


  أ  –بيان 

 

 ش.م.ك.ع   حيات لالتصاالت شركة 
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت
 

 2019 يونيو 30بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي" 

 

 المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.إن اإليضاحات 

 إيضاح 
يونيو 30  

2019  

 )مدققة(

2018ديسمبر  31   

يونيو 30  

2018 

       الموجودات

       موجودات غير متداولة

 973,911  801,295  655,203  ومعداتممتلكات 

 565,122  816,575  798,042  استثمار في شركة زميلة

 529,607  529,607  529,607 5 موجودات مالية في أوراق مالية

  1,982,852  2,147,477  2,068,640 

       موجودات متداولة

 2,060,662  1,814,485  1,669,792  مخزون

 6,560,718  6,810,811  7,322,618 6 أرصدة مدينة لم تصدر بها فواتير

 15,147,910  14,408,064  13,423,499 7 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 962,483  1,570,218  1,583,800 8 نقد ونقد معادل

  23,999,709  24,603,578  24,731,773 

 26,800,413  26,751,055  25,982,561  مجموع الموجودات

       

       مطلوبات الحقوق الملكية و

       حقوق الملكية 

 9,250,000   9,250,000  9,250,000  رأس المال 

 25,000   25,000  25,000  عالوة إصدار أسهم

 (255,604)   (255,604)  (255,604) 9 خزينةالأسهم 

 1,441,545   1,441,545  1,441,545  احتياطي قانوني 

 109,232  72,994  64,724  احتياطي إعادة تقييم 

 (156,419)   (179,073)  (169,835)  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 (119,004)   (119,004)  (119,004)  احتياطي آخر

 (663,039)  (153,962)  (232,794)  خسائر مرحلة

 9,817,139  10,081,896  10,004,032 مجموع حقوق الملكية الخاصة مالكي الشركة األم

 324,341  431,663  429,658  حصص غير مسيطرة 

 9,956,052  10,513,559  10,433,690  مجموع حقوق الملكية

       

       مطلوبات غير متداولة

 1,373,544  1,274,522  1,717,392 11 تمويل من الغير 

 1,629,143  1,730,356  1,784,186  مكافأة نهاية الخدمة

  3,501,578  3,004,878  3,002,687 

       مطلوبات متداولة

 5,390,086  5,390,768  5,552,561 11 تمويل من الغير 

 7,975,782  7,000,787  6,135,702  دائنون ومصاريف مستحقة 

 475,806  841,063  359,030  بنك دائن

  12,047,293  13,232,618  13,841,674 

 16,844,361  16,237,496  15,548,871  مجموع المطلوبات

 26,800,413  26,751,055  25,982,561  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

   
 عماد حبيب جوهر حيات  عامر أحمد بزيع الياسين

 مجلس اإلدارة رئيس

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 والرئيس التنفيذي 
 



 ب  – بيان
 

    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت
 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةبيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع لفترة 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي" 

 

 المرحلية المكثفة المجمعة.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية 

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية

 يونيو 30في 

 الستة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

  2019  2018  2019  2018 

         اإليرادات

 11,427,373  10,309,121  5,720,726  5,144,548  إيرادات

 (10,003,752)  (8,886,327)  (4,903,683)  (4,410,951)  تكلفة اإليرادات

 1,423,621  1,422,794  817,043  733,597  مجمل الربح

         

 93,396  74,395  32,598  70,188  إيرادات أخرى

 6,482  8,252  3,235  4,196  إيرادات فوائد

 (17,070)  (18,533)  (16,466)  (15,292)  حصة المجموعة في نتائج شركة زميلة

 (20,850)  (12,527)  (6,844)  (6,285)  ترجمة عمالت أجنبيةخسارة 

  786,404  829,566  1,474,381  1,485,579 

         المصروفات واألعباء األخرى

 (865,230)  (792,001)  (437,758)  (403,953)  تكاليف موظفين

 (454,334)  (347,428)  (246,505)  (163,776)  مصروفات عمومية وإدارية

 (277,404)  (195,562)  (131,592)  (91,310)  استهالكات 

 (207,349)  (233,211)  (98,937)  (120,905)  أعباء تمويلية 

 (318,738)  (93,821)  (85,226)  6,460  صافي )خسارة(/ربح الفترة

         

