
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

    
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة   
  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةلل

  )غير مدققة(



 
  
  

 

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(كويتية عامة  شركة مساھمة

  وشركاتھا التابعة
  الكويت    

    
  المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة   

  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةلل
  )غير مدققة(

  
  
  
  
  
  

 المحتويات 
  

  
      تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

  بيان    
  أ    )غير مدقق(المرحلي المجمع المكثف  بيان المركز المالي

  ب    )غير مدقق(المرحلي المجمع المكثف ا-رباح أو الخسائر بيان 
  ج    )غير مدقق(الشامل المرحلي المجمع المكثف ا-رباح أو الخسائر بيان بيان 

  د    )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف 
  ھـ    )غير مدقق(لكية المرحلي المجمع المكثف بيان التغيرات في حقوق الم

      
  الصفحة    

  8 – 1    )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
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  أعضاء مجلس ا:دارة   المحترمين/ السادة

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
 )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  تھا التابعةوشركا
  الكويت
 
  

  تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
شركة مساھمة كويتية عامة   - لشركة ھيتس تيليكوم القابضة لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق 

وبيانات  2013 سبتمبر 30كمـا في  - ") المجموعة"يشار إليھم مجتمعين ( وشركاتھا التابعة –) الشركة ا-م( )قابضة(
المجمعة المكثفة المرحلية الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية ا-رباح أو الخسائر وا-رباح أو الخسائر 

لمعلومات المالية إن إدارة الشركة ا-م ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه ا. أشھر المنتھيـة في ذلك التاريخ تسعةلفترة ال
إن مسئوليتنا ھي إبداء إستنتاج ". التقارير المالية المرحلية) "34(المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .حول ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءاً على مراجعتنا
  

  نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدققين " 2410الدولي المتعلق بمھام المراجعة  لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار

  ".المستقلين للشركة
  

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تتضمن بصورة أساسية إجراء إستفسارات من ا-شخاص 
إن المراجعة أقل إلى حد كبير . ق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىالمسئولين عن ا-مور المالية والمحاسبية وتطبي

في نطاقھا من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فھي U تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على علم 
  . ليه فإننا U نبدي رأياً يتعلق بالتدقيقوبناءاً ع. بكافة ا-مور الھامة التي يمكن تحديدھا من خ|ل أعمال التدقيق

 
  ا:ستنتاج 

 إستناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة لم يتم إعدادھا،
  ".لية المرحليةالتقارير الما) "34(من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  أمور ذات أھمية

  :بدون التحفظ في تقريرنا نلفت ا�نتباه إلى ما يلي
 .حول المعومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بخصوص إستمرارية بعض الشركات التابعة) 2(إيضاح  - 
 .ة للشركات التابعةحول المعومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بخصوص إعداد البيانات المالي) 6(إيضاح  - 
 .حول المعومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بخصوص الدفعات المقدمة لشراء إستثمارات) 11(إيضاح  - 
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  

  التقرير حول مراجعة اDمور القانونية والتنظيمية اDخرى
تفق مع ما ھو وارد بدفاتر الشركة ا-م، وأنه في إستناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ت

  أشھر المنتھية في تسعةحدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود مخالفات خ|ل فترة ال
ا-م على  للشركة وعقد التأسيس أو للنظام ا-ساسيوتعدي|ته  2012لسنة  25-حكام قانون الشركات رقم  2013 سبتمبر 30

  .وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة ا-م أو في مركزھا المالي المجمع
  

  
  

  عادل محمد الصانع    علي عبدالرحمن الحساوي
  86رقم ) أ(مراقب حسابات مرخص فئة     30رقم ) أ(مراقب حسابات مرخص فئة 

Rödl وسطDالشرق ا  
  محاسبون عالميون -برقان 

  اتش ال بي –ابات المحاسب الكويتي لتدقيق الحس  

   
     2013نوفمبر  13

    دولة الكويت 
  



 
  أ –بيان 

  

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

   2013 سبتمبر 30بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 
  )غير مدقق(
  "تيجميع المبالغ بالدينار الكوي"

  إيضاح  الموجودات
  سبتمبر  30

2013    

  ديسمبر 31
2012  

    )مدققة(
   سبتمبر 30

2012  
              الموجودات غير المتداولة

 20,182,952    20,354,740   8,550,008    ممتلكات ومعدات
 92,844,141    72,579,806   68,172,505  7  موجودات غير ملموسة

  230,840   345,760    430,098    استثمار مشروع مشترك
  11,624,307    10,702,601    10,724,736  8  استثمارات متاحة للبيع

    87,877,347    103,982,907    124,882,240  
              الموجودات المتداولة

  3,207,684    6,158,554    5,755,591    مخزون 
  7,440,759    11,997,016    9,370,488  9  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  543,485    4,016,683    18,048,565  10  مستحق من أطراف ذات صلة
  5,946,778    5,946,778    5,946,778  11  دفعات مقدمة لشراء إستثمارات

  911,209    911,209    911,209    ة ومضاربةتمويل ومشارك
  815,801    2,779,240    1,434,804    النقد والنقد المعادل

    41,467,435    31,809,480    18,865,716  
  143,747,956    135,792,387    129,344,782    مجموع الموجودات

  

            
              حقوق الملكية والمطلوبات

              حقوق الملكية
  72,091,686    72,091,686    72,091,686    رأس المال

  34,149,954    34,149,954    6,846,580    إصدارع|وة 
  462,499    462,499    -    احتياطي قانوني

  462,499    462,499    -    احتياطي عام
  147,896    147,896    147,896    إحتياطيات أخرى

  (6,837,335)    )6,837,335(    )6,837,335(  12  أسھم خزينة
  -   )921,706(   )921,706(    التغيرات المتراكمة فى القيمة العادلة

  (1,455,228)   )947,838(    )477,069(    احتياطى ترجمة عم|ت أجنبية
  (2,945,729)    )28,228,372(    )166,664(   خسائر متراكمة

  96,076,242    70,379,283    70,683,388    إجمالى حقوق الملكية المتاحة لمساھمى الشركة ا-م
  (7,900,603)    1,148,063    3,767,528    مسيطرة حصص غير

    74,450,916    71,527,346    88,175,639  
              المطلوبات غير المتداولة

  357,423    373,685    316,968    مخصص مكافأة نھاية الخدمة 
  8,755,583    8,759,937    8,805,965    دائنو شراء رخص 

  749,312    658,644    653,389    قروض -جل
  504,821    505,072    507,726    قرض من المساھمين

  1,541,724    2,203,754    2,739,502    ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
    13,023,550    12,501,092    11,908,863  

              المطلوبات المتداولة
  19,382,669    27,184,080    21,080,497    ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  4,617,124    4,817,109    4,853,234    مستحق -طراف ذات صلة
  3,823,191    3,826,986    3,845,191    دائنو شراء رخص 

  4,111,522    4,206,676    737,796    قروض -جل
  11,728,948    11,729,098    11,353,598  13  أدوات دين إس|مية

    41,870,316    51,763,949    43,663,454  
  143,747,956    135,792,387    129,344,782    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خالد يعقوب المطوع / دكتور
  رئيس مجلس ا:دارة

  

U ًيتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة إن ا�يضاحات المرفقة تشكل جزءا.  



