
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
    2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

 

 
  الصفحات المحتويات

 
 

  1  تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية 

  2  بيان المركز المالي المكثف المجمع المرحلي 

  3  بيان الربح أو الخسارة المكثف المجمع المرحلي 

  4  بيان الدخل الشامل المكثف المجمع المرحلي 

  5  بيان التغيرات في حقوق الملكية المكثف المجمع المرحلي

  6  بيان التدفقات النقدية المكثف المجمع المرحلي 

  17 – 7  إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية 
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  الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع. الشركة 
  دولة الكويت 

  
    تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية

 
    السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة

 
  المقدمة 

ش.م.ك.ع   المتنقلة  لالتصاالت  الوطنية  لشركة  المرفق  المرحلي  المجمع  المكثف  المالي  المركز  بيان  راجعنا  التابعة لقد  وشركاتها  األم")  ("الشركة 
، والبيانات المكثفة المجمعة المرحلية لكل من الربح والخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية  2022مارس    31(""المجموعة") كما في  

رة هي المسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه المعلومات والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية. إن اإلدا 
"التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية    34المالية المكثفة المجمعة المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  

   المكثفة المجمعة المرحلية بناًء على مراجعتنا. 
 

  نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للشركة" المتعلق بمهام المراجعة.   2410قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  

عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة مبدئية إلى الموظفين المسؤولين  
فإنه ال يمكننا الحصول   التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه،

  في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها 
 

  االستنتاج 
إعدادها من جميع النواحي   استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية المرفقة لم يتم

  .34رقم الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

  تقرير حول مراجعة المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 
ونود أن نوضح أيضاً إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية تتفق مع السجالت المحاسبية للشركة األم. 

والئحته التنفيذية وال لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم،   2016لسنة    1لقانون الشركات رقم  أنه لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أي مخالفات  
  ، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على أعمال الشركة األم أو مركزها المالي. 2022مارس  31خالل فترة الثالث أشهر المنتهية في 

 
بشأن   2010لسنة    7ألحكام القانون رقم    2022مارس    31ات مادية خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ولم يرد إلى علمنا خالل مراجعتنا وجود مخالف

على وجه قد يكون له أثر مادي على نشاط الشركة األم    2022مارس    31هيئة أسواق المال واألنظمة ذات الصلة، خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  أو على مركزها المالي.

 
 
 
 
 
 

 ___________________  
  خالد إبراهيم الشطي

  فئة أ   175الرخصة رقم 
    برايس وترهاوس كوبرز

  (الشطي وشركاه) 
 

 2022أبريل  24
  الكويت 

    





 

  لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.عالشركة الوطنية 
 

  المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية
  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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  المرحلي  المجمع المكثف الخسارة أو الربح بيان
 

  
    فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس  31

اإليضاح  
2022  

  (غير مدققة) 
2021  

  (غير مدققة) *
  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي   
    

  146,045  152,876  13  إيرادات
  56  328   إيرادات أخرى

  153,204  
               

146,101    
  ) 77,927(  )77,829(   الشبكة والربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى

  )15,950(  )17,207(   الموظفين والتكاليف المرتبطة بهارواتب 
  )4,003(  ) 4,524(  17  مصروفات أتعاب اإلدارة

  )37,863(  )32,893(   استهالك وإطفاء 
  ) 2,507(  ) 2,129(   تكاليف التمويل 
    682   764   إيرادات تمويلية

  )1,205(  )1,831(    خسائر انخفاض قيمة الموجودات المــالية
  ) 854(  )766(   بالصافي  -خسائر أخرى 

الربح قبل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
  6,474    16,789   وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وضريبة الدخل. 

  ) 156(  ) 161(    مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة
  )32(  ) 323(  14    دعم العمالة الوطنية والزكاةحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ضريبة 

    6,286    16,305   الربح قبل ضريبة الدخل 
  ) 4,440(  ) 5,434(   ضريبة الدخل

    1,846    10,871   فترة  ربح ال 
    

     الربح العائد إلى:
    983    8,429   مساهمي الشركة األم 
    863   2,442   حصص غير مسيطرة

  10,871    1,846    

  ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)
 

16  17 2  

 
  للمزيد من التفاصيل حول إعادة تصنيفات معينة 22* يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة  22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
 

  المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية
  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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  المرحلي  المجمع  المكثف الشامل الدخل بيان

 

  
    الثالثة أشهر المنتهية فيفترة 

  مارس  31

  
2022  

  (غير مدققة) 
2021  

  (غير مدققة) 
  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي   
    

  1,846  10,871   فترة ربح ال 
    

     الخسارة الشاملة األخرى
    

     بنود يجوز إعادة تصنيفهــا الحقاً إلى الربح أو الخسارة 
  )16,279(  )8,426(   أجنبية فروق تحويل عملة 

    
    بنود لن يتم إعــادة تصنيفهــا الحقاً إلى 

     الربح أو الخســارة  
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة 

  )2(  -   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  ) 16,281(  )8,426(   صافية من الضريبة -الخسارة الشاملة األخرى 

    
  ) 14,435(  2,445   لفترةإجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل ل

    
     إجمالي الدخل الشامل /(الخسارة) العائدة إلى:

  ) 12,897(  1,492   مساهمي الشركة األم 
  ) 1,538(  953   حصص غير مسيطرة

  2,445  )14,435 (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة  22إلى  1المرفقة من إن اإليضاحات 



