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 )غير مدقق( المجمع بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف

 2021 مارس 31 للفترة المنتهية في

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس  31

  2021  2020 

 إيضاحات 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

    

 72,162 69,840 3 اإليرادات

 (38,271) (37,242)  مصروفات تشغيلية

 (6,289) (5,895)  تكاليف موظفين 

خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى 

  وموجودات العقود 
(2,032) 

(3,576) 

 (9,720) (10,506)  استهالك وإطفاء 

 (6,982) (5,933)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (239) (130)  تكاليف تمويل 

 (152) 328  أخرى )مصروفات( إيرادات 

 

 ─────── ─────── 

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية 

  والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

8,430 

 

6,933 

    

 (81) (82)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (192) (207)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (77) (81)  الزكاة

 (38) (38)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 ─────── ─────── 

  صافي الربح وااليرادات الشاملة األخرى للفترة

 

8,022 6,545 

 

 ═══════ ═══════ 

 13 16 8 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

 

 ═══════ ═══════ 
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 )غير مدقق( المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف

 2021 مارس 31للفترة 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

       

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

 8,022 8,022     -     -     -     - صافي ربح الفترة 

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

 8,022 8,022     -     -     -     - اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 5     - 5     -     -  معاملة مدفوعات باالسهم 

 (29,962) (29,962)     -     -     -     - ( 5توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

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

 200,238 98,689 (871) 26,241 26,242 49,937 2021مارس  31الرصيد في 

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

       

 215,361 120,303 (562) 22,841 22,842 49,937  2020يناير  1الرصيد في 

 6,545 6,545     -     -     -     - صافي ربح الفترة 

 

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

 6,545 6,545     -     -     -     - إجمالي االيرادات الشاملة للفترة 

 (24,968) (24,968)     -     -     -     - (5توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 

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

 196,938 101,880 (562) 22,841 22,842 49,937   2020مارس  31الرصيد في 

 

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غير مدقق( المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف

  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 أشهر المنتهية في  ثالثةال

 مارس  31
  2021  2020 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
    أنشطة التشغيل 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة  الربح قبل 
 6,933 8,430  أعضاء مجلس اإلدارة   

    
    تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح الفترة بصافي التدفقات النقدية: 

 9,720 10,506  استهالك وإطفاء  
 239 130  تكاليف تمويل

 2,005 70  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى   -خسائر االئتمان المتوقعة 
 1,571 1,962  موجودات عقود   -خسائر االئتمان المتوقعة 

 695 514  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 (46) (109)  رد مخصص مخزون بطيء الحركة 

  ──────── ──────── 
 21,117 21,503  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:  

 (117) (2,397)  مخزون  
 935 1,620  مدفوعات مقدما وموجودات أخرى  

 (8,654) (1,386)  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  
 (957) (1,893)  موجودات العقود  

 17,991 2,199  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  
  ──────── ──────── 

 30,315 19,646  التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  
 (293) (167)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة  

  ──────── ──────── 
 30,022 19,479  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

  ──────── ──────── 
    أنشطة االستثمار  

 (15,645) (3,024)  إضافات إلى ممتلكات ومعدات 
 - (3,531)  إضافات الى موجودات غير ملموسة 

 - -  صافي التدفقات النقدية الناتجة من دمج األعمال 

 6,300 5,395  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل 
  ──────── ──────── 

 (9,345) (1,160)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار 
 

 ──────── ──────── 
    أنشطة التمويل 

 (127) (339)  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 
 (2,238) (2,243)  سداد التزامات عقود تأجير 

 (6,250) (1,250)  سداد تسهيالت تمويل إسالمي  
 (202) (60)  تكاليف تمويل مدفوعة 

  ──────── ──────── 
 (8,817) (3,892)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  

 
 ──────── ──────── 

    

 11,860 14,427  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل  
 52,728 69,527  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة  

 

 ──────── ──────── 
 64,588 83,954  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

 

 ══════ ══════ 
    بنود غير نقدية

 1,888 1,508  تعديل على دائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى نتيجة إضافات إلى مطلوبات عقود تأجير  
 (1,888) (1,508)  تعديل على ممتلكات ومعدات نتيجة إضافات إلى موجودات حق االستخدام  

