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مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في     
  2017  2016 
 ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي  إيضاح 
     

 70,498  66,851  ا يرادات
     

 (37,244)  (35,143)  مصاريف تشغيلية
 (22,795)  (21,029)  االستهالك وا طفاء 

 (464)  (312)  تمويل أض اء 
 358  131  أخرا  إيرادات

دعم العمالة الوطنية حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الربح قبل 
 والزكاة

 
10,498  10,353 

     
 (163)  (97)  حصة مدسسة الكويت للتقدم العلمي

 (248)  (311)  ضري ة دضم العمالة الوطنية
 (127)  (125)  الزكاة

 9,815  9,965  صافي الربح والدخل الشامل اآلخر للفترة
     

 20  20 11 السهم األساسية والمخففة )فلس(ربحية 
 

 .المكثفة المرحلية المالية المعلومات وكا منال يتجزأ  جزءا   تشكل 10 إلى 6 من الصفحات المبينة ضلى المرفقة ا يضاحات إن
 



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

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف )غير مدقق( 

 2017مارس  31إلى  2017يناير  1للفترة من 
 

4 

 

 
 .المكثفة المرحلية المالية المعلومات وكا منال يتجزأ  جزءا   تشكل 10 إلى 6 من الصفحات المبينة ضلى المرفقة ا يضاحات إن

 

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

 92,905  33,922  4,521  4,522  49,940 )مدقق(  2016يناير  1الرصيد في 
 9,815  9,815  -  -  - للفترةصافي الربح والدخل الشامل اآلخر 

 102,720  43,737  4,521  4,522  49,940 )غير مدقق(  2016 مارس 31الرصيد في 
          

 132,713  65,350  8,711  8,712  49,940 )مدقق( 2017يناير  1الرصيد في 
 9,965  9,965  -  -  - للفترةصافي الربح والدخل الشامل اآلخر 

 (3)  -  -  -  (3) تسويات
 (4,994)  (4,994)  -  -  - (2توزيعات نقدية )إيضاح 

 137,681  70,321  8,711  8,712  49,937 )غير مدقق(  2017 مارس 31الرصيد في 
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 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة  
 2016  2017 إيضاح 
 كويتي دينار ألف   كويتي دينار ألف  

      التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
الربح قبل حصة مدسسة الكويت للتقدم العلمي وضري ة دضم العمالة 

 الوطنية والزكاة 
 

10,498  10,353 
     

     تعديالت لا:
 22,795  21,029  االستهالك وا طفاء

 464  312  تمويل أض اء 
 2,143  1,729  مخصا ديون مشكوك في تحصيلها

 99  121  الخدمة للموظفينمخصا مكاف"ة نهاية 
 134  -  الحركة  يئة ط  ضاضةمخصا 

  33,689  35,988 
     الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

 (477)  (5,292)   الزيادة في ال ضاضة
 409  190  مدفوضات مقدما  وموجودات أخرا النقا في 
 (2,520)  (7,145)  ن وأرصدة مدينة أخرا ين تجارييمدينالزيادة في 

 (1,298)  8,217  ن وأرصدة دائنة أخرا ين تجارييدائنفي  / )النقا( الزيادة
 32,102  29,659  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     
 (74)  (30)  المدفوع من مكاف"ة نهاية خدمة الموظفين 

 32,028  29,629  التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (6,328)  (5,425)  شراء ممتلكات ومعدات

 (18,566)  (14,207) 6 شراء موجودات غير ملموسة 
ثالثة  جاوزتتصافي الحركة في مرا حة إسالمية كات فترة استحقاق أصلية 

 أشهر
 

-  6,070 
 (18,824)  (19,632)  النقد المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (5,223)  (5,355)  سداد تسهيالت التمويل ا سالمي
 (547)  (364)  تمويل أض اء 

 (5,770)  (5,719)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     

 7,434  4,278  لالتغير في النقد والنقد المعادصافي 
 45,740  47,203  لنقد والنقد المعادل في بداية الفترة ا