 
  ب - بيان 

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  
   2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةللالمرحلي المجمع المكثف اDرباح أو الخسائر بيان 

  )غير مدقق(
  "بالغ بالدينار الكويتيجميع الم"

 
  

  إيضاح
  الثhثة أشھر المنتھية في

  سبتمبر 30
  التسعة أشھر المنتھية في  

  سبتمبر 30
    2013    2012    2013    2012  

  65,736,661    44,754,701   22,253,447   16,451,588    ا�يرادات 
  (58,497,765)    )40,492,342(    (19,605,420)    )14,995,967(    المبيعات تكاليف

  7,238,896    4,262,359    2,648,027    1,455,621    مجمل الربح 
  (7,496,393)    )4,214,632(    (2,402,319)    )1,171,458(    مصروفات عمومية وإدارية

  (1,136,550)    )682,756(    (303,143)    )343,929(    كات واطفاءاتإستھ|
 مخصص ھبوط قيمة تمويل

 (533,436)   -   (533,436)   -    ومشاركة ومضاربة
  (490,764)    )171,829(    (116,346)    )113,119(    مصروفات تمويلية

 (26,142)      (55)       ديون معدومة
 -    )1,824,485(   -     -    شطب ممتلكات ومعدات

ى ربح نتيجة فقدان السيطرة عل
  شركة تابعة

  
-     -   26,628    - 

  يرادات حصة المجموعة من إ
  مشروع مشترك

  
-    146,600    -   343,627 

إيرادات تمويل ومشاركة 
  ومضاربة

  
324,551     -  

  
961,334     -  

 97,446   105,359    3,278    27,439    إيرادات ضريبية
 30,311   9,638    4,613    )160,072(    إيرادات أخرى)/مصروفات(

 الفترة قبل )خسارة/(ربح
إحتساب حصة مؤسسة الكويت 

دم العلمي وضريبة دعم للتق
  العمالة الوطنية والزكاة

  

19,033    (552,781)  

  

)1,528,384(  

  

(1,973,005)  
  -     -    -     -    ضريبة دعم العمالة الوطنية

  -     -    -     -    زكاة
  (1,973,005)    )1,528,384(    (552,781)    19,033    الفترة  )خسارة/(ربحصافي 

                  
                  :ـل متاحال

  (854,574)    )166,664(    (380,786)    82,724    الشركة ا-ممساھمي 
  (1,118,431)    )1,361,720(    (171,995)    )63,691(    حصص غير مسيطرة

    19,033    (552,781)    )1,528,384(    (1,973,005)  
  (1.257)    )0.245(    (0.560)    0.122  14  )فلس(لسھم ا )خسارة/(ربحية

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .إن ا�يضاحات المرفقة تشكل جزءاً U يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة



 
   ج - بيـان 

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  
      2013 سبتمبر 30تھية في أشھر المن تسعةللالشامل المرحلي المجمع المكثف اDرباح أو الخسائر بيان 

  )غير مدقق(
                        "جميع المبالغ بالدينار الكويتي"
  الثhثة أشھر المنتھية في  

  سبتمبر 30
  التسعة أشھر المنتھية في  

  سبتمبر  30
  2013    2012    2013    2012  

  (1,973,005)    )1,528,384(    (552,781)    19,033  الفترة )خسارة/(ربحصافي 
                

الشامل  اDرباح أو الخسائر والدخل
        :اsخر للفترة

        

  421,078    470,769    100,328    )336,271(  فروق ترجمة عم|ت أجنبية 
لدخل ا) / الخسارة الشاملة(إجمالي 

  421,078    470,769    100,328    )336,271(  الشامل ا�خر للفترة
                              (1,551,927)    )1,057,615(    (452,453)    )317,238(  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

                :المتاح لـ
  (433,496)    304,105    (280,458)    )253,547(  مساھمي الشركة ا-م

  (1,118,431)    )1,361,720(    (171,995)    )63.691(  حصص غير مسيطرة
  )317,238(    (452,453)    )1,057,615(    (1,551,927)  

                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  .المكثفة إن ا�يضاحات المرفقة تشكل جزءا U يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة



 
  د - بيان 

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

   2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةللع المكثف المجم المرحلي بيان التدفقات النقدية
  )غير مدقق(
  "جميع المبالغ بالدينار الكويتي"
 

  سبتمبر 30التسعة أشھر المنتھية في     
    2013    2012  

          التدفقات النقدية من اDنشطة التشغيلية
  (1,973,005)    )1,528,384(    خسارة الفترة

          :تعديhت
  1,136,550    682,756    ءات إستھ|كات وإطفا

  42,098    )56,717(    مكافأة نھاية الخدمة مخصص 
  (343,627)    )961,334(    حصة المجموعة من ايرادات مشروع مشترك

 -    1,824,485    شطب ممتلكات ومعدات
 -    )26,628(    شركة تابعةى ربح نتيجة فقدان السيطرة عل

 533,436   -    مخصص ھبوط قيمة تمويل ومشاركة ومضاربة
 26,142   -    ديون معدومة 

 490,764   171,829    مصروفات تمويلية 
    106,007    (87,642)  

         :التغيرات في رأس المال العامل
 (1,901,213)   402,963    مخزون

 29,723   2,626,528    ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
  1,331,339    )13,601,552(    أطراف ذات صلة

  (434,538)    )5,567,835(    أرصدة دائنة اخرىذمم دائنة و
  (1,062,331)    )16,033,889(    صافي النقد المستخدم في ا-نشطة التشغيلية

