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  ش.م.ك.عالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة 
  دولة الكويت

  
   تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 
   السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة

 
  المقدمة

وشركاتها  لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق للشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع ("الشركة األم") 
والبيانات المرحلية المجمعة المكثفة ذات الصلة للربح والخسارة لفترتي   2021يونيو  30التابعة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") كما في 

وق الملكية والتدفقات  الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ والبيانات المرحلية المجمعة المكثفة ذات الصلة لكل من التغيرات في حق
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة    النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية.

سؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات  إن م  ، "التقارير المالية المرحلية".34المكثفة وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
   المالية المرحلية المجمعة المكثفة استناداً إلى مراجعتنا.

 
  نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للشركة" المتعلق بمهام  2410قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 
حاسبية  راجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة مبدئية إلى الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمالم 

قيق الدولية  وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التد
  رأياً يتعلق بالتدقيق.  وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي

 
  االستنتاج

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها من جميع استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن 
  . 34النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
  تقرير حول مراجعة المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ونود أن نوضح    كثفة المجمعة تتفق مع السجالت المحاسبية للشركة األم.إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية الم
لسنة  1لقانون الشركات رقم  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةأيضاً أنه لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أي مخالفات خالل فترة 

، والتي قد يكون لها 2021يونيو    30األم، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  والئحته التنفيذية وال لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة    2016
  تأثير جوهري على أعمال الشركة األم أو مركزها المالي.

 
لسنة   7ألحكام القانون رقم  2021يونيو  30كما نفيد بأنه خالل مراجعتنا، لم نبلغ عن أي مخالفات مادية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

والتي قد يكون لها أثر مادي على  2021يونيو  30بشأن هيئة أسواق المال واألنظمة ذات الصلة، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  2010
  أعمال الشركة األم أو على مركزها المالي.
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  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

   بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

 

  تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  16إلى  7المرفقة على الصفحات من إن اإليضاحات 
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  فترة الثالثة أشهر 

  يونيو 30المنتهية في 
  فترة الستة أشهر  

  يونيو 30المنتهية في 
  2020   2021   2020   2021اإليضاح  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)  
         

635,148  15  اإليرادات    274,138   680,294   294,110 
         

)61,172(   مصروفات تشغيلية    )58,110(   )121,728(   )124,835(  
)37,303(   مصروفات بيع ومصروفات عمومية وإدارية   )37,151(   )75,850(   )77,549(  

   16  بالصافي - تكاليف التمويل  )2,514(   )2,286(   )4,339(   )4,343(  
)35,234(   استهالك وإطفاء   )36,150(   )73,097(   )74,399(  

    بالصافي -مصروفات أخرى  )800(   )646(   )1,580(   )1,338(  

الربح قبل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، ضريبة الدخل  
ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم  

   العمالة الوطنية والزكاة

 
 

612,11  

  
 

931,3  

 

086,18   646,11  
         

)156(   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   )156(   )312(   )317(  
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ضريبة دعم العمالة

  17  الوطنية والزكاة
 

)203(  
  

)159(  
 

)235(   )370(  
253,11   الربح قبل ضريبة الدخل    616,3   539,17   959,10  

         

)3,124(   ضريبة الدخل   )3,017(   )7,564(   )7,715(  
129,8   ربح الفترة    599  975,9   244,3  

         

          العائد إلى:

982,5   مساهمي الشركة األم    )64(   965,6   660,1  
147,2   الحصص غير المسيطرة   663  010,3   584,1  

  129,8   599  975,9   244,3  
         
         

  13  األساسية والمخففة (بالفلس) ربحية / (خسارة) السهم 
 

11.94 
  

)0.13(  
 

13.90  3.31 

 
 
 
 
 



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثف المجمع المرحلي بيان الدخل الشامل 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

  تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  16إلى  7إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
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  فترة الثالثة أشهر 

  يونيو 30المنتهية في 
  فترة الستة أشهر  

  يونيو 30المنتهية في 
  2021   2020   2021   2020  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)  
         

129,8   ربح الفترة    599  975,9   244,3  
         

          الدخل الشامل اآلخر 
بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في بيان الربح أو الخسارة المرحلي

   المكثف المجمع
   

    

القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية التيتأثير صافي التغيرات في  
   يتم إدراجها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 
2 

  
 
-  -  - 

         
البنود المعاد تصنيفها أو التي يمكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى

   بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف
   

    

   الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية فروق الصرف 
 
)1,311(  

 
)13,623(   )17,590(   )8,333(  

)1,309(   إجمــالي الخسارة الشاملة األخرى للفترة   )13,623(   )17,590(   )8,333(  

   إجمالي الدخل الشامل /(الخسارة) للفترة
 

820,6  
 

)13,024(   )7,615(   )5,089(  
         

          العائد إلى:

115,5   مساهمي الشركة األم    )10,272(   )7,782(   )3,869(  
705,1   حصص غير مسيطرة    )2,752(   167  )1,220(  

  820,6   )13,024(   )7,615(   )5,089(  
         



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثف المجمع المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

  مات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلو  16إلى  7إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
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  رأس
  المال

  الخزينة
  أسهم

احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

  األخرى
  أرباح مرحلة  احتياطيات

حقوق الملكية 
العائدة إلى 

مساهمي الشركة 
  األم

حصص غير 
  مسيطرة

  اإلجمالي
 حقوق الملكية

                
403,50  2021يناير  1الرصيد في    )3,598 (   )291,733 (   941,242   691,553   704,551   068,100   772,651  

                

                 الدخل الشامل

965,6  6,965  -   -   -   -   ربح الفترة    010,3   975,9  
) 14,747(  -   -   الخسارة الشاملة األخرى للفترة     -   -  )14,747 (   )2,843 (   )17,590 (  

) 14,747(  -   -   إجمالي (الخسارة )/ الدخل الشامل للفترة    -  6,965  )7,782 (   167  )7,615 (  
) 124(  -   -   -   -   التحويل إلى صندوق اتحاد الموظفين    )124 (   )41 (   )165 (  

) 7,517(  -   -   -   -   ) 14توزيعات أرباح (إيضاح    )7,517 (    -  )7,517 (  
التابعة إلى اتتوزيعات أرباح الشرك

) 7,254(  -   -   -   -   -   -   غير المسيطرة  الحصص   )7,254 (  
403,50  2021يونيو  30الرصيد في    )3,598 (   )306,480 (   941,242   015,553   281,536   92,940  221,629  

                
403,50  2020يناير  1الرصيد في    )3,598 (   )293,437 (   669,242   921,575   958,571   104,792  750,676  

                

                 الدخل الشامل

660,1  -   -   -   -   ربح الفترة    660,1   1,584  244,3  
) 5,529(  -   -   الخسارة الشاملة األخرى للفترة     -   -  )5,529 (   )2,804 (   )8,333 (  

) 5,529(  -   -   إجمالي (الخسارة )/ الدخل الشامل للفترة    -  1,660  )3,869 (   )1,220 (   )5,089 (  
) 122(  -   -   -   -   التحويل إلى صندوق اتحاد الموظفين    )122 (   )40 (   )162 (  

) 25,058(  -   -   -   -   ) 14توزيعات أرباح (إيضاح    )25,058 (    -  )25,058 (  
التابعة إلى اتتوزيعات أرباح الشرك

) 3,776(  -   -   -   -   -   -   غير المسيطرة  الحصص   )3,776 (  
403,50  2020يونيو  30الرصيد في    )3,598 (   )298,966 (   669,242   401,552   909,542   756,99   665,642  



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثف المجمع  المرحلي بيان التدفقات النقدية 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

  تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  16إلى  7إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
6  

   
  يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في   
  2020   2021 اإليضاح 
  (غير مدققة)    (غير مدققة)  

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

539,17   الربح قبل ضريبة الدخل   959,10  
     

      تعديالت ل:

097,73   استهالك وإطفاء    399,74  
) 1,251(  16  إيرادات تمويلية    )1,499 (  

803,2   الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المــالية    023,9  
) 50(  22   الخسارة/(الربح) من بيع ممتلكات ومعدات  

590,5  16  تكاليف تمويل    842,5  
 370   235   17  للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة مخصص مؤسسة الكويت 

    مخصص المخزون بطيئ الحركة  )283 (   088,1  
 911   984    مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  98,736  043,101  
      التغيرات في رأس المال العامل:

) 12,607(   مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى    1,556 
 148  356   العقد وموجودات المؤجلة العقد تكلفة

 39  120   موجودات أخرى غير متداولة 
954,4  532   مخزون   

) 597(  (13,085)    دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى   
) 5,322(  (4,501)    إيرادات مؤجلة   

) 1,157(  99   مطلوبات العقود   
771,2    مطلوبات أخرى غير متداولة   304 

421,72   النقد الناتج من العمليات   968,100  
) 1,598(   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة    )691 (  

) 5,629(   المدفوعة   الضرائب   )11,192 (  
085,89  65,194   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  

     

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

510,1   ودائع ألجلالنقص في    944,10  
) 29,035(  6  شراء ممتلكات ومعدات   )33,810 (  

 131  110   متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
) 2,702(  7  شراء موجودات غير ملموسة    )2,345 (  

251,1   إيرادات التمويل المقبوضة    499,1  
) 28,866(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماريّة   )23,581 (  

     

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

) 2,372(   تكاليف تمويل مدفوعة    )2,524 (  
) 7,580(   توزيعات أرباح مدفوعة    )24,156 (  

