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  وشركاتھــا التابعة .ش.م.ك.ع

  

  
  
  

  المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة وتقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین 
   2016 مارس 31وحتى  2016ینایر  1للفترة من 

  (غیر مدققة)
  



  وشركاتھا التابعة .الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
 

  
  (غیر مدققة) المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة وتقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین

  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من  
  

  
  

  
  الصفحة  الفھرس

    
  2 - 1  تقریر مراقبي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة
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  6  (غیر مدققة)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المجمع المكثف 

    
  7  (غیر مدققة)بیان التدفقات النقدیة المرحلي المجمع المكثف 
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  الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتھا التابعة 

  
  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف (غیر مدقق)

  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من  
  
  

ً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المج 16إلى  8إن اإلیضاحات المبینة على الصفحات من    معة المكثفة.تشكل جزءا
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مارس 31أشھر المنتھیة في الثالثة     
   2016    2015  
ألف دینار كویتي   إیضاح 

    (غیر مدققة)
ألف دینار كویتي 

  (غیر مدققة)
    

  174,314    175,280    اإلیرادات
         

  )71,252(    )76,375(    مصروفات التشغیل
  )49,999(    )46,682(    مصروفات البیع والمصروفات العمومیة واإلداریة

  )35,789(    )35,469(    االستھالك واإلطفــاء
  )2,211(    )2,597(  10  بالصافي -تكالیف التمویل 

  -    )134(    للبیع قیمة الموجودات المالیة المتاحةخسارة انخفاض 
  )10,952(    873  11  الصافيب -إیرادات / (مصروفات) أخرى 

 تقدمالربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومخصص حصة مؤسسة الكویت لل
  العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة 

  
14,896     4,111   

  )151(    )180(    مخصص مكافأة مجلس اإلدارة
مخصص حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة 

  )138(    )548(  12  والزكاة
  3,822    14,168   الربح قبل الضرائب

  )2,860(    )1,790(    الضرائب الخاصة بالشركات التابعة 
  962    12,378    ربح الفترة

         
          العائد إلى:

  2,241    10,212    مساھمي الشركة  -
  )1,279(    2,166    حصص غیر مسیطرة -
   12,378    962  

  4.47    20.38  9  ربحیة السھم األساسیة والمخففة (فلس)
  
  
  



  الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتھا التابعة 

  
  المرحلي المجمع المكثف (غیر مدقق)الدخل الشامل بیان 

  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من  
  
  

ً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة ال 16إلى  8إن اإلیضاحات المبینة على الصفحات من    مجمعة المكثفة.تشكل جزءا
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مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في     
  2016    2015  
دینار كویتي ألف   

    (غیر مدققة)
ألف دینار كویتي 

  (غیر مدققة)
  2016    2015  
      

  962    12,378  ربح الفترة
        الدخل الشامل اآلخــر

لخسائر أو ا البنود المعاد تصنیفھا أو التي یمكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلى بیان األرباح
       المرحلي المجمع المكثف

  )568(    )177(  التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع 
 رباح أومتاحة للبیع المرحل إلى بیان األالمالیة الموجودات الخسارة االنخفاض في قیمة 

  -    134  الخسائر المرحلي المجمع المكثف 
  )24,060(    160  لعادلةفروق تحویل ناتجة عن ترجمة العملیات األجنبیة واحتیاطیات القیمة ا

  )24,628(    117  إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة
  )23,666(    12,495  إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

       
        :العائد إلى

  )17,368(    10,918 مساھمي الشركة -
  )6,298(    1,577 حصص غیر مسیطرة -
  12,495    )23,666(  

  
  
  



  الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتھا التابعة 
  

  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المجمع المكثف (غیر مدقق)
  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من 
  

ً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة. 16إلى  8إن اإلیضاحات المبینة على الصفحات من    تشكل جزءا
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  االحتیاطیات

    عالوة إصدار    أسھــم خزینة    رأس المال  
االحتیاطي 
    االحتیاطي العام    القانوني

