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 انصفذت انًذخىيبث
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3 

 )غ١ش ِذلك(  اٌّىضف اٌّشؽٍٟ ا٢خش ث١بْ األسثبػ أٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً اٌشبًِ
 

4 
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6 
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   دىل يراجؼت انًؼهىيبث انًبنيت انًردهيت  انًطخقهيٍ انذطبببث ييراقب حقرير
 

 انًذخرييٍ أػضبء يجهص اإلدارة  انطبدة/
 ظ.و.ك. انكىيخيت االحصبالث شركت
 انكىيج دونت

 
 ِمذِخ 

 
)"اٌششوخ"( وّب فٟ  ػ.َ.ناالرظبالد اٌى٠ٛز١خ ٌششوخ  اٌّشؽٍٟ اٌّىضف اٌّشفكث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌمذ ساعؼٕب 

 غزخاٌٚ رٟ اٌضالصخ أشٙشٌفزش ا٢خشظٍخ ٌألسثبػ أٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً اٌشبًِ اٌ ٚاٌج١بْ اٌّىضف رٚ 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30
أشٙش  غزخاٌٌفزشح اٌزغ١شاد فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٚث١بٔبد  2014 ١ٔٛ٠ٛ 30فٟ  ز١ٓإٌّز١ٙ أشٙش

٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ  ئْ اإلداسح ِغئٌٛخ ػٓ ئػذاد ٚػشع. ثزٌه اٌزبس٠خ )"اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ"(إٌّز١ٙخ 
. ئْ ِغئ١ٌٛزٕب ٟ٘ ئثذاء اعزٕزبط ؽٛي رٍه اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ 34اٌّشؽ١ٍخ ٚفمبً ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ 

 اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ ثٕبء ػٍٝ ِشاعؼزٕب.
 

 ٔطبق اٌّشاعؼخ
 

ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ ِٓ شاعؼخ "اٌّزؼٍك ثّٙبَ اٌّ 2410ٌمذ لّٕب ثّشاعؼزٕب ٚفمب ٌٍّؼ١بس اٌذٌٟٚ سلُ 
". رزّضً ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ فٟ رٛع١ٗ االعزفغبساد، ثظفخ لجً ِشالت اٌؾغبثبد اٌّغزمً ٌٍّٕشأح

سئ١غ١خ ٌألشخبص اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ األِٛس اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعج١خ، ٚرطج١ك اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚئعشاءاد اٌّشاعؼخ 
اٌذ١ٌٚخ، ٚثبٌزبٌٟ ال  ٌزذل١كارؼزجش اٌّشاعؼخ عٛ٘ش٠ب أػ١ك ٔطبلب ِٓ اٌزذل١ك اٌزٞ ٠زُ ئعشاؤٖ ٚفمب ٌّؼب١٠ش األخشٜ. 

رّىٕٕب ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ رأو١ذ ثأْ ٔىْٛ ػٍٝ ػٍُ ثىبفخ األِٛس اٌٙبِخ اٌزٟ وبْ ِٓ اٌّّىٓ رؾذ٠ذ٘ب ِٓ خالي 
 اٌزذل١ك. ٌزٌه، فإٔب ال ٔجذٞ سأٞ رذل١ك.

 
 االعزٕزبط

 
 ١ٔٛ٠ٛ 30 وّب فٟ اعزٕبدا ئٌٝ ِشاعؼزٕب، فأٗ ٌُ ٠شد ئٌٝ ػٍّٕب ِب ٠غؼٍٕب ٔؼزمذ أْ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّشفمخ

 .اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ 34، ٌُ رؼذ ِٓ وبفخ إٌٛاؽٟ اٌّبد٠خ، ٚفمبً ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ سلُ 2014
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 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 الكويت دولة

 
 والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف )غير مدقق(  بيان األرباح أو الخسائر

 2014يونيو  30إلى  2014يناير  1للفترة من 
 

   4 

 

