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 المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة  

  السادة أعضاء مجلس اإلدارةحضرات إلى 

 شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. 
 

 مقدمة 
تها  ا وشرك"( األم لشركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )"الشركة المرفق المجمع لقـد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف

وبيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع المتعلق به لفترتي  ،  2022  يونيو  30كما في  بــ "المجموعة"(    معا    إليهما التابعة )يشار  

حقوق   في  التغيرات  وبياني  التاريخ  بذلك  المنتهيتين  أشهر  والستة  المجمعين الثالثة  المكثفين  المرحليين  النقدية  والتدفقات    الملكية 

هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية م األ  الشركة. إن إدارة  لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ  المتعلقين به

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا  . التقرير المالي المرحلي: 34لمعيار المحاسبة الدولي وعرضها وفقا  المجمعة المكثفة 

 .المجمعة لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة
 

 نطاق المراجعة

  " للمنشأةالمستقل    مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي  
إلى الموظفين المسؤولين  رئيسيةالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة 

ة واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من  عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلي

التدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي  نطاق 

 لتدقيق. يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق با 
 

 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  
 

 والرقابية األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية  

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

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

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

 المالي.  ا أو مركزه ماأل الشركةعلى وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نشاط  2022 يونيو 30في 
 

لسنة    7نبين أيضا أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  

على وجه قد يكون له   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالمال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة ال أسواقفي شأن هيئة  2010

 و مركزها المالي.   أم ى نشاط الشركة األتأثيرا  ماديا  عل 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
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 .المجمعة تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 )غير مدقق( المجمع بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف

 2022  يونيو 30 للفترة المنتهية في

  
 أشهر المنتهية في  الثالثة

  يونيو 30
 أشهر المنتهية في  ستةال

 يونيو 30

  2022  2021  2022  2021 

 إيضاحات  

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
  دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي 

       

 139,426 153,785  69,586 76,939 4 اإليرادات

 (73,212) (83,148)  (35,970) (42,183)  مصروفات تشغيلية

 (12,368) (13,028)  (6,473) (6,397)  تكاليف موظفين  

خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين 

 (1,665)  واألرصدة المدينة األخرى وموجودات العقود 

 

(1,848)  (4,188) 

 

(3,880) 

 (21,112) (25,083)  (10,606) (12,785)  استهالك وإطفاء  

 (11,746) (13,549)  (5,813) (6,949)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (247) (358)  (117) (228)  تكاليف تمويل  

 515 1,583  187 1,105  إيرادات أخرى  

 

 ────── ──────  ────── ────── 

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم  

العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  

 16,014  8,946 7,837  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

17,376 

       

 (167) (206)  (85) (119)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (455) (473)  (248) (208)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (182) (211)  (101) (113)  الزكاة

 (75) (76)  (37) (38)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
       

 

 ────── ──────  ────── ────── 

صافي الربح وااليرادات الشاملة األخرى 

 15,048  8,475 7,359  للفترة 

 

16,497 

 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 17 15  8 7 9 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 .ةالمجمع تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المجمع حقوق الملكية المرحلي المكثفبيان التغيرات في 

 2022  يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 رأس

 المال 
 احتياطي  

 إجباري 
 احتياطي  
 اختياري 

 احتياطيات 
 أخرى 

 أرباح 
 اإلجمالي  مرحلة

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي  

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

       

 237,194 135,540 (766) 26,241 26,242 49,937 2022يناير  1الرصيد في 

 15,048 15,048 - - - - صافي ربح الفترة 

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

 15,048 15,048 - - - - اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 - - - (26,241) 26,241 - ( 6تحويل احتياطيات )إيضاح 

 26 - 26 - - - معاملة مدفوعات باألسهم 

 (29,962) (29,962) - - - - ( 6توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 - (49,937) - - - 49,937 ( 6إصدار أسهم منحة )إيضاح 

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

 222,306 70,689 (740) - 52,483 99,874 2022يونيو  30الرصيد في 

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

 222,173 120,629 (876) 26,241 26,242 49,937  2021يناير  1الرصيد في 

 16,497 16,497     -     -     -     - صافي ربح الفترة 

 

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

 16,497 16,497     -     -     -     - إجمالي االيرادات الشاملة للفترة 

 5     - 5     -     -     -  باألسهممعاملة مدفوعات 

 (29,962) (29,962)     -     -     -     - ( 6توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 

