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املحتويات

لقد كان 2021 عامًا حافاًل بالنجاح والتقدم والنمو. عام 
تميز فيه أعضاء عائلة Ooredoo بتفانيهم وجهودهم 

املميزة سعيًا إلثراء حياة عمالئنا الرقمية في 
مختلف مناطق تواجدنا، سواًء من كانوا يعملون 

في امليدان، أو يزاولون أعمالهم عن ُبعد. 
ويتضمن تقريرنا السنوي املتكامل هذا معلومات 
مالية وغير مالية حول شركتنا خالل العام، ويسلط 

الضوء على استراتيجيتنا التي تهدف إلى توفير 
قيمة طويلة األجل ملساهمينا. 
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نتقــدم بخطى 
ثـابـتـة في املجاالت 

االستراتيجية 
الرئيسية

أهم املؤشرات خالل 2021
املؤشرات املالية

الريادة في السوق
 اتفقت مجموعة Ooredoo وشركة 

CK Hutchison على اندماج شركتيهما 
العاملتين في إندونيسيا إلنشاء شركة 

رقمية جديدة لالتصاالت. 
صنفــت العالمة التجاريــة ملجموعة 

Ooredoo مــن بيــن أفضــل 40 عالمة تجارية 
لشــركات االتصــاالت فــي العالم من قبل 

»Brand Finance«، حيــث بلغــت القيمة 
اإلجماليــة لعالمــة Ooredoo التجارية 3.22 

مليــار دوالر أمريكي. 
حصلت الشركة على ثمان جوائز دولية 

لألعمال خالل 2021.
حصلت Ooredoo ُعمان على جائزة »أفضل 

شركة اتصاالت« ضمن جوائز أفضل 100 شركة 
عاملية في 2021.

االبتكار
أجرت مجموعة Ooredoo عددًا من التجارب 

على استخدامات شبكة 5G مثل: التاكسي 
الجوي ذاتي القيادة، والطائرة املسيرة 

بتكنولوجيا 5G، وسيارة اإلسعاف التي توفر 
 .5G خدمات طبية عن ُبعد عبر

 Google Cloudو Ooredoo أبرمت إندوسات
شراكة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي 

في إندونيسيا، مع ابتكارات حول البيانات 
وتكنولوجيا 5G واألمن.

الشبكات
توفر Ooredoo في كل من قطر والكويت 

وسلطنة عمان واملالديف وإندونيسيا 
 .5G خدمات شبكة

فازت Ooredoo الكويت بلقب »أسرع شبكة 
جوال في الكويت« في جوائز اختبارات 

السرعة لعام 2021. 
قامت Ooredoo بتحديث خدمات االتصاالت 

من خالل توفير شبكة 5G في ثمانية 
مالعب في قطر، وكذلك في مناطق 

املشجعين، واملطارات واملناطق السياحية 
الرئيسية وذلك استعدادًا للحدث الرياضي 

العاملي املرتقب في قطر عام 2022. 
وّسعت Ooredoo تغطية شبكة 4G في 
الجزائر والعراق، ما عزز مكانة آسياسيل 

باعتبارها املقدم األول لخدمة بيانات الجوال 
في العراق. 

 حرصت الشــركة على توفير األموال 
 Ooredoo الالزمة من خالل إبرام إندوســات
اتفاقية بيع وإعادة اســتئجار أبراج اتصاالت 

في إندونيسيا.

الحوكمة
تم تعيين رئيسين تنفيذيين جديدين في كل 

من Ooredoo ُعمان، وOoredoo الجزائر.
تم تعزيز الفريق اإلداري للمجموعة من خالل 

تعيين عدد من املسؤولين التنفيذيي.

املجتمع
Ooredoo مشغل االتصاالت الرسمي 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 
الشرق األوسط وأفريقيا، ومشغل االتصاالت 

الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 
2021™ في الشرق األوسط وأفريقيا.

كانت Ooredoo الراعي الرئيسي ألول سباق 
فورموال 1 يقام في قطر، سباق جائزة 

Ooredoo قطر F1 الكبرى 2021.
رعت الشركة حمالت تطعيم واسعة النطاق 

في إندونيسيا والكويت وتونس. 
نظمت الشركة حمالت إغاثة بعد اإلعصار 
الذي ضرب سلطنة عمان، وحرائق الغابات 

في الجزائر.

املؤشرات التشغيلية

28,867

20202021

29,900

اإليرادات
مليون ر.ق

0.25

20202021

 0.30

األرباح النقدية لكل سهم
ر.ق

األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين وهامش 

األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين )%(

مليون ر.ق

12,088

20202021

 13,0506,298

20202021

 8,205

التدفقات النقدية الحرة 
مليون ر.ق

120

20202021

 121

إجمالي عدد العمالء
مليون

24,177

20202021

 22,771

 صافي الدين* وصافي الدين/ األرباح 
قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 

واالستهالك وإطفاء الدين
مليون ر.ق

%44

1.5x

%42

1.9x

 29,900 

 0.30 

 13,050  8,205 

121 22,771 
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

حضرات املساهمين الكرام،
مرت عدة سنوات على بدء Ooredoo مسيرتها 

للتحول الرقمي، فاستثمرت في الشبكات 
والتكنولوجيا وفي موظفيها حتى نتمكن من 

توفير الخبرات الالزمة لعمالئنا فيما يتعلق 
بالتحول الرقمي في أي مكان يحتاجون إليها 

فيه عبر اإلنترنت.

وبالفعل، فقد وفرت تلك االستراتيجية الطموحة 
عائدات قوية خالل 2020. ففي الدول التي 

نعمل فيها، اضطر أفراد املجتمعات للبقاء في 
منازلهم وممارسة أعمالهم منها ، وهو ما 

برزت أهميته بشكل أكبر خالل 2021 مع استمرار 
ارتفاع حركة البيانات عبر اإلنترنت، وازدياد الطلب 

على الشبكات ذات السرعة العالية. أما في 
وقتنا الحالي، فقد تحولت العديد من جوانب 

الحياة اليومية لدى األفراد إلى ممارسات 
رقمية مثل إنجاز األعمال، وإدارة الشؤون 

املالية، واالستمتاع بالخدمات الترفيهية، وإدارة 
الشؤون املنزلية، وهو ما يعزز من أهمية الدور 

الذي يقدمه مزودو خدمات االتصاالت بشكل 
غير مسبوق!

ونعمل في Ooredoo على استثمار هذه 
الفرصة لتحقيق عائدات قوية نتيجة تنفيذ 

استراتيجيتنا للتحول الرقمي، ومواصلة التحلي 
بالسرعة واملرونة والتكيف مع التغيرات 

السريعة التي تشهدها أسواقنا. فاملحافظة 
على ثقافة التفكير االبتكاري وإبرام شراكات 
جديدة إلى جانب توفير خدمات متطورة في 

املناطق التي ال تلقى االهتمام الكافي هي 
عوامل أساسية لتحقيق النجاح بالنسبة لنا 

في Ooredoo، في الوقت الذي نسعى فيه 
لتسهيل حصول عمالئنا على خدماتنا وشرائها 

واستخدامها عبر اإلنترنت، ما يسهم في تحقيق 
عائدات مالية قوية ملساهمينا.

تعزيز موقع 
 Ooredoo

لتحقيق نجاح 
متواصل

تحقيق نتائج قوية
أسهم تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية وبرنامج 

التحول في الشركة في تحقيق نتائج قوية 
خالل 2021، ما عزز من نمو اإليرادات وعدد 

العمالء واألرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين.

فقد ارتفعت اإليرادات بنسبة 4% مقارنة بالسنة 
السابقة ووصلت في 2021 إلى 29.9 مليار ر.ق 

)كانت 28.9 مليار ر.ق في السنة املالية 2020(، 
حيث سجلنا نموًا قويًا في سوقنا الرئيسية 
األولى قطر، وكذلك في إندونيسيا وتونس. 

وكانت اإليرادات سترتفع بنسبة 7% عند استثناء 
أثر سعر صرف العملة األجنبية. 

أما األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين فقد ارتفعت مقارنة 

بما كانت عليه في العام املاضي ووصلت 
إلى 13.1 مليار ر.ق )بلغت 12.1 مليار ر.ق في 

السنة املالية 2020(، مدفوعة بالنمو في 
إندونيسيا والكويت والجزائر. وحافظت الشركة 
على هامش قوي لألرباح قبل اقتطاع الفائدة 
والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين بلغ %44 

)كان 42% في السنة املالية 2020(.

بلغ صافي أرباح املجموعة املخصص 
ملساهمي Ooredoo 46.9 مليون ر.ق. أما 

االنخفاض بنسبة 96% في صافي األرباح 
املخصصة للمساهمين فقد كان وبشكل عام 

نتيجة للخسائر في سعر الصرف وتدني القيمة 
في ميانمار. غير أن تلك اآلثار السلبية قد 

تم معادلتها جزئيًا باألرباح التي تحققت نتيجة 
التفاقية بيع وإعادة استئجار أبراج اتصاالت تعود 

ملكيتها إلندوسات Ooredoo )وتبلغ قيمتها 
1 مليار ر.ق(. وعند استثناء أثر سعر الصرف 

واألحداث ملرة واحدة، كان صافي ربح الشركة 
سينمو بنسبة %61.

أمــا القاعــدة املوحدة لعمالئنا فقد بلغت أكثر 
من 121 مليون عميل، كما حققت الشــركة 
أداًء مميزًا في إندونيســيا وســلطنة عمان 

والجزائــر والعــراق على وجه الخصوص. علمًا بأن 
مجموعة Ooredoo تحتفظ بمســتويات جيدة 

من االحتياطيات النقدية والســيولة.

ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 30% ووصل 
إلى 8.2 مليار ر.ق.

االستفادة القصوى من أصولنا املالية
 Ooredoo إن إحدى الفرص املهمة املتاحة أمام

في مسيرتها الحالية هي تبني نموذج مالي 
يرتكز على تخفيف األصول، ما سينتج عنه تحرير 
مبالغ نقدية كبيرة، ويعزز التركيز على مهمتنا 
األساسية املتمثلة في تقديم خدمات رقمية 

متميزة لعمالئنا من األفراد والشركات. لذا، فإننا 
نقوم اآلن بمنح األولوية لألصول التي ستمكننا 
من توفير تجربة غنية للعمالء مع توفير القيمة 

للمساهمين، والعمل في الوقت ذاته على 
دراسة الفرص التي تمكننا من االستغناء عن 

األصول األخرى غير الجوهرية ما أمكن.

فقد كان النجاح في التوصل إلى اتفاقية بيع 
وإعادة استئجار أكثر من 4200 برج لالتصاالت 

مع شركة Edge Point إندونيسيا مثااًل مهمًا 
للعائدات التي يمكننا تحقيقها باستخدام نموذج 

تخفيف األصول.

فقد قدرت قيمة تلك الصفقة بـ 750 مليون 
دوالر أمريكي، ما يجعلها واحدة من أكبر 

الصفقات التجارية من نوعها في آسيا.

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تبنينا استراتيجية 
تهدف لتأسيس محفظة استباقية وذلك 
للتشجيع على تحقيق قيمة إضافية عبر 

مختلف أسواقنا. فقد تمكنا من البناء على قوة 
شبكاتنا، وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل 
الخامس 5G، وتوفير نطاق واسع من الخدمات 
املتنوعة وذلك من خالل التعاون مع مطورين 

من أطراف أخرى لتوفير األفضل واألحدث 
لعمالئنا في مختلف أسواقنا.

كما أننا حرصنا على تعزيز القيمة التي يحققها 
املساهمون من خالل عمليات الدمج في 

أسواقنا، والذي تجسد مؤخرًا في اندماج إندوسات 
Ooredoo، شركتنا العاملة في إندونيسيا، مع 

شركة CK Hutchison، إلنشاء ثاني أقوى مشغل 
لخدمات اتصاالت الجوال في إندونيسيا.

مواصلة دعم مجتمعاتنا
حتى في أوج الفترات التي حرصنا فيها على 

تحقيق النمو واالبتكار واإلبداع، لم نغفل أبدًا عن 
مسؤوليتنا تجاه املجتمعات التي نوفر فيها 

خدماتنا. فقد كان ألدائنا خالل جائحة كوفيد-19 
أثر إيجابي كبير على مستوى الثقة القائمة 
بيننا وبين عمالئنا، وهو ما تجسد في نتائج 

االستبيان الذي أجرته شركة IPSOS في قطر، 
والذي تم من خالله اختيار Ooredoo كواحدة 

من بين أفضل 10 شركات ساهمت بشكل فعال 
وكبير في مساندة املجتمع بمكافحة وباء 

كوفيد-19 في قطر.

واســتمرت تلك الجهود طوال 2021، وذلك من 
خــالل دعمنــا لحمالت التطعيم في إندونيســيا 

والكويــت وتونــس. وانعكس ذلك االهتمام 
أيضــًا فــي جهود اإلغاثة التي قدمتها شــركاتنا 

العاملة، مثل ســرعة اســتعادة الوصول 
إلى شــبكاتنا وتوفير الدعم في ســلطنة 

ُعمــان عقب اجتياح إعصار »شــاهين« املدمر 
لســواحلها، وكذلــك فــي الجزائر بعد اندالع حرائق 

غابــات واســعة. وقد قدمنــا تغطية مفصلة 
لتلك األنشــطة في تقرير االســتدامة البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمــة، والذي ندمجه ألول 

مــرة في هذا التقرير.

كما أننا مستمرون في توفير فرص النمو 
والتطور أمام الجيل القادم من الكفاءات. إذ 

أن تعيين بسام يوسف اإلبراهيم في منصب 
الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الجزائر، وتعيين 

السيدة نور السليطي كأول سيدة في منصب 
الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo ُعمان ُيعُد دلياًل 
على التزام Ooredoo بالبحث عن املرشحين 

األقوياء وتمكينهم في مختلف األسواق التي 
نقدم فيها خدماتنا.

حكمة في اإلدارة واستقرار مالي
تجلت الثقة املؤسسية في استراتيجية وأداء 

Ooredoo من خالل نجاح الشركة في أبريل 2021 
في تسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة 
بقيمة مليار دوالر أمريكي. ويعتبر ذلك اإلصدار 

أول إصدار لسندات Ooredoo منذ خمس 
سنوات، في حين كانت استجابة السوق لذلك 

اإلصدار مشجعة للغاية.

وحافظنا كذلك على تصنيف استثماري قوي 
من قبل كبريات وكاالت التصنيف املالي 
العاملية حول توقعاتها طويلة األمد بشأن 
 ،A2 :موديز ،A- :ستاندارد أند بورز( Ooredoo

.)A- :وفيتش

 سياسة توزيع األرباح النقدية 
على املساهمين

انطالقًا من استراتيجيتنا املعلنة وعلى إثر 
النجاح في تنفيذ نهج للتحول الرقمي وتخفيف 

األصول، فقد قرر مجلس اإلدارة التوصية 
للجمعية العامة للشركة توزيع أرباح نقدية تبلغ 

0.30 ر.ق من القيمة اإلسمية للسهم الواحد.

وُتعد سياستنا لتوزيع أرباح األسهم سياسة 
تصاعدية تهدف إلى دفع نسبة تتراوح بين %40 

و60% من صافي الربح املعدل.

مجلس اإلدارة والحوكمة
وفي الختام، يشرفني أن أتقدم لحضرة صاحب 

السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 
البالد املفدى، بأسمى آيات الشكر واالمتنان 

على قيادته الحكيمة ورؤيته الطموحة 
 وتوجيهاته السديدة التي كان لها أكبر األثر 

في نجاحنا بتحقيق ما وصلنا إليه.

كما أود أن أوجه شكري أيضًا ألعضاء مجلس 
اإلدارة على جهودهم طيلة هذه الفترة، 

ولعمالئنا ومساهمي الشركة على دعمهم 
املستمر وللموظفين على جهودهم الكبيرة.

فنحن ندخل عام 2022 بجهود موحدة، 
واهتمامات مشتركة، وبعزم وطموح أكبر من 
أي وقت مضى؛ لتوفير تجربة استخدام بيانات 

ذات مستوى عاملي لعمالئنا. فمسيرتنا 
مستمرة نحو التحول الرقمي، وسنتمكن سويًا 
من االرتقاء بالشركة إلى آفاق أعلى بحول اهلل.

شكرًا لكم، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

14 فبراير 2022

إن إحدى الفرص املهمة   “
املتاحة أمام Ooredoo في 
مسيرتها الحالية هي تبني 

نموذج مالي يرتكز على تخفيف 
األصول، ما سينتج عنه تحرير 

مبالغ نقدية كبيرة، ويعزز 
التركيز على مهمتنا األساسية 

املتمثلة في تقديم خدمات 
رقمية متميزة لعمالئنا من 

األفراد والشركات.”

فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر
عضو مجلس إدارة املجموعة

انضم سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر إلى 
مجلس إدارة Ooredoo في عام 2011.

ويشــغل حالًيا عدة مناصب رفيعة منها منصب 
رئيــس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 

االجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الشــركة 
املتحدة للتنمية )UDC(، كما يشــغل كذلك 

منصــب نائــب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان.

وشــغل ســعادته في الســابق منصب وكيل 
 وزارة الصحــة واملدير العام ملؤسســة 

الطبية. حمد 

ويثري ســعادة الســيد/ تركي محمد الخاطر 
مجلــس إدارة Ooredoo بخبرتــه في مجال 

األعمال والتمويل.

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

 يترأس ســعادة الشــيخ/ فيصل بن ثاني 
 Ooredoo آل ثانــي مجلــس إدارة مجموعة 

منذ مارس 2020. 

وإلى جانب منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة 
Ooredoo، يشغل سعادة الشيخ/ فيصل منصب 
رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر 

لالستثمار. بحكم منصبه في جهاز قطر لالستثمار، 
الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في 
العالم، يتولى سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل 
ثاني قيادة االستثمارات اإلقليمية في قطاعات 
متعددة وفئات أصول متنوعة في آسيا وأفريقيا 

والشرق األوسط.

وقد شــغل في الســابق منصب رئيس االستثمار 
في صندوق مؤسســة قطر، كما كان له دور 
قيادي في إدارة االســتثمار في مصرف قطر 

املركــزي. وكان قــد تولى منصب رئيس مجلس 
إدارة مدرســة قطر للعلوم املصرفية وإدارة 

األعمــال الثانويــة، وكان نائب رئيس مجلس إدارة 
شــركة فودافون قطر وعضو مجلس إدارة في 
البنك األهلي، وشــركة الديار القطرية، وشــركة 

ناقالت، وشــركة اتصاالت بهارتي إيرتل، وشــركة 
سيمنز قطر.

ويشــغل ســعادته في الوقت الحالي منصب رئيس 
مجلــس إدارة بنــك قطر األول، وهــو عضو مجلس 

إدارة شــركة قطــر للتأميــن. وإلى جانب ذلك 
يشــغل ســعادته منصب نائب رئيس مجلس إدارة 
 .Boyner Retail & Textile Investments Inc شــركة

في تركيا. ويحمل ســعادة الشــيخ/ فيصل بن 
ثانــي آل ثانــي شــهادة البكالوريوس في إدارة 
األعمــال مــن جامعــة ماريماونت في الواليات 
 املتحدة، وشــهادة املاجســتير التنفيذي في 

.HEC Paris إدارة األعمــال مــن جامعة

د. ناصر معرفيه
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يتمتع الدكتور/ ناصر معرفيه بخبرة واســعة في 
 Ooredoo قطــاع االتصــاالت، فقد انضم للعمل في

عام 1994، وذلك قبل تغيير هوية الشــركة من 
.Ooredoo كيوتل إلى

وســاهم بحكم منصبه كمدير إلدارة التخطيط 
االســتراتيجي في الشــركة بدور مهم في إطالق 
خدمــة االتصــاالت الجوالة GSM في قطر عام 1994، 

وفــي توفيــر خدمة اإلنترنت في دولة قطر عام 
1996 وفــي خصخصة Ooredoo في 1999.

تقلــد الدكتــور/ ناصر منصب الرئيس التنفيذي في 
Ooredoo خــالل الفتــرة من 2001 وحتى 2015، وتصدر 

الجهود التي أدت إلى نمو الشــركة عامليًا، حيث 
أصبحت Ooredoo مجموعة مكونة من 12 شــركة 

متواجدة في الشــرق األوســط وشمال أفريقيا 
وجنوب شرق آسيا.

ويشــغل الدكتور/ ناصر اآلن عضوية مجلس إدارة 
 مجموعة Ooredoo ومجلس إدارة مؤسســة 

الجــوال من أجل التنمية.

الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني
عضو مجلس إدارة املجموعة

انضم الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني إلى مجلس 
إدارة Ooredoo في 2021. وقبل انضمامه، كان 

يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خالل 
الفترة من 2015 إلى 2020. كما شغل قبل ذلك 
 منصب الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر من 

2011 إلى 2015. 

ويحمل الشيخ/ سعود درجة بكالوريوس في اإلدارة 
العامة من جامعة ويسترن إنترناشيونال في 

فينيكس بأريزونا بالواليات املتحدة. كما يحمل 
شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال. وأثناء 
فترة عمله كرئيس تنفيذي لـOoredoo قطــر، 

قاد الشيخ/ سعود توسيع نطاق خدمات الشركة 
ومنتجاتها وساهم في الحفاظ على مكانة قطر 

باعتبارها من أكثر أسواق املجموعة نجاحًا ومتانة. 
وخالل فترة عمله كرئيس تنفيذي للمجموعة، بدأ 
الشيخ/ سعود بتنفيذ وقيادة استراتيجية التحول 

الرقمي للشركة بنجاح، وأسهم في تحويل تجربة 
العمالء بشكل كامل في الدول التي تعمل بها 

 .Ooredoo مجموعة

كما شــغل الشــيخ/ سعود عددًا من املناصب 
املهمــة فــي املجموعــة، من بينها رئيس مجلس 

إدارة Ooredoo الكويــت، ونائــب رئيس مجلس 
إدارة Ooredoo ُعمــان، ونائــب رئيس مجلس إدارة 
آسياســيل، وعضو مجلس إدارة عرب ســات، وعضو 
مجلس إدارة هيالس-ســات، وعضو مجلس إدارة 

إنجاز قطر.

السيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة
عضو مجلس إدارة املجموعة

انضم السيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة إلى 
مجلس اإلدارة في 2018، وهو الرئيس التنفيذي 

ملجموعة QNB. وقبل تعيينه في منصبه 
الحالي، كان السيد/ عبداهلل يشغل منصب 
 املدير العام التنفيذي رئيس قطاع األعمال 

لبنك قطر الوطني.

ويثري السيد/ عبداهلل آل خليفة مجلس اإلدارة 
بخبرة أكثر من 25 عام في األعمال، والتمويل، 
وإدارة املخاطر، واالستحواذ والدمج، واملبيعات 

والتسويق، والتخطيط االستراتيجي.

سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري
عضو مجلس إدارة املجموعة

انضم سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري إلى 
مجلس إدارة مجموعة Ooredoo في عام 2021، 

وهو حاليًا يشغل منصب مدير إدارة الدراسات 
والبحوث في الديوان األميري.

ويعمل سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري 
في الديوان األميري منذ عام 1995، حيث شغل 

العديد من املناصب الرئيسية، وبعد اتمامه دراسة 
االقتصاد في جامعة قطر درس في كلية لندن 

لالقتصاد )LSE( وجامعة هارفارد.

كما أنه حاليًا عضو في صندوق قطر للتنمية 
وجمعية قطر الخيرية وبنك قطر األول، ويضيف 

سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري خبرة مميزة 
إلى مجلس اإلدارة.

السيد/ عزيز العثمان فخرو
عضو مجلس إدارة املجموعة

عين السيد/ عزيز العثمان فخرو عضًوا منتدًبا ورئيسًا 
تنفيذيًا بمجموعة Ooredoo في نوفمبر 2020. 

ويشغل السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوية مجلس 
إدارة Ooredoo منذ عام 2011. وقد شغل منصب 

مساعد وكيل وزارة املالية لشؤون املوازنة العامة، 
ومديرًا باإلنابة بقسم االندماجات واالستحواذات في 
قطر القابضة )الذراع االستثماري واالستراتيجي لجهاز 
قطر لالستثمار( من 2007 وحتى 2014، حيث أشرف 
على عدد من أهم االستحواذات خالل تلك الفترة. 

ويشغل السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوية مجلس 
اإلدارة بشركة SA Accor منذ عام 2015، كما أنه 

يشغل منذ مارس 2021 عضوية مجلس إدارة شركة 
كتارا للضيافة وعضوية مجلس أمناء متحف قطر. 

وفي ديسمبر 2021 انضم لعضوية مجلس إدارة 
 .Ooredoo إندوسات

وقد وشــغل ســابًقا عضوية مجلس إدارة كل من 
شــركة املالحة العربية املتحدة، ومجموعة كناري 

وارف جروب، وتشيلســفيلد أل أل بي وشــركة 
CITIC Capital. والســيد/ عزيز العثمان فخرو حاصل 
على شــهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من 

جامعة إسلسكا.

السيد/ ناصر راشد الحميدي
عضو مجلس إدارة املجموعة

انضم السيد/ ناصر راشد الحميدي إلى مجلس إدارة 
Ooredoo في عام 2011.

وشغل عدة مناصب قيادية مهمة في مجال إدارة 
تكنولوجيا املعلومات واألعمال والتحول الرقمي 
في قطاعات متنوعة مثل الخدمات واالتصاالت 

والنفط والغاز وتطوير العقارات واملصارف، وأسهم 
كذلك في اللجان الوطنية التوجيهية وتقديم 

املشورة في مجال التكنولوجيا واالتصاالت.

ويثري السيد/ ناصر راشد الحميدي مجلس إدارة 
Ooredoo بهذه الخبرة املستفيضة في مجال 

األعمال والتكنولوجيا.

املهندس عيسى بن هالل الكواري
عضو مجلس إدارة املجموعة

انضم املهندس/ عيسى بن هالل الكواري إلى 
مجلس إدارة Ooredoo في مارس 2020، وهو 

يشغل كذلك منصب رئيس املؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء«.

كما هو رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لشبكة 
الحزمة العريضة )QNBN( وعضو مجلس إدارة شركة 

ناقالت ورئيس الهيئة العربية للطاقة املتجددة.

وإلى جانب عضويته في عدة لجان فنية في 
الدولة، فهو يمثل قطر كعضو مجلس إدارة في 

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 
الخليجي )GCCIA(، ولجان إقليمية ودولية أخرى.

ويضطلع املهندس/ عيســى بن هالل الكواري 
بعدة مســاهمات أكاديمية مثل كونه رئيس 

اللجنــة التوجيهيــة ملركز الشــبكة الذكية - قطر 
بجامعة تكســاس إي أند إم، ونائب رئيس مجلس 

أمنــاء جامعــة حمــد بن خليفة وعضو املجلس 
االستشــاري لجامعة قطر لكليات الهندســة 

واالقتصــاد. وبتعيينــه عضو مجلس إدارة في 
مجموعة Ooredoo، يثري املهندس/ عيســى 

بــن هالل الكــواري مجلس اإلدارة بخبراته الفنية 
واملهنية الواسعة.

السيد/ يوسف محمد العبيدلي
عضو مجلس إدارة املجموعة

انضم الســيد/ يوســف العبيدلي إلى مجلس اإلدارة 
فــي عام 2020. وهــو الرئيس التنفيذي ملجموعة 

beIN اإلعالميــة. وبصفتــه أحد أكثر املديرين 
التنفيذييــن تميــزًا فــي عالم الرياضة والترفيه، يدير 

العبيدلي الشركة التي تمتلك أكبر مجموعة فردية 
 beINمــن الحقــوق الرياضية في العالم كرئيس لـ
 beIN SPORTSالشــرق األوســط وشمال إفريقيا، و

فرنســا، واألمريكيتين، وآســيا واملحيط الهادئ.

 Digiturk وهو أيًضا الرئيس التنفيذي لشبكة
واملسؤول عن استوديوهات MIRAMAX. كما يشغل 
السيد/ يوسف محمد العبيدلي منصب عضو مجلس 

إدارة نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، ونادي 
باريس سان جيرمان لكرة اليد، باإلضافة إلى مجلس 

إدارة االتحاد القطري للتنس، وعضو مجلس إدارة 
شركة قطر لالستثمارات الرياضية )QSI(، والشركة 

القطرية لألقمار الصناعية »سهيل سات«.

وفي يناير 2020، قامت SportsPro Media بتســمية 
الســيد/ العبيدلي كواحد من بين أكثر 10 أشــخاص 
»مؤثرين في عالم الرياضة«، إلى جانب الرؤســاء 

التنفيذيين لشــركة Nike وDisney وغيرهم. ويثري 
الســيد/ يوســف محمد العبيدلي مجلس إدارة 

Ooredoo بخبرته الواسعة في مجال األعمال الدولية.
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كلمة العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

حضرات املساهمين الكرام،
إن Ooredoo ملتزمــة بتحقيــق القيمــة 

ألصحــاب املصلحــة فيها وذلك اســتنادًا إلى 
النمــو القوي واملســتدام لشــركاتنا. ومع 

أن الكثيــر مــن الشــركات قــد تأثرت بالظروف 
الصعبــة والكبيــرة التي نشــأت بســبب جائحة 
كوفيــد-19 وعــن عدد مــن التحديات األخرى، إال 
أن Ooredoo حققــت مزيــدًا مــن االزدهار، وذلك 
نتيجــة الســتراتيجيتنا محــددة األهــداف، وإدارتنا 

التــي تتميــز بالحكمــة والحصافة.

وبالنسبة لعام 2021، فقد كان عامًا تجلت فيه 
قوة شركتنا، حيث حققنا نموًا كبيرًا وفق 

جميع املعايير املالية وغير املالية. فقد سرعنا 
من زخمنا التجاري، ما أدى لتحقيق إداء مالي 

إيجابي صحبه إيرادات أعلى وقاعدة عمالء 
أكبر واحتياطات نقدية جيدة، باإلضافة إلى 

تحسن األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين.

 زخم تشغيلي يقود إلى تحقيق  
نتائج مالية إيجابية

تمكنا من تحقيق نتائج إيجابية لصالح 
مساهمينا نتيجة لتبني جميع شركات 

املجموعة لبرنامج تحول رقمي شامل طرح 
في عام 2021 متضمنًا أكثر من 400 معيار، وأداء 

محلي قوي يتميز بقدرته على املنافسة. 

فقد وصلت إيراداتنا في 2021 إلى 29.9 مليار 
ر.ق، لتشكل زيادة بنسبة 4% مقارنة بما كانت 
عليه في الفترة ذاتها من العام السابق. وعند 
استثناء أثر سعر صرف العملة األجنبية، كانت 

اإليرادات سترتقع بنسبة 7%، األمر الذي يبرهن 
على قوة أدائنا التشغيلي في مختلف أسواقنا. 

وفي عام 2021 بلغت أرباح املجموعة قبل 
اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك وإطفاء 
الدين 13.1 مليار ر.ق، فيما بلغ هامش األرباح 

قبل اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك 
وإطفاء الدين 44%، ما يشكل تحسنًا في 

الهامش بمعدل 2 نقطة مئوية، ونموًا مطلقًا 
بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق. وعند استثناء 

أثر سعر صرف العملة األجنبية، كان معدل نمو 
أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين سيصل إلى %11.

أما التدفقات النقدية الحرة، وهي املقياس 
األساسي لجهود برنامجنا الشامل للتحول 

الرقمي عبر جميع شركات املجموعة فقد 
وصلت إلى 8.2 مليار ر.ق، مرتفعة بنسبة %30 
عما كانت عليه في 2020. وعليه، فإنني أشعر 

بكثير من االعتزاز لتحقيق تلك النتائج، ولذلك 
فإن اهتمام Ooredoo يجب أن ينصب على 

االستفادة من هذا النهج خالل برنامج التحول 
املطور لعام 2022.

وعند مقارنة أدائنا في 2021 مع األداء قبل 
الجائحة في 2019، نجد أننا حققنا تقدمًا مميزًا، 

فقد حققنا إيرادات بلغت 29.9 مليار ر.ق 
)كانت 29.9 مليار ر.ق في 2019(، وارتفعت 

أرباح املجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين بنسبة 2% )كانت 

12.8 مليار ر.ق في 2019(.

أداء تشغيلي قوي
إلى جانب أدائنا املالي القوي، حققنا تقدمًا 

في عدد من الجوانب االستراتيجية خالل 2021. 
وتضمنت تلك اإلنجازات األساسية كل مما يلي:

تعزيز محفظتنا االستثمارية
•  بعد انتهاء الفترة، وفي 4 يناير 2022، أعلنت 

كل من Ooredoo وCK Hutchison عن 
استكمال عملية االندماج املقترحة بين 
شركتي االتصاالت التابعتين لكل منهما 

والعاملتين في إندونيسيا. ومن املنتظر أن 
تكون الشركة التي نتجت عن االندماج، والتي 

 ،Indosat Ooredoo Hutchison تحمل اسم
شركة أكثر قوة وتحتل املركز الثاني بين 

شركات االتصاالت في إندونيسيا، كما يتوقع 
أن تصل إيراداتها إلى ما يقارب 3 مليارات 

دوالر أمريكي. كما يتوقع أن يبلغ متوسط 
املبلغ الذي يمكن للشركة الجديدة توفيره 

من تكاليف التشغيل السنوية ما بين 
300 – 400 مليون دوالر تقريبًا قبل الضريبة، 

والذي يمكنها الحصول عليه على مدى من 
ثالث إلى خمس سنوات، وذلك نتيجة لدمج 

شبكتي الشركتين.
•  توصلت إندوسات Ooredoo إلى اتفاقية مع 

شركة Edge Point إندونيسيا لبيع وإعادة 
استئجار أكثر من 4200 برج اتصاالت تبلغ 

قيمتها 750 مليون دوالر أمريكي، وُتعد هذه 
الصفقة إحدى أكبر الصفقات من نوعها التي 

تتم في قارة آسيا.