 إيضبح 
 انثالثت أشهر انًُخهيت في 

 يىَيى 30
 انطخت أشهر انًُخهيت في  

 يىَيى 30
  2014  2013  2014  2013 
ديُبر أنف   

   كىيخي
ديُبر أنف 

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
         

 82,689  113,492  42,875  58,110  اإل٠شاداد
         

 (56,428)  (63,789)  (29,191)  (31,561)  ِظبس٠ف رشغ١ٍ١خ

  االعزٙالن ٚاإلؽفبء 
(15,383)  (8,846) 

 
(29,431) 

  
(14,984) 

 (554)  (1,139)  (281)  (604)  رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ 
 (1,308)  48  (124)  (39)  أخشٜ (ئ٠شاداد)/ ِظبس٠ف 

انًطبهًبث اإلجببريت قبم  انربخ
 يكبفأة أػضبء يجهص اإلدارةو

 
10,523  4,433 

 
19,181 

 
9,415 

         
 (104)  (211)  (51)  (115)  اٌضوبح

م اآلخر انشبي صبفي انربخ وانذخم
 نهفخرة

 
10,408  4,382 

 
18,970 

 
9,311 

         
نطهى األضبضيت وانًخففت ربذيت ا
 )فهص(

 
10 20.841  8.774 

 
37.986  18.644 

 
 . اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ ئْ اإل٠ؼبؽبد 
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  ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 الكويت دولة

 
 المرحلي المكثف )غير مدقق(  الملكية حقوق في التغيرات بيان

 2014يونيو  30إلى  2014يناير  1للفترة من 
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 . اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ ئْ اإل٠ؼبؽبد 

 

  رأش 
 انًبل

  خطبئر 
 اإلجًبني  يخراكًت

 كىيخي ديُبرأنف   كىيخي ديُبرأنف   كىيخي ديُبرأنف  
      

 (14,670)  (64,610)  49,940   ٠2013ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 
 9,311  9,311  - اٌذخً اٌشبًِ ٌٍغٕخئعّبٌٟ طبفٟ اٌشثؼ ٚ

 (5,359)  (552299)  49,940   ١ٔٛ٠2013ٛ  30اٌشط١ذ فٟ 
      

 9,582  (40,358)  49,940   ٠2014ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 
 18,970  18,970  - اٌذخً اٌشبًِ ٌٍفزشحئعّبٌٟ اٌشثؼ ٚ

 28,552  (21,388)  49,940  ١ٔٛ٠2014ٛ  30اٌشط١ذ فٟ 

 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 الكويت دولة

 
 المرحلي المكثف )غير مدقق(  النقدية التدفقات بيان

 2014يونيو  30إلى  2014يناير  1للفترة من 
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  يىَيى 30في  انًُخهيت أشهر طختان  
 2013  2014 إيضبح 
 ديُبر كىيخي أنف  ديُبر كىيخي  أنف  

     انخذفقبث انُقذيت يٍ األَشطت انخشغيهيت 
  9,311  18,970  طبفٟ سثؼ اٌفزشح

     
     رؼذ٠الد ٌـ:

  14,984  29,431  االعزٙالن ٚاإلؽفبء
  554  1,139  رىب١ٌف ر٠ًّٛ 

  586  1,341  ِخظض د٠ْٛ ِشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب
  275  321  ِخظض ِىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ

  156  127  ِخضْٚ ثطٟء اٌؾشوخ ِخظض 
  51,329  25,866  

     اٌزغ١شاد فٟ:
  (104)  45  ِٛعٛداد غ١ش ِزذاٌٚخ أخشٜ  -
  (2,022)  (2,893)  اٌّخضْٚ  -
  358  (347)  ِذفٛػبد ِمذِبً ِٚٛعٛداد أخشٜ  -
  (716)  (9,789)  ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ  -
  3,298  (5,498)  ؽشف رٞ طٍخِغزؾك ئٌٝ  -
  24,623  (4,623)  دائْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ  -

 51,303  28,224  انخشغيهيتانُقذ يٍ األَشطت 
     

  (60)  (75)  اٌّذفٛع ِٓ ِىبفأح ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ 
  51,243  28,149  انُقذ انُبحج يٍ األَشطت انخشغيهيتصبفي 

