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اختر من القائمة
اسم الشركة
ع.ك.م.شركة حيات لإلتصاالت ش

Company Name
Hayat Communications Co. KSCP

تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة

Board of Directors Meeting Date
2020-03-30

املستندات الواجب إرفاقها بالنموذج

Required Documents

☒ نسخة من البيانات املالية املعتمدة

☒ Approved financial statements
☒ Approved auditor's report
)%( التغيير
Change (%)

السنة املقارنة
Comparative Year
2018-12-31

☒ نسخة من تقرير مراقب الحسابات املعتمد
السنة الحالية
Current Year

البيان
Statement

2019-12-31

-25%

275,375

206,095

-25%

3.15

2.36

-2%

24,603,578

24,104,611

-3%

26,751,055

25,944,712

-11%

13,232,618

11,841,753

-6%

16,237,496

15,251,784

1%

10,081,896

10,230,485

-6%

23,707,285

22,337,248

-3%

3,456,925

3,339,697

-119%

(0.036)

0.007

صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة األم
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent Company
ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة
Basic & Diluted Earnings per Share
املوجودات املتداولة
Current Assets
إجمالي املوجودات
Total Assets
املطلوبات املتداولة
Current Liabilities
إجمالي املطلوبات
Total Liabilities
إجمالي حقوق امللكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
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Total Equity attributable to the owners of the
Parent Company
إجمالي اإليرادات التشغيلية
Total Operating Revenue
صافي الربح (الخسارة) التشغيلية
Net Operating Profit (Loss)
 رأس املال املدفوع/ الخسائر املتراكمة
Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
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)%( التغيير
Change (%)

الربع الرابع املقارن
2018-12-31



الربع الرابع الحالي

Fourth quarter Comparative
Fourth quarter Current Year
Year

البيان
Statement

2019-12-31

-43%

172,490

98,452

-43%

1.98

1.13

9%

5,673,241

6,156,681

15%

872,953

1,003,120

Not Applicable for first Quarter

صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة األم
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent
Company
ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة
Basic & Diluted Earnings per Share
إجمالي اإليرادات التشغيلية
Total Operating Revenue
صافي الربح (الخسارة) التشغيلية
Net Operating Profit (Loss)
 ال ينطبق على الربع األول

)انخفاض صافي الربح (الخسارة/سبب ارتفاع

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to

 ألف69  انخفضت أرباح األسهم األم بمقدار، مقارنة بالعام السابق

Compared to previous year, parent share profits

reduced by KD 69K, drop in Revenue (KD 1.37  مليون دينار كويتي) هو1.37(  وانخفاض اإليرادات، دينار كويتي
Mio) is the main cause for drop company profits.

.السبب الرئيس ي النخفاض أرباح الشركة

بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة (املبلغ
).ك.د

Total Revenue realized from dealing with related
parties (value, KWD)

ال يوجد

NILL

بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة (املبلغ
).ك.د

Total Expenditures incurred from dealing with
related parties (value, KWD)

ال يوجد

NILL
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