تعزيز شبكاتنا
•  وسعت Ooredoo عدد األسواق التي تشغل 

 5G 5. إذ توفر الشركة خدماتG فيها شبكات
في كل من قطر والكويت وسلطنة عمان 

واملالديف وإندونيسيا. وقد حصلت شبكات 
5G تلك على تقييم إيجابي من قبل شركات 
األبحاث الرائدة، ما أّهل Ooredoo للفوز بجائزة 

»أسرع شبكة جوال في الكويت«. 
•  تمكنا من توسيع مدى تغطية شبكة 4G في 

الجزائر والعراق، األمر الذي ساهم في تعزيز 
مكانة شركة آسياسيل، باعتبارها املقدم 

األول لشبكات بيانات الجوال في العراق.
•  فزنا بعقود مهمة لتنفيذ مشاريع رئيسية 

مثل استكمال العمل في نشر شبكة 
5G في محطة الحاويات بميناء حمد في 

قطر، وذلك باعتباره أول ميناء بحري مجهز 
بتكنولوجيا 5G في الشرق األوسط

•  زادت مجموعة Ooredoo من قيمة استثمارها 
في إنترنت األشياء IoT والذكاء االصطناعي 

عبر شبكات 5G التابعة لها، بما في ذلك 
استكمال نشر شبكة 5G في محطة الحاويات 

بميناء حمد في قطر وهو أول ميناء بحري 
مجهز بتكنولوجيا 5G في الشرق األوسط. 
ومشروع إندوسات Ooredoo لدعم الجهود 
الوطنية الرامية إلى إنشاء عاصمة جديدة 

في شرق كاليمنتان تمكن من تسخير 
مبادرات املدن الذكية والحكومة الذكية 

.5G والصناعة الذكية عبر شبكات

االبتكار عبر الخدمات الرقمية
•  أعلنا عن إبرام شراكات جديدة مع شركتين 
بارزتين في مجال التكنولوجيا املالية وهما 

Mastercard وVisa؛ ومع عدد من كبريات 
الشركات املتخصصة في توفير الخدمات 

 HBOو +Disneyو Netfleix الترفيهية وهي 
 وbeIN وOSN؛ ومع بعض الشركات الرائدة 
 ،PUBG في مجال األلعاب اإللكترونية مثل 
 وFreeFire، وQuest؛ وكذلك أبرمنا شراكات 

 مع مقدمي املحتوى املوسيقي مثل 
شركة »أنغامي« وSpotify، وشراكات جديدة 

 Google للدفع باستخدام رصيد الجوال مع 
.Huaweiو Appleو

 •  أما على الصعيد املحلي، فقد اشتركت 
 فرق العمل لدينا لتوفير عروض جديدة 

ومفيدة شملت:
-  إطالق Ooredoo قطر عالمة تجارية خاصة 

بها في مجال الرياضات اإللكترونية هي 
»Ooredoo نيشن - أرض الالعبين«.

-  إطالق إندوسات Ooredoo شراكة استراتيجية 
مع Google Cloud لتسريع جهود التحول 
الرقمي عبر قطاع املستهلكين وقطاع 

املؤسسات في إندونيسيا.
-  استمرار نجاح عرض خدمة االتصاالت الرقمية 

 Ooredoo من »Yooz« مسبقة الدفع
الجزائر، وهو عرض يستهدف فئة الشباب 

ملساعدتهم على إضفاء طابعهم الشخصي 
على باقات البيانات افتراضيًا، والوصول إلى 

محتوى رقمي حصري. وقد تم إطالق العرض 
نفسه ذلك وبنجاح في العراق.

تحقيق الكفاءة التشغيلية
•  وضعنا في 2021 برنامجًا للتحول على مستوى 

الشركة بأكملها وذلك إلدخال بنية أداء 
محسنة في طرق العمل لدينا، وتحسين 

مستوى الشفافية، وتعزيز التعاون الوظيفي 
بين مختلف الوظائف. 

•  حقق البرنامج كفاءة كبيرة في أدائه مما 
أدى إلى تنمية اإليرادات، وتعزيز هيكل 
التكاليف، واالرتقاء بالصحة التنظيمية. 
•  ســاعدت مجموعة من املبادرات في 

دراســة قاعدة التكاليف لدينا. فقد لعب 
التحول الرقمي دورًا رئيســيًا في تخفيض 

تكاليف التشــغيل في عدد من الجوانب مثل 
املبيعات وخدمة العمالء، مع تحســين عدد 

من املعايير الرئيسية.

•  سنستمر بتوجيه اهتمامنا إلى تحويل 
هيكلية تكاليفنا من خالل تبسيط إجراءاتنا 

ومنتجاتنا خالل 2022، ما سيؤدي إلى تحقيق 
نتائج إيجابية فيما يتعلق بتجربة العمالء.

املوظفون
•  تهدف Ooredoo ألن تصبح جهة العمل 

املفضلة في كل سوق من األسواق التي 
تقدم خدماتها فها، وذلك من خالل تطوير 

ثقافة مؤسسية أكثر مرونة وتهتم بالفريق. 
وكانت Ooredoo قطر قد حصلت على جائزة 

أفضل مكان للعمل في قطر لعام 2021، 
في حين تم استكمال العمل في وضع أول 

مؤشر للصحة التنظيمية في يناير 2021 وذلك 
لتخطيط املشاركة وتجميع األفكار املبتكرة 

من املوظفين، األمر الذي نتج عنه تقديم 
أكثر من 160 مبادرة في الشركة خالل العام.

نظرة إلى املستقبل
ساهمت التحديات التي واجهناها خالل 2021 

في تعزيز أهمية أن نكون قادرين على 
تحقيق مستويات عالية من األداء في بيئة 
تشهد تغييرات متسارعة. ونحن واثقون بأن 

استراتيجيتنا التي تم تحديثها، واالرتقاء بطرق 
العمل والقوة التي يتمتع بها فريقنا، تجعلنا 

نتمتع بمكانة تؤهلنا ملواصلة نجاحنا في 2022. 

فالطلب العاملي الكبير على إصدار سنداتنا في 
2021، والذي تم تغطيته أكثر من 3.4 مرة، يدل 

على أن هذه املستويات من الثقة موجودة 
أيضًا لدى املستثمرين الدوليين.

وإلــى جانــب ذلك، فقد تمكنا من تعزيز قوة 
فريــق اإلدارة مــن خالل عدد من التعيينات 

رفيعة املســتوى في عدد من املناصب مثل 
تعيين الســيدة/ فاطمة ســلطان الكواري في 

منصب رئيس املوارد البشــرية للمجموعة، 
والســيد ســايم ياكسان في منصب رئيس 

التحول الرقمي للمجموعة، والســيد رينيه فيرنر 
في منصب رئيس االســتراتيجية للمجموعة 
والذي ينتظر أن يســاعد في صياغة مســيرتنا 

إلى األمام. 

وندرك أيضًا، بأن حياة العمل والحياة في 
املنزل أصبحتا رقميتان أكثر من أي وقت 
مضى، ما يزيد الحاجة في جميع أسواقنا 
إلى مقدم لخدمات اتصاالت جدير بالثقة. 

ونؤمن أيضًا بالسمعة الطيبة التي نتجت 
أدائنا طوال الفترة التي انتشرت فيها جائحة 

كوفيد-19، باإلضافة إلى استثماراتنا التي تتميز 
بالحكمة في الشبكات وفي موظفينا، تجعلنا 

في مكانة تؤهلنا تمامًا للوفاء بذلك الدور. 
فاستمرارنا بالنجاح في برنامجنا للتحول وتحديث 
استراتيجيتنا ستساهم في استعدادنا لتحقيق 

النجاح في 2022. 

وفي الختام، فإننا وكمقدم لخدمات االتصاالت 
املتطورة، مستعدون لتحقيق أداء عاملي 
املستوى في أسواقنا خالل العام القادم. 

أشكركم على دعمكم في هذا الوقت الذي 
يشهد انتقالنا إلى هذا العصر الجديد.

عزيز العثمان فخرو
 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

 Ooredoo ملجموعة

14 فبراير 2022

“حققنا تســارعًا إيجابيًا في 
زخمنــا التجــاري، ما أدى لتحقيق 

إداء مالــي إيجابي صحبه 
إيــرادات أعلى وقاعدة عمالء 
أكبــر واحتياطات نقدية جيدة، 
باإلضافة إلى تحســن األرباح 

قبل اقتطــاع الفائدة والضريبة 
واالســتهالك وإطفاء الدين.”

عزيز العثمان فخرو
 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

Ooredoo ملجموعة

 االرتقاء بأعمالنا 
لتسريع النمو 
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Ooredoo مجموعة

اإلدارة التنفيذية

Ooredoo قطر

اإلدارة 
التنـفـيـذيـة

غونتر أوتندورفر
رئيس التكنولوجيا والبنية التحتية

الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني
رئيس الشؤون التجارية

محمد جاسم الكواري 
رئيس الخدمات املساعدة

إيمان مبارك الخاطر
رئيس املوارد البشرية

سايم يكسان
الرئيس التنفيذي للتحول للمجموعة

فاطمة سلطان الكواري 
رئيس املوارد البشرية للمجموعة

بالل كاظمي
 الرئيس التنفيذي للشؤون 

التجارية للمجموعة

الشيخ/ محمد بن عبداهلل آل ثاني
الرئيس التنفيذي

الدكتور/ حمد يحيى النعيمي
 الرئيس التنفيذي لشؤون 

الشركات للمجموعة

نايجل توماس بايرن
 الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا 

واملعلومات للمجموعة

الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني 
 رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية 

والحوكمة للمجموعة

الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني 
رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة

محمد عبدالخالق العمادي 
رئيس التدقيق الداخلي

عبداهلل أحمد الزمان
رئيس الشؤون املالية للمجموعة

عيسى محمد املهندي
رئيس الشؤون املالية

رينيه فيرنر
الرئيس التنفيذي لالستراتيجية للمجموعة

كريستيان لينهارت
الرئيس التنفيذي للمشتريات للمجموعة

محمد عبدالخالق العمادي 
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

عزيز العثمان فخرو
 العضو املنتدب والرئيس 

التنفيذي للمجموعة

الشيخ/ محمد بن عبداهلل آل ثاني
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
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حققت املجموعة املتوازنة لخدمات 
شركاتنا خالل 2021 عائدات مالية 

قوية، مع تحقيق النمو في األسواق 
الناضجة واألسواق النامية. 

القسم 2

استعـراض 
أعمـــال 

الشـركــة
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تجاوز عدد عمالئنا في 
 العالم في 2021 أكثر 
من 121 مليون عميل

نظرة عامة على املجموعة

ُتعُد Ooredoo شركة اتصاالت عاملية مقرها 
في دولة قطر، وتبلغ القاعدة املوحدة 

لعمالئها أكثر من 121 مليون شخص. وتتواجد 
الشركات التابعة لها في عشرة أسواق، 

وهي قطر، وإندونيسيا، والكويت، وسلطنة 
عمان، والعراق، والجزائر، وتونس، وميانمار، 

وفلسطين، واملالديف.

موظفونا

15,167 
 موظفًا في جميع 

أنحاء العالم

الشرق األوسط

25.7 مليون
عدد العمالء

شمال أفريقيا

19.7مليون
عدد العمالء

جنوب شرق آسيا

 75.6مليون
عدد العمالء

أصولنا املالية

26,409 
حقوق املساهمين 

)مليون ر.ق(

صافي الدين املالي

22,771 
 صافي الدين املالي 

املعتدل
)مليون ر.ق(

قيمة عالمتنا التجارية

3.22 
 القيمة التقديرية 

للعالمة التجارية
)مليار دوالر أمريكي(

عملياتها مدمجة ضمن Ooredoo )ش.م.ق.ع(، كما أنها تمتلك 72.5% في ستارلينك قطر.  .1
2. عملياتها مدمجة ضمن الوطنية لالتصاالت املتنقلة. 

3. تمتلك 65% في Telecom WARF International Limited Private باعتبارها شركة مملوكة.
4. تمتلك Ooredoo )ش.م.ق.ع( مباشرة ما نسبته 9% في Ooredoo الجزائر.

5. تمتلك Ooredoo )ش.م.ق.ع( مباشرة ما نسبته 15% في Ooredoo تونس. 

60%179%2.7 مليون100.0% قطر)1(

36%152%4.6 مليون92.1%الكويت)2(

40%134%4.5 مليون55.0%سلطنة عمان

40%98%41.2 مليون64.1%العراق

31%82%5.3 مليون45.4% فلسطين)2(

32%90%45.0 مليون74.4%الجزائر)2و4(

43%132%11.7 مليون84.1%تونس)2و5(

21%133%276.4 مليون65.0%إندونيسيا

20%114%54.8 مليون100.0%ميانمار

46%139%0.5 مليون83.3%املالديف)2و3(

صة الفعلية
الح

سكان 
عدد ال

شار الجوال 
انت

سوقية
صة ال

الح

الشرق األوسط

شمال أفريقيا

جنوب شرق آسيا

أســواق تتواجد في الشرق 
األوسط وشــمال أفريقيا 

وجنوب شــرق آسيا وشبه 
الهندية. القارة 
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استراتيجيتنا

ساهم تبني Ooredoo الستراتيجية تتميز 
بتنافسية عالية، ووجود قيادة قوية، واستمرار 

الشركة باالستثمار في شبكات البرودباند، 
باإلضافة إلى الكفاءة التي تتمتع بها إدارتها 

التنفيذية، في تحقيق زخم إيجابي في 
مكانتنا التنافسية خالل 2021. فقد تعلمنا من 
عام 2020 دروسًا مهمة مكنتنا من دعم تطور 
استراتيجيتنا، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز 

تجربة العمالء واستخالص أفضل قيمة ممكنة 
من أصولنا لصالح مساهمينا.

فالهدف الذي تسعى Ooredoo لتحقيقه هو 
»إثراء حياة األفراد الرقمية«. فنحن نعمل من 
أجل تزويد عمالئنا بتجربة ممتعة، وتمكينهم 

من التواصل عبر منظومة اتصاالت قوية، 
وتوفير الخدمات الرقمية، وخدمات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات. ونوفر كل هذه املزايا 
من خالل العمل مع شركائنا في مختلف 

مناطق تواجدنا.

أما قيم مجموعتنا، املتمثلة في االهتمام 
والتواصل والتحفيز، فهي تمتد لتشمل جميع 

شركاتنا العاملة، لالسترشاد بها عند صياغة كل 
مبادرة أو إجراء أي تواصل داخل شركتنا ومع 
شركائنا كذلك. كما أننا نتحلى باملسؤولية 

الشخصية ونلتزم بالنزاهة وتبني الطرق املرنة 
في العمل، بحيث نستجيب للتغيرات التي 

تحدث في قطاع االتصاالت، مدركين بأن التدريب 
عنصر أساسي لتطوير وتنمية املواهب العاملة 

في شركاتنا. 

فقد تجلت قوة رؤيتنا وقيمنا من خالل الطريقة 
التي استجبنا بها لجائحة كوفيد-19 العاملية، 

والتطور السريع في مواكبة الحاجات املتغيرة 
لعمالئنا، والتي برزت مع دخولنا عام 2021. 

فالسرعة الكبيرة التي تحولنا بها لدعم طريقة 
العمل عن ُبعد، وتعزيز سرعة شبكات البرودباند 

والتحول الكبير لتوفير الكثير من الخدمات 
األساسية عبر اإلنترنت كان ممكنًا بفضل 
أسلوبنا التشغيلي. فنحن وبصفتنا مقدمًا 

لخدمات االتصاالت في بيئة تحفل بالتغيرات 
املتسارعة، نحرص على أن يكون نموذج األعمال 

الذي نطبقه مواكبًا للتغيرات في املستقبل.

فاستراتيجيتنا التي تم تطويرها ترتكز على خمسة محاور استراتيجية أساسية:

محفظة إيجاد القيمة
نعمل وباستمرار على مراجعة استخدام وتوزيع 
رأس املال في محفظتنا مع التركيز على إيجاد 

القيمة. ونقوم بذلك من خالل توفير خدمات 
اتصاالت قوية تسهم في توفير القيمة للعمالء 

 وفي توفير عائدات قوية للمساهمين. ذلك 
أنه في تقييم إيجاد القيمة يتم االسترشاد 

 بتقدير العائدات والتوقعات املستقبلية 
لألصول، مع تطبيق مبدأ »املالك األفضل«، 
 باإلضافة إلى األهمية االستراتيجية لألصول 

في توفير التجربة االستثنائية املطلوبة 
للعمالء والقيمة العالية للمساهمين. 

كما أننا نواصل سعينا لتحقيق القيمة 
للمساهمين من خالل توحيد العمليات في 
السوق واالستثمار في الفرص املتاحة في 
األسواق املجاورة، والتي يمكن من خاللها 

تحقيق عائدات نتيجة ألوجه التعاون والتكامل 
مع أعمالنا األساسية. وباإلضافة إلى ذلك، فإننا 
نهدف إلى تحقيق القيمة من خالل تحرير فئات 

من أصولنا، أو مشاركة أطراف ثالثة حين نرى 
بأن Ooredoo قد ال تكون املالك األفضل عن 

هذه الفئة من األصول.

التميز في تجربة العمالء
يتركز هدفنا في األسواق التي تتزايد فيها 

املنافسة على توفير تجربة مستخدمين فائقة 
الجودة ولحظات ملهمة لعمالئنا، األمر الذي 
سيسهم في رفع مستويات والئهم وزيادة 

إنفاقهم على خدماتنا. 

إذ أننا نركز جهودنا على تقليل الجهد الذي 
يبذله العمالء ونعمل على إزالة أي مشكالت 
محتملة، وفي الوقت ذاته نعمل على إيجاد 

قنوات رقمية تمكننا من توفير الخدمة للعمالء 
أينما أرادوا الحصول عليها إلكترونيًا. فنحن نقوم 
بتقييم اإلجراءات املرتبطة بالعمالء من ناحية 

البساطة والوضوح وسهولة الوصول إليها، 
والعمل على وضع بنية فعالة ألسعار توفير 

الخدمة لعمالئنا.

تعزيز أعمالنا األساسية الحالية
نواصل العمل في تسريع أداء أعمالنا األساسية، 

ونستثمر في موظفينا وشبكاتنا وخدماتنا 
وذلك لتحقيق الريادة في السوق، وتحقيق 

أكبر عائد ممكن ألصولنا من خالل تطبيق 
برنامج تحول على مستوى الشركة.

إذ أننا نركز على إنشاء عمليات تتميز بالكفاءة 
والفعالية، والتي تحقق أفضل استخدام لرأس 

املال، وتستخدم بنية أسعار مالئمة بحيث 
تخدم العمالء وتوفر لهم خدمات منافسة.

تطوير أعمالنا األساسية الحالية إلى 
خدمات اتصاالت ذكية

نقود مبادرات على مســتوى املجموعة 
لتمكين شــركتنا من مواكبة املستقبل 

وتحســين قدرتنا على إبرام شــراكات مع أطراف 
ثالثة عبر عمليات متعددة، ما ســيمكننا من 
تحويــل عملياتنــا إلى رقمية، في الوقت الذي 

نطلــق فيــه خدمات جديدة تلبي تطلعات 
العمالء في فئتي األفراد والشــركات. 

كما أننا نقود تبني استخدام األدوات التحليلية 
لالستفادة من تلك املزايا، واالرتقاء بخدمة 

العمالء وتحسين مستوى الكفاءة.

تطوير وتدريب موظفينا
نقوم بتطوير األساليب التي نتبعها في العمل 

وذلك من خالل االعتماد بشكل أكبر على 
منهجيات مرنة و تعزيز التشاركية عبر مختلف 

الوظائف، وتوفير الفرص لتحفيز دور املسؤولية 
الشخصية في تحقيق النتائج. فالتدريب 
والتوجيه يقصد بهما تعزيز هذا األمر في 

األعمال اليومية ملساعدة موظفينا على النمو 
مع Ooredoo، وليتمكنوا من املساهمة بشكل 

فعال في شركتنا.

وترتكز هذه املحاور االستراتيجية على القدرات 
املهمة اآلتية:

النموذج التشغيلي الذي نستخدمه  •
التغيرات في أساليب العمل لدينا  •

الكفاءات واملواهب لدينا وكيفية إدارتها   •
تطوير قدرات تحول فعالة  •

مهارات تحليلية  •

ترسيخ القدرة على التحول إلدارة برنامج شامل للتغيير في شركات املجموعة

نموذج 
التشغيل 
وعوامل 
التمكين

 أسـرع وأكثـر 
مرونـة وإلهـامـًا 

 تحقيق نمو وأرباح مستدامة من خالل أداء عاملي املستوى في األسواق 
باعتبارنا مقدمًا متطورًا لخدمات االتصاالت 

الطموح 
الرئيسي

املحاور 
االستراتيجية

التميز في تجربة العمالء

 العمل على إدخال تحسينات 
 مهمة على تجربة العمالء من 

خالل تبسيط قنوات التواصل 
واملنتجات واإلجراءات.

تعزيز األعمال األساسية

 انصب اهتمام برنامج التحول 
في مختلف شركات املجموعة 

على »تعزيز األداء«، وتعزيز التركيز 
على الكفاءات التشغيلية وإدارة 

اإلنفاق الرأسمالي.

محافظ إيجاد القيمة

بلورة قيمة األصول املخفية 
للمحفظة، إلى جانب تعزيز األصول 

املوجودة لتحقيق عائدات رأسمالية 
.Ooredoo أعلى لصالح

العامل البشري

استخدام طرق جديدة في العمل 
والتدريب والتوجيه، وإتاحة الفرصة 

لتطوير املسؤولية الشخصية 
 Ooredoo لتحقيق التقدم في

ونموها واملساهمة فيها.

تطوير األعمال األساسية

ركزت مبادرات املشاريع في جميع 
شركات املجموعة على تطوير 

عملياتها باستخدام قدرات جديدة، 
وذلك من خالل تطوير نماذج األعمال 
لتكون أكثر سرعة ومرونة، ولتتضمن 

مزيدًا من القدرات الرقمية.

بصفتنــا مقدمًا لخدمات 
االتصــاالت في بيئة تحفل 

بالتغيرات املتســارعة، نحرص 
علــى أن يكون نموذج األعمال 
الــذي نطبقه مواكبًا للتغيرات 

في املستقبل.

 نموذج التشغيل 
االستثمار في إدارة ثقافة التمكيناملحدث 

املواهب والكفاءات
 االستثمار في 

املهارات التحليلية
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وباإلضافة إلى ذلك، فقد أبرمت Ooredoo قطر 
شراكة مع شركة Quest، التي تعد أول وأكبر 
شركة مسجلة في قطر ُمتخصصة في مجال 

 Ooredoo األلعاب والرياضات اإللكترونية، أطلقت
بموجبها عالمتها التجارية الخاصة في مجال 

 Ooredoo« الرياضة اإللكترونية تحت مسمى
نيشن- أرض الالعبين«، وذلك لتعزيز حضورها 
وريادتها كشركة اتصاالت في سوق األلعاب 
والرياضات اإللكترونية واملساهمة في إيجاد 

تدفقات إليرادات مالية جديدة.

وقد تعزز حضور عالمة Ooredoo قطر التجارية 
بفضل توفيرها الرعاية للعديد من الفعاليات 

البارزة خالل 2021. فقد تم اإلعالن بأن الشركة 
ستكون مشغل االتصاالت الرسمي لبطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق 

األوسط وأفريقيا، كما أنها اختيرت كمشغل 
 FIFA االتصاالت الرسمي لبطولة كأس العرب

قطر 2021™ في الشرق األوسط وأفريقيا، 
باإلضافة إلى أنها كانت الراعي الرئيسي ألول 

سباق فورموال 1 يقام في قطر تحت اسم 
جائزة Ooredoo قطر الكبرى للفورموال 1. أما 

فيما يتعلق بمبادرات املسؤولية االجتماعية، 
فقد تركز اهتمام Ooredoo في 2021 على 
دعم املجتمع املحلي، مع استمرارها في 

إبرام الشراكات وتقديم الدعم والرعاية للعديد 
من األنشطة والجهات العاملة في مجال 

الرعاية الصحية والرياضة والفنون والثقافة. فقد 
أطلقت الشركة خالل شهر رمضان املبارك 

مظلة ملبادرات مسؤوليتها االجتماعية وهي 
»Ooredoo الخير«، قامت بمقتضاها باستحداث 
وتنفيذ مجموعة شاملة من املبادرات الخيرية 

لدعم أفراد املجتمع. 

ومن بين الجهات التي وقعت Ooredoo اتفاقيات 
معها، أو جددت معها اتفاقياتها، كل من هيئة 
متاحف قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، 
وصلتك، والجمعية القطرية للسرطان، وجمعية 
الهالل األحمر القطري، وغيرها الكثير. وواصلت 
Ooredoo قطر دعمها طويل األمد للمبادرات 

الرياضية، والتي تشمل ماراثون Ooredoo الدوحة 
واليوم الرياضي للدولة. وبرعاية معالي رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم اإلعالن عن 
تدشين منصة »تسمو«، التي تم تطويرها عبر 
 ،Ooredoo تحالف من الشركات الدولية بقيادة
وذلك بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات. وتهدف »منصة  تسمو« إلى تسخير 
التكنولوجيا املتطورة واالبتكار وتوفير حلول 

وتطبيقات ذكية في القطاعات الخمسة ذات 
األولوية: املواصالت، والرعاية الصحية، والخدمات 

اللوجستية، والبيئة، والرياضة. 

كما شاركت Ooredoo كذلك في الوفد الذي 
مثل دولة قطر في املنتدى االقتصادي الدولي 

الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ في 
روسيا خالل يونيو، وشاركت أيضًا في منتدى 

قطر االقتصادي الذي عقد في يوليو.

العام القادم
في ظل الدالئل الواضحة التي تشير إلى قوة 
استراتيجية Ooredoo قطر، فإن الخطط التي 

وضعت لألشهر القادمة تتضمن بذل مزيد من 
الجهود لنشر وتطبيق تلك االستراتيجية. كما 

سيتواصل التركيز على إبرام وتطوير العديد 
من الشراكات املهمة، باإلضافة إلى تطوير 
استخدامات جديدة للتكنولوجيا واالبتكارات 

والخبرات، التي ستتيح للشركة تحقيق تقدم 
قوي فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

فالعمل على توسيع نطاق املنتجات والخدمات 
الرقمية للشركة سيكون عنصرًا رئيسيًا مهمًا 

ضمن إطار عملياتها املوجهة للعمالء من 
األفراد والشركات، مع التركيز بشكل واضح 

على االرتقاء بتجربة العمالء. 

ومن أبرز ما تخطط الشركة للقيام به خالل 
العام القادم هو فرصة دعم دولة قطر في 

مساعيها لترسيخ مكانتها كدولة قادرة على 
تنظيم واستضافة أحداث وفعاليات دولية كبرى 
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم كله إلى 
دولة قطر وهي على مشارف استضافة بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.

نظرة عامة 
مــع نجــاح Ooredoo قطر في خوض غمار 

التحديــات التــي واجهتها خالل 2020، إال أنها 
تمكنــت مــن إنهاء عام 2021 بمكانة تتميز 

بالقوة واالستقرار. 

فقد استمر تركيز الشركة واهتمامها بالتحول 
الرقمي، مع التركيز بشكل خاص على 

التعامالت واالستخدامات الرقمية املتاحة 
للعمالء وعلى إيجاد وتأسيس وتطوير 

الشراكات التي تمكننا من االستفادة من 
التكنولوجيا واالبتكارات وتسخير ذلك في 
تسريع التحول الرقمي الكامل. فقد حقق 

هذا االهتمام بالتحول الرقمي وفرًا كبيرًا في 
التكاليف مع تحول عدد كبير من العمالء إلى 
استخدام الخدمات الذاتية عبر اإلنترنت، حيث 

اختار أكثر من 10% من العمالء شراء املنتجات 
والخدمات عبر اإلنترنت في 2021، وقام أكثر من 

 Ooredoo 70% منهم بالتفاعل والتواصل مع
رقميًا للتحكم في دفعاتهم.

 ،5G وكذلك، استمر العمل على نشر شبكة
حتى أصبحت شبكة 5G الرائدة تغطي مساحة 
أكبر من أي وقت مضى من دولة قطر، وتبعًا 

لذلك تم توفير أكبر عدد من األجهزة التي 
تتوافق مع 5G في السوق املحلية. وساهم 

برنامج تحديث شبكة Ooredoo والذي نفذته 
الشركة بالتعاون مع Ericsson في تعزيز تغطية 
الشبكة لجميع مناطق قطر، من خالل استخدام 

تقنيات جديدة.

كما أسهم إطالق باقات جديدة لخدمات 
اتصاالت الجوال آجلة الدفع واحتوائها على 

خدمات ومحتوى عبر اإلنترنت والتحول 
املستمر نحو توفير الخدمات عبر التطبيقات 

في االرتقاء بخدمة العمالء وتعزيز الجهود 
سعيًا لتحقيق رضاهم.

واستمرت الشركة في مسيرتها الهادفة إلى 
أن تكون املقدم املفضل لخدمات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات وخدمات املحتوى 
املوجهة للعمالء من الشركات، وذلك من 

خالل تعزيز مجموعة خدمات االتصاالت التي 
توفرها Ooredoo، وتحديثها لتتضمن أحدث حلول 

تكنولوجيا املعلومات. 

وبعد إجراء تحليالت على التغيرات التي طرأت 
في مكان العمل والتي حدثت نتيجة اتباع 

بروتوكوالت عمل خاصة خالل جائحة كوفيد-19، 
أطلقت Ooredoo قطر مبادرة رائدة تضمنت 
نظامًا مرنًا لساعات العمل، وخيار العمل من 

املنزل، لالستفادة من األفكار املكتسبة في 
إيجاد ميزة تنافسية أكبر وتطوير بيئة عمل 
أكثر مرونة ومالئمة ملتطلبات املستقبل.

ومن ناحية أخرى، فإن نتائج Ooredoo قطر 
لعام 2021 تؤكد قوة استراتيجيتها ومدى 

فعالية عملياتها التجارية. فمع استعادة قطاع 
االتصاالت لحيويته من آثار الجائحة، حققت 

الشركة الكثير من اإليجابيات. فقد بلغت إيرادات 
Ooredoo 7.5 مليار ر.ق في 2021 مرتفعة 

بنسبة 6% مقارنة بما كانت عليه في العام 
السابق، أما األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين فكانت 3.8 مليار ر.ق 

)مقارنة بـ 3.7 مليار ر.ق في 2020(، وبالنسبة 
لهامش األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 

واالستهالك وإطفاء الدين فقد وصل إلى %52. 

وكان من أبرز املساهمات في نجاح الشركة 
من الناحية املالية هو النمو الذي تحقق في 

خدمات االتصاالت آجلة الدفع، والخدمات املالية 
عبر الجوال، وخدمة الترفيه Ooredoo tv، وإيرادات 

خدمات الشركات، وارتفاع إيرادات مبيعات 
األجهزة. وسجلت إيرادات الخدمات نموًا بنسبة 

5%، حيث أسهمت خدمة االتصاالت املنزلية 
املتكاملة Ooredoo ONE في نمو قاعدة 

عمالء Ooredoo tv، األمر الذي انعكس على أداء 
الشركة في 2021، في حين كانت مساهمة 

خدمات البيانات قوية في إيرادات الشركة. 

ومن بين أهم الشــراكات التي أبرمتها 
Ooredoo خالل 2021 اتفاقية مع شــركة 

Ericsson، عمــالق الصناعات التكنولوجية، 
ســيعمل بموجبها الطرفان ســويًا لضمان توفير 
تجربــة 5G فريــدة من نوعهــا للجماهير الرياضية 

خــالل مباريــات بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022™. كما أبرمت Ooredoo شــراكة مع 

Fortinet وZscaler ستســهم في تعزيز الخدمات 
املتوفرة للشركات. 

 Ooredoo 
قطر 

“ في أعقاب التحديات التي واجهناها خالل عام 
2020، أعتز باإلعالن بأن Ooredoo قطر قد أنهت عام 

2021 وهي تتمتع بمكانة قوية وراسخة تعكس 
تفاني موظفيها وجهودهم الكبيرة، ومدى قوة 
استراتيجية الشركة وفعالية عملياتنا. فقد كان 

2021 عامًا مميزًا بالنسبة لـ Ooredoo قطر، إذ 
وفرت الشركة الرعاية ألحداث وفعاليات كبرى، 

وأبرمت شراكات مهمة، وحققت ابتكارات رائدة.”