     
     انخذفقبث انُقذيت يٍ األَشطت االضخثًبريت 

  (27,989)  (10,201) 4 ششاء ِّزٍىبد ِٚؼذاد
  (22,482)  (25,022) 5 غ١ش ٍِّٛعخ  ششاء ِٛعٛداد

  (50,471)  (35,223)  صبفي انُقذ انًطخخذو في األَشطت االضخثًبريت
     

     األَشطت انخًىيهيتانخذفقبث انُقذيت يٍ 
  (14,310)  (7,277)  فٟ دائْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜإٌمض 

  9,300  19,677  طبفٟ اٌّؾظً ِٓ رغ١ٙالد اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ
  (598)  (1,115)   رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ

  (5,608)  11,285  األَشطت انخًىيهيت)انًطخخذو في(  /انُبحج يٍ صبفي انُقذ
     

 (4,836)  4,211  في انُقذ وانُقذ انًؼبدلانسيبدة/ )انُقص( صبفي 
  9,047  6,705  ثذا٠خ اٌفزشحإٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي فٟ 

  4,211  10,916  َهبيت انفخرةانُقذ وانُقذ انًؼبدل في 
 

 . اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ ئْ اإل٠ؼبؽبد 
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 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية 
 الكويت دولة

 
 المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(  حول إيضاحات

 2014يونيو  30إلى  2014يناير  1للفترة من 
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 انخأضيص وانُشبط .1
 

 فٟ  187ششوخ االرظبالد اٌى٠ٛز١خ )"اٌششوخ"( ٟ٘ ششوخ ِغبّ٘خ و٠ٛز١خ رأعغذ ٚفمب ٌٍّشعَٛ األ١ِشٞ سلُ 
 .2007ٌغٕخ  2فٟ اٌى٠ٛذ ٚفمبً ٌٍمبْٔٛ سلُ  GSMإلداسح ٚرشغ١ً شجىخ اٌٙبرف اٌّؾّٛي اٌضبٌضخ  ١ٌٛ٠2008ٛ  22

 
فٟ اٌى٠ٛذ. ٚلذ رُ رغغ١ً ٚاٌج١بٔبد رؼًّ اٌششوخ ثظفخ أعبع١خ فٟ رمذ٠ُ خذِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ اٌخ٠ٍٛخ 

 اڤ٠ـڤٚثذأد ػ١ٍّبرٙب اٌزغبس٠خ ثبعُ  329673سلُ رغغ١ً ثّٛعت  2008ٔٛفّجش  9اٌششوخ فٟ اٌغغً اٌزغبسٞ فٟ 
 .0820د٠غّجش  3فٟ 

 
 رمَٛ اٌششوخ ثزٕف١ز ػ١ٍّبرٙب ٚفمبً ألؽىبَ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ اٌغشاء.

 
غٛق اٌّب١ٌخ اٌاٌششوخ ربثؼخ ٌششوخ االرظبالد اٌغؼٛد٠خ )"االرظبالد اٌغؼٛد٠خ" أٚ "اٌششوخ األَ"( ٚاٌّذسعخ فٟ 

 .اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓئداسح ِغ  ١خثّٛعت ارفبل اٌغؼٛد٠خ
 

دٌٚخ ، 22002، اٌغب١ٌّخ 181ة. اٌششوخ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚػٕٛأٙب اٌّغغً فٟ ِجٕٝ أٌّٚج١ب، ص. ٠مغ ِمش
 اٌى٠ٛذ.

 
رُ اٌؾظٛي ػٍٝ أسلبَ اٌّمبسٔخ ٌج١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّشؽٍٟ ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 . 2013د٠غّجش  31
 

 28فٟ ٚ. خ فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخدساط أعُٙ اٌششوإل ثطٍت ِغٍظ ئداسح اٌششوخ رمذَ ،2012فٝ ػبَ 
 .فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ٙبئدساط أعّٙػٍٝ ق اٌّبي اعٛأ١٘ئخ ِٛافمخ اعزٍّذ اٌششوخ ، 2014أغغطظ 
 اٌالصِخ ثٙزا اٌشأْ.ؽب١ٌبً ثظذد االٔزٙبء ِٓ اإلعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌششوخ 