 53,174  51,481  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
 

 .المكثفة المرحلية المالية المعلومات وكا من جزءا   تشكل 10 إلى 6 من الصفحات المبينة ضلى المرفقة ا يضاحات إن
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 المنشأة المعدة للتقارير .1
 بتاري) 187 رقم اوميري  للمرسوم وفقا   ت"سست كويتية مساومة شركة وي )"الشركة"(ش.م.ك.ع.  الكويتية االتصاالت شركةإن 
 .2007 لسنة 2 رقم للقانون  وفقا   الكويت في GSM الثالثة المحمول الهاتف ش كة وتشغيل  دارة 2008 يوليو 22

 في الشركة جيلتس تم الكويت. في الخلوية المتنقلةوالبيانات  االتصاالت خدمات تقديممجال  في أساسية  صفة الشركة تعمل
  في اڤياڤ  اسم التجارية ضملياتهاالشركة  وبدأت 329673 تسجيل برقم 2008 نوفمبر 9بتاري)  التجاري  السجل

 .2008 ديسمبر 3
 مع اليتعارم و ما المناداة ونظام المتنقلة االتصاالت خدمات جميع تقديم وي الشركة أجلها من "سستت التي اوغرامإن 

 التالية: رام اوغ تقوم أن كلك سبيل في وللشركة المواصالتل وزارة تضعها التي للضوا ط ووفقا ا سالمية الشريعة أحكام
دارة وتركيل وتوريد شراء .1  وغيروا اةالمناد ونظام المتنقلة الهواتف )خدمات الالسلكية االتصاالت ومعدات أجهزة وصيانة واا

 الالسلكية(. الخدمات من
 الشركة. وغرام الالزمة واودوات والمعدات اوجهزة وتصدير استيراد .2
 مع ارمتع أو تداخل ودون   التنسيق وكلك الشركة خدمات لتقديم الالزمة والتسهيالت االتصال خطوط اواستئجار شراء .3

 .الكويت دولة تقدمها التي الخدمات
  عد )وكلك الكويت في تصنيعها أو الصناضية الشركات من الشركة بخدمات الم اشرة العالقة كات التصنيع امتيازات شراء .4

 للتصنيع(.  النس ة للصناضة العامة الهيئة موافقة
 أو الخدمات وكا تطوير  غرم الالسلكية االتصاالت لخدمات ومكملة مشابهة طبيعة كات أخرا  خدمات إدارة أو إدخال .5

 متكاملة. جعلها
 كات اتالجه مع  التعاون  وكلك الشركةل خدمات وتطوير تحسين  غرم الشركة  "ضمال المتعلقة الفنية ال حوث إجراء .6

 وخارجها. الكويت داخل االختصاا
 قانون(.لل وفقا بها المسموح الحدود )في الشركة أغرام لتحقيق الالزمة والمنشآت اوراضي وتملك وبناء وشراء إنشاء .7
 الممكنة. الحديثة الطرق   كافة وصيانتها  "غراضها الشركة لقيام الالزمة واآلالت المواد كافة شراء .8
 متخصصة جهاتو  شركات قبل من تدار مالية محافظ في استثماروا طريق ضن الشركة لدا المتوفرة المالية الفوائم استغالل .9

 بكلك. القيام ا دارة مجلس ويلحوت
 المالية ق السو  في والمدرجة اوم"( "الشركة أو السعودية" )"االتصاالت السعودية االتصاالت لشركة تا عةوي شركة  الشركةإن 

 السعودية.
 تم الكويت. دولة ل22002 السالمية ل181 ل.ا. أولمبيال مبنىوي  المسجل وضنوانها الكويت دولة في الشركة مقر يقع

 .2014ديسمبر  14اضت ارا  من  المالية لألوراق الكويت سوق  فيالشركة  أسهم إدراج
  يف المنتهية للسنة المدققة المالية البيانات من المرحلي المالي المركز بيانالمتعلقة ب المقارنة أرقاماستخراج  تم

 التدفقاتو  الملكية حقوق  في والتغيرات الشامل لدخلا بياناتالمتعلقة ب المقارنة معلوماتاستخراج  تمكما  .2016 ديسمبر 31
 .2016ديسمبر  31سنة المنتهية في لل التي تمت مراجعتها المرحلية المالية المعلومات من المرحلية النقدية

 للشركة المدققة المالية البيانات ل2017مارس  29بتاري)  المنعقد السنوي للمساومين في اجتماضها  العموميةاضتمدت الجمعية 
 .2016 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