الشيخ محمد بن عبداهلل آل ثاني
 الرئيس التنفيذي 

Ooredoo قطر 

الجوائزاستعراض أعمال الشركة

 جائزة ستيفي الشرق 
األوسط الذهبية

جائزة االبتكار في تطوير 
التكنولوجيا - 5G/ املدن الذكية

جائزة أفضل مكان للعمل
أفضل مكان للعمل في قطر

موني جرام
الشريك الرقمي على مدار 10 أعوام

Cisco
شريك العام في الخدمات املدارة، 

في الشرق األوسط وأفريقيا

جوائز البرنامج العاملي للوالء
الجائزة البالتينية عن فئة 

»شراكات البرامج« - برنامج نجوم

جوائز جمعية عالقات املستثمرين 
في الشرق األوسط

الشركة الرائدة في عالقات 
املستثمرين في قطر

أفضل مسؤول لعالقات 
املستثمرين في قطر

أهمية الشركة للمجموعة إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

7,7917,7427,3017,0737,464اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
3,9163,9873,9573,6963,848وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
52%52%54%52%50%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

112.8114.3107.496.8109.5متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

1,4901,3621,3031,2171,191عدد املوظفين

%3
العمالء

%25
اإليرادات

%17
النفقات 
الرأسمالية

3,199

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%29
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

3,436

3,281

3,271

3,048

3,199

2021  2020  2019  2018  2017
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ولالستفادة من البرنامج، البد من االستمرار 
في تحقيق نمو قوي في اإليرادات من العمالء 

األفراد والعمالء من الشركات بدعم من 
تحسينات الشبكة والخدمة، ونتيجة لذلك حققت 
إندوسات Ooredoo زيادة بلغت 1 مليار ر.ق في 

اإليرادات وزيادة في األرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين بلغت 695 
مليون ر.ق، وهامش أرباح قبل اقتطاع الفائدة 
والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين بلغ %49. 

كما شهدت إندوسات Ooredoo زيادة في 
قاعدة عمالئها بنسبة 6% ما عزز مكانتها 
كالعب رئيسي في مجال االتصاالت في 

 Ooredoo إندونيسيا. واستضافت إندوسات
مخيًما رقمًيا يحمل اسمها، وهو برنامج تعليم 

رقمي للشباب اإلندونيسي، ويدعم كذلك 
مهمة الحكومة لتحويل البالد إلى دولة رقمية. 

واستفاد من املخيم حوالي 96,428 مشارًكا، 
حصل 46,025 منهم على منح للبرمجة، وشارك 

34,673 من مطوري البرمجيات في عروض 
افتراضية، كما انضم 13,431 طالب مدرسة 

إلى عروض افتراضية لطالب املدارس الثانوية، 
وشارك 493 مطور برمجيات في تحديات صعبة 

للمطورين، وشارك 1,689 مطور برمجيات في 
.IDCamp Snap AR تحدي

 Ooredoo وباإلضافة إلى ذلك، استمرت إندوسات
في استضافة مبادرة SheHacks بالتعاون مع 

INSPERA إللهام املرأة اإلندونيسية على تطوير 
وإعداد برامج مبتكرة تستند إلى التكنولوجيا 

يمكنها أن تترك أثرًا إيجابيًا في املجتمعات.

وفي هذا العام نجحت SheHacks في تمكين 
1,453 امرأة إندونيسية تتراوح أعمارهن بين 

15 و40 سنة وتلقت ما مجموعه 477 مقترحًا 
لتطوير حلول تساعد في حل املشكالت. كما 

شاركت 7,055 امرأة في برامج تدريبية تم 
تقديمها عبر اإلنترنت.

 CK Hutchisonو Ooredoo وفي سبتمبر، أعلنت
اندماج شركتيهما العاملتين في إندونيسيا 

 3 Hutchison و Ooredoo وهما إندوسات
إندونيسيا، في صفقة تم التوصل إليها مطلع 

يناير 2022. وستعزز الشركة الجديدة الناشئة عن 
 Indosat Ooredoo Hutchison االندماج واسمها

)IOH( مكانتها مستفيدة من قوة الشركتين 
اللتين تم دمجهما.

 Indosat Ooredoo Hutchison وستتمتع شركة
باملقّومات الالزمة من حيث الحجم والقوة 

املالية والخبرة للمنافسة بشكل أكثر فعالية 
في الوقت الذي توفر فيه فرصًا متكافئة 

في سوق مجزأة، ما سيساعد في تحسين 
الهوامش ويحقق رصيدًا إيجابيًا لكل من الشركة 

وقطاع االتصاالت.

العام القادم
ستستمر Indosat Ooredoo Hutchison باعتبارها 

الشركة املدمجة حديثًا خالل 2022 باالستثمار 
في مزيد من القنوات الرقمية لتوفير فرص 
جديدة وتحسين تجربة كل من قطاع العمالء 
األفراد والعمالء من الشركات، باإلضافة إلى 
 Juarra االستمرار في االستفادة من برنامج

لتحقيق نمو قوي في جميع أنشطتها. 

نظرة عامة 
واصلت إندوســات Ooredoo خالل 2021 تركيز 

اهتمامهــا على مســيرتها للتحول الرقمي من 
خالل تحســين جودة شــبكتها وخدماتها. وعلى 
الرغم من التحديات املســتمرة والتي تمثلت 

في اســتمرار جائحة كوفيد-19، اســتثمرت 
إندوســات Ooredoo في قطاع العمالء من 

األفراد والذي حقق نموًا قويًا للشــركة، وفتح 
 مجــاالت أخــرى للنمو في قطاع العمالء 

من الشركات. 

كما عززت إندوسات Ooredoo تجربة البيانات 
والقدرة على الوصول إليها من خالل إضافة 
مواقع جديدة للتغطية والسعة، إلى جانب 

ترقية املواقع الحالية لزيادة التغطية وجودة 
الوصول إلى البيانات. ووسعت الشركة شبكتها 
4G في 124 قرية نائية، وأضافت أكثر من 10,000 

محطة قاعدة إرسال واستقبال BTS، وأطلقت 
شبكة 5G تجارًيا في خمس مدن هي: سولو 

وجاكرتا وسورابايا وماكاسار وباليكبابان.

ووسعت إندوسات Ooredoo خالل 2021 
مجموعة خدماتها ومنتجاتها من خالل إطالق 
منتجات جديدة ومبتكرة. وتضمن ذلك إطالق 
 Ooredoo IM3 لإلنترنت بواسطة Prime باقة

 5G ونشر شبكة نقل جاهزة الستخدام ،Prepaid
تستند إلى SRv6، وiDok وSmart Access لدعم 

التحول الرقمي في قطاعي الرعاية الصحية 
والخدمات اللوجستية، باإلضافة إلى التعاون 

مع Snap لتسريع استخدام تنقية الواقع املعزز 
في إندونيسيا.

وتعد تجربة العمالء ورضاهم من االهتمامات 
 Ooredoo األساسية بالنسبة إلندوسات

خالل العام. فقد حرصت الشركة على االرتقاء 
بمسيرة العمالء الرقمية من خالل تطبيق 

قنوات رقمية جديدة وتحديث القنوات املوجودة، 
وإطالق WhatsApp bot كقناة اعتيادية جديدة 

لخدمات األفراد، وإطالق أداة الدردشة اآللية 
)Chatbot( عبر تطبيقات إنستجرام وفيسبوك 

وموقع الشركة على اإلنترنت لتسهيل وصول 
العمالء إلى الخدمات. 

وباإلضافة إلى ذلك، تم إجراء تعديالت على 
myIM3 لزيادة االعتماد على التعامالت الرقمية 

والذي وصل إلى %80. 

وأنجزت الشركة تقدمًا كبيرًا في تنمية 
أعمالها، ما ساهم في فوزها بالعديد من 

الجوائز التكريمية، بما في ذلك جائزة ستيفي 
الذهبية ضمن جوائز ستيفي الدولية لألعمال 

2021 عن فئة »شركة اتصاالت العام« . كما 
تم تكريم إدارة الشركة من خالل فوزها بجائزة 

ستيفي الذهبية عن فئة »املسؤول التنفيذي 
للعام – في قطاع االتصاالت«.

وواصلت إندوسات Ooredoo نموها على الرغم 
من اآلثار املستمرة للجائحة. ففي هذا العام 
بلغت حصة الشركة في السوق 21% )وذلك 
بناًء على حصتها من اإليرادات في السوق(، 

مما أدى إلى حصول إندوسات Ooredoo على 
املرتبة الثانية في البالد، بناًء على اهتمامها 

بالتحول بمقتضى برنامجها الذي يحمل اسم 
»جوارا Juarra«. وبرنامج »جوارا« )التي تعني 
البطل( يستخدم الفرق من مختلف اإلدارات 

ويمّكن املوظفين من اتخاذ قرارات سريعة حول 
املشاريع التي يتحملون مسؤوليتها.

إندوسات 
Ooredoo

استعراض أعمال الشركة

 “ حققت إندوسات Ooredoo نتائج قوية في سوق تميزت 
 باملرونة الكبيرة والفرص املستمرة. إذ ارتفعت إيراداتنا هذا 

 العام بنسبة 14% مقارنة بما كانت عليه في العام املاضي 
لتصل إلى 8 مليار ر.ق، أما األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 

واالستهالك وإطفاء الدين فقد نمت بنسبة 22% لتصل إلى 3.9 مليار 
 ،Indosat Ooredoo Hutchison ر.ق. كما أعلنا عن تأسيس شركة 

بعد الحصول على جميع املوافقات التنظيمية الالزمة وموافقة 
 املساهمين، لنصبح بذلك شركة اتصاالت وإنترنت رقمية عاملية 

أقوى ومؤهلة لقيادة رحلة التحول الرقمي في إندونيسيا.”

أحمد النعمة
 الرئيس التنفيذي

Ooredoo إندوسات

جائزة ستيفي الذهبية - منطقة 
آسيا املطلة على املحيط الهادي

 جائزة اإلدارة املبتكرة في 
قطاع التكنولوجيا

جائزة ستيفي الفضية - منطقة 
آسيا املطلة على املحيط الهادي

أفضل استجابة لشركة خالل 
جائحة كوفيد-19

جوائز العالقات العامة - الفضية
أفضل مشاركة للموظفين – 

إنتركوم

جوائز األعمال الدولية - الذهبية
شركة اتصاالت العام 

املسؤول التنفيذي للعام 

جوائز أفضل عالمة تجارية لجهة 
عمل في إندونيسيا

التميز في املوارد البشرية من 
خالل التكنولوجيا

إدارة املواهب
أفضل عالمة تجارية لجهة عمل

جوائز جلوبال لالتصاالت
االبتكار في الخدمات املدارة 

الجوائز أهمية الشركة للمجموعة إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

8,1455,9196,7286,9837,994اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
3,7281,9692,8993,2053,900وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
49%46%43%33%46%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

5.06.17.38.38.9متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

4,3913,7003,7083,1042,891عدد املوظفين

%53
العمالء

%27
اإليرادات

%36
النفقات 
الرأسمالية

63,786 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%30
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

110,200

58,074

59,294

 60,274

 63,786

2021  2020  2019  2018  2017
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 Ooredoo ومن اإلنجازات املهمة التي حققتها
الكويت خالل 2021، التوقيع على مذكرة تفاهم 

مع بنك الكويت الوطني للعمل على تطوير 
خدمات ومنتجات وحلول رقمية تساهم في 

إثراء تجربة العمالء. ومن جانب آخر، فقد استمر 
انتشار جائحة كوفيد-19 وانخفاض تعداد سكان 

الكويت في الضغط على أداء Ooredoo الكويت 
خالل 2021. غير أنه ومع تخفيف القيود املفروضة 
على السفر تدريجيًا، واستقرار أسعار النفط، شهد 

عدد السكان في الكويت ارتفاعًا بسيطًا. 

ومع ذلك، بلغت إيرادات الشركة 2.5 مليار 
ر.ق، وارتفعت أرباحها قبل اقتطاع الفائدة 

والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين بنسبة 
20%، ما دعم هامش األرباح قبل اقتطاع 

الفائدة والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين 
ليرتفع إلى 29% من 25% سجلت في الفترة 

ذاتها من العام املاضي.

وكان النمو في األرباح قبل اقتطاع الفائدة 
والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين مدعومًا 

باملبادرات املستمرة لترشيد النفقات واملضي 
قدمًا في جهود التحول الرقمي، باإلضافة إلى 

تحسين تكاليف الشبكة وخدمات املوردين 
والتي تمكنت الشركة من تحقيقها من خالل 

برنامج مركزي للتوريد.

وحرصت Ooredoo الكويت على العمل للوفاء 
بالتزاماتها فيما يتعلق بأهداف املسؤولية 
االجتماعية وحقوق اإلنسان وظروف الحياة 

املستدامة، إذ تعاونت مع مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 

إطالق حملة »السباق من أجل اإلنسانية«، 
التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول 
ضرورة التضامن مع األشخاص األكثر عرضة للتأثر 

بأزمة املناخ.

وباإلضافة ملا سبق، أطلقت Ooredoo الكويت، 
بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت 
وتقنية املعلومات، حملة »إنترنت أكثر أمانًا 
لألطفال« والتي تعد األولى من نوعها في 

الكويت. وتسلط الحملة الضوء على الدور املهم 
الذي يقع على اآلباء في توفير تجربة آمنة عبر 

اإلنترنت ألطفالهم من خالل خيارات التحكم 
.YouTube Kids واملتابعة املتاحة لألهل في

وكانت Ooredoo الكويت من أوائل الشركات 
في الكويت التي وضعت استراتيجيات 

استباقية وقدمت دعمًا مستمرًا للهيئات 
الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، قامت 

Ooredoo الكويت بتزويد مركز التطعيم في 
الجزيرة الجنوبية لجسر الشيخ جابر األحمد 

الصباح بمجموعة واسعة من املنتجات 
والخدمات الرقمية املبتكرة لدعم الطاقم 

الطبي وعملية التطعيم الشاملة. كما 
دعمت Ooredoo الكويت الحكومة من خالل 

تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية 
لالرتقاء بفعالية وكفاءة العمليات، بما في 

ذلك الخدمات السحابية، وتعزيز قدرات البنية 
التحتية للمراكز الصحية للتطعيم ضد فيروس 
كوفيد-19. واستمرارًا لجهودها في هذا املجال، 
قامت الشركة بتزويد الكادر الطبي والعاملين 

في وزارة الصحة باألجهزة الذكية، وهواتف 
الجوال، وأجهزة الشبكة الالسلكية )الراوتر( 

مزودة بشرائح خطوط اتصال وإنترنت.

 Ooredoo وتأتي جهود املسؤولية االجتماعية لـ
الكويت ضمن إطار التزامها بتمكين العمل 

اإلنساني الجماعي. وانطالًقا من هذا السعي، 
تعاونت Ooredoo الكويت مع BOnline، وجمعية 

ضاحية عبد اهلل السالم واملنصورية التعاونية 
لتوفير نظام أمني متكامل للمناطق السكنية 

بدءًا من جمعية ضاحية عبد اهلل السالم 
واملنصورية التعاونية.

العام القادم
تحرص Ooredoo الكويت على توسيع نطاق 

منتجاتها الرقمية لالرتقاء بتجربة العمالء، 
والسعي إلبرام شراكات جديدة تعمل من 
خاللها على االرتقاء بالبنية التحتية لقطاع 

االتصاالت في الكويت.

نظرة عامة 
استمرت Ooredoo الكويت بالعمل على توسيع 

شبكتها 5G ومنتجاتها، وذلك في إطار رؤية 
الشركة التي تهدف لتمكين أفراد املجتمع 

من خالل التحول الرقمي وإثراء الحياة الرقمية 
 Nokia الكويت مع Ooredoo للعمالء. إذ تعاونت
لتوفير أجهزة االتصال الالسلكي الثابت لشبكة 

)5G )FWA، وبصفتها من أوائل رواد تقديم خدمة 
االتصال الالسلكي الثابت لشبكة 5G، توفر 

 5G Nokia Gateway FastMile أجهزة Ooredoo
لإلنترنت للعمالء في املنازل والشركات.

وقد أتاح استخدام Ooredoo الكويت ألجهزة 
 5G )FWA( االتصال الالسلكي الثابت لشبكة

بتوسيع نطاق شبكة األلياف الضوئية الخاصة 
بها إلى املناطق التي ال يسهل توصيلها 

باستخدام خطوط األلياف الضوئية املباشرة. 
 Ooredoo ومن خالل هذه الشراكة، عززت

الكويت بشكل كبير قاعدة عمالئها لخدمة 
البرودباند الثابت في جميع أنحاء البالد.

ونظرًا اللتزامها بضمان توفير تجربة انسيابية 
للعمالء، أبرمت Ooredoo الكويت شراكة مع 

مقدم عاملي آخر لألجهزة الجوالة، واستكملت 
 5G بنجاح عمليات الترقية والدمج لتوفير خدمات

رقمية مميزة وتوفير الجودة لعمالئها انطالقًا 
من التطلعات للتحول الرقمي بما يتماشى مع 

رؤية الكويت 2035 – »كويت جديدة«. 

وتماشيًا مع سعيها لتصبح مزود خدمات 
 Ooredoo اتصاالت متكاملة للعمالء، أبرمت

الكويت أيضًا شراكة مع Infoblox، لتوفير حلول 
التحكم في البنية التحتية للشبكة التي تساعد 

العمالء على تحويل خصائص التحكم في 
الشبكة إلى آلية لتسهيل العمليات وترشيد 

التكاليف وتعزيز أمن الشبكة. 

وتستخدم Ooredoo الكويت أحدث التقنيات 
مثل البيانات الضخمة، وWeb 2.0، وخدمات 
الكالود، وغيرها، مدفوعة بطموحها لقيادة 

جهود التحول الرقمي في دولة الكويت، وإثراء 
حياة األفراد الرقمية.

 فقد أطلقت Ooredoo الكويت خدمة 
»Cloud Connect« مستفيدة من خبراتها 

 ،Microsoft Azure الرقمية الواسعة بالتعاون مع
وذلك لدفع جهود تبني حوسبة الكالود في 

الكويت وتسريع التحول الرقمي فيها. وتأكيدًا 
على مكانتها الرائدة في السوق كمقدم 

للخدمات الرقمية، صنفت الهيئة العامة 
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في الكويت 
الشركة على أنها أول شركة اتصاالت تتبنى 

 )IPv6( النسخة السادسة من بروتوكول اإلنترنت
في الكويت.

وتواصل Ooredoo الكويت توفير خدمات عاملية 
املستوى لعمالئها، األمر الذي ظهر جليًا من 

خالل جوائز ستيفي في الشرق األوسط التي 
حصلت عليها، حيث ُمنحت الشركة جائزة 

»االبتكار في تطبيقات معلومات األعمال« 
وذلك عن حلولها املوجهة لعمالئها. كما 
حصلت الشركة أيضًا على جائزة »إنجازات 

مبتكرة في النمو« وعلى جائزة »االبتكار في 
إدارة وتخطيط وممارسات خدمة العمالء – في 

قطاع االتصاالت« عن حلولها املبتكرة فيما 
يتعلق بالنمو وخدمة العمالء. وتم تكريم 

Ooredoo الكويت كذلك من قبل جوائز ستيفي 
الدولية لألعمال، حيث حصلت الشركة على 

جائزة ستيفي الذهبية في فئة »التطبيقات 
 املطلوبة للجوال«، وذلك عن تطبيقها 

My Ooredoo App. وعالوة على ذلك، حصلت 
Ooredoo الكويت على جائزة »أسرع شبكة 

جوال في الكويت«، من قبل شركة رائدة 
ومستقلة ألبحاث التكنولوجيا.

 Ooredoo
الكويت

استعراض أعمال الشركة

لقد شهد عام 2021 الكثير من التحديات، ولكننا   “
نؤمن بأنه حيثما توجد التحديات توجد كذلك الفرص. 

إن نجاحنا في 2021 يبرهن على أسلوبنا اإلداري 
الذي يتميز بالكفاءة، وقدرتنا على التحول في 

أعمالنا واالستماع ملوظفينا وعمالئنا ومديرينا 
وشركائنا. وقد تحقق هذا النجاح بفضل الجهود التي 

كرسها فريقنا في Ooredoo الكويت، واملوهبة 
التي يتمتع بها أفراده، والتي ساهمت بتحقيق 

التميز في كل يوم.”

عبدالعزيز يعقوب البابطين
 الرئيس التنفيذي

Ooredoo الكويت 

جائزة ستيفي الشرق األوسط 
الذهبية

االبتكار في تطبيقات معلومات 
األعمال

جائزة ستيفي الشرق األوسط 
الفضية

إنجازات مبتكرة في التطور 
5G – التكنولوجي

جوائز األعمال الدولية، الذهبية
الحلول التكنولوجية للشركات – 

 My Ooredoo تطبيق

جائزة إيفي الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا الفضية، 2021 – 

MENA Effie
تقديم منتجات وخدمات جيدة

منتدى اإلعالم العربي
جائزة أفضل إعالن تلفزيوني وطني

جائزة العالمة التجارية املتميزة
جائزة نجوم العالقات العامة 

أهمية الشركة للمجموعةالجوائز إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

2,6752,9052,7722,4922,540اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
652662867617738وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
29%25%31%23%24%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

72.768.858.559.366.0متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

1,1401,2251,1321,3631,230عدد املوظفين

%2
العمالء

%8
اإليرادات

%6
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

%7
النفقات 
الرأسمالية

 2,518 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

2,216

2,311

2,588

 2,531

 2,518

2021  2020  2019  2018  2017
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وتأكيدًا على اهتمامها برضى وتجربة العمالء، 
تم تكريم Ooredoo عمان خالل العام بعدد من 
الجوائز العاملية تضمنت كل من: جائزة »شركة 

االتصاالت األكثر تميزًا في عمان« من قبل 
مجلة Corporate Vision Magazine 2021 وذلك 
ضمن جوائز التميز املؤسسي؛ وجائزة »أفضل 

 شركة اتصاالت في عمان، ضمن جوائز 
Global Business Review Magazine؛ وجائزة 
»أفضل تجربة للعمالء« ضمن جوائز CX Live؛ 
وبجائزة »أفضل شركة اتصاالت« ضمن جوائز 

مستقبل عالم األعمال. 

أما فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، فقد استمر 
تأثيرها على الشركات في عمان ما أدى إلى 

حدوث تباطؤ اقتصادي عام خالل 2021، األمر 
الذي أثر بالتالي على عمليات Ooredoo عمان. 
وباإلضافة إلى ذلك، اجتاح إعصار »شاهين« في 
شهر أكتوبر منطقة شمال عمان مما أثر على 
417 موقعًا تابعًا للشركة. ومع أن الحركة على 

الشبكة تم استعادتها بالكامل خالل سبعة أيام، 
 Ooredoo إال أن تأثير ذلك طال أيضًا عمليات

عمان. وعلى الرغم من انخفاض إيرادات أعمال 
خدمات االتصاالت الجوالة مسبقة الدفع وارتفاع 

حدة املنافسة في سوق االتصاالت، فقد بلغت 
إيرادات الشركة 2.3 مليار ر.ق ووصل هامش 

األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك 
 5G وإطفاء الدين 52%. كما استمرت خدمات

في توفير أداء مميز للغاية في عمان، وتتوقع 
الشركة أن يزداد تعافي أعمالها في 2022.

وباعتبارها جزءًا ال يتجزأ من املجتمع العماني، 
شاركت Ooredoo في عدد من املبادرات 

الوطنية املهمة، بما فيها دعم حملة التطعيم 
التي نفذتها وزارة الصحة في جميع أنحاء 
السلطنة من خالل توفير الشركة للدعم 

اللوجستي والدعم املباشر على األرض. وكان 
من بين مبادرات املسؤولية االجتماعية األخرى 

والتي ركزت عليها Ooredoo عمان جزءًا من 
الجهود املبذولة لتمكين املرأة في جميع 

مناطق السلطنة. فبالتعاون مع اتحاد املرأة 
العمانية، تحت مظلة وزارة التنمية االجتماعية، 

خصصت Ooredoo برنامجها »االنطالقة 
Springboard« املوجه للخريجيات من حاضنات 

الوزارة للنساء. وفي إطار البرنامج، ستقدم 
للنساء مجموعة من الجلسات التي تعقد عبر 
اإلنترنت بهدف تعزيز نموهن على الصعيدين 

الشخصي وقدراتهن اإلدارية.

وفي أكتوبر ومن خالل برنامج »النوايا الطيبة« 
للمسؤولية االجتماعية للشركة قدمت 

الشركة املساعدة لألشخاص األكثر تضررًا 
باإلعصار »شاهين«. فقد قام أكثر من 70 من 

املتطوعين في البرنامج خالل اإلعصار بتقديم 
املواد الغذائية األساسية ومواد التنظيف 

لسكان املنطاق املنكوبة. وأمضى املتطوعون 
أكثر من 84 ساعة للعمل في خدمة املجتمع 

وقدموا املساعدات ألكثر من 1500 عائلة. 
وساهمت Ooredoo عمان بتقدم مزيد من 
املواد الغذائية األساسية ومواد التنظيف 

للسكان في واليات صحم واملصنعة والخابورة 
والسويق. كما قدمت دعمًا مباشرًا على 

األرض لتنظيف الطرق واملنازل في املناطق 
املنكوبة. وباإلضافة إلى ذلك، ولضمان بقاء 
العائالت على اتصال مع أقاربهم وأحبائهم، 

قدمت لهم Ooredoo عمان كذلك رصيدًا غير 
محدود من البيانات ألفراد تلك العائالت للتواصل 

عبر خدمة الواتساب ملدة ثالثة أيام.

كما قامت الشركة وبالتعاون مع الهيئة 
العمانية لألعمال الخيرية ومع جمعية دار 

العطاء الخيرية، بجمع تبرعات لدعم املحتاجين، 
وتبرعت بأجهزة إلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر 

املحمول والحقائب املدرسية واملستلزمات 
املنزلية األساسية. وعالوة على ذلك، تبرعت 
الشركة بجميع األرباح التي حققتها خالل حفل 
إطالق هاتف iPhone 13 للعائالت في منطقة 

الباطنة التي تأثرت باإلعصار شاهين.

العام القادم

ستواصل Ooredoo عمان خالل 2022 االرتقاء 
بتجربة عمالئها عبر إجراء تحسينات في أداء 
اتصاالت الجوال واالتصاالت عبر الخط الثابت، 

والعمل على توسيع شبكتها لتوفر خدمات 
اتصاالت أفضل عبر سائر مناطق السلطنة، 

لتحقيق الهدف الرئيسي املتمثل في نشر 
خدمات 5G في سلطنة عمان. 

نظرة عامة 
في خضم التحديات التي واجهت اقتصاد 

سلطنة عمان عام 2021، إال أن الطلب على 
التحول الرقمي سجل نموًا تصاعديًا، وخالل 

ذلك تمكنت Ooredoo من قيادة الطريق، فقد 
وفرت للعمالء تجربة رقمية رائعة مكنتهم 

من ممارسة أعمالهم عن ُبعد بسهولة. كما 
برهنت Ooredoo عمان على مرونتها العالية 

خالل العام، حيث استمرت الشركة باالستثمار 
في نشر شبكة 5G، وأطلقت منتجات جديدة 

ومبتكرة موجهة لعمالئها، في حين أجرت مزيدًا 
من التوسعات في تغطية شبكتها.

فخالل 2021، شــهد تقدم عمل Ooredoo عمان 
في نشــر شــبكة 5G نموًا بنســبة 50%، حيث 

قامت الشــركة خالل الربع الثالث بتوســيع 
شــبكتها من تغطية 500 موقع إلى تغطية 

583 موقعــًا، وهــو مــا تجاوز الهدف الذي وضعته 
الشــركة للعام. وعالوة على ذلك، نجحت 

الشــركة في إطالق خدمة 5G على اجهزة 
 Huawei الجــوال، املتوافقة مع أجهزة 

وSamsung وApple، األمر الذي مكن الشــركة 
من تنويع وتوســيع قاعدة عمالئها. وباإلضافة 

إلى ذلك، وســعت Ooredoo عمان خدمات 
البرودبانــد عبــر األلياف الضوئية للمنازل في 

عدد من املواقع اإلضافية في الســلطنة، 
وذلك بالشــراكة مع الشــركة العمانية للنطاق 

.OBB العريض

وانطالقًا من اهتمامها باالرتقاء بتجربة 
العمالء، عززت Ooredoo عمان خدمتها هال 
مسبقة الدفع وخدمة الشهري آجلة الدفع، 

وذلك من خالل إطالقها باقات جديدة أدت إلى 
ارتفاع اإليرادات بشكل كبير.

وساهمت الباقات التي أطلقت حديثًا في 
تحسين رضا العمالء، ما رفع معدل اإليرادات 
لكل مستخدم، والهوامش اإلجمالية لتصل 

إلى أقصى حدودها املسجلة من ناحية قاعدة 
 العمالء واإليرادات. وقامت الشركة كذلك 
 بإجراء مزيد من التحسينات في تطبيقها 

My Ooredoo App، الذي تم تنزيله أكثر من 
مليون مرة.

ويتضمن التطبيق اآلن مزايا جديدة مثل تجديد 
هوية املستخدم، وتحويل البيانات، وتحويل 

الرصيد محليًا ودوليًا، والقيام بعمليات الدفع، 
وتعبئة الرصيد. ويمكن للعمالء كذلك االستفادة 

من خدمة الدردشة مع تقنية تشات بوت 
املستندة إلى الذكاء االصطناعي، إلى جانب 

نظام الدردشة اإللكترونية »سعيد وسعيدة«، ما 
يلغي الحاجة لالتصال بمركز االتصال. وباإلضافة 

إلى ذلك، قامت بتجهيز متجرها اإللكتروني 
ليوفر خدمة التوصيل للمنازل، ما يوفر للعمالء 

الفرصة لالستفادة من أحدث أنواع األجهزة 
والخدمات وهم في منازلهم. ومع جمعه بين 

سهولة االتصال والتواصل والخدمة املميزة، 
فقد تمكن مركز االتصال التابع لـ Ooredoo عمان 

من تسخير عدد من الحلول املبتكرة رقميًا 
ليوفر للعمالء أفضل تجربة ممكنة.

أما في قطاع خدمات الشركات، فقد قامت 
Ooredoo عمان بتركيب أكثر من 340,000 عداد 

ذكي، والتي تقوم بجمع بيانات االستخدام 
رقميًا وتحويلها إلى قاعدة بيانات رئيسية 

إلعداد الفواتير، وإصالح األعطال وتقييم الخدمة. 
ويسهم ذلك في التخلص من التحديات التي 

يواجهها مقدمو الخدمات عند جمع قراءات 
العدادات، وخاصة في املناطق النائية. وباإلضافة 

إلى ذلك، قامت الشركة ببناء مركز بيانات 
وفق أحدث املواصفات بمساحة 7000 متر مربع، 

وصمم ليتسع ألكثر من 300 حامل، ما يوسع 
من قدرة Ooredoo عمان على إدارة مستويات 

االستخدام العالية.

 Ooredoo
ُعمان

استعراض أعمال الشركة

بدأت تظهر على سوق سلطنة ُعمان خالل 2021 عالمات   “
التعافي. وبدعم شبكتنا القوية ومنتجاتنا وخدماتنا املنافسة 

واصلنا العمل على تعزيز مكانتنا، باعتبار Ooredoo شركة 
االتصاالت املتميزة بالتفكير املستقبلي في سلطنة ُعمان. 

وسنستمر بالتركيز على االبتكار فيما يتعلق بخدماتنا، 
وسنواصل دعمنا للنمو االقتصادي في السلطنة، وخاصة في 

ظل ظهور عصر جديد من املنافسة. واألهم من كل ما سبق هو 
أننا سنبقى ملتزمين تجاه عمالئنا، وسنوفر لهم تجربة رقمية 

مميزة نسّخر من خاللها مواردنا على الوجه األمثل كلما أمكن.” 

نور السليطي
 الرئيس التنفيذي
Ooredoo ُعمان 

جوائز التميز املؤسسي 
شركة االتصاالت املتميزة

جوائز األعمال الدولية، الجائزة 
الذهبية

أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية 
خالل العام، عن برنامج »الغرف 

الحسية«.

جوائز مجلة جلوبال بيزنس ريفيو
أفضل شركة اتصاالت، ُعمان
أفضل تجربة موظفين، عمان

جوائز وورلد بيزنس أوتلوك
أفضل شركة اتصاالت، عمان

جوائز وورلد إيكونومك ماجازين
أفضل جاهزية للشبكة – خدمات 

مركز البيانات

الجوائز أهمية الشركة للمجموعة إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

2,6702,6852,7032,5092,325اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
1,4291,4631,4901,3411,212وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
52%53%55%54%54%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

62.660.154.750.443.9متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

1,0449681,022983981عدد املوظفين

%2
العمالء

%8
اإليرادات

%10
النفقات 
الرأسمالية

 2,863 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%9
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

2021  2020  2019  2018  2017

3,072

3,014

2,864

 2,795

 2,863
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آسياسيل 
العراق

استعراض أعمال الشركة

كما حصل الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل، 
السيد عامر الصناع، على الجائزة األولى للرئيس 

التنفيذي للعام. وقد ُمنحت الجائزة الثانية 
لشركة آسياسيل في فئة »االستجابة لألزمات 

ضمن املسؤولية االجتماعية« عن املركز 
الطبي االفتراضي ومركز الكمبيوتر الخاص بإغاثة 

الالجئين في مخيم بردرش.

وخالل عام 2021، عززت آسياســيل التزامها 
تجــاه العمــالء والدولة من خالل الحفاظ على 

عائدات وأرباح قوية. إذ حافظت الشــركة على 
مكانتها الرائدة في الســوق كمشــغل شبكة 

الجــوال األولــى في العراق خالل العام، وحققت 
الشــركة إيرادات بلغت 3.7 مليار ر.ق. وعالوة 
على ذلك، أدى تنفيذ الشــركة لبرنامج خفض 

التكاليــف إلــى ارتفاع هامش األرباح قبل اقتطاع 
الفائدة والضريبة واالســتهالك وإطفاء الدين 

ليصل إلى %46. 

