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 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 2020  2021 إيضاح 

 ألف دينار كويتي   

     

 409,280  381,757  اإليرادات 

 (110,108)  (118,386)  تكلفة المبيعات

 (118,608)  (100,224)  مصاريف تشغيلية وإدارية 

 (88,180)  (86,797)  االستهالك واإلطفاء 

 (9,492)  (5,033)  الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية 

 1,385  1,152  إيرادات فوائد

 95  136 12 إيرادات استثمارات 

 397  234 5 ومشروع مشترك حصة في نتائج شركات زميلة  

 (1,234)  4,981  أخرى  (مصاريف إيرادات / )

 4,758  - .أ4 معاملة بيع مع إعادة استئجار ربح نتيجة 

 (26,048)  (16,140)  أعباء تمويل

 (61)  (5,260)  إعادة تقييم عمالتنتيجة خسارة 

 232  (1,364) 18 صافي )الخسارة النقدية( / الربح النقدي 

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

 62,416  55,056  وضرائب الدخل ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 (495)  (477)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (2,139)  (1,625)  ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

 (4,095)  (4,833)  وضرائب أخرى  مصاريف ضريبة الدخل

 (128)  (109)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 55,559  48,012  ربح الفترة 

     

     العائد لـ: 

 47,577  44,538  مساهمي الشركة 

 7,982  3,474  حصص غير مسيطرة 

  48,012  55,559 

     

    13 ربحية السهم  

 11  10  فلس  –األساسية والمخففة  
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 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 2021  2020 

 ألف دينار كويتي  

    

 55,559  48,012 ربح الفترة 

    

    الدخل الشامل اآلخر 

    بنود سيُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 

 13,230  (100,802) فروق صرف نتيجة ترجمة عمليات أجنبية 

 (5,497)  2,227 احتياطيات أخرى 

 (98,575)  7,733 

      عاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:بنود لن يُ 

 5  185 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 63,297  (50,378) إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

    لـ: إجمالي الدخل الشامل العائد 

 49,755  (53,232) مساهمي الشركة 

 13,542  2,854 حصص غير مسيطرة  

 (50,378)  63,297 
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     حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 

 رأس 

 المال 

عالوة إصدار   

 أسهم 

احتياطي   

 قانوني 

احتياطي ترجمة   

 عمالت أجنبية 

القيمة  احتياطي  

العادلة  

 ات لالستثمار

احتياطيات   

 أخرى

 اإلجمالي   حصص غير مسيطرة   أرباح مرحلة  

 ألف دينار كويتي  

                  

 1,934,544   619,108  359,180  (5,383)   (3,966)   (1,390,619)  216,354  1,707,164  432,706 2021يناير  1الرصيد في 

 48,012  3,474  44,538  -  -  -  -  -  - الفترةربح 

 (98,390)  (620)  -  841  185  (98,796)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 (50,378)  2,854  44,538  841  185  (98,796)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمي الشركة المعترف بها مباشرة في حقوق  

 الملكية
                 

 (5,056)  (5,905)  849  -  -  -  -  -  - ( 2)إيضاح  أثر التغير في نسبة ملكية الشركات التابعة

 (145,673)  (2,880)  (142,793)  -  -  -  -  -  - ( 2020توزيعات نقدية )

 1,733,437  613,177  261,774  (4,542)  (3,781)  (1,489,415)  216,354  1,707,164  432,706 2021مارس  31الرصيد في 

                  

                  

 1,678,599  379,839  318,509  (3,044)  (1,088)  (1,371,841)  216,354  1,707,164  432,706 2020يناير  1الرصيد كما في 

 55,559  7,982  47,577  -  -  -  -  -  - رةالفت ربح 

 7,738  5,560  -  (2,100)  5  4,273  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 63,297  13,542  47,577  (2,100)  5  4,273  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمي الشركة المعترف بها مباشرة في حقوق  

 الملكية
                 

 (144,328)  (1,535)  (142,793)  -  -  -  -  -  - ( 2019توزيعات نقدية )

 1,597,568  391,846  223,293  (5,144)  (1,083)  (1,367,568)  216,354  1,707,164  432,706 2020مارس  31الرصيد في 
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 أشهر المنتهية في  ثالثةال

 مارس  31

 2021  2020 

 ألف دينار كويتي  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 62,288  54,947 ربح الفترة قبل ضريبة الدخل وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

    تسويات لـ: 

 88,180  86,797 االستهالك واإلطفاء 

 9,492  5,033 المالية الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات 

 (1,385)  (1,152) إيرادات فوائد

 (95)  (136) إيرادات استثمارات 

 (397)  (234) حصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك

 26,048  16,140 أعباء تمويل

 (4,758)  - معاملة بيع مع إعادة استئجار ربح نتيجة 

 61  5,260 جة إعادة تقييم عمالتي خسارة نت 

 (232)  1,364 صافي الخسارة النقدية / )الربح النقدي( 

 (25)  140 خسارة / )ربح( نتيجة بيع ممتلكات ومعدات 

 179,177  168,159 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 

 (56,798)  (27,893) الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى وأصول العقد 

 7,229  (1,986) النقص في المخزون )الزيادة( / 

 49,708  (31,626) الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى )النقص( / 

 179,316  106,654 النقد الناتج من العمليات

 (1,532)  (6,521) المدفوع لضريبة الدخل 

 (674)  - المدفوع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (10,374)  - العمالة الوطنية والزكاة المدفوع لضريبة دعم 

 166,736  100,133 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 2,580  16,210 ( 3ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر ونقد محتجز لدى بنك )إيضاح رقم  

 (30)  - استثمارات في أوراق مالية 

 1,213  187 المحصل من بيع استثمارات

 (553)  - استثمار في شركة زميلة 

 -  (5,037) استثمار في شركات تابعة 

 (44,457)  (59,608) االستحواذ على ممتلكات ومعدات )بالصافي( 

 (12,909)  (112,769) االستحواذ على موجودات غير ملموسة )بالصافي( 

 19,485  - ( 4إعادة استئجار( )إيضاح رقم  مع المحصل من بيع أصول اتصاالت )بيع 

 1,892  1,120 فوائد محصلة 

 (32,779)  (159,897) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 85,596  108,119 المحصل من قروض بنكية 

 (6,000)  (46,576) قروض بنكيةسداد 

 (12,364)  (11,641) سداد التزامات عقد إيجار 

 (173)  - توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة 

 (1)  (41) شركات تابعةفي األقلية  لمساهمي حقوقتوزيعات مدفوعة 

 (13,825)  (8,640) مستحق لبنوك -أعباء تمويل مدفوعة  

 53,233  41,221 األنشطة التمويليةصافي النقد الناتج من 

 187,190  (18,543) الزيادة في النقد والنقد المعادل)النقص( / صافي 

 3,781  (23,418) أثر ترجمة عمالت أجنبية 

 281,902  363,566 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

 472,873  321,605 ( 3)إيضاح رقم النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 
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 التأسيس واألنشطة  .1

. إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة  1983( كشركة مساهمة كويتية في سنة  " الشركة"تأسست شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع ) 

 دولة الكويت.  13083الصفاة  22244مكتب الشركة هو ص.ب. المسجل لعنوان الالكويت. إن 

لكويت وفي  تقوم الشركة وشركاتها التابعة )"المجموعة"( باإلضافة إلى الشركات الزميلة بتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في دولة ا

دول أخرى( بموجب ترخيص من   8و الكويت – 2020 مارس 31دول أخرى، و 7الكويت و – 2020ديسمبر  31دول أخرى ) 7

حكومات الدول التي تزاول نشاطها فيها حيث تقوم بتشغيل وشراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات ونظم الهواتف  

 الية المتوفرة لدى المجموعة عن طريق استثمارها في أوراق مالية.  المتنقلة وكذلك استغالل الفوائض الم 

 إن الشركة هي شركة تابعة للشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع، عمان.