  ──────── ──────── 
 - -  إجمالي البنود غير النقدية 

  

══════ ══════ 
    يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي  

 82,299 84,065  النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  
ناقصاً: ودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر ولكن أقل من  

  اثني عشر شهراً 

 
(111) (17,711) 

  ──────── ──────── 
  83,954 64,588 
  ══════ ══════ 
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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  

كما أن الشركة األم هي شركة تابعة . 2014ديسمبر  14اريخ وقد تم إدارج أسهم الشركة األم في بورصة الكويت بت

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

للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. "الشركة التابعة"  كواليتي نت% في شركة 100حصة ملكية بنسبة  األمتمتلك الشركة 

 الى الشركة االم وشركتها التابعة باسم "المجموعة"(. )يشار فيما بعد 
 

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 

المتنقلة أجهزة ومعدات االتصاالت الالسلكية )خدمات الهواتف  وإدارة وصيانةشراء وتوريد وتركيب و دولة الكويت

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

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

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

 لة الكويت. ، دو22002، السالمية  181ب.  يقع مقر الشركة األم في دولة الكويت وعنوانها المسجل هو مبنى أولمبيا، ص.
 

من قبل  2021 مارس 31المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في هذه  بإصدارتمت الموافقة 

 .2021 أبريل 28بتاريخ  مجلس إدارة الشركة األم
 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  أساس اإلعداد  .   2
 

 أساس االعداد  2.1

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

 

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

 .2020ديسمبر  31األحدث للسنة المنتهية في  السنوية المدققةالمجمعة البيانات المالية 
 

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

لم يكن لها  2021يناير  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    2021  مارس  31المنتهية في    أشهر  ثالثةإن نتائج التشغيل لفترة ال

المتكررة(  العادية دراج كافة التعديالت )التي تتضمن االستحقاقاتإ. وترى اإلدارة أنه تم 2021ديسمبر  31المنتهية في 

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

  . 2020ديسمبر  31يضاحات حولها للسنة المنتهية في واإل
 

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

 . 2020ديسمبر  31ية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية الكاملة ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المال
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 اإليرادات     3
 

 اإليرادات.االعتراف بإليرادات حسب المصادر الرئيسية وتوقيت االجدول التالي  يوضح
 

  
 أشهر المنتهية في  ثالثةال

 مارس  31

 2021 2020 

 
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

   

   اإليراداتمصادر 

 14,688 15,485 بيع بضاعة

 57,474 54,355 تقديم خدمات

 

 ────────  ──────── 

 69,840 72,162 

 

═══════ ═══════ 
   

   توقيت االعتراف باإليرادات

 14,688 15,485 زمنية معينة في مرحلةمنتجات محولة 

 57,474 54,355 بمرور الزمنمنتجات وخدمات محولة 

 

 ────────  ──────── 

 69,840 72,162 

 

═══════ ═══════ 
 

 الصلةوالمعامالت مع األطراف ذات  رصدةاأل      4
 

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

 يمارسون عليها تأثيراً ملموساً.العليا والشركات التي يسيطرون عليها أو 
 

 :المجمع المدرجة في بيان الدخل الشامل المرحلي المكثفالكبرى  الشركة األمفيما يلي المعامالت الجوهرية مع 
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  مارس  31

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

   المعامالت
   

 2,420 3,022 إيرادات  

 2,530 2,449 *أتعاب إدارة 

 269 626 مصروفات تشغيلية أخرى

 - 1,972 الموجودات غير الملوسة شراء 
 

 اإليرادات. لى نسبة معينة من إالرسوم المحملة من قبل الشركة االم والتي تستند * تمثل اتعاب اإلدارة 
 

: 2020ديسمبر  31) 2021 مارس 31ألف دينار كويتي كما في  16,304بمبلغ  الصلةطراف ذات األإن األرصدة لدى 

ألف دينار كويتي( مدرجة ضمن الدائنين التجاريين واألرصدة   17,088: 2020 مارس 31ألف دينار كويتي و 10,379

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

    ويستحق السداد عند الطلب.
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 الصلة )تتمة(األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات       4
 

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

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

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

   

 435 464 رواتب ومخصصات ومزايا أخرى 

 10 11 مكافأة نهاية الخدمة  

 ──────── ──────── 

 475 445 

 