) 3,704(   غير مسيطرة  صعة إلى حصبتا اتتوزيعات أرباح مدفوعة من قبل شرك   )3,615 (  
) 165(   الموظفين الدفع إلى صندوق اتحاد    )162 (  
 26,071   33017   متحصالت من قروض

) 50,262(  (38,018)    سداد قروض   
) 13,850(   سداد أصل الدين وعنصر الفائدة في التزام اإليجار    )13,854 (  

) 32,672(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   )68,502 (  
     

) 818(   أثر تحويل عمالت أجنبية   360,1  
     

838,2   صافي التغير في النقد والنقد المعادل   )1,638 (  
 60,416  85,533   النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

371,88  8  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة   778,58  

 
 



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثفة المجمعة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

7  

 
  التأسيس واألنشطة 1

 
إن الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ("الشركة األم") هي شركة مساهمة كويتية تأسست بموجب المرسوم األميري بتاريخ 

  "المجموعة") هي كما يلي:. إن أغراض الشركة األم وشركاتها التابعة (يشار إليهم بـ 1997أكتوبر  10
 

شراء و توريد و تركيب وإدارة و صيانة أجهزة و معدات االتصاالت الالسلكية و خدمات الهواتف المتنقلة و نظام المناداة    -
  وغيرها من الخدمات الالسلكية؛

 
  استيراد وتصدير األجهزة والمعدات واألدوات الالزمة ألغراض الشركة األم؛  -

 
استئجار خطوط االتصال والتسهيالت الالزمة لتقديم خدمات الشركة األم وذلك بالتنسيق ودون تداخل أو تعارض شراء أو   -

  مع الخدمات التي تقدمها الدولة؛
 

  شراء امتيازات التصنيع ذات العالقة المباشرة بخدمات الشركة األم من الشركات الصناعية وتصنيعها في الكويت؛  -
 

ات أخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات االتصاالت الالسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات أو إدخال أو إدارة خدم  -
  جعلها متكاملة؛

 
إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة األم بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات   -

  االختصاص داخل الكويت وخارجها؛
 

  راضي وإنشاء وبناء المنشآت الالزمة لتحقيق أغراض الشركة األم؛شراء وتملك األ  -
 

  شراء كافة المواد واآلالت الالزمة لقيام الشركة األم بأغراضها وصيانتها بكافة الطرق الحديثة الممكنة؛  -
 

بل شركات وجهات استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من ق  -
  متخصصة وتخويل مجلس اإلدارة القيام بذلك؛ و

 
يجوز للشركة األم أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد   -

  بها. تساعدها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها
 
تعمل الشركة األم بموجب ترخيص من وزارة االتصاالت بدولة الكويت وأيًضا في أماكن أخرى من خالل الشركات التابعة في منطقة 

   ) وجزر المالديف. إن أسهم الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت.MENAالشرق األوسط وشمال إفريقيا (
 

لالستثمارات العالمية ذ.م.م ("الشركة األم")، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة أوريدو ش.م.ق. إن الشركة هي شركة أوريدو 
   ("أوريدو") ("الشركة األم الكبرى")، وهي شركة مساهمة قطرية مدرجة بسوق قطر لألوراق المالية.

 

، دولة  13007، الصفاة 613دولة الكويت، ص.ب. يقع مكتب الشركة األم المسجل في برج أوريدو، شارع السور، مدينة الكويت، 
  الكويت.

 
   .2021يوليو  27تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 
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  أساس اإلعداد 2
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  ، التقارير المالية المرحلية. وال  34المكثفة المجمعة وفقا
تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية المجمعة السنوية الكاملة  

وفي رأي اإلدارة أن كافة التعديالت التي تتضمن االستحقاقات االعتيادية المتكررة التي  المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
   تعتبر ضرورية للعرض العادل قد تم إدراجها.

 
ال تعبّر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي   2021يونيو  30إن نتائج األعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في 

. للحصول على معلومات إضافية، يُرجى الرجوع للبيانات المالية السنوية المدققة المجمعة 2021ديسمبر  31نتهي في سوف ت
   .2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 

 
  للمجموعة. تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض

 
  السياسات المحاسبية الهامة  3

 
ة  تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المجمعة المكثفة المرحلية مع تلك المطبقة في إعداد البيانات المالي

نوية على المعايير الدولية للتقارير باستثنــاء تطبيق التعديالت والتحسينات الس 2020ديسمبر  31السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 
   .2021يناير  1المالية والمتعلقة بالمجموعة وواجبة التطبيق بالنسبة لفترة التقارير السنوية التي تبدأ من 

 
لتي تبدأ من لم يكن للتعديالت و / أو التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الفترة المحاسبية السنوية ا

  أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو أداء المجموعة. 2021يناير  1
 

  األحكام والتقديرات 4
 

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات يمكن أن تؤثر على تطبيق 
   السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  الموحدة،عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
موعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها المطبقة على البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة كما في وللسنة للمج