          
          التدفقات النقدية من اDنشطة اvستثمارية

  (143,140)    9,297,491    ممتلكات ومعدات
  (17,330)    4,407,301    موجودات غير ملموسة
 -    )22,135(    استثمارات متاحة للبيع

  1,524,212    -    تمويل ومشاركة ومضاربة
  -    876,996    مشروع مشتركاستثمار 

  339,897    -    حصة المجموعة من إيرادات مشروع مشترك مستلمة
  1,703,639    14,559,653    ا-نشطة اUستثمارية الناتج من صافي النقد

          
          نشطة التمويليةات النقدية من اDالتدفق

 (201,879)   64,233    دائنو شراء رخص
  171,139    )3,474,135(   قروض -جل

  (10,975)    2,654    قرض من مساھمين
 301,626   )375,500(    أدوات دين إس|مية

  (466,646)    )171,829(    مصروفات تمويلية مدفوعة
  (47,757)    3,981,185    التغير في حصص غير مسيطرة

 (254,492)   26,608    ا-نشطة التمويلية) المستخدم في(/صافي النقد الناتج من
          

  71,644    470,769    احتياطي ترجمة عم|ت أجنبية 
          

  -    367,577    نقد خاص بشركة تابعة مستبعدة
          

  458,460    )1,344,436(    الزيادة في النقد والنقد المعادل/)النقص(صافي 
  357,341    2,779,240    النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

  815,801    1,434,804    النقد والنقد المعادل في نھاية الفترة 
 
  
  
  
  

  .إن ا�يضاحات المرفقة تشكل جزءاً U يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة



 
  ھـ –بيان 

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة
  )قابضة(ركة مساھمة كويتية عامة ش

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

   2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةللالمجمع المكثف  المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية
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  .شكل جزءاً U يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةإن ا�يضاحات المرفقة ت

          حقوق الملكية المتاحة لمساھمي الشركة اDم  
  

  رأس
    المال 

  ةعhو
    إصدار  

احتياطي 
  قانوني

  
إحتياطي 

    عام
احتياطيات 

    اخرى
  أسھم

  خزينة 

التغيرات   
المتراكمة في 
  القيمة العادلة

  
احتياطي ترجمة 

  عمhت أجنبية

  

    المجموع    خسائر متراكمة 
حصص غير 

    مسيطرة
اجمالى حقوق 

  الملكية
                                                

  89,775,323    )6,734,415(    96,509,738    )2,091,155(    )1,876,306(    -    )6,837,335(    147,896    462,499    462,499    34,149,954    72,091,686   2012يناير  1الرصيد في 
  (1,973,005)    (1,118,431)    (854,574)    (854,574)    -    -    -    -    -    -    -    -  الفترة خسارةصافي 

إجمالي الدخل الشامل ا-خر 
  421,078    -    421,078    -    421,078    -    -    -    -    -    -    -  للفترة

  (1,551,927)    (1,118,431)    (433,496)    (854,574)    421,078    -    -    -    -    -    -    -  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
  (47,757)    (47,757)    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  التغير في حصص غير مسيطرة

  88,175,639    (7,900,603)    96,076,242   (2,945,729)    (1,455,228)    -    (6,837,335)    147,896    462,499    462,499    34,149,954    72,091,686  2012سبتمبر  30الرصيد في 
                                                

  71,527,346    1,148,063    70,379,283    )28,228,372(    )947,838(    )921,706(    )6,837,335(    147,896    462,499    462,499    34,149,954    72,091,686   2013يناير  1الرصيد في 
  )1,528,384(    )1,361,720(    )166,664(    )166,664(    -    -    -    -    -    -    -    -  صافي خسارة الفترة

  -     -     -     28,228,372    -     -     -     -     )462,499(    )462,499(    )27,303,374(    -   إطفاء الخسائر المتراكمة
ملة ا-خرى إجمالي الخسارة الشا

  -   للفترة
  

 -     -     -     -     -     -    470,769     -    470,769     -    470,769  
  )1,057,615(    )1,361,720(    304,105    28,061,708    470,769    -     -     -     )462,499(    )462,499(    )27,303,374(    -   إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

  3,981,185    3,981,185    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   التغير في حصص غير مسيطرة
  74,450,916    3,767,528    70,683,388    )166,664(    )477,069(    )921,706(    )6,837,335(    147,896    -    -    6,846,580    72,091,686   2013سبتمبر  30الرصيد في 
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  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةللإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  )ير مدققةغ(
  ""جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"
  

  نبذة عن الشركة - 1
  

وفقاً لقانون الشركات  1999مايو  22في  - شركة مساھمة كويتية قابضة  -تأسست شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  . وق الكويت ل�وراق الماليةوالتعدي|ت ال|حقة له، إن أسھم الشركة ا-م مدرجة في س 1960لسنة  15التجارية رقم 

  

  :إن ا-غراض التى تأسست من أجلھا الشركة ا-م ھي
  

تملك أسھم شركات مساھمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسھم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية  - 
ما يتعلق بقطاع ا�تصاUت أو أجنبية أو ا�شتراك في تأسيس ھذه الشركات بنوعيھا وإدارتھا وكفالتھا لدى الغير في

  .فقط
إقراض الشركات التي تملك فيھا أسھماً وكفالتھا لدى الغير وفي ھذه الحالة يتعين أU تقل نسبة مشاركة  الشركة  - 

 .على ا-قل%  20القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 
ية أو رسوم صناعية أو أية حقوق تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات إختراع أو ع|مات تجارية أو صناع - 

أخرى تتعلق بذلك وتأجيرھا لشركات أخرى �ستغ|لھا سواء في داخل دولة الكويت أو خارجھا فيما يتعلق بقطاع 
 .ا�تصاUت فقط

 .تملك المنقوUت والعقارات ال|زمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون - 
متوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارھا في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات إستغ|ل الفوائض المالية ال - 

 .متخصصة
  

ويجوز للشركة ا-م أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الھيئات التي تزاول أعماUً شبيھه بأعمالھا أو 
أو تشارك أو تشتري ھذه الھيئات أو  التي تعاونھا على تحقيق أغراضھا في الكويت أو في الخارج ولھا أن تنشئ

  .تلحقھا بھا
 

  .مدينة الكويت –شارع السور  –برج جاسم العصفور : يقع مقر الشركة ا-م الرئيسي في
  

  

نوفمبر  29وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ  2012لسنة  25صدر قانون الشركات رقم  2012نوفمبر  26بتاريخ 
تم تعديل قانون  2013مارس  U27حقاً وبتاريخ . 1960لسنة  15لتجارية رقم ليحل محل قانون الشركات ا 2012