         صافي )خسارة(/ربح الفترة العائدة لـ :

 (227,764)  (87,102)  (86,816)  (6,442)  الشركة األم  يمساهم

 (90,974)  (6,719)  1,590  12,902  حصص غير مسيطرة 

 (318,738)  (93,821)  (85,226)  6,460  صافي )خسارة(/ربح الفترة

خسارة السهم العائدة لمساهمي الشركة األم 

 (0.07)  12 إيضاح  – )فلس(

 

(0.99) 

 

(1.00) 

 

(2.61) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج  – بيان
 

    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 يونيو 30 هية فيأشهر المنت الستةلفترة  المكثف المجمعالمرحلي  اآلخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة وبيان 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي" 

 

 المرحلية المكثفة المجمعة.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية 

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية

 يونيو 30في 

 الستة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

  2019  2018  2019  2018 

 (318,738)  (93,821)  (85,226)  6,460  صافي )خسارة(/ربح الفترة

         الشاملة األخرى  الربح/)الخسارة(

بنووود موون المحتموول تحويلهووا الحقووًا إلووى الووربح أو 
         الخسارة: 

 4,462  13,952  69,405  (11,447)  فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 11,552  8,270  5,775  4,135  حتياطي إعادة التقييما إطفاء

 (11,552)  (8,270)  (5,775)  (4,135)  فرق استهالكات محول إلى الخسائر المتراكمة

 (314,276)  (79,869)  (15,821)  (4,987)  الشاملة للفترة الخسارة إجمالي

         

         الشاملة للفترة العائدة لـ :الخسارة إجمالي 

 )223,935(  )77,864(  (20,826)  (17,860)  الشركة األم يمساهم

 )90,341(  (2,005)  5,005  12,873  حصص غير مسيطرة

 (314,276)  (79,869)  (15,821)  (4,987)  الشاملة للفترة الخسارةإجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هـ  – بيان
 

    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  المكثف المجمعبيان التدفقات النقدية المرحلي 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي" 

 

 المرحلية المكثفة المجمعة.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية 

 الستة أشهر المنتهية في 

يونيو 30  

 2019  2018 

    األنشطة التشغيلية 

 (318,738)  (93,821) الفترة   خسارة صافي

    

    تعديالت: 

 277,404  195,562 استهالكات

 17,070  18,533 حصة المجموعة في نتائج شركة زميلة

 –  723 ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

 205,366  207,997 مكافأة نهاية الخدمة 

 207,349  233,211 أعباء تمويلية 

 24,729  24,654 خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

 (6,482)  (8,252) إيرادات فوائد

 406,698  578,607 الربح المعدل قبل احتساب اثر التغير في بنود رأس المال العامل صافي

 251,706  144,693 مخزون

(526,174) أرصدة مدينة لم تصدر بها فواتير   734,352 

 (190,721)  974,278 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 (1,147,378)  (865,085) دائنون ومصاريف مستحقة 

 (71,496)  (157,484) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (16,839)  148,835 األنشطة التشغيلية (المستخدم فيالناتج من/) صافي النقد

    

    األنشطة االستثمارية

 (260,956)  (66,403) شراء ممتلكات ومعدات

 –  18,511 المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 6,482  8,252 إيرادات فوائد مستلمة

 25,879  124,028 صافي الحركة في ودائع محتجزة لدى البنوك

 (228,595)  84,388 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    

    األنشطة التمويلية

 310,934  604,663 صافي الحركة في تمويل من الغير

 (207,349)  (233,211) تمويلية مدفوعةأعباء 

 (5,478)  – توزيعات أرباح مدفوعة

 98,107  371,452 األنشطة التمويلية الناتج منصافي النقد 

    

 (147,327)  604,675 في النقد والنقد المعادل (النقصالزيادة/) صافي

 5,360  14,968 ترجمة عمالت أجنبية 

 395,312  546,264 الفترة بدايةالنقد والنقد المعادل في 

 253,345  1,165,907 ( 8النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة )إيضاح 

 

 

 

 

 



 د – بيان
 

    ش.م.ك.ع حيات لالتصاالتشركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  المكثف المجمعالمرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي" 