   .2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

   19-تأثير كوفيد
 

المجموعة فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أخذ أي  ، نظرت  19-خالل الفترة الحالية، وبسبب استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن كوفيد
   تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر في االعتبار واإلبالغ عنها في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
 

على الكيانات   19-الحد األدنى من تأثير كوفيد  مع األخذ في االعتبار  النقد،أجرت المجموعة تقييًما نوعيًا الستثماراتها في وحدات توليد  
بمعايير الميزانية والصناعة التي   2021يونيو  30العاملة في قطاع االتصاالت، وقارنت النتائج الفعلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لم يتغير. 2020ديسمبر  31أكد أن تقييم انخفاض القيمة كما في 
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  األحكام والتقديرات (تتمة)         4
 

  (تتمة) 19تأثير كوفيد 
 

. يتم تقدير  2021يونيو  30قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
لعوامل االقتصاد الكلي، والزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على التوقعات المستقبلية ذات الصلة  

  وتقييم مؤشرات انخفاض قيمة التعرض في القطاعات المحتمل تأثرها.
 

تراقب المجموعة الوضع عن كثب وقامت بتفعيل خطتها الستمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة أعطال 
من أجل تعزيز السيولة والحفاظ على األعمال. عالوة على ذلك، أعدت المجموعة توقعات   19-يروس كوفيداألعمال الناتجة عن تفشي ف

ثير مالية لمدة اثني عشر شهًرا من تاريخ الموافقة على هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية، مع األخذ في االعتبار تقدير تأ
  .19-األعمال المستمرة بكوفيد

 
  موجودات حق االستخدام 5

 

 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 

 124,307  124,307  121,109  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
 13,705  24,474  5,260  إضافات

)10,627(  اإلطفاء خالل الفترة/السنة   )22,443 (   )10,946 (  
)656(  تخفيض على اإلنهاء المبكر   )3,082(   )1,566(  
)1,809(  آثار تحويل عمالت أجنبية    )2,147(   )2,007(  

 123,493  121,109  113,277  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة
 

  ممتلكات ومعدات  6
 

 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
      

 502,329  502,329  481,044  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
 33,810  99,590  29,035  إضافات

)132(  استبعادات   )108(    )81(  
)53,795(  استهالك الفترة/ السنة   )104,593 (    )53,820 (  

)151(  تحويالت   )28(    )69(  
)8,570(  آثار تحويل عمالت أجنبية    )16,146 (    )12,111 (  

 470,058  481,044  447,431  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة
 

  موجودات غير ملموسة وشهرة 7
 

 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
      

 315,708  315,708  313,435  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
 2,345  4,676  2,702  إضافات
)8,675(  الفترة/ السنة إطفاء   )19,245 (   )9,633(  

 69  28  151  تحويالت
)11,523(  آثار تحويل عمالت أجنبية    12,268  1,378 

 309,867  313,435  296,090  الفترة/ السنةصافي القيمة الدفترية في نهاية  
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  موجودات غير ملموسة وشهرة (تتمة) 7
 
تحدد المجموعة ما إذا كانت الشهرة أو الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة قد انخفضت قيمتها، على األقل  

القيمة. يتطلب هذا تقديراً للمبلغ القابل لالسترداد من الوحدات المولدة على أساس سنوي ما لم يكن هناك أي مؤشرات على انخفاض 
ناقًصا   للنقد التي تم تخصيص هذه البنود لها. يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد بناًء على حسابات القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة

  تكلفة البيع إذا كان ذلك أعلى.
 

 : 2020يونيو  30ألف دينار كويتي و 168,455: 2020ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 161,375تم تخصيص شهرة بمبلغ  
  30ألف دينار كويتي و  1,927:  2020ديسمبر    31ألف دينار كويتي (  1,927ألف دينار كويتي) ألوريدو تونس إس إيه و  160,770

است تلكو ذ.م.م. تستند المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد إلى قيمتها  ألف دينار كويتي) لشركة ف  1,927:  2020يونيو  
في  قيد االستخدام المقدرة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم توليدها من االستخدام المستمر لهذه الوحدات المولدة للنقد. كما

ة لالسترداد ألوريدو تونس إس إيه وشركة فاست تلكو ذ.م.م أكثر من القيم الدفترية  ، كانت المبالغ المقدرة القابل2020ديسمبر  31
  .2021يونيو  30ذات الصلة وتعتقد اإلدارة أنه لم يطرأ أي تغيير على هذا التقييم كما في 

 
  أرصدة لدى البنوك ونقدية 8

 

 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
      

 77,909  104,348  105,659  أرصدة لدى البنوك ونقدية
)28(  الخسارة االئتمانية المتوقعة    )45(   )32(  

 105,631  104,303  77,877 
ناقصاً: الودائع ذات آجال استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر 

)4,914(  أو أكثر   )7,463(   )5,711(  
)12,346(  ناقصاّ: الودائع المقيدة   )11,307 (   )13,388 (  