═══════ ═══════ 

 

 الجمعية العمومية السنوية       5
 

توزيعات أرباح نقدية بواقع  2021مارس    29اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ  

  24,968:  2019ديسمبر    31دينار كويتي )ألف    29,962فلس للسهم( بمبلغ    50:  2019ديسمبر    31فلس لكل سهم )  60

 دينار كويتي(.ألف 
 

 تسهيالت التمويل اإلسالمي       6
 

ألف دينار كويتي   40,000:  2020ديسمبر    31)  دينار كويتيألف    40,000ترتيب تمويل إسالمي بمبلغ    الشركة األملدى  

ألف دينار كويتي من قيمة هذا  20,000، وتم استخدام مبلغ وقدره دينار كويتي(ألف  40,000: 2020 مارس 31و

كما في على أقساط ربع سنوية متساوية.    2020  من أبريل اسنوات اعتبار  3على مدى فترة    يستحق السدادالذي  ،  التمويل

 10,000: 2020ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 8,750 مبلغ تالتسهيال هيبلغ الرصيد القائم من هذ ،2021مارس  31

بيان المركز المالي    مقدمةإن المبلغ المفصح عنه في    ألف دينار كويتي(.  13,750:  2020مارس    31ألف دينار كويتي، و

 تكاليف التمويل وأتعاب عملية التنفيذ المسددة مسبقاً. بعد صافي هو الالمرحلي المكثف المجمع 
 

: 2020ديسمبر  31% )2.25 بمعدل تجاري يبلغ نسبة وتحمل ربحضمان إن تسهيالت التمويل اإلسالمي غير مكفولة ب

 % سنويا(. 3.75: 2020مارس  31% سنويا، و2.62
 

 التزامات ومطلوبات محتملة     7
 

 
  مارس 31 

2021   

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 

   مارس 31
2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي 
    

 32,177 24,265 22,724 التزامات رأسمالية

 

═══════ ═══════ ═══════ 

    مطلوبات محتملة

 7,834 7,443 7,685 خطابات ضمان*

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

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

 مطلوبات مادية. 
 

  



 

                                                              التابعة وشركتهاع. شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة
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 )تتمة( التزامات ومطلوبات محتملة     7
 

 أصل محتمل

التنظيمية المفروضة على شركات  فةي، أبطلت محكمة التمييز في الكويت جزئياً القرار المتعلق بالتعر2017في أبريل 

من قبل وزارة المواصالت في الكويت. وبناء على ذلك، رفعت  2011يوليو  26االتصاالت المتنقلة في الكويت منذ 

 سترداد المبلغ الزائد المدفوع اعتبارا من تاريخ التغيير في اللوائح وحتى تاريخه.إالشركة األم دعوى للمطالبة ب
 

أول درجة   محكمةالرفضت  وقد  .  بناءا على حكم محكمة التمييز  لالستردادالقابل  تقدير المبلغ المحتمل  قامت الشركة األم ب

الشركة األم بالطعن على الحكم االبتدائي الصادر   وبناء عليه قامت ،2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  المطالبة

   .من محكمة أول درجة
 

، أصدرت محكمة االستئناف حكمها لصالح الشركة األم بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره 2020يونيو  30في 

 الطعن بالتمييزوحتى صدور القرار الخاص بألف دينار كويتي. بناءا على هذا الحكم، ال يوجد تأثير مالي حاليا  18,292

  الحكم باتا وتنفيذ الحكم. صيرورةو
 

   ربحية السهم األساسية والمخففة       8

 
 أشهر المنتهية في  ثالثةال

 مارس  31

 2021 2020 
   

 6,545 8,022 ربح الفترة )ألف دينار كويتي(صافي   

 499,366,852 499,366,852 المتوسط المرجح لعدد األسهم   

 13 16 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(   
 

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

 القائمة خالل الفترة.
 