 

 المجمعة.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

  رأس المال 

عالوة 

 إصدار أسهم

 

 أسهم خزينة

 

احتياطي 

  قانوني

احتياطي 

 إعادة تقييم

 

 احتياطي

 ترجمة 

  عمالت أجنبية

احتياطيات 

 خسائر متراكمة  أخرى

مجموع حقوق  

الملكية الخاصة 

 بمساهمي 

  الشركة االم

 حصص 

  غير مسيطرة

 مجموع 

 حقوق الملكية

                      
 10,412,210  438,291  9,973,919  (328,554)  (119,004)  (160,248)  120,784  1,441,545  (255,604)  25,000  9,250,000 2018يناير  1الرصيد في 

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 (141,882)  (23,609)  (118,273)  (118,273)  –  –  –  –  –  –  –  2018يناير  1في  9المالية 

 2018يناير  1الرصيد في 

 10,270,328  414,682  9,855,646  (446,827)  (119,004)  (160,248)  120,784  1,441,545  (255,604)  25,000  9,250,000 )معدل(

                      
 (318,738)  (90,974)  (227,764)  (227,764)  –  –  –  –  –  –  – صافي خسارة الفترة

 ىخراأل ةالشامل)الخسارة( /الربح

 4,462  633  3,829  11,552  –  3,829  (11,552)  –  –  –  – للفترة

الشامل  (/الربحالخسارة)إجمالي 

 (314,276)  (90,341)  (223,935)  (216,212)  –  3,829  (11,552)  –  –  –  – للفترة

 9,956,052  324,341  9,631,711  (663,039)  (119,004)  (156,419)  109,232  1,441,545  (255,604)  25,000  9,250,000 2018يونيو  30الرصيد في 

                      

                      

 10,513,559  431,663  10,081,896  (153,962)  (119,004)  (179,073)  72,994  1,441,545  (255,604)  25,000  9,250,000 2019يناير  1الرصيد في 

                      
 (93,821)  (6,719)  (87,102)  (87,102)  –  –  –  –  –  –  – صافي خسارة الفترة

 ىخراأل ةالشامل )الخسارة(/الربح

 13,952  4,714  9,238  8,270  –  9,238  (8,270)  –  –  –  – للفترة

الشامل  (/الربحالخسارة)إجمالي 

 (79,869)  (2,005)  (77,864)  (78,832)  –  9,238  (8,270)  –  –  –  – للفترة

 10,433,690  429,658  10,004,032  (232,794)  (119,004)  (169,835)  64,724  1,441,545  (255,604)  25,000  9,250,000 2019يونيو  30الرصيد في 

 

 



(1) 
 

    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة  المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

 تأسيس الشركة ونشاطها  -1

 

شركة مساهمة كويتية عامة في دولة الكويت بموجب عقد التأسيس رقم  –تأسست شركة حيات لالتصاالت 

. تم إدراج 2015يناير  3والتعديالت الالحقة وآخرها موثق بتاريخ  2005ديسمبر  28المؤرخ في  1جلد  8376

 . 2005سوق الكويت لألوراق المالية في سنة  الشركة في

 

 تتمثل األنشطة الرئيسية التي تأسست من أجلها الشركة األم هي القيام بما يلى:

 أجهزة االتصاالت الكهربائية ومقاوالتها. .1

 صيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية. .2

 أدوات االتصاالت ومقاوالتها. .3

 ا فقط.والتهسلكية والالسلكية ونقل المعلومات والبنية التحتية ومقاتجارة مواد وأنظمة االتصاالت ال .4

لة لمتنقتجارة وتركيب وإدارة وتشغيل وصيانة الهواتف وأجهزة ومعدات االتصاالت وخدمات الهواتف ا .5

 ونظم المناداه وغيرها من خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية.

 تجارة بطاقات وخطوط االتصال بكافة أنواعها. .6

 تسويق وتأجير أجهزة االتصاالت االلكترونية وشبكات االتصال الداخلية. .7

المة تجارة وتركيب وإدارة وتشغيل وصيانة أجهزة االتصاالت وشبكات االتصال وأجهزة األمن والس .8

 والمراقبة وإنشاء مراكز المعلومات والبنية التحتية ومقاوالتها.