 
، ٚافك اٌّغبّْ٘ٛ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ ١ٔٛ٠2014ٛ  8فٟ ؼمذ إٌّفٟ اعزّبع اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٕٛٞ 

 أ٠خ رٛص٠ؼبد ِٓ لجً اٌششوخ.ػٓ ْ ػالٌُٚ ٠زُ اإل. 2013د٠غّجش  31ٌٍششوخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 

 .2014 عجزّجش 17ثزبس٠خ ِٓ لجً ِغٍظ ئداسح اٌششوخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ رُ اػزّبد ئطذاس 
 

 أضبش اإلػذاد .2
 

 ث١بْ االٌزضاَ (أ 
 

، "اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 34ٚفمب ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ  اٌّىضفخ رُ ئػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ
اإلفظبػ ػٓ ثؼغ اإل٠ؼبؽبد ٌششػ األؽذاس ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاٌزٟ رىْٛ ِّٙخ ٌفُٙ اٌزغ١شاد  ٠زُ اٌّشؽ١ٍخ".

 31 فٟ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٚأداء اٌششوخ ِٕز اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ األخ١شح وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 .2013د٠غّجش 

 
اٌّطٍٛثخ ٌٍج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ال رزؼّٓ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد 

 .2013د٠غّجش  31 اٌىبٍِخ ٠ٚغت االؽالع ػ١ٍٙب ِغ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 

د٠غّجش  31) 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ وّب فٟ  212388ثّجٍغ رىجذد اٌششوخ خغبئش ِزشاوّخ 
(، ٚوّب فٟ رٌه اٌزبس٠خ أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 522299: 2013 ١ٔٛ٠ٛ 30ٚ د٠ٕبس و٠ٛزٟأٌف  402358: 2013

د٠غّجش  31أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) 692912رغبٚصد اٌّطٍٛثبد اٌّزذاٌٚخ ٌٍششوخ ِٛعٛدارٙب اٌّزذاٌٚخ ثّجٍغ 
ئْ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ  (.أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 1152752: 2013 ١ٔٛ٠ٛ 30ٚ أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 962013: 2012

ٚاٌزشر١جبد اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ  2014فٟ  اٌزٟ رٕزٟٙاٌزشغ١ٍ١خ اٌّزٛلؼخ ٌٍغٕخ 
وّب رّىٕذ اٌششوخ . اٌمش٠تّىِّٓ اٌششوخ ِٓ اٌٛفبء ثبٌزضاِبرٙب اٌّب١ٌخ اٌّغزؾمخ فٟ اٌّغزمجً رأْ  بِٓ شأٔٙ

وّب ٘ٛ ِزٛلغ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ  ث١خ ِٓ ػ١ٍّبرٙب خالي اٌفزشح اٌؾب١ٌخ٠غبئِٓ رؾم١ك أسثبػ ٚرذفمبد ٔمذ٠خ 
 ٚػ١ٍٗ، رُ ئػذاد ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ػٍٝ أعبط ِجذأ االعزّشاس٠خ.. اٌؼ١ٍّبد

 
خطؾ ػٍٝ ، ٚافك اٌّغبّْ٘ٛ ١ٔٛ٠2014ٛ  25فٟ خ غ١ش اٌؼبد٠خ إٌّؼمذ ١ِّٛاٌغّؼ١خ اٌؼاعزّبع فٟ 

سأط ص٠بدح دْٚ اٌزشغ١ً ّٛاطٍخ ثاٌّالءح اٌّب١ٌخ ٚرٛط١خ ِغٍظ اإلداسح ٌٍششوخ  أِٛساإلداسح ٌّؼبٌغخ 
  ِبي ئػبفٟ.

 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية 
 الكويت دولة

 
 المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(  حول إيضاحات

 2014يونيو  30إلى  2014يناير  1للفترة من 
 

 8 

 

 األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد (ة 
 

٠زطٍت ِٓ اإلداسح ارخبر األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد  اٌّىضفخ ئْ ئػذاد اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ
اٌزٟ رإصش ػٍٝ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌّجبٌغ اٌّذسعخ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد ٚاإل٠شاداد 

 ٚاٌّظبس٠ف. ٚلذ رخزٍف إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ ػٓ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد.
 