النقد والنقد المعادل حسب بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف
 58,778  85,533  88,371  المجمع

 
% 12.31% إلى  0.52:  2020ديسمبر    31% سنوياً (7.25% إلى  0.20تراوح معدل الفائدة الفعلي على الودائع التي تحمل فوائد من  

ّ  %12.31% إلى 0.07:  2020يونيو  30سنوياّ و   ).سنويا
 

  احتياطيات أخرى 9
 

 
 عالوة
  إصدار

احتياطي 
  قانوني

 احتياطي
  عام

الربح من بيع 
  أسهم خزينة

احتياطي 
 القيمة
  العادلة

احتياطيات 
  أخرى

 إجمالي
 االحتياطيات

              
) 2,962(  6,914  136,743  32,200  66,634  2021يناير  1الرصيد في    3,412  242,941 

 -   -   -   -   -   -   - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 
) 2,962(  6,914  136,743  32,200  66,634  2021يونيو  30الرصيد في    3,412  242,941 

              
) 2,794(  6,914  136,303  32,200  66,634  2020يناير  1الرصيد في    3,412  242,669 

 -   -   -   -   -   -   -   الدخل الشامل اآلخر للفترة 
) 2,794(  6,914  136,303  32,200  66,634  2020يونيو  30الرصيد في    3,412  242,669 
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  القروض 10
 

 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
      

       الجزء المتداول 

20,000   12,000  13,000  مستحق إلى بنوك محلية  
33,212   16,536  14,854  مستحق إلى بنوك محلية مرتبطة بالشركات التابعة   

 27,854  28,536   53,212  
      

       الجزء غير المتداول  

 28,075  33,488  27,849  مستحق إلى بنوك محلية مرتبطة بالشركات التابعة
 

  18,187وألف دينار كويتي    15,202:  2020يونيو    30ديسمبر و  31ألف دينار كويتي (  16,740تستحق الديون غير المضمونة بمبلغ  
ألف دينار كويتي على التوالي) إلى بنوك في الجزائر. وتخضع هذه الديون للعديد من االلتزامات والتعهدات المالية على مدار فترات 

  هذه الديون والمقومة بالدينار الجزائري.
 

ألف دينار كويتي  7,119و ألف دينار كويتي 7,035: 2020يونيو  30ديسمبر و 31ألف دينار كويتي ( 1,974تستحق ديون بمبلغ 
على التوالي) إلى بنوك في فلسطين مضمونة بموجودات ثابتة للشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة فلسطين. هذه الديون مقومة بالدوالر 

  األمريكي.
 

ألف دينار  12,000: 2020يونيو  30ديسمبر و 31ألف دينار كويتي ( 13,000تستحق الديون غير المضمونة للشركة األم بمبلغ 
دينار كويتي على التوالي) إلى بنوك في الكويت والتي تخضع لتعهدات مالية على مدار فترات هذه الديون. هذه  20,000كويتي و

  الديون مقومة بالدينار الكويتي.
 

 17,093: 2020يونيو  30ديسمبر و 31ألف دينار كويتي ( 11,668تستحق الديون غير المضمونة ألوريدو تونس إس إيه بمبلغ 
ألف دينار كويتي على التوالي) إلى بنوك في تونس والتي تخضع لبعض التعهدات المالية التي يجب  23,027ألف دينار كويتي و

  االلتزام بها على أساس سنوي. هذه الديون مقومة بالدينار التونسي.
    
ألف دينار  12,954ألف دينار كويتي و 10,694: 2020يونيو  30ديسمبر و 31ألف دينار كويتي ( 12,321تستحق ديون بمبلغ 

كويتي على التوالي) إلى بنوك في جزر المالديف مضمونة بودائع ثابتة لشركة أوريدو مالديف ليمتد. هذه الديون مقومة بالدوالر  
  األمريكي.

 
  مطلوبات اإليجار 11

 

 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
مدققة)(غير    (غير مدققة)  (مدققة)  
      

 126,171  126,171  125,843  في بداية الفترة/السنة
 13,705  24,474  5,260  إضافات

 3,318  6,898  3,218  مصروف الفائدة على التزام اإليجار
)13,850(  سداد مطلوبات اإليجار بما في ذلك الفوائد   )26,280 (   )13,854 (  

)841(  اإلنهاء المبكرتخفيض على    )3,542(   )1,743(  
)1,929(  تعديالت الصرف   )1,878(   )1,943(  

 125,654  125,843  117,701  في نهاية الفترة/السنة
 
 
 
 
 



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثفة المجمعة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

12  

  مطلوبات اإليجار (تتمة) 11
 

مطلوبات اإليجار ضمن وظيفة ال تواجه المجموعة مخاطر سيولة جوهرية فيما يتعلق بمطلوبات اإليجار الخاصة بها. تتم مراقبة 
  الخزينة في المجموعة.