كافة من بمجال االتصاالت ونظم المعلومات وأجهزة األ إعداد الدراسات وتقييم االستشارات الفنية في .9

 أنواعها على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه المهنة.

 إنشاء وتملك وتأجير أستئجار شبكات االتصاالت بكافة أنواعها. .10

 تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لتحقيق أغراض الشركة. .11

بل من ق متوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها  في محافظ مالية تداراستغالل الفوائض المالية ال .12

 شركات وجهات متخصصة.

 

الة. بالوك ويكون للشركة االم مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو

الها أو ة بأعمأعماال شبيهويجوز للشركة األم أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول 

الهيئات  ري هذهالتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشت

 أو تلحقها بها.

 

 الكويت.  –13017لرمز البريدي ا –الصفاة  1668عنوان الشركة األم المسجل هو ص.ب 

 

على  2019و يوني 30فة المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في تشتمل المعلومات المالية المرحلية المكث

ار إليهما مجتمعتين ( )ويش4المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتها التابعة )إيضاح 

 "المجموعة"(.

 

نعقد دارة المجلس اإلعلى اجتماع م تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناءاً 

   . 2019أغسطس  8بتاريخ 

 

 أسس اإلعداد   -2

 
 التقارير المالية"( 34المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ) تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 المالية.ومتطلبات سوق الكويت لألوراق  2016لسنة  1المرحلية" ومتطلبات قانون الشركات رقم 

 

ة( والتي لمتكرراترى اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديالت الضرورية )المتمثلة في االستحقاقات العادية 

 تعتبر ضرورية لعرض عادل. 

 

لبيانات لوبة لإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المط

ع إلى مكن الرجوافية ي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. للحصول على معلومات إضالمالية الكاملة وفقاً 

 . 2018ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 



(2) 
 

    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة  المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

ئج التي يمكن اال تعبر بالضرورة عن النت 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةإن نتائج العمليات لفترة 

 .2019ديسمبر  31توقعها للسنة المالية المنتهية في 

 

ة العرض ة وعملتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وهي العملة الوظيفي

 للشركة األم.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -3

 
بيانات ال فيبقة ب المط للسياسات المحاسبية وطرق االحتساتم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة وفقاً 

سري مفعولها على ت التيتطبيق المعايير الجديدة  باستثناء، 2018ديسمبر  31 فيالمالية للسنة المالية المنتهية 

 على النحو التالي:  2019يناير  1 فيتبدأ  التيالفترات المحاسبية السنوية 

 
 المعايير والتعديالت والتحسينات على المعايير التي أصبحت سارية المفعول حديثاً   (3/1

 

لتفسيرات والعديد من ا 16" أو "المعيار"( رقم IFRSيطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )"

رحلية المكثفة الم، ولكن ليس لها أثر على المعلومات المالية 2019والتعديالت األخرى المطبقة ألول مرة في 

خل حيز ولم تد مبكراً بتبني أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة المجموعة. لم تقم المجمعة للمجموعة

 التنفيذ بعد. 

 

هذه  إعداد في المجموعةتم تطبيق المعايير الجديدة التفسيرات والتعديالت على المعايير التالية من قبل 

، عةالمجمولى عي أثر أ. ليس للتعديالت على المعايير أدناه المجمعة لمجمعة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية ا

 ولكن من الممكن أن يتسببوا في إفصاحات إضافية بنهاية العام:

 

  اإليجارات"  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم" 

 معالجة ضريبة  ( "حول عدم التأكد من طرق23لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) تفسير

 الدخل". 

  ات التعويض السلبي"ذ: "مزايا الدفعات المقدمة 9التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم.  

  و تسويتها". أالموظفين " تعديل الخطة، تقليصها  : مكافآت19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  والمشاريع  : " الفوائد طويلة األجل في الشركة الزميلة28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

 المشتركة".