ؽىبَ اٌٙبِخ اٌّزخزح ِٓ لجً اإلداسح ػٕذ رطج١ك ، فاْ األاٌّىضفخ ػٕذ ئػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ
، ٚاٌّظبدس اٌشئ١غ١خ ٌؼذَ اٌزأوذ ِٓ اٌزمذ٠شاد ٟ٘ ٔفظ رٍه اٌّطجمخ ػٍٝ ٌٍششوخاٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ 

 .2013د٠غّجش  31اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 

 انطيبضبث انًذبضبيت انهبيت .3
 

ِزغمخ ِغ رٍه اٌّغزخذِخ فٟ ئػذاد اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ ئْ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ فٟ ئػذاد ٘زٖ 
اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  اٌّؼب١٠شرطج١ك ثبعزضٕبء  2013د٠غّجش  31اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌّذلمخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 ٚاٌزٟ رٕطجك ػٍٝ اٌششوخ. 2014 ٠ٕب٠ش 1 ِٓ زجبساً اػ رغشٞ اٌزٟاٌغذ٠ذح ٚاٌّؼذٌخ اٌزب١ٌخ 
 

 (27اٌذٌٟٚ  خِٚؼ١بس اٌّؾبعج 12 ٚ 10اٌّب١ٌخ اٌى١بٔبد االعزضّبس٠خ )اٌزؼذ٠الد ػٍٝ اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش 
 
ِٓ ِزطٍجبد اٌزغ١ّغ عزضٕبء ّٕؼ االرٚ ٠2014ٕب٠ش  1٘زٖ اٌزؼذ٠الد ٌٍفزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ غشٞ ر
ِٓ االعزضٕبء ئْ . 10ٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٌاٌذٌٟٚ بس ١ّؼاٌٍى١بٔبد اٌزٟ ٠ٕطجك ػ١ٍٙب رؼش٠ف و١بْ االعزضّبس ثّٛعت ٌ

اٌزؼذ٠ً ٚرٌه . 39اٌششوبد اٌزبثؼخ ٚفمب ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ اٌّؾبعجخ ػٓ و١بٔبد االعزضّبس ِٓ ٠زطٍت اٌزغ١ّغ 
 بٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ. ٠زؼٍك ثال

 
 نى يخى حطبيقهب بؼذو ةدربانًؼبيير انجذيذة انص

 
 اإل٠شاداد ِٓ اٌؼمٛد ِغ اٌؼّالء  - 15اٌّب١ٌخ اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش 

 
٘زٖ اٌى١بٔبد ِٓ زطٍت ٠بإل٠شاداد ٚوزٌه ثى١بْ اٌف اػزشٛػذ اِٚ ١خو١ف 15اٌّب١ٌخ اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش ٠ؾذد 

ِٓ خّظ ٚاؽذ فشدٞ ّٔٛرط ّؼ١بس اٌٚئفظبؽبد راد طٍخ. ٠ٛفش أوضش  ثّؼٍِٛبدرض٠ٚذ ِغزخذِٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ 
ٍٝ ػ٠ٕٚطجك  2014ِب٠ٛ فٟ ّؼ١بس اٌاٌّجبدب ١ٌزُ رطج١مٗ ػٍٝ ع١ّغ اٌؼمٛد ِغ اٌؼّالء. طذس خطٛاد لبئُ ػٍٝ 

٘زا اٌّؼ١بس ػٍٝ رطج١ك أصش ١ُ ١رمثظذد ؽب١ٌب داسح ئْ اإل. ٠2017ٕب٠ش  1اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ 
 اٌّبٌٟ ٌٍششوخ.ٚاألداء اٌّشوض 

 
 يًخهكبث ويؼذاث  .4

 
أٌف  102201 ، لبِذ اٌششوخ ثششاء ِّزٍىبد ِؼذاد ثزىٍفخ2014 ١ٔٛ٠ٛ 30فٟ  إٌّز١ٙخ أشٙش غزخاٌ فزشح خالي