 .2017 مايو 8 بتاري) الشركة إدارة مجلس قبل منالمكثفة  المرحلية المالية المعلومات إصدارتم التصريح ب
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 رأس المال واالحتياطيات .2
فلس  10توزيعات نقدية بواقع  2017مارس  29بتاري) السنوي المنعقد للمساومين في اجتماضها العمومية اضتمدت الجمعية 

: ال شيء( ضلى أن يتم دفعها 2015ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 4,994: ال شيء(  مبلغ 2015ديسمبر  31سهم )لكل 
 وي.للمساومين المسجلين كما في تاري) اجتماع الجمعية العمومية السن

 اإلعداد أساس .3
 االلتزام بيان (أ

 تم ".المرحلية المالية التقارير" ل34 الدولي المحاس ة لمعيار وفقا  المكثقة  المرحلية المالية المعلومات وكا إضداد تم
 في غيراتالتتي تعتبر جوورية لفهم ال والمعامالت اوحداثتوضيح ل المختارة التوضيحية ا يضاحات  عمراج إد

 .2016 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما اوخيرة السنوية المالية البيانات منك للشركة المالي واوداء المركز
 للسنة المتوقعة النتائج إلى  الضرورة تشير ال 2017 مارس 31 في المنتهية أشهر فترة الثالثةل التشغيلية النتائج إن

 .2017 ديسمبر 31 في تنتهي التي
ين غي و  املةك سنوية مالية بياناتضداد   المطلو ة المعلوماتالمكثفة كافة  المرحلية المالية المعلومات وكا تتضمن ال

 .2016 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما للشركة المالية البيانات ا ضافة إلى  ضليها االطالع
 والتقديرات اوحكام (ل

 ضلى دثرتقد  وافتراضات تقديراتوضع و  أحكام اتخاك ا دارة من يتطللالمكثقة  المرحلية المالية المعلومات إضداد إن
 النتائج لفتخت قد .المفصح ضنها والمصاريف وا يرادات والمطلو ات لموجوداتا وم الغ المحاسبية السياسات تطبيق
 التقديرات.تلك  ضن الفعلية

 لسياساتا تطبيق ضند ا دارةجوورية التي اتخكتها ال اوحكام فإن لالمكثقة المرحلية المالية المعلومات وكا إضداد ضند
المدققة  لماليةا البيانات ضلى المط قة تلك نفس وي التقديرات من الت"كد لعدم الرئيسية والمصادر للشركة المحاسبية

 .2016 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما
 الهامة المحاسبية السياسات .4

 مالية ياناتبخر أ في المستخدمة تلك معتتفق  المرحلية المالية المعلومات وكا إضداد في المستخدمة المحاسبية السياسات إن
 دوليةال المعايير ضلى السنوية والتحسينات التعديالت تطبيق  استثناء ل2016 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة مدققة سنوية

 ينتج ولم ل2017 نايري 1 في تبدأ التي السنوية ة التقريرفتر  ضلىمفعولها  سري ي والتي  الشركةل الصلة كات المالية للتقارير
 الشركة. أداء أو المالي المركز أو المحاسبية السياساتفي  مادي أثر أي ضنها

  ومعدات ممتلكات .5
 دينار ألف 6,317 بتكلفة معداتو  ممتلكات  شراء الشركة قامت ل2017 مارس 31 في المنتهية أشهر فترة الثالثة خالل
 دينار ألف 5,256 لفترةالمحمل ضلى ا االستهالكل كما بلغ مصروف (كويتي دينارألف  8,384 :2016 مارس 31) كويتي
  .كويتي( دينار ألف 7,352 :2016 مارس 31) كويتي

  ملموسة غير موجودات .6
 المشتركين تكاليف وتعتبر العمالء. ضلى للحصول المتكبدة المشتركين تكاليف رئيسية  صورة الملموسة غير الموجودات تتضمن

أشهر  الثةفترة الث خالل العميل. مع  العقد االلتزام فترة ارمد ضلى اطفائها ويتم االتصاالت خدمات تقديم من يتجزأ ال اجزء
 :2016 مارس 31) كويتي دينار ألف 14,168  مبلغ إضافية مشتركين تكاليف الشركة تكبدت ل2017 مارس 31 في المنتهية