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

 208,713 107,164 (871) 26,241 26,242 49,937  2021 يونيو 30الرصيد في 

 

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 .المجمعة تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

5 

 

 )غير مدقق( المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف

  2022  يونيو 30للفترة المنتهية في 

  

 أشهر المنتهية في   ستةال
 يونيو 30

  2022  2021 

 إيضاح  

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي 

    أنشطة التشغيل 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  الربح قبل 

 17,376 16,014  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   
    

    تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح الفترة بصافي التدفقات النقدية: 

 21,112 25,083  استهالك وإطفاء  

 247 358  تكاليف تمويل

 (223) 128  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى   -خسائر االئتمان المتوقعة مخصص  

 4,103 4,060  موجودات عقود   -خسائر االئتمان المتوقعة مخصص  

 1,068 1,174  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 (23) 24  خسارة /)ربح( يبع ممتلكات ومعدات 

 (438) 65  مخزون بطيء الحركة  ( رد مخصصمخصص )
  ────── ────── 

 43,222 46,906  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:  

 300 (2,240)  مخزون  

 1,781 749  مدفوعات مقدما وموجودات أخرى  

 (1,783)  12,895  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  

 (2,551) (14,102)  موجودات عقود  

 10,577 6,455  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  
  ────── ────── 

 51,546 50,663  التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  

 (595) (555)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة  
  ────── ────── 

 50,951 50,108  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
  ────── ────── 

    أنشطة االستثمار  

 (12,525) (11,152)  إضافات إلى ممتلكات ومعدات 

 (3,531) (6,475)  إضافات الى موجودات غير ملموسة 

 26 14  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 (4,626) 333  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل 

 - (18,897) 3 الصادرة من دمج األعمالصافي التدفقات النقدية 

  ────── ────── 

 (20,656) (36,177)  النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  صافي التدفقات

  ────── ────── 

    أنشطة التمويل 

 (26,350) (26,955)  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

 (5,317) (4,783)  سداد التزامات عقود تأجير 

 - 23,000  تسهيالت تمويل إسالمي  متحصالت من

 (2,500) (5,000)  سداد تسهيالت تمويل إسالمي 

 (108) (231)  تكاليف تمويل مدفوعة 

  ────── ────── 

 (34,275) (13,969)  المستخدمة في أنشطة التمويل   صافي التدفقات النقدية

  ────── ────── 
    

 (3,980) (38)  في النقد والنقد المعادل   النقصصافي 

 69,527 52,043  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة  

  ────── ────── 

 65,547 52,005  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

  ══════ ══════ 
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 .المجمعة تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 )تتمة( 2022  يونيو 30للفترة المنتهية في 

  

 أشهر المنتهية في   ستةال
 يونيو 30

  2022  2021 

 إيضاح  

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي 

    بنود غير نقدية

تعديل على دائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى نتيجة إضافات إلى مطلوبات عقود  

 4,044 5,310  تأجير 

 (4,044) (5,310)  تعديل على ممتلكات ومعدات نتيجة إضافات إلى موجودات حق االستخدام  
  ────── ────── 

     - -  إجمالي البنود غير النقدية 

  ══════ ══════ 

    : يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي

 75,679 67,296  النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  

أشهر ولكن أقل   ثالثةناقصاً: ودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن 

  من اثني عشر شهراً 
 

(12,778) (10,132) 

 - (2,513)  ناقصاً: حسابات مكشوفة لدى البنوك 

  ────── ────── 

  52,005 65,547 

  ══════ ══════ 
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 )غير مدققة( المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة

   2022 يونيو 30 في وللفترة المنتهية فيكما 
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 معلومات حول الشركة      1
 

  187مساهمة كويتية وفقاً للمرسوم األميري رقم    كشركة  شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(  تأسست

،  2007لسنة    2في الكويت وفقاً للقانون رقم    GSMإلدارة وتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثالثة    2008يوليو    22بتاريخ  

تابعة كما أن الشركة األم هي شركة  .  2014ديسمبر    14أسهم الشركة األم في بورصة الكويت بتاريخ    إدراجوقد تم  

 .في السوق المالي السعودي "( والمدرجة" أو "الشركة األم الكبرىstcلشركة االتصاالت السعودية )"
 

 Solutions by)للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.  كواليتي نت  % في شركة  100حصة ملكية بنسبة    األمتمتلك الشركة  

stc ) البوابة اإللكترونية القابضة ش.م.ك وشركة(مقفلة ( )E-portal)  التابعة  وشركاتهاالشركة االم  إلى)يشار فيما بعد