 قطاعات التشغيل     9
 

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

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

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

 وبيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية     10
 

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 
 ر مالءمة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.في السوق األكث 

 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

تتكون الموجودات المالية من النقد والنقد المعادل والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى. تتكون المطلوبات 
 التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمي.المالية من الدائنين 

 

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية. فيما يتعلق بالموجودات 
 تكونشهر(، من المفترض أن  12المالية والمطلوبات المالية السائلة أو التي لها فترات استحقاق قصيرة األجل )أقل من 

 لة. قيمتها العادمقاربة لقيمتها الدفترية 
 

  



 

                                                              التابعة وشركتهاع. شركة االتصاالت الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة( المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة
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  19-المستجدات حول فيروس كوفيد –إفصاحات إدارة المخاطر     11
 

معظم في  والتصاعد بعدد الحاالت 2020 ( الذي بدأ بالتفشي مع بداية عام19 – كوفيدكورونا المستجد )فيروس  تسبب
ً على معظم باإلضافة إلى الهبوط الحاد في   واالقتصاديةاألعمال التجارية  دول العالم ومنها دولة الكويت بالتأثير سلبا

استمرت جائحة ، 2021مارس  31في وكما . بشكل كبير على النمو االقتصادي بشكل عامما أثر أسعار النفط العالمية 
الى تراجع المؤشرات  التدابير الالزمة الحتواء الفيروس  كما أدت  ازمة إنسانية وصحية غير مسبوقة  حداث  إفي    19-كوفيد

 االقتصادية. 
 

على التطورات  عتمدتمؤكد و ريغ ةيواالقتصاد ةيالتجار راتيومدة هذه التأث مدى زالينظرا الستمرار حالة التقلب، ال و
االحتواء،   ريتداب  ةيكورونا، ومدى وفعال  روسيالحالي، مثل معدل انتقال ف  الوقت بدقة في  رهايتقد  مكنيالتي ال    ةيالمستقبل

وبناء عليه، ال يمكن تقدير التأثيرات  .ةيلحركة االقتصادات العالم  ةياإلجمال  رةيوالوت والحركة في أسعار المنتجات والطلب
المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتبشكل موثوق حتى تاريخ إصدار هذه  المجموعةوالتجارية على عمليات  االقتصادية

أي تعديالت أوتغييرات   في إجراءأخذت المجموعة بعين االعتبار إذا كان من الضرورة النظر  . في هذا السياق،  المجمعة
 ة المجمعة. في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر وتسجيلها في المعلومات المالية المرحلية المكثف

 

والتطورات الناتجة كجزء من  راتيالتطور والتأث وهاتيناريساالفتراضات و وبناء عليه، استمرت المجموعة بوضع
على  مادية  وتعديالتتأثير جوهري  ينتج عنهاوالتي قد  ةيالمستقبل ريلفترات إعداد التقار ةيالنقد والتدفقات لينتائج التشغ

 ، وفيما يلي االفتراضات الرئيسية: المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
بالنتائج الفعلية للفترة وقارنته للشهرة فيما يتعلق باستثمارها في شركة كواليتي نت، وكمياً أجرت المجموعة تقييماً نوعياً 

حيث   19-لفيروس كوفيد  المحدوداالعتبار التأثير  وأخذا في  نة والمعايير القطاعية. عالوة على ذلك،  زالحالية مقابل الموا
توصلت المجموعة إلى عدم ضرورة تسجيل أي انخفاض    وبناءا على تقييم اإلدارة،أن الشركة تعمل في مجال االتصاالت،  

 . 2021 مارس 31للفترة المنتهية في في القيمة 
 

 عدم تأكد جوهري يؤثر على المخزون أوأي مؤشرات النخفاض القيمة    في اعتبارهاالمجموعة    باإلضافة إلى ذلك، وضعت
ً ذلك الناتج عن أي تغير في حق االستخدام  وموجوداتوالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة  وخصوصا

 .19-جوهري لفيروس كوفيدر أي تأثي إلى أنه ليس هناك وتم التوصلفترات عقود التأجير 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات المالية 
  مارس  31تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة كما في  إعادة بالمجموعة قامت 
. كما قامت المجموعة بتحديث المعلومات المستقبلية ذات 19-التي تسبب فيها فيروس كوفيد  اليقيننتيجة حالة عدم    2021

لذلك،   التشغيلية. ونتيجة  تمارس فيها المجموعة عملياتهاالصلة مثل معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للدولة التي  
 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةمخصصاً لخسائر االئتمان المتوقعة لفترة العلى النحو المناسب سجلت المجموعة فقد 

2021. 
 

 