  (.2017ة في ديسمبر )الصادر 2017- 2015التحسينات على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 "تجميع األعمال".  3ت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديال -

 "الترتيبات المشتركة".  11التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 "ضرائب الدخل".  12التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 ". االقتراض"تكاليف  23المحاسبة الدولي رقم التعديالت على معيار  -

 . جموعةللماً لم ينجم عن تبني ما تقدم أعاله أية تغييرات على صافي الربح أو حقوق الملكية المقررة سابق

 

 المعايير الجديدة والمعدلة ليست سارية بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر 
 

 لمنتهية فياالمالية  للسنة الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة أدناه المتاحة للتبني المبكر المعايير

حلية لية المرليست سارية حتى فترة الحقة، ولم يتم تطبيقهم في إعداد هذه المعلومات الما 2019ديسمبر  31

 . المجمعة المكثفة
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    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة  المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

  :للمجموعةأثر على البيانات المالية التبني من غير المتوقع أن يكون له 

 

 البيان تاريخ السريان

جميع "ت 3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   2020يناير  1

 األعمال". 

 لتقاريراداد التعديالت على اإلشارات إلطار المفاهيم في المعايير الدولية إلع 

 المالية. 

  ولي رقم ومعيار المحاسبة الد 1المحاسبة الدولي رقم التعديالت على معيار

  عن "تعريف المادية". 8

 "عقود التأمين". 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   2022يناير  1

لووووم يووووتم تحديوووود توووواريخ 

 السريان

  لمحاسبة ومعيار ا 10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

لزميلة ا: "بيع أو المساهمة بأصول فيما بين مستثمر وشركته 28الدولي رقم 

 أو المشروع المشترك".

 
 األحكام والفرضيات المحاسبية الهامة (3/2

 
 استخدامطلب لمالية يتارير اإن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التق

النسبة عنها ب يمكن أن تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات، والقيم التي تم اإلفصاح وافتراضاتتقديرات 

يم لك في قفي تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وكذ المحتملةللموجودات والمطلوبات 

أحدث ما فضل وطبقا أل هذه التقديرات بافتراضاإليرادات والمصاريف المسجلة خالل الفترة. وقد قامت اإلدارة 

ذه ف عن هتوفر لديها من معلومات ومع ذلك فإنه يجب أن يؤخذ في االعتبار أن النتائج الفعلية قد تختل

 التقديرات.
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    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة  المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

 الشركات التابعة  -4
 

   الملكية الفعلية   

 النشاط الرئيسي  2018  2019  بلد التأسيس اسم الشركة

شركة حياة لالتصاالت )الشرق 

 FZCOاألوسط( 

مارات اإل

 %100  %100  العربية المتحدة

تجارة وتركيب أجهزة  

االتصاالت الالسلكية والمعدات 

 المتعلقة بها

شركة حياة الخاصة المحدودة 

 %100  %100  الهند لالتصاالت

تجارة وتركيب أجهزة  

االتصاالت الالسلكية والمعدات 

 المتعلقة بها

 %100  %100  السودان شركة حياة لإلنشاءات المحدودة 
 

 خدمات االنشاءات واالتصاالت

 %100  %100  زامبيا شركة حياة لالتصاالت المحدودة 
 

 خدمات االنشاءات واالتصاالت

 %100  %100  قطر شركة حياة لالتصاالت ذ.م.م. 
 

 خدمات االنشاءات واالتصاالت

 شركة حياة لالتصاالت ذ.م.م. 

المملكة العربية 

 %70  %70  السعودية

 

 خدمات االنشاءات واالتصاالت

 %70  %70  البحرين شركة حياة لالتصاالت ذ.م.م. 

تجارة وتركيب أجهزة  

االتصاالت الالسلكية والمعدات 

 المتعلقة بها

حياة لالتصاالت ذ.م.م. )مملوكة من 

خالل شركة حيات لالتصاالت 

 (FZCO)الشرق االوسط( 

مارات اإل

العربية المتحدة 

 %100  %100  )دبي(

تجارة وتركيب أجهزة  

االتصاالت الالسلكية والمعدات 

 المتعلقة بها

 95%  95%  عمان  حياة لالتصاالت ذ.م.م.

تجارة وتركيب أجهزة  

االتصاالت الالسلكية والمعدات 

 المتعلقة بها

 

يونيو   30ة في تم االعتماد على معلومات مالية مرحلية مكثفة مجمعة )غير مدققة( لفترة الستة أشهر المنتهي

  للشركات التابعة. 2019

 

 إن الشركتين التابعتين في السودان وزامبيا متوقفتين عن النشاط.