 أساس اإلعداد  .2

 التقارير المالية المرحلية. الخاص ب  34لمعيار المحاسبي الدولي رقم  تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة وفقًا

. ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفصاح عن النتائج والتدفقات  2016بات اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم في  

حدة القياس الجارية في تاريخ التقرير وفقًا لمعيار النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان من حيث و

 االقتصاديات ذات التضخم المرتفع.الخاص بالتقرير المالي في  29المحاسبة الدولي رقم  

أن اقتصاد جمهورية السودان، التي تعمل بها شركات تابعة للمجموعة، قد يعاني من ارتفاع معدالت  2015الحظت المجموعة في 

  لثالث . وذلك استنادًا إلى مؤشر المستوى العام لألسعار الذي يوضح أن معدل التضخم التراكمي 2015من مطلع  التضخم اعتباًرا

الخاص بالتقرير المالي في االقتصاديات ذات   29% في ذلك الوقت. غير أن معيار المحاسبة الدولي رقم 100سنوات يتجاوز نسبة 

ف ارتفاع معدالت التضخم، كما أنه ينص على أن تحديد توقيت ضرورة إعادة عرض التضخم المرتفع ال يحدد معدالً مطلقًا لتعري 

البيانات المالية بموجب هذا المعيار هي مسألة خاضعة لالجتهاد. وإضافة إلى ذلك، الحظت المجموعة أن التقرير القُطري الصادر من  

سنوات  للثالث ى أن معدل التضخم التراكمي المتوقع ، يشير إل2014قبل صندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السودان لسنة 

كان من الممكن   2015خالل سنة  29%، وبالتالي فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 57يقارب  2016القادمة للسودان في سنة 

أن يترتب عليه الدخول ضمن نطاق ارتفاع معدل التضخم والخروج منه في غضون فترة قصيرة، األمر الذي تأكد حدوثه عندما تعافت 

. غير أنه تم اإلعالن على ارتفاع معدالت التضخم مجدداً في السودان في  2016رتفاع معدالت التضخم في جمهورية السودان من ا

  29. استناداً إلى األمور المذكورة أعاله، ترى المجموعة أنه ال يوجد أساس محدد ونهائي لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 2018

 سبة الدولي متابعة هذا األمر بشكل مستمر، وعليه لم تحدد أثر تطبيق معيار المحافي هذه المرحلة. غير أن المجموعة ستعمل على 

 . 2021 مارس 31كما في  29رقم 

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً   المجمعة والمكثفةإن المعلومات المالية المرحلية 

قد تم تضمين كافة التسويات )التي تتكون من االستحقاقات المتكررة االعتيادية(  ية. وفي رأي اإلدارة أنه  ر المالللمعايير الدولية للتقاري 

والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائج الفترة المرحلية ال تعتبر بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة  

. للحصول  29في ذلك أثر األمر المبين أعاله فيما يتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ، بما 2021ديسمبر  31التي تنتهي في 

 على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة المدققة واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في 

 . 2020ديسمبر  31

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 

متفقة مع تلك المستخدمة في إعداد   المجمعة والمكثفةإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية 

، لكن دون  2021التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في  بعض تُطبق. 2020ديسمبر  31نة المنتهية في البيانات المالية المجمعة للس

 للمجموعة.  والمكثفةالمجمعة أن ينتج عن ذلك أثر في المعلومات المالية المرحلية 

 شركات المجموعة لالدعم المالي  

رأس مالها العامل ومن ضمن  التزمت المجموعة بتوفير رأس المال العامل والدعم المالي اآلخر لعدة شركات تابعة تعاني من عجز في  

وشركة زين األردن وشركة الخاتم وشركة زين جنوب السودان.   "زين السعودية" هذه الشركات شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 وبناًء على خطط األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الظروف أثر مادي سلبي في عمليات شركات المجموعة. 

 إضافية في شركة تابعة أسهماالستحواذ على  

، مما زاد من ش.م.ب. )"زين البحرين"(  مال شركة زين البحرين% من رأس9.6إضافية تمثل    أسهم، اشترت الشركة  2021في يناير  

إن الفرق بين المقابل المحول والقيمة الدفترية لصافي موجودات زين   %.65الحصة الفعلية لملكية المجموعة في زين البحرين إلى 

األرباح المرحلة.  لحصة اإلضافية المستحوذ عليها تم تحويله إلىالبحرين العائدة ل
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 نقد وأرصدة بنكية  .3

 : ةالنقد والنقد المعادل التالي بنود يتضمن النقد واألرصدة البنكية 

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 208,007  313,021   311,697 نقد بالصندوق ولدى البنوك

 294,025  97,923   40,528 قصيرة األجل لدى البنوكودائع 

 91  89   13  شهادات إيداع حكومية محتفظ بها من قبل شركات تابعة

 352,238   411,033  502,123 

 (16,748)  (17,973)   (17,349)  الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 334,889   393,060  485,375 

      

 (12,411)  (29,405)  (13,271) بنكنقد محتجز لدى 

شهادات إيداع حكومية ذات آجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر محتفظ  

 (91)  (89)  (13) بها من قبل شركات تابعة 

 472,873  363,566  321,605 النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية المجمع والمكثف 

 كمحتفظ بها لغرض البيع مجموعة االستبعاد المصنفة  موجودات ومطلوبات .4

برج اتصاالت في الكويت مصنفة كمحتفظ بها لغرض   1,022، انتهت الشركة من معاملة بيع مع إعادة استئجار لعدد  2020في فبراير   .أ( 4

كويتي(. بلغ إجمالي الربح الناتج عن هذه المعاملة مليون دينار    24.981مليون دوالر أمريكي )  82.012البيع بإجمالي مقابل بيع بقيمة  

. تمتلك الشركة  2020مارس  31، وتم االعتراف به ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة المنتهية في مليون دينار كويتي 4.758

 حصة أقلية في شركة األبراج المؤسسة حديثًا.

