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 المجمعة المرحلية المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية 

  السادة أعضاء مجلس اإلدارة حضرات إلى 

 شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. 
 

 مقدمة
وشركتها  "( األم  )"الشركة شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. ل المرفق  المجمع لقـد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف

لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات  او الدخل الشامل وبيانات ،2020 مارس 31كما في التابعة )يشار اليها معا بــ "المجموعة"( 

هي المسؤولة عن إعداد  االم  الشركةأشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة  الثالثةلفترة  بهة المتعلقة المجمعة المكثف ةالمرحليالنقدية 

. إن مسؤوليتنا  التقرير المالي المرحلي : 34لمعيار المحاسبة الدولي  وعرضها وفقا  المجمعة هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 . المجمعة المكثفةهي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية 
 

 نطاق المراجعة 

المستقل  مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي 
إلى الموظفين   رئيسية المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  "للمجموعة

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل  

يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور  التدقيق الذينطاق كبير من 

 الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق. 
 

 النتيجة
المرفقة لم يتم المجمعة استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 . 34معيار المحاسبة الدولي لإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقا  
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية  المجمعة استنادا  إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة إضافة إلى ذلك، و

والتعديالت  2016لسنة  1. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم االم  للشركة

أشهر المنتهية   الثالثة ، خالل فترة  االم   للشركة ، أو لعقد التأسيس أو للنظام األساسي  والتعديالت الالحقة لها  التنفيذية  الالحقة له والئحته 

 المالي.  اأو مركزه االم  الشركة على وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نشاط  2020 مارس 31 في
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                                                         التابعة  وشركتهاع. شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
 

 

 .المجمعة تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 )غير مدقق( المجمع بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف

 2020 مارس 31 للفترة المنتهية في

  
 أشهر المنتهية في  الثالثة

   مارس 31

  2020  2019  

 إيضاحات 

 ألف 

 دينار كويتي 

 ألف 
  دينار كويتي

     

  66,611 72,162 3 اإليرادات

  (32,822) (38,271)  مصروفات تشغيلية 

  (5,639) (6,289)  تكاليف موظفين  

خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة 

  األخرى وموجودات العقود  

 

(3,576) (3,787)  

  (9,064) (9,720)  استهالك وإطفاء  

  (5,604) (6,982)  مصروفات عمومية وإدارية  

  (83) (239)  تكاليف تمويل 

  590 (152)  إيرادات أخرى  )مصروفات( 

 

 ──────── ────────  

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  

  10,202 6,933  والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

     

  (85) (81)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  (318) (192)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

  (127) (77)  الزكاة 

  (38) (38)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

──────── ──────── 
 

  9,634 6,545  صافي الربح وااليرادات الشاملة األخرى للفترة 

 

 ═══════ ═══════  

  19 13 9 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

 

 ═══════ ═══════  
 

  



                                                         التابعة  وشركتهاع. شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
 

 

 .المجمعة تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المجمع التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثفبيان 
 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 

 اإلجمالي أرباح مرحلة  احتياطيات أخرى  احتياطي اختياري احتياطي إجباري رأس المال 

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 كويتيدينار 

 ألف 
 دينار كويتي

       

 215,361 120,303 (562) 22,841 22,842 49,937   2020يناير  1الرصيد في 

 6,545 6,545     -     -     -     - صافي ربح الفترة  

 

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 6,545 6,545     -     -     -     - إجمالي االيرادات الشاملة للفترة  

 (24,968) (24,968)     -     -     -     - ( 6توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 196,938 101,880 (562) 22,841 22,842 49,937   2020 مارس  31الرصيد في  

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 191,981 105,872 (315) 18,243 18,244 49,937   2019يناير  1الرصيد في 

 9,634 9,634     -     -     -     - صافي ربح الفترة  

 

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,634 9,634     -     -     -     - إجمالي االيرادات الشاملة للفترة 

 (19,975) (19,975)     -     -     -     - ( 6توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 181,640 95,531 (315) 18,243 18,244 49,937   2019 مارس  31الرصيد في 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 



                                                  التابعة  وشركتهاع. شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
 

 

 .المجمعة تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف

  2020 مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 أشهر المنتهية في  الثالثة

 مارس 31
  2020  2019 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
    أنشطة التشغيل

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  ربح قبل ال
 10,202 6,933  والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   

  ──────── ──────── 

    النقدية:تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح الفترة بصافي التدفقات 
 9,064 9,720  استهالك وإطفاء  