 
  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع

 
  المجمعة المرحليةالمعلومات المالية المكثفة 

  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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  المرحلي المجمع المكثف الملكية حقوق  في  التغيرات بيان
 

  العائد إلى مساهمي الشركة األم  
حصص غير  

  مسيطرة 
  (غير مدققة) 

  اإلجمالي 
  حقوق الملكية 
   (غير مدققة) 

  حصة
  رأس المال 

  (غير مدققة) 
  أسهــم الخزينة

  (غير مدققة) 

احتياطي تحويل  
  العمالت األجنبية 

  (غير مدققة) 
  احتياطيات أخرى 

  (غير مدققة) 
  األرباح المرحلة
  (غير مدققة) 

  اإلجمالي 
  (غير مدققة) 

  ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   دينار كويتي ألف   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي  
     

  632,739  93,988  538,751  563,265  244,656  )315,975(  )3,598(  50,403  2022يناير  1في 
         

  10,871  2,442  8,429  8,429  -  -  -  -  فترة ربح ال
  )8,426(  )1,489(  )6,937(  -  -  )6,937(  -  -  الخسارة الشاملة األخرى

  2,445  953  1,492  8,429  -  )6,937(  -  -  فترة إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل لل
معامالت مع مساهمي الشركة األم، المعترف بها مباشرة في حقوق  

          الملكية
  )17,541(  -  )17,541(  )17,541(  -  -  -  -  )15(إيضاح  2021توزيعات أرباح لسنة 

المسيطرة، المعترف بها مباشرة في حقوقمعامالت مع الحصص غير  
          الملكية

  ) 747(  ) 747(  -  -  -  -  -  -  2021توزيعات أرباح لسنة 
  616,896  94,194  522,702  554,153  244,656  ) 322,912(  )3,598(  50,403  2022مارس  31في 

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

         
  1,846  863  983  983  -  -  -  -  فترة ربح ال

  ) 16,281(  )2,401(  )13,880(  -  )2(  ) 13,878(  -  -  الخسارة الشاملة األخرى
  ) 14,435(  ) 1,538(  ) 12,897(  983  )2(  ) 13,878(  -  -  فترة إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل لل

مساهمي الشركة األم، المعترف بها مباشرة في حقوق  معامالت مع 
          الملكية

  ) 7,517(  -  ) 7,517(  ) 7,517(  -  -  -  -  )15(إيضاح  2020توزيعات أرباح لسنة 
معامالت مع الحصص غير المسيطرة، المعترف بها مباشرة في حقوق

          الملكية
  ) 4,320(  ) 4,320(  -  -  -  -  -  -  2020توزيعات أرباح لسنة 

معامالت مع غير مالكي المجموعة، المعترف بها مباشرة في حقوق  
          الملكية

  ) 165(  )41(  )124(  )124(  -  -  -  -  تحويل إلى صندوق رابطة الموظفين
  625,335  94,169  531,166  547,033  242,939  ) 305,611(  ) 3,598(  50,403  2021مارس  31في 

 
 

  لمكثفةتمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة ا 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
 

  المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية
  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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  المرحلي  المجمع  المكثف النقدية التدفقات بيان
 

  
    فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس  31

 اإليضاح  
2022  

  (غير مدققة) 
2021*  

  (غير مدققة) 
  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي   
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  6,286  16,305   الربح قبل ضريبة الدخل

    
     تعديالت لــ:

  37,863  32,893   استهالك وإطفاء 
  1,205  1,831   خسائر انخفاض قيمة الموجودات المــالية

  )31(  ) 448(   ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
  2,507  2,129   تكاليف التمويل 
  ) 682(  )764(   إيرادات تمويلية

  32   323  14  الوطنية والزكاةمخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 
  )98(  -   مخصص بنود المخزون بطيئة الحركة 

  478   471   مخصص مكافآت الموظفين
  47,560   52,740   الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المــال العامل 

    
     التغيرات في رأس المــال العامل:

  105  )829(   موجودات أخرى غير متداولة 
  ) 482(  ) 4,465(   المخزون 

  133  ) 48(   تكاليف العقود
  ) 3,746(  )13,312(   مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

  1,808     2,846   مطلوبات أخرى غير متداولة 
  )9,935(  ) 15,716(   دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

  ) 2,466(    2,349   إيرادات مؤجلة 
  )18(    49   مطلوبات العقود 

  32,959    23,614   النقد الناتج من العمليات
  ) 890(  ) 444(   التزامات مكافآت الموظفين المدفوعة 

  ) 2,543(  )970(   ضريبة دخل مدفوعة 
  29,526    22,200   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيليّة

    
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  1,774  )4,089(   ودائع ألجل (الزيادة)/ النقص في 
  ) 14,928(  )10,992(  5  االستحواذ على الممتلكات والمنشآت والمعدات 

  58    456   المحصل من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 
  ) 1,856(  )1,048(  6  شراء موجودات غير ملموسة 

  682   764   فوائد مقبوضة 
  ) 14,270(  ) 14,909(   االستثماريّةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

    
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  ) 856(  )605(   تكاليف التمويل المدفوعة 
  )7,456(  )120(   توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم 

  ) 641(  ) 254(   توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة 
  ) 165(  -   اتحاد الموظفيندفعات إلى صندوق 