ربح من بیع  ال
    أسھم خزینة

احتیاطي 
القیمة 
    العــادلة

احتیاطي ترجمة 
  عمالت أجنبیة

احتیاطیات 
    أخرى

إجمــالي 
    أرباح مرحلة    االحتیاطیات

حقوق الملكیة العائدة 
    لمساھمي الشركة

حصص غیر 
    مسیطرة

إجمــالي حقوق 
  الملكیة

ألف دینار   
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

  ألف دینار
  كویتي 

ألف دینار 
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

  ألف دینار 
    كویتي

ألف دینار 
    كویتي

  ألف دینار
  كویتي 

                                                      

   789,893      102,607      687,286      589,815      50,666      3,412     )179,075(     )136(      6,914      120,717      32,200      66,634     )3,598(      50,403   2016ینایر  1الرصید في 
                                                        الدخل الشامل

   12,378      2,166     10,212      10,212        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -   ربح الفترة
   117     )589(      706        -      706        -     749     )43(        -        -        -        -        -        -   خر للفترةالشامل اّالّ الدخل 

   12,495      1,577      10,918      10,212      706        -      749     )43(        -        -        -        -        -        -   الشامل للفترة الدخلإجمالي 
  )   50,116(       -     )   50,116(  )   50,116(        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -   )8توزیعات (إیضاح 

   752,272      104,184      648,088      549,911      51,372      3,412     )178,326(     )179(      6,914      120,717      32,200      66,634     )3,598(      50,403   2016مارس  31الرصید في 
                                                        

  853,388    116,447    736,941    601,088    89,048    3,412    )138,389(    423    6,914    117,854    32,200    66,634    )3,598(    50,403  2015ینایر  1الرصید في 
                                                        الدخل الشامل

  962    )1,279(    2,241    2,241    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  ربح الفترة
  )24,628(    )5,019(    )19,609(     -    )19,609(    -    )19,041(    )568(    -    -    -    -    -    -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

  )23,666(     )6,298(    )17,368(    2,241    )19,609(    -    )19,041(    )568(    -    -    -    -    -    -  الشاملة للفترة الخسارةإجمالي ا
  )35,081(    -    )35,081(    )35,081(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  )8توزیعات (إیضاح 

  794,641    110,149    684,492    568,248    69,439    3,412    )157,430(    )145(    6,914    117,854    32,200    66,634    )3,598(    50,403  2015مارس  31الرصید في 
                             

  
  
  
  
  



  الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتھا التابعة 

  
  المرحلي المجمع المكثف (غیر مدقق)التدفقات النقدیة  بیان

  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من  
  

ً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة ا 16إلى  8إن اإلیضاحات المبینة على الصفحات من    لمجمعة المكثفة.تشكل جزءا
7  

  

مارس 31أشھر المنتھیة في  الثالثة      
    2016    2015  
  ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي  إیضاح  
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)    

          التدفقات النقدیة من أنشطة العملیات
  962    12,378    صافي ربح الفترة

          تسویات لــ:
  35,789    35,469    االستھالك واإلطفــاء

  )332(    )330(  10  إیرادات التمویل
  2,189    1,141    مخصص انخفاض قیمة أرصدة مدینة

  -    134    متاحة للبیع المالیة الموجودات ال انخفاض قیمةخسارة 
  2,860    1,790    الضرائب الخاصة بالشركات التابعة

  )763(    3    الربح من بیع ممتلكات ومعدات والموجودات غیر الملموسة
  2,543    2,927  10  تكالیف التمویل

  138    548  12  مخصص مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة
  407    430    مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

    54,490    43,793  
          التغیرات في: 

  26,222    )15,735(    أخرىمدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى وموجودات غیر متداولة 
  4,024    1,034    المخزون

  )51,484(    8,206    دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى ومطلوبات غیر متداولة أخرى
  22,555    47,995    النقد الناتج من العملیات

  )146(    )135(    مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین المدفوعة
  22,409    47,860    العملیاتصافي النقد الناتج من أنشطة 

          
          التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمــار

  )851(    44,418    في ودائع ألجل  / (الزیادة) النقص
  )27,053(    )24,305(    شراء ممتلكات ومعدات 

  1,026    16    المحصل من بیع ممتلكات ومعدات
  )1,425(    )25,926(    شراء موجودات غیر ملموسة

  332    330    إیرادات تمویل مقبوضة
  )27,971(    )5,467(    صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمــار

          
          التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

  )2,543(    )2,927(    تكالیف التمویل المدفوعة
  -    )907(    توزیعات أرباح مدفوعة