برج اتصاالت في الكويت بإجمالي مقابل بيع  140ستئجار إضافية لعدد ، انتهت الشركة من معاملة بيع مع إعادة ا2020في أكتوبر 

مليون دينار   1.447مليون دينار كويتي(. بلغ إجمالي الربح الناتج عن هذه المعاملة  3.441مليون دوالر أمريكي ) 11.235بقيمة 

 . 2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنة، وتم االعتراف به ضمن الربح أو الخسارة خالل كويتي

 سنوات.  10تم إعادة استئجار األبراج المباعة لمدة 

تستهدف معاملة البيع مع إعادة االستئجار تسهيل نقل مخاطر القيمة المتبقية كما توفر المرونة عند إدارة تقادم األصول وسيولة  

 المجموعة. 

 مليون  3.060:  2020ديسمبر    31مليون دينار كويتي )  3.060يمثل هذا البند القيمة الدفترية ألصول أبراج االتصاالت المتبقية بقيمة   .ب( 4

 مليون دينار كويتي 4.762مليون دينار كويتي( وأصول حق استخدام متبقية بقيمة  3.060: 2020مارس  31دينار كويتي، 

يجار الخاصة  مليون دينار كويتي( والتزامات عقد اإل 3.290: 2020مارس  31مليون دينار كويتي،  3.857: 2020ديسمبر  31)

مليون دينار كويتي(   1.632:  2020مارس    31مليون دينار كويتي،    1.316:  2020ديسمبر    31مليون دينار كويتي )  1.995  بها بقيمة

 .2021المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع. ومن المتوقع بيعها خالل سنة 

 استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  .5

 زميلة استثمارات في شركة 

 مليون دينار كويتي، 0.216 – 2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي ) 0.145 هذا البند حصة المجموعة بمبلغ يتضمن

% من حصص الملكية وحقوق  30اتش اس الكويت ليمتد، والتي تعادل    ( في شركة آيمليون دينار كويتي  0.553  –  2020مارس    31

 استنادًا إلى معاملة البيع مع إعادة االستئجار  2020فبراير    التصويت في الشركة الزميلة. دشنت الشركة الزميلة عملياتها التشغيلية في

باستخدام طريقة   للفترةللشركة الزميلة ونتائج أعمالها  تحدد إدارة المجموعة القيمة الدفترية مع الشركة.مبرمة ال ألبراج االتصاالت

حقوق الملكية استنادًا إلى المعلومات التي تقدمها إدارة شركة آي اتش اس الكويت ليمتد. 
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 مشروع مشترك في استثمارات 

 مليون دينار كويتي، 73.962: 2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي ) 74.258 هذا البند حصة المجموعة البالغة يتضمن

% من  31والتي تمتلك حصة بنسبة  ، مليون دينار كويتي( في المشروع المشترك، شركة زين األجيال 72.990: 2020 مارس 31

 صاالت في تلك الدولة(. أسهم حقوق الملكية وحقوق التصويت في شركة وانا )شركة مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع االت 

 ممتلكات ومعدات  .6

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 1,136,084  1,158,896  1,081,351  صافي الموجودات الثابتة

 99,175  154,686  120,943  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

  1,202,294  1,313,582  1,235,259 

مليون  20.925 على ممتلكات ومعدات بمبلغ وقدره ، استحوذت المجموعة2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةخالل فترة ال

 دينار كويتييون مل 34.387 إن االستهالك المحمل على الفترة يبلغ. مليون دينار كويتي( 47.494: 2020 مارس 31دينار كويتي )

 مليون دينار كويتي(. 52.511: 2020 مارس 31)

 الموجودات غير الملموسة والشهرة  .7

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 1,614,717  1,562,074  1,631,642  موجودات غير ملموسة 

 620,941  605,462  585,107  شهرة 

  2,216,749  2,167,536  2,235,658 

مليون   104.619 ، استحوذت المجموعة على موجودات غير ملموسة بمبلغ وقدره 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل 

مليون دينار   38.232اإلطفاء المحمل على الفترة مصروف بلغ  مليون دينار كويتي(. 54.592: 2020 مارس 31دينار كويتي )

 مليون دينار كويتي(. 35.669: 2020مارس   31كويتي )

 ضريبة الدخل المستحقة  .8

 تتضمن ضريبة الدخل المستحقة الضريبة الحالية مستحقة السداد من قبل الشركات التابعة للمجموعة في العراق واألردن على التوالي. 

متنازع عليها وتخضع حاليًا لنظر الهيئة    2011إلى    2004فيما يتعلق بشركة أثير العراق، فإن أوامر تقدير ضريبة الدخل للسنوات من  

واعتبرت هيئة   2012(. تم االنتهاء من تقدير ضريبة الدخل لسنة 16العامة للضرائب العراقية )"هيئة الضرائب"( )إيضاح رقم 

، اعتبرت هيئة  2020قديرية المسددة من قبل أثير وقت تقديم اإلقرارات الضريبية على أنها نهائية. وفي مارس  الضرائب أن المبالغ الت 

على    2013مليون دينار كويتي( لسنة    10.280مليون دوالر أمريكي )  33.85الضرائب أن ضريبة الدخل المقدرة من قبل أثير بمبلغ  

 الفعل.أنها نهائية أيًضا. سددت أثير هذا المبلغ ب 

مليون دينار كويتي( من هيئة   20.247مليون دوالر أمريكي )  67، تسلمت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية بمبلغ  2020خالل مايو  

قسًطا شهريًا باإلضافة إلى الفوائد. سجلت أثير  11. وافقت أثير على سداد المبلغ على 2018إلى  2014الضرائب للسنوات من 

استنادًا إلى تقديرها الذاتي وذلك بمراعاة النتائج األكثر ترجيًحا. ولم يتم استالم أي  حتى تاريخه  2019نة مصاريف ضريبة الدخل لس

 أمر تقدير حتى تاريخه. ترى اإلدارة أن لديها مخصصات كافية لاللتزامات المتعلقة بالتقديرات المتنازع عليها.
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 مستحق لبنوك  .9

 غير مدققة   مدققة   مدققة غير  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

      الشركة  

 114,020  91,110  60,440 قروض قصيرة األجل 

 672,223  562,873  546,130 قروض طويلة األجل 

 606,570  653,983  786,243 

      زين السعودية 

 553,262  310,651  418,442 قروض طويلة األجل 

 418,442  310,651  553,262 

      زين األردن

 6,851  28,848  28,707 قروض قصيرة األجل 

 28,707  28,848  6,851 

      العراق  –أثير  

 -  13,551  13,484 سحب بنكي على المكشوف 

 172,073  189,343  186,332 قروض طويلة األجل 

 199,816  202,894  172,073 

      أخرى  

 6  -  - قروض طويلة األجل 

 -  -  6 

      

 1,253,535  1,196,376  1,518,435 

 على المبالغ المستحقة للبنوك مع التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية:  الحركةفيما يلي مطابقة 

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 1,398,724  1,398,724   1,196,376 الرصيد االفتتاحي 