 

قد تم لعراق وفرع"( وذلك في ابتشغيل فرع تحت اسم "شركة حياة لالتصاالت بالعراق" )"ال األمتقوم الشركة 

 عراق.( بجمهورية ال2004)وتعديالته في  1997لسنة  21تأسيس هذا الفرع وفقاً لقانون الشركات رقم 
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    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة  المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

 في أوراق مالية موجودات مالية -5

 

 

 يونيو 30

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 بالقيمة العادلة من خالل  ماليةموجودات 

    الشامل اآلخر لدخلا

 

 

 –  529,607  529,607 أوراق مالية غير مسعرة

      

      استثمارات متاحة للبيع

 529,607   –  – أوراق مالية غير مسعرة

 529,607  529,607  529,607 

 

بتحويل  قامت المجموعة 9ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير  1بتاريخ 

لة من خالل الدخل بالقيمة العاد موجودات ماليةدينار كويتي إلى  529,607االستثمارات المتاحة للبيع وقيمتها 

 الشامل اآلخر. 

 

 أرصدة مدينة لم تصدر بها فواتير -6

 

 

 يونيو 30

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 6,861,337  7,111,808  7,642,377 مدينة لم تصدر بها فواتير أرصدة

 (300,619)  (300,997)  (319,759) خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

 7,322,618  6,810,811  6,560,718 

 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى -7
 

 

 يونيو 30

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 3,912,993  4,204,733  3,696,481  ذمم مدينة تجارية

 (281,435)  (271,214)  (282,164) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 3,414,317  3,933,519  3,631,558 

 6,094,725  5,683,487  5,597,211 مستحق من العمالء عن عقود

 2,641,535  2,339,156  1,847,838 محتجزات

 743,174  493,156  564,045 دفعات مقدمة

 401,840  390,204  344,256 موردينلدفعات مقدمة ل

 1,635,078  1,568,542  1,655,832 أرصدة مدينة أخرى

 13,423,499  14,408,064  15,147,910 
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    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة  المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

 نقد ونقد معادل -8

 

 
 يونيو 30

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 1,377,411  1,059,558   1,253,449 نقد ونقد لدى البنوك

 905,595  785,695   669,887 ودائع قصيرة األجل

 (1,320,523)  (275,035)   (339,536) ةدائن وكبن

 1,583,800  1,570,218  962,483 

 (233,332)  (182,891)   (58,863) ناقصآ: ودائع محتجزة لدى البنوك

 (475,806)  (841,063)   (359,030) : بنك دائنناقصا

 1,165,907  546,264  253,345 

 

: 2018مبر ديس 31دينار كويتي ) 339,536بمبلغ  ةالدائن وك، تمت مقاصة حساب البن2019يونيو  30كما في 

بنوك حيث أن دينار كويتي( مقابل النقد والنقد لدى ال 1,320,523: 2018يونيو  30دينار كويتي و  275,035

 أو أرصدة لدىهذه الحسابات الدائنة ممنوحة من قبل نفس البنوك التي تمتلك فيها المجموعة ودائع بنكية و/

 نوك الحق القانوني في المقاصة.البنوك وتمتلك الب
 

 بنوك.من ال تتمثل الودائع المحتجزة لدى البنوك أموال محتجزة لغرض االستفادة من التسهيالت االئتمانية

 

 أسهم الخزينة -9

 

 
 يونيو 30

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 5,176,777  5,176,777  5,176,777 عدد أسهم الخزينة

 %5.60  %5.60  %5.60 األسهم المصدرةنسبة 

 255,604  255,604  255,604 تكلفة أسهم الخزينة )دينار كويتي(

 305,430  352,021  408,965 القيمة السوقية )دينار كويتي(

 

 معامالت مع أطراف ذات صلة -10

 

ة العليا إلداروأعضاء ا إن األطراف ذات صلة تتمثل في المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين

 جوهرياً. تقوم أو التي يمارسون عليها تأثيراً  للمجموعة وعائالتهم والشركات التي يملكون حصصا رئيسية فيها