 

  مطلوبات اإليجار 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 

 15,747  17,997  17,733  متداولة
 109,907  107,846  99,968  غير متداولة

 125,654  125,843  117,701  الفترة/ السنةصافي القيمة الدفترية في نهاية  
 

  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 12
 

 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
      

 159,557  171,506  161,577  مصروفات مستحقة
 73,529  90,555  85,160  دائنون تجاريون 
 14,049  13,496  17,394  ضرائب أخرى مستحقة 

 8,639  10,558  9,217  أرصدة دائنة للموظفين
 7,224  6,682  10,168  توزيعات أرباح مستحقة 
    11,510  10,774  10,690  أرصدة دائنة أخرى 

 294,206  303,571  274,508 
 

  ربحية السهم األساسية والمخففة لكل سهم 13
 

  ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة لمساهمي الشركة األم كما يلي:تم احتساب 
 

 
  فترة الثالثة أشهر 

  يونيو   30المنتهية في  
  فترة الستة أشهر 

  يونيو  30المنتهية في 
 2021  2020  2021  2020 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
        

(خسارة) الفترة العائد إلى مساهمي ربح/ 
   الشركة األم (ألف دينار كويتي)

 
 

5,982 

 

)64(  

 

6,965  1,660 
          عدد األسهم القائمة:

  المتوسط المرجح لعدد األسهم
   المدفوعة (باأللف)

 
504,033 

 
504,033 

 
504,033  504,033 

  المتوسط المرجح لعدد أسهم
   الخزينة (باأللف)

 
)2,871(  

 
)2,871(  

 
)2,871(   )2,871(  

  المتوسط المرجح لعدد األسهم
   القائمة (باأللف)

 
 

501,162 

 

501,162 

 

501,162  501,162 

  ربحية/ (خسارة) السهم األساسية
  والمخففة العائدة لمساهمي الشركة

   األم (فلس)

 
 
 

11.94 

 

)0.13(  

 

13.90  3.31 
 

  : ال شيء). 2020يونيو  30: ال شيء و 2020ديسمبر  31( 2021يونيو  30كما في ال توجــد هناك أسهم مخففة 
 
 



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثفة المجمعة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

13  

  توزيعات أرباح 14
 

على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة  2021مارس  1وافقت الجمعية العمومية السنوية للشركة األم في اجتماعها المنعقد في 
ألف دينار كويتي للسنة   7,517فلسا لكل سهم بقيمة  15توزيعات أرباح نقدية بواقع ، وعلى سداد 2020ديسمبر  31المنتهية في 
ألف دينار كويتي للسنة المنتهية    25,058فلسا لكل سهم بقيمة    50: توزيعات أرباح نقدية بواقع  2020(  2020ديسمبر    31المنتهية في  

  .2021رس ما 28) لمساهمي الشركة األم المسجلين كما في 2019ديسمبر  31في 
 

  اإليرادات 15
 

 
 فترة الثالثة أشهر 

يونيو   30المنتهية في    
 فترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في   
 2021  2020  2021  2020 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
        

   إيرادات من تقديم خدمات االتصاالت
 

133,287 
  

126,448 
 

264,086  
 

265,935 
 27,802  30,187  11,605  15,156   مبيعات معدات االتصاالت 

 373  407  221  192   أخرى
  148,635  138,274  294,680  294,110 

 
  بالصافي -تكاليف تمويل  16

 

  
 فترة الثالثة أشهر 

يونيو   30المنتهية في    
 فترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في   
  2021  2020  2021  2020 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
         

586   569   إيرادات تمويلية     1,251    1,499  
)3,083(   تكاليف تمويل    )2,872(   )5,590(   )5,842(  

  )2,514(   )2,286(   )4,339(   )4,343(  
 

  وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاةحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  17
 

  
 فترة الثالثة أشهر 

يونيو   30المنتهية في    
 فترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في   
  2021  2020  2021  2020 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
         

)60(   مؤسسة الكويت للتقدم العلمي    )4(   )72(    )24(  
)102(   ضريبة دعم العمالة الوطنية    )111(   )116(    )247(  

)41(   الزكاة    )44(   )47(    )99(  
  )203(    )159(   )235(    )370(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثفة المجمعة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

14  

  معامالت األطراف ذات العالقة 18
 

الرئيسية للمجموعة وشركة أوريدو تمثل األطراف ذات الصلة، المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة 
ش.م.ق.ع وتلك الشركات التي تدار بشكل مشترك أو الشركات التي يؤثر فيها هؤالء األطراف بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير 

ت عالقة  وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تم حذف المعامالت بين الشركة األم وشركاتها التابعة، وهي أطراف ذا
  بالشركة األم، عند التجميع ولم تظهر ضمن هذا اإليضاح. فيمــا يلي المعامالت مع األطراف ذات الصلة:

 
  األرصدة المدرجة في بيان المركز المــالي المرحلي المكثف المجمع  (أ)

 

 
يونيو 30  

2021  
ديسمبر  31  

2020  
يونيو  30  

2020 
مدققة) (غير   (مدققة)   (غير مدققة)   
      

 10,485  11,889  13,280  مستحق إلى مجموعة أوريدو ذ.م.م.
 1,304  1,553  1,771  مستحق إلى مجموعة أوريدو آي. بي. ذ.م.م.

