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

 

 

 

 

 

 
 الصفحة الفهرس

  

  1 المكثفة المجمعة المرحلية المالية المعلومات مراجعة حول مستقلال الحسابات مراقب تقرير

  

 2 مدققة( )غير المكثف المجمع المرحلي المالي المركز بيان

  

 3 مدققة( )غير المكثف المجمع المرحلي الخسارةالربح أو  بيان

  

 4 مدققة( )غير المكثف المجمع المرحلي الشامل الدخل بيان

  

 5 مدققة( )غير المكثف المجمع المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان

  

 6 مدققة( )غير المكثف المجمع المرحلي النقدية التدفقات بيان

  

 17 - 7        مدققة( )غير المكثفة المجمعة المرحلية المالية المعلومات حول إيضاحات

 

 

 

 

 

 

 
  







 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق( الربح أو الخسارةبيان 

               2019 مارس 31إلى  2019ينــاير  1للفترة من  

 

  .ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ا  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزء
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 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في   

      2019  2018 

 إيضاح 

   

 ألف دينار كويتي  

  )غير مدققة(

 ألف دينار كويتي 

 )غير مدققة(

         

 174,604  154,217      اإليرادات

         

 (84,739)  (62,788)      التشغيل مصاريف

 (39,287)  (36,968)     11 العمومية واإلدارية مصاريفالبيع وال مصاريف

 (35,085)  (34,794)     12 االستهالك واإلطفــاء

 (1,781)  (2,580)     13 بالصافي - تكاليف التمويل

 2,051  (1,286)     14 بالصافي - اخرى( مصاريف) / إيرادات

بالشركات  ، والضرائب الخاصةالربح قبل مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ومخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة  التابعة،

      الوطنية والزكاة 

 

 

15,801  

 

 

15,763 

 (150)  (160)      مخصص مكافأة مجلس اإلدارة

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  مخصص

 15 والزكاة
  

 
  

(403)  (452) 

 15,161  15,238      الربح قبل الضرائب

 (4,502)  (4,817)      الضرائب الخاصة بالشركات التابعة 

 10,659  10,421      ربح الفترة

         

         العائد إلى:

 9,165  8,809      مساهمي الشركة  -

 1,494  1,612      حصص غير مسيطرة -

      10,421  10,659 

 10 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(
  

 

  

17.58  18.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق(

             2019 مارس 31إلى  2019ينــاير  1للفترة من  

 

 .لمالية المرحلية المجمعة المكثفةال يتجزأ من هذه المعلومات ا ا  المرفقة تشكل جزءإن اإليضاحات 
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 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة   

     2019  2018 

 

 

 

 
ألف دينار  

 كويتي

ألف دينار  

 كويتي

 )غير مدققة(  )غير مدققة(     

        

 10,659  10,421     ربح الفترة

        

        (خرىاأل ةالشامل الخسارةالدخل الشامل اآلخر / )

المرحلي المجمع  الخسارةأو  الربحإلى بيان  ا  فها الحقتصني التي سيتم إعادة البنود
    المكثف

 

 

 

 

مدرجة بالقيمة  الستثمارات في أوراق ماليةفي القيمة العادلة أثر صافي التغيرات 

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
    

1 
 

(1,737) 

المرحلي  الخسارةأو  الربحإلى بيان  ا  تصنيفها الحق إعادةأو قد يتم البنود التي سيتم 
        المجمع المكثف 

 1,111  351     فروق تحويل ناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية 

        

 (626)  352     للفترة )الخسارة الشاملة األخرى(  /إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

 10,033  10,773     إجمالي الدخل الشامل للفترة

        

        :العائد إلى

 8,411  9,404     مساهمي الشركة -

 1,622  1,369     حصص غير مسيطرة -

     10,773  10,033 

 

 
 
 



 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق(

  2019مارس  31إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.  ا  جزءإن اإليضاحات المرفقة تشكل 

5 

 

  أسهــم خزينة  رأس المال 
احتياطي ترجمة 

  أرباح مرحلة  احتياطيات أخرى  عمالت أجنبية

حقوق الملكية 
العائدة لمساهمي 

  الشركة
حصص غير 

  مسيطرة
إجمــالي حقوق 

 الملكية
 

  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي
 ألف دينار

  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  كويتي 
 ألف دينار 

  ألف دينار كويتي  كويتي
 ألف دينار

 كويتي 
                

 662,506  107,219  555,287  577,655  240,019  (309,192)  (3,598)  50,403 2019يناير  1الرصيد في 
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 (1,284)  (3,470)  (3,470)  -  -  -  - 16المالية 
 

(4,754) 
يناير  1الرصيد المعاد إصداره في 

2019  50,403  (3,598)  (309,192)  240,019  574,185  551,817  105,935 
 

657,752 
                

                الدخل الشامل 
 10,421  1,612  8,809  8,809  -  -  -  - ربح الفترة

/ )الخسارة  الدخل الشامل اآلخر
 (243)  595  -  1  594  -  - للفترةالشاملة األخرى( 

 
352 

 10,773  1,369  9,404  8,809  1  594  -  - للفترة الشاملالدخل إجمالي 
المحول إلى صندوق جمعية 

 (37)  (113)  (113)  -  -  -  - الموظفين 
 

(150) 
 (25,058)  -  (25,058)  (25,058)  -  -  -  - (9توزيعات )إيضاح 

 (2,072)  (2,072)  -  -  -  -  -  - توزيعات مدفوعة من شركة تابعة
 641,245  105,195  536,050  557,823  240,020  (308,598)  (3,598)  50,403 2019مارس   31الرصيد في 