  17,501  -   متحصالت من قروض وديون 
  ) 13,865(  ) 6,680(   سداد القروض والديون 

  )6,785(  ) 7,527(  11  سداد مطلوبات اإليجار بما في ذلك الفوائد
  ) 12,267(  ) 15,186(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
  2,989  )7,895(   (النقص)/الزيادة في النقد والنقد المعادل صافي 

  2,184    1,802   تأثير تقلبات أسعار الصرف
  85,533    96,895   فترة النقد والنقد المعادل في بداية ال
  90,706    90,802  8  الفترة النقد والنقد المعادل في نهاية 

 
  التفاصيل حول إعادة تصنيفات معينةللمزيد من  22* يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 
  تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة    22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 
  ش.م.ك.عالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة  

 
  إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية

  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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   التقارير  إعداد  عن  المسؤول الكيان . 1
 

إن الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ("الشركة" أو "وطنية") هي شركة مساهمة كويتية تأسست بموجب المرسوم األميري  
  . إن أغراض الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم بـ "المجموعة") هي كما يلي:1997أكتوبر   10بتاريخ 

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

    والمعدات واألدوات الالزمة ألغراض الشركة؛استيراد وتصدير األجهزة  -

شراء أو استئجار خطوط االتصال والتسهيالت الالزمة لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق ودون تداخل أو تعارض مع الخدمات  -
    التي تقدمها الدولة؛

   نيعها في الكويت؛شراء امتيازات التصنيع ذات العالقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية وتص -

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

إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص  -
   ويت وخارجها؛داخل الك

   شراء وتملك األراضي وإنشاء وبناء المنشآت الالزمة لتحقيق أغراض الشركة؛ -

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

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

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعدها على  -
    قها بها.تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلح 

 
تعمل الشركة بموجب ترخيص من وزارة االتصاالت بدولة الكويت وفي أماكن أخرى من خالل الشركات التابعة في منطقة الشرق األوسط 

   وشمال إفريقيا وجزر المالديف. إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة الكويت. 
 

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

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

 
  .2022أبريل  24بتاريخ تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية من قبل مجلس إدارة الشركة 

 
    اإلعداد  أساس  2

 
، التقارير المالية المرحلية. وال تتضمن 34لي رقم لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدو

وفقاً   المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية المجمعة السنوية الكاملة المعدة
ضمن االستحقاقات االعتيادية المتكررة التي تعتبر ضرورية  للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة أن كافة التعديالت التي تت 

   للعرض العادل قد تم إدراجها.
 

ال تعبّر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي   2022مارس    31إن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
معلومات إضافية، يُرجى الرجوع للبيانات المالية السنوية المدققة المجمعة للمجموعة . للحصول على 2022ديسمبر  31سوف تنتهي في 

   .2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
 

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

   الهامة المحاسبية السياسات  3
 

ة السنوية  تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية مع تلك المطبقة في إعداد البيانات المالي 
في   المنتهية  للسنة  ال   2021ديسمبر    31المجمعة  المعايير  على  السنوية  والتحسينات  التعديالت  تطبيق  المالية  باستثنــاء  للتقارير  دولية 

   .2022يناير  1والمتعلقة بالمجموعة وواجبة التطبيق بالنسبة لفترة التقارير السنوية التي تبدأ من 
 
 1أ من  لم يكن للتعديالت و / أو التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الفترة المحاسبية السنوية التي تبد

 أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو أداء المجموعة.  2022يناير 
 
 
 



 
  ش.م.ك.عالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة  

 
  إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية

  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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  (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات  3
 
    الهامة  المحاسبية السياسات  في التغيرات  

 
  المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  -1
 

 1المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ُطبقت المعايير الدولية للتقارير  
  ، ضمن هذه البيانات المالية المجمعة :2022يناير 
 16رقم تعديالت علي معيار المحاسبة الدولي  –: العائدات قبل االستخدام المقصود  الممتلكات والمنشآت والمعدات 
  3الرجوع الي االطار المفاهيمي : تعديالت علي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  37تعديالت علي معيار المحاسبة الدولي رقم تكلفة تنفيذ العقد ,  –عقود معاوضة 

  
الفترات السابقة وليس متوقع ان يكون لها تأثيرجوهري إن التعديالت المذكورة أعاله ليس له أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في  

  علي الفترة الحالية. 
  

  تأثير المعايير الجديدة (الصادرة وغير المطبقة بعد من قبل المجموعة)  - 2
  

والتعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات غير اإللزامية لفترات إعداد التقاريرالحالية ولم تم نشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة  
ت يتم تطبيقها من قبل المجموعة. وتعمل ادارة المجموعة علي تقييم التأثير لهذه المعايير والتعديالت والتفسيرات التي سوف تطبق في فترا 

  معامالت المستقبلية المنظورة. التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى ال 
 

  والتقديرات األحكام          4
 

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

 
حاسبية عند إعداد هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية، كانت األحكام الهامة التي قامت بوضعها اإلدارة عند تطبيق السياسات الم

ثلة لتلك المطبقة على البيانات المالية السنوية المجمعة كما في وللسنة المنتهية  للمجموعة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مما
  .2021ديسمبر  31في 

 

  والمعدات  والمنشآت الممتلكات  5
 

 

  مارس 31
2022  

	(غير مدققة) 	

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
	ألف دينار كويتي     كويتي ألف دينار   ألف دينار كويتي 	
    

	434,978  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة  	481,044  481,044  
	10,992  إضافات 	74,148     14,928    
	) 8(  استبعاد  	)217 (  )18 (  