 85,596  261,335   108,119  المحصل من قروض بنكية

 (6,000)  (454,500)   (46,576)  سداد قروض بنكية

 40,115  (9,183)   (4,384)  أثر التغير في أسعار صرف عمالت أجنبية

  1,253,535   1,196,376  1,518,435 

 المبالغ المتداولة وغير المتداولة:  فيما يلي

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 164,032  176,546  142,872 المطلوبات المتداولة 

 1,354,403  1,019,830  1,110,663 المطلوبات غير المتداولة 

 1,253,535  1,196,376  1,518,435 
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 المجموعة مقومة بالعمالت التالية: إن القيم الدفترية لقروض 

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 1,014,214  878,899  854,431 دوالر أمريكي 

 50,988  30,970  25,000 دينار كويتي

 446,375  286,507  374,104 لاير سعودي 

 6,858  -  - أخرى 

 1,253,535  1,196,376  1,518,435 

 ،  %3.50 % إلى 0.855: من 2020ديسمبر  31% )3.44% إلى 0.855 من 2021 مارس 31كما في  ةتراوح معدل الفائدة الفعلي 

 ( سنويًا. % 7.25% إلى 1.57 : من2020 مارس 31

 والتي تتضمن: األساسية المالية النسب بتعهداتها بتحقيق  ن المجموعة ملتزمةإ

 نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء؛ •

 نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة المجمعة المعدلة؛ •

 الموجودات المجمعة )حقوق الملكية(؛نسبة صافي القروض المجمعة إلى صافي  •

 الموجودات.  مجموعنسبة حقوق الملكية إلى  •

 خالل الفترة، قامت الشركة بما يلي: 

 مليون دينار كويتي( من التسهيالت القائمة والجديدة. 124.640 – 2020ديسمبر  31مبلغ )أي سحب عدم  •

 مليون دينار كويتي(. يتضمن هذا المبلغ: 149.344  – 2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي ) 44.337سداد قروض بمبلغ  •

 مليون دوالر أمريكي. 100تسهيل ائتماني متجدد بقيمة من  مليون دينار كويتي( 30.220مليون دوالر أمريكي )  100 -

مليون دوالر   400تسهيل قرض طويل األجل بقيمة من مليون دينار كويتي(  5.203مليون دوالر أمريكي ) 17.217 -

 أمريكي.

 مليون دينار كويتي. 6تسهيل قرض طويل األجل بقيمة من  مليون دينار كويتي 5.970 -

شهر أو فوق معدل  تحمل التسهيالت المذكورة أعاله معدل ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن )ليبور( لمدة ثالثة أو ستة أ

 خصم البنك المركزي. 

 زين السعودية 

 قروض طويلة األجل تشمل: 

مليون لاير سعودي بما  1,591 :2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي( ) 236.921مليون لاير سعودي ) 2,934 مبلغ وقدره (1

 مليون دينار كويتي( كتسهيل مرابحة مشترك تم الحصول عليه من ائتالف بنكي.  128.839يعادل 

، أبرمت زين السعودية اتفاقية تعديل )"االتفاقية"( مع ائتالف المقرضين بغرض إعادة تمويل تسهيالت المرابحة  2020في سبتمبر  

لية. إن تسهيل المرابحة القائم الذي تم إعادة تمويله االستثمارات الرأسمالية المستقب ألغراض  القائمة والحصول على تمويل إضافي  

 مليون لاير سعودي باإلضافة إلى تسهيل رأسمال عامل.  5,900كان بمبلغ وقدره  2018في يونيو 

 االتفاقية: 

مليار  4.880مليون دينار كويتي( يتكون من  490.56مليون لاير سعودي ) 6,000تتضمن إجمالي تسهيل مرابحة بمبلغ  •

مليار دينار كويتي( إلعادة تمويل   0.098مليار لاير سعودي ) 1.120لاير سعودي وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بمبلغ 

مليار دينار كويتي( ورصيد مخصص لبعض األغراض   0.285مليار لاير سعودي ) 3.48تسهيل المرابحة القائم بمبلغ 

 التجارية المستقبلية.

  813.393مليون دينار كويتي( يتكون من  81.76مليون لاير سعودي )  1,000ضمن تسهيل رأسمال عامل متجدد بمبلغ تت  •

مليون لاير  186.607مليون دينار كويتي( وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بإجمالي مبلغ  66.503مليون لاير سعودي )

مليون دينار كويتي(.  15.257سعودي )
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الشركة وبعض حصص المساهمين المؤسسين في  حصص  مضموناً بشكل جزئي بكفالة من الشركة ورهن    يظل تسهيل المرابحة 

زين السعودية والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، يجوز لزين السعودية أن تعلن عن 

 التزام زين السعودية بكافة التزاماتها بموجب هذه االتفاقية. توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو عينية للمساهمين شريطة  

 معدل ربح.ب مبادلة للتم التحوط لجزء من القرض المشترك أعاله من خالل عقد 

بما مليون لاير سعودي  2,245: 2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي( ) 181.445مليون لاير سعودي ) 2,247 مبلغ وقدره (2

من ائتالف بنكي ومدتها  2019يونيو  مليون دينار كويتي( من اتفاقية تسهيل مرابحة مشترك ثانوي موقعة في 181.812يعادل 

 سنتين وتنطوي على خيار بالتجديد لسنة إضافية. إن هذا التسهيل مكفول بالكامل بضمان من قبل الشركة. 

 زين األردن

 قروض طويلة األجل تشمل: 

مليون دوالر أمريكي بما يعادل  95 – 2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي( ) 28.709ي )مليون دوالر أمريك 95مبلغ وقدره 

 . 2025كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في  مليون دينار كويتي( 28.848

 أثير 

 قروض طويلة األجل تشمل: 

مليون دوالر أمريكي بما يعادل   95 –  2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي( )  28.852مليون دوالر أمريكي ) 95مبلغ وقدره  (1

مليون دينار كويتي( كقرض   31.34مليون دوالر أمريكي بما يعادل  100 – 2020مارس  31مليون دينار كويتي،  28.852

 . 2024ديسمبر  17سداد في ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق ال

مليون دوالر أمريكي بما  105 – 2020ديسمبر  31)مليون دينار كويتي(  31.731مليون دوالر أمريكي ) 105مبلغ وقدره  (2

مليون دينار كويتي(  32.907مليون دوالر أمريكي بما يعادل  105 – 2020مارس  31مليون دينار كويتي،  31.889يعادل 

 . 2023يونيو  30عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في كقرض ألجل تم الحصول 

مليون دوالر أمريكي بما يعادل  50 – 2020ديسمبر  31)مليون دينار كويتي(  15.11مليون دوالر أمريكي ) 50مبلغ وقدره  (3

كقرض   مليون دينار كويتي( 15.67مليون دوالر أمريكي بما يعادل  50 – 2020مارس  31مليون دينار كويتي،  15.185

 .2021أبريل  9ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في 

مليون دوالر   123.454 – 2020ديسمبر  31)مليون دينار كويتي(  35.233مليون دوالر أمريكي ) 116.588مبلغ وقدره  (4

مليون    45.146مليون دوالر أمريكي بما يعادل    144.051  –  2020مارس    31مليون دينار كويتي،    37.493أمريكي بما يعادل  