  ). المرسوم( 2013لسنة  97الشركات بموجب المرسوم بقانون رقم 
 

من المرسوم، فان اللوائح التنفيذية التي سوف يتم اصدارھا من قبل وزير التجارة ) 3(و ) 2(وفقا للمادة رقم 
قواعد التي يجب أن تطبقھا الشركة لتوفق أوضاعھا طبقاً -حكام قانون الشركات والصناعة سوف تحدد ا-سس وال

  .  والتعدي|ت ال|حقة له
  

 ا:ستمرارية  - 2
  

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لبعض الشركات التابعة على أساس مبدأ ا�ستمرارية بالرغم 
لوجود دعم مالي من الشركة ھا  وذلك رأس مالنصف أو كامل تزيد عن  من أن تلك الشركات تكبدت خسائر متراكمة

  .التابعة ا-م للشركات
  

 عن وكذلك الشركات ھذه بعض مال رأس زيادة خ|ل من الشركات لھذه مالي دعم بتقديم المجموعة إدارة قامت وقد
 المجموعة تنوي إدارة كما. ةالتابع الشركات بدفاتر مسجل سابقة سنوات خ|ل المساھمين من قرض تقديم طريق

  .أعمالھا في الشركات ل�ستمرار ھذه قدرة لتحسين وذلك القادمة الفترة خ|ل الشركات لھذه المالي الدعم إستمرار
  

  أحكام وتقديرات    - 3
  

اضات قد إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة يتطلب من ا�دارة إتخاذ أحكام والقيام بتقديرات وافتر
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنھا ل�صول وا�لتزامات وا�يرادات والمصروفات وقد 

  .تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات
  

عند إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، كانت ا-حكام الھامة التي اتخذتھا ا�دارة عند تطبيق 
سياسات المحاسبية للمجموعة وا-سباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات ال

  .2012ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية والمدققة وللسنة المنتھية في 
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  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةللإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  )غير مدققة(
  "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير  ذلك"

  
 أسس ا:عداد  - 4

  
التقرير " 34عيار المحاسبة الدولي رقم لقد أعدت ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للشركة وفقاً لم

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة ". المالي المرحلي
  .2012ديسمبر  31لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتھية في 

  
المجمعة المكثفة U تتضمن كافه المعلومات وا�فصاحات ال|زمة لبيانات مالية مجمعة  إن المعلومات المالية المرحلية

وترى اUدارة أنه قد تم إدراج جميـع التعدي|ت الضرورية المتمثلة في . كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية
أشھر المنتھية  تسعةإضافة إلى ذلك فإن نتائج فترة ال ا�ستحقاقات العادية المتكررة والتى تعتبر ضرورية لعرض عادل،

 2013ديسمبر  U31 تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعھا للسنة التي تنتھي في  2013 سبتمبر 30في 
 31يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في . وللحصول على معلومات إضافية

  .2012ديسمبر 
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية - 5
  تطبيق المعايير المصدرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية الجديدة و المعدلة خhل الفترة

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة مماثلة لتلك المطبق�ة ف�ي إع�داد 
باستثناء تطبيق المع�ايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة  2012ديسمبر  31عة المالية السنوية للسنة المنتھية فــي بيانات المجمو

  .2013يناير  1الجديدة والمعدلة المفعلة كما في 
  

تقوم المجموعة، وUول مرة، بتطبيق معايير وتعدي|ت محددة تتطل�ب اع�ادة تع�ديل لبيان�ات مالي�ة س�ابقة وتش�مل المعي�ار 
ع��رض ): 1(معي��ار المحاس��بة ال��دولي رق��م قي��اس القيم��ة العادل��ة ، والتع��دي|ت عل��ى ): 13(ال��دولي للتق��ارير المالي��ة رق��م 

  .، فان طبيعة وتاثير ھذه التغيرات مبينة ادناه) 34(الدولي رقم كما يقتضي معيار المحاسبة . البيانات المالية
م�ع ذل�ك، ل�يس لھ�ا ت�أثير عل�ى البيان�ات المالي�ة . 2013تم تطبيق العديد من المعايير الجديدة والتعدي|ت للمرة ا-ولى في 

  .المجمعة السنوية أو المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة
  .تعديل مبين ادناه / اثير كل معيار جديد ان طبيعة وت

  المعيار أو التفسير
يفعل للسنوات المالية 

  التي تبدأ في
  2013يناير  1  قياس القيمة العادلة): 13(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 2013يناير  1  تعدي|ت –اUفصاحات : اUدوات المالية): 7(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2013يناير  1  2011-2009التحسينات السنوية 
   

  قياس القيمة العادلة): 13(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بانش�اء مص�در وحي�د ل|رش�ادات بموج�ب المع�ايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة ) 13(قام المعيار الدولي للتقارير المالية رق�م 

عندما يطلب من الش�ركة اس�تخدام القيم�ة ) 13(يتغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  U. لجميع قياسات القيمة العادلة 
العادلة ، ولكن يوفر بدU من ذلك ارشادات حول كيفية قياس القيمة العادلة بموجب المعايير الدولية للتقارير الدولية عن�دما 

بش��كل ج��وھري عل��ى ) 13(ال��دولي للتق��ارير المالي��ة رق��م  ل��م ي��ؤثر تطبي��ق المعي��ار. يطل�ب او يس��مح قي��اس القيم��ة العادل��ة 
  .قياسات القيمة العادلة المنفذة من قبل المجموعة

افص�احات مح�ددة للق�يم العادل�ة ، بع�ض منھ�ا يح�ل مح�ل متطلب�ات ) 13(كما يتطلب المعيار الدولي للتق�ارير المالي�ة رق�م 
بع�ض . اUفص�احات : اUدوات المالي�ة): 7(ارير المالية رقم افصاح حالية في معايير اخرى ، تتضمن المعيار الدولي للتق

، وبالتالي تؤثر على فت�رة )34(ھذه اUفصاحات متطلبة بشكل خاص ل�دوات المالية من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم 
ب��ات معي��ار ان متطل) 12(تق��وم المجموع��ة بتق��ديم ھ��ذه اUفص��احات ف��ي ايض��اح . المعلوم��ات المالي��ة المرحلي��ة المكثف��ة 

