أدلة تدقيق حول مدى �للتز�م باأحكام �ل�سريعة �لإ�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�س لإبد�ء ر�أي �لتدقيق �خلا�س بنا.

الرأي 
بر�أينا، �إن �لعقود و�ملعامالت �لتي �أبرمتها �سركة هيت�س تيليكوم �لقاب�سة و�سركاتها �لتابعة )�ملجموعة( خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 2014/12/31 مت تنفيذها 

وفقاً لأحكام ومبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا.

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

2014/12/31 مبلغ / 343 457 / دينار كويتي، وبلغ ن�سيب �ل�سهم �لو�حد / 0,00065 / دينار كويتي، علماً باأن م�سوؤولية �إخر�ج �لزكاة �خلا�سة 
بامل�ساهمني تقع عليهم.

معادلة ح�ساب زكاة �مل�ستثمر:  )عدد �لأ�سهم �ململوكة × 0,00065(

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

عدد �لأ�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 محمد عمر الجاسر
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ محمد فؤاد البدر
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د. عبد الباري مشعل
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

�لتاريخ 2015/4/27 م

المصروفات العمومية واألعباء األخرى

�سكلت �مل�سروفات �لعمومية و�لأعباء �لأخرى ما ن�سبته 3.66 % من �إجمايل �إير�د�ت �لن�ساط بقيمة 6,349,964 دينار كويتي.

نتائج عمليات إعادة هيكلة أصول الشركة 2014

جنحت �ل�سركة يف حتقيق �أرباح ت�سويات مع د�ئني �ل�سركة �لأم بلغت 8,555,498 دينار كويتي على �إثر زيادة ر�أ�س �ملال، وكذلك �لأرباح من بيع كامل 

ح�ستها يف �إحدى �سركاتها �لتابعة �سركة هيت�س �أ�سبانيا لالت�سالت، و�لتي قدرت ب 174,895 دينار كويتي. بالإ�سافة �إىل جملة من �لإير�د�ت �لأخرى 

بقيمة 121,823 دينار كويتي.

�إل �إن ��سرت�تيجية �ل�سركة يف �إعادة هيكلة �أ�سولها وت�سوية مديونياتها بهدف تعزيز �لعتماد على �سيا�سة �لتمويل �لذ�تي تدريجيا، ت�سبب يف خ�سائر 

خالل �لعام 2014. ومن ذلك �إطفاء كامل قيمة �ل�سهرة �مل�سجلة بدفاتر �ل�سركة عن �ل�ستثمار ب�سركة هيت�س �أفريقيا و�لبالغة 8,075,325 دينار كويتي، 

بالإ�سافة �إىل ح�سة جمموعتنا يف نتائج �أعمال نف�س �ل�سركة �لزميلة �لتي حتولت �إىل ��ستثمار متاح للبيع و�لتي بلغت 1,158,042 دينار كويتي خالل 

�ل�سنة. ومن ناحية �أخرى فاإن حتويل �حتياطي �لنخفا�س لال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع بقيمة 2,738,000 دينار كويتي �إىل ح�ساب �لأرباح و�خل�سائر، 

و�ملخ�س�س �لذي كونته �ل�سركة خالل �لعام بقيمة 2,946,778 دينار كويتي مقابل �ملبالغ �ملدفوعة لقتناء ��ستثمار�ت خارج دولة �لكويت يف �سنو�ت �سابقة 

من منطلق �حليطة و�حلذر و�لتي مت ذكرها �سابقا، قد �أ�سهمت يف و�سول �سايف خ�سارة للعام 2014 قيمتها 5,570,702 دينار كويتي.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

السـادة / المساهمين           المحترمين
شــركـة  هيتس تيليكوم القابضة
شركـة مساهمة كـويتية )عامـة(

وشركاتها  التابعة
الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة 

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

جمتمعني »باملجموعة«( - و�لتي تت�سمن بيان �ملركز �ملايل �ملجمع كما يف 31 دي�سمرب 2014 وكذلك بيانات �لأرباح �أو �خل�سائر و �لأرباح �أو �خل�سائر 

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

و�لي�ساحات �لتف�سيلية �لخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة 

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

�لرقابة �لد�خلية �لتي تر�ها �لإد�رة �سرورية لإعد�د بيانات مالية جممعة خالية من �لأخطاء �ملادية �سو�ء كانت ناجتة عن �لغ�س �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 �لإلتز�م مبتطلبات �ملهنة �لأخالقية وتخطيط و�أد�ء �عمال �لتدقيق للح�سول على تاأكيد معقول باأن �لبيانات �ملالية 

�ملجمعة ل حتتوي على �أخطاء مادية. 

�إن �أعمال �لتدقيق تتطلب تنفيذ �إجر�ء�ت للح�سول على �أدلة تدقيق على �ملبالغ و�لي�ساحات �لو�ردة يف �لبيانات �ملالية �ملجمعة. �إن تلك �لإجر�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�س �أو �خلطاأ. يف 

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

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

�أي�سا تقييم مدى مالئمة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملطبقة ومدى معقولية �لتقدير�ت �ملحا�سبية �لتي �أعدتها �لإد�رة بالإ�سافة �إىل تقييم �لعر�س �ل�سامل 

للبيانات �ملالية �ملجمعة. 

باعتقادنا �أن �أدلة �لتدقيق �لتى ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س 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 2014 

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

أمور ذات أهمية

بدون �لتحفظ يف تقريرنا نلفت �لإنتباه �إىل �إي�ساح )2( حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة بخ�سو�س �إ�ستمر�رية بع�س �ل�سركات �لتابعة.

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

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

�ملالية �لو�ردة يف تقرير جمل�س �إد�رة »�ل�سركة �لأم« متفقة مع ما هو و�رد يف دفاتر »�ل�سركة �لأم«. وقد ح�سلنا على �ملعلومات و�لإي�ساحات �لتي ر�أيناها 

2012 وتعديالته �لالحقة ولئحته  25 ل�سنة  �ل�سركات رقم  �ملالية �ملجمعة تت�سمن ما ن�س عليه قانون  �لبيانات  �أن  �لتدقيق، كما  �سرورية لأغر��س 

�لتنفيذية وقانون رقم 7 ل�سنة 2010 ب�ساأن �إن�ساء هيئة �أ�سو�ق �ملال وتنظيم ن�ساط �لأور�ق �ملالية ولئحته �لتنفيذية وعقد تاأ�سي�س “�ل�سركة �لأم” ونظامها 

�لأ�سا�سي. ويف حدود �ملعلومات �لتي تو�فرت لدينا مل تقع خالل �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 خمالفات لأحكام قانون �ل�سركات رقم 

25 ل�سنة 2012 وتعديالته �لالحقة ولئحته �لتنفيذية وقانون رقم 7 ل�سنة 2010 ب�ساأن �إن�ساء هيئة �أ�سو�ق �ملال وتنظيم ن�ساط �لأور�ق �ملالية ولئحته 

�لتنفيذية �أوعقد تاأ�سي�س “�ل�سركة �لأم” ونظامها �لأ�سا�سي على وجه يوؤثر ماديا يف ن�ساط »�ل�سركة �لأم« �أو مركزها �ملايل �ملجمع.

عادل محمد الصانععلي عبدالرحمن الحساوي
مر�قب ح�سابات مرخ�س فئة )�أ( رقم 86مر�قب ح�سابات مرخ�س فئة )�أ( رقم 30

Rödl �ل�سرق �لأو�سط 

برقان - حما�سبون عامليون

�ملحا�سب �لكويتي لتدقيق �حل�سابات

– �ت�س �ل بي

30 مار�س 2015

دولة �لكويت