 . 2025مايو   31 دينار كويتي( كقرض ألجل تم الحصول عليه من مؤسسة مالية ويستحق السداد في

دوالر أمريكي بما يعادل   مليون  150  –  2020ديسمبر    31)مليون دينار كويتي(    45.33مليون دوالر أمريكي )  150مبلغ وقدره   (5

تسهيالت  مليون دينار كويتي( ك  47.01مليون دوالر أمريكي بما يعادل    150  –  2020مارس    31مليون دينار كويتي،    45.555

 . 2022ديسمبر  17ستحق السداد في ت من بنك تجاري و اتم الحصول عليهائتمانية متجددة 

مليون دوالر أمريكي بما يعادل   100  –  2020ديسمبر    31)مليون دينار كويتي(    30.22مليون دوالر أمريكي )  100مبلغ وقدره   (6

 الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في تم ال شيء( كقرض ألجل  –  2020مارس  31مليون دينار كويتي،  30.37

 . 2023يوليو  31

 بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور لثالثة أشهر. تعهدت الشركة بضمان هذه التسهيالت والتي تحمل معدل فائدة متغير 

 مطلوبات غير متداولة أخرى  .10

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 308,944  283,480  282,675 المملكة العربية السعودية )انظر أدناه(  – مستحق لوزارة المالية 

 119,891  112,558  98,637 مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مقابل الحصول على طيف ترددي

 3,542  3,403  3,203 ودائع عمالء

 37,301  39,571  39,139 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 50,089  51,067  60,316 أخرى 

 483,970  490,079  519,767 
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هذه سيتم سداد  .  2021، أبرمت زين السعودية اتفاقًا مع وزارة المالية بالسعودية لتأجيل سداد المبالغ المستحقة عليها حتى  2013خالل  

 أُدرج الجزء المتداول من هذه الذمم الدائنة ضمن بند "ذمم تجارية دائنة وأخرى".  .2021من يونيو ابتداًء أقساط  ةالمبالغ على سبع

 رأس المال  .11

سهم   4,327,058,909من  2021  مارس 31كما في  )نقدًا وأسهم منحة(  يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

 فلس للسهم الواحد.  100( بقيمة سهم 4,327,058,909: 2020 مارس 31، سهم 4,327,058,909: 2020ديسمبر  31)

 التوزيعات 

 2019ديسمبر  31) 2021 مارس 17المنعقدة في  2020ديسمبر  31وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 

فلس لكل سهم( بمبلغ  33 – 2019ديسمبر  31فلس لكل سهم ) 33توزيعات نقدية بواقع على إجراء ( 2020مارس  19 –

دينار كويتي( تدفع للمساهمين المسجلين بعد الحصول على   142,792,944: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 142,792,944

 الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية.

 ات إيرادات استثمار .12

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس )غير مدققة(  31

 2021  2020 

 ألف دينار كويتي  

  

 95  136 أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ربح من استثمارات في 

 136  95 

 ربحية السهم  .13

 استنادًا إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي:  والمخففة  يتم احتساب ربحية السهم األساسية

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(  مارس 31

 2021  2020 

 ألف دينار كويتي  

    

 47,577  44,538 ربح الفترة العائد للمساهمين

 سهم   سهم  

 4,327,058,909  4,327,058,909 المصدرة القائمة خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم 

    

 فلس   فلس  

 11  10 األساسية والمخففة  –ربحية السهم 

 معلومات القطاع  .14

تعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات المتعلقة بها في الكويت والبلدان األخرى. ويشكل  

 ذلك أساس القطاعات الجغرافية. 

والمملكة العربية السعودية  المجموعة عملياتها في الكويت واألردن والسودان والعراق والبحرين  حددتاستناداً إلى الحدود الكمية، 

 كأساس لإلفصاح عن معلومات القطاع.



 ركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع.ش
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 2021مارس  31 
 اإلجمالي   أخرى  السعودية   البحرين   العراق   السودان   األردن   الكويت  
 ألف دينار كويتي  

 338,232  11,423   138,388   10,233   55,316   27,552   35,632   59,688  )مع مرور الوقت(  واشتراكات : مكالمات وبياناتإيرادات القطاع
 43,525   16   18,107   3,021   469   311   1,842   19,759  : إيرادات المتاجرة )عند نقطة زمنية محددة( إيرادات القطاع

                
 58,646   2,299   13,073   1,404   9,749   6,090   9,379   16,652  صافي الربح قبل الفوائد والضرائب 

 1,250   3   14   22   27   350   414   420  فوائدإيرادات 
 (15,978)   (20)   (9,795)   (200)   (3,716)   (246)   (1,841)   (160)  أعباء تمويل

 (4,824)   (1)   -   -   (2,042)   (789)   (1,992)   -  مصاريف ضريبة الدخل 
  16,912   5,960   5,405   4,018   1,226   3,292   2,281   39,094 

                بنود غير موزعة: 
 136               إيرادات استثمارات 

 234               حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك 
 8,548               رى )تتضمن إيرادات فوائد وضريبة دخل وأعباء تمويل غير موزعة، بالصافي من استبعادات( أخ

 48,012               ربح الفترة 

                
 4,210,951   83,217   2,137,104  88,334   1,087,433  39,802   367,638   407,423  موجودات القطاع بما في ذلك الشهرة الموزعة 

 173,580   124   106,778   10,041  27,099   435   19,683   9,420  االستخدام صول حق أ
                غير موزعة: بنود 
 9,736               ارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثم

 17,024               استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 76,370               استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 321,453               أخرى 
 4,809,114               ودات المجمعة  الموج 

                
 1,636,404   74,172   955,120   28,379   213,844   27,899   159,200   177,790  مطلوبات القطاع 

 189,432   114   117,921   10,015   25,342   312   20,128   15,600  التزامات عقد إيجار )متداولة وغير متداولة( 
 646,966   -   418,442   -   199,817   -   28,707   -  ستحق لبنوك م
  193,390   208,035   28,211   439,003  38,394  1,491,483   74,286   2,472,802 

                بنود غير موزعة: 
 606,569                مستحق لبنوك 

 (3,694)                أخرى 
 3,075,677                المطلوبات المجمعة 

 1,733,437                صافي الموجودات المجمعة 

                
 124,497  1,881  5,637  19  52,839  4,262  56,012  3,847 نفقات رأسمالية متكبدة خالل الفترة 

 1,044               ة  غير موزع
 125,541               جمالي النفقات الرأسمالية إ

 72,707   1,000   37,197   2,284   15,120   1,361   6,709   9,036  استهالك ممتلكات ومعدات وإطفاء موجودات غير ملموسة 
 14,194   71   9,444   696   1,667   58   864   1,394  طفاء أصول حق االستخدام إ

 (104)               ( بالصافي من استبعادات)ير موزعة غ
 86,797               مجموع االستهالكات واإلطفاءات  
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 2020مارس  31 
 اإلجمالي  أخرى  السعودية  البحرين  العراق  السودان  األردن  الكويت 
 ألف دينار كويتي 