  مستحق إلى الشركة العمانية القطرية لالتصاالت
  -   53  ش.م.ع.ع

 
 - 

 660  1,019  405  مستحق من الشركة األم النهائية 
 566  577  569  آسياسيل كوميونيكيشنز ش.م.خمستحق من  

 12  12  12  مستحق من بي تي إندوسات تي بي كيه 
  مستحق من الشركة العمانية القطرية لالتصاال

  7  -  ش.م.ع.ع.
 
8 

 
  (ب)       المعامالت المدرجة في بيان الربح أو الخسارة المجمع المكثف المرحلي

 

  
فترة الثالثة أشهر   

يونيو   30المنتهية في    
 فترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في   
  2021  2020  2021  2020 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

          إيرادات من:

 2,659  2,148  1,887  704   الشركة األم النهائية 
 158  -  1  -   آسياسيل كوميونيكيشنز ش.م.ع.

  الشركة العمانية القطرية لالتصاالت 
   ش.م.ع.ع.

 
- 

  
- 

 

-  
 
2 

         

          مصاريف تشغيلية لـ:

 443  319  129  125   الشركة األم النهائية 
)12(  -   مجموعة أوريدو ذ.م.م.   -  - 

 5  -  -  -   آسياسيل كوميونيكيشنز ش.م.ع.

  لالتصاالت الشركة العمانية القطرية  
   ش.م.ع.ع.

 
1 

  
2 

 
50  

 
25 

 2  -  -  -   بي تي إندوسات تي بي كيه 
         

أتعاب اإلدارة المستحقة إلى مجموعة أوريدو  
   ذ.م.م. 

 
3,190 

  
2,523 

 
6,329  

 
5,874 

رسوم رخصة العالمة التجارية المستحقة إلى  
   مجموعة أوريدو آي. بي. ذ.م.م. 

 
875 

  
779 

 
1,739  

 
1,740 

         

          تعويض موظفي اإلدارة العليا: 

 3,571  3,572  1,660  1,744   منافع قصيرة األجل
 333  285  152  133   منافع نهاية الخدمة 

  1,877  1,812  3,857  3,904 
 
 



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثفة المجمعة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

15  

  المطلوبات المحتملة واالرتباطات 19
 

 
يونيو  30  

2021  
ديسمبر 31  

2020  
يونيو  30  

2020 
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
      

       ارتباطات رأسمـالية

 48,539  32,181  36,369  لالستحواذ على ممتلكات ومعدات
 52,063  51,452  50,929  لالستحواذ على رخصة جوال فلسطين

 87,298  83,633  100,602 
      

       المطلوبات المحتملة

 3,075  3,893  4,626  خطابات ضمان
 7,080  8,006  7,557  خطابات اعتماد

 12,183  11,899  10,155 
 

  التقاضي والمطالبات:
 

إلى  2016يناير  1ألف دينار كويتي من أوريدو تونس إس إيه لفترات الربط من  8,924مطالبات ضريبية إضافية بمبلغ   (أ) 
استجابت اإلدارة لهذا اإلخطار وتعتقد أن احتماالت حل هذه المطالبات من السلطات الضريبية في تونس.    2017ديسمبر    31

  لصالح المجموعة جيدة. 
 

ألف دينار كويتي من شركة وطنية لالتصاالت الجزائرية إس بي إيه (شركة وطنية)  871مطالبات ضريبية إضافية بقيمة   (ب) 
  الضريبية في الجزائر.من السلطات  2016ديسمبر  31إلى  2013يناير  1لفترات الربط من 

 

ألف دينار كويتي فيما يتعلق ببعض االنتهاكات المزعومة   25,082، طالب البنك المركزي الجزائري بمبلغ  2019في أكتوبر    (ج) 
  .تمييزللعمالت األجنبية من قبل شركة وطنية. وتقوم شركة وطنية حاليًا باالستئناف ضد هذا االدعاء في محكمة ال

 

، حصل بائع ثالث لشركة وطنية لالتصاالت الجزائرية على أمر من السلطات القضائية الجزائرية بحجز   2019أكتوبر  في    (د) 
  ألف دينار كويتي من الحساب المصرفي لشركة وطنية. استأنفت شركة وطنية أمام المحكمة ضد هذا األمر. 1,926مبلغ 

 

ألف دينار كويتي فيما يتعلق بعدم االمتثال   302ة الجزائرية غرامة بمبلغ  فرضت سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكتروني  (هـ) 
. اعترضت شركة وطنية على الغرامة عن طريق إرسال خطاب اعتراض إلى سلطة ضبط البريد 2018لقواعدها في سنة  

ط البريد واالتصاالت واالتصاالت اإللكترونية الجزائرية واستأنفت أمام مجلس الدولة ضد الغرامة التي فرضتها سلطة ضب
  اإللكترونية الجزائرية.