  )6,904(    -      المسیطرةالحصص غیر توزیعات مدفوعة من شركة تابعة إلى 
  318    41,740    صافي الزیادة في دیون ألجــل

  )9,129(    37,906    أنشطة التمویل )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد 
  18,722    1,683    أثر ترجمة عمالت أجنبیة

  4,031    81,982    صافي التغیر في النقد والنقد المعادل
  82,357    59,782    الفترةالنقد والنقد المعادل في بدایة 

  86,388    141,764  5  النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة
    



  الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتھا التابعة

   
  )ةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة (غیر مدقق

  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من  

8  
  

 
  التأسیس واألنشطة  .1

  
 10اریخ یري بت("الشركة") ھي شركة مساھمة كویتیة تأسست بموجب المرسوم األم ع.إن الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

  إن أغراض الشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھم بـ "المجموعة") ھي كما یلي:. 1997أكتوبر 
 

المناداة  و نظام تورید و تركیب وإدارة و صیانة أجھزة و معدات االتصاالت الالسلكیة و خدمات الھواتف المتنقلةشراء و  -
  ;وغیرھا من الخدمات الالسلكیة

  استیراد وتصدیر األجھزة والمعدات واألدوات الالزمة ألغراض الشركة; -
ض مع و تعارت الشركة وذلك بالتنسیق ودون تداخل أشراء أو استئجار خطوط االتصال والتسھیالت الالزمة لتقدیم خدما -

  الخدمات التي تقدمھا الدولة;
  ؛ویتتصنیعھا في الك وأشراء امتیازات التصنیع ذات العالقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعیة  -
و خدمات أتطویر ھذه الإدخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبیعة مشابھة ومكملة لخدمات االتصاالت الالسلكیة بغرض  -

  جعلھا متكاملة;
ت ھات ذاإجراء البحوث الفنیة المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسین وتطویر خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الج -

  االختصاص داخل الكویت وخارجھا;
  شراء وتملك األراضي وإنشاء وبناء المنشآت الالزمة لتحقیق أغراض الشركة; -
  آلالت الالزمة لقیام الشركة بأغراضھا وصیانتھا بكافة الطرق الحدیثة الممكنة;شراء كافة المواد وا -
 وجھات استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة عن طریق استثمارھا في محافظ مالیة تدار من قبل شركات -

  متخصصة وتخویل مجلس اإلدارة القیام بذلك;
ً شبیھة بأعمالھا لھیئاتبأي وجھ مع ا یجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك - تي قد أو ال التي تزاول أعماال

  .لحقھا بھات أو أن الھیئاتاتساعدھا على تحقیق أغراضھا في الكویت وفي الخارج ولھا أن تشتري ھذه 
  

لمالدیف ) واMENAتعمل الشركة بموجب ترخیص من وزارة المواصالت في دولة الكویت وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (
اتھا التجاریة في وبدأت الشركة عملی 1999من خالل شركات تابعة. تم إدراج أسھم الشركة في سوق الكویت لألوراق المالیة في یولیو 

  ، قامت الشركة بتغییر اسمھــا التجاري من "وطنیة" إلى "أوریدو".2014 في. 1999دیسمبر 
  

أوریدو  عة لشركةوھي إحدى الشركات التاب ("الشركة األم")، لالستثمارات العالمیة ذ.م.مأوریدو إن الشركة ھي شركة تابعة لشركة 
  ، وھي شركة مساھمة قطریة مدرجة بسوق قطر لألوراق المالیة.("الشركة األم الكبرى")ش.م.ق. 

  
  ولة الكویت.، د13007لصفاة ، ا613أوریدو، شارع السور، مدینة الكویت، دولة الكویت، ص.ب.  یقع مكتب الشركة المسجل في برج

  
  .2016بریل أ 26  تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ

  
، 2016فبرایر  1الذي تم نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ  2016ینایر  24في  2016لسنة  1تم إصدار قانون الشركات الجدید رقم 

ساري المفعول بأثر  ، یكون القانون الجدید5وتعدیالتھ. طبقا للمادة رقم  2012لسنة  25والذي بموجبھ تم إلغاء قانون الشركات رقم 
ً من  ذ حتى إصدار الالئحة ، وتعدیالتھ، بالنفا2012لسنة  25، وستستمر الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 2012نوفمبر  26رجعي اعتبارا

