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

 2017 يونيو 30إلى  2017يناير  1للفترة من 
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 الثالثة أشهر المنتهية في  
يونيو 30   

أشهر المنتهية في ستةال   
يونيو 30   

  2017  2016  2017  2016 
 إيضاح 

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
 كويتي

ألف دينار  
  كويتي

ألف دينار 
 كويتي

         
 139,952  133,057  69,454  66,206  اييرادات

                 
 (73,540)  (70,183)  (36,491)  (35,040)  مصاريف تشغيلية

 (45,985)  (42,094)  (23,190)  (21,065)  االستهثك وايطفات 
 (860)  (566)  (396)  (254)  أوبات تمويل 
 742  251  579  120  إيرادات أخرا
مكأفات أعضاء مجلس الربح قبل 

مؤسسة الكويت  اإلدارة، والمساهمة في
دعم العمالة الوطنية  ،للتقدم العلمي

 والزكاة

 

9,967  9,956  20,465  20,309 
         

 (247)  (181)  (84)  (84)  العلمي حصة معسسة الكويت للتقدم
 (463)  (557)  (215)  (246)  ضريبة دوم العمالة الوطنية

 (213)  (223)  (86)  (98)  الزكاة
 19,386  19,504  9,571  9,539  صافي الربح والدخل الشامل اآلخر للفترة

         
 39  39  19  19 10 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

 
 .المكثفة المرحلية المالية المعلومات ؤت  منال يتجزأ  جزتال  تشكل 9 إلى 6 من الصفحات المبينة ولى المرفقة اييضاحات إن
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف )غير مدقق( 

 2017 يونيو 30إلى  2017يناير  1للفترة من 
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 .المكثفة المرحلية المالية المعلومات ؤت  منال يتجزأ  جزتال  تشكل 9 إلى 6 من الصفحات المبينة ولى المرفقة اييضاحات إن

 

 اإلجمالي  مرحلة أرباح  اختياري احتياطي  إجباري احتياطي  المال رأس 
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 
          

 92,905  33,922  4,521  4,522  49,940  2016يناير  1الرصيد في 
 19,386  19,386  -  -  - صافي الربح والدخل الشامل اآلخر للفترة

 112,291  53,308  4,521  4,522  49,940  2016 يونيو 30 الرصيد في
          

 132,713  65,350  8,711  8,712  49,940 2017يناير  1الرصيد في 
 19,504  19,504  -  -  - صافي الربح والدخل الشامل اآلخر للفترة

 (3)  -  -  -  (3) تسويات
 (4,994)  (4,994)  -  -  - (5توزيعات نقدية )إيضاح 

 147,220  79,860  8,711  8,712  49,937  2017 يونيو 30الرصيد في 
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 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  
 2016  2017 إيضاح 
 دينار كويتي ألف  دينار كويتي ألف  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
الربح قبل حصة معسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دوم العمالة 

 الوطنية والزكاة 
 20,465 

 
20,309 

     
     تعديثت لي:

 45,985  42,094  االستهثك وايطفات
 860  566  أوبات تمويل 

 4,269  3,671  مخصا ديون مشكوك في تحصيلها
 262  301  مخصا مكاف"ة نهاية الخدمة للموظفين

 255  26  مخصا بضاوة بطيئة الحركة 
       67,123  71,940 

     الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
 (1,676)  (4,397)  الزيادة في البضاوة

 96  (1,900)  النقا في مدفووات مقدمال وموجودات أخرا )الزيادة(/ 
 (7,530)  (9,697)  الزيادة في مدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرا 

 (606)     12,943        / )النقا( في دائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرا الزيادة
 62,224  64,072       الناتج من األنشطة التشغيليةالنقد 

     
 (289)  (92)  المدفوع من مكاف"ة نهاية خدمة الموظفين 

 61,935  63,980       صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (22,384)  (14,006) 3 شرات ممتلكات ومعدات

 (34,561)  (33,230) 4 شرات موجودات غير ملموسة 
صافي الحركة في مرابحة إسثمية تات فترة استحقاق أصلية تتجاوز ثثثة 

 أشهر
 

-  6,070 
 (50,875)  (47,236)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 -  (4,078)  دفعات توزيعات
 (10,327)  (7,390)  ()بالصافي سداد تسهيثت التمويل ايسثمي

 (943)  (600)  أوبات تمويل 
 (11,270)  (12,068)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 (210)  4,676  لصافي التغير في النقد والنقد المعاد

 45,740  47,203  لنقد والنقد المعادل في بداية الفترة ا
 45,530  51,879  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

 