 83 239  تكاليف تمويل
 1,300 2,005  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى   -خسائر االئتمان المتوقعة 
  2,487 1,571  موجودات عقود   -خسائر االئتمان المتوقعة 

 304 695  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 15 (46)  مخزون بطيء الحركة  مخصص( رد )
  ──────── ──────── 

 23,455 21,117  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل: 
 (2,341) (117)  المخزون  

 (444) 935  مدفوعات مقدما وموجودات أخرى  
 (1,961) (8,654)  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  

 (244) (957)  موجودات العقود  
 7,042 17,991  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  

  ──────── ──────── 

 25,507 30,315  التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  
 (278) (293)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة  

  ──────── ──────── 

 25,229 30,022  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
  ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار  
 (5,792) (15,645)  إضافات إلى ممتلكات ومعدات

     - 6,300  الحركة في ودائع قصيرة األجل صافي 
  ──────── ──────── 

 (5,792) (9,345)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  

 

 ──────── ──────── 

    أنشطة التمويل
 (122) (127)  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

 (2,134) (2,238)  سداد التزامات عقد التأجير 

     - (6,250)  تسهيالت التمويل اإلسالمي  سداد 

     - (202)  تكاليف تمويل مدفوعة

  ──────── ──────── 

 (2,256) (8,817)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  

 

 ──────── ──────── 
    

 17,181 11,860  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل  
 65,710 52,728  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة  

 

 ──────── ──────── 

 82,891 64,588  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة  

  

═══════ ═══════ 

    بنود غير نقدية 

 2,534     -  أخرى   متداولة وموجوداتتعديل مدفوعات مقدما 
نتيجة إضافات إلى التزامات  تعديل دائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى 

 11,346 1,888  عقد التأجير  
 (13,880) (1,888)    نتيجة إضافات إلى موجودات حق االستخدام تعديل ممتلكات ومعدات 

  ──────── ──────── 

     -     -  النقدية إجمالي البنود غير 
  ═══════ ═══════ 

    يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي  
 82,891 82,299  النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

ناقصاً: ودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر ولكن أقل من  
  عشر شهراً  اثنا

 
(17,711) -     

  ──────── ──────── 

  64,588 82,891 

  ═══════ ═══════ 



 

                                                      التابعة وشركتهاع. شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة  
   2020 مارس 31 في وللفترة المنتهية فيكما 
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 معلومات حول الشركة  .     1
 

وفقاً للمرسوم األميري رقم  كشركة مساهمة كويتية  شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(تأسست 

لسنة    2في الكويت وفقاً للقانون رقم    GSMإلدارة وتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثالثة    2008يوليو    22بتاريخ    187

كما أن الشركة األم هي شركة  .  2014ديسمبر    14أسهم الشركة األم في بورصة الكويت بتاريخ    ، وقد تم إدارج2007

 في السوق المالي السعودي.  "( والمدرجة " أو "الشركة األم الكبرى stcتابعة لشركة االتصاالت السعودية )"
 

وبدأت الشركة األم عملياتها    733296برقم تسجيل    2008نوفمبر    9تم تسجيل الشركة األم في السجل التجاري بتاريخ  
  2019ديسمبر  19بتاريخ قامت الشركة األم ثم . 2008ديسمبر  3في  VIVA باستخدام عالمتها التجاريةالتجارية 

 . stcالى  VIVAمن  ةالتجاري عالمتهابتغيير 
 

الخليوية المتنقلة ونظام االتصال  إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة األم هي تقديم جميع خدمات االتصاالت 

أجهزة ومعدات االتصاالت الالسلكية )خدمات الهواتف   وتركيب وإدارة وصيانة شراء وتوريد و في دولة الكويت

 األم ستغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة ا وكذلك، وغيرها من الخدمات الالسلكية(المتنقلة ونظام المناداة 

مع أحكام الشريعة   يتوافق وبما ، تدار من قبل شركات وجهات متخصصة مالية محافظ عن طريق استثمارها في 

 .(CITRAالهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات )و اإلسالمية ووفقا للضوابط التي تضعها وزارة المواصالت
 

% من حصص الملكية في شركة كواليتي نت للتجارة  100على نسبة  2019مايو  6استحوذت الشركة األم بتاريخ 

 )ويشار إلى الشركة األم والشركة التابعة فيما بعد بـ "المجموعة"(.  العامة والمقاوالت ذ.م.م "الشركة التابعة"
 

، دولة  22002، السالمية 181ب. في دولة الكويت وعنوانها المسجل هو مبنى أولمبيا، ص. يقع مقر الشركة األم 

 الكويت.  
 