	) 24,018(  استهالك الفترة/ السنة  	)105,350 (  )28,022 (  
	    -   انخفاض القيمة  	)143 (   -      

	) 62(  تحويالت 	)212 (  )128 (  
	) 5,056(  تحويل عمالت أجنبية آثار  	)14,292 (  )6,991 (  

	  416,826   صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة  	434,978     460,813    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ش.م.ك.عالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة  

 
  إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية

  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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   والشهرة  الملموسة غير  الموجودات  6
 

 

  مارس 31
2022  

	(غير مدققة) 	

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
	دينار كويتي ألف     ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي 	
    

	  282,835   صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة  	 313,435    313,435   
	  1,048   إضافات 	 3,843    1,856    
	    -   استبعاد  	 )2 (   -      

	) 3,454(   اإلطفاء محمل للفترة/ للسنة  	 )15,834 (   )4,544(  
	 62   تحويالت 	 )313 (   128    

	) 4,618(   آثار تحويل عمالت أجنبية  	 )18,294 (   )11,594 (  
	  275,873   صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة  	 282,835     299,281    

 
قيمتها، على األقل على أساس سنوي تحدد المجموعة ما إذا كانت الشهرة أو الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة قد انخفضت  

هذه البنود لها. يتم  ما لم يكن هناك أي مؤشرات على انخفاض القيمة. يتطلب هذا تقديراً للمبلغ القابل لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص  
   لعادلة ناقًصا تكلفة البيع إذا كان ذلك أعلى.تحديد المبلغ القابل لالسترداد بناًء على حسابات القيمة قيد االستخدام أو القيمة ا 

 

ألف دينار   161,165:  2021مارس    31ألف دينار كويتي و  157,014:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي (   154,035تم تخصيص شهرة بمبلغ  
ألف دينار كويتي)    1,927:  2021مارس    31ألف دينار كويتي و  1,927:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي (  1,927كويتي) ألوريدو تونس إس إيه و

ت النقدية المستقبلية التي  لشركة فاست تلكو ذ.م.م. تستند المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد إلى قيمتها قيد االستخدام المقدرة بخصم التدفقا
 ، كانت المبالغ المقدرة القابلة لالسترداد ألوريدو تونس إس إيه 2021ديسمبر  31سيتم توليدها من االستخدام المستمر لهذه الوحدات المولدة للنقد. كما في 

 .2022مارس  31وشركة فاست تلكو ذ.م.م أكثر من القيم الدفترية ذات الصلة وتعتقد اإلدارة أنه لم يطرأ أي تغيير على هذا التقييم كما في 
  

  االستخدام  حق موجودات  7 
 

 

  مارس 31
2022  

	مدققة)(غير  	

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
	ألف دينار كويتي     ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي 	
    

	  114,545   صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة  	 121,109     121,109    
	  5,007   إضافات 	 20,335     3,532   

	) 297(  تخفيض على اإلنهاء المبكر 	)1,501 (  )35 (  
	) 5,421(  استهالك الفترة/ السنة  	)22,443 (  )5,297 (  

	) 966(  آثار تحويل عمالت أجنبية  	)2,955 (  )1,498 (  
	112,868  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة  	 114,545  117,811  

 

   والنقدية البنوك لدى األرصدة  8
 

  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف الموحد على البنود التالية: يتكون النقد والنقد المعادل المدرج في 
 

 

  مارس 31
2022  

	(غير مدققة) 	

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
	ألف دينار كويتي     ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي 	
    

	122,493  األرصدة لدى البنوك والنقدية  	124,449   107,730   
	) 86(  الخسارة االئتمانية المتوقعة  	)38 (  )28 (  

	122,407  أرصدة لدى البنوك والنقد في بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 	124,411   107,702   
     ناقصاً:

	) 15,828(  ودائع ذات آجال استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر  	)11,726 (  )4,920 (  
	) 15,777(  ودائع مقيدة  	)15,790 (  )12,076 (  

	90,802  النقد والنقد المعادل حسب بيان التدفقات النقدية المكثف المجمع المرحلي  	96,895   90,706    
 
تراوح من  يتم عمل الودائع لفترات متفاوتة اعتماًدا على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة وكسب فائدة على معدالت اإليداع ذات الصلة التي ت

  ٪).7.23٪ إلى 0.20: 2021مارس  31٪ و 7.29٪ إلى 0.19: 2021ديسمبر   31% (7.25% إلى 1.03
   



 
  ش.م.ك.عالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة  

 
  إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية

  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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  أخرى احتياطيات  9
 

  عالوة إصدار  
احتياطي  
  قانوني 

احتياطي  
  اختياري 

الربح من بيع  
  أسهم خزينة 

احتياطي القيمة  
  العادلة 

احتياطيات 
  أخرى 

إجمــالي  
  االحتياطيات

 
ألف دينار  

  كويتي 
دينار  ألف 

  كويتي 
 ألف دينار 

  كويتي  
ألف دينار  

  كويتي 
ألف دينار  

  كويتي 
ألف دينار  

  كويتي 
ألف دينار  

  كويتي 
        

  244,656  3,412  )3,282(  6,914  138,778  32,200  66,634  2022يناير  1في 
  -  -  -  -  -  -  -  للفترة الخسارة الشاملة األخرى 

  244,656  3,412  )3,282(  6,914  138,778  32,200  66,634  2022مارس  31في 
        

  242,941  3,412  ) 2,962(  6,914  136,743  32,200  66,634  2021يناير  1في 
  )2(  -  )2(  -  -  -  -  فترة الخسارة الشاملة األخرى لل