 .المكثفة المرحلية المالية المعلومات ؤت  من جزتال  تشكل 9 إلى 6 من الصفحات المبينة ولى المرفقة اييضاحات إن
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 المنشأة المعدة للتقارير .1
 بتاري  187 رقم اوميرم للمرسوم وفقال  ت"سست كويتية مساؤمة شركة ؤي )"الشركة"(ش.م.ك.ع.  الكويتية االتصاالت شركةإن 
 .2007 لسنة 2 رقم للقانون وفقال  الكويت في GSM الثالثة المحمول الهاتف شبكة وتشغيل يدارة 2008 يوليو 22

 في الشركة جيلتس تم الكويت. في الخلوية المتنقلةوالبيانات  االتصاالت خدمات تقديممجال  في أساسية بصفة الشركة تعمل
  في اڤييڤ باسم التجارية وملياتهاالشركة  وبدأت 329673 تسجيل برقم 2008 نوفمبر 9بتاري   التجارم السجل

 .2008 ديسمبر 3
 وبما في دولة الكويت المناداة ونظام المتنقلة االتصاالت خدمات جميع تقديم ؤي الشركة أجلها من "سستت التي اوغرا إن 

 .المواصثت وزارة تضعها التي للضوابط ووفقا ايسثمية الشريعة أحكام مع اليتعار 
 السعودية" )"االتصاالت السعودية االتصاالت لشركة تابعةؤي شركة  الشركةأسهم الشركة مدرجة في بورصة الكويت. كما أن إن 
 السعودية. المالية السوق في والمدرجة اوم"( "الشركة أو

  الكويت. دولة ،22002 السالمية ،181 ل.ا. أولمبيا، مبنىؤي  المسجل وونوانها الكويت دولة في الشركة مقر يقع
 للشركة المدققة المالية البيانات 2017مارس  29بتاري   المنعقد السنومللمساؤمين في اجتماوها  العموميةاوتمدت الجمعية 

 .2016 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما
 .2017يوليو  23 بتاري  الشركة إدارة مجلس قبل منالمكثفة  المرحلية المالية المعلوماتؤت   إصدارتم التصريح ب

 أساس اإلعداد .2
 ، "التقارير المالية المرحلية". 34تم إوداد ؤت  المعلومات المالية المرحلية المكثقة وفقال لمعيار المحاسبة الدولي 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إوداد المعلومات المالية المرحلية تتفق مع تلك المستخدمة في البيانات المالية السنوية 
تقارير المعايير الدولية لل، باستثنات تطبيق التعديثت والتحسينات السنوية ولى 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في المدققة 
ينتج ونها م ول 2017يناير  1ولى فترات التقرير السنوية التي تبدأ من  ل الشركة والتي يسرم مفعولهاالمتعلقة ب"وما المالية

 . شركةالمالي للاودات أو المركز أم أثر مادم ولى السياسات المحاسبية أو 
التيي يمكن توقعها للسنة ال تعبر بالضرورة ون النتائج  2017يونيو  30الستة أشهر المنتهية في إن نتائيج اوومال لفترة 

ن جميع التعديثت )المتضمنة لثستحقاقات العادية المتكررة( والتي تعتبر أ. في رأم ايدارة 2017ديسمبر  31 المنتهية في
وللحصول ولى معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية  ضرورية ليكون العر  بصورة وادلة قد تم إدراجها.

 .2016ديسمبر  31 يضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية فيوايالمدققة 
ال تتضمن ؤت  المعلومات المالية المرحلية المكثفة كافة المعلومات المطلوبة يوداد بيانات مالية سنوية كاملة وينبغي االطثع 

 .2016ديسمبر  31المنتهية في ون السنة وليها بايضافة إلى البيانات المالية للشركة كما 
إن إوداد المعلومات المالية المرحلية المكثقة يتطلل من ايدارة اتخات أحكام ووضع تقديرات وافتراضات قد تعثر ولى تطبيق 
السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واييرادات والمصاريف المفصح ونها. قد تختلف النتائج الفعلية ون تلك 

 ة، فإن اوحكام الجوؤرية التي اتختتها ايدارة وند تطبيق السياساتفالمعلومات المالية المرحلية المكثوند إوداد ؤت   التقديرات.
انات المالية نفس تلك المطبقة ولى البيتمثل بشكل رئيسي المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم الت"كد من التقديرات 

 .2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في ون االمدققة 
 متلكات ومعدات م .3

ألف دينار كويتي  14,006 ، قامت الشركة بشرات ممتلكات ومعدات بتكلفة2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةفترة الخثل 
ألف دينار كويتي  11,293لفترة المحمل ولى األف دينار كويتي(، كما بلغ مصروف االستهثك  22,384: 2016 يونيو 30)
 ألف دينار كويتي(.  14,571: 2016 يونيو 30)