  یة الجدیدة.التنفیذ
  

  أساس اإلعداد .2
  

ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم    .ر المالیة المرحلیةالتقاری 34لقد تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة وفقا
  

 المكثفةیة المرحل یتم اإلفصاح عن بعض اإلیضاحات لشرح األحداث والعملیات والتي تكون مھمة لفھم التغیرات في المعلومات المالیة
  .للمجموعةالمجمعة 

  
لة المدققة الكامنویة لیة السال تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة للمجموعة جمیع المعلومات المطلوبة للبیانات الما

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. في رأي اإلدارة أن جمیع التعدیالت التي تشمل االستحقاقات ررة الضروریة قد ادیة المتكاالعتی المعدة وفقا
  تم إدراجھا في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة لیكون العرض بصورة عادلة.

  
عھا للسنة التي تنتھي في ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن توق 2016 مارس 31أشھر المنتھیة في  الثالثةإن نتائج األعمال لفترة 

  .2016دیسمبر  31
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  السیاسات المحاسبیة الھامة .3

  
المالیة  اد البیاناتإعدفي  تتفق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة مع تلك المتبعة

ر اییر الدولیة للتقاری، باستثناء تطبیق التعدیالت والتحسینات السنویة على المع2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في السنویة المجمعة 
مادي على  ي تأثیر، ولم ینتج عنھا أ2016ینایر  1المالیة ذات الصلة بالمجموعة، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في 

  السیاسات المحاسبیة أو المركز المالي أو أداء المجموعة.
  

  معاییر صادرة ولكن لم تسِر بعد
  

  :2016مارس  31فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا لم تسِر بعد خالل الفترة المنتھیة في 
  

 التأجیر عقود – 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 

عقود التأجیر. یتطلب المعیار الجدید  – 16مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة ، أصدر 2016في شھر ینایر 
یار طبقون المعلذین یُ امن المستأجرین تثبین الموجودات والمطلوبات ألغلبیة عقود التأجیر في بیان المركز المالي. سیكون للمستأجرین 

 اریر المالیةیار الدولي للتقج محاسبي موحد، مع بعض االستثناءات. وبالنسبة للمؤجرین الذین یُطبقون المعنموذ 16الدولي للتقاریر المالیة 
ؤجر لن تتغیر بشكل ، وإن حسابات الم17فسیقومون بتصنیف عقود التأجیر باستخدام نفس المبدأ المتبع في معیار المحاسبة الدولي  16

 جوھري.
  

لتطبیق المبكر للمنشآت التي . یُسمح با2019ینایر  1على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  16المالیة یسري المعیار الدولي للتقاریر 
اإلیرادات من عقود مع عمالء، في أو بعد تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي  – 15تقوم بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 .16للتقاریر المالیة 
  

لمالیة البیانات المجموعة بصدد تحدید مدى تأثیر ھذا المعیار عند تطبیقھ على اتنوي المجموعة تطبیق ھذا المعیار عند سریانھ. 
  .للمجموعة

  
  أحكــام وتقدیرات .4

  
لى تطبیق عت تؤثر إن إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وإعداد تقدیرات وافتراضا

  ات.لك التقدیریة عن تالسیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعل
  

 ساتطبیق السیاة عند تخالل إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة، كانت األحكام الھامة التي قامت بوضعھا اإلدار
لمدققة للسنة اة المجمعة السنوی المحاسبیة للمجموعة واألسباب الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات مماثلة لتلك المطبقة على البیانات المالیة

  .2015دیسمبر  31المنتھیة في 
  
  األرصدة لدى البنوك والنقدیة .5
  

  مارس 31  
2016    

دیسمبر  31
2015    

 مارس 31
2015  

  ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي  
  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  
        

 82,541 57,262 114,866  األرصدة لدى البنوك والنقدیة 
 11,740 57,166   37,126  ودائع

مع األرصدة لدى البنوك والنقد في بیان المركز المالي المرحلي المج
  المكثف 

 
151,992 114,428 94,281 

ً: الودائع ذات آجال استحقاق أصلیة    ثالثة أشھر أو أكثرل ناقصا
(10,228)   (54,646) (7,893) 

 86,388 59,782 141,764  كثفالم النقد والنقد المعادل في بیان التدفقات النقدیة المرحلي المجمع
  