 "المجموعة"(.  بـ
 

وبدأت الشركة األم عملياتها   329673برقم تسجيل    2008نوفمبر    9تم تسجيل الشركة األم في السجل التجاري بتاريخ  

  بتغيير   2019ديسمبر    19بتاريخ  قامت الشركة األم  ثم  .  2008ديسمبر    3في    VIVA  باستخدام عالمتها التجاريةالتجارية  

 .stcالى  VIVAمن  ةالتجاري عالمتها
 

في   المناداةالخليوية المتنقلة ونظام  إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة األم هي تقديم جميع خدمات االتصاالت  

الكويت الهواتف    شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانةو  دولة  الالسلكية )خدمات  المتنقلة أجهزة ومعدات االتصاالت 

 عن طريق  األم  الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة  استغالل  ، وكذلكالالسلكية(وغيرها من الخدمات  ونظام المناداة  

المية ووفقا  مع أحكام الشريعة اإلس  يتوافقوبما  ،  من قبل شركات وجهات متخصصة  محافظ مالية تداراستثمارها في  

 .( CITRAالهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات )و المواصالتللضوابط التي تضعها وزارة 
 

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

من قبل مجلس   2022  يونيو   30المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في  هذه    بإصدارتمت الموافقة  

 .2022يوليو 25بتاريخ  إدارة الشركة األم
 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  أساس اإلعداد     2
 

 أساس االعداد  2.1

الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقاً  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  المالي    34تم  "التقرير 
 .  المرحلي"

 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة إلعداد    إعدادإن السياسات المحاسبية المستخدمة في  

 . 2021ديسمبر  31األحدث للسنة المنتهية في   السنوية المدققةعة المجمالبيانات المالية 
 

سر بعد. إن التعديالت األخرى يلم  هولكن تم إصداره آخرأو تفسير أو تعديل  يارلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع

لم يكن لها  2022يناير  1على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة السنوية المحاسبية التي تبدأ اعتبارا من 

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

للسنة    التي يمكن توقعهاالنتائج    عنبالضرورة    تعبرال    2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةإن نتائج التشغيل لفترة ال

المتكررة(   العادية دراج كافة التعديالت )التي تتضمن االستحقاقاتإ. وترى اإلدارة أنه تم 2022ديسمبر  31المنتهية في 

االطال يرجى  المعلومات،  من  لمزيد  العادل.  للعرض  ضرورية  تعتبر  المدققة  التي  المجمعة  المالية  البيانات  على  ع 

   .2021ديسمبر  31يضاحات حولها للسنة المنتهية في واإل
 

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

 .  2021ديسمبر  31السنوية الكاملة ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

  



 

                                                               التابعة تهااوشركع. شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
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 دمج األعمال     3
 

البوابة اإللكترونية القابضة ش.م.ك ٪ من حقوق الملكية في شركة  100، استحوذت الشركة األم على  2022أبريل    6في  

)مقفلة)  )E-portal  )  ،)"التابعة الكويت.وهي  )"الشركة  مقرها  متعلقة   شركة  خدمات  بتقديم  التابعة  الشركة  تضطلع 

 بترخيص وتركيب أنظمة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بتطبيقها في الكويت. 
 

المعترف بها، بما يعادل    المقدرةوالمطلوبات   المستحوذ عليهاللموجودات   المقابل المدفوع والقيم المؤقتة فيما يلي ملخص

 يخ االستحواذ، في الشركة التابعة: قيمتها الدفترية، في تار
 

 
 ألف 

 دينار كويتي

  الموجودات

 307 ممتلكات ومعدات

 811 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

 4,316 نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع

 19,586 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

 60 مخزون

 ─────── 

 25,080 

 ─────── 

  المطلوبات 

 946 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,014 قروض بنكية 

 7,711 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 2,513 حسابات مكشوفة لدى البنوك

 ─────── 

 13,184 

 ─────── 

 11,896 صافي الموجودات المستحوذ عليها 

 ═══════ 

  

 23,000 مقابل الشراء

 (11,896) الموجودات المستحوذ عليهاناقصاً: صافي  

 ─────── 

 11,104 الشهرة المؤقتة 

 ═══════ 

  التدفقات النقدية الناتجة من دمج األعمال 

 1,803 صافي النقد واألرصدة لدى البنوك في الشركة التابعة المستحوذ عليها

 (20,700) المقابل النقدي المدفوع 

 ─────── 

 (18,897) النقدية الصادرة الناتجة من دمج األعمالصافي التدفقات 

 ═══════ 
 

الشركة التابعة في  تجميعللمجموعة نتائج الشركة التابعة حيث تم   المجمعال يتضمن بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف 