أٌف  92974ِٚؾًّ االعزٙالن اٌّزؼٍك ثٙب ٌٍفزشح ٠جٍغ  (أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 272989: 2013 ١ٔٛ٠ٛ 30د٠ٕبس و٠ٛزٟ )
 .أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ( 102146: ١ٔٛ٠2013ٛ  30د٠ٕبس و٠ٛزٟ )

 
 يىجىداث غير يهًىضت  .5

 
 ٚاٌّزىجذحو٠ٛزٟ  د٠ٕبس أٌف 362062ثّجٍغ  اٌّشزشو١ٓرزؼّٓ اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ ثظٛسح سئ١غ١خ رىب١ٌف 

٠ٚزُ اؽفبئٙب ػٍٝ عضء ال ٠زغضأ ِٓ رمذ٠ُ خذِبد االرظبالد  اٌّشزشو١ٓ. ٚرؼزجش رىب١ٌف ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌؼّالء
: 2013 ١ٔٛ٠ٛ 30أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) ٠192421جٍغ اإلؽفبء اٌّؾًّ ػٍٝ اٌفزشح  .اٌؼ١ًّ ِغ ثبٌؼمذ االٌزضاَِذٜ فزشح 

 أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ(. 42731
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 حطهيالث حًىيم اضاليي  .6
 

د٠ٕبس و٠ٛزٟ ِٓ خالي رشر١جبد اٌز٠ًّٛ أٌف  512000، ػٍٝ رغ١ٙالد ثّجٍغ 2011ػبَ ؽظٍذ اٌششوخ، خالي 
 322500، وبْ ِجٍغ 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30اإلعالِٟ رغزؾك اٌغذاد ػٍٝ ِذٜ اٌغٕخ ئٌٝ اٌخّظ عٕٛاد اٌمبدِخ. وّب فٟ 

( لبئُ د٠ٕبس و٠ٛزٟأٌف  342500: 2013 ١ٔٛ٠ٛ 30ٚ ١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ 30: 2013د٠غّجش  31د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) أٌف
 ِمبثً ٘زٖ اٌزغ١ٙالد. 

 
أٌف  2702000د٠ٕبس و٠ٛزٟ )أٞ  أٌف 762000ر٠ًّٛ ئعالِٟ ثّجٍغ  ارفبل١خ ػٍٝ اٌششوخ ٚلؼذ ،2013 ١ٔٛ٠ٛ فٟ

. ٚوّب سثغ ع٠ٕٛخ ِزغب٠ٚخدفؼبد ػٍٝ  2015ِٓ عجزّجش  ءثذعٕٛاد  3 ٜغزؾك ػٍٝ ِذردٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( 
دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( ِٓ ٘زٖ أٌف  2012000د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) أٌف 562759، رُ عؾت ِجٍغ 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30فٟ 

ؼم١ت ئْ اٌّجٍغ اٌّفظؼ ػٕٗ فٟ ثذا٠خ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّىضف ثبٌظبفٟ ثؼذ رىٍفخ اٌز٠ًّٛ ٚسعَٛ اٌز اٌزغ١ٙالد.
 اٌّذفٛػخ ِمذِب.

 
 األرصذة وانًؼبيالث يغ األطراف راث انصهت .7

 
ثظٛسح ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح ِٓ خالي  ،األؽشاف أؽشافبً راد طٍخ ػٕذِب ٠ىْٛ ٌٍطشف اٌمذسح٠زُ اػزجبس 

رأص١ش ٘بَ ػ١ٍٗ ػٕذ ارخبر لشاساد ِب١ٌخ  ِّبسعخػٍٝ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌطشف ا٢خش أٚ ٠ّىٕٗ  ،ٚع١ؾ أٚ أوضش
 ٚرشغ١ٍ١خ. 