                
 726,331  113,917  612,414  578,400  239,573  (252,364)  (3,598)  50,403 2018يناير  1الرصيد في 

أثر تطبيق المعيارين الدوليين 
 138  7,692  8,463  (771)  -  -  - 15و 9للتقارير المالية 

 
7,830 

يناير  1الرصيد المعاد إصداره في 
2018  50,403  (3,598)  (252,364)  238,802  586,863  620,106  114,055 

 
734,161 

                الدخل الشامل 
 10,659  1,494  9,165  9,165  -  -  -  - ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة 
 (626)  128  (754)  -    (1,737)  983  -  - الشاملة األخرى( للفترة 

الدخل الشامل / )الخسارة إجمالي 
 10,033  1,622  8,411  9,165  (1,737)  983  -  - الشاملة( للفترة

المحول إلى صندوق جمعية 
 (186)  (47)  (139)  (139)  -  -  -  - الموظفين 

 (35,924)  (843)  (35,081)  (35,081)  -  -  -  - (9توزيعات )إيضاح 
 708,084  114,787  593,297  560,808  237,065  (251,381)  (3,598)  50,403 2018مارس   31الرصيد في 



 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة 
 بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق(

           2019مارس  31إلى  2019يناير  1للفترة من  
 

 .المرحلية المجمعة المكثفةلمالية ال يتجزأ من هذه المعلومات ا ا  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزء
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مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة     

  2019  2018 

 كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف إيضاح 

 مدققة( )غير  مدققة( )غير  

     العمليات أنشطة من النقدية التدفقات

 10,659  10,421  ربح الفترةصافي 

     تسويات لــ:

 35,085  34,794  االستهالك واإلطفــاء

 (437)  (354) 13 ت فوائدإيرادا

 3,312  2,523  مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية

 4,502  4,817  الضرائب الخاصة بالشركات التابعة

 (67)  -  الربح من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

 2,218  2,934 13 تمويل تكاليف

 452  403 15 مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

 445  443  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  55,981  56,169 

     التغيرات في: 

وموجودات غير ، تكلفة عقد مؤجلة وأصول عقود، ذمم تجارية مدينة وأخرى
 متداولة أخرى

 
720  (4,424) 

 2,414  (5,048)  المخزون

 (35,666)  (17,525)  ، التزامات عقد ومطلوبات غير متداولة أخرىذمم تجارية دائنة وأخرى

 18,493  34,128  النقد الناتج من العمليات

 (89)  (208)  المدفوع لمكافأة نهاية خدمة الموظفين

 18,404  33,920  الناتج من أنشطة العملياتصافي النقد 

     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمــار

 (1,538)  5,678  النقص / )الزيادة( في ودائع ألجل 

 (19,365)  (22,888)  شراء ممتلكات ومعدات 

 1,279  2  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 (4,851)  (847)  شراء موجودات غير ملموسة

 437  354  إيرادات فوائد مستلمة

 (24,038)  (17,701)  أنشطة االستثمــارمستخدم في صافي النقد ال

     

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (2,218)  (1,559)  مدفوعة تمويل تكاليف

 (190)  (154)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (9,710)  (844)  حصص غير مسيطرةتابعة إلى  اتتوزيعات مدفوعة من شرك

 (186)  (150)  المدفوع لصندوق جمعية الموظفين 

 34,914  (27,229)  في ديون ألجــلالزيادة  / (النقص)صافي 

 -  (5,234)  من المبلغ األصلي إللتزام عقد إيجار د جزءسدا

 -  (1,059)  سداد جزء من الفائدة على التزام عقد إيجار

 22,610  (36,229)  أنشطة التمويل الناتج من / (المستخدم في)صافي النقد 

 482  366  أثر ترجمة عمالت أجنبية

 17,458  (19,644)  صافي التغير في النقد والنقد المعادل

 77,934  77,176  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 95,392  57,532 5 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

  



 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(

                          2019مارس  31إلى  2019ينــاير  1للفترة من  
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  واألنشطة التأسيس .1

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

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

 وغيرها المناداة ونظام المتنقلة الهواتف وخدمات الالسلكية االتصاالت ومعدات أجهزة وصيانة وإدارة وتركيب وتوريد شراء -

 ؛الالسلكية الخدمات من

 ؛الشركة ألغراض الالزمة واألدوات والمعدات األجهزة وتصدير استيراد -

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

 ؛الدولة تقدمها التي الخدمات

 ؛الكويت في تصنيعها وأ الصناعية الشركات من الشركة بخدمات المباشرة العالقة ذات التصنيع امتيازات شراء -

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

 ؛متكاملة

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

 ؛وخارجها الكويت داخل االختصاص

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

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

 متخصصة وجهات شركات قبل من تدار مالية محافظ في استثمارها طريق عن الشركة لدى المتوفرة المالية الفوائض استغالل -

 ؛بذلك القيام اإلدارة مجلس وتخويل

 تساعدها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التي لهيئاتا مع وجه بأي تشترك أن أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز -

 .بها لحقهات أن أو لهيئاتا هذه تشتري أن ولها الخارج وفي الكويت في أغراضها تحقيق على

 (MENA) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة وفي المواصالت وزارة من ترخيص بموجبفي دولة الكويت  الشركة تعمل

 بورصة الكويت. في الشركة أسهم إدراج تم تابعة. شركات خالل من والمالديف

 أوريدو لشركة التابعة الشركات إحدى وهي األم"(، )"الشركة ذ.م.م العالمية لالستثمارات أوريدو لشركة تابعة شركة هي الشركة إن

 المالية. لألوراق قطر بسوق مدرجة قطرية مساهمة شركة وهي ،"(الرئيسية األم )"الشركة عش.م.ق.