% إلى 1.75: 2015 مارس 31دیسمبر و 31( %5.72إلى  %1.75تراوح معدل الفائدة الفعلي على الودائع التي تحمل فوائد من 
6.9 .ً   %) سنویا

  
ألف  32 و ألف دینار كویتي 50: 2015 مارس 31دیسمبر و 31ألف دینار كویتي ( 48تتضمن األرصدة لدى البنوك و النقد مبلغ 

  دینار كویتي على الترتیب) محتفظ بھ كجزء من محفظة مدارة.
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  )تتمة( والنقدیةاألرصدة لدى البنوك  .5
  

 آالف 7: 2015 مارس 31دیسمبر و 31دینار كویتي ( آالف 7ثالثة أشھر أو أكثر مبلغ لتتضمن الودائع ذات آجال استحقاق أصلیة 
  دینار كویتي) وھو رصید محتجز بموجب اتفاقیة قروض مشتركة لشركة تابعة.

  
  قروض طویلة األجل .6

  
  مارس 31  

2016    
دیسمبر  31

2015    
  مارس 31

2015  
  ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي  
  (غیر مدققة)    (مدققة)    (غیر مدققة)  

          الجزء المتداول
  56,600  -  8,000   مستحق إلى بنوك محلیة

  66,905  63,063  59,461   مستحق إلى بنوك محلیة مرتبطة بالشركات التابعة
  1,490  3,914  2,934   مستحق إلى بنوك أجنبیة

   70,395  66,977  124,995  
     الجزء غیر المتداول

  47,804  114,402  150,531   مستحق إلى بنوك محلیة مرتبطة بالشركات التابعة
  7,453  12,373  12,401   مستحق إلى بنوك أجنبیة

   162,932  126,775  55,257  
  

یتي ألف دینار كو 127,522: 2015 مارس 31دیسمبر و 31ألف دینار كویتي ( 119,630إن الدیون طویلة األجل التي تبلغ 
. إضافة ")WTAشركة الوطنیة لالتصاالت الجزائریة م.ع.ج. (" ألف دینار كویتي على الترتیب) مضمونة برھن موجودات 52,661

  للعدید من االلتزامات والتعھدات المالیة على مدار فترات ھذه الدیون.  WTAإلى ذلك، تخضع شركة 
  

ألف  22,971ألف دینار كویتي  20,922: 2015 مارس 31دیسمبر و  31ألف دینار كویتي ( 20,004الدیون طویلة األجل التي تبلغ 
  ").WPTدینار كویتي على الترتیب) مضمونة بموجب موجودات الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة فلسطین ("

  
كویتي على  ألف دینار 56,600: ال شيء و 2015مارس  31دیسمبر و 31ألف دینار كویتي ( 8,000الدیون طویلة األجل التي تبلغ 

  بصفتھا ضمانا للقرض.  من قبل الشركةالترتیب) مضمونة بموجب سندات إذنیھ موقعة 
  

ألف  45,065ألف دینار كویتي  41,396: 2015مارس  31دیسمبر و 31ألف دینار كویتي ( 81,658الدیون طویلة األجل التي تبلغ 
ة یتم مالی تعھداتتتضمن القرض إال أن ترتیبات  أوریدو تونس إس إیھمن قبل رھن بأي مضمونة غیر دینار كویتي على الترتیب) 

  فحصھا على أساس سنوي.
  

 ألف دینار 2,955و ألف دینار كویتي  3,912: 2015 مارس 31دیسمبر و 31ألف دینار كویتي ( 4,035الدیون طویلة األجل التي تبلغ 
ً).WTMعلى الترتیب) مضمونة بموجب الودائع الثابتة لشركة أوریدو مالدیفز برایفت لیمتد (" كویتي   " سابقا

  
  تجاریون وأرصدة دائنة أخرىدائنون  .7

  مارس 31  
2016    

دیسمبر  31
2015  

  مارس 31  
2015  

  كویتي ألف دینار    كویتي ألف دینار    ألف دینار كویتي  
  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  
            

 211,289 172,824    172,909   مستحقات
 84,923 79,410    87,598   دائنون تجاریون 

 40,861 41,611    47,814   )13مستحقة إلى أطراف ذات صلة (إیضاح مبالغ 
 15,867 14,485    11,822   ضرائب أخرى مستحقة
 9,614 13,485    11,204   أرصدة دائنة للموظفین