 .تاريخ التقرير  قبلتاريخ ال يتجاوز ثالثة أشهر 
 

ألف دينار كويتي الستيفاء بعض الشروط واألحكام المذكورة في    2,300والبالغ    االستحواذمن قيمة  يخضع المبلغ المتبقي  

  .البيعوشراء الاتفاقية 
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 اإليرادات     4
 

 اإليرادات.االعتراف بإليرادات حسب المصادر الرئيسية وتوقيت االجدول التالي  يوضح
 

 
 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في   ستةال 
 يونيو 30

 
2022 2021  2022 2021 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

      

 مصادر اإليرادات
  

   

 30,374 44,469  14,889 21,972 بيع بضاعة

 109,052 109,316  54,697 54,967 تقديم خدمات 

 

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

 

76,939 69,586  153,785 139,426 

 

════════ ════════  ════════ ════════ 

      

      توقيت االعتراف باإليرادات

 30,374 44,469  14,889 21,972 زمنية معينة  في نقطةمنتجات محولة 

على مدار منتجات وخدمات محولة 

 109,052 109,316  54,697 54,967 الوقت

 

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

 76,939 69,586  153,785 139,426 

 

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

 عالقةوالمعامالت مع األطراف ذات  رصدةاأل    5
 

األم وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة   للشركةبشكل رئيسي المساهمين الرئيسيين    عالقةتتضمن األطراف ذات  

 العليا والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها تأثيراً ملموساً. 
 

 : الكبرى الشركة األمفيما يلي المعامالت الجوهرية مع 
 

 
 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في   ستةال 
 يونيو 30

 
2022 2021  2022 2021 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

      

 المعامالت
  

   

      

 6,600 7,411  3,578 3,887 إيرادات  

 4,865 5,389  2,416 2,689 *أتعاب إدارة 

 1,237 1,485  611 745 مصروفات تشغيلية أخرى

 1,972 -      - - موجودات غير ملموسة شراء 
 

 اإليرادات. لى نسبة معينة من إوالتي تستند  الرسوم المحملة من قبل الشركة االم* تمثل اتعاب اإلدارة 
 

:  2021ديسمبر  31)   2022 يونيو 30ألف دينار كويتي كما في  25,582بمبلغ  عالقةطراف ذات األإن األرصدة لدى 

ألف دينار كويتي( مدرجة ضمن الدائنين التجاريين واألرصدة  19,986: 2021 يونيو  30ألف دينار كويتي و 15,328

ال يحمل أي ربح  عالقةطراف ذات األالدائنة األخرى في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع. إن الرصيد لدى 

 ويستحق السداد عند الطلب.   
 

  



 

                                                               التابعة تهااوشركع. شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
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 )تتمة( عالقةاألرصدة والمعامالت مع األطراف ذات       5
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 
اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين لهم الصالحية والمسؤولية عن   ويشمل موظف

  التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة. فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا:
 

 

 أشهر المنتهية في   ستةال
 يونيو 30

 
2022 2021 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

   

 983 1,150 رواتب وبدالت ومزايا أخرى  

 24 33 مكافأة نهاية الخدمة  
  ────────  ──────── 

 1,183 1,007 
 ═══════ ═══════ 
 

 الجمعية العمومية السنوية       6
 

توزيعات أرباح نقدية بواقع  2022مارس  23اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 29,962:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )ألف    29,962فلس للسهم( بمبلغ    60:  2020ديسمبر    31فلس لكل سهم )  60

٪ من رأس المال المصدر والمدفوع كما في 100سهم، أي    499,366,852  بعدد  منحةوتوزيع أسهم    دينار كويتي(ألف  

ً ألف دينار كويتي    29,962توزيعات األرباح النقدية البالغة    دفعتم    .2021ديسمبر    31 وتم توزيع أسهم المنحة في    الحقا

سهم وزاد   499,366,852من عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل بواقع    المنحة  وستزيد أسهم  .2022أبريل    26

 ألف دينار كويتي.  49,937رأس المال بمبلغ 
 

على تحويل االحتياطي االختياري   2022مارس    23المنعقد في    ةوافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي

 ألف دينار كويتي.  26,241بمبلغ  اإلجباريإلى االحتياطي 
 

 تسهيالت التمويل اإلسالمي       7
 

:  2021ديسمبر    31)  دينار كويتيألف    80,000ترتيب تمويل إسالمي بمبلغ    الشركة األم  أبرمتعلى مدار الفترة السابقة،  

لف دينار أ  20,000، وتم استخدام مبلغ وقدره  دينار كويتي(ألف    80,000:  2021  يونيو  30ألف دينار كويتي و  80,000

على أقساط ربع   2020  من أبريل  اسنوات اعتبار  3على مدى فترة    يستحق السدادالذي  ،  التمويلكويتي من قيمة هذا  

  30ألف دينار كويتي، و 5,000: 2021ديسمبر  31) المبلغ بالكاملتم سداد  ،2022 يونيو 30في كما وسنوية متساوية. 

   ألف دينار كويتي(. 13,750: 2021 يونيو
 

 بينه تم استخدام  منوألف دينار كويتي،    50,000تمويل إسالمي جديد بمبلغ    ترتيبالشركة األم    أبرمت   ،خالل الفترةو

على أقساط ربع سنوية متساوية.    2024سنوات اعتباًرا من مارس    4يتم سداده على مدى  وألف دينار كويتي،    23,000

: ال شيء  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  23,000  ، بلغ الرصيد القائم من هذه التسهيالت2022  يونيو  30في  كما  و

   دينار كويتي(. ال شيء: 2021 يونيو 30و 
 

تكاليف التمويل وأتعاب  بعد  صافي  البهو  بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع    مقدمةإن المبلغ المفصح عنه في  

 عملية التنفيذ المسددة مسبقاً.  
 

ديسمبر    31)  %  2.30  -   %  2.25  تراوح نسبته بيني  وتحمل ربحإن تسهيالت التمويل اإلسالمي غير مكفولة بضمان  

 % سنويا(.  2.25: 2021 يونيو  30سنويا، و% 2.25: 2021
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 )غير مدققة( المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة

   2022 يونيو 30 في وللفترة المنتهية فيكما 
 

 

 

11 

 

 التزامات ومطلوبات محتملة     8

 

  يونيو 30 
2022   

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 

  يونيو 30
2021 

 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف 

 دينار كويتي  
    

 20,971 24,701 16,542 التزامات رأسمالية

 

═══════ ═══════ ═══════ 

    مطلوبات محتملة

 7,531 9,694 14,043 خطابات ضمان*

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

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

 . جوهريةمطلوبات 
 

    ربحية السهم األساسية والمخففة       9
 

األساسية والم  يتم السهم  بقسمة  ضخفناحتساب ربحية  لعدد  صافي  ة  المرجح  المتوسط  الفترة على  العادية ربح  األسهم 

 القائمة خالل الفترة.
 

 
 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 يونيو 30

 الستة أشهر المنتهية في   
 يونيو 30

 
2022 2021  2022 2021 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

      

 16,497 15,048  8,475 7,359 ربح الفترة )ألف دينار كويتي( صافي   

 998,733,704 998,733,704  998,733,704 998,733,704 المتوسط المرجح لعدد األسهم   

 17 15  8 7 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(   

 

فلس قبل التعديل بأثر رجعي لعدد األسهم    33قيمة    2021يونيو   30الستة أشهر المنتهية في  بلغت ربحية السهم عن فترة  

تم تعديل عدد األسهم فقط لغرض احتساب الربحية لكل   (.6)إيضاح سهم  499,366,852بعدد  أسهم المنحةبعد إصدار 

 سهم.
 

 قطاعات التشغيل      10
 

،  ، وتتحمل بسببها نفقاتمنها اإليراداتتقدم المجموعة خدمات االتصاالت وخدمات نقل البيانات في الكويت حيث تحقق 

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

المجمع القطاع مبينة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف  ذلك  قابل لرفع التقارير عنه، كما أن المعلومات المتعلقة ب

 وبيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع. 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية      11
 

أحد األصول أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين  من بيعإن 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 

  األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.في السوق 
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى. تتكون    واالرصدة لدى البنوك والودائعتتكون الموجودات المالية من النقد  

 من الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمي. المطلوبات المالية 
 

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

 تكون (، من المفترض أن  اً شهر  12ل )أقل من  المالية والمطلوبات المالية السائلة أو التي لها فترات استحقاق قصيرة األج

 قيمتها العادلة. مقاربة لقيمتها الدفترية 
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