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

 .2019 أبريل 24إدارة الشركة بتاريخ  على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة من قبل مجلس الموافقةتم 

 اإلعداد أساس .2

 يتم .المرحلية المالية التقارير 34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   المكثفة المجمعة المرحلية المالية المعلومات هذه إعداد تم لقد

 المكثفة المرحلية المالية المعلومات في التغيرات لفهم مهمة تكون والتي والعمليات األحداث لشرح اإليضاحات بعض عن اإلفصاح

 للمجموعة. المجمعة

 الكاملة السنوية المالية للبيانات المطلوبة المعلومات جميع للمجموعة المكثفة المجمعة المرحلية المالية المعلومات هذه تتضمن ال

 المتكررة االعتيادية االستحقاقات تشمل التي التعديالت جميع أن اإلدارة رأي في المالية. للتقارير الدولية للمعايير وفقا   المعدة المدققة

 عادلة. بصورة العرض ليكون المكثفة المرحلية المالية المعلومات في إدراجها تم قد الضرورية

 تنتهي التي للسنة توقعها يمكن التي النتائج عن بالضرورة تعبر ال 2019 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة األعمال نتائج إن

 .2019 ديسمبر 31 في

 



 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(

                          2019مارس  31إلى  2019ينــاير  1للفترة من  
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  السياسات المحاسبية الهامة .3

في إعداد ستخدمة مع تلك الم متفقةفي إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ستخدمة السياسات المحاسبية المإن 

ة على المعايير ، باستثناء تطبيق التعديالت والتحسينات السنوي2018ديسمبر  31البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

 .2019يناير  1السنوية التي تبدأ في ة التقرير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالمجموعة، والتي تسري على فتر

كما أنه من المتوقع أن تنعكس التغيرات في السياسات المحاسبية على البيانات المالية المجمعة للمجموعة كما في وللسنة التي تنتهي 

 .2019بر ديسم 31في 

على هذه  المعيار اا يلي األثر الناتج من تطبيق هذفيمو. 2019يناير  1عتبارا  من  16للتقارير المالية  ليالدو المجموعة المعيار طبقت

 البيانات المالية.

 عقود اإليجار -16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

والتفسيرات ذات عقود اإليجار  17والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي  16المعيار الدولي للتقارير المالية  طبقت المجموعة

. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بتعديل سياستها المحاسبية فيما يخص عقود 2019يناير  1الصلة، بتاريخ تطبيق مبدئي اعتبارا  من 

 اإليجار على النحو الوارد أدناه.

األثر التراكمي  باستخدام المنهج المعدل بأثر رجعي، والذي يتم بموجبه تسجيل 16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية 

 يتم تعديل المعلومات المعروضة للسنة المنتهية في، لم . وبالتالي2019يناير  1في كما  األرباح المرحلة ضمن للتطبيق المبدئي

 والتفسيرات ذات الصلة. 17يتم عرضها وفقا  لم تم اإلفصاح عنه سابقا  بموجب معيار المحاسبة الدولي أي  2018ديسمبر  31

 فيما يلي تفاصيل التغيرات في السياسات المحاسبية.

 تعريف عقود اإليجار

 لتفسير لجنة تفسيرات المعايير هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار وفقا  ترتيب الما إذا كان  ، حددت المجموعة سابقا  عند بدء العقد

هو عقد إيجار أو ينطوي  ما إذا كان العقدبتقييم  قوم المجموعة، ت16لتقارير المالية ل لمعيار الدوليا بموجب. 4الدولية للتقارير المالية 

 ، كما هو موضح أدناه.عقد اإليجار استنادا  إلى تعريفجار عقد إي على

أصل ما محدد لفترة زمنية  إذا كان ينص على نقل حق السيطرة على استخدامأو ينطوي على عقد إيجار يتم اعتبار العقد كعقد إيجار 

 . ولتحديد ما إذا كان العقد ينطوي على نقل حق السيطرة على استخدام أصل ما محدد، تقيم المجموعة ما إذا كان:نظير مقابل مالي

ا مادي ا أو يمثل  د ذلك بشكل صريح أو ضمني،تحديويمكن  –على استخدام أصل ما محدد  العقد ينطوي - ويجب أن يكون متميز 

 .، فال يتم تحديد األصلحق استبدال أساسيذا كان لدى المورد إو. إلى حد كبير الطاقة اإلنتاجية لألصل المتميز ماديا  

بدرجة كبيرة خالل فترة  المحدد األصل استخدام من االقتصادية المنافع كافة يقارب ما على الحصول حقالمجموعة تمتلك  -

 استخدامه، و

حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة  تمتلكالمجموعة حق توجيه السيطرة على األصل. يكون لدى المجموعة الحق عندما  تمتلك -

قرار حول كيفية وغرض استخدام األصل، يكون التم مسبق ا تحديد إذا بتغيير كيفية وغرض استخدام األصل. وفي حاالت نادرة، 