 370,965  8,028  151,842  10,594  76,521  27,227  34,867  61,886 )مع مرور الوقت( وبيانات واشتراكات: مكالمات إيرادات القطاع
 38,315  33  14,308  2,754  370  174  1,403  19,273 : إيرادات المتاجرة )عند نقطة زمنية محددة(إيرادات القطاع

                
 70,297  1,607  29,420  1,314  11,404  2,820  8,070  15,662 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب

 1,207  57  434  55  281  157  79  144 ات فوائدإيراد
 4,758  -  -  -  -  -  -  4,758 معاملة بيع مع إعادة استئجارربح من 

 (27,349)  (12)  (21,193)  (249)  (4,013)  (78)  (1,679)  (125) أعباء تمويل
 (3,967)  (129)  -  -  (567)  (1,684)  (1,587)  - يبة الدخلمصاريف ضر

 20,439  4,883  1,215  7,105  1,120  8,661  1,523  44,946 
                بنود غير موزعة:

 95               إيرادات استثمارات
 397               حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك

 10,121               (، بالصافي من استبعادات)تتضمن إيرادات فوائد وضريبة دخل وأعباء تمويل غير موزعةأخرى 
 55,559               ربح الفترة

                
 4,390,947  69,496  2,284,224  88,738  1,113,892  124,500  309,806  400,291 موجودات القطاع بما في ذلك الشهرة الموزعة

 186,225  71  118,600  9,555  31,177  1,931  18,358  6,533 حق االستخدامأصول 
                غير موزعة:بنود 
 7,367               ارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثم

 6,448               استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 73,568               ارات في شركات زميلة ومشروع مشتركاستثم

 371,197               أخرى
 5,035,752               ودات المجمعة الموج

                
 2,003,751  70,985  1,341,760  27,221  239,354  41,591  145,578  137,262 مطلوبات القطاع

 199,999  76  121,659  9,613  34,944  1,678  18,859  13,170 )متداولة وغير متداولة( -التزامات عقد إيجار 
 732,192  6  553,262  -  172,073  -  6,851  - مستحق لبنوك

 150,432  171,288  43,269  446,371  36,834  2,016,681  71,067  2,935,942 
                بنود غير موزعة:

 786,243               مستحق لبنوك
 (284,001)               أخرى

 3,438,184               المطلوبات المجمعة 
 1,597,568               صافي الموجودات المجمعة

                
 101,724  2,167  89,138  18  683  5,963  314  3,441 نفقات رأسمالية متكبدة خالل الفترة

 362               وزعة  غير م
 102,086               إجمالي النفقات الرأسمالية

 75,924  997  41,333  2,196  15,144  2,236  6,431  7,587 استهالك ممتلكات ومعدات وإطفاء موجودات غير ملموسة
 12,119  51  6,089  839  1,679  66  907  2,488 إطفاء أصول حق االستخدام

 137               غير موزعة  
 88,180               مجموع االستهالكات واإلطفاءات 

 



 ركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع.ش

 الكويت

 

 )غير مدققة( 2021 مارس 31 –إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة 

17 

 معامالت مع أطراف ذات صلة  .15

اإلدارة. فيما يلي المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات  تها أبرمت المجموعة معامالت مع أطراف ذات صلة وفقاً لشروط اعتمد

 الصلة )باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في إيضاحات أخرى(: 

 المعامالت 

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس )غير مدققة(  31

 2021  2020 

 ألف دينار كويتي  

 892  105 إيرادات 

 2,298  1,353 تكلفة المبيعات

 مكافأة اإلدارة العليا 

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس )غير مدققة(  31

 2021  2020 

 ألف دينار كويتي  

 929  711 قصيرة األجل للموظفينرواتب ومنافع أخرى  

 686  278 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 األرصدة 

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 2,763  3,823  8,945 ذمم تجارية مدينة

 2,329  6,302  1,980 ذمم تجارية دائنة 

 التزامات ومطلوبات محتملة  .16

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

 156,570  91,441  74,286 التزامات رأسمالية 

 352  3,105   3,089 رأسمال غير مستدعى في شركات مستثمر فيها

 89,307  76,786   74,614 خطابات ضمان واعتمادات مستندية 

مليون دينار   7.288 – 2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي ) 7.252 مقابل تسهيالت ائتمانية بمبلغ بمنح ضماناتقامت الشركة 

. وترى الشركة أن  زين السعوديةمن قبل أحد البنوك ألحد مؤسسي ممنوحة مليون دينار كويتي(  7.301 - 2020 مارس 31كويتي، 

 قيمة التسهيالت االئتمانية.تغطي الضمانات المقدمة من المساهم المؤسس لصالح البنك 

 



 ركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع.ش
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 ضرائب الدخل في العراق 

من الهيئة العامة للضرائب )"هيئة الضرائب"(.   2010إلى  2004استلمت شركة أثير مطالبات ضرائب دخل إضافية للسنوات من 

، أبرمت شركة أثير اتفاقية مع وزارة المالية العراقية حصلت أثير بموجبها على الحق في تقديم اعتراضها على  2016وفي نوفمبر 

مليون دينار كويتي( وقدمت   59.231مليون دوالر أمريكي ) 196دخل اإلضافية التي طالبت بها هيئة الضرائب بمبلغ ضرائب ال 

، أصدرت لجنة الطعون التابعة لهيئة الضرائب قرارها بتخفيض مبلغ 2019أكتوبر  15الئحة اعتراض على المطالبة الضريبية. في 

مليون دينار كويتي(. تمتلك هيئة الضرائب خيار الطعن على هذا القرار أمام   26.835مليون دوالر أمريكي ) 88.8المطالبة إلى 

يوماً من صدور قرار لجنة الطعون. انقضت فترة الطعن ولم تستلم أثير أي إشعار من محكمة التمييز أو هيئة   15محكمة التمييز خالل  

لتمييز بتوجيه هيئة الضرائب إلرسال ملف الدعوى وما تزال في  الضرائب فيما يتعلق بالطعن على هذا القرار. طالبت أثير محكمة ا

ا انتظار الرد. بناًء على تقرير الخبراء القانونيين، ترى أثير أن نتائج كافة الطعون ما تزال تخضع لتقدير محكمة التمييز وسيتم تسويته

 لصالح أثير.

مليون دينار كويتي( من  5.832مليون دوالر أمريكي ) 19.3دخل إضافية بمبلغ  ةب ي ضر ة، تسلمت أثير مطالب 2020مارس  9في 

والذي   المشار إليها الدخل اإلضافية ةب ي ضر ة، قدمت أثير اعتراضها على مطالب 2020مارس  12. وفي 2011ة هيئة الضرائب لسن 

حاليًا إلجراءات الطعن أمام لجنة  . تخضع هذه المطالبة الضريبية اإلضافية  2020مارس    15في  هيئة الضرائب  قوبل بالرفض من قبل  

 الطعون التابعة لهيئة الضرائب. ترى أثير أن لديها مخصصات كافية لتسوية هذا االلتزام في حال نشأته. 