 
أػؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚأػؼبء رزؼّٓ األؽشاف راد اٌظٍخ ثشىً سئ١غٟ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓ ثبٌششوخ ٚ

 ػ١ٍٙب.  ٘بَرأص١ش  ِّبسعخاإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاٌششوبد اٌزٟ ٠ّىُٕٙ 
 

رذخً اٌششوخ فٟ ِؼبِالد األؽشاف راد اٌظٍخ ِغ اٌششوخ األَ. ٠زُ اإلفظبػ ػٓ اٌشط١ذ وّب فٟ ربس٠خ ث١بْ 
 اٌّىضف.اٌّشؽٍٟ اٌّشوض اٌّبٌٟ فٟ ِمذِخ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ 

 
ا٢خش اٌّشؽٍٟ  ف١ّب ٠ٍٟ اٌّؼبِالد اٌٙبِخ ِغ اٌششوخ األَ اٌّذسعخ فٟ ث١بْ األسثبػ أٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً اٌشبًِ

 اٌّىضف:
 

يىَيى 30انطخت أشهر انًُخهيت في   يىَيى 30انثالثت أشهر انًُخهيت في    
 2014  2013  2014  2013 
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
 )غير يذققت(  )غير يذققت(  )غير يذققت(  )غير يذققت( 

        انًؼبيالث
 2,894  3,971  1,500  2,034 أرؼبة ئداسح

 242  231  125  114 ِظبس٠ف رشغ١ٍ١خ أخشٜ
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 دائُىٌ حجبريىٌ وأرصذة دائُت أخري .8
  

  يىَيى 30 
2014 

ديطًبر  31 
2013 

  يىَيى 30 
2013 

ديُبر أنف  
  كىيخي

ديُبر أنف  
  كىيخي

ديُبر أنف  
  كىيخي

 )غير يذققت(  )يذققت(  )غير يذققت( 
      يخذاونت

 33,467  19,362  11,264 دائْٕٛ رغبس٠ْٛ 
 54,579  59,995  56,182 ِغزؾمبد ِٚخظظبد

 9,511  11,966  14,047 أسطذح دائٕخ أخشٜ 
 81,493  91,323          97,557  

      غير يخذاونت
 6,404  2,244  198 دائْٕٛ رغبس٠ْٛ 

 81,691  93,567  103,961 
 

أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ  422015، ثبٌذخٛي فٟ ارفبل١خ اٌغذاد اٌّإعً ِغ ِٛسد سئ١غٟ ثّجٍغ 2011لبِذ اٌششوخ فٟ ػبَ 
أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ  42202ثٕى١خ ثّجٍغ ئعّبٌٟ دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( ِؼّٛٔخ ِمبثً وفبٌخ أٌف  1502000)
 31)د٠ٕبس و٠ٛزٟ أٌف  62332، ٕ٘بن ِجٍغ 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً(. ٚوّب فٟ أٌف  152000)

لبئُ ِمبثً ٘زٖ ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ 152867: 2013د٠غّجش  31ٚ د٠ٕبس و٠ٛزٟأٌف  132600: 2013د٠غّجش 
 اٌزغ١ٙالد.

 
 ويطهىببث يذخًهت انخسايبث .9

 
  يىَيى 30 

2014 
ديطًبر  31 

2013 
  يىَيى 30 

2013 
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
 )غير يذققت(  )يذققت(  )غير يذققت( 

      االنخسايبث
 102120  16,845  18,414 اٌزضاِبد سأعّب١ٌخ

      
      يطهىببث يذخًهت

 102261  10,189  4,561 اٌؼّبْخطبثبد 
 

 ئْ خطبثبد اٌؼّبْ ٟ٘ رٍه اٌخطبثبد اٌزٟ رظذس٘ب اٌجٕٛن ٌظبٌؼ اٌششوخ. 
 

 كؼقذ إيجبر  انخسايبث ػقىد انخأجير انخشغيهي
 

دخٍذ اٌششوخ فٟ ػمٛد رأع١ش رشغ١ٍٟ غ١ش لبثٍخ ٌإلٌغبء فٟ ئؽبس إٌشبؽ االػز١بدٞ ٌألػّبي، ٚاٌزٟ رزؼٍك ثظفخ 
 بٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد.ثأعبع١خ 

 
 اٌزأع١ش اٌزشغ١ٍٟ غ١ش لبثٍخ ٌإلٌغبء:ػمٛد اٌزأع١ش اٌّغزمج١ٍخ ثّٛعت ٌّذفٛػبد اٌؾذ األدٔٝ ف١ّب ٠ٍٟ 