  242,939  3,412  ) 2,964(  6,914  136,743  32,200  66,634  2021مارس  31في 

 
  والديون   القروض     10

 

 

  مارس 31
2022  

	(غير مدققة) 	

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
	ألف دينار كويتي     ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي 	
    

     الجزء المتداول 
	-   مستحق إلى بنوك محلية  	27  15,000  

	11,834  مستحق إلى بنوك محلية مرتبطة بالشركات التابعة  	16,441  15,729  
 11,834	 	16,468  30,729  
    

     الجزء غير المتداول
	10,446  مستحق إلى بنوك محلية مرتبطة بالشركات التابعة  	12,696  33,791  

  
 

  فيما يلي تفاصيل القروض والسلفيات:

 

  مارس 31
2022  

	(غير مدققة) 	

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
	دينار كويتي ألف     الوصف   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي 	

    
الوطنية").  ("الشركة  الجزائر.  في  للبنوك  مستحقة  المضمونة  غير  الديون  أ) 
وتخضع هذه الديون للعديد من االلتزامات والتعهدات المالية على مدار فترات  

   هذه الديون والمقومة بالدينار الجزائري.
 

639	 	
 

4,468  
   

17,730  
 

الوطنية  لشركة  ثابتة  بأصول  مضمونة  فلسطين  في  لبنوك  مستحقة  الديون  ب) 
بالدوالر  مقومة  الديون  هذه  المحدودة.  المتنقلة  لالتصاالت  الفلسطينية 

    األمريكي.
 

 -	 	
 

 -  
 

6,427  
   

تخضع  الكويت  في  لبنوك  مستحقة  األم  للشركة  المضمونة  غير  الديون  إن  ج) 
  الديون. هذه الديون مقومة بالدينار الكويتي.لتعهدات مالية بشأن شروط تلك 

 
 -	 	

 
27  

 
15,000  

   
تونس  في  بنوك  إلى  إيه  إس  تونس  ألوريدو  المضمونة  غير  الديون  تستحق  د) 
أساس  على  بها  االلتزام  يجب  التي  المالية  التعهدات  لبعض  تخضع  والتي 

   سنوي. هذه الديون مقومة بالدينار التونسي.
 

7,340	 	
 	 	

8,758  
 

12,988  
   

من أوريدو   ثابتة  بضمان ودائع  جزر المالديف،  للبنوك في  الديون مستحقة  هـ) 
  مالديف برايفت ليمتد. هذه مقومة بالدوالر األمريكي. 

 
14,301	 	

 	 	
15,911  

   
12,375  

   
 22,280	 	29,164  64,520  

 
   



 
  ش.م.ك.عالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة  

 
  إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية

  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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  اإليجار مطلوبات  11
 

 

  مارس 31
2022  

	(غير مدققة) 	

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
	ألف دينار كويتي     ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي 	
    

	120,853  في بداية الفترة/السنة  	125,843   125,843    
	5,007  إضافات 	20,335   3,532   

	1,532  مصروف الفائدة على مطلوبات اإليجار  	6,699   1,651    
	) 7,527(  الفوائد سداد مطلوبات اإليجار بما في ذلك  	)27,338 (   )6,785 (  

	) 297(  تخفيض على اإلنهاء المبكر  	)1,238 (   )57 (  
	) 1,086(  تعديالت الصرف  	)3,448 (   )1,789 (  

	في نهاية الفترة/السنة 	 118,482  	 	120,853   122,395    
    
    

	الجزء غير المتداول  	97,577  	 	100,710   104,424    
	الجزء المتداول  	20,905  	 	20,143   17,971    

 118,482  	 	120,853   122,395    

 
 

  أخرى  دائنة وأرصدة تجاريون  دائنون  12
 

 

  مارس 31
2022  

	(غير مدققة) 	

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
	ألف دينار كويتي     ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي 	
    

	79,977  دائنون تجاريون  	83,903   88,060    
	168,287  مصروفات مستحقة  	173,932   163,429    

	  17,073   ضرائب أخرى مستحقة 	17,057   13,695    
	  11,465   أرصدة دائنة للموظفين  	16,229   10,880    

	  24,857   توزيعات أرباح مستحقة  	6,943   10,422   
	 9,905    أرصدة دائنة أخرى  	10,978   10,925   

  311,564  	 	309,042   297,411    
 

  اإليرادات   13
 
تالية. تستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي نقطة زمنية في تدفقات اإليرادات ال

  ).21قطاع يجب اإلبالغ عنه بموجب (إيضاح يتماشى اإلفصاح عن اإليرادات حسب التدفقات مع معلومات اإليرادات التي تم اإلفصاح عنها لكل 
 

 
    فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31

 
2022  

	(غير مدققة) 	
2021  

  (غير مدققة) 
	ألف دينار كويتي     ألف دينار كويتي 	
   

	134,129  إيرادات من تقديم الخدمات 	130,799  
	  18,567   مبيعات معدات االتصاالت 	 15,031   

	  180   أخرى  	 215   
  152,876  	 	 146,045   
   

	  18,567   في نقطة زمنية معينة  	 15,031   
	 134,309   مع مرور الزمن  	 131,014    

  152,876  	 	 146,045   
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  والزكاة  الوطنية العمالة دعم ضريبة العلمي، للتقدم الكويت مؤسسة حصة 14
 