 تجديد الترخيص في العراق 

دة ثماني سنوات  ، أصدر مجلس األمناء التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت )"الهيئة"( قراًرا بتجديد ترخيص أثير لم2020يوليو  6في 

 .2021يناير  1 ومنح ترخيص لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع للشبكات الخلوية اعتباًرا من 2030أغسطس  30إضافية تنتهي في 

، قدم عضو في البرلمان طعنًا على هذا  2020وفي أغسطس  هذا القرار. على مجلس الوزراء العراقي صادق ، 2020يوليو  7وفي 

رئيس البرلمان كمدعي ثاٍن وتم رفع الطعن ضد مجلس الوزراء العراقي والهيئة وثالث شركات اتصاالت في  القرار ثم انضم له 

يمنع الهيئة من استكمال  2020أغسطس  25العراق )"المدعى عليهم"( لدى المحكمة االبتدائية. أصدرت المحكمة أمر تقييدي في 

 ة الجيل الرابع.الترخيص ومنح ترخيص شبك لتمديداإلجراءات التنفيذية 

قدم المدعى عليهم طعناً على األمر التقييدي أمام المحكمة االبتدائية ثم محكمة االستئناف غير أنه قوبل بالرفض من كال المحكمتين في 

، أصدرت المحكمة  2020نوفمبر    15، وفي  2020على التوالي. بدأ نظر الدعوى األصلية اعتباًرا من سبتمبر    2020سبتمبر وأكتوبر  

االبتدائية قراًرا ضد المدعى عليهم. لم يعترض القرار على تمديد الترخيص الحالي ومنح ترخيص الجيل الرابع بل استعرض اإلجراءات  

إذ لم يتوافر النصاب القانوني لمجلس األمناء التابع للهيئة. ولتصحيح  2020يوليو  6الرسمية المطبقة في سبيل اتخاذ القرار بتاريخ 

بشأن تجديد ترخيص أثير يماثل القرار  2020نوفمبر  24، أصدر مجلس األمناء التابع للهيئة قراًرا جديدًا بتاريخ هذه اإلجراءات

، قدم المدعى عليهم طعنًا لدى محكمة االستئناف 2020نوفمبر    26إال أنه موقع من قبل المجلس بأكمله. في    2020يوليو    6المؤرخ في  

، أيدت محكمة االستئناف القرار السابق الذي  2020ديسمبر  23. وفي 2020نوفمبر  15ؤرخ في على قرار المحكمة االبتدائية الم

.  2020نوفمبر  24أصدرته المحكمة االبتدائية. غير أن محكمة االستئناف أكدت صحة قرار مجلس األمناء التابع للهيئة المؤرخ في 

. قدم أحد أعضاء البرلمان طعنًا على قرار  2021يناير  7د الترخيص بتاريخ وبناًء على هذا القرار، وقعت أثير مع الهيئة اتفاقية لتمدي 

 أنه لن يتم إلغاء هذا القرار. أثير. بناًء على تقرير الخبراء القانونيين، ترى 2021يناير  20المحكمة كما قدمت أثير طعنًا عليه في 

 األردن –بيال 

مليون دينار   43.636  –  2020ديسمبر    31مليون دينار كويتي )  22.108ها  إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمت 

(. وبناًء على تقرير الخبراء القانونيين، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه  مليون دينار كويتي  34.899  –   2020مارس    31،  كويتي

مليون دينار   9.504مطالبة السلطة الرقابية بمبلغ اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. رفعت شركة بيال دعاوى قضائية ضد 

  2002( عن السنوات من مليون دينار كويتي 9.857 – 2020مارس  31، مليون دينار كويتي 9.551 –  2020ديسمبر  31كويتي )

ً وفي وقت سابق بدفع المبالغ المترتبة عليها عن تلك السنوات. و 2005إلى  بناًء على تقرير على أساس أن شركة بيال قامت فعليا

خبرائها القانونيين، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. كما قامت شركة بيال باتخاذ 

مليون دينار  9.618اإلجراءات القانونية ضد السلطات الرقابية مطالبةً باسترداد رسوم الترخيص المدفوعة بالزيادة والبالغة قيمتها 

( عن سنوات سابقة. ال  مليون دينار كويتي 9.975 – 2020مارس  31، مليون دينار كويتي 9.666 – 2020ديسمبر  31كويتي )

يمكن تقدير نتائج األمر المذكور أعاله في هذه المرحلة، نظراً ألنها تعتمد على العديد من الجوانب القانونية والرقابية وغيرها من 

 النواحي التقنية.

إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات القضائية. وبناًء على المعلومات   باإلضافة

المتوفرة حالياً وبعد استشارة الخبراء القانونيين، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه األمور أثر سلبي هام على 

 جمع للمجموعة. المركز أو األداء المالي الم 
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 األدوات المالية  .17

 فئات الموجودات والمطلوبات المالية 17.1

تصنيف القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما هي مفصح عنها في بيان المركز المالي المجمع والمكثف  يتم

 على النحو التالي: 

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 مارس  31 

2021 
 

 ديسمبر  31

2020 
 

 مارس  31

2020 

 ألف دينار كويتي  

      : تكاليف مطفأة 

 485,375  393,060  334,889 وأرصدة بنكيةنقد 

 491,399  446,304  433,446 ذمم تجارية مدينة وأخرى 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   -استثمارات في أوراق مالية 

 7,367  9,785  9,736 الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    -استثمارات في أوراق مالية  

 6,448  5,325  17,024 اآلخر 

 يتم تصنيف جميع المطلوبات المالية كـ "غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". 

 مستويات قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  17.2

العادلة في بيان المركز المالي المجمع والمكثف وفقًا لمستويات قياس  يبين الجدول التالي الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة 

 القيمة العادلة. 

تصنف مستويات القياس الموجودات والمطلوبات المالية إلى ثالث مستويات استنادًا إلى أهمية المدخالت المستخدمة في قياس القيمة  

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. تتضمن مستويات قياس القيمة العادلة المستويات التالية:  

 وق نشط للموجودات والمطلوبات المتطابقة؛: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في س1المستوى 

والملحوظة لألصل أو االلتزام سواء بشكل مباشر )مثل   1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى 2 ىالمستو

 األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقة من األسعار(؛ و 

 معلومات سوق ملحوظة )المدخالت غير الملحوظة(.  ال تستند إلى التي : مدخالت للموجودات والمطلوبات3المستوى 

يتم تحديد المستوى الذي يندرج ضمنه تصنيف األصل أو االلتزام المالي استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة  

 العادلة. 

 2021 مارس 31

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 ألف دينار كويتي  

        : موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 9,736  -   8,940   796 استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 17,024  13,265  1,893  1,866 استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 26,760  13,265  10,833  2,662  مجموع الموجودات 

 2020ديسمبر  31

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 ألف دينار كويتي  

        موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

 9,785   -   9,045   740  استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 5,325   1,752   1,897   1,676  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات في أوراق 

 15,110   1,752   10,942   2,416  مجموع الموجودات 
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 2020 مارس 31

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 ألف دينار كويتي  

        بالقيمة العادلة: موجودات مالية 

 7,367  -  6,749  618 استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 6,448  3,134  2,176  1,138 استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 13,815  3,134  8,925  1,756 مجموع الموجودات 

 القياس بالقيمة العادلة 

 لم تتغير أساليب وطرق التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنةً بالسنة السابقة. 