  أي من الحالتين التاليتين:مجموعة الحق في توجيه استخدام األصل في لل

 المجموعة حق تشغيل األصل؛ أو امتالك -

 المجموعة األصل بطريقة محددة مسبقا  للكيفية والغرض الذي سيستخدم له.صممت  -
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

، على أساس كل عقد عة وسائل عملية يسمح بها المعيار، اختارت المجمو16المعيار الدولي للتقارير المالية نتيجة االنتقال لتطبيق 

 إيجار على حدة:

  ؛استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة -

  ؛توقع خسارتهااالعتماد على التقييمات السابقة فيما إذا كانت عقود اإليجار هي عقود م -

ا كما في  12فيها عن يجار المتبقية اإلمدة تقل المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي التي  - باعتبارها عقود  2019يناير  1شهر 

 ؛إيجار قصيرة األجل

 ؛ واألولية من قياس أصل "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق المبدئيالمباشرة استبعاد التكاليف  -

 مل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه.تالمتأخر عند تحديد مدة عقد اإليجار في حال كان العقد يشاستخدام اإلدراك  -

ا ب وبدال  عقد إيجار في تاريخ التطبيق المبدئي.  ينطوي علىأو العقد هو عقد إيجار إعادة تقييم ما إذا كان اختيار لم تقم المجموعة أيض 

قبل تاريخ االنتقال، اعتمدت المجموعة على تقييمها السابق لعقود اإليجار وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي من ذلك، بالنسبة للعقود المبرمة 

 والتفسيرات ذات الصلة. 17

 المجموعة كمستأجر

ما باعتبارها مستأجر، صنفت المجموعة سابقا  عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي على أساس التقييم الذي أجرته لتحديد 

 إذا كان عقد اإليجار قد نقل فعليا  كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد إلى المجموعة.

قامت المجموعة باالعتراف بالتزامات عقود اإليجار التي تم تصنيفها كـ "عقود إيجار تشغيلي" وفقا  لمبادئ معيار المحاسبة الدولي 

 معدل االقتراضلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات عقود اإليجار المتبقية، المخصومة باستخدام عقود اإليجار. تم قياس هذه اال 17

المتوسط المرجح لسعر الفائدة اإلضافي على االقتراض للمستأجر والمطبق على  إن. 2019يناير  1اإلضافي للمستأجر كما في 

 .2019يناير  1كما في % 5.60 بلغالتزامات العقد 

لعقود اإليجار المصنفة سابقا  كعقود إيجار تمويلي، قامت المنشأة باالعتراف بالقيمة الدفترية ألصل عقد اإليجار والتزام عقد بالنسبة 

 اإليجار مباشرة قبل المرحلة االنتقالية باعتبارها القيمة الدفترية ألصل "حق االستخدام" والتزام العقد في تاريخ التطبيق المبدئي. ال

 إال بعد هذا التاريخ. 16بادئ القياس المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية يتم تطبيق م

إن الدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار التي تنطوي على أصول منخفضة القيمة يتم االعتراف بها 

شهرا  أو أقل. تتضمن  12عقود اإليجار التي تكون مدتها كمصروف ضمن الربح أو الخسارة. إن عقود اإليجار قصيرة األجل هي 

األصول ذات القيمة المنخفضة معدات تكنولوجيا المعلومات وقطع األثاث المكتبي صغيرة الحجم وغيرها من األصول محل العقد 

 دوالر أمريكي. 5,000التي تقل قيمتها عن 

ا في البيانات المالية المجمعة للمجموعة، مفصح عنههو كما  2018ديسمبر  31كما في  عقد اإليجار التشغيلي اتالتزام فيما يلي مطابقة

 :2019يناير  1والتزامات عقد اإليجار المعترف بها كما في 

 2019يناير  1 

 ألف دينار كويتي 

  

 43,602  2018ديسمبر  31في كما التزامات عقد اإليجار التشغيلي 

 59,745 غير مدرجة في الرصيد االفتتاحييضاف: التزامات عقد إيجار تشغيلي 

 103,347 2018ديسمبر  31التزامات عقد إيجار تشغيلي معدلة كما في 

  

 71,819 2019يناير  1في كما اإلضافي  االقتراضمخصومة باستخدام معدل القيمة ال

 7 2018ديسمبر  31يضاف: التزامات عقد إيجار تمويلي معترف بها كما في 

 26,610 تسويات نتيجة المعالجة المختلفة لخيارات التمديد واإلنهاء والتسويات األخرى يضاف: 

 98,436 2019يناير  1التزامات عقد اإليجار المعترف بها كما في 

  ومنها:

 86,745 متداولةغير إيجار التزامات عقد  -

 11,691 متداولة يجارإالتزامات عقد  -
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

تم قياس أصول "حق االستخدام" المتعلقة ببعض عقود اإليجار بأثر رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة يتم تطبيقها باستمرار. تم 

ع أو مستحقة قياس أصول "حق االستخدام" األخرى بمبلغ يساوي التزام عقد اإليجار وتعديله بمبلغ دفعات عقد اإليجار مسبقة الدف

. ال توجد عقود إيجار متوقع خسارتها قد تتطلب 2018ديسمبر  31وتتعلق بعقد اإليجار المعترف به في الميزانية العمومية كما في 

 إجراء تسويات على أصول "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق المبدئي. 