 
    فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31

 
2022  

	(غير مدققة) 	
2021  

  (غير مدققة) 
	ألف دينار كويتي     ألف دينار كويتي 	
   

	) 94(  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  	)12 (  
	) 164(  ضريبة دعم العمالة الوطنية  	)14 (  

	) 65(  الزكاة  	)6 (  
 )323 (	 	)32 (  

 
  األرباح توزيعات  15

 
  31على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في    2022مارس    16اجتماعها المنعقد في  وافقت الجمعية العمومية السنوية للشركة األم في  

: توزيعات أرباح نقدية بواقع  2020(   2021ديسمبر    31فلسا لكل سهم للسنة المنتهية في    35، وعلى سداد توزيعات أرباح نقدية بواقع  2021ديسمبر  
  .2022أبريل  11) لمساهمي الشركة األم المسجلين كما في 2020ديسمبر  31 فلسا لكل سهم للسنة المنتهية في 15
  

  والمخففة  األساسية السهم ربحية 16
 

  .الفترة الل  يتم احتساب ربحية السهم األساسية عبر قسمة أرباح الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خ 
 

  سية. ، وبالتالي، فإن الربحية المخففة للسهم الواحد تساوي ربحية السهم األساالفترةلم تكن هناك أسهم مخففة قائمة في أي وقت خالل 
 

 
    فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31

 
2022  

	(غير مدققة) 	
2021  

  (غير مدققة) 
   

	8,429  العائد إلى مساهمي الشركة األم (ألف دينار كويتي)  الفترةربح  	983  
   

    عدد األسهم القائمة:
	 504,033     المتوسط المرجح لعدد األسهم المدفوعة (ألف دينار كويتي) 	 504,033    

	) 2,871(     المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة (ألف دينار كويتي) 	 )2,871 (  
	  501,162     المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف دينار كويتي) 	 501,162    

 
	ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)  	17	 	2  
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  العالقة ذات األطراف إفصاحات       17
 

   المعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
 

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين في المجموعة والشركات التي 
كبيرة من قبل هذه األطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط يسيطرون عليها أو الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التي تخضع لسيطرة  

ميع هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تم حذف المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة التي تعد أطرافاً ذات عالقة بالشركة عند التج 
  طراف ذات العالقة كما يلي:ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. ويتم اعتماد األرصدة ومعامالت األ 

 
  مارس 31  

2022  
  (غير مدققة)

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
  ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   
     
       األرصدة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع أ)
     مستحق إلى: 
  13,072  14,316  15,360    الشركات التابعة الزميلة -مجموعة أوريدو ذ.م.م  
  2,393  2,035  2,224    الشركات التابعة الزميلة -مجموعة أوريدو آي. بي. ذ.م.م  
  52  54  -   الشركات التابعة الزميلة  -أوريدو ُعمان  
     
     أرصدة مدينة من:  
  787  704    795  الشركة األم النهائية  
   الشركات التابعة الزميلة  -كوميونيكيشنز ش.م.ع آسياسيل  

406  
 

536  
 

566  
  12  13  -   الشركات التابعة الزميلة  -أخرى   

 
  

    فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  مارس 31

  2022  
  (غير مدققة)

2021  
  (غير مدققة) 

  ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   
    

   البيان المجمعالمعامالت المدرجة في  ب)
  الربح أو الخســارة 

  

    
      إيرادات من: 
  1,444  926   الشركة األم النهائية  
  -   -     الشركات التابعة الزميلة -أخرى   
    
      مصاريف تشغيلية لـ: 
  194  1,118   الشركة األم النهائية  
  49  -   الشركات التابعة الزميلة  -أخرى   
    
  3,139  3,417    الشركات التابعة الزميلة -اإلدارة المستحقة إلى مجموعة أوريدو ذ.م.م. أتعاب  
الشركات    -رسوم رخصة العالمة التجارية المستحقة إلى مجموعة أوريدو آي. بي. ذ.م.م   

    التابعة الزميلة 
1,107  864  

  4,524  4,003  
    

     مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين: ج)
  1,828  1,997   منافع قصيرة األجل  
  152  145   مكافأة نهاية الخدمة  
  2,142  1,980  

 
  خالل الفترة، أبرمت المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة بالشروط معتمدة من اإلدارة.
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  وقضايا محتملة ومطلوبات ارتباطات  18
 

  مارس 31  
2022  

  (غير مدققة)

 ديسمبر  31
2021  
  (مدققة) 

  مارس  31
2021  

  (غير مدققة) 
   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   
     
     ارتباطات رأسمـالية  أ)
  35,371  29,888  41,896     لالستحواذ على ممتلكات ومعدات 
     لالستحواذ على ترخيص الهاتف المحمول في شركة تابعة 

51,406  
 

51,165  
 

51,149  
   93,302  81,053  86,520  
     
     

      المطلوبات المحتملة ب)
   3,745   4,903  5,346   خطابات ضمان 
    7,592   8,941  8,770    خطابات االعتماد 
  14,116  13,844   11,337    

 
  التقاضي والمطالبات:

 
 31إلى    2016يناير    1ألف دينار كويتي من أوريدو تونس إس إيه لفترات الربط من    5,435مطالبات ضريبية إضافية بمبلغ     (أ)  

من السلطات الضريبية في تونس. استجابت اإلدارة لهذا اإلخطار وتعتقد أن احتماالت حل هذه المطالبات لصالح   2017ديسمبر  
  المجموعة جيدة.