 ع.ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 دولة الكويت

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة( 
 2017 يونيو 30إلى  2017يناير  1للفترة من 

7 

 

 موجودات غير ملموسة  .4
تتضمن الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية تكاليف المشتركين المتكبدة للحصول ولى العمثت. وتعتبر تكاليف المشتركين 

أشهر  تةسفترة الجزتا ال يتجزأ من تقديم خدمات االتصاالت ويتم اطفائها ولى مدار فترة االلتزام بالعقد مع العميل. خثل 
: 2016 يونيو 30ألف دينار كويتي ) 33,192دت الشركة تكاليف مشتركين إضافية بمبلغ ، تكب2017 يونيو 30المنتهية في 

: 2016 يونيو 30ألف دينار كويتي ) 30,718 ألف دينار كويتي(، كما بلغ مصروف ايطفات المحمل ولى الفترة 34,200
 ألف دينار كويتي(. 31,043

 رأس المال واالحتياطيات .5
فلس  10توزيعات نقدية بواقع  2017مارس  29للمساؤمين في اجتماوها السنوم المنعقد بتاري  اوتمدت الجمعية العمومية 

: ال شيت( ولى أن يتم دفعها 2015ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 4,994: ال شيت( بمبلغ 2015ديسمبر  31لكل سهم )
 للمساؤمين المسجلين كما في تاري  اجتماع الجمعية العمومية السنوم.

 ت تمويل إسالميتسهيال .6
ألف دينار كويتي من خثل ترتيبات التمويل ايسثمي وتستحق  51,000، حصلت الشركة ولى تسهيثت بمبلغ 2011في 

 ألف دينار كويتي  14,995، كان مبلغ 2017 يونيو 30سنة إلى خمس سنوات. كما في مدة تتراوح من السداد ولى مدار 
 ألف دينار كويتي( قائمال مقابل ؤت  التسهيثت.  19,996: 2016يونيو  30ألف دينار كويتي و 14,995: 2016ديسمبر  31)

ألف دوالر أمريكي تقريبال(  258,000ألف دينار كويتي )أم  76,000، أبرمت الشركة اتفاقية تمويل إسثمي بمبلغ 2013في 
، كان مبلغ 2017 يونيو 30ولى أقساط ربع سنوية متساوية. كما في  2015سنوات بدتلا من سبتمبر  3يستحق ولى مدار 

ألف دينار  43,427: 2016يونيو  30ألف دينار كويتي و 32,785: 2016ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 21,756
كويتي( قائمال مقابل ؤت  التسهيثت. إن المبلغ المفصح ونه في بداية بيان المركز المالي المكثف ؤو بالصافي من تكلفة 

 التمويل ورسوم التعقيل المدفووة مقدمال وفروق تحويل العملة اوجنبية.
ألف دينار كويتي وؤتا المبلغ قائم كما  3,395ولى تسهيل معقت بالسحل ولى المكشوف بملبغ  حصلت الشركة خثل الفترة،

 .2017يونيو  30في 
 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة .7

يتم اوتبار اوطراف أطرافال تات صلة وندما يكون للطرف القدرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خثل وسيط أو أكثر، ولى 
 السيطرة ولى الطرف اآلخر أو يمكنه ممارسة ت"ثير ؤام وليه وند اتخات قرارات مالية وتشغيلية. 

كات بالشركة وأوضات مجلس ايدارة وأوضات ايدارة العليا والشر  تتضمن اوطراف تات الصلة بشكل رئيسي المساؤمين الرئيسيين
 التي يمارسون وليها ت"ثير ؤام. 

 .8تبرم الشركة معامثت تات صلة مع الشركة اوم. يتم ايفصاح ون الرصيد كما في تاري  التقرير في إيضاح 
 الخسارة والدخل الشامل المرحلي المكثف: فيما يلي المعامثت الهامة مع الشركة اوم المتضمنة في بيان الربح أو

 
يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال    

 2017  2016  2017  2016 
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 

        المعامالت    
 4,894  4,657  2,427  2,317 أتعال إدارة     
 101  62  50  31 مصاريف تشغيلية أخرا    
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 2017 يونيو 30إلى  2017يناير  1فترة من لل

8 

 

 أخرى دائنة وأرصدة تجاريون دائنون .8
 2016 يونيو 30  2016 ديسمبر 31  2017 يونيو 30 
 كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف 
 مدققة( )غير  )مدققة(  مدققة( )غير 
      

 23,330  14,328  24,940 وأرصدة دائنة أخرادائنون تجاريون 
 59,318  61,207  64,994 مستحقات ومخصصات