وانطالقًا من اهتمامها بمبادرات املسؤولية 
االجتماعية، فقد قامت الشركة بعدد من 

املبادرات خالل العام لدعم املجتمع املحلي. 
 فبالتعاون مع وكالة التنمية األملانية 

 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
 KAPITA Business ومركز األعمال كابيتا )GIZ(
Hub نفذت آسياسيل أكاديمية »سكيل أب« 

التي تعد أول مسرع لألعمال في العراق. 
ويهدف البرنامج لالرتقاء بالتنمية املهنية 

واملهارات املتوفرة لدى الشباب العراقي من 
خالل توفير خدمات استشارات األعمال والدورات 

التدريبية وتنظيم ورش العمل.

وباإلضافة إلى ذلك، وبهدف مساعدة أكثر من 
3000 مدرسة في العراق، وقعت آسياسيل 

اتفاقية مع االتحاد األوروبي، ومنظمة 
اليونيسكو، ومنظمة اليونيسيف للبدء في 

إنشاء نظام إلدارة املعلومات التعليمية والذي 
سيستخدم لتطوير النظام التعليمي. وينتظر 
أن يغطي النظام جميع أنحاء العراق مع نهاية 

2023. كما وقعت آسياسيل مذكرة تفاهم 
مدتها عامين مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
في العراق لدفع  عملية توظيف الشباب وتعزيز 

قوة املؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 
واملتوسطة في العراق. 

وأسهمت آسياسيل بدور أساسي في 
تمكين الخدمات الرقمية في العراق من 

خالل توفير أحدث التقنيات في البالد. فبفضل 
جهود موظفي الشركة وكفاءتهم املتميزة، 

قدمت الشركة أفضل الحلول للشركات لتبشر 
بمستقبل مشرق لقطاع االتصاالت في العراق. 

ومن خالل مراكز البيانات التابعة لها والتي 
تتميز بمعايير الفئة الثالثة، أصبحت آسياسيل 

الخيار األكثر أمانًا وموثوقية للمؤسسات 
والشركات الصغيرة واملتوسطة في العراق.

العام القادم
ستواصل آسياسيل في العام املقبل 

االستفادة من مكانتها الرائدة في السوق 
لتوفر لعمالئها منتجات وخدمات مبتكرة، 
وخدمات اتصاالت ال تضاهى. كما ستهتم 

الشركة بتنفيذ تلك املبادرات من خالل إبرام 
شراكات مهمة لتتمكن من تطوير البنية 

التحتية في العراق. فمن خالل تلك الشراكات، 
ستعمل الشركة على تطوير خدمات التجارة 

اإللكترونية، وتطوير وسائل الدفع الرقمية، 
وتوفير تغطية لشبكة 4G/LTE بنسبة 100% في 
جميع أنحاء العراق مع نهاية 2022، وذلك لتلبية 

الطلب املتزايد على خدمات البيانات.

نظرة عامة 
عززت آسياسيل في 2021 مكانتها باعتبارها 

املقدم األول لشبكات بيانات الجوال في 
العراق، حيث ركزت الشركة جهودها على 

االرتقاء بالخدمات الرقمية التي توفرها لعمالئها 
وذلك عبر توسيع تغطية شبكة 4G وزيادة 
عدد املواقع املمكنة بتكنولوجيا LTE. كما 

زاد التوسع في نشر شبكة األلياف الضوئية 
لتغطي املدن الرئيسية في العراق. 

وانطالقــًا من مهمتهــا لتطوير البنية التحتية 
لالتصــاالت فــي العراق، وفي إطار اهتمامها 
بالتحول الرقمي، مددت آسياســيل شــراكتها 

مــع Huawei و Ericsson و Nokia لتعزيــز 
قدرات شــبكتها باســتمرار بأحدث التقنيات، 
ما سيســهم في االرتقاء بالبنية التحتية 

لالتصــاالت في العراق.

وباإلضافة إلى ذلك، وقعت الشركة عدة 
 ،beINو OSN شراكات رقمية جديدة مع 

 ،AppleGalleryو ،Huaweiو ،Google DCBو 
 وGarena Free Fire، وKaspersky، مما أدى 

إلى ارتفاع مشاركة العمالء وتفاعلهم. 

والهتمامهــا الكبير بتوفير تجربة انســيابية 
لعمالئها، وقعت آسياســيل شــراكة استراتيجية 

مع شــركة العرب للدفع اإللكتروني، املزود 
الرائــد لخدمــات الدفع اإللكتروني، بهدف 

تســهيل خدمات الدفع الرقمية في العراق. 
وتمكن هذه الشــراكة العمالء من تعبئة أرصدة 

حســاباتهم باســتخدام بطاقات فيزا وماستر 
كارد، مــا يعتبــر إنجــازًا مهمًا في مجال الدفع 

اإللكتروني في الســوق.

 وكان مــن بين االهتمامات الرئيســية األخرى 
لـ آسياســيل خالل العام إطالق منصة 

GameCell للرياضــات اإللكترونيــة. فضمن 
شــراكة مع اإلتحاد العراقي للرياضات 

اإللكترونيــة IQESF صممــت املنصة لخدمة 
احتياجــات عشــاق األلعاب اإللكترونية، 

ومســتخدمي منصــات بث ألعاب الفيديو. 
وباعتبارهــا أول اتفاقيــة تعــاون من نوعها، اعُتبرت 

منصــة GameCell كأكبــر حدث في مجال 
الرياضــات اإللكترونيــة في بغداد. كما وقعت 
آسياســيل اتفاقية شــراكة جديدة مع الدوري 

اإلســباني لكــرة القــدم، ال ليغا، إلطالق “الليغا 
إكســترا العراق”، وهــي منصة رقمية تنقل 

آخر أخبار الدوري اإلســباني حصرًيا ملشــتركي 
آسياســيل مــع العديد مــن مقاطع الفيديو 

والصــور إلــى جانب املحتــوى التفاعلي الرقمي، 
وذلــك لتقديم تجربة فريدة ملشــجعي كرة 

القــدم في العراق.

وفــي نهايــة عام 2021، أطلقت آسياســيل 
خدمــة Yooz، وهــو تطبيق جــوال ومنصة خاصة 

أنشــأتها آسياســيل للشــباب العراقي. ويعد 
Yooz تطبيــق جــوال رقميــًا جديــدًا يتعلق بنمط 

الحيــاة ويوفــر قيمة حصرية للشــباب في 
العــراق، مــا يمكنهــم من البقــاء على اتصال مع 
األصدقــاء. وتتيــح الخدمــة للعمالء املرونة في 

اســتخدام باقاتهــم وفقــًا الحتياجاتهم، وذلك 
للوصــول إلــى محتوى رقمــي حصري وأيضًا 

االســتمتاع بمزايا اســتثنائية.

ومن جانب آخر، حصلت الشركة على الكثير 
من الجوائز خالل 2021، األمر الذي يبرهن على 

جهودها املستمرة في توفير املنتجات 
والخدمات املبتكرة في السوق العراقية. 

فقد فازت آسياسيل بجائزتين في حفل جوائز 
International Finance في فئة »أفضل 
شركة اتصاالت«، وفئة »أفضل شركة في 

مجال املسؤولية االجتماعية«.

كما صنفت الشــركة باعتبارها املشــغل األول 
لشــبكة الجوال في العراق نظرًا لتوفيرها أعلى 

ســرعة للبيانات وأســرع شبكة جوال وأفضل 
تغطية شــبكة جوال من قبل شــركة أبحاث 

مســتقلة تابعة لطرف ثالث. وإضافة ملا ســبق، 
اســتحوذت آسياســيل على اهتمام عاملي بعد 

حصولهــا علــى جائزتين دوليتين أخريين في 
حفل جوائز آســيا لالتصاالت، ما أعاد آسياســيل 

إلى الســاحة الدولية كشــركة رائدة. 

“ يمكننا اعتبار 2021 بأنه عام الطموح واإلنجازات بالنسبة 
لنا. فقد انتقلت خدمات 4G من حّيز الفكرة إلى التنفيذ، 

وأصبحت آسياسيل، وفي وقت قياسي، مزود خدمات 
اتصاالت قادر على حصد الجوائز، أول شركة اتصاالت 

عراقية توفر هذه الخدمة في البالد ويفوق أداؤها أداء 
منافسها الرئيسي في السوق. 

 ونحن في آسياسيل مستمرون في العمل للوصول 
إلى مستقبل يسهم فيه التحول الرقمي في إحداث 

تغيير كبير في حياة عمالئنا.”

عامر الصناع
 الرئيس التنفيذي
آسياسيل العراق

إنترناشيونال فايننس ريفيو
أفضل شركة اتصاالت في العراق

مبادرة املسؤولية االجتماعية 
األكثر ابتكارًا في العراق

شركة إنديبندت ريسيرتش
أفضل شــبكة جوال 
أسرع شبكة جوال 

أفضــل تغطية جوال في العراق

جوائز آسيا لالتصاالت 
الرئيس التنفيذي للعام
جائزة االستجابة لألزمات

أهمية الشركة للمجموعةالجوائز إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

4,4904,4494,5724,0203,657اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
1,9822,0932,0401,7241,672وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
46%43%45%47%44%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

29.926.829.222.319.2متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

2,7732,8323,1672,8332,820عدد املوظفين

%13
العمالء

%12
اإليرادات

%14
النفقات 
الرأسمالية

 15,985 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%13
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

12,925

14,232

14,162

 14,719

 15,985

2021  2020  2019  2018  2017
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 Ooredoo
الجزائر

استعراض أعمال الشركة

فقد أصبح بإمكان املستخدمين اآلن دفع قيمة 
خدماتهم الشهرية، وأحدث األلعاب وتطبيقاتهم 

 Huawei AppGallery املفضلة بسهولة عبر
باستخدام خدمات الدفع من خالل فواتير الهاتف.

ووقعت Ooredoo الجزائر أيضًا اتفاقية شراكة 
استراتيجية مع Infobip وفيسبوك، مع التركيز 

على أسلوب رسائل A2P، وبشكل يضمن 
تحقيق زيادة كبيرة في اإليرادات من هذا الخط 
من األعمال، مع زيادة تعزيز التحكم في الحركة. 
وتعكس تلك الشراكات اهتمام الشركة بتوفير 

تجربة رقمية انسيابية لعمالئها. 

ونفذت الشركة العديد من مبادرات تعزيز 
العالمة التجارية خالل عام 2021 والتي تضمنت 
رعاية النسخة العاشرة من برنامج إنجاز الجزائر، 

وهو برنامج يهدف إلى دعم رواد األعمال 
الشباب املحليين. باإلضافة إلى ذلك، واصلت 
Ooredoo الجزائر رعاية فريق مولودية الجزائر 

)MCA(، أحد أكثر أندية كرة القدم شعبية في 
الجزائر، ونظمت سحًبا عشوائيًا تم من خالله 

اختيار 100 عميل لحضور كأس العرب FIFA قطر 
2021™ في ديسمبر 2021.

كما قامت الشركة بتعيين سفيرين جديدين 
لعالمتها التجارية - وهما املمثلة مليكة بلباي 

والعب كرة القدم رامي بن سبعيني – وذلك 
بهدف تعزيز تسويق عالمة Ooredoo التجارية 

لدى قاعدة عمالئها.

أما من الناحية املالية، فقد كان أداء الشركة 
قويًا على الرغم من بطء التعافي االقتصادي 

نتيجة لتدابير الحجر املنزلي التي فرضتها 
الحكومة طوال العام. كما شهدت الشركة نموًا 

في اإليرادات بعد فترة من االنخفاض، وذلك 
بسبب استقرار املنافسة من حيث األسعار بعد 
االنخفاض الحاد في األسعار على مدى السنوات 

الثالث املاضية. وبلغت إيرادات الشركة خالل 
العام 2.3 مليار ر.ق مرتفعة بنسبة 8% بالعملة 

املحليه مقارنة بالعام املاضي، في حين 
ارتفعت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين بنسبة 6%. ودعم 

اهتمام الشركة بالكفاءة وتقليل التكاليف 
تحقيق هامش جيد لألرباح قبل اقتطاع الفائدة 

والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين بلغ %35.

وضمن إطار مسؤوليتها االجتماعية، واصلت 
Ooredoo الجزائر دعم املجتمع املحلي. فقد 
تبرعت الشركة خالل العام بمبلغ 45 مليون 

دينار لعدد من املنظمات غير الحكومية 
املحلية - وهي Winnelka، والكشافة 

اإلسالمية الجزائرية، وإقرأ - وذلك لدعم جهود 
اإلغاثة في مكافحة وباء كوفيد-19، ودعم جهود 
محو األمية عبر شراء 1000 حقيبة أدوات مدرسية 

لألطفال الذين يعيشون في املناطق التي 
تعرضت للحرائق خالل فصل الصيف. وإضافة 

ملا سبق، أطلقت الشركة مبادرات رمضانية، 
بالشراكة مع املنظمات غير الحكومية املحلية، 
لتقديم آالف الوجبات يوميًا خالل الشهر الفضيل 

في جميع أنحاء الجزائر.

وتأكيدًا على أن السالمة تحتل األولوية القصوى 
بالنسبة لـ Ooredoo الجزائر، أطلقت الشركة 

حملة تطعيم تشمل جميع موظفيها، وعملت 
على ضمان استمرار اختبارات PCR لتفادي أي 

احتماالت النتشار الوباء.

العام القادم
تؤمــن Ooredoo الجزائــر بأن هنــاك فرصًا كبيرة 

يوفرها التحول الرقمي، وســتواصل الشــركة 
االســتفادة مــن تلــك الفرص خالل 2022؛ وذلك 

بهــدف تحقيــق املزيد مــن النمو وتوفير 
منتجــات مبتكرة وخدمات ذات مســتوى 

عاملــي لجميع عمالئها. 

نظرة عامة 
تميزت Ooredoo الجزائر بمرونة عالية خالل 

عام 2021 وسط بيئة سوق حافلة بالتحديات. 
إذ تأثر قطاع االتصاالت في الجزائر بشكل كبير 

نتيجة تدابير الحجز الجزئي في املنازل، واستمرار 
تناقص قيمة الدينار الجزائري، وتحديات واجهت 

االقتصاد الكلي في البالد. وباإلضافة لذلك، 
شهدت السوق الجزائرية تحواًل كبيرًا مع إعالن 
شركة Veon عن انسحابها من قطاع االتصاالت 

املحلي. ومع ذلك، فقد حرصت Ooredoo الجزائر 
على االستمرار في املنافسة من خالل زيادة 
االعتماد على الخدمات الرقمية، ما وفر فرصة 

نمو هائلة لألعمال التجارية. كما طورت الشركة 
منظومة رقمية شاملة لتسهم في تكامل 

خدمات االتصاالت، وهو ما أسهم في جعل 
Ooredoo الجزائر شركة رائدة في السوق وعزز 
من دورها كشركة محلية تتحلى باملسؤولية 

وتسهم بدور فاعل في تمكين الخدمات 
والحلول الرقمية. 

وفي 2021 بلغ العدد اإلجمالي الشهري 
للمستخدمين الفعليين عبر جميع نقاط االتصال 

الرقمية حوالي 1.5 مليون مستخدم مرتفعًا 
بنسبة 41% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو 
ما يؤكد الطلب القوي على جميع منتجات 

وخدمات Ooredoo الجزائر.

وأسهم توسيع نطاق منتجات الشركة إلى 
جانب تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في 
تحسين كفاءة أداء الشركة ومرونتها بشكل 
كبير، ما مّهد الطريق لتصبح الشركة العبًا 

أساسيًا رائدًا في مجال االتصاالت في الجزائر.

وخالل العام، واصلت Ooredoo الجزائر تنفيذ 
خطة عملها الرقمية انطالقًا من التزامها 

املستمر تجاه عمالئها، وأطلقت الشركة عرض 
)يوز Yooz( وهو عرض رقمي جديد مسبق 

الدفع يستهدف الشباب الجزائري ملساعدتهم 
في إضافة خياراتهم الشخصية املفضلة على 
باقات البيانات الخاصة بهم افتراضيًا، والوصول 

إلى محتوى رقمي حصريًا.

ومع نهاية العام تم تنزيل تطبيق »يوز« أكثر 
من 250,000 مرة، وبلغ عدد املشتركين فيه 
أكثر من 155,000 مشترك نشط شهريًا، األمر 
الذي أهله للفوز بجائزة أفضل تطبيق جوال 

خالل العام في معرض DIGITECH. وُتعُد البنية 
التحتية الرائدة لشبكة Ooredoo الجزائر عاماًل 

داعمًا للمنظومة الرقمية في الجزائر. فقد كان 
توافر مواقع شبكة Ooredoo الجزائر عاليًا جدًا، 
فيما استمر نشر شبكة 4G لتوسيع تغطية 
وزيادة سعة الشبكة وذلك من خالل إضافة 

طبقة جديدة في طيف 2100 ميغاهيرتز الذي تم 
الحصول عليه مؤخرًا. كما عززت Ooredoo الجزائر 

سعة شبكتها عبر البالد، وشمل ذلك واليات 
جيجل وميلة وتيارت والجزائر، وذلك ضمن إطار 

برنامج تحديث للشبكة أطلقته الشركة عام 
2019. وعلى صعيد التكنولوجيا، لم يكن للوباء 

أثر واضح على عمليات ونشر الشبكة. وحرصت 
Ooredoo الجزائر أيضًا على القيام بأعمال 

صيانة دورية استباقية للحد من أي مشكالت 
قد تتعرض لها الشبكة، وعملت عن كثب مع 

السلطات واملوردين لضمان استمرارية خدماتها 
في األسواق وتوفير خدمات اتصاالت ثابتة 

وقوية لعمالئها.

واستمرت تجربة العمالء في كونها جزءًا 
أساسيًا هامًا ضمن هوية وأهداف الشركة. 

ففي 2021، أبرمت Ooredoo الجزائر شراكة مع 
Huawei Mobile Services لتضع أمام العمالء 

خيارات دفع تتميز بالسهولة واألمان.

كان 2021 عامًا إيجابيًا جدًا بالنسبة لـ Ooredoo الجزائر. فقد   “ 
ارتفعت اإليرادات واألرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 

واالستهالك وإطفاء الدين في كل ربع من أرباع العام مقارنة 
بالربع الذي سبقه مع توسيع نطاق تغطية شبكتنا 4G في مناطق 

جديدة في البالد، كما طورنا منتجاتنا لنوفر أفضل ما في السوق 
من باقات البيانات، وسرعات للشبكة، وخدمات االتصاالت املوثوقة 

لعمالئنا. ولم يكن تنفيذ كل هذه األمور ممكنًا لوال جهود وتفاني 
وإخالص جميع أفراد فريق Ooredoo الجزائر. ونتوقع أن يسهم ذلك 

في االرتقاء بالشركة إلى مستويات أعلى خالل 2022.”

بسام يوسف آل إبراهيم
 الرئيس التنفيذي،

Ooredoo الجزائر

شهادة أومالوت للجوال األفضل 
في االختبار

جائزة أفضل معيار للهاتف الجوال

جوائز نورث أفريكا كوم
أفضل شركة مستدامة للعام

ديجيتك
أفضل تطبيق جوال للعام

أفضل عروض جوال للشــركات 
خالل العام

الجوائز أهمية الشركة للمجموعة إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

3,4222,7602,5012,2562,275اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
1,5061,029867744786وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
35%33%35%37%44%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

18.215.515.515.214.9متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

2,7852,8072,8952,9552,694عدد املوظفين

%11
العمالء

%8
اإليرادات

%6
النفقات 
الرأسمالية

 12,834 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%6
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

14,294

13,887

12,615

 12,523

 12,834

2021  2020  2019  2018  2017
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نظرة عامة 
حافظت Ooredoo تونس خالل 2021 على 

مكانتها في ريادة السوق، واستحوذت على 
حصة تزيد على 44% من إجمالي سوق 

اتصاالت الجوال في تونس، وذلك على الرغم 
من التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد-19. 

ومع أن الجائحة ساهمت في تسريع تبني 
الحلول الرقمية، إال أن مسيرة Ooredoo تونس 
للتحول الرقمي تطورت بشكل أسرع وذلك مع 

إطالق الشركة ملنتجاتها وخدماتها املبتكرة 
لتوفر خدمات اتصاالت موثوقة لدعم عدد كبير 
من موظفي الشركات الذين استمروا بالعمل 

عن ُبعد. 

كما قطعت Ooredoo تونس خطوات واسعة 
ضمن برنامج مسيرتها للتحول الرقمي، 

والتي أطلقت في 2020 بهدف تحديد فرص 
جديدة يمكنها استغاللها للنمو في السوق. 

وباإلضافة إلى ذلك، فالبرنامج يتركز حول توفير 
القيمة للعمالء، انطالقًا من جهود الشركة 

لقيادة نمو البنية التحتية الرقمية في تونس. 
ومع وجود هذا االهتمام االستراتيجي في 

صميم عمليات Ooredoo تونس، فقد تم تنفيذ 
مبادرات مركزية خالل العام تتناول مختلف 

القنوات لتعزيز مسيرة ورضا العمالء، األمر الذي 
سيؤدي في النهاية إلى استعادة الثقة في 
الشركة وتعزيز ريادة عالمة Ooredoo التجارية 

في تونس.

وبنــاًء علــى جهودهــا في ســبيل تحقيق القيمة 
لعمالئهــا، أطلقت الشــركة عرضًا رقميًا بنســبة 

100% لخدمــات االتصــاالت الجوالة في تونس 
أطلــق عليــه اســم »Do«. ويمكن للعمالء 

 My مــن خالل تطبيق »Do« الوصــول إلــى عرض
Ooredoo، بحيــث يتمكــن العمالء من اســتعراض 

الخدمة وتفعيلها واســتخدامها بمجرد ملســة 
زر. وعــالوة على ذلك، ولدعــم اهتمامها 

املســتمر بالتحول الرقمي، وفرت الشــركة 
خدمــة الدعــم للعمالء عبــر قنوات رقميةـ 

مثل واتســاب، وماســنجر، والدردشة املباشرة 
عبــر تطبيــق My Ooredoo، وكذلــك عبر موقع 

الشــركة على اإلنترنت.

وباإلضافة إلى إطالق منتجات جديدة، استثمرت 
Ooredoo تونس املزيد في توسيع باقاتها 

املدمجة بالشراكة مع عدد من العالمات 
التجارية البارزة عامليًا في مجال الهواتف الذكية، 

كما أطلقت باقات محتوى تم ترقيها لخدمة 
الفيديو حسب الطلب VoD، وسوق األلعاب، 

وخدمات القيمة املضافة كذلك.

وأطلقت Ooredoo تونس خالل العام شرائح 
eSIM اإللكترونية، وهي تكنولوجيا جديدة 

 eSIM تونس. فشرائح Ooredoo لتعزيز ريادة
اإللكترونية تمكن املشتركين من االستفادة 
من جميع الخدمات املتاحة مباشرة من خالل 

.SIM شريحة الخط

وتقديرًا اللتزام الشركة بتوفير تجربة عمالء ال 
تضاهى من خالل أحدث االبتكارات، تم تكريم 
Ooredoo تونس بجائزة »أفضل خدمة عمالء 

ملقدم خدمة إنترنت خالل 2022«، وجائزة 
»أفضل خدمة عمالء لعمالء خدمات االتصاالت 

 Elu Meilleur الجوالة والثابتة 2022« من قبل
Service Client de l'Année عن فئة مقدم خدمة 

اإلنترنت للعام الثالث على التوالي. وباإلضافة 
إلى ذلك، منحت شركة أبحاث مستقلة 

Ooredoo تونس لقب أسرع مشغل شبكة 
جوال بين املنافسين في تونس.

 Ooredoo
تونس

استعراض أعمال الشركة

كان عام 2021 ناجحًا بالنسبة لنا، وقد ظل اهتمامنا   “
األساسي يتركز على إثراء املجتمع املحلي من خالل 

زيادة الجهود املبذولة للتحول الرقمي، في الوقت 
الذي واصلت خالله الشركة نموها. كما حافظنا على 
ريادتنا في املجاالت التقنية والتجارية والتسويقية، 

واألهم من ذلك هو أننا استعدنا ثقة العمالء في 
أعمالنا ومنتجاتنا، األمر الذي أدى لتحقيقنا نجاحًا ماليًا 

خالل العام، فقد حققنا ارتفاًعا في اإليرادات بنسبة %7 
لتصل إلى 1.6 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.5 مليار ريال 

قطري في العام السابق.”

منصور راشد الخاطر
الرئيس التنفيذي، Ooredoo تونس

وواصلت Ooredoo تونس تحقيق نتائج قوية 
خالل 2021، إذ بلغت إيراداتها 1.6 مليار ريال 

قطري. أما في نهاية العام فقد بلغت قاعدة 
عمالء Ooredoo تونس 6.9 مليون عميل، 

متوافقة مع التغير في طريقة إعداد التقارير 
حول قاعدة عمالء خدماتها لالتصاالت مسبقة 

الدفع، إذ تم اعتماد تحديد العمالء النشطين 
ملدة 90 يومًا على الشبكة بداًل من األسلوب 

السابق لتحديد العمالء، بما ينسجم مع 
األسلوب الشائع بين مشغلي خدمات اتصاالت 

الجوال في البالد.

ومن جانب آخر، فقد عانت السوق التونسية 
بشكل كبير خالل فترة الجائحة، حيث ارتفع عدد 

املصابين بفيروس كوفيد-19، فيما نظمت 
حملة تطعيم شاملة في النصف الثاني من 
العام بمساعدات دولية. وألنها شركة وطنية 
مسؤولة، فقد وضعت Ooredoo تونس أفضل 

املمارسات التي تضمن استمرارية أعمالها خالل 
الجائحة كونها أول شركة تونسية تطلق حملة 
تطعيم ملوظفيها. وتواصل الشركة اعتمادها 

على طريقة العمل عن ُبعد، وتسمح ملا ال 
يزيد عن 30% من املوظفين من العمل في 
مقر الشركة. وقد تم فرض إجراءات ومعايير 

احترازية صارمة لضمان سالمة جميع املوظفين 
والعمالء، وخاصة في معارض الشركة حيث 

طبقت معايير التباعد ووضع الكمامات.

 وعالوة على ذلك، نقلت الشركة معظم 
تعامالتها لتتم عبر قنوات رقمية، بحيث يمكن 

للعمالء اآلن التسوق إلكترونيًا باستخدام 
تطبيق الشركة. ومع تطبيق هذه املعايير 

الصارمة، انتقلت Ooredoo تونس من تطبيق 
 .ISO 45001 إلى تطبيق OHSAS 18001 املعيار

يذكــر كذلــك أن Ooredoo تونس عملت خالل 
العام بشــكل وثيق الصلة مع جهات حكومية 

وشــركاء آخرين في تنفيذ عدد من مبادرات 
املســؤولية االجتماعية الجديدة والحالية. فقد 

وقعت الشــركة عقد رعاية ملدة ســنتين مع 
اللجنة الوطنية األوملبية التونســية للترويج 
لســفراء الرياضة في تونس خالل الفعاليات 

الرياضية الرئيســية التي تقام في أنحاء العالم. 
 Ooredoo وانطالقــًا مــن واجبها الوطني، وفرت

تونــس الدعم للجهود الوطنية املبذولة 
ملكافحــة الجائحــة، وذلك من خالل توفير املوارد 

الفنيــة واملالية واملتطوعين لوزارة الصحة. 
وباإلضافة إلى ذلك، جهزت الشــركة اإلدارات 

ومراكز التطعيم بالقدرة على الوصول لشــبكة 
4G، لضمان ســير عمل األجهزة بسالســة. كما 
وفرت الشــركة 1 غيغابايت من اإلنترنت مجانًا 

لكل مريض مســجل، وذلك لتشــجيع اإلقبال 
على اســتخدام الشــبكة خالل حملة التطعيم 

واسعة النطاق.

العام القادم
تهدف Ooredoo تونس خالل 2022 ألن تحافظ 
على مكانتها الرائدة في السوق، وستستمر 
الشركة باالستثمار في االبتكار لتتمكن من 

توفير منتجات وخدمات جديدة لعمالئها، وذلك 
من خالل الشراكات الرئيسية والتواصل مع 

أصحاب املصلحة من الحكومة واملجتمع. 
وسيكون من بين املسائل الرئيسية التي 
ستركز عليها الشركة تطوير شبكتها وذلك 
في إطار طموحها إلطالق شبكة 5G في 

السوق التونسية سعيًا للوصول إلى التنافسية 
العاملية، واالرتقاء بتجربة العمالء. 

أفضل خدمة عمالء في العام
جائزة أفضل خدمة للعمالء من 

مقدم خدمة إنترنت
جائزة أفضل خدمة عمالء في 
مجال اتصاالت الجوال واتصاالت 

الخط الثابت

شركة إنديبندت ريسيرتش
أسرع شبكة جوال – تونس

ISO 50001 شهادة
نظام محسن إلدارة الطاقة

أهمية الشركة للمجموعةالجوائز إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

1,5301,5261,4761,5161,617اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
606595682650625وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
39%43%46%39%40%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

11.912.311.212.515.6متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

1,6001,5851,5601,5911,437عدد املوظفين

%6
العمالء

%5
اإليرادات

%5
النفقات 
الرأسمالية

 6,914 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%5
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

8,352

9,052

9,163

 8,078

6,914

2021  2020  2019  2018  2017

Ooredoo - التقرير السنوي 2021 3233



 Ooredoo
ميانمار

استعراض أعمال الشركة

ومع استمرار العالم في التعافي من جائحة 
كوفيد-19، واصلت Ooredoo ميانمار االهتمام 
بسالمة وعافية موظفيها، وذلك باستخدامها 

لنظام عمل مدمج يسمح للموظفين بالعمل 
من املنزل، وفي الوقت ذاته يوفر لهم الخدمة 
الصحية في مواقع العمل وخدمة االستشارات 
 Ooredoo الطبية عن ُبعد. ونتيجة لذلك، حصلت

ميانمار على شهادة »أفضل مكان للعمل«، 
وهي برنامج دولي ملنح تلك الشهادة ويعد 

املعيار البالتيني في تحديد وتكريم أفضل 
أماكن العمل في العالم. 

وطرحت Ooredoo ميانمار في السوق خدمات 
بأسعار معقولة وفي متناول الجميع لتمكين 

العمالء من البقاء على اتصال أثناء الجائحة. 
وشملت أهم الجهود واملبادرات من الشركة 
عرض »تبرع وعبئ رصيدك« و»املكاملات غير 
املحدودة ألرقام Ooredoo« وعرض »الجمعة 

السعيدة«. كما بادرت الشركة بإطالق برنامج 
»أنا Ooredoo.. أنا جاهز للمساعدة« لالرتقاء 

بتجربة العمالء خالل فترات اإلغالق. ومكن هذا 
البرنامج العمالء من تسجيل شرائح االتصال 

.Ooredoo دون الحاجة لزيارة مراكز

وعماًل برؤية Ooredoo ميانمار التي تهدف إلثراء 
الحياة الرقمية للعمالء من خالل املبادرات 

الرقمية، وجهت الشركة اهتمامها نحو مشاركة 
املجتمع والتطورات الرقمية في قطاع التعليم، 

مع االهتمام كذلك بتمكين املرأة.

وأطلقت Ooredoo ميانمار كذلك برنامج »تبرع 
بتكلفة تعبئة رصيد«، حيث يطلب من العمالء 
ممن لديهم رصيد إضافي التبرع به إلى جانب 

ما تتبرع به Ooredoo ميانمار يوميًا وهو 
مبلغ 5 ماليين كيات، وتقدم التبرعات إلى 
العمالء الذين يحتاجون إلى تعبئة رصيدهم. 

كما اشتركت Ooredoo ميانمار أيضًا مع 
 Monastic Education Development مجموعة

Group، واتحاد املكتبات في ميانمار، ومبادرة 
»أنقذوااملكتبات«، وذلك التخاذ إجراءات جماعية 

للكشف عن إمكانيات التكنولوجيا الرقمية 
للقضاء على األمية الرقمية.

وباإلضافة إلى ذلك، واصلت Ooredoo ميانمار 
اهتمامها بالعمل على تقليل بصمتها الكربونية، 

وذلك من خالل تقليل حجم بطاقات شريحة 
الخط، وبالتالي التقليل من استخدام البالستيك، 

والعمل على تقليل استخدام الورق من خالل 
االستغناء عن التغليف بالورق. كما قامت 

الشركة باستبدال الطاقة املنتجة من مولدات 
الكهرباء بالطاقة املستمدة من الشبكة 

ومن الطاقة الشمسية ومن نظام البطاريات 
االحتياطية للتقليل من استخدام املشتقات 

النفطية، ملنع التلوث وتقليل التكلفة مما يدل 
مكانتها كشركة مسؤولة اجتماعيًا.

العام القادم
بصفتها رائدة التمكين الرقمي في ميانمار، 
كان دور Ooredoo ميانمار مهمًا في الحفاظ 
على استمرارية خدمات االتصاالت في البالد 
خالل هذه األوقات الصعبة. وبالنظر إلى عام 

2022، نتوقع أن يستمر التحول نحو التجارة 
اإللكترونية وأنماط الحياة املعتمدة على 

اإلنترنت وأن تسهم هذه العوامل في تحول 
أعمالنا. وسنواصل االستفادة من التحول في 

سلوكيات املستهلكين من خالل التركيز على 
االبتكار الرقمي وبناء قنوات رقمية أقوى 
وخدمات بث متنوعة وخيارات األلعاب عبر 

اإلنترنت وخدمات التجارة اإللكترونية وحلول 
األعمال والشركات لتحقيق الهدف الرئيسي 

وهو توفير أفضل تجربة عمالء ممكنة عبر 
جميع نقاط االتصال.