 
لفترات   ألف دينار كويتي من شركة وطنية لالتصاالت الجزائرية إس بي إيه (شركة وطنية)  828مطالبات ضريبية إضافية بقيمة    (ب)  

  من السلطات الضريبية في الجزائر.  2016ديسمبر  31إلى  2013يناير   1الربط من 
 

ألف دينار كويتي فيما يتعلق ببعض االنتهاكات المزعومة    21,497، طالب البنك المركزي الجزائري بمبلغ  2019في أكتوبر    (ج)  
  باالستئناف ضد هذا االدعاء في محكمة االستئناف.  للعمالت األجنبية من قبل شركة وطنية. وتقوم شركة وطنية حاليًا

 
، حصل بائع ثالث لشركة وطنية لالتصاالت الجزائرية على أمر من السلطات القضائية الجزائرية بحجز مبلغ    2019في أكتوبر     (د)  

  المحكمة ضد هذا األمر.ألف دينار كويتي من الحساب المصرفي لشركة وطنية. استأنفت شركة وطنية أمام  1,830
 

ألف دينار كويتي من المحكمة المدنية االبتدائية في جزر    1,321تبلغ الدعاوى المرفوعة ضد أوريدو مالديف بي إل سي بمبلغ    (ه) 
المالديف بدعوى خرق العقد بناًء على دعوى مدنية رفعها طرف ثالث. استأنفت أوريدو مادليف بي إل سي ضد هذه الدعوى أمام 

    .2021أغسطس  30وتلقت قراًرا تفضيليًا في  2019كمة العليا لجزر المالديف في يناير المح 
 

  26تم إلغاء جزء من التعرفة التنظيمية المفروضة على مشغلي االتصاالت المتنقلة في الكويت من قبل وزارة االتصاالت منذ    (و) 
اًء على ذلك، فإن المجموعة لديها موجودات محتملة في شكل . وبن2017من قبل محكمة التمييز الكويتية في أبريل    2011يوليو  

    ، صدر حكم من الدرجة الثانية لصالح المجموعة.2022استرداد التعريفة التنظيمية الزائدة المدفوعة. في أبريل 
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   المالية المخاطر  إدارة  19
 

والسياسات متوافقة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية المجمعة للسنة  إن جميع الجوانب من أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة  
  .2021ديسمبر  31المنتهية في 

 
  19-كوفيد  فيروس أثر  20

   

مع تخفيف قيود السفر ورفع اإلغالق. تشهد بيئة عمل المجموعة انتعاًشا معتدًال وتظهر    19- يتعافى الفريق تدريجياً من آثار جائحة كوفيد
عالمات االنتعاش االقتصادي في جميع أنحاء المنطقة والعالم. معدالت التطعيم المرتفعة وإجراءات التباعد االجتماعي الصارمة قللت 

   بشكل كبير من تأثير أحدث أنواع الفيروس.
 

على المنشآت   19-األدنى من تأثير كوفيدأجرت المجموعة تقييًما نوعيًا الستثماراتها في وحدات توليد النقد ، مع األخذ في االعتبار الحد  
بمعايير الميزانية والصناعة التي أكدت أن تقييم انخفاض   2022مارس    31العاملة في قطاع االتصاالت، وقارنت النتائج الفعلية للفترة في  

    لم يتغير. 2021ديسمبر  31القيمة كما في 
 

   القطاع معلومات  21
 

المجموعة بشكل رئيسي في مجال واحد من األعمال، يتمثل في توريد خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة. تتعلق غالبية    تعمل 
إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها بعملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وفي خارج الكويت، تعمل المجموعة من 

قطاعات يجب اإلبالغ عنها. تنسب اإليرادات إلى قطاعات التقرير بناًء على خالل شركاتها التابعة وتعتبر المجموعة عملياتها الرئيسية  
    موقع شركات المجموعة. يتم احتساب المبيعات بين القطاعات بأسعار تناسب الجميع.

 
تغطيها. بصرف النظر عن ألغراض إعداد التقارير اإلدارية، تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال بناًء على المنطقة الجغرافية التي  

  عملياتها في الكويت، تعمل الشركة أيًضا من خالل شركاتها التابعة األجنبية في الجزائر وتونس وجزر المالديف وفلسطين.
 
م تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لشركاتها التابعة العاملة بشكل منفصل لغرض اتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يت
لتي تقييم أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية لهذه القطاعات التي يجب اإلبالغ عنها. يتم تسعير التحويل بين القطاعات ا

    يجب اإلبالغ عنها على أساس تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.
 



 
 

  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
 

  المالية المكثفة المجمعة المرحليةإيضاحات حول المعلومات 
  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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  (تتمة)  القطاع معلومات 21
 

   القطاعات التشغيلية 
  تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات واألرباح المتعلقة بقطاعات تشغيل المجموعة. 