 :2016 مارس 31) كويتي دينار ألف 15,730 الفترة ضلى المحمل ا طفاءمصروف  بلغكما  لكويتي( دينار ألف 18,214
 .كويتي( دينار ألف 15,272
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 تسهيالت تمويل إسالمي .7
ألف دينار كويتي من خالل ترتي ات التمويل ا سالمي وتستحق  51,000ل حصلت الشركة ضلى تسهيالت  مبلغ 2011في 

 ألف دينار كويتي  14,995ل كان مبلغ 2017مارس  31سنة إلى خمس سنوات. كما في مدة تتراوح من السداد ضلى مدار 
ألف دينار كويتي( قائما  مقابل وكا  19,996: 2016مارس  31ألف دينار كويتي و 14,995: 2016ديسمبر  31)

 التسهيالت. 
ألف دوالر أمريكي تقري ا (  258,000 ألف دينار كويتي )أي 76,000ل أبرمت الشركة اتفاقية تمويل إسالمي  مبلغ 2013في 

ا من سبتمبر  3يستحق ضلى مدار  ل كان مبلغ 2017مارس  31ضلى أقساط ربع سنوية متساوية. كما في  2015سنوات بدء 
ألف دينار  48,863: 2016مارس  31ألف دينار كويتي و 32,785: 2016ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 31,365

التسهيالت. إن المبلغ المفصح ضنه في بداية بيان المركز المالي المكثف وو  الصافي من تكلفة  كويتي( قائما  مقابل وكا
 التمويل ورسوم التعقيل المدفوضة مقدما  وفروق تحويل العملة اوجنبية.

 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة .8
يتم اضت ار اوطراف أطرافا  كات صلة ضندما يكون للطرف القدرةل  صورة م اشرة أو غير م اشرة من خالل وسيط أو أكثرل ضلى 

 السيطرة ضلى الطرف اآلخر أو يمكنه ممارسة ت"ثير وام ضليه ضند اتخاك قرارات مالية وتشغيلية. 
كات  الشركة وأضضاء مجلس ا دارة وأضضاء ا دارة العليا والشر  تتضمن اوطراف كات الصلة  شكل رئيسي المساومين الرئيسيين

 ت"ثير وام.  يمارسون ضليهاالتي 
 .9في إيضاح  التقريرمع الشركة اوم. يتم ا فصاح ضن الرصيد كما في تاري) كات صلة الشركة معامالت  تبرم

 المكثف: المرحلي والدخل الشامل ةفي بيان الربح أو الخسار  المتضمنةمع الشركة اوم  الهامةفيما يلي المعامالت 
مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في    

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

    المعامالت
 2,467  2,340 متكبدةأتعال إدارة 

 166  71 مصاريف تشغيلية أخرا 
 أخرى  دائنة وأرصدة تجاريون  دائنون  .9

 2016 مارس 31  2016 ديسمبر 31  2017 مارس 31 
  كويتي دينار ألف   كويتي دينار ألف   كويتي دينار ألف 
 مدققة( )غير  )مدققة(  مدققة( )غير 
      

 21,823  14,328  25,894 دائنون تجاريون 
 63,887  61,207  62,597 مستحقات ومخصصات

 10,509  8,847  10,477 إلى طرف كي صلةمستحق 
 98,968  84,382  96,219 

  كويتي دينار ألف 23,926  مبلغ مستحقة رأسمالية مصروفات والمخصصات المستحقات بند يتضمن
 الشركةل تكبدواوالتي  كويتي( دينار ألف 26,721 :2016 مارس 31ألف دينار كويتي و 23,034: 2016ديسمبر  31)

  عد. الموردين قبل من فواتير بها تصدر لم ولكن
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 التزامات ومطلوبات محتملة .10
 2016مارس  31  2016ديسمبر  31  2017 مارس 31 
 ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي  

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

 17,510  16,981  12,357 التزامات رأسمالية
      

      مطلوبات محتملة
 5,628  6,217  6,186 خطا ات الضمان

 خطا ات الضمان وي تلك الخطا ات التي تصدروا البنوك لصالح الشركة.إن 
 محتمل أصل

ل أ طلت محكمة التمييز في الكويت الجزء المتعلق  التعرفة التنظيمية المفروضة ضلى شركات االتصاالت 2017في أبريل 
ضلى كلكل فإن الشركة لديها أصل محتمل من قبل وزارة المواصالت في الكويت. وبناء  2011يوليو  26المتنقلة الكويتية منك 