من قبل   2020 مارس 31المجمعة للفترة المنتهية في المعلومات المالية المرحلية المكثفة إصدار هذه بت الموافقة تم

 . 2020يوليو  27بتاريخ  مجلس إدارة الشركة األم 
 

 .    أساس اإلعداد 2
 

ً لمعيار المحاسبة الدوليالمجمعة للمجموعة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة  التقرير المالي  " 34 ة وفقا
 ".  المرحلي

 

مماثلة لتلك المستخدمة المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحلية هذه السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد إن 
 . 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  السنوية المدققة األحدث المجمعة إلعداد البيانات المالية

 

إن التعديالت  بعد. يسر لم  تعديل آخر تم إصداره ولكنهأو  تفسير أو  معيار تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي  لم  

  2020يناير    1من    األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة السنوية المحاسبية التي تبدأ اعتباراً 

 .  للمجموعة لم يكن لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي 
 

النتائج المتوقعة للسنة   عن بالضرورة  تعبر ال  2020 مارس  31المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة  يةنتائج التشغيلالإن 

المتكررة(  العادية  دراج كافة التعديالت )التي تتضمن االستحقاقات  إ. وترى اإلدارة أنه تم  2020ديسمبر    31المنتهية في  

المدققة   المجمعة ت الماليةلمزيد من المعلومات يرجى االطالع على البيانالالتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. و

 .  2019ديسمبر  31يضاحات حولها للسنة المنتهية في واإل 
 

المجمعة  ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة إلعداد البيانات المالية المجمعة إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في    للمجموعة  المجمعة  ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية  ، السنوية الكاملة

2019  . 
 

  



                                                     التابعة وشركتھاع. شركة االتصاالت الكویتیة ش.م.ك.
(غیر مدققة)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة 

 2020 مارس 31 في وللفترة المنتھیة فيكما 
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اإلیرادات      3

اإلیرادات.االعتراف بإلیرادات حسب المصادر الرئیسیة وتوقیت االجدول التالي  یوضح
أشھر المنتھیة في    الثالثة

مارس   31
20202019

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي 

مصادر اإلیرادات 
14,68811,902بیع بضاعة
57,47454,709تقدیم خدمات

────────────────
72,16266,611

══════════════

توقیت االعتراف باإلیرادات 
14,68811,902منتجات تم تحویلھا في مرحلة زمنیة

57,47454,709الزمن بمرورمنتجات وخدمات تم تحویلھا 
────────────────

72,16266,611
══════════════

شھرة وموجودات غیر ملموسة     4

مارس   31 
2020  

(مدققة) 
دیسمبر   31

2019
  مارس   31

2019
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي  

-20,46420,760موجودات غیر ملموسة 
-5,4465,446  الشھرة   

────────────────────────
   25,91026,206-

═════════════════════

الموجودات غیر الملموسة لھا عمر محدد ویتم إطفاؤھا على أساس القسط الثابت على مدار عمرھا اإلنتاجي. ن إ

الشھرة  
یتم توزیع الشھرة على استثمار المجموعة في شركة تابعة ویتم اختبارھا لتحدید االنخفاض في القیمة بشكل سنوي  

د تتعرض لالنخفاض. وكذلك عندما تشیر الظروف إلى أن القیمة الدفتریة ق

تم تحدید المبلغ الممكن استرداده استنادًا إلى حسابات القیمة أثناء االستخدام بواسطة توقعات التدفقات النقدیة من 
الموازنات المالیة المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات استنادًا إلى النموذج السابق لنمو اإلیرادات 

  31و 2019دیسمبر  31% (11طبق على توقعات التدفقات النقدیة بنسبة والحصة السوقیة. ویقدر معدل الخصم الم
س سنوات بواسطة معدل النمو النھائي م: ال شيء) وتم استقراء التدفقات النقدیة التي تتجاوز فترة خ 2019مارس 
: ال شيء).  2019مارس  31و 2019دیسمبر  31% (2.8بنسبة 

بواسطة تنویع عوامل المدخالت من خالل ھامش معقول. واستنادًا إلى ھذا  قامت اإلدارة أیضاً بإجراء تحلیل الحساسیة  
.  2020مارس  31التحلیل، ال توجد أي مؤشرات على انخفاض قیمة الشھرة كما في  
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 الصلةوالمعامالت مع األطراف ذات  رصدةاأل      5
 

وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي   بشكل رئيسي المساهمين الرئيسيين بالشركة األم  الصلة تتضمن األطراف ذات 

 اإلدارة العليا والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها تأثيراً ملموساً.  
 