 :إن أصول "حق االستخدام" المعترف بها تتعلق بأنواع األصول التالية

 ألف دينار كويتي 

 2019يناير  1  2019مارس  31 

 12,398  10,965 أراضي ومباني

 85,901  84,072 موجودات تبادل وشبكة

 2,893  2,579 أجهزة المشتركين وغيرها من المعدات

 101,192  97,616 إجمالي أصول حق االستخدام

 :2019يناير  1في الميزانية العمومية في المتضمنة التغير في السياسة المحاسبية على البنود التالية  لقد أثر

  دينار كويتيألف  101,192زيادة بمبلغ  -أصول حق االستخدام 

  دينار كويتيألف  4,263نقص بمبلغ  –ممتلكات ومعدات 

  يدينار كويتألف  2,465زيادة بمبلغ  -موجودات ضريبية مؤجلة 

  دينار كويتيألف  5,712نقص بمبلغ  –ذمم تجارية مدينة وأخرى 

  دينار كويتيألف  98,436زيادة بمبلغ  -التزامات عقد إيجار 

الحصص غير على ار كويتي، ودينألف  3,470بمبلغ  ة في نقصصافي األثر على األرباح المرحل تمثل ، 2019يناير  1كما في 

 كويتي.دينار ألف  1,284المسيطرة بمبلغ 

 أحكــام وتقديرات .4

تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  واتخاذإن إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام 

 التقديرات.. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك مصاريفالسياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات وال

تطبيق السياسات  خالل اإلدارة فإن األحكام الهامة التي اتخذتهاإعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة،  في سبيل

ققة المحاسبية للمجموعة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مماثلة لتلك المطبقة على البيانات المالية السنوية المجمعة المد

 (.3)المبين في إيضاح  16باستثناء التغيرات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 نقد وأرصدة لدى البنوك  .5

 مارس  31 

2019  

 ديسمبر 31

2018  

  مارس  31

2018 

 كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف 

 مدققة( )غير  )مدققة(  مدققة( )غير 

 67,543  57,522  35,880 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 80,317  34,606  30,919 ودائع

 (18)  (25)  (93) 

األرصدة لدى البنوك والنقد في بيان المركز المالي المرحلي المجمع 

 66,781 المكثف 
 

 

92,103  147,767 

 (52,375)  (14,927)  (9,249) ثالثة أشهر أو أكثرلناقصا : الودائع ذات آجال استحقاق أصلية 

 95,392  77,176  57,532 النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف

% 12.52% إلى 0.52: من 2018 ديسمبر 31) %12.72 إلى %1.43 من فوائد تحمل التي الودائع على ةالفعلي الفائدة معدل تراوح

  سنويا . %(9.08 إلى %1.75 :2018 مارس  31و سنويا ،

 احتياطيات أخرى  .6

 

عالوة إصدار  

  أسهم

احتياطي 

  إجباري

احتياطي 

  عام

ربح بيع 

  أسهم خزينة

احتياطي 

القيمة 

  العادلة

احتياطيات 

  أخرى

إجمالي 

 االحتياطيات

ألف دينار  

  كويتي

دينار ألف 

  كويتي

ألف دينار 

  كويتي

ألف دينار 

  كويتي

ألف دينار 

 كويتي

ألف دينار  

 كويتي

ألف دينار  

 كويتي

              

 الررررصررررررررريرررد فررري

 240,019  3,412  (2,229)  6,914  133,088  32,200  66,634 2019يناير  1

الشددددددددامددل  الدددخددل

 1  -  1  -  -  -  -  للفترة اآلخر

 الررررصررررررررريرررد فررري 

 240,020  3,412  (2,228)  6,914  133,088  32,200  66,634 2019 مارس 31

              

 الررررصررررررررريرررد فررري 

 239,573  3,412  526  6,914  129,887  32,200  66,634 2018 يناير 1

المعيار تطبيق أثر 

الددددولي للتقدددارير 

 (771)  -  (771)  -  -  -  -  9المالية 

الرصرررررريررد المعرراد 

 إصررررررررررداره فررررري

 238,802  3,412  (245)  6,914  129,887  32,200  66,634 2018يناير  1

الشددددددددامددل  الدددخددل

 (1,737)  -  (1,737)  -  -  -  -  للفترة اآلخر

 الررررصررررررررريرررد فررري 

 237,065  3,412  (1,982)  6,914  129,887  32,200  66,634 2018مارس  31
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 األجل طويلة ديون .7

 مارس  31 

2019  

 ديسمبر 31

2018  

 مارس  31

2018 

 كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف 

 مدققة( )غير  )مدققة(  مدققة( )غير 

      المتداول الجزء

 67,932  57,100  36,500 مستحق إلى بنوك محلية

 38,181  36,094  32,671 مستحق إلى بنوك محلية مرتبطة بالشركات التابعة

 1,752  -  - مستحق إلى بنوك أجنبية

 69,171  93,194  107,865 

      الجزء غير المتداول

 53,013  34,037  30,924 مستحق إلى بنوك محلية مرتبطة بالشركات التابعة

 10,202  -  - مستحق إلى بنوك أجنبية

 30,924  34,037  63,215 

ألف دينار  16,305 "( WTAشركة الوطنية لالتصاالت الجزائرية م.ع.ج )"مقابل موجودات ثابتة خاصة بالمضمونة ن الديو بلغت

ألف دينار كويتي على التوالي( من بنوك في الجزائر  29,874ألف دينار كويتي  20,367: 2018 مارس 31وديسمبر  31كويتي )

 وتخضع للعديد من االلتزامات والتعهدات المالية على مدار فترات هذه الديون. إن هذه الديون مقومة بالدينار الجزائري.