نظرة عامة 
وجهت Ooredoo ميانمار اهتمامها خالل 

2021 نحو أجندتها للتحول الرقمي، األمرالذي 
مكنها من توفير املزيد من القيمة لعمالئها 

وموظفيها من خالل توفير تجربة سلسة 
 Ooredoo للمستخدمين. فقد كان لشبكة

ميانمار الرائدة، وأساليب التوزيع املتطورة التي 
تستخدمها، ومنتجاتها املبتكرة، وريادتها في 
مجال التحول الرقمي دور حاسم في استمرار 
توفر خدمات االتصاالت في ميانمار خالل تلك 

األوقات الحافلة بالتحديات. 

فقد ركزت Ooredoo ميانمار جهودها طوال 
العام على توسيع تغطية شبكة LTE )شبكة 

الجيل الرابع( حيث أن 93% من السكان 
يستخدمون تغطية شبكة LTE. وحقق توسع 
شبكة األلياف الضوئية نموًا ملحوظًا ليشمل 
أكثر من 900 موقع، وتخطط الشركة للوصول 

إلى أكثر من 1000 موقع بحلول 2022.

وعززت Ooredoo ميانمار مكانتها كشــركة 
تمكــن مــن التحول إلى نمط حياة رقمي 

باســتخدام لعبة عمانji املوجودة في تطبيق 
My Ooredoo، والتي تم تشــغيلها أكثر من 25 

مليون مرة منذ إطالقها، ما ســاهم بشــكل كبير 
فــي إيــرادات تطبيق My Ooredoo. وباإلضافة 
إلــى ذلــك، واصلت Ooredoo ميانمار تركيزها 

علــى جهــود التحول الرقمي وذلك مع إطالق 
 My Ooredoo نســختين جديدتين من تطبيق
App الــذي يتضمــن اآلن ميزة املحفظة، التي 
تمكــن العمــالء من تعبئة رصيد خدماتهم عبر 

 ،M-Pitesan باســتخدام My Ooredoo App
أو بطاقــات االئتمــان أو الخصم، أو التعامالت 
البنكية اإللكترونية، األمر الذي ســاهم في 

توحيــد خدمــات االتصاالت مع الخدمات املالية 
عبــر الجــوال. كما أطلقت Ooredoo ميانمار 

خدمة Chatbot عبر وســائل التواصل االجتماعي 
للشــركة، والتي ســاهمت بشكل كبير في 
تعزيز جهودها لتقديم خدمات ذات مســتوى 

عاملــي وحلــول مبتكرة لعمالئها. وتتيح هذه 
الخدمة للعمالء شــراء الباقات واســتخدام رصيد 

الطوارئ واســترداد القسائم التالفة وتفعيل 
العروض من منازلهم.

ونتيجة لذلك، فازت Ooredoo ميانمار بجائزة 
ستيفي الفضية في منطقة آسيا واملحيط 
الهادي لعام 2021 وذلك لتميزها في االبتكار 

في قطاع منتجات وخدمات العمالء، وحصلت 
أيضًا على جائزة ستيفي البرونزية عن تميزها 

في االبتكارات في قطاع التكنولوجيا، باإلضافة 
إلى عدد من الجوائز الدولية الراقية خالل 2021 

عن جهودها في مجال الخدمة املجتمعية.

كما حصلت Ooredoo ميانمار على جائزة 
»أفضل حلول لكوفيد-19 لرعاية املجتمع« 

وجائزة »تمكين املرأة« في حفل جوائز التميز 
والقيادة العاملية للمسؤولية االجتماعية 

 Global CSR Excellence and للشركات
 .Leadership Awards

ومن الناحية املالية، فقد أثرت حالة عدم 
االستقرار السياسي بشكل كبير على اإليرادات، 

حيث تم حظر استخدام البيانات. وفي فبراير 
2021، أعلنت السلطات في ميانمار فرض حالة 

الطوارئ في البالد ملدة سنة، في حين أصدرت 
وزارة النقل واالتصاالت في ميانمار تعليمات 

ملشغلي خدمات االتصاالت بإيقاف جميع 
خدمات االتصاالت في بعض املناطق مما زاد 
من الضغوط املفروضة على عمليات الشركة. 
ومع ذلك، استعادت الشركة تحقيقها إليرادات 

قوية عند رفع قيود اإلغالق املفروضة وتحّسن 
بيئة التسعير.

وفيمــا يتعلــق بنتائــج الشــركة املالية، 
فقــد انخفضــت إيرادات الشــركة بنســبة %9 

ووصلــت إلــى 1,068 مليــون ر.ق مقارنة 
بإيــرادات العام الســابق، أمــا األرباح قبل 
اقتطــاع الفائــدة والضريبة واالســتهالك 

وإطفــاء الديــن فقــد ارتفعت إلى 376 
مليــون ر.ق مدعومــة جزئيــًا بانخفــاض تكلفة 
املبيعــات، وتطبيــق برنامــج خفــض التكلفة 

وزيــادة الكفــاءة الذي طبقته الشــركة.

“ شهد عام 2021 تعافي Ooredoo ميانمار واستمرار 
مرونتها. وعلى الرغم من التحديات السياسية في 

البالد، وظهور املتحورات الجديدة من فيروس كوفيد-19، 
إال أن السرعة العالية التي تميز خدماتنا لالتصاالت 

والتكنولوجيا املبتكرة مكنت شركتنا من تحقيق الصدارة 
بين املنافسين. فمن خالل االستفادة من التغير في 

سلوكيات املستهلكين، استطعنا استكشاف فرص 
جديدة ستمكننا من تعزيز الحياة الرقمية لعمالئنا.” 

راجيف سيثي
 الرئيس التنفيذي
Ooredoo ميانمار

جائزة ستيفي الفضية - منطقة 
آسيا املطلة على املحيط الهادي

أفضل استجابة لشركة خالل 
جائحة كوفيد-19

جائزة االبتكار في منتجات 
 My وخدمات العمالء – تطبيق

Ooredoo App

جوائز إنترناشيونال بيزنس - الفضية
حلــول لجاهزية قوة العمل – 

إنترنت 101

جوائز التميز والريادة العاملية 
في املسؤولية االجتماعية 

للشركة
أفضل حلول لجائحة كوفيد-19 

لرعاية املجتمع
تمكين املرأة

جائزة أفضل مكان للعمل 
شهادة »أفضل مكان للعمل«

 جزائز التميز العاملية في 
املوارد البشرية

جائزة االبتكار في التعيينات

الجوائز أهمية الشركة للمجموعة إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

1,3241,2621,0621,1721,068اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
152197280314376وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
35%27%26%16%11%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

15.08.77.96.87.1متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

966914836849841عدد املوظفين

%9
العمالء

%4
اإليرادات

%3
النفقات 
الرأسمالية

 11,491 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%3
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

7,915

9,605

11,527

 14,716

 11,491
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وفيما يتعلق باستجابة الشركة املستمرة 
للوباء، كانت Ooredoo فلسطين على أتم 

االستعداد من خالل إعداد خطة طوارئ تغطي 
جميع وظائف األعمال، وقد تم تفعيلها بالكامل 

لضمان استمرارية العمل خالل فترة اإلغالق. 
وشمل ذلك االنتقال بانسيابية للعمل عن 
بعد حيث كان 95% من املوظفين يعملون 

من املنزل أثناء فترة اإلغالق، مع انتقال بعض 
اإلدارات مثل خدمة العمالء للعمل بشكل 
كامل من املنزل. ونفذت الشركة إجراءات 

احترازية مشددة بالنسبة للموظفين الذين 
يتطلب عملهم الوجود في مقر الشركة 
أو الخارج، بما يتماشى مع معايير الصحة 

والسالمة العامة، مع التأكد من اتباع قواعد 
التباعد االجتماعي. كما أطلقت الشركة 

برنامج تطعيم داخلي لضمان سالمة جميع 
املوظفين. ومع إتمام تلقي جميع املوظفين 

للتطعيم بشكل كامل، وبما يتماشى مع 
توجيهات السلطات الصحية، عاد املوظفون 

إلى العمل من مقر الشركة مع اتباع إجراءات 
احترازية صارمة بهدف الحفاظ على صحة 

وسالمة املوظفين.

ولضمان االستمرارية في برامج التطوير 
املهني للموظفين أثناء الوباء، واصلت الشركة 
التركيز على تدريب املوظفين وإطالق البرامج 

املبتكرة، مثل برنامج القادة الشباب وجائزة 
الرئيس التنفيذي لالبتكار.

وكانت Ooredoo فلسطين قد أظهرت خالل 
2021 قدرة كبيرة على التكيف. فعلى الرغم 
من تصاعد التوتر في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية والحرب على غزة، تمكنت الشركة من 
تحقيق النمو، ومعادلة الخسائر املحتملة نتيجة 

لتوفيرها أرصدة إلجراء االتصاالت في حاالت 
الطوارئ، وتقديم عروض مختلفة ساعدت في 

املحافظة على تفاعل العمالء.

وساعدت قدرة الشركة على تعديل مسارها 
ومرتكزاتها حسبما تقتضي الظروف إلى 

املضى إلى األمام بالرغم من تحديات السوق، 
األمر الذي أدى إلى تحقيق Ooredoo فلسطين 

ألداء قوي حتى تاريخه، وترسيخ مكانتها في 
السوق، وتحقيق نتائج قوية. ونجحت الشركة 

في تحقيق إيرادات مالية مجزية نتيجة لخدمات 
البيانات التي توفرها في الضفة الغربية، كما 
أطلقت عددًا من املبادرات للمساهمة في 

زيادة انتشار استخدام البيانات، وبالتالي تحقيق 
نمو بلغت نسبته 30% في إيرادات البيانات.

وباإلضافة ملا سبق، نجحت الشركة في تنفيذ 
برنامج االنتقال من الخدمات مسبقة الدفع إلى 

آجلة الدفع، معززة بذلك أداءها بشكل أكبر. 
ومع تنفيذ Ooredoo فلسطين لخطة شاملة 

تهدف إلى تعزيز القيمة ونتيجة اللتزام الشركة 
باستراتيجيتها التجارية، ارتفعت األرباح قبل 

اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك وإطفاء 
الدين بنسبة 19% مدفوعة بشكل رئيسي 

ببرنامج الشركة لترشيد النفقات، فيما ارتفعت 
إيرادات العام لتصل إلى 408 مليون ريال قطري.

العام القادم
 Ooredoo من خالل االستفادة من مكانة

فلسطين في السوق، باعتبارها املشغل 
الرائد لخدمات االتصاالت الجوالة في السوق، 

ستواصل الشركة ضخ املزيد من االستثمارات 
لتوسيع وترقية شبكتها وتطوير منتجات 

وخدمات جديدة ومبتكرة للمحافظة على 
التواصل مع العمالء وتفاعلهم. وتأمل الشركة 
بأن تتمكن من إطالق خدمات شبكة 4G في 

املستقبل القريب.

 Ooredoo
فلسطين

استعراض أعمال الشركة

نظرة عامة
كان 2021 عامًا آخر حفل بالتحديات التي واجهت 
Ooredoo فلسطين. فقد شهدت الدولة موجة 

ثالثة من جائحة كوفيد-19، األمر الذي أدى 
إلى تراجع كبير في الوضع االقتصادي وبطء 

في التعافي طالت آثاره قطاعي خدمات 
الشركات وخدمات العمالء األفراد من ناحية 

القوة الشرائية وتوفر السيولة النقدية. وزاد من 
تفاقم الوضع ارتفاع حدة التوتر السياسي في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك الحرب 
على قطاع غزة خالل شهر مايو، باإلضافة إلى 
تنامي املنافسة غير القانونية مع مشغلي 

االتصاالت اإلسرائيليين.

وعلــى الرغــم من تلك التحديات، حققت 
Ooredoo فلســطين تقدمًا ســريعًا فيما يتعلق 

باســتراتيجيتها الرقمية من خالل توقيع عدد 
من الشــراكات االســتراتيجية. فقد وقعت 

الشــركة اتفاقيات حول املحافظ اإللكترونية 
مــع اثنين مــن كبار مقدمي الخدمات املالية، 
وأسســت خدمة بيانات جديدة سيســتخدمها 

البنك العربي لتســهيل إجراء الدفعات 
اإللكترونية، ما سيســهم في زيادة انتشــار 

الخدمات الرقمية في فلســطين. كما قامت 
الشــركة بتجديــد موقعها للتجارة اإللكترونية 

بهــدف االرتقــاء بقدرة العمالء على الوصول إليه. 
وباإلضافة إلى ذلك، قامت Ooredoo فلســطين 
 3G بتعزيز وتوســيع ســعة البيانات في شــبكتها

بنســبة زادت على 12% وذلك لتلبية الطلب 
املتزايــد، مــا مكنها مــن املحافظة على مكانتها 
باعتبارها الشــركة الرائدة بخدمات 3G والبيانات 

في السوق.

وكان ترشــيد التكاليف أحد االهتمامات 
الرئيســية بالنســبة لـ Ooredoo فلسطين 

خالل العام. فقد اســتثمرت الشــركة في زيادة 
االنتشــار الرقمي، ما أســهم في زيادة عدد 
املســتخدمين النشــطين هذا العام بنسبة 

70% مقارنة بالعام الســابق، األمر الذي انعكس 
في تحقيق زيادة بنســبة 139% في إيرادات 
التطبيقــات مقارنــة بالعام املاضي. ونتيجة 
تركيـــز االهتمـــام على رضا العمالء، قامت 

Ooredoo فلســـطين بإدخال تحديثات كبيرة في 
مبيعات وتوزيع تطبيقها »فوري إكســبرس« – 
وذلك بهـــدف تعزيز عملياتهـــا وتحويلها لتصبح 
آليــة، وأضافــت مزايا جديدة مثل إدارة الطلبات، 

ولوحة معلومات املســتخدم، وخيارات الدفع.

كما عززت Ooredoo فلسطين من حضور 
عالمتها التجارية عبر املنصات االجتماعية 

والرقمية، بهدف زيادة ظهورها الرقمي خصوصًا 
خالل فترات اإلغالق. ولدعم عمالئها أثناء الوباء، 

أطلقت Ooredoo فلسطين حمالت لتشجيع 
العمالء على استخدام القنوات الرقمية 

للشركة وتطبيق My Ooredoo. وباإلضافة إلى 
ذلك، مددت الشركة ساعات عمل فريق الرعاية 

اإللكترونية لتصبح متاحة على مدار الساعة.

وانطالقًا من التزامها تجاه املجتمع املحلي، 
مددت Ooredoo فلسطين دعمها ملبادرة 
»الرياضة في فلسطين« من خالل تجديد 

عقدها كراع رئيسي لدوري كرة القدم 
الفلسطيني ومنتخب كرة القدم الفلسطيني 

للسيدات ملدة ثالثة مواسم متتالية. كما 
واصلت الشركة أيضًا االستثمار في التعليم 

ضمن فئة الشباب وقدمت الدعم والرعاية 
لوزارة التربية والتعليم واالتحاد العام 

للمعلمين الفلسطينيين.

وأجرت Ooredoo فلســطين مزيدًا من التحديثات 
علــى خدماتهــا الرقمية لتلبية االحتياجات 

املختلفــة لعمالئهــا، وذلك من خالل اتفاقيات 
 MidasBuy الشــراكة التي أبرمتها مع كل من

حــول لعبــة PUBG، ومع Fortumo حول لعبة 
Free Fire، وقد أســهمت الشــراكات فيتوفير 
وســيلة ســهلة لشراء األلعاب مباشرة من 
خالل MSISDN )الشــبكة الرقمية للخدمات 

الرقمية للمحطات الجوالة(. ووقعت الشــركة 
أيضــًا اتفاقيــات مع TPAY وbeIN لعرض محتوى 
 Blue TV وبرامــج رياضيــة تركية على تطبيقها

املخصص للبث.

“ على الرغم من استمرار حالة عدم االستقرار السياسي 
في فلسطين، واآلثار التي تركتها جائحة كوفيد-19 

على قطاع االتصاالت، إال أن Ooredoo فلسطين واصلت 
العمل بكفاءة وحافظت على مكانتها في السوق عبر 

استمرارها في تحقيق النمو املالي والتجاري. 

فمن خالل التخطيط االستراتيجي واملحافظة على 
التزامها برؤية الشركة وطموحاتها، تمكنا من تحقيق 
تقدم كبير، وواصلنا تحقيق القيمة ألصحاب املصلحة.” 

الدكتور ضرغام مرعي
 الرئيس التنفيذي

Ooredoo فلسطين

زيادة في األرباح 
حققت زيادة في األرباح بنسبة 

78% مقارنة بعام 2020.

التركيز على العمالء
تحسين تجربة العمالء من خالل 
القنوات الرقمية وتعزيز مكانة 

الشركة من حيث مستوى رضى 
العمالء CSAT ومقياس تجربة 

.NPS العمالء

أهمية الشركة للمجموعةاإلنجازات إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

312366362370408اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
6996109125149وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
36%34%30%26%22%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

25.121.523.022.921.6متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

572534537514520عدد املوظفين

%1.1
العمالء

%1.4
اإليرادات

%0.6
النفقات 
الرأسمالية

 1,382 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%1.1
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

1,016

1,286

1,323

 1,312

 1,382
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 Ooredoo
املالديف

استعراض أعمال الشركة

وكذلك استمرت Ooredoo باالستثمار في 
مجال خدمات الشركات، مع افتتاح أول مركز 
بيانات يتماشى مع معايير الفئة الثالثة في 

املالديف، والذي صمم ليوفر لجميع العمالء من 
الشركات الثقة واألمان، وخدمات ال تضاهى في 

مجال االتصاالت والتخزين واألمن وأنظمة دعم 
للخدمات والعمليات التي ترتكز إلى تكنولوجيا 

املعلومات. وباإلضافة ملا سبق، نشرت 
الشركة ميزة Self-Care Consolidation للعمالء 

من الشركات، والتي تهدف إلى دمج موقع 
الخدمة الذاتية عبر اإلنترنت للشركات ليشمل 

مجموعات العمل وخدمة الرسائل النصية 
الجماعية للشركات.

 Ooredoo ومن الناحية املالية، بلغت إيرادت
املالديف 422 مليون ر.ق، فيما تحسنت األرباح 

قبل اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك 
وإطفاء الدين لتصل إلى 208 مليون ر.ق. وجاء 

تحسن األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك وإطفاء الدين نتيجة الرتفاع 

اإليرادات وإجراءات التحكم بالنفقات التي اتخذتها 
الشركة. وساعدت املنتجات الرقمية للشركة 
وارتفاع وتيرة التحول الرقمي أيضًا في ترشيد 

التكاليف الوسيطة عبر إلغاء عموالت تعبئة 
الرصيد وخدمات االستالم التي يتم احتسابها 

في التعامالت غير الرقمية.

كما اســتمرت الشــركة في االبتكار وممارسة 
أعمالها بما يتماشــى مع التزامها بدعم 
املجتمــع والقضاء على األمية الرقمية 
وتحســين حياة أفراد املجتمع. ومن هذا 

املنطلــق، نظمت Ooredoo املالديف ندوة 
حول الصداقات الرقمية، اســتهدفت املدارس 

فــي منطقــة ماليه الكبرى، ونظمت كذلك 
دورة تدريبية شــارك فيها أكثر من 15 ســفيرًا 

ضمن برنامج تدريب الســفراء على مبادئ 
االســتخدام اآلمن لإلنترنت. وباإلضافة إلى ذلك، 

فقد واصلت الشــركة العمل وفق شــراكتها 
مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الســتضافة 

»مياهيلــي«، وهو أول مخيم اجتماعي 
لالبتــكارات ينظم في املالديف.

واصلت Ooredoo املالديف مساعدة عمالئها 
في مكافحة االحتيال عبر اإلنترنت من خالل 

إطالق حملة توعية حول طرق االحتيال على 
قنوات التواصل االجتماعي. وتهدف الحملة 

إلى حماية آالف املستخدمين ليتجنبوا أعمال 
االحتيال املتعلقة بالبيانات واألموال.

باإلضافة إلى ذلك، رعت Ooredoo املالديف 
فعالية خيرية للرياضات اإللكترونية، بالتعاون 

مع E2S بصفة شريك محلي لأللعاب. وقد 
ساهمت الفعالية في جمع عائدات وصلت 

قيمتها اإلجمالية إلى 125000 روفية مالديفية، 
وتم التبرع بجميع العائدات لفلسطين من خالل 

.)IAC( حملة املعونة الدولية

وواصلــت الشــركة جهودها لتعزيــز عالقاتها 
باملجتمــع مــن خــالل رعايــة وتنظيم عدد من 
مبادرات املســؤولية االجتماعية للشــركة، 

بمــا فيهــا االســتمرار بحملتها عبر وســائل 
التواصــل االجتماعــي تحت عنــوان »تفضل بزيارة 
املالديــف اآلن!«، والتــي تهــدف إلبراز املالديف 

كبلــد آمن للزوار.

وباإلضافة إلى ذلك، حافظت الشركة على 
ارتباط العمالء ومشاركتهم على مستوى 

البالد، من خالل التنظيم واملشاركة في عدد 
من الفعاليات مثل بطولة SAFF – البطولة 

الدولية في كرة القدم لفرق كرة القدم 
املحلية في منطقة جنوب شرق آسيا، 

باإلضافة إلى بطولة كأس VR لعام 2021، والتي 
استخدمت فيها تكنولوجيا 5G، ورعاية الشركة 

لعروض العيد، وغير ذلك الكثير.

العام القادم
ستســتثمر Ooredoo املالديف خالل 2022 
بشــكل أكبر في شــبكة 5G والتي ستظل 
املحرك الرئيســي لنجاح الشــركة. وستركز 

الشــركة على تســريع تبني التكنولوجيا 
الرقميــة لضمــان توفير تجربة مخصصة تالئم 
تنوع احتياجات العمالء. وستوســع الشــركة 

نطــاق خدماتهــا في مجاالت االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، واألمن الســيبراني، 

والحلول الشاملة.

نظرة عامة 
عززت Ooredoo املالديف شبكتها الرقمية خالل 
 m-Faisaa 2021، وذلك من خالل االرتقاء بمنصتها

املبتكرة للدفع عبر الجوال، وكذلك تحديث 
خدمتها Moolee، التي تعد أول سوق للتجارة 

اإللكترونية في البالد، وذلك بهدف توفير تجربة 
انسيابية لجميع فئات عمالئها.

فقــد تم توســيع منصــة m-Faisaa املبتكرة 
للدفــع عبر الجوال لتشــمل الشــركات 

التجاريــة الرئيســية. إذ وفرت الشــراكة مع 
تلــك املنافــذ خيــارًا مالئمــًا للعمالء إلتمام 

عمليــات الدفــع رقميًا باســتخدام محافظ 
m-Faisaa. كمــا اســتخدمت املنصــة كذلك 

كوســيلة لدفــع زكاة الفطــر، وذلــك بالتعاون 
مع وزارة الشــؤون اإلســالمية.

كمــا عززت الشــركة منصتهــا للتجارة 
اإللكترونيــة Moolee، مــن خــالل توفير أجهزة 

رائــدة، مــن بينهــا Samsung S21 وأحدث هواتف 
iPhone، وMacBook، والتــي يمكــن للعمالء 

الوصــول إليهــا بســهولة من خالل موقع 
املنصــة على اإلنترنت.

واستثمرت الشركة في التحول الرقمي 
واالرتقاء بتجربة العمالء من خالل مبادرات 

تتضمن دمج خيارات تعبئة الرصيد والدفع مقابل 
 Ooredoo كافة أنواع الخدمات في تطبيق

وعبر املوقع اإللكتروني على اإلنترنت. كما 
أطلقت الشركة باقات مخصصة لعمالء خدمة 
اتصاالت الجوال، تشمل خدمات ترحيل البيانات 

غير املستخدمة، وهي خدمة طال انتظارها من 
قبل العمالء، وباقات Aachaa آجلة الدفع التي 
توفر مزايا غير مسبوقة، وعروض ضعف رصيد 

البيانات على باقات Aachaa مسبقة الدفع، 
 5G وعروض مكافآت البيانات لعمالء شبكة

.4G وشبكة

وانطالقًا من التزام Ooredoo املالديف 
املستمر بمبادرة Netuheyo التي أطلقتها 

حكومة املالديف بهدف تخفيض تكلفة 
استخدام اإلنترنت، قامت الشركة بتحديث 

محفظة SuperNet، وكشفت عن مزايا كبيرة 
لدعم االحتياجات الرقمية للعمالء.

وباإلضافة إلى ذلك، عززت Ooredoo املالديف 
باقات البرودباند عبر األلياف الضوئية لشبكتها 
SuperNet والتي تتضمن اآلن 4 باقات جديدة، 
توفر ضعف رصيد البيانات، وأول خدمة لترحيل 

كميات غير محدودة من البيانات في املالديف.

وفي 2021، وســعت Ooredoo املالديف شــبكتها 
 SuperNet للبرودبانــد عبــر األلياف الضوئية 
لتوفــر الخدمــة فــي 10 جزر جديدة، ما يعزز 

 مســتوى تغطية البرودباند الثابت لتشــمل 
اآلن 38 جزيــرة مأهولة.

واســتثمرت Ooredoo املالديــف بعد ذلك في 
توفيــر خدمــات 5G من خــالل تحديث باقات 
5G AirFiber وتزويدهــا بمزيــد من األرصدة، 

مــا مكنهــا من توفير أفضل تجربة الســتخدام 
اإلنترنــت في املالديف. وســتوفر خدمات 

 5G AirFibre االتصاالت املحدثة باســتخدام
ســرعات عالية تســهم في دعم النمو في 

املجتمعــات والشــركات املحلية، وخاصة 
الشــركات الصغيرة واملتوســطة، والشركات 

التــي تــزاول أعمالها عن ُبعد.

وفــي 2021، فتحــت Ooredoo املالديف الباب 
أمــام عصــر جديد لخدمات االتصاالت عالية 

الســرعة في العاصمة ماليه، واســتعرضت 
الشــركة سرعة الشــبكة التابعة ملجموعة 

Ooredoo من خالل اســتضافتها لفعالية قدمت 
فيهــا حضــورًا عــن ُبعد للروبوتات بالتعاون مع 
Eco Org، ومقهــى VR Cafe، وRoBoy األمــر 

الــذي مكــن الطالب من االنتقال افتراضيًا من 
املالديــف إلى أملانيا.

“ خالل 2021، أصبحت رؤيتنا للمالديف الرقمية أكثر وضوحًا من أي 
 وقت مضى مع محافظتنا على التزامنا بتعزيز الشبكة الرقمية 
في املالديف ودعم نمو اقتصادها. وباإلضافة إلى ذلك، حرصنا 

على تسريع وتيرة التحول إلى مجتمع رقمي من خالل توفير 
خدمات اتصاالت موثوقة بتكلفة مناسبة في أنحاء البالد. وقد حققنا 

صافي أرباح مميز بلغ 110 مليون ر.ق، وهو ما يشكل نموًا بنسبة 
 14% وحققنا نموًا في اإليرادات بنسبة 4%. ونتطلع إلى العمل 

على إتمام املزيد من املشاريع الرائعة واملبتكرة، والتي ستسهم 
في نقل املالديف الرقمية إلى املستوى التالي في 2022.”

نجيب خان
 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

Ooredoo املالديف

جائزة ستيفي الفضية - منطقة 
آسيا املطلة على املحيط 

الهادي
أفضل استجابة لشركة خالل 

جائحة كوفيد-19

جوائز الشركات الرقمية
جائزة أفضل تكنولوجيا مالية 

للشركات الرقمية، والدفعات، 
m-Faisaa ومنصة

الجوائز أهمية الشركة للمجموعة إجمالي عدد العمالء )باآلالف(

األداء املالي

20172018201920202021

435461481407422اإليرادات )مليون ريال قطري(

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
236237264202208وإطفاء الدين )مليون ريال قطري(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد
49%50%55%52%54%والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

53.352.356.260.566.3متوسط اإليرادات لكل مستخدم* )ريال قطري(

345359370366370عدد املوظفين

%0.3
العمالء

%1.4
اإليرادات

%1.1
النفقات 
الرأسمالية

 368 

* املتوسط املختلط لإليرادات لكل مستخدم لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر

%1.6
األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واالستهالك 
وإطفاء الدين

440

440

405

 349

 368

2021  2020  2019  2018  2017
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القسم 3

تقرير االستدامة 
البيئية واالجتماعية 

والحوكمة
تلتزم Ooredoo بمراعاة أعلى معايير حماية 

البيئة، واآلثار االجتماعية، والحوكمة الرشيدة، 
خالل سعيها إلنشاء إرث مستدام للجميع. 
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تقرير االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة

نظرة عامة
يوفر الجزء الحاص باالســتدامة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشــركة نظرة عامة 
علــى الطريقة التــي نتبعها للمحافظة على 

االســتدامة والتزامنا باملبادرات الدولية، 
باإلضافة إلى ممارســاتنا وتقدمنا في العمل 

على هذه املســائل والتي نعتبرها املادة 
األكثر أهمية بالنســبة لشــركتنا. وألجل هذه 

التغطيــة ألدائنا فيما يتعلق باالســتدامة، فقد 
قمنــا بجمــع البيانــات الخاصة باألداء خالل الفترة 

من 2018 وحتى 2021 من أســواقنا العشــر: 
قطر والجزائر وإندونيســيا والعراق والكويت 

واملالديف وميانمار وعمان وفلســطين 
وتونــس. وُتعــُد هذه اإلفصاحات متوافقة مع 
متطلبــات بورصة قطــر فيما يتعلق بدليلها 
اإلرشــادي وإعداد تقارير االســتدامة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشــركات ESG. فإننا 
نهدف إلى نشــر تقرير ســنوي يتضمن أحدث 

التطورات املتعلقة بأنشــطتنا في مجال 
االســتدامة في املستقبل.

 إطار العمل واملواضيع الرئيسية 
حول االستدامة

نحن ملتزمون بتسخير خبراتنا في تكنولوجيا 
االتصالت الجوالة لكي نسهم في إحداث تغير 

اجتماعي واقتصادي إيجابي. ففي مختلف 
مناطق تواجدنا، نسعى ألن نصبح من الشركات 

التي تمكن من التحول الرقمي، وتساعد 
العمالء من تحقيق إمكاناتهم وصنع فارق 

حقيقي في املجتمعات التي نوفر خدماتنا 
فيها. وهذا األسلوب يتم تجسيده في نموذج 

أعمال واستراتيجية وعمليات شركتنا. فإطار 
عمل االستدامة املبين في األسفل يبين 

نواحي االهتمام الخمسة، إلى جانب املواضيع 
االثني عشر التي توضح بنية هذا التقرير.

ضمان حياة صحية، وتشجيع رفاهية 
الجميع من جميع األعمار

الهدف 3.1 – خفض معدالت وفيات النساء 
عند الوالدة عامليًا إلى أقل من 70 أمرأة 

لكل 100,000 مولود حي بحلول 2030.

الهدف 3.2 – القضاء على وفيات األطفال 
حديثي الوالدة واألطفال تحت سن 5 

سنوات التي يمكن منعها بحلول عام 
2030، حيث تستهدف جميع الدول وخفض 

وفيات حديثي الوالدة إلى 12 وفاة لكل 
1000 والدة، وخفض وفيات األطفال دون 
عمر الخامسة إلى ما ال يزيد على 25 

وفاة لكل 1000 والدة على األقل.

الهــدف d.3 - تعزيــز قدرة جميع الدول، 
وخاصــة الدول النامية، فيما يتعلق 

باإلنــذار املبكر وخفض املخاطر والتحكم 
فــي املخاطر الصحية العاملية والوطنية.

سيكون اهتمامنا منصبًا على صنع 
فارق حقيقي في حياة الناس، وسنركز 

جهودنا على صحة ورفاهية النساء 
واألطفال باإلضافة إلى دعم جهود 

االستجابة للكوارث واملشاكل اإلنسانية.

تحقيق املساواة بين الجنسين، 
وتمكين جميع النساء والفتيات

الهدف 5.5 – ضمان املشاركة الكاملة 
والفعالة وتكافؤ الفرص للنساء لتولي 

املناصب القيادية على جميع مستويات 
اتخاذ القرار فيما يتعلق بالشؤون 

السياسية واالقتصادية والحياة العامة.

الهدف b.5 – تحسين طرق ووسائل 
تمكين التكنولوجيا، وخاصة املتعلقة 

منها بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
وذلك لدعم جهود تمكين املرأة.

ُيعُد تمكين املرأة التزامًا يحظى بأهمية 
كبيرة بالنسبة لـ Ooredoo، وهو التزام 
له مكانة جوهرية في ثقافة شركتنا. 

إرساء قواعد بنية تحتية تتميز 
باملرونة وتعزيز الجهود الرامية 

إليجاد صناعات شاملة ومستدامة، 
وفي الوقت ذاته رعاية االبتكارات

الهــدف 9.5 – النهــوض باألبحاث العلمية، 
وترقيــة القــدرات التكنولوجية لقطاعات 

الصناعــة فــي جميع الدول، وبخاصة 
الــدول النامية بحلول عام 2030، وتشــجيع 

االبتكارات واالســتدامة، وزيادة عدد 
العامليــن في مجــال البحث والتنمية 
لكل مليون شــخص، وزيادة اإلنفاق 

علــى األبحــاث والتنمية في القطاعين 
العام والخاص.

الهدف c.9 – العمل على زيادة فرص 
الوصول إلى املعلومات وتكنولوجيا 

االتصاالت بشكل كبير، مع السعي لتوفير 
وصول عاملي لإلنترنت بتكلفة معتدلة 

في الدول األقل تطورًا بحلول 2020.

إننــا نعمل لســد الفجوة الرقمية 
ومســاعدة الجميــع في البقاء على 
اتصال طوال الوقت، والســعي لدعم 

 االبتــكارات املحليــة في كل واحد 
من أسواقنا.