 زين جنوب السودان  -ارتفاع معدل التضخم   .18

 الربح النقدي)الخسارة( / صافي  

. ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفصاح عن النتائج والتدفقات  2016بات اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم في  

ة النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان من حيث وحدة القياس الجارية بتاريخ التقرير وفقًا لمعيار المحاسب 

 بيان الربح أو الخسارة المجمع والمكثف  ضمن مدرجصافي المركز النقدي  فيالتقرير المالي". إن األثر ب "الخاص  29م الدولي رق

 ربح نقدي". )خسارة نقدية( / كـ "صافي 

إلى مؤشر  تستند    مؤشرات األسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة زين جنوب السودانإن  

 أسعار المستهلك الذي نشره مكتب جنوب السودان لإلحصاءات كما هو مبين أدناه:

 عامل التغير   المؤشر  

 1  15,978 2021مارس  31

 0.95  16,841 2020ديسمبر  31

 1.50  10,657 2019ديسمبر  31

 2.53  6,306 2018ديسمبر  31

 3.55  4,502 2017ديسمبر  31

 7.72  2,068 2016ديسمبر  31

 44.78  357 2015ديسمبر  31

 93.98  170 2014ديسمبر  31

 103.27  155 2013ديسمبر  31

 األدوات المالية المشتقة  .19

فترة يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية وقد تم تحليلها حسب 

االستحقاق. إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر  

إن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما مشتقات المالية التي تم قياسها.  وتمثل األساس لقياس التغيرات في قيمة ال

وال تعطي مؤشًرا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. يتم تقييم كافة عقود المشتقات على أساس البيانات الملحوظة في    الفترةفي نهاية  

 السوق. 

 القيم االسمية حسب المدة حتى أجل االستحقاق  :2021 مارس 31في 

 القيمة االسمية   السالبة  القيمة العادلة  الموجبة  القيمة العادلة 

 ألف دينار كويتي  

      مشتقات محتفظ بها للتحوط: 

      تحوط التدفقات النقدية 

 147,530  14,426  - مبادالت معدالت الربح  
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 المدة حتى أجل االستحقاق القيم االسمية حسب  :2020ديسمبر  31في 

 القيمة االسمية   القيمة العادلة السالبة   القيمة العادلة الموجبة  

 ألف دينار كويتي  

      مشتقات محتفظ بها للتحوط: 

      تحوط التدفقات النقدية 

 147,950  16,699  - مبادالت معدالت الربح  

 

 حتى أجل االستحقاق القيم االسمية حسب المدة  :2020 مارس 31في 

 القيمة االسمية   القيمة العادلة السالبة   القيمة العادلة الموجبة  

 ألف دينار كويتي  

      مشتقات محتفظ بها للتحوط: 

      تحوط التدفقات النقدية 

 245,522  16,056  - مبادالت معدالت الربح 

 19كوفيد المترتب على وباء األثر  .20

في معظم البلدان إلى تعطل األعمال التجارية على نحو واسع   2021( في مطلع عام 19)كوفيد المستجد كورونا فيروس أدى تفشي 

ترتب على ذلك من أثر سلبي على األنشطة االقتصادية. تراقب المجموعة باستمرار   مما،  مستمًرا في التناميالوباء  ، وما يزال  النطاق

 . 19كوفيد  وباءبسبب تفشي  المتنامي األثر الواقع عليها، كما تتعاون جنبًا إلى جنب مع الهيئات الرقابية المحلية إلدارة تعطل األعمال 

يات وتغيرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر يتعين أخذها من وجود أي تسو المجموعة، تحققت 19 كوفيد وباءنظًرا لتفشي 

. فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديرات  المعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفةعنها في    واإلفصاح في االعتبار  

  ء تسويات مادية على المعلومات المالية المرحلية الرئيسية المستقبلية واألخرى التي قد تنطوي على مخاطر جوهرية تتسبب في إجرا

 المكثفة: المجمعة و

 المالية غير انخفاض قيمة الموجودات 

على منشآتها    19كوفيد    وباءأدنى أثر ناتج عن  أجرت المجموعة تقييًما نوعيًا الستثمارها في وحدات توليد النقد مع األخذ بعين االعتبار  

والمعايير القياسية لمجال   الموضوعةالتقديرية  الميزانيةمع االتصاالت وقارنت النتائج الفعلية للفترة  قطاعالتي تزاول أعمالها في 

 لم يطرأ عليه تغيير بشكل كبير. 2020ديسمبر  31كما في  القيمةوخلصت إلى أن تقييم انخفاض  ،األعمال

  واآلالت كما تحققت المجموعة من وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق بالممتلكات 

وأصول حق االستخدام الخاصة بها وخصوًصا تلك الناتجة عن أي تغير في فترات عقود   لملموسة والموجودات غير ا والمعدات

 .19كوفيد  وباء مترتب علىاإليجار، وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي 

 المالية  الموجوداتالخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة  

المرجحة  سيناريوهات  العلى النماذج القائمة للخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تطبيق  إضافية تقديرية  افتراضات  طبقت المجموعة  

تستمر المجموعة  على عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة المتعلقة بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أنشطتها. باالحتماالت 

 للوضع الحالي للجائحة. مة االفتراضات اإلضافية التقديرية بمراعاة األثر المتنامي ءفي مراقبة مدى مال

 المطلوبات وااللتزامات المحتملة  

عمال والعالقات  ي تحديات تعاقدية وتغييرات في األأنشطة تشغيلية، بما في ذلك أأي    قامت المجموعة بتقييم األثر المترتب على تعطل

عمالء والموردين، فضاًل عن استعراض الزيادة المحتملة في المطلوبات وااللتزامات المحتملة، ولم يتم التجارية بين المجموعة وال

 مالحظة أي مشكالت. 

 مبدأ االستمرارية

المعلومات المتاحة  وكافة  الظروف االقتصادية الحالية  في ظلتقييماً حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة المجموعة  أجرت 

. ُرغم  لي للمجموعة ورأس المال والسيولةاألداء المستقب  التي تتناوللتوقعات تم إعداد احول المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلية. 

مزاولة  في لى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار التوقعات إتشير ه في الوقت الراهن، ، إال أن 19 كوفيد وباءل المتفاقماألثر 

. ونتيجة لذلك،  2020ديسمبر  31عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ  عملياتها التشغيلية فضالً 

 . أساس مبدأ االستمراريةبما يتوافق مع المكثفة والمرحلية المجمعة  فقد أُعدت هذه المعلومات المالية


	1.pdf
	MTC KSCP - Q1 '21 (Arabic).pdf