 23,666، ألف دينار كويتي 15,174: 2018 مارس 31و ديسمبر 31ألف دينار كويتي ) 15,206بلغت الديون من بنوك في فلسطين 

"(. إن هذه الديون WPTألف دينار كويتي على التوالي( وهي بضمان موجودات الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة فلسطين )"

 مقومة بالدوالر األمريكي.

، ار كويتيألف دين 57,100: 2018 مارس 31وديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 36,500بلغت الديون غير المضمونة للشركة 

ألف دينار كويتي على التوالي( من بنوك في الكويت وتخضع لتعهدات مالية على مدار فترات هذه الديون. إن هذه الديون  67,800

 مقومة بالدينار الكويتي.

 : 2018مارس  31وديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 27,109بلغت الديون غير المضمونة لشركة أوريدو تونس إس إيه 

ألف دينار كويتي على التوالي( من بنوك في تونس وتخضع لبعض التعهدات المالية والتي يتم  48,369ألف دينار كويتي  29,599

 الوفاء بها سنويا . إن هذه الديون مقومة بالدينار التونسي.

 1,239نار كويتي ألف دي 4,991: 2018 مارس 31ديسمبر و 31ألف دينار كويتي ) 4,975بلغت الديون من بنوك في المالديف 

 ألف دينار كويتي على التوالي( وهي بضمان ودائع ثابتة لشركة أوريدو مالديفز برايفت ليمتد. إن هذه الديون مقومة بالدوالر األمريكي.

 ذمم تجارية دائنة وأخرى .8

 مارس  31 

2019  

 ديسمبر 31

2018 

 مارس  31 

2018 

 كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف  كويتي دينار ألف 

 مدققة( )غير  )مدققة(  مدققة( )غير 

      

 135,464  132,260  135,270 مستحقات 

 111,522  96,469  100,718 ذمم تجارية دائنة

 31,774  9,998  9,626  ضرائب أخرى مستحقة

 9,281  10,915  7,418 أرصدة دائنة للموظفين

 42,113  6,231  32,363 توزيعات مستحقة

 16,847  19,249  17,569 دائنة أخرى أرصدة

 302,964  275,122  347,001 

 توزيعات أرباح .9

على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة  2019مارس  14وافقت الجمعية العمومية السنوية للشركة في اجتماعها المنعقد في 

 ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في  25,058فلس لكل سهم بقيمة  50وسداد توزيعات نقدية بواقع ، 2018ديسمبر  31المنتهية في 

 ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في  35,081فلس لكل سهم بقيمة  70 بواقع: توزيعات نقدية 2018) 2018ديسمبر  31

.2019أبريل  3 تاريخفي ( لمساهمي الشركة المسجلين كما 2017ديسمبر  31



 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(
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  سهــم لكل والمخففة األساسية السهم ربحية .10

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

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  

 2019  2018 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 9,165  8,809 ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة )ألف دينار كويتي(

    :عدد األسهم القائمة 

 504,033  504,033 المتوسط المرجح لعدد األسهم المدفوعة )باأللف(

 (2,871)  (2,871) المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة )باأللف(

 501,162  501,162 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باأللف(

 18.29  17.58 لمساهمي الشركة )فلس(ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة 

 شيء(. ال :2018مارس  31و ديسمبر 31) 2019مارس  31 في كما محتملة مخففة أسهم هناك توجــد ال

 دينار كويتي(. 3,312: 2018مارس  31دينار كويتي ) ألف 2,523مالية بمبلغ تضمن هذا البند انخفاض في قيمة موجودات ي .11

 .ألف دينار كويتي 4,820بمبلغ  أصول حق االستخداماستهالك يتضمن هذا البند  .12

 بالصافي – تكاليف التمويل .13

 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة  

  2019  2018 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     

 437  354  فوائدإيرادات 

 (2,218)  (2,934)  تمويل تكاليف

  (2,580)  (1,781) 

 بالصافي -( أخرى مصاريف) / إيرادات .14

 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة  

  2019  2018 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     

 842  (105)  تحويل عمالت خسارة

 1,209  (1,181)  تشغيلية أخرى( مصاريف) /إيرادات 

  (1,286)  2,051 

 والزكاة الوطنية العمالة دعم وضريبة العلمي للتقدم الكويت مؤسسة حصة مخصص .15

 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة  

  2019  2018 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     

 (99)  (94)  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (215)  (235)  دعم العمالة الوطنيةضريبة 

 (138)  (74)  الزكاة

  (403)  (452) 
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  الصلة ذات األطراف معامالت .16

 أوريدو وشركة للمجموعة ينالرئيسي اإلدارة وموظفي اإلدارة مجلس وأعضاء الرئيسيين المساهمين الصلة ذات األطراف تمثل

 اعتماد يتم كبير. بشكل األطراف هؤالء فيها يؤثر التي الشركات أو مشترك أو كامل بشكل تدار التي الشركات تلكو ع.ش.م.ق.