جانب  لة إلىصإدارة المجموعة بتحديد شروط المعامالت والخدمات المستلمة أو المقدمة من/إلى األطراف ذات 

واريخ تى المبالغ المستحقة من/إلى األطراف ذات صلة وليس لها المصاريف األخرى. ال تستحق فوائد عل

 .  إستحقاق محددة. إن المعامالت مع أطراف ذات صلة خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين

 

 إن األرصدة والمعامالت الهامة التي تتعلق باألطراف ذات صلة تتضمن ما يلى:

 

 
 يونيو 30

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

     بيان الربح أو الخسارة المجمع

 125,256  247,098  108,000 رواتب ومزايا االدارة التنفيذية 

 6,762  13,170  5,110 مكافأة نهاية الخدمة 
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    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة  المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

 الغير  منتمويل  -11

 

 تجارية منمؤسسات مالية محلية وأجنبية مقابل خطابات ضمان صلت المجموعة على قروض من بنوك وح

 .المجموعة. يتم تحميل القروض فوائد سنوية تعادل معدل الفوائد السوقية داخل الكويت وخارجها

 

 إن التمويل من الغير يتمثل في التالي:

 

 يونيو 30 

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 2,182,344  2,502,098  2,693,617 ض وقر

 4,581,286  4,163,192  4,576,336 أوراق دفع 

 6,763,630  6,665,290  7,269,953 إجمالي التمويل من الغير

 

 تم تصنيف التمويل من الغير بناءآ على جدول الدفعات من المجموعة كاآلتي:

 

 يونيو 30 

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 1,373,544  1,274,522  1,717,392 غير المتداول الجزء

 5,390,086  5,390,768  5,552,561 الجزء المتداول

 7,269,953  6,665,290  6,763,630 

 

 خسارة السهم العائدة لمالكي الشركة األم  -12

 

جح لمتوسط المرالعائدة لمالكي الشركة األم على اربحية السهم بقسمة صافي خسارة الفترة  خسارة يتم احتساب

 :ما يلىكلعدد األسهم العادية القائمة مطروحا منها المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة خالل الفترة 

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية

يونيو 30في   
 

 الستة أشهر المنتهية

يونيو 30في   

 2019  2018  2019  2018 

العائووووودة صوووووافي خسوووووارة الفتووووورة 

 (227,764)  (87,102)  (86,816)  (6,442) لمساهمي الشركة األم

المتوسووووط الموووورجح لعوووودد األسووووهم 

 92,500,000  92,500,000  92,500,000  92,500,000 العادية القائمة 

المتوسوووووط المووووورجح لعووووودد أسوووووهم 

 (5,176,777)  (5,176,777)  (5,176,777)  (5,176,777) الخزينة 

 87,323,223  87,323,223  87,323,223  87,323,223 

خسااارة السااهم العائاادة لمساااهمي 

الشاااااااااااااااركة األم )األساساااااااااااااااية 

 (2.61)  (1.00)  (0.99)  (0.07) )فلس(  والمخففة(
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    ش.م.ك.عحيات لالتصاالت شركة 
 التابعة وشركاتها

 دولة الكويت
 

 2019 ويوني 30 أشهر المنتهية في الستةلفترة  المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق(

 "جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

 التزامات محتملة -13

 

 لي:المركز المالي المرحلي المكثف المجمع، لدى المجموعة التزامات محتملة تتمثل فيما ي بتاريخ

 

 يونيو 30 

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 2,403,551  2,033,198  1,494,602 خطابات ضمان

 206,900  86,043  108,946 ات مستنديةاعتماد

 1,603,548  2,119,241  2,610,451 

 

 لدى المجموعة التزامات تجاه مدفوعات عقود تأجير كاآلتي:

 

 يونيو 30 

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

 436,904  389,999  440,717 خالل سنة 

 39,300  32,109  78,282 تزيد عن خمس سنوات السنة و أكثر من

 518,999  422,108  476,204 

 

 الجمعية العمومية السنوية  -14

 

يانات المالية الب وتم اعتماد 2019مايو  12بتاريخ لمساهمي الشركة األم العادية الجمعية العمومية  انعقدت

 .2018ديسمبر  31 المجمعة للسنة المنتهية في

 