التزامنا
Ooredoo ملتزمة بأهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة، التي تهدف للقضاء 

على الفقر املدقع، ومكافحة مختلف 
أوجه عدم املساواة والظلم، وإصالح 
التغير املناخي. وبما أن آثار ما نقوم 

به من أعمال تطال العديد من األهداف 
فإن أسلوبنا يتركز على الغايات الثالث 

املبينة باألسفل، واألهداف املرجوة 
منها. ويمكن االطالع على املعلومات 

التفصيلية حول الكيفية التي نتبعها 
لتحقيق كل واحد من تلك األهداف هنا 

.ore.do/esg

إطار العمل واملواضيع الرئيسية حول االستدامة

حماية بيئتنا
الحفاظ على املوارد

الفرص الرقمية ورعاية املجتمع 
فرص رقمية

رعاية املجتمع واملشتريات
حماية حقوق اإلنسان

تطوير موظفينا
ضمان املساواة والفرص

التدريب والتطوير املهني
الصحة والسالمة

املحافظة على عمالئنا
أمن وخصوصية العمالء

العالقات املسؤولة مع العمالء

إيجاد فرص اقتصادية أخالقية
حوكمة الشركة

منع املمارسات املناهضة 
للمنافسة 

منع الفساد والرشوة

نظرة عامة
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تقرير االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة

ألننا شركة تهتم باملجتمع فإننا نسترشد برؤية تسخير خدماتنا إلثراء حياة الناس وتحفيز التنمية 
البشرية. كما أننا نؤمن بقوة وإمكانيات تكنولوجيا الجوال، وخاصة البرودباند الجوال، كعامل يمّكن 

من تحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي. ولذلك فإننا نسخر قوة شركتنا للمساهمة في رفاه 
اإلنسان من خالل إيجاد ورعاية الفرص الرقمية.

فرص رقمية
إننا نسعى دائمًا لتحسين سرعات وتغطية واتصاالت شبكتنا، وجعل الوصول إليها سهاًل في أبعد 

املناطق النائية، باإلضافة إلى تجهيزها لتكون مستعدة للمستقبل لتفي باالحتياجات الرقمية 
املتزايدة لعمالئنا. ومن املؤكد بأن جائحة كوفيد-19 قد ساهمت في تسريع التحول الرقمي، ما 

استدعى استجابة الشركات لذلك. وفي الوقت الذي ركزنا فيه على تلبية التوقعات املتزايدة 
لعمالئنا، كنا أيضًا قادرين على التأقلم وسريعين في التعامل مع التطورات العاملية. فنحن إحدى 

أوائل الشركات في العالم التي تطلق شبكة الجيل الخامس 5G في مايو 2018. أما اليوم، فإن 
 5G 5 تغطي أكثر من 99% من دولة قطر. باإلضافة إلى أننا نعمل أيضًا على نشر شبكةG شبكتنا

في الكويت، واملالديف، وعمان، وإندونيسيا، والتي سيتبعها أسواق أخرى.

9.1  تطوير جودة وموثوقية واستدامة ومرونة البنية التحتية، بما في ذلك البنية التحتية في 
املنطقة وعبر الحدود، وذلك لدعم التنمية االقتصادية ورفاهية اإلنسان، مع االهتمام 

بتوفير وصول عادل ومعتدل التكلفة للجميع.

أطلقت Ooredoo عمان شبكتها 5G ومبادرة في مجال إنترنت األشياء مع توفير أكثر من 340,000 متر 
للكهرباء الذكية. ويتم تجميع بيانات استهالك الطاقة الكهربائية رقميًا ومن ثم نقلها قاعدة بيانات 

مركزية إلعداد الفواتير، ما يقضي على التحديات التي يواجهها مقدمو خدمات الطاقة عند أخذ قراءات 
العدادات، وخاصة في املناطق النائية. 

طورت Ooredoo فلسطين محليًا نظام صوت العمالء VoC لقياس أنماط مدى رضا العمالء وتسجيل 
آراء العمالء. ومن املنتظر أن يتم يطلق النظام في الربع الرابع 2022. 

أطلقت Ooredoo املالديف أول مركز بيانات من املستوى الثالث في املالديف، يوفر خدمات 
اتصاالت وسعة تخزين وأمن وأنظمة دعم ال تضاهى للخدمات والعمليات املستندة إلى تكنولوجيا 

املعلومات، والتي صممت لتوفر موثوقية وأمان لجميع فئات العمالء. 

ولذلك، اشتركت Ooredoo املالديف مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لتشغيل مخيم االبتكارات 
االجتماعية للشباب منذ 2016. ويهدف البرنامج ليكون بمثابة جسر ويسهم في تجميع األفكار من 

الشباب املحلي، مستخدمًا األدوات الرقمية وغير الرقمية لتطوير ابتكارات اجتماعية مستندة على 
التكنولوجيا وغير مستندة على التكنولوجيا بغرض توفير الحلول للمشاكل االجتماعية املوجودة. 

أما في العراق، فقد قامت آسياسيل بتمكين الطلبة لالستمرار في االنخراط في العملية التعليمية 
عبر اإلنترنت خالل جائحة كوفيد-19. وقامت الشركة بتوسيع مبادرتها للتعليم اإللكتروني باالشتراك 

مع منصة e-Parwada التعليمية الحكومية.

رعاية املجتمع واملشتريات 
املجتمع

نحن شركة تحرص على ازدهار املجتمعات ونركز على توفير الحلول التي تسهم في تمكين املرأة، 
وريادة الشباب، واملجتمعات املحرومة في أسواقنا، ونطرح مبادرات في ذلك املجال في كل عام. 

كما أننا نشجع موظفينا على املشاركة في األعمال التطوعية. 

ولالطالع على أنشطتنا في كل دولة على حدة يمكنكم زيارة صفحة املسؤولية االجتماعية 
املوجودة على موقعنا على اإلنترنت. 

8.5.  بحلول عام 2030 يجب الوصول إلى العمالة املنتجة بشكل تام، وتوفير عمل مالئم 
لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص من ذوي اإلعاقة، والوصول إلى 

األجر املتساوي ألنواع العمل ذات القيمة املتساوية.

في العراق، وقعت آٍسياسل مذكرة تفاهم ملدة سنتين مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
 .MSME’s لالرتقاء بتشغيل الشباب وتعزيز املؤسسات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة

وستهدف أول مبادرة في كربالء والتي سيتم إطالقها تحت اسم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
هي التوفيق بين الشباب العاطلين عن العمل مع أصحاب العمل املهتمين بتشغيلهم.

3.4.  خفض عدد الوفيات املبكرة نتيجة لألمراض غير املعدية بمقدار الثلث بحلول 2030، وذلك 
من خالل الوقاية والعالج باإلضافة إلى تشجيع الصحة العقلية ورفاهية اإلنسان. 

3.4.1. معدل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب واألوعية، أو السرطان، أو السكري، أو أمراض 
الجهاز التنفسي الحادة.

اهتمت Ooredoo قطر بدعم املجتمعات املحلية، مع االستمرار بعدد من الشراكات والرعايات في 
مجال الرياضة والفن والثقافة والرعاية الصحية. فأطلقت الشركة مظلة من مبادرات املسؤولية 

االجتماعية، مثل Ooredoo الخير خالل شهر رمضان املبارك، والتي ستقوم الشركة من خاللها 
بتنظيم وتنفيذ عدد من املبادرات الخيرية لدعم مختلف املجتمعات في قطر. وأطلقت الشركة 
خدمة مجانية جديدة لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية بالتعاون مع املركز القطري االجتماعي 

الثقافي للصم. وبالشراكة مع بنك قطر للتنمية أطلقت Ooredoo هاكاثون بنك قطر للتنمية عبر 
جميع حاضنات بنك قطر للتنمية بما فيها حاضنة Ooredoo »املنارة الرقمية« خالل 2021. 

وجددت الشركة عددًا من االتفاقيات التي وقعتها مع عدد من الهيئات مثل: هيئة متاحف قطر، 
والتعليم فوق الجميع، وصلتك، والجمعية القطرية للسرطان، والهالل األحمر القطري وغيرها. 

وواصلت Ooredoo قطر توفير دعمها طويل األمد للمبادرات في مجال الرياضة بما فيها ماراثون 
Ooredoo الدوحة، واليوم الرياضي للدولة. 

وأطلقت Ooredoo الجزائر مشروع »كارافان حياة للتوعية« للتوعية بسرطان الثدي في مناطق 
الجزائر باالشتراك مع منظمة Winnelka غير الحكومية. 

Ooredoo ميانمار تبرعت باسطوانات أكسجين ومكثفات أكسجين في إطار مبادرتها لالستجابة 
للحاالت الطارئة خالل جائحة كوفيد-19. 

ساعدت Ooredoo عمان األشخاص الذين تأثروا نتيجة إلعصار شاهين من خالل برنامجها للمسؤولية 
االجتماعية »النوايا الطيبة«. فقد تجمع أكثر من 70 متطوعًا خالل وبعد اإلعصار للقيام بتوزيع 

التبرعات من املواد الغذائية األساسية ومواد التظيف للمواطني في املناطق املنكوبة. 

5.1. إنهاء جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان. 

انضمت Ooredoo املالديف إلى حركة املرأة املتصلة املنبثقة عن النظام العاملي التحاد اتصاالت 
الجوال GSMA في 2015 كواحد من الشركاء األساسيين. وفي 2020 جددت Ooredoo املالديف التزامها 
باملراة املتصلة وذلك لدراسة الفوائد االجتماعية واالقتصادية من زيادة إدماج املرأة من خالل توفير 

الوصول إلى اإلنترنت.

تعاونت Ooredoo عمان مع حمعية املرأة العمانية لتعزيز حاضنات األعمال للنساء، وتنمية 
الشخصية، والقدرات القيادية من خالل دورات تدريبية تعقد عبر اإلنترنت. 

 الفرص الرقمية
ورعاية املجتمع

أهداف التنمية املستدامة

والبنية التحتية 9 الصناعة واالبتكار 

أهداف التنمية املستدامة

ونمو االقتصاد 8 العمل الالئق 

أهداف التنمية املستدامة

والرفاه 3 الصحة الجيدة 

أهداف التنمية املستدامة

الجنسين  5 املساواة بين 

45 Ooredoo - التقرير السنوي 2021 44



تقرير االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة

حوكمة االستدامة
وفيما يتعلق برقابة املجلس على قضايا االستدامة، تولي مجموعة Ooredoo مزيدًا من االهتمام 

على املسائل املتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركة، وذلك من خالل ضمان 
إحاطة كافة أعضاء مجلس اإلدارة باالستراتيجيات واملخاطر املرتبطة بذلك. كما أن جميع مجالس 

إدارات شركات املجموعة تتضمن لجنة للتدقيق واملخاطر التي تقوم بمراجعة جميع املسائل 
املتعلقة باالستدامة التي تواجه الشركة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن وظيفة إدارة مخاطر الشركة تقوم 

بتوسيع االعتبارات املتعلقة بتلك املخاطر الناتجة عن األنماط البيئية واالجتماعية، وتغير توقعات 
املنتفعين في الشركة، وإبالغ ذلك مباشرة إلى لجنتي التدقيق واملخاطر في مجلس اإلدارة. 

ويعمل فريق خاص بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركة حاليًا على إعداد إجراءات تسهم 
في دمج األمور التي تتعلق باالستدامة في املراجعات التي تتم على مستوى مجلس اإلدارة.

منع املمارسات املناهضة للمنافسة
التزمت Ooredoo رسميًا بمنع األنشطة واملمارسات املناهضة للمنافسة ضمن مدونتها لقواعد 
أخالقيات العمل، والشركة ملتزمة باالمتثال التام للقوانين والنظم املحلية. كما أن جميع وظائف 

املشتريات يتم ممارستها وفق سياسات محددة، معتمدة من قبل مجلس اإلدارة املعني، 
ويغطي شراء البضائع والخدمات بدءًا من عملية االختيار وحتى عملية التعاقد واملراقبة.

وتتم إدارة جميع املناقصات من خالل نظام التعاقدات اإللكترونية املطبق عبر املجموعة بأكملها، 
وذلك لضمان ممارسات عادلة، وسلوكيات أخالقية، مع تطبيق مبدئي النزاهة والشفافية خالل 

عمليات املشتريات بأكملها. وعالوة على ذلك، فقد قمنا بإعداد دليل إرشادي للسلوك األخالقي 
واملمارسات العادلة، والتي تم تعميمها على كافة املوردين مع ضرورة االلتزام بها في جميع 
تعامالتهم مع مجموعة Ooredoo. ونحن نعتز بالتزامنا بأعلى املعايير األخالقية والقانونية في 

ممارستنا ألعمالنا، ولذلك فإننا نتوقع من شركائنا في األعمال نفس املستوى من التقيد وااللتزام 
باملمارسات العادلة، والسلوكيات األخالقية، وقيم الشركة التي تتمثل في النزاهة والشفافية.

منع ممارسات الفساد والرشوة
نحن ملتزمون بسياسة عدم التسامح مطلقًا بأي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد. ويشرف 
فريق ضمان اإليرادات على االلتزام بسياساتنا وتنفيذها في هذا الجانب. ولضمان تفهم وامتثال 

جميع موظفينا بمدونتنا لقواعد السلوك املهني واألخالقيات، فإننا ننظم وبشكل منتظم برامج 
تدريبية عبر اإلنترنت، ويطلب منهم التوقيع على املدونة سنويًا.

16.6. تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على كافة املستويات.

حددت Ooredoo الجزائر املخاطر غير املالية على النحو اآلتي:
مخاطر امتثال تغطية الشبكة  	
تراجع العالمة التجارية وصورة الشركة 	
عدم االلتزام بتحصيل العقود 	
مخاطر التعافي من الكوارث التكنولوجية 	

كما حددت Ooredoo املالديف كل من املخاطر املالية وغير املالية عبر إدارة مخاطر الشركة 
والتي تتضمن:

السالمة من الحرائق ومخاطر الصحة والسالمة والبيئة 	
املخاطر املرتبطة باستمرارية األعمال 	
مخاطر السمعة  	
مخاطر عدم االمتثال 	
مخاطر أمن املعلومات 	

 لدى آسياســيل سياســة إلدارة املخاطر التي تواجه الشــركة وفريق مخصص يدعمه أبطال 
مواجهــة املخاطــر مــن كل إدارة. وباإلضافــة إلى ذلك، وضع موضــع التنفيذ خطة إلدارة املخاطر 

واالستجابة لألحداث.

التزمت Ooredoo الجزائر رسميًا بمدونة قواعد السلوك املهني واألخالق للحيلولة دون أي 
ممارسات ملنع املنافسة فيما يتعلق بمعرفة القوانين، والنزاهة، وتضارب املصالح والرشوة. 

املشتريات
التزمت Ooredoo رسميًا بضمان دمج العوامل االجتماعية والبيئية املوجودة في سلسلة التزويد في 
دليلها اإلرشادي للسلوك األخالقي واملمارسات العادلة. ولذلك، فإن جميع وثائق عطاءات )مناقصات( 

Ooredoo واالتفاقيات اإلطارية للمجموعة تتضمن بندًا يتطلب االمتثال ملعايير Ooredoo الخاصة بالصحة 
والسالمة والبيئة واملجتمع )HSEC(. وينص هذا البند بأنه ينبغي على جميع املوردين التقيد بما يلي:

ضمان املسؤولية البيئية،  أ( 
ب(  منع التأثيرات البيئية واملحافظة على املوارد الطبيعية من خالل إدارة النفايات ومكافحة 

التلوث، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة، 
تحديد أهداف األداء البيئي،  ت( 

مراقبة وتحسين األداء من خالل خطط اإلدارة،  ث( 
املحافظة على وتحسين البيئة في وحول موقع املشروع،  ج( 

توفير بيئة عمل آمنة للموظفين واالرتقاء بقدراتهم من خالل التدريب ونقل املعرفة،  ح( 
احترام جميع معايير مؤسسة التمويل الدولية IFC لألداء البيئي واالجتماعي.  خ( 

12.7.  تعزيز ممارسات املشتريات العامة املستدامة، وفقًا لألولويات والسياسات الوطنية. 

تعتبر Ooredoo الجزائر أنه بمقتضى معايير االستدامة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركة املطبقة 
في إجراءات املشتريات لديها فإنه يجب على املوردين أن يقدموا الشهادات الالزمة. 

تؤكد Ooredoo املالديف بأن جميع املوردين املحتملين ملزمين بتقديم شهادات صحة وسالمة 
وسجل ضريبي. 

وتؤكد Ooredoo قطر على ضرورة االمتثال ملتطلبات Ooredoo فيما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة 
والتي تتوافق مع معيار الجودة ISO 14001. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم Ooredoo قطر بجمع املواد التي 

يتخلص منها املوردون لتعزيز عملية التخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة. ’

السياسات 
األخالقية 

على مستوى 
املجموعة

صفر %
 عدم التسامح مطلقًا بأي شكل 

من أشكال الرشوة أو الفساد

نحن ملتزمون كشركة باتباع أسلوب أخالقي في كل ما تقوم به الشركة. فنحن نضع أخالقيات 
العمل لترسيخ النزاهة بين جميع أصحاب املصلحة في شركتنا. وُتعُد الحوكمة القوية في الشركة 

كأساس لقوة الشركة التشغيلية، وتغرس الثقة في نفوس مستثمرينا.

حوكمة الشركة
إدارة حوكمة الشركة في Ooredoo مسؤولة عن توفير املساعدة لإلدارة وملجلس اإلدارة في 
ضمان كفاءة وتنفيذ سياسات وممارسات حوكمة الشركة في Ooredoo ومجموعتها. واإلدارة 

مسؤولة عن مراقبة تنفيذ مدونة حوكمة الشركة في مجموعة Ooredoo وجميع شركاتها. وتتابع 
اإلدارة تنفيذ مدونة حوكمة الشركة في جميع شركات املجموعة، وتساعد مجلس اإلدارة في 

إجراء التقييم السنوي لاللتزام بمدونة السلوكيات.

 وحتى تسهل األمور على كل من يرغب برفع شكوى أو اإلبالغ عن سلوكيات غير صحيحة 
 فإن لدينا نموذجًا خاصًا يستخدم لإلبالغ عن املخالفات يمكن الوصول إليه عبر على اإلنترنت 

.www.ooredoo.com

ولالطالع على أحدث املعلومات عن مجلس إدارتنا ولجانه ومبادئه، يمكن الرجوع إلى الفصل الخاص 
بحوكمة الشركة املوجود في هذا التقرير، والقسم الخاص بالحوكمة في موقعنا على اإلنترنت 

.www.ooredoo.com

 إيجاد فرص 
اقتصادية أخالقية

أهداف التنمية املستدامة

واملؤسسات القوية 16 السالم والعدل 

أهداف التنمية املستدامة

املسؤوالن  12 االستهالك واإلنتاج 
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16.6. تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على كافة املستويات.

وضعت Ooredoo املالديف سياســة ألمن املعلومات، وسياســة لحماية املعلومات اســتنادًا إلى 
عــدد مــن املعاييــر العامليــة ومعاييــر أمن قطاع بطاقات الدفع PCI DSS. وتجري الشــركة تقييمات 

لقابليــة اختــراق بياناتهــا، ومراجعــات أمنيــة للحيلولة دون وقوع أي نوع من اختراق أو إســاءة 
استخدام لبياناتها. 

أسست آسياسيل وحدة لألمن السيبراني، مسؤولة عن حماية البيانات. وطرح مبدأ »األمن من 
خالل التصميم« حيث أصبح اجتياز جميع املنتجات واألنظمة ملتطلبات األمن أمرًا إجباريًا. 

وتتلقى الشركة شكاوى العمال من خالل عدة قنوات تشمل املكاملات الهاتفية ووسائل التواصل 
االجتماعي، وخدمة الواتساب. 

تلتزم Ooredoo قطر بخصوصية العمالء وبسياســات امن البيانات، وتنشــر الشــركة مالحظات 
حــول الخصوصيــة عبــر موقعهــا علــى اإلنترنت. وتتطابق برامج أمن املعلومــات والضوابط الفنية 

مع أفضل املمارســات الدولية. وقد اســتخدمت الشــركة سياســة متطورة للنفاذ وذلك عبر 
عــدة طبقــات وآليــات للتحكــم بالنفــاذ، وتجري الشــركة تدريبات منتظمة حول أمــن البيانات لجميع 

املوظفين واالاستشــاريين. 

ويستخدم التوافق مع أمن املعلومات لقياس فعالية نظام التحكم، واالمتثال لسياسات أمن 
املعلومات والنظم والقوانين الصادرة. وإضافة إلى ذلك، تجرى عمليات تدقيق داخلية وخارجية 

مثل ISMS ISO 27001، وFinancial ICFOR، وغيرها مرة واحدة في السنة على األقل.

وتقوم Ooredoo قطر بإجراء دراســات واســتبيانات صوت العمالء VoC بشــكل منتظم، حيث يتم 
نشــر جميــع النتائــج داخليــًا شــهريًا. وباإلضافــة إلى ذلــك، يتم وضع تقرير وإحصائيــات بعنوان »حالة 

حل الشكاوى«

تطبق إندوسات Ooredoo سياسة لحماية البيانات وأمن البيانات، وتوظف كذلك موظفًا خاصًا 
ملراقبة خصوصية البيانات DPO إلدارة هذه املسألة بكفاءة. وتجري إندوسات Ooredoo تدقيقًا 

داخليًا وخارجيًا بشكل منتظم لضمان االمتثال لقوانين ونظم أمن املعلومات. حيث أن إندوسات 
Ooredoo حاصلة على ISO 27001 لنظام إدارة أمن املعلومات حيث أن خمسة من شركاتنا 

العاملة حاصلة على ISO 27001. ولبناء ثقافة تتعلق بأمن املعلومات، تعقد الشركة دورات تدريبية 
منتظمة للتوعية بأمن املعلومات من خالل نظام إدارة تعليمية داخلي. 

تقوم Ooredoo الجزائر بقياس مخاطر انتهاك البيانات باستخدام تقييم قابلية االختراق، ومنصة 
وصول املوردين الخاضعة للرقابة، ومراقبة الشبكة االفتراضية الخاصة VPN للبائعين. حيث أن 

 .ISO 27001 الجزائر حاصلة على Ooredoo

تنشر Ooredoo ميانمار على موقعها على اإلنترنت بيانًا حول أمن املعلومات يتوافق مع النظم 
والقواعد الصادرة من إدارة البريد واالتصاالت في ميانمار. وتقوم الشركة بإجراء عمليات مراجعة 
داخلية وخارجية مرة في كل عام. وباإلضافة إلى ذلك، يقدم فريق أمن تكنولوحيا املعلومات 

دورات توعية بشكل منتظم لجميع املوظفين. ويتم فرض خطط االستجابة للطوارئ في حالة 
وجود حاالت متقدمة. 

وكانت الشركة قد أطلقت نظام تشغيل مركز االتصال للتحكم في مخاوف املستخدمين 
واالستمرار في دعم العمل عن ُبعد وضمان استمرارية األعمال. 

تطبق Ooredoo تونس سياسة أمن معلومات. وتتضمن تلك السياسة قسمًا خاصًا بالخصوصية 
 ISO 27001 وحماية املعلومات. وكان مركز بيانات »املغيرة« في تونس قد حصل على شهادة

.ISO 27001 تونس حاصلة على Ooredoo منذ 2016، علمًا بأن

ويتم إجراء جميع عمليات املراجعة والتدقيق في Ooredoo تونس مرة واحدة في العام على األقل 
من قبل مدققين داخليين وخارجيين. وباإلضافة إلى ذلك، توفر الشركة دورات تدريب ملوظفين 

معينين، كما تنظم الشركة برامج توعوية بمسألة أمن املعلومات لجميع موظفي الشركة. 

تطبق Ooredoo الكويت سياسات وإجراءات مالئمة فيما يتعلق بأمن املعلومات أكثر من مرة 
في العام. وتستخدم Ooredoo الكويت برنامجًا صارمًا لالمتثال إلدارة أمن املعلومات. حيث أن 

 .ISO 27001 الكويت حاصلة على Ooredoo

يحظى أمن البيانات والخصوصية بأهمية كبرى في قطاع املعلومات. فمع األهمية املتزايدة 
للبيانات فيما يتعلق بالتحول الرقمي، واالبتكارات املدفوعة بالبيانات، أصبح الوصول إلى البيانات 

ومشاركتها أمرًا يحظى بأهمية كبيرة.

وفــي Ooredoo فــإن حمايــة البيانــات الشــخصية للعمالء أمرًا فــي غاية األهمية. ونعد بأن نبذل 
مــا بوســعنا لتنفييــذ الوعــد الذي قطعناه على أنفســنا فيما يتعلــق بتطلعات عمالئنا، في الوقت 

الذي نطبق فيه أفضل املمارســات املســتخدمة على مســتوى قطاع االتصاالت واملرتبطة بأمن 
البيانات واملعلومات.

أمن وخصوصية العميل
نحن ملتزمون بحماية بيانات العمالء كما هو مبين في ميثاق العمالء وسياسة الخصوصية، إضافة 

لالمتثال للتشريعات املحلية في مختلف أسواقنا. ويجدر بالذكر أن جميع شركاتنا معتمدة وفق 
ISO 20000-1 للتميز في أنظمة إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات ووفق ISO 27001 ألنظمة 

إدارة أمن املعلومات، حيث أن خمسة من شركاتنا العاملة حاصلة على ISO 27001. وتساعد أطر 
عمل اإلدارة هذه فرق الحوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال في تأسيس وتنفيذ وتشغيل ومراقبة 

واملحافظة واالستمرار بتحسين إجراءات أمن املعلومات من أجل تحقيق أهدافنا. 

إن عملية إدارة مخاطر أمن املعلومات التي ننفذها تفيد في إدارة وتقليل املخاطر وخفض اآلثار 
املحتملة على املعلومات إلى مستويات مقبولة. فإدارة الثغرات، ومراقبة األحداث وعملية 

االستجابة والتعافي، وإدارة التصحيح، وإدارة الهوية والنفاذ هي الجوانب األكثر أهمية في عملنا، 
من بين جوانب أخرى. ولحماية شبكتنا من الهجمات السيبرانية املحلية والخارجية، فقد تم تنفيذ 

عدة طبقات من أدوات األمن الكتشاف ومنع والتخفيف من حدة تلك التهديدات، مثل استخدام 
جدران الحماية، وامتياز إدارة الوصول، والتحكم في النفاد إلى الشبكة، ومكافحة البرمجيات الخبيثة، 

واملعلومات األمنية، وضوابط أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، كما يشارك موظفو Ooredoo بشكل 
منتظم في حضور دورات تدريبية حول أمن املعلومات. 

وكذلك، فإن فريق مركز عمليات األمن يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع الكتشاف وإدارة 
واالستجابة والتعافي من أي حوادث أو هجمات سيبرانية في حينها. وُتجرى أيضًا عمليات تقييم 

وتدقيق فنية بشكل منتظم لتحليل أداء وإجراءات وأهداف وضوابط نظامنا ألمن املعلومات. 

 وباإلضافة إلى ذلك، تقوم اإلدارة العليا وبشــكل منتظم بإجراء مراجعات ألي مشــاكل داخلية 
 أو خارجيــة تتعلــق بأمــن املعلومــات، وتدقيق النتائج وحاالت عدم التطابق، وتقييم املخاطر، 

ونتائج التعامالت، وهي مســؤولة أيضًا عن اعتماد املشــاريع واملبادرات الخاصة باســتمرار تحســين 
أمن املعلومات.

عالقات مسؤولة مع العمالء
تلتزم Ooredoo بضمان العالقات املسؤولة مع العمالء والعمل على تحسين خدمة العمالء كما 
هو موضح في ميثاق العمالء. فجميع عملياتنا حاصلة على اعتماد إدارة الجودة ISO 9001، وذلك 

لضمان نظام إدارة للشكاوى يتميز بسالسته. ونحن ملتزمون بالشفافية الكاملة فيما يتعلق 
بمنتجاتنا وخدماتنا، ولذلك فإن شروطنا وأحكامنا وكذلك معلوماتنا حول األسعار والخدمات والعروض 

محددة بوضوح على موقعنا على اإلنترنت، وفي تطبيقنا اإللكتروني، ويمكن طلبها على مدار 
الساعة كل أيام األسبوع من خدمتنا للخط الساخن، أو الدردشة، أو عبر مديرو مجتمع الواتساب. 

والفرصة متاحة أمام العمالء لتقديم الشكاوى بطرق عدة، عبر الهاتف، أو تطبيقنا، أو موقعنا على 
اإلنترنت، أو مواقع التواصل االجتماعي، أو مراكزنا املختلفة، كما أننا نجري استبيانات حول رضا 

العمالء بشكل منتظم في جميع أسواقنا. وتساعدنا تلك االستبيانات في التعرف على أكثر ما 
يهم عمالئنا، وتفهم احتياجاتهم، كما تساعدنا باستمرار في تحسين منتجاتنا وتجربة عمالئنا.

أهداف التنمية املستدامةحماية عمالئنا
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تقرير االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة

8.5.  أن توفر الشركة بحلول 2030 فرص عمل إنتاجية وكاملة وفرص عمل مالئمة لجميع 
النساء والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة، مع ضمان تساوي األجور 

لألعمال ذات القيمة املتساوية. 

تطبق Ooredoo املالديف قانون التوظيف الساري في املالديف، والذي ينص على أن يعين %60 
من املوظفين املحليين في مناصب إدارية عليا خالل خمس سنوات اعتبارًا من 2020. وتطبق 

الشركة أيضاص خطة لتعاقب املوظفين للمساعدة في تحقيق الهدف. 

بلغ معدل توطين الوظائف في Ooredoo فلسطين %100. 

 ،)QGDP( قطر سياسة لتقطير الوظائف تتضمن برنامج تطوير الخريجين القطريين Ooredoo وضعت
 ،)QSSDP( وبرنامج تطوير خريجي املدارس الثانوية ،)QDDP( وبرنامج تطوير الدبلوما القطرية

ووضعت برنامج للرعايات واملنح يهدف إلى دعم جهود التوطين في الشركة. ووفرت الشركة أيضًا 
إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية عبر اإلنترنت من خالل منصة للتعليم اإللكتروني لضمان 

 Design Sprintتوفر املرونة في تطوير قوة العمل. كما تم توفير تدريب على التفكير التصميمي و
وScrum لالرتقاء بمهارات املوظفين. 

وتتبع Ooredoo الجزائر سياسة للتدريب وخطط للتنفيذ تهدف إلى االرتقاء بمهارات قوة العمل 
في مجال أساليب التفاوض، والبيانات الضخمة وغيرها. وباإلضافة إلى ذلك، توفر الشركة دورات 

تدريبية على اللغة، واملرونة في القيادة والتدريب. 

وحصلت إندوسات Ooredoo على جائزة الشركة األكثر اهتمامًا باملوارد البشرية في آسيا لعام 
2021، وفازت أيضًا بجائزة أفضل الشركات التي تعمل في آسيا لعام 2021. 

وتولي جميع شركات مجموعة Ooredoo أهمية قصوى لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ولذلك يتم 
إدارة الصحة والسالمة املهنية في الشركة من خالل اإلجراءات الوقائية واالستباقية.

ُيعُد تمكين قوة العمل لدينا من أهم األولويات. فنحن ندرك أهمية االستفادة من القدرات 
واإلمكانيات البشرية دون التسبب بأي ضرر. ولذلك، فإننا نوجه اهتمامنا إلى توفير فرص متساوية، 

واملساواة بين الجنسين، واالستثمار في املواهب، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

ضمان املساواة وتكافؤ الفرص
التزمت Ooredoo رسميًا في مدونتها ألخالقيات العمل بدعم مبدأ تكافؤ الفرص. ولذلك، 

فسياستنا للموارد البشرية تؤكد بأن جميع موظفي الشركة واملتقدمين للعمل فيها سيحظون 
باملعاملة وفق تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والنقل والتعويضات واملزايا وباقي 

القرارات املتعلقة بالعمل بغض النظر عن العرق أو اللون أو الحالة االجتماعية أو األصل أو مصدر 
الدخل أو الدين أو الجنس أو االعتبارات التي تتعلق بالجنسين أو العمر أو األصل القومي أو وجود أي 

إعاقات. وفي حال وجود أي نزاعات فإن هناك آلية للتظلم، ومن جانبنا فإننا نشجع على إجراء حوار 
منتظم بين املوظف واإلدارة. 

توطين الوظائف
تتفق Ooredoo مع الرؤى الوطنية للدول التي نتواجد فيها، كما أن الشركة ملتزمة بدعم تطوير 
املواهب املحلية. وُتعُد معدالت توطين الوظائف في أسواقنا مرتفعة بشكل عام، وتزيد نسبتها 

في معظم أسواقنا على 90%. أما في الدول التي تكون فيها معدالت شغل الوظائف من 
قبل مواطني تلك الدول، مثل قطر، فقد وضعنا سياسات واستراتيجيات شاملة موضع التنفيذ 

للمساهمة في زيادة توطين الوظائف في قوة العمل.

توظيف املرأة
تميل الشركات التي تنشط في دعم املساواة بين الجنسين إلى اتخاذ قرارات أفضل في العمل، 

والتي قد تسهم في تحقيق أرباحًا أفضل مقارنة بالشركات التي يكون فيها التنوع أقل. كما أن 
توظيف املرأة ُيعُد أحد املحاور الرئيسية الستراتيجية املسؤولية االجتماعية للشركة، مع االهتمام 

بوجه خاص باملساواة في األجور واملعاملة، واملساواة في التمثيل في فرق اإلدارة ومجالس 
إدارة الشركات، وإتاحة املجال للمساواة في القدرة على االستفادة من فرص التدريب وبناء 

املستقبل الوظيفي.