U تتطلب معلومات مقارن�ه للفت�رات ) 13(واحكام التحول للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 34(المحاسبه الدولي رقم 
  .U تقوم المجموعة بتقديم معلومات المقارنه, بناءا على ذلك). 13(قبل التطبيق المبدئي للمعيار الدولي قم 

  

التعديhت على المعيzار الzدولي (تسوية اvصول والخصوم المالية  –اvفصاحات :  7رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 
  )7للتقارير المالية رقم 

تتعل��ق " اUفص��احات: اUدوات المالي��ة" 7ت��م اض��افة افص��احات نوعي��ة وكمي��ة ال��ى المعي��ار ال��دولي للتق��ارير المالي��ة رق��م 
تخض��ع ) ب(تس��ويتھا ف��ي بي��ان المرك��ز الم��الي المجم��ع ) أ(ت��ي ت��م باجم��الي وص��افي مب��الغ اUدوات المالي��ة المس��جلة وال

حي��ث أن . لترتيب��ات مقاص��ة رئيس��ية ملزم��ة واتفاقي��ات مماثل��ة، حت��ى ل��و ل��م ت��تم تس��ويتھا ف��ي بي��ان المرك��ز الم��الي المجم��ع
ات تس�وية مرتبط�ة ، وU يوجد ل�ديھا ترتيب�) 32(الشركة U تقوم بتسوية ا-دوات المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .فليس للتعديل اي تأثير جوھري على المجموعة 
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  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
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  وشركاتھا التابعة
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  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لل
  )غير مدققة(
  "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير  ذلك"

  
  )التحسينات السنوية( 2011-2009التحسينات السنوية 

بادخال عدة تعدي|ت طفيفة على عدد من المع�ايير الدولي�ة ) التحسينات السنوية( 2011-2009قامت التحسينات السنوية  
  : طة بالمجموعةفيما يلي ملخص للتعدي|ت المرتب. للتقارير المالية

  ) :1التعدي|ت على معيار المحاسبة الدولي رقم (توضيح المتطلبات الخاصة ببيان المركز المالي المجمع اUفتتاحي 
اUيض�احات المتعلق�ة بھ�ا ل�م (يوضح بان التاريخ المناسب لبيان المركز المالي المجمع اUفتتاحي ھ�و بداي�ة الفت�رة الس�ابقة  •

 )يعد مطلوب عرضھا
ل متطلبات المقارنة الخاصة ببيان المركز المالي المجمع اUفتتاحي عندما تق�وم المنش�أة بتغيي�ر السياس�ات المحاس�بية يتناو •

 .8او تقوم باجراء تعدي|ت او اعادة تصنيفات استعادية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
طلبة للمعلومات المالي�ة المرحلي�ة المجمع�ة المكثف�ة ، U ، فان الحد ا-دنى للبنود المت 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .تتضمن ميزانية عمومية ثالثة
التع��دي|ت عل��ى معي��ار المحاس��بة (توض��يح المتطلب��ات الخاص��ة بمعلوم��ات المقارن��ة المع��دة غي��ر الح��د اUدن��ى للمتطلب��ات 

  ): 1الدولي رقم 
ض على شكل مجموعة كاملة من البيانات المالية المجمع�ة يوضح بان اي معلومات بيانات مالية اضافية U تحتاج الى عر •

 للفترات غير الحد اUدنى للمتطلبات
يتطلب بان اي معلومات اضافية معروضة يج�ب عرض�ھا وفق�ا للمع�ايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة كم�ا يج�ب عل�ى المنش�أة  •

 . عرض معلومات المقارنة في اUيضاحات ذات الصلة لتلك المعلومات اUضافية
  

  المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية غير المفعلة بعد
والتعدي|ت والتفسيرات لمعايير موجوده / بتاريخ المصادقة على تلك البيانات المالية ،  تم اصدار بعض المعايير الجديدة 

تتوق�ع اUدارة أن ي�تم . المجموع�ة من قبل مجلس المعايير الدولية ولكن لم يتم تفعيلھا بع�د ول�م ي�تم تطبيقھ�ا مبك�را م�ن قب�ل
تبن��ي كاف��ة التع��دي|ت المناس��بة ض��من السياس��ات المحاس��بية للمجموع��ة خ��|ل الفت��رة ا-ول��ى الت��ي تب��دأ بع��د ت��اريخ تفعي��ل 

ان المعلوم��ات ح��ول المع��ايير الجدي��دة والتع��دي|ت والتفس��يرات المتوق��ع أن يك��ون لھ��ا ارتب��اط بالبيان��ات المالي��ة . التع��ديل
ھناك أيضا بعض المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن ليس من المتوق�ع أن يك�ون لھ�ا . للمجموعة مبينة أدناهالمجمعة 

  .تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة

  المعيار أو التفسير
يفعل للسنوات 

  المالية التي تبدأ في
  2015يناير  1  التحقق والقياس -يةا-دوات المال): 9(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2014يناير  1  تعدي|ت –العرض : اUدوات المالية): IAS 32( 32معيار المحاسبة الدولي 
  

  اDدوات المالية): 9(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ا-دوات المالي�ة : 39 رقم (IAS)استبدال كامل معيار المحاسبة الدولي  IASBينوي مجلس معايير المحاسبة الدولية 

حت�ى تاريخ�ه، ت�م اص�دار الفص�ول .  والذي يتم اصداره على مراح�ل) 9(رقم  IFRSالتحقق والقياس بمعيار بديل  –
وتم تفعيل تطبيق تل�ك . والتصنيف والقياس واUستبعاد المتعلقة با-صول والخصوم المالية) التسجيل(المتعلقة بالتحقق 

وU ت�زال الفص�ول ا-خ�رى المتعلق�ة بط�رق انخف�اض القيم�ة .  2015ين�اير  1تب�دأ ف�ي  الفصول للسنوات المالية الت�ي
، ق�ررت لجن�ة مع�ايير المحاس�بة الدولي�ة النظ�ر 2011باUضافة ال�ى ذل�ك، ف�ي ن�وفمبر . ومحاسبة التحوط قيد التطوير

وذل�ك  9ق�ارير المالي�ة رق�م مؤقتا في اجراء تعدي|ت محدودة على نموذج تصنيف اUصول المالي�ة للمعي�ار ال�دولي للت
  .لمعالجة أمور التطبيق

بالرغم من السماح بتطبيق ھذا المعيار بشكل مبكر ، إU أن اللجنة الفنية المنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة في 
  .، تأجيل التطبيق المبكر لھذا المعيار حتى اشعار آخر 2009دولة الكويت قررت خ|ل ديسمبر 