 معلومات مالية حسب القطاعات  -15

 

 :قطاعاتتم إعداد معلومات القطاعات على أساس المناطق الجغرافية وفيما يلي تحليل للمعلومات حسب ال

 

 2019يونيو  30منتهية في الستة أشهر الفترة 

 

الكويت ودول 

مجلس التعاون 

 اإلجمالي  الهند  الخليجي األخرى

 10,309,121  –  10,309,121 ايرادات القطاع

 (93,821)  –  (93,821) نتائج القطاع 

 

 2018يونيو  30منتهية في الستة أشهر الفترة 

 

الكويت ودول 

مجلس التعاون 

 اإلجمالي  الهند  الخليجي األخرى

 11,427,373  6,559  11,420,814 ايرادات القطاع

 (318,738)  (15,566)  (303,172) نتائج القطاع 
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 التشغيلية للمجموعة موزعة على االقاليم الجغرافية التالية:إن موجودات ومطلوبات القطاعات 

 

 
 يونيو 30

 2019  

 )مدققة(

  2018ديسمبر  31

 يونيو 30

 2018 

      الموجودات

 دول مجلس التعاونالكويت و

 26,391,905  25,604,259 الخليجي األخرى

 

26,315,647 

 475,482  349,866  369,018 الهند

 9,284  9,284  9,284 أفريقيا

 25,982,561  26,751,055  26,800,413 

      

      المطلوبات

 دول مجلس التعاونويت والك

 16,170,172  15,499,395 الخليجي األخرى

 

16,717,827 

 125,643  46,064  48,585 الهند

 891  891  891 أفريقيا

  –  20,369  – مخصصةغير 

 15,548,871  16,237,496  16,844,361 

 

 وإدارة المخاطراألدوات المالية  -16

 

 فئات األدوات المالية

ف المكث تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما تظهر في بيان المركز المالي المرحلي تم

 نة أخرىومدينون وأرصدة مدي وموجودات مالية في أوراق ماليةالمجمع والتي تتمثل في نقد ونقد معادل 

 . وبنك دائن وتمويل من الغير وأرصدة دائنة أخرىودائنون 

 

 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل

وي ذين أطراف بلتزام تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية المبالغ التي يمكن أن يستبدل بها أصل أو يسدد بها إ

ف لمتعارااستخدمت المجموعة االفتراضات والطرق  دراية كافية ورغبة في التعامل على أسس متكافئة. وقد

طبقاً  المجموعة طلوباتعليها في تقدير القيم العادلة لألدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات وم

 لما يلي:

 يتموق نشط سة في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لها نفس الطبيعة والشروط والمتداول 

 تحديدها بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة.

 لعادلة د قيمتها اتحدي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى )فيما عدا المشتقات المالية( يتم

سعر الخصم ومة بإلى التدفقات النقدية المستقبلية المخص طبقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها إستناداً 

 الجاري المتاح بالسوق ألداة مالية مماثلة.

 الدفترية. يمتهاالقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن ق 

 

 المجمع  القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي

لي الي المرحكز الملجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان المريوضح ا

جودات المكثف المجمع وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، حيث يقوم التسلسل الهرمي بتصنيف المو

عادلة يمة التخدمة في قياس القوالمطلوبات المالية الى ثالثة مستويات استنادا الى أهمية المدخالت المس

 للموجودات والمطلوبات المالية. 
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 فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 

 

  اسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ 1مستوى : 

  ت أو تتبعها للموجوداوالتي يمكن  1: معطيات غير األسعار المدرجة المتضمنة في مستوى 2مستوى

 (. وللمطلوبات سواء بصورة مباشرة )كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )معطيات متعلقة باألسعار

  غير  معطيات: معطيات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى معلومات سوقية يمكن تتبعها )3مستوى

 قابلة للمراقبة(. 

 

الهامة  معطياتطلوبات المالية يتم تحديده بناء على أدنى مستوى للالمستوى الذي تصنف ضمنه الموجودات والم

 التي أدت الى قياس القيمة العادلة. 

 

لمرحلي المالي اال يوجد لدى المجموعة موجودات ومطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز 

 .2018يونيو  30و 2019يونيو  30المكثف المجمع كما في 
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