وبناًء على سياسة املوارد البشرية، والتزامنا بمبدأ تكافؤ الفرص، فقد أطلقنا عددًا من املبادرات 
التي صممت لتسهيل دخول النساء إلى أماكن العمل، وتمكينهن من الوصول إلى تكنولوجيا 

املعلومات واستخدامها بطريقة تناسبهن.

ولقراءة املزيد عن الكيفية التي نقوم من خاللها بتمكين املرأة في أسواقنا املختلفة، يمكن زيارة 
.www.ooredoo.com الجزء الخاص بتمكين املرأة على موقعنا على اإلنترنت

التدريب والتطوير املهني
نحن ملتزمون باالستثمار في تطوير القادة الشباب من املواطنين، وتركز على فرص التدريب 

والتطوير والدعم. وتتضمن خطة إدارة املوارد البشرية جميع العناصر املتعلقة بتعويضات 
املوظفين، وتخطيط تعاقب املوظفين، ورفاهية املوظفين، وساعات العمل، وتوفير بيئة آمنة 

للعمل، وإسداء املشورة للموظفين. 

وننفذ عددًا من البرامج لتطوير املواهب واالحتفاظ بها، مثل خطط تطوير األفراد، وبرامج تطوير 
القيادة واإلدارة، باإلضافة إلى التدريب والتوجيه. ويمكن برنامجنا التعليمي املوظفين من متابعة 

برامج تعليمية تقود إلى حصولهم على شهادات دراسية أو شهادات عليا لتسريع مسيرتهم 
املهنية. ولضمان أن يشعر موظفونا بالرضا والتحفيز وااللتزام، فإننا نقوم بإجراء استبيانات بشكل 
منتظم وذلك ضمن برنامجنا ملؤشر الصحة التنظيمية والذي تستخدم نتائجة لوضع استراتيجيات 

املوارد البشرية في جميع أسواقنا. 

الصحة والسالمة
التزمت Ooredoo رسميًا بتحديد ودراسة ومنع جميع مخاطر الصحة والسالمة ، والعمل على 

 التحكم في املخاطر املبينة في سياستها للجودة والصحة والسالمة والبيئة QHSE. وتطبق 
 OHSAS 18001( بعض أسواقنا مثل إندونيسيا وتونس نظامًا إلدارة الصحة املهنية والسالمة 

وISO 45001 على الترتيب(.

وكذلك، فإننا نتوقع أن يولي مقدمو الخدمات لنا أهمية قصوى فيما يتعلق بالصحة والسالمة، بما في 
ذلك متطلبات الصحة والسالمة في عقودنا. ونحرص على ضمان أن يقوم مقدمو الخدمات بتقديم:

تقييم للمخاطر  	
تنفيذ أنظمة للسماح بالعمل،  	
تنفيذ دورات توجيهية وتدريبية على مسائل الصحة والسالمة والبيئة 	
وتنفيذ تفتيش دوري حول ما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة. 	
عقد اجتماعات للجنة والقيام بتمارين على حاالت الطوارئ. 	

وتشــرف على تلك العملية فرق عمل الصحة والســالمة والبيئة لدينا، وتقوم بتقييم دوري 
وزيارات للمواقع وتســتجيب ألي مســائل مهمة من خالل تفعيل الضوابط ووضع خطط التحســين 

موضع التنفيذ. 

كما أننا أكدنا خالل جائحة كوفيد-19 الحرص على سالمة موظفينا من خالل تطبيق معايير عدة 
مثل تفعيل بروتوكول للصحة في مراكزنا، وتكثيف االحتياطات الصحية مثل وضع الكمامات، 

والتباعد االجتماعي، والعمل من املنزل كلما كان ذلك ممكنًا.

تطوير موظفينا

نحن في Ooredoo نتعامل مع مسألة حماية البيئة مركزين على الجوانب املتعلقة بأثر أعمالنا 
على البيئة. وألننا من الشركات الرائدة في قطاع االتصاالت، فإننا نبذل قصارى جهدنا للتقليل من 

آثارنا السلبية على البيئة.

الحفاظ على املوارد
يمكن لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن يكونا عاملي تمكين مهمين ألسلوب الحياة 

املستدام، وذلك عبر تقليل الحاجة للسفر الزائد عن الحاجة. لكن، ومع ذلك فإننا نوجه قوتنا نحو ترك 
أثر بيئي إيجابي من خالل االستثمار في التكنولوجيا. فمن جهة، فإن تشغيل شبكاتنا ينتج عنه 

استهالك املوارد. ومع ذلك، فإن شركاتنا مستمرة في العمل للتقليل من ذلك األثر البيئي طوال 
العام والتركيز على توظيف مبدأ الكفاءة في استخدام املوارد. فسياسة أنظمتنا إلدارة الجودة 
والصحة والسالمة والبيئة QHSE توجه أسلوبنا للتقليل من اآلثار السلبية على البيئة واالمتثال 

.ISO 14001 للمعيار

الطاقة والكربون واالنبعاثات
إن األثر البيئي الرئيسي لتشغيل شبكات االتصاالت ينتج عن الطاقة املستخدمة في ذلك. وفيما 
يتعلق بالطاقة واالنبعاثات، فإننا نعتزم خفض وترشيد استهالك الطاقة، وبالتالي جميع االنبعاثات 

الجوية الناتجة عن استهالك الطاقة. وقد أدى نشر شبكة 5G في بعض أسواقنا في اآلونة األخيرة، 
باإلضافة إلى الزيادة امللحوظة في استخدام الخدمات عبر اإلنترنت، وما ترتب على ذلك من زيادة 

في حركة البيانات خالل جائحة كوفيد-19، إلى زيادة استهالك الطاقة بشكل عام. 

ولكي نتمكن من إدارة ارتفاع األثر الناتج عن التطور التكنولوجي والجائحة العاملية، قمنا بإطالق عدد 
من املبادرات في أسواقنا املختلفة. فالنتائج املبينة أدناه تستند إلى الخفض الذي حققناه في 

عدد من مواقع شبكات الجوال حيث تم تنفيذ عدد من املزايا الخاصة بالشبكات )في ظروف حركة 
ثابتة(. وسنواصل العمل في اختبار حلول تعمل بالطاقة الشمسية الهجينة التي بدأنا بتجربتها في 

2019 مع عدد من مواقع شبكات الجوال. 

وقد يؤدي تنفيذ Micro-DTX إلى تحقيق فوائد فيما يتعلق بتوفير الطاقة نتيجة إلغالق مضخمات 
الطاقة )PA( واملخصصة لشبكة LTE Cell طوال فترة رموز OFDM الفردية في األوقات التي يحدد 
الجدول الزمني فيها عدم وجود إشارة ربط سفلي )DL( التي يجب إرسالها هوائيًا. وكمثال على 

ذلك، فإن مزايا Micro-DTX التي تم تنفيذها في جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، أدت إلى خفض استهالك 
الطاقة بنسبة %4.5.

حماية بيئتنا

%90 
 تصل نسبة معدالت توطين 

 الوظائف في شركاتنا العاملة 
إلى أكثر من %90 

أهداف التنمية املستدامة

ونمو االقتصاد 8 العمل الالئق 
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وفي Ooredoo الكويت، فقد أدى نشر ميزة توفير الطاقة بالرمز إلى خفض استهالك الطاقة 
بنسبة 4.8%. أما استخدام ميزة PSU للتحكم الذكي، وهي وحدة ملراقبة الطاقة )PMU( فقد نجح 

في تمكين أدنى عدد من وحدات تزويد الطاقة الالزمة لتوفير احتياجات BTS للطاقة وأدت جهود 
تنفيذ معدات توفير استهالك الطاقة في Ooredoo تونس إلى تحقيق وفر في استهالك الطاقة 

بنسبة %3.8. 

ويمكــن نظــام NR، الذكــي لجدولــة توفير الطاقة والذي يعمل على شــبكات 5G، املحطات 
األساســية من تعديل فاصل بث (Remaining Minimum System Information )RMSI أو عدد إطارات 

الترحيــل PFs أو تحويــل البيانــات إلــى رمــوز أو فترات زمنية. فهــذه الزيادة في عدد الفترات الزمنية 
التــي يتوقــف فيهــا نقــل البيانــات تعتبر فرصة تشــير إلى تأثيــر توفير الطاقة ما يؤدي إلى خفض 
اســتهالك الطاقة. وأدى تفعيل هذه اآللية في Ooredoo الكويت إلى خفض اســتهالك الطاقة 

بنســبة بلغت %10.75. 

وتمكن ميزة مفتاح إغالق الناقالت املتعددة RNC من إغالق واحد أو أكثر من الناقالت بناًء على 
مستوى حمل الحركة في حاالت التغطية املشتركة لناقالت متعددة، ما يقلل من استهالك 

الطاقة في NodeB. ففي Ooredoo عمان، وصلت كفاءة استهالك الطاقة إلى 5.5% بعد استخدام 
اآللية السابقة. 

ويتم اعتماد وحدة توفير الطاقة املوجودة في الحلول ذاتية التنظيم SON في بعض شركات 
مجموعة Ooredoo. وصممت هذه الوحدة لتقليل استهالك الطاقة لشبكات الراديو. إذ تؤدي أعمال 

وحدة توفير الطاقة إلى إغالق الناقالت غير املستغلة مع مستويات الحركة األقل من حد معين 
وفي إطار زمني محدد خالل الساعات التي تقل فيها الحركة. وفي Ooredoo تونس، تم خفض 

استهالك الطاقة بنسبة %1.4. 

وبدأت بعض شركات Ooredoo بالتحول من استخدام بطاريات VLRA كمورد للطاقة إلى استخدام 
بطاريات أيون الليثيوم. فبطاريات أيون الليثيوم تعبر أكثر صداقة للبيئة لعدم احتوائها على مواد 

سامة مثل الرصاص. كما أن بطاريات VLRA تبدأ بالتراجع فور بلوغ درجة الحرارة 25 مئوية، ومع كل 
زيادة بخمس درجات مئوية يقل عمر البطارية أكثر. وعند وصول درجة الحرارة إلى 45، ستتوقف 

البطارية عن العمل. بينما يمكن لبطاريات أيون الليثيوم االستمرار بالعمل فوق درجة 45 مئوية 
دون تأثير على أدائها، ما يعني أن متطلبات تبريد الهواء يمكن خفضها دون املخاطرة بسالمة 

املعدات، وما يؤدي بالتالي إلى خفض استهالك الطاقة. 

وبدأت إندوسات Ooredoo باستخدام بطاريات أيون الليثيوم في جميع مواقعها الجديدة. وفي 2021 
سجلت شبكة إندوسات Ooredoo استخدام بطاريات أيون الليثيوم في 31% من مواقعها، وهي 

زيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2020. 

وقامت آسياسيل بشراء 450 من معدات املواقع الهجينة )بطاريات أيون الليثيوم( لتبدأ في انتقال 
مواقعها البعيدة، التي يبلغ عددها أكثر من 800 موقع، إلى وضع الطاقة الهجينة املوفرة. كما أن 

استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة يتم دراسته في مجموعة Ooredoo. إذ أن الطاقة 
الشمسية تستخدم في املواقع البعيدة التي يلزمها استخدام مولدات الطاقة العاملة بالديزل 

طول الوقت. يذكر أن املولدات العاملة بالديزل تحتاج إلى صيانة دورية، وإلى تزويدها بالوقود 
باستمرار، ما يتسبب بانقطاع الخدمة حين يتعذر إجراء الصيانة الالزمة. وباإلضافة إلى ما سبق، فإن 

استخدام الطاقة الشمسية واألنظمة الهجينة يؤدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويقلل 
من أثر توفر الصيانة، في الوقت الذي يطول فيه وقت استهالك الوقود. وقد نفذنا حلول الطاقة 
الشمسية في العراق وقطر والكويت، ونهدف إلى توسيع هذا االستخدام في مختلف شركات 

املجموعة بعد دراسة آثاره وتحليلها.

إدارة املياه والنفايات
نقوم بإدارة آثار عملياتنا فيما يتعلق بالنفايات واملياه في ضوء سياسة الجودة والصحة والسالمة 
والبيئة QHSE. كما أننا نلتزم التزاما رسميًا بخفض النفايات الخطرة وغير الخطرة واملحافظة على 
استخدام املوارد من خالل خفض استخدام املواد واملياه. ونطبق في أسواقنا مبادرات مختلفة 

في إطار النظم السارية واملتطلبات والحقائق. 

وفي إطار برنامجنا إلعادة التدوير، يتم جمع مخلفات األوراق والبالستيك من مبانينا اإلدارية وإعادة 
تدويرها من خالل مقاولين معتمدين. أما في قطر، فقد طبقنا مبادرة للتوقف عن استخدام 

األوراق، فأصبحت جميع مراكزنا ال تستخدم األوراق حاليًا، فيما انتقل 99% من عمالئنا الستخدام 
الفواتير اإللكترونية، باإلضافة إلى تحويل معظم أعمالنا إلى أعمال إلكترونية. باإلضافة إلى أن 

جميع الطابعات في الشركة قد تم إعدادها للطباعة على وجهي الورقة، مع تحديد عدد األوراق 
التي يمكن ألي موظف طباعتها كل شهر. وألننا ندرك أثر النفايات االلكترونية، فإننا نقوم بإعادة 

تدوير أو التخلص بشكل مناسب من النفايات االلكترونية، مثل البطاريات. 

وسندرس في املستقبل تقييم دورة حياة املنتجات خالل مرحلة املشتريات للتقليل من اآلثار 
التي نتركها على البيئة.

 13.2.  العمل على إدراج معايير التغير املناخي في السياسات واالستراتيجيات 
والتخطيط الوطني.

13.3.  العمل على تحسين التعليم، وزيادة الوعي والقدرة املؤسسية والبشرية فيما يتعلق 
بالتخفيف من مخاوف التغير املناخي، والتأقلم معه، والتقليل من آثاره والتأقلم معه. 

12.2.  بحلول 2030 يجب العمل على تحقيق اإلدارة املستدامة واستخدام املوارد الطبيعية بكفاءة. 
12.5.  بحلول 2030، يجب أن نكون قد نجحنا وبشكل كبير في خفض إنتاج املخلفات، من خالل املنع 

والتقليل وإعادة التدوير وإعادة االستخدام.

تحولت Ooredoo قطر في 2021 إلى اســتخدام الطاقة الكهربائية التي توفرها شــركة كهرماء 
عبــر شــبكتها لنقــل الطاقــة فــي مواقع GSM التابعــة لـ Ooredoo، بداًل من االعتماد على مولدات 

الكهربــاء العاملــة بوقــود الديــزل. ومــن املتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض اســتهالك الطاقة، وبالتالي 
تقليل االنبعاثات. 

سعت Ooredoo الكويت للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وسبل العيش املستدام، 
وتعاونت في ذلك الشأن مع مكتب املنسق للشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة( وذلك 

إلطالق حملة »العنصر البشري« التي تهدف للتوعية بالحاجة للتضامن مع السكان الذي كانوا أكثر 
تضررًا بالحاالت الطارئة الناجمة عن التغير املناخي. 

حصلت Ooredoo تونس على شهادة ISO 50001 في إدارة الطاقة، فقد نجحت في نشر ميزة 
السلكية للحفاظ على الطاقة، وتحديث شبكتها. كما تم إغالق الشبكات غير العاملة. وقامت 

كذلك بإعادة تصميم البنية التحتية ملواقع الشركة من خالل ترشيد استخدام الطاقة. 

وفي Ooredoo املالديف، تم تزويد جميع األجهزة الكهربائية بمحوالت لخفض استهالك الطاقة. 
باإلضافة إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة من خالل طرح نظام الفواتير اإللكترونية، وتركيب 

أنظمة إضاءة صديقة للبيئة في بناية املكاتب. 

 قامت Ooredoo الكويت بتركيب حساســات للحركة في أنظمة التحكم باإلضاءة لخفض 
استهالك الكهرباء. 

قامت كل من Ooredoo قطر وآسياسيل باستبدال املصابيح التقليدية بمصابيح LED في مختلف 
مرافق Ooredoo للتوفير في استهالك الطاقة. 

تم في Ooredoo فلسطين استخدام آالت لتمزيق الورق تبلغ طاقتها مجتمعة 20 طنًا ويستخدم 
الورق املمزق إلعادة التدوير. 

أعدت Ooredoo الجزائر حاويات الستخدامها في إعادة تدوير أغطية الزجاجات في مختلف مناطق 
الجزائر، لصالح املنظمات املحلية غير الحكومية التي تدعم جمعية أطفال القمر«. 

قامت Ooredoo ميانمار بتصغير حجم بطاقة شرائح خطوط االتصال األمر الذي سيسهم في 
تقليل النفايات البالستيكية. كما قامت الشركة باستبدال مولدات الكهرباء بالربط مع شبكة توزيع 

الكهرباء، مع اتخاذ الطاقة الشمسية والبطاريات كمصدر احتياطي وذلك للتقليل من استخدام 
الهيدروكربون، والحد من التلوث مع خفض التكاليف. 

قامت Ooredoo املالديف بتحويل جميع إجراءاتها الداخلية إلى رقمية، ما ألغى الحاجة الستخدام 
الورق والطباعة في مكان العمل. 

يتوفر مزيد من التفاصيل حول بيانات تقرير االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة في 
.http://ore.do/3uu88 النسخة املوجودة على املوقع اإللكتروني لهذا التقرير

%3.5  
 زيادة بنسبة تصل إلى 3.5% في 
مزايا توفير الطاقة األكثر انتشارًا.

أهداف التنمية املستدامة

املسؤوالن  12 االستهالك واإلنتاج 

أهداف التنمية املستدامة

املناخي  13 العمل 
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مؤشرات األداء البيئي
يختلف مستوى التفاصيل للبيانات التي يتم اإلفصاح عنها حسب كل واحدة من الشركات العاملة، إذ أن بعض مؤشرات األداء األساسية لم يتم تتبعها 

بعد، أو أن البيانات الالزمة غير متوفرة من بعض الشركات. ومن جانبنا، فنحن ملتزمون بتطوير عملية جميع البيانات من خالل توحيد وتتبع مزيد من 
املعلومات في املستقبل.

مؤشرات األداء البيئي. 1
الطاقة واالنبعاثات

 قطر

201920202021الوحدةالطاقة

638741733غيغا جول / قوة العمل شدة الطاقة 
االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 

غازات منبعثة تستخدم كوقود(
437,532442,141480,907غيغا جول

397,573470,574405,921غيغا جولاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(

222غيغا جولكمية الطاقة املتجددة التي تم توليدها 
كمية النقص في استهالك الطاقة كنتيجة مباشرة 

ملبادرات املحافظة على الطاقة والكفاءة
3,842غير متوفرغير متوفرغيغا جول

201920202021الوحدةغازات الدفيئة 

93,710102,77295,477إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
71.683.478.9غازات الدفيئة/ قوة العملشدة غازات الدفيئة

34,18432,31734,702إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(

59,52670,45560,775إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

 الجزائر

201920202021الوحدةالطاقة 

6,2375,67724,120كيلو وات/ قوة العملشدة الطاقة 
االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 

غازات منبعثة تستخدم كوقود(
32,22033,40726,392كيلو وات ساعة

18,098,78916,831,87464,952,375كيلو وات ساعةاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(

201920202021الوحدةغازات الدفيئة 

3.963.6115.34إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
11,51910,71341,316غازات الدفيئة/ قوة العملشدة غازات الدفيئة 

7.998.286.54 إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(
11,51110,70541,310إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

تم تحديث قيماالستهالك غير املباشر للطاقة لعام 2021 في Ooredoo الجزائر بما فيها استهالك الطاقة في مراكز البيانات ومواقع الشبكة.

 العراق

201920202021الوحدةالطاقة 

االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 
غازات منبعثة تستخدم كوقود(

52,892,75355,560,00062,000,000لتر

65,181,39467,325,53681,942,318كيلو وات ساعةاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(

كمية النقص في استهالك الطاقة كنتيجة مباشرة 
ملبادرات املحافظة على الطاقة والكفاءة

2,527,2462,567,2475,726,032لتر

201920202021الوحدةغازات الدفيئة

187,979196,682224,105إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
143,720150,968168,467 إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(

44,25845,71455,639إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

56.2560.2877.44 غازات الدفيئة/ قوة العمل شدة غازات الدفيئة

 الكويت 

201920202021الوحدةالطاقة

725792881غيغا جول / قوة العمل شدة الطاقة 
االستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(/ مراكز البيانات + 

60 موقع
3,429,4123,736,9863,621,362كيلو وات ساعة

HQ/ )17,857,45010,738,30019,800,000كيلو وات ساعةاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء

االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 
غازات منبعثة تستخدم كوقود(  

8,060,1248,652,6728,552,064لتر

201920202021الوحدةغازات الدفيئة 

24,57826,42726,064إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
545965غازات الدفيئة/ قوة العملشدة غازات الدفيئة

21,90123,51123,238إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(

2,6772,9162,826إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

املعلومات التي وفرتها Ooredoo الكويت حول انبعاثات غازات الدفيئة )منظور 2( تتضمن استهالكها للطاقة من مركز بيانات SBA ومقر الشركة 
الرئيسي، و60 موقعًا. ولم تتمكن Ooredoo الكويت من ضم بقية املواقع )ما يقارب 2240 موقع( في هذا الرقم متضمن في قيمة إيجار املوقع.

 املالديف

201920202021الوحدةالطاقة

االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 
غازات منبعثة تستخدم كوقود(

888,5521,070,6681,212,000لتر

4,7394,8844,931غيغا جولاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(

6,2216,2216,221غيغا جولكمية الطاقة املتجددة التي تم توليدها 

كمية النقص في استهالك الطاقة كنتيجة مباشرة 
ملبادرات املحافظة على الطاقة والكفاءة

6,2216,2216,221غيغا جول

201920202021الوحدةغازات الدفيئة

3,1913,6724,014إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
2,1542,6032,935 إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(

1,0371,0691,079إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

788غازات الدفيئة/ قوة العمل شدة غازات الدفيئة

 ميانمار

201920202021الوحدةالطاقة

االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 
غازات منبعثة تستخدم كوقود(

26,157,01925,698,93023,425,530لتر

66,274,47373,025,00931,234,012كيلو وات ساعةاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(

201920202021الوحدةغازات الدفيئة

97,23998,65975,983إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
71,07469,82963,652 إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(

26,16528,83012,331إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

10511689غازات الدفيئة/ قوة العمل شدة غازات الدفيئة

مؤشرات أداء االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة
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 عمان 

201920202021الوحدةالطاقة

469494615غيغا جول / قوة العمل شدة الطاقة 
االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 

غازات منبعثة تستخدم كوقود(
2,122,0122,456,9172,519,834لتر )ديزل( 

105,215,950105,307,718134,634,523كيلو وات ساعةاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(

201920202021الوحدةغازات الدفيئة

77,20878,18098,264إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
78.3081.18103.44 غازات الدفيئة/ قوة العمل شدة غازات الدفيئة

5,7666,6766,847 إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(

71,44271,50491,417إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

 فلسطين 

201920202021الوحدةالطاقة

759867غيغا جول / قوة العمل شدة الطاقة 
االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 

غازات منبعثة تستخدم كوقود(
802,3931,374,066891,048لتر

2,402,6231,791,7561,870,174كيلو وات ساعةاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(

201920202021الوحدةغازات الدفيئة

3,8744,9973,740إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
786غازات الدفيئة/ قوة العملشدة غازات الدفيئة

2,1803,7342,421إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(

1,6941,2631,318إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

 تونس 

201920202021الوحدةالطاقة

179166212غيغا جول / قوة العمل شدة الطاقة 
االستهالك املباشر للطاقة )غاز طبيعي، ديزل، غاز نظيف، 

غازات منبعثة تستخدم كوقود(
28,61320,96020,720غيغا جول

260,866243,837295,883غيغا جولاالستهالك غير املباشر للطاقة )كهرباء(

1,0391,0391,039غيغا جولكمية الطاقة املتجددة التي تم توليدها 

0.60.70.7غيغا جول / قوة العمل شدة الطاقة املتجددة
كمية النقص في استهالك الطاقة كنتيجة مباشرة 

ملبادرات املحافظة على الطاقة والكفاءة
4756,0165,719غيغا جول

201920202021الوحدةغازات الدفيئة

42,08238,93746,925إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
26.124.531.5غازات الدفيئة/ قوة العملشدة غازات الدفيئة

1,9651,4391,423إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )منظور 1(

40,11737,49845,502إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات الدفيئة غير املباشرة )منظور 2(

 .Anthesis Group تم تقدير انبعاثات الدفيئة باستخدام أداة حساب بروتوكول غاز الدفيئة التي صممت وصنعت من قبل
The GHG Emissions Calculation Tool | Greenhouse Gas Protocol (ghgprotocol.org)

Document: GHG Emissions Calculation Tool_0.xlsx (live.com)

,Institute for Global Environmental Strategies )2021( وفقًا لـ )وقد تم تخصيص عوامل االنبعاثات )ملعظم الدول
List of Grid Emission Factors, version 10.11. Available at: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors

عامل االتبعاثات الخاص بدولة قطر تم أخذه من تقرير صادر عن حركة الشباب العربي للمناخ  التي تشمل عوامل االنبعاثات من جميع القطاعات في 
(Householdcarbonfootprint-EF-document.pdf (aycmqatar.org .البصمة الكربونية للمنازل القطرية

واستندت جميع عوامل التحويل إلى كيلو وات ساعة وثاني أكسيد الكربون على تقارير غاز الدفيئة
Greenhouse gas reporting: conversion factors 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

(Document: conversion-factors-2021-condensed-set-most-users.xls (live.com

ويمكن ملجموعة Ooredoo أن تجري تغييرات مستقباًل لتحسين دقة التقديرات في إطار عملية أوسع لالستمرار في تحسين هذه العملية في حال  
تم التوصل إلى أساليب أفضل في حساب انبعاثات الدفيئة. 

املياه والنفايات

 قطر

201920202021الوحدةاملياه

79,20590,69186,559م3كمية املياه العذبة املستخدمة أو التي تم شراؤها
60.573.671.5م3/ قوة العمل شدة املياه

201920202021الوحدةالنفايات 

123.3137.4145.7طنمجموع النفايات الخطرة التي تم التخلص منها
5.913.214.6طنمجموع النفايات غير الخطرة التي تم التخلص منها

67%69%65%%النسبة املئوية للنفايات الخطرة التي تم إعادة تدويرها
81%87%73%%النسبة املئوية للنفايات غير الخطرة التي تم إعادة تدويرها

84.4108.2109.7طنمجموع النفايات التي تم تدويرها

 الجزائر 

201920202021الوحدةاملياه

14,13716,64016,964م3كمية املياه العذبة املستخدمة أو التي تم شراؤها
566م3/ قوة العمل شدة املياه

201920202021الوحدةالنفايات 

921213.5طنمجموع النفايات الخطرة التي تم التخلص منها
900غير متوفرغير متوفرطنمجموع النفايات غير الخطرة التي تم التخلص منها

0.01%غير متوفرغير متوفر%النسبة املئوية للنفايات الخطرة التي تم إعادة تدويرها
0%غير متوفرغير متوفر%النسبة املئوية للنفايات غير الخطرة التي تم إعادة تدويرها

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةاملياه

ISO 14001 25%غير متوفرغير متوفر%النسبة املئوية للمكاتب الحاصلة على شهادة

31,799غير متوفرغير متوفرم3كمية املياه العذبة املستخدمة أو التي تم شراؤها

14.6غير متوفرغير متوفرم3/ قوة العمل شدة املياه

 الكويت 

201920202021الوحدةاملياه

17,55813,75219,303م3كمية املياه العذبة املستخدمة أو التي تم شراؤها

201920202021الوحدةالنفايات 

1166085طنمجموع النفايات غير الخطرة التي تم التخلص منها
50%40%60%%النسبة املئوية للنفايات غير الخطرة التي تم إعادة تدويرها

 عمان 

201920202021الوحدةاملياه

767غير متوفرغير متوفرم3كمية املياه العذبة املستخدمة أو التي تم شراؤها
32غير متوفرغير متوفرم3املياه العذبة املستخدمة التي أنتجتها الشركة

0.8غير متوفرغير متوفرم3/ قوة العمل شدة املياه
201920202021الوحدةالنفايات 

0.02غير متوفرغير متوفرطنمجموع النفايات الخطرة التي تم التخلص منها
322929طنمجموع النفايات غير الخطرة التي تم التخلص منها

8%غير متوفرغير متوفر%النسبة املئوية للنفايات الخطرة التي تم إعادة تدويرها
34.83636.5%النسبة املئوية للنفايات غير الخطرة التي تم إعادة تدويرها

3غير متوفرغير متوفرطنمجموع النفايات التي تم تدويرها
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 تونس 

201920202021الوحدةاملياه

23,53715,88720,796م3كمية املياه العذبة املستخدمة أو التي تم شراؤها
14.61014م3/ قوة العمل شدة املياه

201920202021الوحدةالنفايات 

غير متوفرغير متوفرطنمجموع النفايات الخطرة التي تم التخلص منها
34.526.5طنمجموع النفايات غير الخطرة التي تم التخلص منها

غير متوفرغير متوفر%النسبة املئوية للنفايات الخطرة التي تم إعادة تدويرها
26%87%%النسبة املئوية للنفايات غير الخطرة التي تم إعادة تدويرها

غير متوفرغير متوفرطنمجموع النفايات التي تم تدويرها

مؤشرات األداء االجتماعي. 2

 قطر 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

1,3091,2321,210العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
1,3091,2321,210العددعدد املوظفين بدوام كامل

000العددعدد املوظفين بدوام جزئي
551348العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )ذكور(
24414العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )إناث(

791762العددالعدد الكلي للموظفين الجدد
261326العددعدد املوظفين الذين عادوا للعمل بعد انتهاء إجازة األمومة

136112110العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18
522464425العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  
651656675العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 الجزائر 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

2,9072,9712,694العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
2,8522,9062,648العددعدد املوظفين بدوام كامل

556546العددعدد املوظفين بدوام جزئي
18212032العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )ذكور(
1145416العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )إناث(

29617448العددالعدد الكلي للموظفين الجدد
709661357العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18

1,5391,5361,395العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  

659774942العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 الكويت 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

456448398العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
455447397العددعدد املوظفين بدوام كامل
111العددعدد املوظفين بدوام جزئي

37العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )ذكور(
9العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )إناث(

46--العددالعدد الكلي للموظفين الجدد
473834العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18

213206184العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  
196204180العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

2,8302,2582,171العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
2,8302,2582,171العددعدد املوظفين بدوام كامل

308237168العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18
980809802العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  
1,5421,2121,201العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 العراق 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

3,3423,2632,894العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
2,9902,9042,814العددعدد املوظفين بدوام كامل

35235980العددعدد املوظفين بدوام جزئي
43714288العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )ذكور(
1218626العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )إناث(

558228114العددالعدد الكلي للموظفين الجدد
227129169العددإجازة أمومة

214121158العددإجمالي عدد املوظفين الذين عادوا للعمل بعد انتهاء إجازة األمومة
1,026857546العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18

1,3721,3671,289العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  

9441,0391,059العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 
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 املالديف 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

475478473العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
370367365العددعدد املوظفين بدوام كامل
105111108العددعدد املوظفين بدوام جزئي

6552101العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )ذكور(
442346العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )إناث(

10975147العددالعدد الكلي للموظفين الجدد
91214العددإجازة أمومة

91214العددإجمالي عدد املوظفين الذين عادوا للعمل بعد انتهاء إجازة األمومة
259238215العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18

158183194العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  
585764العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 ميانمار 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

928852850العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
928852850العددعدد املوظفين بدوام كامل
–--العددعدد املوظفين بدوام جزئي

11013625العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )ذكور(
87615العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )إناث(

19719730العددالعدد الكلي للموظفين الجدد
413534العددإجازة أمومة

413534العددإجمالي عدد املوظفين الذين عادوا للعمل بعد انتهاء إجازة األمومة
439403291العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18

317352405العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  
566692العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 عمان 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

986963950العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
986963950العددعدد املوظفين بدوام كامل

154120103العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18
607579572العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  
225264275العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 فلسطين 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

534619622العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
534512522العددعدد املوظفين بدوام كامل
107100-العددعدد املوظفين بدوام جزئي

582942العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )ذكور(
26923العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )إناث(

843865العددالعدد الكلي للموظفين الجدد
223305309العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18

275274272العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  
364041العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 تونس 

201920202021الوحدةحجم قوة العمل

1,6151,5911,490العددالعدد اإلجمالي للموظفين )باستثناء املتدربين والطلبة واملوظفين الخارجيين(
1,4861,4661,330العددعدد املوظفين بدوام كامل

129125160العددعدد املوظفين بدوام جزئي
692518العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )ذكور(
401711العددموظفين تم تعيينهم حديثًا )إناث(

1094229العددالعدد الكلي للموظفين الجدد

163136113العددقوة العمل حسب العمر  من 30-18
707.5626485العددقوة العمل حسب العمر  من 40-31  
744829892العددقوة العمل حسب العمر أكبر من 41 

 قطر 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

2.9%5%2.9%)%(معدل دوران املوظفين 
386135العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 الجزائر 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

6.7%5%19.6%)%(معدل دوران املوظفين 
257135349العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

2.7%1.9%4.5%)%(معدل دوران املوظفين 
1264759العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 العراق 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

7%6.6%7.6%)%(معدل دوران املوظفين 
227217483العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة
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 الكويت 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

24.9%12.7%19.7%)%(معدل دوران املوظفين 
406099العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 ميانمار 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