لكن ، U تتوقع . قييم التأثير المحتمل من ھذه التعدي|ت على البيانات المالية المجمعة للمجموعةلم تقم ا�دارة بت
وبالتالي ) IFRS 9(  9ا�دارة تطبيق التعدي|ت حتى يتم نشر جميع اقسام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .يستطيعون عمل تقييم شامل لتأثير التغيرات 



 
)4(  

  

  ليكوم القابضة شركة ھيتس تي
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لل
  )غير مدققة(
  "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير  ذلك"

 
  )32التعديhت على معيار المحاسبة الدولي رقم (لية تسوية اvصول والخصوم الما

باضافة توجيھات تطبيقية لمعالجة التناقضات في تطبيق معايير  32تقوم التعدي|ت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  : لتسوية اUصول والخصوم المالية في المجالين التاليين 32معيار المحاسبة الدولي رقم 

 "قانوني ملزم للتسوية لديھا حاليا حق"معنى  •
 . ان بعض اجمالي انظمة التسوية قد تعتبر معادلة لصافي التسوية •

U تتوقع اUدارة . وسيطلب تطبيقھا بأثر رجعي 2014يناير  1يتم تفعيل التعدي|ت للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 
 .عدي|تتأثيرا جوھريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة من ھذه الت

  
  الشركات التابعة - 6

  

تتضمن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة ا-م وشركاتھا التابعة 
 :المذكورة أدناه

  نسبة المساھمة    
  2012ديسمبر  31   2013 سبتمبر 30  بلد التأسيس  

  %100    %100  السعودية  )م.م.ذ(شركة قنوات ل|تصاUت 
  %100    %100   السعودية )م.م.ذ(شركة فوراً ل|تصاUت 

شركة إيليت تلى كمينيكيشن 
سيرفسس للتجارة العامة 

  %100   %100   الكويت  )م.م.ذ(والمقاوUت 
  

دارة عن تم تجميع المعلومات المالية المرحلية المكثفة لكل الشركات التابعة إستناداً إلى بيانات مالية معدة من قبل ا�
، حيث بلغ إجمالي موجوداتھا المدرجة ضمن بيان المركز المالي 2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةالفترة 

المرحلي  ا-رباح أو الخسائردينار كويتي وصافي خسائرھا المدرجة ضمن بيان  42,784,465المرحلي المجمع 
  .دينار كويتي 217,791المجمع المكثف 

  
مت أحد الشركات التابعة للشركة التابعة ھيتس أفريقيا التابعة لشركة إيليت تلى كمينيكيشن سيرفسس خ|ل الفترة قا

مليون دوUر، لم تكتتب الشركة التابعة  30مليون دوUر إلى  1بزيادة رأس المال من ) م.م.ذ(للتجارة العامة والمقاوUت 
وقد . طية زيادة رأس المال المطلوب من قبل باقي المساھمينھيتس أفريقيا في زيادة رأس المال، في الوقت الذي تم تغ

بناء عليه فقد % 3إلى % 51ترتب على ا-مر أن أنخفضت نسبة ملكية شركة ھيتس أفريقيا في الشركة التابعة من 
مارات تم إعادة تصنيف اUستثمار في الشركة التابعة إلى استث. أنتھت سيطرة شركة ھيتس أفريقيا على الشركة التابعة

دينار كويتي سجلت  26,628متاحة للبيع بدUً من استثمارات في شركة تابعة، وقد نتج عن ھذه العملية أرباح بمبلغ 
وقد نتج أيضاً من إعادة تصنيف اUستثمار زيادة بند مستحق من  لدخل مباشرة نتيجة فقدان السيطرة،ضمن بيان ا

ھو يمثل قيمة قرض ممنوح من الشركة التابعة التي تم إعادة دينار كويتي و 13,645,875أطراف ذات صلة بمبلغ 
تصنيفھا ل�سباب الواردة أع|ه إلى أحدى شركاتھا التابعة، و-نه كان يتم إستبعاد المعام|ت المتبادلة بين الشركة ا-م 

  .)10 إيضاح(وشركاتھا التابعة فلم يتم عرض ھذا المبلغ ضمن البيانات المالية المجمعة للشركة ا-م 
 
 موجودات غير ملموسة - 7
 

لقد دخلت المجموعة في إتفاقيات شراء وبيع مع مساھمي بعض الشركات التي تمتلك رخص تركيب وإنشاء وتشغيل  - 
طبقاً لمعيار التقارير المالية . دينار كويتى 18,743,642شبكات الھواتف المحمولة في بلدان ھذه الشركات بمبلغ 

وحيث أن ھذه . فقد تمت المحاسبة على عملية التملك بتطبيق طريقة الشراء) -عمالإندماج ا( 3رقم  IFRSالدولية 
الشركات التي تمتلك تلك الرخص كانت قد بدأت أعمالھا ولم تكن تمتلك أصوUً أخرى وقت عملية ا�ستحواذ فقد تم 

نشاط الذي تم إقتناؤه والمساندة حيث تتعلق ھذه الشھرة بالنمو المترتب على ال. إعتبار تكلفة الشراء وا�قتناء شھرة
 .الھامة التي من المتوقع أن تنشأ من تملك الشركات التابعة

دينار كويتى مسجلة فى احدى الشركات التابعة وشھرة بمبلغ  14,607,517ويتضمن ھذا البند قيمة شھرة بمبلغ  - 
المملكة العربية  –) م.م.ذ(صاUت شركة قنوات ل�ت –دينار كويتى ناتجة عن إقتناء الشركة التابعة  14,015,057

 .السعودية



 
)5(  

  

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةللإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  )غير مدققة(
  "ينار الكويتي ما لم يذكر غير  ذلكجميع المبالغ بالد"

  
إن القيمة ا�ستردادية . تقوم ا�دارة سنوياً بعمل إختبار لتحديد فيما إذا كان ھناك مؤشر على إنخفاض في قيمة الشھرة - 

كما إن ا�فتراضات ). Value-in-use(يتم تحديدھا على أساس الطريقة المستخدمة ) CGU(لوحدة النقد المتولدة 
. تبني على اساس معدUت الخصم ومعدUت النمو على المدى الطويل) Value-in-use(لطريقة المستخدمة الرئيسية ل