 
  يىَيى 30 

2014 
ديطًبر  31 

2013 
  يىَيى 30 

2013 
ديُبر أنف  

  كىيخي
 ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
      

 42197  4,432  4,586 ٚاؽذح عٕخألً ِٓ 
 22  28  20 خّظ عٕٛادٚاؽذح ٚٓ عٕخ ث١
 4,606  4,460  42219 
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 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية 
 الكويت دولة

 
 المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(  حول إيضاحات

 2014يونيو  30إلى  2014يناير  1للفترة من 
 

 11 

 

 ربذيت انطهى األضبضيت وانًخففت  .10
 

 يىَيى 30انطخت أشهر انًُخهيت في   يىَيى 30انثالثت أشهر انًُخهيت في  
 2014  2013  2014  2013 

 )غير يذققت(  )غير يذققت(  )غير يذققت(  )غير يذققت( 
        

طبفٟ سثؼ اٌفزشح )أٌف د٠ٕبس 
 10,408 و٠ٛزٟ( 

 
4,382 

 
18,970 

 
9,311 

 499,400,000  499,400,000  499,400,000  499,400,000 اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ
سثؾ١خ اٌغُٙ األعبع١خ ٚاٌّخففخ 

 20.841 )فٍظ(
 

8.774 
 

37.986 
 

18.644 
 
 

سثؼ اٌفزشح ػٍٝ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ اٌؼبد٠خ طبفٟ اؽزغبة سثؾ١خ اٌغُٙ األعبع١خ ٚاٌّخففخ ثمغّخ  ٠زُ
 اٌمبئّخ خالي اٌفزشح.

 
 قطبػبث انخشغيم .11

 
اٌششوخ خذِبد االرظبالد فٟ اٌى٠ٛذ ؽ١ش رىغت اإل٠شاداد ٚرزىجذ اٌّظبس٠ف، ٠ٚزُ ِشاعؼخ ٔزبئغٙب  رمذَ

ثبٔزظبَ ِٓ لجً ِغٍظ ئداسح اٌششوخ. ٚٚفمب ٌزٌه، فاْ اٌششوخ ٌذ٠ٙب لطبع أػّبي ٚاؽذ فمؾ ٌشفغ اٌزمبس٠ش 
  األسثبػ أٚ اٌخغبئش اٌّىضف.ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع ِج١ٕخ فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّىضف ٚث١بْ 

 
 انقيًت انؼبدنت نألدواث انًبنيت .12

 
اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٟ٘ اٌغؼش اٌزٞ ٠زُ اعزالِٗ ٌج١غ أؽذ األطٛي أٚ دفؼٗ ٌٕمً اٌزضاَ فٟ ِؼبٍِخ ِٕزظّخ ث١ٓ اٌّشبسو١ٓ 

ً أٚ رؾ٠ًٛ فٟ اٌغٛق فٟ ربس٠خ اٌم١بط، أٞ عؼش اٌزخبسط. رفزشع ل١بط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ أْ ِؼبِالد ث١غ األط
 االٌزضاَ رمغ ثأٞ ِٓ اٌؾبٌز١ٓ:

 
 بالسوق األصلي الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 
 في حالة عدم توافر السوق الرئيسي، بالسوق األكثر ربحية لألصل أو االلتزام. 

 رزأٌف األدٚاد اٌّب١ٌخ ِٓ اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ.
 

رزأٌف اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ِٓ إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ اٌزغبس١٠ٓ ٚاألسطذح اٌّذ٠ٕخ األخشٜ. رزأٌف اٌّطٍٛثبد 
ئٌٝ ؽشف رٞ اٌّب١ٌخ ِٓ اٌذائ١ٕٓ اٌزغبس١٠ٓ ٚاألسطذح اٌذائٕخ األخشٜ ٚرغ١ٙالد اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ ٚاٌّغزؾك 

 .طٍخ
 

 .اٌذفزش٠خ ل١ّزٙبّب١ٌخ ال رخزٍف ثشىً ِبدٞ ػٓ ئْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌ
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