 :المجمع المدرجة في بيان الدخل الشامل المرحلي المكثفالكبرى  الشركة األم فيما يلي المعامالت الجوهرية مع 
 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 مارس 31

  

 2020 2019  

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي

 

    المعامالت
    

      - 2,420 إيرادات 

  2,331 2,530 أتعاب إدارة  

  30 269 مصروفات تشغيلية أخرى 
 

المتعلق  كما أن مبلغ التكلفة ،stcإلى  VIVAخالل السنة السابقة، قامت الشركة األم بتغيير عالمتها التجارية من 

مارس   31ألف دينار كويتي و 219: 2019ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 1,955بتغيير العالمة التجارية بقيمة 

 ( تتحمله الشركة األم الكبرى. : ال شيء2019
 

ديسمبر  31) 2020مارس  31ألف دينار كويتي كما في  17,088 بمبلغ الصلةذات  طرافاأل إن األرصدة لدى 

ألف دينار كويتي( مدرجة ضمن الدائنين  22,550 :2019مارس  31ألف دينار كويتي و  15,749: 2019

  طراف األ . إن الرصيد لدى المجمع التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى في بيان المركز المالي المرحلي المكثف

      ال يحمل أي ربح ويستحق السداد عند الطلب.  الصلةذات 
 

 الجمعية العمومية السنوية       6
 

توزيعات أرباح نقدية   2020مارس  23اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

:  2018ديسمبر  31دينار كويتي )ألف  24,968فلس للسهم( بمبلغ  40: 2018ديسمبر  31فلس لكل سهم ) 50بواقع 

ضمن "دائنون تجاريون وأرصدة دائنة   المستحقة ةتوزيعات األرباح النقدي إدراجدينار كويتي(. تم ألف  19,975

 .بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمعأخرى" في 
 

 تسهيالت التمويل اإلسالمي       7
 

، ال يزال مبلغ  2020مارس  31وكما في دينار كويتي.  ألف  40,000ترتيب تمويل إسالمي بمبلغ  الشركة األم  أبرمت

( قائم مقابل : ال شيء2019مارس  31و ألف دينار كويتي 20,000: 2019ديسمبر  31كويتي ) ألف دينار 13,750

قامت  على أقساط ربع سنوية متساوية.  2020سنوات اعتبار من أبريل  3يستحق على مدى فترة وهذه التسهيالت 

  . إن المبلغ المفصح عنه في بداية 2020مارس  31كويتي في ألف دينار  6,250المجموعة بسداد التسهيالت بمبلغ 
 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع يمثل صافي تكاليف التمويل وأتعاب عملية التنفيذ المسددة مسبقاً.  
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 التزامات ومطلوبات محتملة     8

 
  مارس 31 

2020  

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
  مارس 31

2019 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي 
    

 21,226 31,462 32,177 التزامات رأسمالية 

 

═══════ ═══════ ═══════ 

    مطلوبات محتملة 

 5,848 7,733 7,834 * خطابات ضمان 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

* لدى المجموعة مطلوبات محتملة تتعلق بضمان بنكي ناتج في سياق األعمال المعتاد وليس من المتوقع أن ينشأ عنه أي  
 مطلوبات مادية.  

 

 أصل محتمل
المتعلق بالتعرفة التنظيمية المفروضة على شركات   ، أبطلت محكمة التمييز في الكويت جزئياً القرار2017في أبريل 

من قبل وزارة المواصالت في الكويت. وبناء على ذلك، رفعت   2011يوليو  26منذ  في الكويت االتصاالت المتنقلة
 الشركة األم دعوى للمطالبة باسترداد المبلغ الزائد المدفوع اعتبارا من تاريخ التغيير في اللوائح وحتى تاريخه. 

 

  31خالل السنة المنتهية في سترداده. ادير المبلغ المحتمل القابل بناء على حكم محكمة التمييز، قامت الشركة األم بتق
وبناء عليه قامت الشركة األم بالطعن على الحكم االبتدائي  محكمة أول درجة المطالبة،الرفضت ، 2019ديسمبر 

ً لنهاية الفترة، أصدرت محكمة االستئناف حكمها لصالح الشركة األم  الصادر من محكمة أول درجة. بإلزام  الحقا
ألف دينار كويتي. بناء على هذا الحكم، ال يوجد تأثير مالي حالياً إلى حين   18,292المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره 

 فوات مواعيد الطعن بالتمييز وصيرورة الحكم باتاً وتنفيذ الحكم.
 