 

ألف دينار كويتي من المحكمة المدنية االبتدائية في  1,308تبلغ الدعاوى المرفوعة ضد أوريدو مالديف بي إل سي بمبلغ   (و)  
ضد هذه جزر المالديف بدعوى خرق العقد بناًء على دعوى مدنية رفعها طرف ثالث. استأنفت أوريدو مادليف بي إل سي 

. تعتقد اإلدارة أن احتماالت حل هذه الدعوى لصالح المجموعة 2019الدعوى أمام المحكمة العليا لجزر المالديف في يناير  
  جيدة. 

 

تم إلغاء جزء من التعرفة التنظيمية المفروضة على مشغلي االتصاالت المتنقلة في الكويت من قبل وزارة االتصاالت منذ   (ز) 
. وبناًء على ذلك، فإن المجموعة لديها موجودات محتملة 2017قبل محكمة التمييز الكويتية في أبريل  من    2011يوليو    26

في شكل استرداد التعريفة التنظيمية الزائدة المدفوعة. تقوم المجموعة حاليًا بتقدير المبلغ القابل لالسترداد والذي يخضع 
  لموافقة السلطات القضائية. 

 

  الماليةإدارة المخاطر  20
 

إن جميع الجوانب من أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة والسياسات متوافقة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية المجمعة 
  .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 

  المكثفة المجمعة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (كافة المبالغ المذكورة باأللف دينار كويتي ما لم يذكر دون ذلك)

    

  تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  16إلى  7إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
16  

  معلومات القطاع 21
 

هــا مختلفة، داخل الكويت وخارج الكويت. تم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي يتم مراجعتتنظم اإلدارة المنشأة استناداً إلى مناطق جغرافية 
اإليرادات وصافي الربح/ (الخسارة) وإجمــالي  عبشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي لكي يتم توزيع الموارد على القطاعات وعلى أدائها. يستند التحليل الجغرافي إلى موق

  الموجودات كمــا يلي:
 

    خارج الكويت   

 اإلجمالي  غير موزعة  أخرى   المالديف  الجزائر   تونس  داخل الكويت 
              

يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
               (غير مدققة) 2021

 264,493  -  16,348  16,823  92,492  59,318  79,512  الوقتبمرور  -إيرادات القطاع 
 30,187   -  222  223  114  6,410  23,218  في نقطة زمنية -إيرادات القطاع  
 294,680  -  16,570  17,046  92,606  65,728  102,730  إيرادات القطاع 
)1,261(  صافي ربح القطاع قبل الضريبة    11,341  3,254  5,059  1,953  )2,807(   17,539 
)22,967(  استهالك وإطفاء    )12,707(  )28,029(  )2,908(  )3,679(   )2,807(   )73,097(  

)1,120(  بالصافي -تكاليف التمويل    )967(   )2,012(   )214(   )26(   -  )4,339(  
)498(  ضريبة الدخل     )4,776(   )1,069(   )751(   )470(   -  )7,564(  

              
 2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 

               (غير مدققة)

 266,309  -  14,827  18,719  93,812  56,506  82,445  بمرور الوقت -إيرادات القطاع 
 27,801  -  264  268  297  5,247  21,725  في نقطة زمنية -إيرادات القطاع  
 294,110  -  15,091  18,987  94,109  61,753  104,170  إيرادات القطاع 
)3,091(  صافي ربح القطاع قبل الضريبة    10,349  147  5,685  961  )3,092(   10,959 
)21,116(  استهالك وإطفاء    )13,820(   )29,819(   )2,819(   )3,733(   )3,092(   )74,399(  

)1,402(  بالصافي -تكاليف التمويل    )1,144(   )1,438(   )168(   )191(   -  )4,343(  
)569(  ضريبة الدخل     )5,651(   )266(   )899(   )330(   -  )7,715(  

              

               (غير مدققة) 2021يونيو  30كما في 

 1,174,611  217,757  70,344  68,650  313,521  174,267  330,072  موجودات القطاع
 545,390  -  38,570  28,119  152,445  120,200  206,056  مطلوبات القطاع

              
               (مدققة) 2020ديسمبر  31كمــا في 

 1,221,815  234,612  69,916  66,820  330,682  184,408  335,377  موجودات القطاع
-   41,527  27,936  164,238  124,260  212,082  مطلوبات القطاع   570,043 

              

               (غير مدققة) 2020يونيو  30كما في  
 1,201,325 220,852 70,473 63,565 327,902 164,727 353,806  موجودات القطاع

 558,660  -  33,783  36,766  152,002  112,918  223,191  مطلوبات القطاع 

 