 42,152 10,320    59,560   توزیعات مستحقة
 27,776 23,493    28,546   أرصدة دائنة أخرى

   419,453    355,628 432,482 
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  توزیعات أرباح .8

  
للمجموعة للسنة  على البیانات المالیة المجمعة 2016مارس  24وافقت الجمعیة العمومیة السنویة للشركة في اجتماعھا المنعقد في 

للسنة  یتيألف دینار كو 50,116بلغت  فلس لكل سھم 100توزیعات أرباح نقدیة بواقع  دفع، وعلى 2015دیسمبر  31المنتھیة في 
   لمنتھیة فيللسنة ا ألف دینار كویتي 35,081بلغت  فلس لكل سھم 70: توزیعات نقدیة تبلغ 2015( 2015دیسمبر  31المنتھیة في 

  .2016مارس  24) لمساھمي الشركة المسجلین كما بتاریخ 2014دیسمبر  31
  
  ربحیة السھم األساسیة والمخففة لكل سھــم  .9

  
  األساسیة والمخففة العائدة لمساھمي الشركة كما یلي:تم احتساب ربحیة السھم 

  
  مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في   
  2016    2015  
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)  

 2,241 10,212  ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (ألف دینار كویتي)
      عدد األسھم القائمة

 504,033   504,033  (باأللف)المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة 
 (2,871)   (2,871)  المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة (باأللف)
 501,162   501,162  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (باأللف)

 4.47   20.38  ربحیة السھم األساسیة والمخففة العائدة لمساھمي الشركة (فلس)
  

  : ال شيء).2015 مارس 31دیسمبر و 31( 2016 مارس 31كما في محتملة ال توجــد ھناك أسھم مخففة 
 

  بالصافي –تكالیف التمویل  .10
  

  مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في   
  2016    2015  

 ألف دینار كویتي  ألف دینار كویتي  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

        

  332    330  إیرادات التمویل
  (2,543)   (2,927)  تكالیف التمویل

  (2,597)   (2,211)  
  

  بالصافي - أخرى )مصروفاتإیرادات/( .11
  

  مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في   
  2016    2015  

 ألف دینار كویتي  ألف دینار كویتي  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

  

      

 (11,654)   (1,386)  خسارة تحویل عمالت
 702   2,259  اإلیرادات التشغیلیة األخرى

  873   (10,952) 
  

  مخصص حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة .12
  

  مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في   
  2016    2015  
 ألف دینار كویتي  ألف دینار كویتي  

 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
        

  (25)   (106)  مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
  (80)   (313)  العمالة الوطنیةضریبة دعم 

  (33)   (129)  الزكاة
  (548)   (138)  
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  الصلة معامالت األطراف ذات  .13

  
ش.م.ق.  أوریدو تمثل األطراف ذات الصلة، المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیة للمجموعة وشركة

ر سات التسعیماد سیامشترك أو الشركات التي یؤثر فیھا ھؤالء األطراف بشكل كبیر. یتم اعت كامل أو أو تلك الشركات التي تدار بشكل
لشركة، باصلة  وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تم حذف المعامالت بین الشركة وشركاتھا التابعة، وھي أطراف ذات

  ت مع األطراف ذات الصلة:عند التجمیع ولم تظھر ضمن ھذا اإلیضاح. فیمــا یلي المعامال
  

  مارس 31  بیان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف
2016    

دیسمبر  31
2015    

  مارس 31
2015  

  ألف دینار كویتي    كویتي ألف دینار    ألف دینار كویتي  
  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  

            ینو الشركات المرتبطة بالمساھم ونالمساھم
 37,564  37,247    43,542    مجموعة أوریدو ذ.م.م. المستحق إلى

 3,004  3,258    3,299   المستحق إلى الشركة األم الكبرى
 293  1,106    973   أوریدو آي بي ذ.م.م. شركة المستحق إلى 

   47,814    41,611  40,861 
  

  الثالثة أشھر المنتھیة في   بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف 
  مارس 31

  2016    2015  
  ألف دینار كویتي    كویتي ألف دینار  
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)  

      ینالمساھمون و الشركات المرتبطة بالمساھم
 4,252 4,271  أتعاب اإلدارة مستحقة إلى مجموعة أوریدو ذ.م.م.  أ)