في صيغة مطال ة السترداد المبلغ الزائد المدفوع والناتج ضن التغيير في تاري) التنظيم حتى اآلن. وتنتظر الشركة الحصول ضلى 
 ترداد.سنسخة من حكم محكمة التمييز لتحديد أساس تقدير القيمة االستردادية وا جراءات ا ضافية التي يجل اتخاكوا لال

 التزامات عقود التأجير التشغيلي كعقد إيجار 
الشركة ضقود ت"جير تشغيلي غير قابلة لإللغاء في إطار النشاط االضتيادي لألضمالل والتي تتعلق  صفة أساسية  أبرمت

  الممتلكات والمعدات.
 لإللغاء: قابلة غير التشغيلي الت"جير ضقود  موجل المستقبلية الت"جير لمدفوضات اودنى الحد يلي فيما

 2016 مارس 31  2016 ديسمبر 31  2017 مارس 31 
  كويتي دينار ألف   كويتي دينار ألف   كويتي دينار ألف 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
      

 4,206  4,327  4,534 أقل من سنة واحدة
 57  40  7 بين سنة واحدة وخمس سنوات
 4,541  4,367  4,263 

  والمخففة األساسية السهم ربحية .11
 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017  2016 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 9,815  9,965 ربح الفترة )ألف دينار كويتي(
 499,400,000  499,366,582 المتوسط المرجح لعدد اوسهم

 20  20 ربحية السهم اوساسية والمخففة )فلس(
 الفترة. خالل ائمةالق العادية اوسهم لعدد المرجح المتوسط ضلى الفترة ربح  قسمة والمخففة اوساسية السهم ربحية احتسال يتم
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 قطاعات التشغيل .12
ل مجلس ل ويتم مراجعة نتائجها  انتظام من قبمصروفاتإيرادات وتتكبد  حققتقدم الشركة خدمات االتصاالت في الكويت حيث ت

بينة في المعلومات المتعلقة  القطاع م ل كما أنإدارة الشركة. ووفقا لكلكل فإن الشركة لديها قطاع أضمال واحد فقط لرفع التقارير
 والدخل الشامل اآلخر المكثف.  ةر الخساح أو يبيان المركز المالي المكثف وبيان الر 

 المالية لألدوات العادلة القيمة .13
 في اركينالمش بين منتظمة معاملة في التزام لنقل دفعه أو اوصول أحد لبيع استالمه يتم الكي السعر وي العادلة القيمةإن 

تم ت االلتزامنقل  وأ اوصل بيع ةمعاملإلى  االفترام  "ن  العادلة القيمة قياسيستند  .البيع سعر أي القياسل تاري) في السوق 
 الحالتين: من  "ي
  أو االلتزام؛ أو لألصل الرئيسي السوق في 
 االلتزام أو لألصل ربحية اوكثر  السوق  الرئيسيل السوق  توافر ضدم حالة في. 

 المالية. والمطلو ات الموجودات من المالية اودوات تت"لف
 من المالية المطلو ات تت"لف اوخرا. المدينة واورصدة التجاريين والمدينين المعادل والنقد النقد من المالية الموجودات تت"لف

 ا سالمي. التمويل وتسهيالت اوخرا  الدائنة واورصدة التجاريين الدائنين
 لهكا العادلة قيمةال تصنيف يتم الدفترية. قيمتها ضنجووري   شكل تختلف ال المالية والمطلو ات للموجودات العادلة القيمة إن

 أنها هامةال المدخالت معظم اضت ار مع المخصومةل النقدية التدفقات أساس ضلى وتحدد الثالث للمستوا  وفقا المالية اودوات
 .المقابلة لألطراف االئتمان مخاطر يعكس الكي الخصم معدل تمثل

 أرقام المقارنة .14
أرقام المقارنة كي تتوافق مع ضرم الفترة الحالية دون أن ينتج ضن كلك أثر في الربح أو حقوق  تبويلتم إضادة تصنيف / 

 الملكية المفصح ضنهما في وقت سابق.
 
 
 
 
 
 
 
 