    ربحية السهم األساسية والمخففة       9

 
 أشهر المنتهية في  الثالثة

 مارس 31
 

 2020 2019   

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

   دينار كويتي
     

   9,634 6,545 ربح الفترة )ألف دينار كويتي( صافي    

   499,366,852 499,366,852 المتوسط المرجح لعدد األسهم   

   19 13   ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(   
 

ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية صافي احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة  يتم 
 القائمة خالل الفترة. 

 

 قطاعات التشغيل      10
 

،  وتتحمل بسببها نفقاتإيرادات تحقق في الكويت حيث وخدمات نقل البيانات خدمات االتصاالت  المجموعةتقدم 

لديها قطاع أعمال واحد   المجموعة. ووفقا لذلك، فإن المجموعة مراجعة نتائجها بانتظام من قبل مجلس إدارة  ويتم 

 ز المالي المرحلي المكثفمبينة في بيان المرك  ذلك القطاع فقط قابل لرفع التقارير عنه، كما أن المعلومات المتعلقة ب

 .  المجمع المرحلي المكثفوبيان الدخل الشامل  المجمع
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية      11
 

بيع أحد األصول أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين  من  إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه  
في السوق في تاريخ القياس، أي سعر البيع. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو نقل  

 االلتزام تتم في أي من الحالتين:
 

  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
  السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي. في 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية    11
 

 األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  تتكون
 

المطلوبات   تتكونالمدينة األخرى.  رصدة الموجودات المالية من النقد والنقد المعادل والمدينين التجاريين واأل  تتكون

 الدائنة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمي. رصدةالمالية من الدائنين التجاريين واأل 
 

إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية. فيما يتعلق  

شهر(، من   12بالموجودات المالية والمطلوبات المالية السائلة أو التي لها فترات استحقاق قصيرة األجل )أقل من 
 العادلة تقريباً.  امقاربة لقيمتهقيمتها الدفترية  تكوالمفترض أن 

 

   19 –المستجدات حول كوفيد   –إفصاحات إدارة المخاطر     12
 

والتصاعد بعدد الحاالت في معظم    2020( الذي بدأ بالتفشي مع بداية عام  19  –   فيروس كورونا المستجد )كوفيد تسبب  

باإلضافة إلى الهبوط الحاد في   دول العالم ومنها دولة الكويت بالتأثير سلباً على معظم األعمال التجارية واالقتصادية

ونظراً لعدم وجود عالج خاص بهذا  . أسعار النفط العالمية والتي تأثر بشكل كبير على النمو االقتصادي بشكل عام 

  التي و ، ووقف رحالت السفر الجزئي التجول والحظر  األعمال بعض إغالق  بفترة من الصعب التنبؤ  إنه الفيروس ف

 ومعظم دول العالم.  الكويت دولة  في  الحكومية الجهات به  أوصت
 

عمال التشغيلية الحالية والمستقبلية للشركة  وبالتالي يصعب توقع اآلثار المترتبة جراء هذا الفيروس على استمرارية األ 
وهناك صعوبة كبيرة بالتنبؤ وإجراء تقدير دقيق لحجم اآلثار التي سوف تترتب جراء هذه األزمة في نهاية الفترة  

، حيث يعتمد ذلك بشكل كبير على عدة عوامل خارجية وتطورات  2020مارس  31لثالثة أشهر المنتهية في لالمالية 

مستقبلية، والتي ال يمكن للشركة أن تقوم بتقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية، وقد يكون لهذه التطورات تأثيراً  

 ع المالي.  على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوض
 

معدل انتشار فيروس كورونا وحجم اإلجراءات   والتي تشملالعوامل الخارجية  بالتنبؤ الراهن في الوقت ال يمكن كما 

التشغيلية وتدفقاتنا النقدية  أن تتأثر عملياتنا من الممكن  والتي  التي يتم اتخاذها الحتوائه ومدى فاعليتها  االحترازية

 .  نتيجة المخاطر المحتملة بشكل سلبيبها ووضعنا المالي 
 

.  19 – تقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقييم أهداف وسياسات إدارة المخاطر استناداً إلى المستجدات الحالية حول كوفيد 

، مقارنة  2020مارس  31ال توجد أي تغييرات جوهرية في أهداف وسياسات إدارة المخاطر للفترة المنتهية في 
 .  2019ديسمبر  31بالبيانات المالية المجمعة المدققة كما في 

  



 

 

 