 268 600  رسوم ترخیص االسم التجاري مستحقة إلى أوریدو آي بي ذ.م.م.  ب)
      مكافأة موظفي اإلدارة الرئیسیین:ج) 

 2,452 2,940  منافع قصیرة األجل 
 376 270  مكافأة نھــایة الخدمة 

  3,210 2,828 
  

  القیمة العادلة للموجودات المالیة .14
  

  المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلةأسالیب التقییم واالفتراضات 
  

س أسعار السوق ع) على أساحة للبییتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في أسواق نشطة (مثل األوراق المالیة المتداولة والمتا
  لحالي.یمثل سعر الطلب االمعلنة بتاریخ التقریر. إن سعر السوق المعلن للموجودات المالیة التي تحتفظ بھا المجموعة 

  
م بعمل ة طرق وتقوموعة عدیتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق نشط باستخدام أسالیب التقییم. تستخدم المج

  تقدیرات تستند فیھا إلى ظروف السوق السائدة بتاریخ التقریر. 
  

  المكثف كز المالي المجمعمقاییس القیمة العادلة المعترف بھا في بیان المر
  

  ي: لفة كما یلت المختیبین الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة بطریقة التقییم. وقد تم تعریف المستویا
  
   األسعار المعلنة (غیر معدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة. المستوى األول:  •
مدخالت غیر األسعار المعلنة في المستوى األول التي یمكن قیاسھا للموجودات والمطلوبات بطریقة مباشرة (مثل ثاني: المستوى ال  •

  األسعار) أو غیر مباشرة (مثال: مشتقة من األسعار). 
(مدخالت غیر قابلة مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بیانات األسواق التي یمكن قیاسھا :المستوى الثالث:  •

  للقیاس).
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  (تتمة)القیمة العادلة للموجودات المالیة  .14

  
  إجمالي    2المستوى     1المستوى     

  ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    (غیر مدققة) 2016 مارس 31
        الموجودات المالیة المتاحة للبیع:

  139    -     139   أسھم مدرجة
  3,973    3,973   -     أسھم غیر مدرجة

     139    3,973    4,112  
              (مدققة) 2015دیسمبر  31

  الموجودات المالیة المتاحة للبیع:
 316 - 316  أسھم مدرجة

 3,973 3,973 -  أسھم غیر مدرجة
    316 3,973 4,289 

       (غیر مدققة) 2015مارس  31
     الموجودات المالیة المتاحة للبیع:

 331 - 331  أسھم مدرجة
 3,973 3,973 -  أسھم غیر مدرجة

    331 3,973 4,304 
  

: 2015 مارس 31دیسمبر و 31دینــار كویتي ( 2,150في تاریخ التقریر، تم تسجیل استثمارات أسھم غیر مدرجة بقیمة دفتریة تبلغ 
ً لعدم توفر أسعار سوق معل 2,175ألف دینار كویتي و 2,149 ً انخفاض القیمة نتیجة موثوق  نة أو قیاساتعلى الترتیب) بالتكلفة ناقصا

  فیھــا لقیمھــا العادلة. ترى اإلدارة أن القیمة الدفتریة لھذه االستثمــارات تقارب قیمھــا العادلة.
  

  .2015 مارس 31و 2015دیسمبر  31و 2016 مارس 31ت/السنة المنتھیة في ال توجد تحویالت بین المستویات خالل الفترا
  

  محتملة اللتزامات االرتباطات واال .15
  
  مارس 31  

2016    
  دیسمبر  31

2015    
  مارس 31

2015  
  ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي  
  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  

          االرتباطات الرأسمــالیة 
 70,185   56,420   35,985  لالستحواذ على ممتلكات ومعدات

 48,056    48,455  48,201   لالستحواذ على رخصة فلسطین موبیل
   84,186   104,875   118,241 

  
  ارتباطات التأجیر التشغیلي 

  
ن. تب والمخازق المكالدى المجموعة عدد من اإلیجارات التشغیلیة فیما یتعلق بعقارات وذلك بغرض إنشاء أبراج االتصاالت وإنشاء مراف

مصروفات  في بند إن نفقات اإلیجار المحملة على بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف خالل الفترة تم اإلفصاح عنھا
  فترة اإلیجار عادة بین سنة وخمس سنوات، مع خیار تجدید عقد اإلیجار بعد ذلك التاریخ. . تتراوح التشغیل

  
   



  الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتھا التابعة

   
  )ةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة (غیر مدقق

  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من  

14  
  

  
  (تتمة)محتملة اللتزامات االرتباطات واال .15
  

  فیمــا یلي الحد األدنى من التزامات التأجیر التشغیلي بموجب ھذه اإلیجارات: 
  
  مارس 31  

2016    
دیسمبر  31

2015    
  مارس 31

2015  
  ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    كویتي ألف دینار  

  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  
        

  8,059  7,545    7,322   أقل من سنة
  26,757  33,997    27,764  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

   35,086    41,542  34,816  
         

         االلتزامات المحتملة
  3,736  4,120    2,594   خطابات ضمـان
  3,391  3,405    3,019   خطابات اعتماد

   5,613    7,525   7,127   
  

  إدارة المخاطر المــالیة .16
  

ة للسنة لیة المجمعات الماإن جمیع الجوانب من أھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة والسیاسات متوافقة مع تلك المفصح عنھا في البیان
  .2015دیسمبر  31المنتھیة في 

  
  



  الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتھا التابعة

   
  )ةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة (غیر مدقق

  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من  
  

15  
  

  معلومات القطاع .17
  

ً إلى مناطق جغرافیة مختلفة، داخل الكویت وخارج الكویت. تم تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على  بشكل منتظم من قبل  ي یتم مراجعتھــاالتمجموعة التقاریر الداخلیة حول مكونات التنظم اإلدارة المنشأة استنادا
   ت كمــا یلي:الموجودا (الخسارة) وإجمــالي /عات وعلى أدائھا. یستند التحلیل الجغرافي إلى موقع اإلیرادات وصافي الربحصانع القرار التشغیلي الرئیسي لكي یتم توزیع الموارد على القطا

  
    خارج الكویت      

  اإلجمالي    غیر موزعة    أخرى    الجزائر    تونس    داخل الكویت  
  ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي    ألف دینار كویتي  

  أشھر المنتھیة في الثالثة
                        (غیر مدققة) 2016 مارس 31 

  175,280    -    14,521    76,914    33,833    50,012  إیرادات القطاع
  12,378    276    2,676    6,426    602    2,398  نتائج القطاع 

                        
  الثالثة أشھر المنتھیة في 

                        (غیر مدققة) 2015مارس  31 
   174,314      -      11,402      82,269      36,322     44,321   إیرادات القطاع

   962     )230(     )261(     )4,981(      3,457     2,977   نتائج القطاع 
                        

                        (غیر مدققة) 2016مارس  31كما في 
   1,461,257      330,015     117,917      429,827      266,447      317,051   موجودات القطاع

   8,496      -      221      -      2,163      6,112   االستثمارات والموجودات األخرى
   1,469,753      330,015     118,138      429,827      268,610      323,163   إجمالي الموجودات

                        
                        (مدققة) 2015دیسمبر  31كما في 

  1,399,070    327,636    114,188    447,326    200,388    309,532  موجودات القطاع
  8,484    -    137    -    2,057    6,290  االستثمارات والموجودات األخرى

  1,407,554    327,636    114,325    447,326    202,445    315,822  إجمالي الموجودات
                        

                        مدققة) (غیر 2015مارس  31كما في 
  1,460,396     351,921    113,547     505,812     204,719    284,397  موجودات القطاع

  8,725     -    235     -     2,165     6,325  االستثمارات والموجودات األخرى
  1,469,121     351,921    113,782     505,812     206,884      290,722  إجمالي الموجودات

                        
  



  الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتھا التابعة

   
  )ةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة (غیر مدقق

  2016مارس  31إلى  2016ینــایر  1للفترة من  
  

16  
  

 دمج األعمال .18
  

 .لكو ذ.م.مفاست تفي شركة عادیة السھم من األ٪ 99ة ملكیة بنسبة حصستحواذ على شراء لالبیع و، وقعت الشركة اتفاقیة 2016مارس  29في 
اء ستیفوایة ذات الصلة التنظیمیة والحكوملموافقات الالزمة من السلطات لھذه الصفقة ضع تخألف دینار كویتي.  11,000الكویت بمقابل إجمالي قدره 

  .عن ھذه الصفقة كدمج أعمال خالل ربع السنةیتم المحاسبة ، لم بالتالي. وراءبیع والشالاتفاقیة في  ةبعض الشروط المبین