 12,594  8,847  9,237 مستحق إلى طرف تم صلة
 99,171  84,382  95,242 

: 2016ديسمبر  31) كويتي دينار ألف 22,420 بمبلغ مستحقة رأسمالية مصروفات والمخصصات المستحقات بند يتضمن
 ابه تصدر لم ولكن الشركة،والمتكبدة من قبل  كويتي( دينار ألف 26,319 :2016يونيو  30ألف دينار كويتي و 23,034

 بعد. الموردين قبل من فواتير
 التزامات محتملةارتباطات و  .9

 2016 يونيو 30  2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30  
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
      االلتزامات

 15,111  16,981  12,356 التزامات رأسمالية
      

      مطلوبات محتملة
 5,625  6,217  6,176 خطابات الضمان

 إن خطابات الضمان ؤي تلك الخطابات التي تصدرؤا البنوك لصالح الشركة.
 أصل محتمل

، أبطلت محكمة التمييز في الكويت الجزت المتعلق بالتعرفة التنظيمية المفروضة ولى شركات االتصاالت 2017في أبريل 
من قبل وزارة المواصثت في الكويت. وبنات ولى تلك، فإن الشركة لديها أصل محتمل  2011يوليو  26المتنقلة الكويتية منت 

ولى الحكم  لشركةا حصلتالمدفوع والناتج ون التغيير في تاري  التنظيم حتى اآلن.  في صيغة مطالبة السترداد المبلغ الزائد
تخضع كما  ،تكون جوؤرية من المحتمل أن يوالت القيمة االسترداديةتقدير النهائي الصادر من محكمة التمييز وتقوم حاليال ب

 لموافقة السلطة القضائية.
 التزامات عقود التأجير التشغيلي كعقد إيجار 

أبرمت الشركة وقود ت"جير تشغيلي غير قابلة لإللغات في إطار النشاط االوتيادم لألومال، والتي تتعلق بصفة أساسية 
 بالممتلكات والمعدات.

 قابلة لإللغات:فيما يلي الحد اودنى لمدفووات الت"جير المستقبلية بموجل وقود الت"جير التشغيلي غير 
 2016 يونيو 30  2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30 
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
      

 5,146  4,327  5,340 أقل من سنة واحدة
 51  40  6 بين سنة واحدة وخمس سنوات
 5,346  4,367  5,197 

  



 ع.ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 دولة الكويت

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة( 
 2017 يونيو 30إلى  2017يناير  1فترة من لل

9 

 

  والمخففة األساسية السهم ربحية .10
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017  2016  2017  2016 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
        

 19,386  19,504  9,571  9,539 ربح الفترة )ألف دينار كويتي(       
 499,400,000  499,366,582  499,400,000  499,366,582 المتوسط المرجح لعدد اوسهم      
 39  39  19  19 ربحية السهم اوساسية والمخففة )فلس(      

 الفترة. خثل ائمةالق العادية اوسهم لعدد المرجح المتوسط ولى الفترة ربح بقسمة والمخففة اوساسية السهم ربحية احتسال يتم
 قطاعات التشغيل .11

تقدم الشركة خدمات االتصاالت في الكويت حيث تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات، ويتم مراجعة نتائجها بانتظام من قبل مجلس 
إدارة الشركة. ووفقا لتلك، فإن الشركة لديها قطاع أومال واحد فقط لرفع التقارير، كما أن المعلومات المتعلقة بالقطاع مبينة في 

 ف وبيان الريح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المكثف. بيان المركز المالي المكث
 القيمة العادلة لألدوات المالية .12

إن القيمة العادلة ؤي السعر التم يتم استثمه لبيع أحد اوصول أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في 
م تتم عادلة إلى باالفترا  ب"ن معاملة بيع اوصل أو نقل االلتزاالسوق في تاري  القياس، أم سعر البيع. يستند قياس القيمة ال

 ب"م من الحالتين:
 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 
 .في حالة ودم توافر السوق الرئيسي، بالسوق اوكثر ربحية لألصل أو االلتزام 

 تت"لف اودوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية.
دات المالية من النقد والنقد المعادل والمدينين التجاريين واورصدة المدينة اوخرا. تت"لف المطلوبات المالية من تت"لف الموجو 

 الدائنين التجاريين واورصدة الدائنة اوخرا وتسهيثت التمويل ايسثمي.
ادلة لهت  لدفترية. يتم تصنيف القيمة العإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوؤرم ون قيمتها ا

اودوات المالية وفقا للمستوا الثالث وتحدد ولى أساس التدفقات النقدية المخصومة، مع اوتبار معظم المدخثت الهامة أنها 
 .تمثل معدل الخصم التم يعكس مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة

 
 