 أطراف وهي التابعة، وشركاتها الشركة بين المعامالت حذف تم المجموعة. إدارة قبل من المعامالت هذه وشروط التسعير سياسات

 الصلة: ذات األطراف مع المعامالت يلي فيمــا اإليضاح. هذا ضمن تظهر ولم التجميع عند بالشركة، صلة ذات

 2018مارس  31  2018ديسمبر  31  2019مارس  31  

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

في بيان المركز المالي المرحلي  المدرجةاألرصدة   .أ

  المجمع المكثف

  

  

 43,154  23,656  27,257 مستحق لمجموعة أوريدو ذ.م.م 

 2,105  4,655  5,358 مستحق لشركة أوريدو آي بي إل إل سي 

 -  17  1 .ش.م.ع.ع ق للشركة العُمانية القطرية لإلتصاالتمستح 

       

 5,894  349  6,145 مستحق من الشركة األم الرئيسية 

 46  264  161 لالتصاالتمستحق من شركة آسياسيل  

 5  -  - مستحق من شركة بي تي إندوسات تي بي كيه  

 الشركة العُمانية القطرية لإلتصاالتمستحق من  

 - ش.م.ع.ع.

 

-  4 

 

 مارس 31المنتهية في  ثالثة أشهرال  

  2019  2018 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 رحلي المجمع المكثففي بيان الربح أو الخسارة الم معامالت مدرجة ب(

 صاريفالموالبيع  اريفمصو التشغيلية صاريفضمن بند اإليرادات والم

  العمومية واإلدارية

 

 

    اإليرادات من: 

 2,978  1,868 الشركة األم الرئيسية 

 -  41 شركة آسياسيل لالتصاالت 

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

     

    المصاريف التشغيلية لـ: 

 746  498 الشركة األم الرئيسية 

 578  387 مجموعة أوريدو ذ.م.م 

 2  26 شركة آسياسيل لالتصاالت بي جيه إس سي 

 15  13 شركة أوريدو آي بي إل إل سي 

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

 -  1 شركة بي تي إندوسات تي بي كيه 
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 )تتمة( معامالت األطراف ذات الصلة .16

 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة   

  2019  2018 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

 مدققة()غير   )غير مدققة(  

     لـ: العمومية واإلدارية صاريفالموالبيع  اريفمص

 3,790  3,342  أتعاب إدارة مستحقة إلى مجموعة أوريدو ذ.م.م.  (أ

 1,099  957  رسوم ترخيص االسم التجاري مستحقة إلى أوريدو آي بي ذ.م.م.  (ب

     مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين:جـ(   

 2,002  1,740  منافع قصيرة األجل 

 194  141  مكافأة نهــاية الخدمة 

  1,881  2,196 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .17

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة

بتاريخ التقرير. إن سعر السوق يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة على أساس أسعار السوق المعلنة 

 المعلن للموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة يمثل سعر الطلب الحالي.

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط باستخدام أساليب التقييم. تستخدم المجموعة عدة طرق وتقوم 

 لسوق السائدة بتاريخ كل تقرير. بعمل تقديرات تستند فيها إلى ظروف ا

 المجمع المكثف المرحلي القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز الماليقياسات 

 طريقة التقييم. وقد تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي: بحسب لمالية المسجلة بالقيمة العادلة يبين الجدول التالي تحليل األدوات ا

األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات يمة العادلة المشتقة من ققياسات ال المستوى األول: •

 المطابقة. 

مدخالت غير األسعار المعلنة في المستوى األول التي يمكن قياسها يمة العادلة المشتقة من ققياسات ال لمستوى الثاني:ا •

 )مثل األسعار( أو غير مباشرة )مثال: مشتقة من األسعار(. للموجودات والمطلوبات بطريقة مباشرة 

التي ال تعتمد ومدخالت للموجودات والمطلوبات يمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم التي تتضمن ققياسات الالمستوى الثالث:  •

 على بيانات األسواق التي يمكن قياسها )مدخالت غير قابلة للقياس(.

 إجمالي  2المستوى     

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي    )غير مدققة( 2019مارس  31

       

       أوراق ماليةفي استثمارات 

 2,653  2,653    أسهم غير مدرجة

    2,653  2,653 

       )مدققة( 2018ديسمبر  31

       أوراق ماليةفي استثمارات 

 2,653  2,653    أسهم غير مدرجة

    2,653  2,653 

       )غير مدققة( 2018مارس   31

       أوراق ماليةفي استثمارات 

 2,900  2,900    أسهم غير مدرجة

    2,900  2,900 

: ال توجد 2018مارس  31و 2018ديسمبر  31) 2019مارس  31ال توجد تحويالت بين المستويات خالل الفترات المنتهية في 

 تحويالت بين المستويات(. 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .18

 مارس  31 

2019  

 ديسمبر  31

2018  

 مارس  31

2018 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  كويتيألف دينار  

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      االرتباطات الرأسمــالية 

 58,144  55,236  54,430 لالستحواذ على ممتلكات ومعدات

 47,833  51,322  51,436 لالستحواذ على رخصة فلسطين موبيل

 105,866  106,558  105,977 

 

 مارس  31 

2019  

ديسمبر  31

2018  

 مارس  31

2018 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      االلتزامات المحتملة

 2,375  2,490  2,537 خطابات ضمـان

 16,915  13,325  9,632 اعتمادات مستندية 

 -  382  - مطالبات ضد المجموعة

 12,169  16,197  19,290 

 التقاضي والمطالبات: 

ألف دينار  5,043قدمت السلطات الضريبية في تونس مطالبات بضرائب إضافية على شركة أوريدو تونس إس إيه بمبلغ  .أ

 . قامت اإلدارة2015ديسمبر  31إلى  2013يناير  1كويتي )شامل الغرامات والفوائد( وذلك عن فترات الربط الضريبي من 

 بالرد على هذا اإلخطار وترى أن فرص تسوية هذه المطالبات لصالح المجموعة تبدو جيدة.