ويعتمد معدل الخصم أساساً على المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بينما تعتمد معدUت النمو في المنطقة التي تستخدم 
توقعات التدفقات النقدية في عملية ا�حتساب والتي وتستخدم . على خبرة وتوقعات ا�دارة) CGU(فيھا وحدة النقد 

إن . تعتمد على التقديرات المالية المعتمدة من مجلس ا�دارة والتي تغطي الفترة التي تكون فيھا رخصة ا�تصال صالحة
. التوقعات كما أن متوسط معدUت النمو متسقة مع. التدفقات النقدية مستنبطة عن طريق إستخدام معدUت النمو التقديرية

وترى إدارة الشركة ا-م أنه U يوجد مؤشر على إنخفاض قيمة الشھرة بناءاَ على دراسة معدة من قبل طرف خارجي 
 .في نھاية السنة المالية السابقة

  
 إستثمارات متاحة للبيع - 8

 

  
 سبتمبر 30  

2013  
ديسمبر  31  

  )مدققة( 2012
  سبتمبر 30  

2012  
  11,624,307    11,624,307    10,702,601    السنة /الرصيد في بداية الفترة

المحول نتيجة فقدان السيطرة على شركة 
  تابعة 

  
22,135     -     -  

  -     )921,706(    -    التغير في القيمة العادلة
  11,624,307    10,702,601    10,724,736    الفترة /الرصيد في نھاية السنة

  
 مدينة أخرىذمم مدينة وأرصدة  - 9

  
سبتمبر  30  

2013  
ديسمبر  31  

  )مدققة( 2012
  سبتمبر 30  

2012  
 2,224,451    6,817,312    4,243,792    ذمم تجارية مدينة
  1,027,222    1,115,061    1,789,352    ايرادات مستحقة

  2,802,429    2,831,434    2,274,898    موجودات ضريبية مؤجلة
  605,962    -     547,448    خطابات ضمان

  399,573    1,108,043    442,208    مصروفات مدفوعة مقدماً 
  67,925    2,870    11,526    تأمينات مستردة

  124,006    121,496    -    دفعات مقدمة
  189,191    800    61,264    مدينون أخرون

    9,370,488    11,997,016    7,440,759  
  

  مع أطراف ذات صلةمعامhت  - 10
  

تمثل ا-طراف ذات ع|قة الشركات الزميلة والمساھمين الرئيسيين وأعضاء مجلس ا�دارة وموظفي ا�دارة العليا 
يتم الموافقة على سياسات . للمجموعة وشركات يسيطرون عليھا أو يمارسون عليھا سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً 

ليس إلى أطراف ذات صلة /إن المبالغ وا-رصدة المستحقة من. إدارة المجموعة تسعير وشروط ھذه المعام|ت من قبل
وقرض  )13 –إيضاح ( فيما عدا التمويل والمشاركة وأدوات الدين ا�س|مية معفاة من الفوائدلھا تاريخ محدد للسداد و

  .ممنوح لطرف ذو صلة



 
)6(  

  

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لل
  )غير مدققة(
  "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير  ذلك"

  
لمالية المرحلية المجمعة المكثفة ھي إن أرصدة وحركة المعام|ت مع أطراف ذات صلة المدرجة ضمن المعلومات ا

  :كما يلي
  

  بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف
سبتمبر  30  

2013  
ديسمبر  31  

  )مدققة( 2012
  سبتمبر 30  

2012  
  911,209    911,209    911,209    تمويل ومشاركة ومضاربة 

  11,182,156    11,729,098    11,353,598    )13إيضاح (أدوات دين إس|مية 
  504,321    505,072    507,726    قرض من المساھمين 

  543,485    4,016,683    18,048,565    *مستحق من أطراف ذات صلة 
  4,617,124    4,817,109    4,835,191    مستحق -طراف ذات صلة

  
ھذه  في تاريخ بلغت قيمتهقرض  اً عة إلى أحدى شركتھا التابعة سابقدى الشركات التابحمنحت أ 2010في عام  ∗

 –شاملة قيمة القرض والفوائد المكتسبة دينار كويتي  13,645,875مبلغ المجمعة المكثفة  المالية المرحلية المعلومات
تجديده لفترات مالية أخرى مكانية إعادة مع إ 2012ديسمبر  31يستحق السداد في نوح فإنه ية القرض المم-تفاقووفقاً 

 شكغيلية للشركة التابعة U يوجد لدى الشركة المانحة للقرض أي ظروف التشفي ضوء ال ،فقة الجھة المقرضهبعد موا
  .)6إيضاح ( يحيط بقدرتھا على إستراداد قيمة القرض مع الفوائد المستحقة

  
  الثhثة أشھر المنتھية في  

  سبتمبر 30
  أشھر المنتھية في تسعةال  

  سبتمبر 30 
المرحلي اvرباح أو الخسائر بيان 

  2012    2013    2012    2013  المجمع المكثف
  -     961,334   -    324,551  ومشاركة مضاربة إيرادات

  93,109    279,508    24,749    107,680  مصروفات تمويلية
  

 دفعات مقدمة لشراء استثمارات - 11
    

البائع يتمثل ھذا البند في المبالغ المدفوعة �قتناء استثمارات خارج دولة الكويت في سنوات سابقة ونتيجة لعدم قيام 
بتحويل ملكية اUستثمار لصالح الشركة فقد قامت الشركة برفع طلب تحكيم ضد ھذا الطرف بناًء على ذلك صدر 
قرار التحكيم بما يفيد أحقية الشركة في كامل المبلغ المدفوع والفوائد ويرى محامي الشركة الخارجي أن المبلغ  قابل 

  .للتحصيل بناًء على قرار التحكيم النھائي
ل السنة المالية السابقة كانت ھناك مفاوضات بين المجموعة وطرف خارجى يعرض فيھا ھذا الطرف الدخول خ|

بديل عن المجموعة واقتناء اUستثمار مقابل تسوية الدين مع الشركة المستثمر فيھا وذلك عن طريق سداد للمجموعة 
غ على ھيئة خصم من قيمة خدمات مؤداه للمجموعة وباقى المبل 2013دينار كويتى نقداً خ|ل سنة  1,000,000مبلغ 

وحتي تاريخ اصدار ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لم يتم توقيع العقود . على فترة خمس سنوات
  .الخاصة بھذه التسوية

رداد دون الحاجة الى أن المبالغ المدفوعة لشراء استثمارات قابلة ل�ست -بناء على ما سبق  -وترى إدارة المجموعة 
  .تكوين مخصص للديون المشكوك فى تحصيلھا او ل|نخفاض فى القيمة