 
   خارج الكويت  
	داخل الكويت   	تونس 	   اإلجمالي   غير موزعة   أخرى   المالديف   الجزائر 	
        

	(غير مدققة) 2022مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  	       
	57,618  إيرادات القطاع  	 31,580 	 	 45,391  	 	 9,574 	 	 8,713 	 	 - 	 	 152,876  	 	

	950  صافي ربح القطاع قبل الضريبة  	 7,164  	 	 4,453  	 	 3,420 	 	 1,326  	 	 )1,008(	 	 16,305  	 	
	)10,987(  استهالك وإطفاء  	 )5,304 (	 	 )12,687 (	 	 )1,201 (	 	 )1,706(	 	 )1,008(	 	 )32,893(	 	
	) 434(  تكاليف التمويل  	 )792(	 	 )510(	 	 )342 (	 	 )51(	 	 - 	 	 )2,129 (	 	
	-  ضريبة الدخل   	 )3,082(	 	 )1,697 (	 	 )508 (	 	 )147(	 	 - 	 	 )5,434 (	 	

        
         (غير مدققة)  2021مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

  146,045  -  8,261  8,778  45,798  32,746  50,462  إيرادات القطاع 
    6,286   )1,581(     848     2,807   )127(     5,544   )1,205(   قبل الضريبة صافي ربح القطاع 

  )37,863(  )1,581(  )1,851(  ) 1,425(  )15,256(  ) 6,303(  ) 11,447(  استهالك وإطفاء 
  ) 2,507(    -   )115(   ) 270(   ) 644(   ) 943(   ) 535(   تكاليف التمويل 
  ) 4,440(    -   ) 357(   ) 406(   )1,052(   ) 2,127(   ) 498(   ضريبة الدخل  

        
        

	(غير مدققة)  2022مارس   31كما في  	       
	موجودات القطاع 	334,913	 	 183,101 	 	 284,953 	 	 75,503  	 	 73,672 	 	 204,662  	 	 1,156,804 	 	
	مطلوبات القطاع 	210,928	 	 121,811  	 	 134,518  	 	 31,989  	 	 40,662  	 	 - 	 	 539,908  	 	

        
	(مدققة)  2021ديسمبر   31كما في  	       

  1,171,518  209,721  70,711  74,811  298,681  178,044  339,550  موجودات القطاع
  538,779  -  39,437  33,327  147,426  119,686  198,903  مطلوبات القطاع

        
	(غير مدققة) 2021مارس   31كما في  	       

  1,188,362  224,862  70,725  68,400  310,918  181,121  332,336  موجودات القطاع
    563,027    -     42,924     28,933     148,893     122,873     219,404   مطلوبات القطاع

 
 



 
 

  الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
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"عرض البيانات المالية". نتج عن هذه الممارسة إعادة تصنيف بعض البنود    1وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  خالل الفترة، قامت المجموعة بإجراء لتحديد ما إذا كان عرض المعلومات المالية المكثف المجمع المرحلي يتم  
تصنيف هذه لتحسين جودة المعلومات المقدمة ولم يكن لها أي مجموعة بإجراء عمليات إعادة الالمتسلسلة في المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية. تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. قامت ال

  تأثير على حقوق الملكية واألرباح المعلنة سابقًا.
 

  فيما يلي ملخص لعمليات إعادة التصنيف الهامة التي تمت خالل الفترة:
 

  اإليضاحات  العرض الحالي   إعادة التصنيف   العرض السابق  
     

المكثف المجمع المرحلي لفترة الثالث أشهر  بيان الربح أو الخسارة 
     2021مارس  31المنتهية في 

بنود   واإلدارية إلى  والمصروفات العمومية  التشغيل والبيع  تقسيم مصاريف  تم 
بشكل   المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  عرض  إلى  باإلضافة  المالي  البيان 

رحلي لالمتثال لعرض  منفصل في وجه بيان الربح أو الخسارة المكثف المجمع الم
  بيان الدخل بشكل مناسب بطبيعته. 

  -  60,556  ) 60,556(  المصروفات التشغيلية
  -  38,529  ) 38,529(  مصروفات بيع ومصروفات عمومية وإدارية

  ) 77,927(    )77,927(  -  الشبكة والربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى
  )15,950(    )15,950(  -  المرتبطة بهارواتب الموظفين والتكاليف 
  )4,003(    )4,003(  -  مصروفات أتعاب اإلدارة

  )1,205(    )1,205(  -  خسائر انخفاض قيمة الموجودات المــالية
  -  798  ) 798(  بالصافي   -مصروفات أخرى 

التمويل  وإيرادات  األخرى؛  المصروفات  اإليرادات/  لعرض  تصنيفها  معاد 
على   المحاسبة والتكاليف  لمعيار  االمتثال  صافي  عكس  على  إجمالي،  أساس 

  . 1الدولي رقم 

  56    56  -  إيرادات أخرى
  ) 854(    )854(  -    الصافي -خسائر أخرى 

  -  1,825  ) 1,825(  بالصافي  -تكاليف التمويل 
  ) 2,507(    )2,507(  -  تكلفة التمويل

  682    682  -  إيرادات تمويلية
     

تكاليف العقد المعاد تصنيفها من بند "موجودات وتكاليف العقد المؤجلة" إلى بند      2021مارس  31المركز المالي المكثف المجمع المرحلي كما في بيان 
غير   "الموجودات  وبند  األخرى"  المدينة  واألرصدة  التجاريون  "المدينون 

  1بي الدولي رقم  المتداولة األخرى" من أجل االمتثال لمتطلبات المعيار المحاس
"اإليرادات من   15"عرض البيانات المالية" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  العقود مع العمالء". 

  -  ) 14,165(  14,165  موجودات العقد المؤجلة وتكاليف العقد
  6,721  6,721  -  تكاليف العقود

  152,611  4,608  148,003  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 
  4,924  2,836  2,088  موجودات أخرى غير متداولة 

 

  إن تأثيرات إعادة التصنيف في الجداول أعاله قد انعكست في بيان التدفقات النقدية المكثفة المجمعة المرحلية للفترة المقارنة.