 36,861قدمت السلطات الضريبية في الجزائر مطالبات بضرائب إضافية على شركة الوطنية تيليكوم الجزائر اس.بي.ايه بمبلغ  .ب

. قامت اإلدارة بالرد على هذا 2016ديسمبر  31إلى  2013يناير  1ألف دينار كويتي وذلك عن فترات الربط الضريبي من 

الوطنية تيليكوم ذلك، تواجه شركة  عالوة على .مطالبة لصالح المجموعة تبدو جيدةاإلخطار وترى أن فرص تسوية هذه ال

 تقديرخالل هذه المرحلة عد من السابق ألوانه يُ و ،قضايا البنك المركزي الجزائري دعاوى قضائية تخص الجزائر اس.بي.ايه

 المخاطر وتكوين أي مخصص.

ألف دينار  1,321قدمت محكمة الدرجة األولى المدنية بالمالديف مطالبات ضد شركة أوريدو مالديفز بي إل سي بمبلغ وقدره  .ج

كويتي بسبب اإلخالل بالعقد وذلك استناد ا إلى القضية المدنية المرفوعة من قبل طرف ثالث. وطعنت شركة أوريدو مالديفز بي 

. ترى اإلدارة أن فرص تسوية هذه المطالبة لصالح 2019إل سي على هذه المطالبة في المحكمة العليا بالمالديف في يناير 

 المجموعة تبدو جيدة.

جزء من التعريفات التنظيمية المفروضة على مشغلي االتصاالت المتنقلة في  2017ألغت محكمة التمييز بالكويت في أبريل  .د

. وبناء على ذلك، لدى المجموعة موجودات محتملة تتمثل في استرداد 2011يوليو  26رة االتصاالت منذ الكويت من قبل وزا

التعريفات التنظيمية المدفوعة بالزيادة. تقوم المجموعة حاليا  بتقدير المبلغ القابل لالسترداد والذي يخضع لموافقة السلطات 

 القضائية.

 إدارة المخاطر المــالية  .19

إن جميع الجوانب من أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة والسياسات متوافقة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية المجمعة 

 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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                      2019مارس  31إلى  2019ينــاير  1للفترة من  

 

17 

 

 القطاع معلومات  .20

 من منتظم بشكل مراجعتهــا يتم التي المجموعة مكونات حول الداخلية التقارير على بناء   التشغيلية القطاعات تحديد تم الكويت. وخارج الكويت داخل مختلفة، جغرافية مناطق إلى استنادا   المنشأة اإلدارة تنظم

  يلي: كمــا الموجودات وإجمــالي )الخسارة( / الربح وصافي اإليرادات موقع إلى الجغرافي التحليل يستند أدائها. وعلى القطاعات على الموارد توزيع يتم لكي الرئيسي التشغيلي القرار صانع قبل

  خارج الكويت   
 اإلجمالي  غير موزعة  أخرى  المالديف  الجزائر  تونس  داخل الكويت 
ألف دينار  

  كويتي
ألف دينار 

  كويتي
ألف دينار 

 كويتي
ألف دينار  

  كويتي
ألف دينار 

  كويتي
ألف دينار 

  كويتي
دينار ألف 

 كويتي
)غير  2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

      مدققة(
  

      
 137,551  -  7,032  9,760  51,804  25,647  43,308 بمرور الوقت –إيرادات القطاع 
 16,666  -  6  220  1,893  1,790  12,757 عند نقطة زمنية محددة –نتائج القطاع 

 154,217  -  7,038  9,980  53,697  27,437  56,065 إيرادات القطاع
 10,421  (1,490)  (664)  3,207  4,826  1,193  3,349 نتائج القطاع

              
)غير  2018مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

  مدققة(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 144,322  -  6,874  9,480  59,766  28,266  39,936 بمرور الوقت – إيرادات القطاع
 30,282  -  237  168  677  3,625  25,575 عند نقطة زمنية محددة – إيرادات القطاع
 174,604  -  7,111  9,648  60,443  31,891  65,511 إيرادات القطاع
 10,659  (1,720)  (1,259)  3,036  6,129  1,149  3,324 نتائج القطاع

              
              )غير مدققة( 2019مارس  31كما في 

 1,194,321  214,464  76,485  61,573  354,172  152,484  335,143 موجودات القطاع
 28,502  -  -  511  22,317  3,021  2,653 االستثمارات والموجودات األخرى

 1,222,823  214,464  76,485  62,084  376,489  155,505  337,796 مجموع الموجودات

              
              مدققة() 2018ديسمبر  31كما في 

 1,136,124  214,385  76,349  64,201  337,263  136,074  307,852 القطاع وجوداتم
 25,382  -  -  476  21,755  499  2,652 أخرىاستثمارات وموجودات 

 1,161,506  214,385  76,349  64,677  359,018  136,573  310,504 وجوداتمجموع الم
              

              ) غير مدققة( 2018مارس  31كما في 
 1,310,438  270,267  83,155  63,582  385,456  183,163  324,815 موجودات القطاع

 21,433  -  -  373  18,160  -  2,900 االستثمارات والموجودات األخرى
 1,331,871  270,267  83,155  63,955  403,616  183,163  327,715 مجموع الموجودات

 أرقام المقارنة  .21

 .ر في صافي الربحتم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة كي تتوافق مع عرض السنة الحالية من دون أث 