 
 أسھم خزينة - 12

 سبتمبر 30    
2013  

ديسمبر  31  
  )مدققة( 2012

  
  2012 سبتمبر 30

  41,325,981    41,325,981    41,325,981    عدد ا-سھم
  %5.73    %5.73    %5.73    (%)نسبة المساھمة 
  2,727,515    2,396,907    2,520,884    )نار كويتيدي(القيمة السوقية 

  



 
)7(  

  

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لل
  )غير مدققة(
  "بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير  ذلكجميع المبالغ "

  
 أدوات دين إسhمية - 13

  

بلغ . تستحق السداد خ|ل سنةيتمثل ھذا البند فى عقود مضاربة ومرابحة تمويلية مبرمة مع أطراف ذات صلة  - 
 مبرسبت 30، إن القيمة العادلة لعقود مضاربة تمويلية تقارب القيمة الدفترية لھا كما في %7% : 4متوسط التكلفة 

إن جزء من أدوات الدين ا�س|مية . حيث أنھا محملة بمعدUت تكلفة مساوية للمعدUت السائدة في السوق 2013
 ).12(دينار كويتي مضمون مقابل رھن بعض أسھم الخزينة إيضاح رقم  546,792والذي يبلغ 

 
ينار كويتي إستحقت ولم تسدد أو د 11,353,598إن أدوات الدين ا�س|مية عقود مضاربة ومرابحة تمويلية بمبلغ  - 

يتم تجديدھا حتي تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، بعضھا مبرم مع أطراف ذات صلة بمبلغ 
 .دينار كويتي 5,367,560

  
  )فلس(السھم  )خسارة(/ربحية - 14

  

ھمي الشركة ا-م على المتوسط ربح الفترة العائد لمسا/ )خسارة(السھم بتقسيم صافي / )خسارة(/ربحيةيتم إحتساب 
  :المرجح لعدد ا-سھم العادية القائمة خ|ل الفترة وذلك كما يلي

  

  الثhثة أشھر المنتھية في  
  سبتمبر 30

  أشھر المنتھية في تسعةال  
  سبتمبر 30 

  2013    2012    2013    2012  
 )خسارة/(ربحصافي 
  (854,574)    )166,664(    (380,786) 82,724 الفترة 

ط المرجح لعدد متوسال
  720,916,860    720,916,860  القائمة خ|ل الفترةا-سھم 

  

720,916,860  

  

720,916,860  
المتوسط المرجح -سھم 

  (41,325,981)    )41,325,981(  الخزينة
  

)41,325,981(  

  

(41,325,981)  
المتوسط المرجح لعدد 

  679,590,879    679,590,879  ا-سھم ناقصا أسھم الخزينة 
  

679,590,879  

  

679,590,879  
السھم ) خسارة/(ربحية

  (0.560)    0.122  )فلس(
  

)0.245(  

  

(1.257)  
 

 للمساھمين الجمعية العمومية - 15
  

   العمومية العادية للمساھمين البيانات المالية المجمعة للسنة المنتھية فياعتمدت الجمعية  2013 يونيو 25 بتاريخ
  .ح عن تلك السنةوأقرت عدم توزيع أربا 2012ديسمبر  31

  
البيانات  للشركة كما فيوافقت الجمعية العمومية المنعقدة على إطفاء  الخسائر المتراكمة  2013 يونيو 25بتاريخ 

دينار كويتي على أن يتم إطفاء جزء من ھذه  28,228,372والبالغة  2012ديسمبر  31المالية للسنة المنتھية في 
دينار كويتي والمبلغ المتبقي  924,998اUحتياطي القانوني البالغ مجموعھما و العامالخسائر من رصيد اUحتياطي 

  دينار كويتي كما في 34,149,954دينار كويتي يتم تخفيضه من ع|وة ا�صدار البالغة  27,303,374
  .دينار كويتي بعد إطفاء الخسائر 6,846,580لتصبح  2012ديسمبر  31

 
  معلومات القطاعات  - 16

  

نتائج التشغيل للقطاعات لديھا بصورة منفصلة بغرض إتخاذ قرارات بشأن توزيع الموارد وتقييم  تراقب المجموعة
 .ا-داء

 

  قطاعات التشغيل
فان المعلومات المعلنة لصنّاع ولذلك تعمل المجموعة بشكل أساسي في مجال واحد من ا-عمال ھو مجال ا�تصاUت 

Uتقرار المجموعة لغرض توزيع المصادر وتقييم اUداء متركزة بشكل أكثر تحديدا على أنشطة ا�تصا.  
  



 
)8(  

  

  شركة ھيتس تيليكوم القابضة 
  )قابضة(شركة مساھمة كويتية عامة 

  وشركاتھا التابعة
  الكويت

  

  2013 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لل
  )غير مدققة(
  "الغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير  ذلكجميع المب"

  
  المعلومات الجغرافية

تقوم المجموعة بعملياتھا ضمن مناطق جغرافية مختلفة ويوضح الجدول التالي توزيع إيرادات قطاع المجموعة 
  .والموجودات غير المتداولة حسب النطاق الجغرافي

  

  
  أشھر المنتھية في تسعةال

  2013 سبتمبر 30
  شھر المنتھية فيأ تسعةال  

  2012 سبتمبر 30

  إيرادات  المنطقة
موجودات غير 

  متداولة
  

  إيرادات
موجودات غير 

  متداولة

  60,080,317   16,304   39,331,763   1,000  دولة الكويت

        
  

      

               خارج دولة الكويت

  746,385   59,282,691   737,814   43,260,437  المملكة العربية السعودية 
  464,687    2,551,616   137,657   1,991,674  بانيااس

  63,590,851    4,357,434   47,670,113   961,334  أفريقيا
  46,214,445   87,877,347   66,208,045   124,882,240  

 
  أرقام المقارنة - 17

  
  .للفترة السابقة لتت|ئم مع تبويب وتصنيف أرقام الفترة الحالية/سنةلل تم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام المقارنة

  
 اعتماد البيانات المالية  - 18

 
 .2013نوفمبر 13تم الموافقة على إصدار تلك المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة من قبل مجلس ا�دارة في 

والتي وافقت علي البيانات المالية المجمعة للسنة  2013 نوفمبر  13إنعقدت الجمعية العمومية للمساھمين بتاريخ 
 . 2012ديسمبر  31المنتھية في 

 