7%3%2%)%(معدل دوران املوظفين 
212887العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 املالديف 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

8%4%4%)%(معدل دوران املوظفين 
161026العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 عمان 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

3%3%2%)%(معدل دوران املوظفين 
212832العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 فلسطين 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

2.3%0.3%0.9%)%(معدل دوران املوظفين 
575742العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 تونس 

201920202021الوحدةحركة دوران املوظفين

14.5%3.4%5.6%)%(معدل دوران املوظفين 
9456218العددإجمالي عدد املوظفين الذين تركوا العمل في الشركة

 قطر 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

80%80%80%)%(النسبة املئوية ملشاركة املوظفين

 الجزائر 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

61%49%غير متوفر)%(النسبة املئوية ملشاركة املوظفين

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

غير متوفر82%غير متوفر)%(النسبة املئوية ملشاركة املوظفين

 العراق 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

505365)%(النسبة املئوية ملشاركة املوظفين

 الكويت 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

90%70%غير متوفر)%(النسبة املئوية ملشاركة املوظفين

 املالديف 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

89%87%89%)%(النسبة املئوية ملشاركة املوظفين

 ميانمار 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

)ECHO( النسبة املئوية ملشاركة املوظفين)%(72%51%غير متوفر

)GPTW( النسبة املئوية ملشاركة املوظفين)%(%غير متوفر81%79

 عمان 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

59%56%71%)%(النسبة املئوية ملشاركة املوظفين

 تونس 

201920202021الوحدةمشاركة املوظفين 

71%70%80%)%(النسبة املئوية ملشاركة املوظفين

 قطر 

201920202021الوحدةآلية التظلمات

38219العددعدد التظلمات التي تم تقديمها خالل الفترة التي يغطيها التقرير
888العددعدد التظلمات التي تم دراستها أو حلها

 الكويت 

201920202021الوحدةآلية التظلمات

14غير متوفر11العددعدد التظلمات التي تم تقديمها خالل الفترة التي يغطيها التقرير
12غير متوفر3العددعدد التظلمات التي تم دراستها أو حلها

عدد التظلمات التي تم تقديمها قبل الفترة التي يغطيها التقرير والتي تم حلها 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير

غير متوفرغير متوفرغير متوفرالعدد

 املالديف 

201920202021الوحدةآلية التظلمات

101العددعدد التظلمات التي تم تقديمها خالل الفترة التي يغطيها التقرير
101العددعدد التظلمات التي تم دراستها أو حلها

عدد التظلمات التي تم تقديمها قبل الفترة التي يغطيها التقرير والتي تم حلها 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير

000العدد

 ميانمار 

201920202021الوحدةآلية التظلمات

100العددعدد التظلمات التي تم تقديمها خالل الفترة التي يغطيها التقرير
100العددعدد التظلمات التي تم دراستها أو حلها

عدد التظلمات التي تم تقديمها قبل الفترة التي يغطيها التقرير والتي تم حلها 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير

000العدد
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 عمان 

201920202021الوحدةآلية التظلمات

79غير متوفرالعددعدد التظلمات التي تم تقديمها خالل الفترة التي يغطيها التقرير
79غير متوفرالعددعدد التظلمات التي تم دراستها أو حلها

عدد التظلمات التي تم تقديمها قبل الفترة التي يغطيها التقرير والتي تم حلها 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير

79غير متوفرالعدد

 فلسطين 

201920202021الوحدةآلية التظلمات

1850العددعدد التظلمات التي تم تقديمها خالل الفترة التي يغطيها التقرير
1850العددعدد التظلمات التي تم دراستها أو حلها

عدد التظلمات التي تم تقديمها قبل الفترة التي يغطيها التقرير والتي تم حلها 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير

350العدد

 تونس 

201920202021الوحدةآلية التظلمات

-00العددعدد التظلمات التي تم تقديمها خالل الفترة التي يغطيها التقرير
-00العددعدد التظلمات التي تم دراستها أو حلها

عدد التظلمات التي تم تقديمها قبل الفترة التي يغطيها التقرير والتي تم حلها 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير

-00العدد

 قطر 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

42.5%47.7%43.7%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا 
43.5%42.1%41.1%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 الجزائر 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

90%92%91%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا  
99.6%99.7%99.7%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

69%68%65%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا  
99%99%99%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 العراق 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

60%63%67%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا 
95%96%96%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 الكويت 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

57%60%57%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا  
52%52%52%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 املالديف

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

47%33%38%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا 
92%92%93%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 ميانمار 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

29%36%24%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا 
94%97%96%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 عمان 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

86%78%75%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا  
94%93%92%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 فلسطين 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

100%100%100%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا 
100%100%100%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 تونس 

201920202021الوحدةتوطين الوظائف

96%96%97%)%(معدل توطين وظائف اإلدارة العليا 
99.8%99.8%99.8%)%(معدل التوطيين بين قوة العمل بأكملها 

 قطر 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

329307296العددعدد النساء املوظفات
24.5%24.9%25.1%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

141616العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا
107%107%106%)%(نسبة الراتب األساسي للمرأة إلى راتب الرجل

98%97%95%)%(نسبة مكافآت املرأة إلى مكافآة الرجل

 الجزائر 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

909927833العددعدد النساء املوظفات
31%31%31%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

161917العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا
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 إندونيسيا 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

777648637العددعدد النساء املوظفات
29%2%27%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

897العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا

 العراق 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

591632530العددعدد النساء املوظفات
18%19%18%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

777العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا
16%--)%(نسبة مكافأة املرأة إلى مكافأة الرجل

 الكويت 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

10410292العددعدد النساء املوظفات
23%23%23%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

-11العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا

 املالديف

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

153154149العددعدد النساء املوظفات
32%32%32%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

356العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا

 ميانمار 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

387385356العددعدد النساء املوظفات
45%46%48%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

345العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا
96%96%88%)%(نسبة الراتب األساسي للمرأة إلى راتب الرجل

86%84%86%)%(نسبة مكافأة املرأة إلى مكافأة الرجل

 عمان 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

309303308العددعدد النساء املوظفات
32%31%31%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

123العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا

 فلسطين 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

106139161العددعدد النساء املوظفات
26%22%20%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

111العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا
76%76%76%)%(نسبة الراتب األساسي للمرأة إلى راتب الرجل

81%81%81%)%(نسبة مكافأة املرأة إلى مكافأة الرجل

 تونس 

201920202021الوحدةتوظيف املرأة

578571561العددعدد النساء املوظفات
38%36%36%)%(النسبة املئوية للموظفات من النساء

121413العددعدد النساء في وظائف اإلدارة العليا
38%36%36%)%(نسبة مكافأة املرأة إلى مكافأة الرجل

لم يكن تتبع ساعات وتكلفة التدريب بدقة ممكنا في بعض الحاالت، فقد كان توفيرها يتم إلكترونيًا وليس شخصيًا، وذلك نظرًا للقيود واإلجراءات 
املفروضة خالل جائحة كوفيد 19.

 قطر 

201920202021الوحدةالتدريب

1643العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
1845العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
1543العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

5143العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
1239العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 النسبة املئوية للموظفين الذين يتم مراجعة أداؤهم وتطوير
مستقبلهم الوظيفي

)%(%100%100%100

 الجزائر 

201920202021الوحدةالتدريب

212221العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
182419العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
222121العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

232417العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
191822العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةالتدريب

10719العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
8618العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
11719العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

761العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
10817العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 العراق 

201920202021الوحدةالتدريب

171418العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
161216العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
181418العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

101115العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
151116العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى
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 الكويت 

201920202021الوحدةالتدريب

غير متوفر412العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
غير متوفر615العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
غير متوفر312العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

غير متوفر1212العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
غير متوفر1312العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 املالديف

201920202021الوحدةالتدريب

191922العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
24722العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
172522العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

161121العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
262777العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 ميانمار 

201920202021الوحدةالتدريب

242823العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
232931العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
132013العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

171519العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
161318العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 النسبة املئوية للموظفين الذين يتم مراجعة أداؤهم وتطوير
مستقبلهم الوظيفي

)%(%100%100%100

 عمان 

201920202021الوحدةالتدريب

182323العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
202223العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
182323العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

172223العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
202123العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 فلسطين 

201920202021الوحدةالتدريب

152216العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
152617العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
152118العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

15011العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
18720العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 تونس 

201920202021الوحدةالتدريب

241812العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
23189العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظفة )امرأة(
25189العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف )رجل(

20910العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة العليا
27239العددمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف في اإلدارة الوسطى

 قطر 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

2,764,6082,601,9842,555,520ساعةساعات العمل )املوظفين(
3,043,3923,206,0162,640,000ساعةساعات العمل )املقاولين(

000العددعدد وفيات املوظفين 
000العددعدد وفيات املقاولين

000العددالوقت الضائع على املوظفين بسبب اإلصابات
100العددالوقت الضائع على املقاولين بسبب اإلصابات

000العددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها
110العددمجموعة إصابات املقاولين التي يمكن تسجيلها

000%معدالت تكرار حوادث املوظفين )%(
0.070.060%معدالت تكرار حوادث املقاولين )%(

000%معدل عدد األيام التي تضيع على املوظف )%(
0.0700%معدل عدد األيام التي تضيع على املقاول )%(

000العددحاالت اإلجهاد الحراري
1,83627083ساعةعدد ساعات تدريب املوظفين على الصحة والسالمة 

1.40.20.1ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل موظف
3.30.50.2ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل مواطن موظف

غير متوفر130,2008,100ر.قالتكلفة اإلجمالية للتدريب على متطلبات الصحة والسالمة والبيئة
2,7502,7502,460العددعدد املوظفين املشمولين بتغطية نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

 الجزائر 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

5,581,4405,658,2405,591,968ساعةساعات العمل )املوظفين(
---العددعدد وفيات املوظفين 

1,570822550العددالوقت الضائع على املوظفين بسبب اإلصابات
331311العددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها

0%0.10%معدالت تكرار حوادث املوظفين )%(
49%0.60.3%معدل عدد األيام التي تضيع على املوظف )%(

---العددحاالت اإلجهاد الحراري
غير متوفرغير متوفر5,298ساعةعدد ساعات تدريب املوظفين على الصحة والسالمة 

غير متوفرغير متوفر1.8ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل موظف
غير متوفرغير متوفر1.8ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل مواطن موظف

2,370,2882,558,4624,190,192دينار جزائريالتكلفة اإلجمالية للتدريب على متطلبات الصحة والسالمة والبيئة
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 إندونيسيا 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

5,478,8804,371,4884,330,000ساعةساعات العمل )املوظفين(
غير متوفر2,1122,112ساعةساعات العمل )املقاولين(

000العددعدد وفيات املوظفين 
000العددعدد وفيات املقاولين

000العددالوقت الضائع على املوظفين بسبب اإلصابات
000العددالوقت الضائع على املقاولين بسبب اإلصابات

200العددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها
000العددمجموعة إصابات املقاولين التي يمكن تسجيلها

0.3400%%معدالت تكرار حوادث املوظفين )%(
000%معدالت تكرار حوادث املقاولين )%(

3.400%%معدل عدد األيام التي تضيع على املوظف )%(
000%معدل عدد األيام التي تضيع على املقاول )%(

000العددحاالت اإلجهاد الحراري
9527682,088ساعةعدد ساعات تدريب املوظفين على الصحة والسالمة 

0.634.438.7ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل موظف
37,200,00083,251,500187,500,000روبية إندونيسياالتكلفة اإلجمالية للتدريب على متطلبات الصحة والسالمة والبيئة

 العراق 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

5غير متوفرغير متوفرالعددالوقت الضائع على املوظفين بسبب اإلصابات
5غير متوفرغير متوفرالعددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها

غير متوفرغير متوفرغير متوفر%معدل عدد األيام التي تضيع على املوظف )%(
120غير متوفرغير متوفرساعةعدد ساعات تدريب املوظفين على الصحة والسالمة 

 الكويت 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

763,679798,295700,480ساعةساعات العمل )املوظفين(
670العددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها

 املالديف

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

960,783983,963693,154ساعةساعات العمل )املوظفين(
258,000173,000181,944ساعةساعات العمل )املقاولين(

000العددعدد وفيات املوظفين 
001العددعدد وفيات املقاولين

000العددالوقت الضائع على املوظفين بسبب اإلصابات
000العددالوقت الضائع على املقاولين بسبب اإلصابات

000العددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها
000العددمجموعة إصابات املقاولين التي يمكن تسجيلها

0%0%0%%معدالت تكرار حوادث املوظفين )%(
0%0%0%%معدالت تكرار حوادث املقاولين )%(

0%0%0%%معدل عدد األيام التي تضيع على املوظف )%(
0%0%0%%معدل عدد األيام التي تضيع على املقاول )%(

000العددحاالت اإلجهاد الحراري

 ميانمار 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

2,013,7602,036,0801,966,848ساعةساعات العمل )املوظفين(
غير متوفرغير متوفرغير متوفرساعةساعات العمل )املقاولين(

000العددعدد وفيات املوظفين 
غير متوفرغير متوفرغير متوفرالعددعدد وفيات املقاولين

0%00العددالوقت الضائع على املوظفين بسبب اإلصابات
0%غير متوفرغير متوفرالعددالوقت الضائع على املقاولين بسبب اإلصابات

0%00العددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها
0%غير متوفرغير متوفرالعددمجموعة إصابات املقاولين التي يمكن تسجيلها

0%0%0%%معدالت تكرار حوادث املوظفين )%(
0%غير متوفرغير متوفر%معدالت تكرار حوادث املقاولين )%(

0%0%0%%معدل عدد األيام التي تضيع على املوظف )%(
0%غير متوفرغير متوفر%معدل عدد األيام التي تضيع على املقاول )%(

0%00العددحاالت اإلجهاد الحراري
812821788العددعدد العاملين الذي يغطيهم نظام إدارة والسالمة والصحة املهنية 

 عمان 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

1,8481,8482,532ساعةساعات العمل )املوظفين(
2,1122,1122,453ساعةساعات العمل )املقاولين(

000العددعدد وفيات املوظفين 
000العددعدد وفيات املقاولين

000العددالوقت الضائع على املوظفين بسبب اإلصابات
000العددالوقت الضائع على املقاولين بسبب اإلصابات

000العددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها
000العددمجموعة إصابات املقاولين التي يمكن تسجيلها

005%معدالت تكرار حوادث املوظفين )%(
000%معدالت تكرار حوادث املقاولين )%(

000%معدل عدد األيام التي تضيع على املوظف )%(
007%معدل عدد األيام التي تضيع على املقاول )%(

000العددحاالت اإلجهاد الحراري
76العددعدد العاملين الذي يغطيهم نظام إدارة والسالمة والصحة املهنية 

493493503ساعةعدد ساعات تدريب املوظفين على الصحة والسالمة 
0.50.50.4ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل موظف

111ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل مواطن موظف
30,00030,00025,000ريال عمانيالتكلفة اإلجمالية للتدريب على متطلبات الصحة والسالمة والبيئة

 فلسطين 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

1,046,6401,003,5201,010,552ساعةساعات العمل )املوظفين(
246,960209,720218,831ساعةساعات العمل )املقاولين(

0%00العددعدد وفيات املوظفين 
0%00العددعدد وفيات املقاولين

0%250ساعةعدد ساعات تدريب املوظفين على الصحة والسالمة 
0%0.050ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل موظف

IRD1,6000%0التكلفة اإلجمالية للتدريب على متطلبات الصحة والسالمة والبيئة
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 تونس 

201920202021الوحدةالصحة والسالمة - عرض عام

021العددعدد وفيات املوظفين 
0100العددالوقت الضائع على املوظفين بسبب اإلصابات

0%01العددمجموعة إصابات املوظفين التي يمكن تسجيلها
0%0%0%%معدالت تكرار حوادث املوظفين )%(

0%1%0%%معدل عدد األيام التي تضيع على املوظف )%(
99096128ساعةعدد ساعات تدريب املوظفين على الصحة والسالمة 

14.51216ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل موظف
14.51216ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب على الصحة والسالمة لكل مواطن موظف

TND3,073,662352,9411,950التكلفة اإلجمالية للتدريب على متطلبات الصحة والسالمة والبيئة

 قطر 

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

93.176.656.7مليون ر.قالقيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
0.8%1.1%1.3%%إجمال املبلغ املستثمر في املجتمع كنسبة مئوية من اإليرادات
 العدد اإلجمالي لبرامج تنمية املجتمع املحلي بناًء على احتياجات

املجتمع املحلي
10148العدد

2.6%4%4.5%%االستثماال في املجتمع كنسبة مئوية من األرباح قبل الضريبة 
 العمليات ذات اآلثار السلبية الكبيرة فعليًا أو املحتملة على 

املجتمعات املحلية 
---العدد

24144121العددالعدد اإلجمالي لساعات العمل التطوعي للموظفين 

 الجزائر 

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

kDZD29,48977,93975,929القيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
0.1%0.1%0%%إجمال املبلغ املستثمر في املجتمع كنسبة مئوية من اإليرادات

غير متوفرغير متوفر1,460العددالعدد اإلجمالي لساعات العمل التطوعي للموظفين 

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

مليون روبية القيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
إندونيسيا

15,678147,53419,770

0.1%0.5%0.1%%إجمال املبلغ املستثمر في املجتمع كنسبة مئوية من اإليرادات
 العدد اإلجمالي لبرامج تنمية املجتمع املحلي بناًء على احتياجات

املجتمع املحلي
121917العدد

0.26%-25%1%%االستثماال في املجتمع كنسبة مئوية من األرباح قبل الضريبة 
51474غير متوفرالعددالعدد اإلجمالي لساعات العمل التطوعي للموظفين 

 العراق 

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

  3,946,7021,760,8741,902,297دوالر أمريكيالقيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
0.20%0.16%0.31%%إجمال املبلغ املستثمر في املجتمع كنسبة مئوية من اإليرادات
 العدد اإلجمالي لبرامج تنمية املجتمع املحلي بناًء على احتياجات

املجتمع املحلي
453346العدد

0.87%0.95%2.15%%االستثماال في املجتمع كنسبة مئوية من األرباح قبل الضريبة 
 العمليات ذات اآلثار السلبية الكبيرة فعليًا أو املحتملة على

املجتمعات املحلية 
غير متوفر--العدد

 املالديف

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

500,866.21,087,899835,056.4ر.قالقيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
 العدد اإلجمالي لبرامج تنمية املجتمع املحلي بناًء على احتياجات

املجتمع املحلي
522447العدد

0.8%1%0.3%%االستثماال في املجتمع كنسبة مئوية من األرباح قبل الضريبة 

 ميانمار 

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

668,4622,727,1404,746,096دوالر أمريكيالقيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
 العدد اإلجمالي لبرامج تنمية املجتمع املحلي بناًء على احتياجات 

املجتمع املحلي
303658العدد

7,280480553العددالعدد اإلجمالي لساعات العمل التطوعي للموظفين 

 عمان 

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

195,000284,000123,317ريال عمانيالقيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
0.10.10.1%إجمال املبلغ املستثمر في املجتمع كنسبة مئوية من اإليرادات

 العدد اإلجمالي لبرامج تنمية املجتمع املحلي بناًء على احتياجات
املجتمع املحلي

567العدد

0.61.31.6%االستثماال في املجتمع كنسبة مئوية من األرباح قبل الضريبة 
 العمليات التي قد يكون لها تأثير سلبي فعلي أو محتمل على 

املجتمعات املحلية
---العدد

1,000900900العددالعدد اإلجمالي لساعات العمل التطوعي للموظفين 

 فلسطين 

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

دوالر أمريكي القيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
)1000(

343362557

-00%إجمال املبلغ املستثمر في املجتمع كنسبة مئوية من اإليرادات
 العدد اإلجمالي لبرامج تنمية املجتمع املحلي بناًء على احتياجات

املجتمع املحلي
1074168العدد

0.300.1%االستثماال في املجتمع كنسبة مئوية من األرباح قبل الضريبة 
210130120العددالعدد اإلجمالي لساعات العمل التطوعي للموظفين 
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تقرير االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة

 تونس 

201920202021الوحدةتنمية املجتمع

100,000غير متوفرغير متوفردينار تونسيالقيمة اإلجمالية لالستثمارات في املجتمع 
 العدد اإلجمالي لبرامج تنمية املجتمع املحلي بناًء على احتياجات

املجتمع املحلي
210غير متوفرالعدد

 العمليات ذات اآلثار السلبية الكبيرة فعليًا أو املحتملة على 
املجتمعات املحلية 

20غير متوفرالعدد

20100غير متوفرالعددالعدد اإلجمالي لساعات العمل التطوعي للموظفين 

 قطر 

201920202021الوحدةاملشتريات املحلية

 النسبة املئوية لإلنفاق على املقاولين واملوردين املحليين
)نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق(  

%%57%50%55

65%65%63%%النسبة املئوية للموردين املحليين

 الجزائر 

201920202021الوحدةاملشتريات املحلية

 النسبة املئوية لإلنفاق على املقاولين واملوردين املحليين
)نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق(  

%%53%58%60

81%82%81%%النسبة املئوية للموردين املحليين

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةاملشتريات املحلية

 النسبة املئوية لإلنفاق على املقاولين واملوردين املحليين
)نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق(  

%%97%99%99

94%94%94%%النسبة املئوية للموردين املحليين

 الكويت 

201920202021الوحدةاملشتريات املحلية

 النسبة املئوية لإلنفاق على املقاولين واملوردين املحليين
)نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق(  

%%93%72%63

320343352العددعدد املوردين املحليين

 املالديف

201920202021الوحدةاملشتريات املحلية

 النسبة املئوية لإلنفاق على املقاولين واملوردين املحليين
)نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق(  

%%79%48%21

959577العددعدد املوردين املحليين

 عمان 

201920202021الوحدةاملشتريات املحلية

 النسبة املئوية لإلنفاق على املقاولين واملوردين املحليين
)نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق(  

%%69%67%53

65%65%70%%النسبة املئوية للموردين املحليين

 فلسطين 

201920202021الوحدةاملشتريات املحلية

 النسبة املئوية لإلنفاق على املقاولين واملوردين املحليين
)نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق(  

%%30%42%28

83%72%84%%النسبة املئوية للموردين املحليين

 تونس 

201920202021الوحدةاملشتريات املحلية

 النسبة املئوية لإلنفاق على املقاولين واملوردين املحليين
)نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق(  

%%62%58%60

84%84%86%%النسبة املئوية للموردين املحليين

حوكمة الشركة. 3

 قطر 

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
101010العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
000العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

0%0%0%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة
40%40%40%%النسبة املئوية الستقاللية املجلس

 الجزائر 

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
666العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
000العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

0%0%0%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
555العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
000العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

0%0%0%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة

 العراق 

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
999العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
000العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

0%0%0%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة

 الكويت 

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
100%67العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
0%11العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

16%14%14%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة

 املالديف

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
764العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
124العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

50%25%12.5%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة
62.5%62.5%62.5%%النسبة املئوية الستقاللية املجلس
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 ميانمار 

201920202021الوحدة معلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
566العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
000العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

0%0%0%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة
20%17%17%%النسبة املئوية الستقاللية املجلس

 عمان 

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

الالالنعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة 
899العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
--1العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

--11.1%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة
33.3%33.3%33.3%%النسبة املئوية الستقاللية املجلس

 فلسطين 

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
777العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
000العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

0%0%0%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة

 تونس 

201920202021الوحدةمعلومات مجلس اإلدارة

نعم نعم نعم نعم/ الاستقاللية رئيس مجلس اإلدارة
788العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال
---العددعدد أعضاء مجلس اإلدارة من النساء

0%0%0%%النسبة املئوية للنساء الالتي يشغلن عضوية مجلس اإلدارة

إن املعلومات التي تتناول إجابات وحل شكاوى العمالء لم يتم  اإلفصاح عنها بالنسبة لبعض الشركات العاملة نظرًا محدودية البيانات.

 قطر 

201920202021الوحدةالعمالء

81%82%88%%نتائج رضا العمالء
408,179399,523324,049العددعدد شكاوى العمالء

99.6%100%100%%نسبة شكاوى العمالء التي تم الرد عليها 3
99.6%100%100%%نسبة شكاوى العمالء اتلي تم حلها

 الجزائر 

201920202021الوحدةالعمالء

76%78%88%%نتائج رضا العمالء
1,833,7661,590,1771,629,805العددعدد شكاوى العمالء

100%100%100%%نسبة شكاوى العمالء التي تم الرد عليها 3
95%96%94%%نسبة شكاوى العمالء اتلي تم حلها

 إندونيسيا 

201920202021الوحدةالعمالء

غير متوفر80%غير متوفر%نتائج رضا العمالء
غير متوفر1,424,626850,545العددعدد شكاوى العمالء

 العراق 

201920202021الوحدةالعمالء

51%55%54%%نتائج رضا العمالء
414,069573,453150,972العددعدد شكاوى العمالء

 الكويت 

201920202021الوحدةالعمالء

82%86%88%%نتائج رضا العمالء
149,68573,32661,212العددعدد شكاوى العمالء

100%100%100%%نسبة شكاوى العمالء التي تم الرد عليها 3

 املالديف

201920202021الوحدةالعمالء

81%82%83%%نتائج رضا العمالء
24,36330,30025,267العددعدد شكاوى العمالء

100%100%100%%نسبة شكاوى العمالء التي تم الرد عليها 3
100%100%100%%نسبة شكاوى العمالء اتلي تم حلها

 ميانمار 

201920202021الوحدةالعمالء

81%85%86%%نتائج رضا العمالء
77,442100,66980,641العددعدد شكاوى العمالء

100%100%100%%نسبة شكاوى العمالء التي تم الرد عليها 3
100%100%100%%نسبة شكاوى العمالء اتلي تم حلها

 عمان 

201920202021الوحدةالعمالء

72%74%84%%نتائج رضا العمالء
152,556210,520175,102العددعدد شكاوى العمالء

100%100%100%%نسبة شكاوى العمالء التي تم الرد عليها 3
82%82%80%%نسبة شكاوى العمالء اتلي تم حلها

 تونس 

201920202021الوحدةالعمالء

71%72%83%%نتائج رضا العمالء
410,266307,793303,389العددعدد شكاوى العمالء
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نهدف إلى أن نكون من الشركات 
الرائدة فيما يتعلق بحوكمة 
الشركات، وسلوكيات العمل 

األخالقية وذلك عبر دعم أفضل 
املمارسات وضمان املساءلة 

أمام أصحاب املصلحة. 

القسم 4

 تقـريـر 
حـوكـمـة 

الشـــركـــة 
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تقرير حوكمـة الشـركـة

وفي هذا اإلطار، يضطلع مجلس اإلدارة بمسؤوليات وواجبات أساسية، من بينها:
−  الرؤية واالستراتيجية: تشمل تحديد وبلورة رؤية املجموعة وأهدافها، والتي تعتبر أساسًا لكل األعمال والقرارات التي يتخذها املجلس واإلدارة.

-  اإلشراف على اإلدارة: يشمل تعيين وتحديد واجبات وسلطات الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه وتحديد مكافآته، وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار 
املسؤولين في Ooredoo ومجموعتها.

-  املالية واالستثمار: تشمل مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة املوقف املالي لـ Ooredoo ومجموعتها.
-  الحوكمة والتقيد بالنظم: تشــمل إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشــركات في Ooredoo وتحديد إرشــادات الحوكمة في شــركات املجموعة.

التواصل مع أصحاب املصالح: يشمل اإلشراف على التقارير الخاصة باملساهمين وأساليب التواصل.  -
-  التدريب الســنوي: املوافقة على الخطة الســنوية للتدريب والتعليم في الشــركة والتي تشــمل برامج التعريف بالشــركة وأنشــطتها وحوكمتها.
-  توجيه مجلس اإلدارة: يتم وضع إجراءات لتوجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد حول أعمال الشركة، وخصوصًا في الجوانب املالية والقانونية، باإلضافة 

إلى تدريبهم عند الضرورة.
كما أن مجلس اإلدارة مســؤول عن اإلفصاح عن املعلومات للمســاهمين بشــكل دقيق وفي الوقت املناســب. ويمكن لجميع املســاهمين الوصول 
للمعلومات املتعلقة بالشــركة وبأعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم. وتقوم الشــركة بتحديث موقعها على االنترنت بجميع األخبار الخاصة بالشــركة 

باســتمرار، باإلضافة إلى ذكر هذه املعلومات في التقرير الســنوي املقدم للجمعية العامة.

وبناًء عليه، يتم اإلفصاح ألسواق األوراق املالية في كل من قطر وأبوظبي - فأسهم Ooredoo مدرجة في سوقي قطر وأبوظبي - عن طريق التقارير 
الربع السنوية، والنتائج املالية السنوية الكاملة، وهو ما يعكس التزام Ooredoo بالشروط واألحكام الخاصة باألسواق املالية التي تندرج بها أسهمها. 

وقد تم تحديد مســؤوليات املجلس في النظام األساســي للشــركة وميثاق املجلس ليتوافق مع قانون الشــركات التجارية ونظام حوكمة الشــركات 
والكيانات القانونية املدرجة في الســوق الرئيســية.

تشكيل مجلس اإلدارة  .3
يتألف مجلس إدارة Ooredoo من:

نوع العضوية الصفةاسم عضو مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل / غير تنفيذيرئيسًاسعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني1.

عضو غير مستقل / غير تنفيذينائبًا الرئيسالدكتور/ ناصر محمد معرفيه2.

عضو غير مستقل / غير تنفيذيعضوًاالسيد/ عيسى هالل الكواري3.

عضو غير مستقل / غير تنفيذيعضوًاالسيد/ يوسف محمد العبيدلي4.

 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها 5.
سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر

عضو غير مستقل / غير تنفيذيعضوًا

عضو غير مستقل / تنفيذيعضوا/ عضو منتدبالسيد/ عزيز العثمان فخرو6.

عضو مستقل / غير تنفيذيعضوًاالسيد/ ناصر راشد الحميدي7.

عضو مستقل / غير تنفيذيعضوًاشركة واسط التجارية يمثلها الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني8.

عضو مستقل / غير تنفيذيعضوًاسعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري 9.

عضو مستقل / غير تنفيذيعضوًابنك قطر الوطني يمثله السيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة10.

فــي مــارس 2021 انضــم الــى مجلــس االدارة أعضــاء جــدد تــم انتخابهم في انتخابات الشــركة الدورية. األعضاء الجدد الذي تم انتخابهم هم كاآلتي: شــركة 
واســط التجارية ويمثلها الشــيخ / ســعود بن ناصر آل ثاني )عضو مجلس اإلدارة( و ســعادة الســيد/ محمد بن ناصر الهاجري )عضو مجلس إدارة(. 

ووفقًا لحكم املادة )34( من النظام األساســي للشــركة، يقوم بأعمال األمانة العامة للمجلس أمين ســر يختاره املجلس ويحدد اختصاصاته 
ومكافأته. وتتضمن مهام أمين ســر مجلس اإلدارة تلك الواردة في دليل الحوكمة بالشــركة، ونظام حوكمة الشــركات والكيانات القانونية املدرجة 

في الســوق الرئيســية الصادرعن هيئة قطر لألســواق املالية. 

اجتماعات مجلس اإلدارة  .4
ُتعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة منتظمة، بحيث ال يقل عددها عن )6( اجتماعات خالل السنة املالية للشركة، وذلك تماشيًا مع حكم املادة )30( 

من النظام األساسي للشركة، واملادة )104( من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021.

تجدر اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة عقد خالل عام 2021 تسعة )9( اجتماعات. الجدير بالذكر بان النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة تم تحقيقها 
وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021 والنظام األساسي للشركة، ونظام حوكمة 

الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.

إن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين موكلون باإلشراف على Ooredoo وإدارتها، ويتطلب القيام بهذه   “
الواجبات املهمة االلتزام واملوضوعية والخضوع للمساءلة من قبل شاغلي املناصب القيادية 
في الشركة. إن هدفنا يتمثل في ضمان تطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والسلوكيات األخالقية 

في الشركة بأكملها، كما أننا نقوم بتطبيق أفضل املمارسات تماشيًا مع أسواق األوراق املالية 
املدرجة بها Ooredoo. ونؤكد ملساهمينا الكرام بأن مبادئ وسياسات الحوكمة املطبقة بالشركة 

 ”.Ooredoo هي أساس كل قرار يتم اتخاذه، وأي إجراء يتم تنفيذه على مستوى

فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

قيم Ooredoo وفلسفة حوكمة الشركات  .1
إن التزام Ooredoo بمعايير الحوكمة الرشيدة واملمارسات األخالقية في األعمال يوفر األسس الالزمة للشركة ملواصلة النمو وتنويع أعمالها. فقد عزز 

األداء املتميز لشركات املجموعة خالل جائحة كوفيد-19 من سمعة الشركة فيما يتعلق بالتميز والنزاهة.

ويعتبر الحفاظ على سمعة الشركة مسؤولية أساسية ملجلس اإلدارة وإدارة الشركة، مدركين بأن ممارسات الحوكمة السليمة تسهم في إيجاد 
وزيادة والحفاظ على القيمة التي يتمتع بها املساهمون. ويشمل ذلك االلتزام بأعلى معايير حوكمة الشركة، وذلك من خالل مراجعة بنية وممارسات 

الحوكمة باستمرار لضمان فعاليتها وتوافقها مع التطورات املحلية والدولية. 

فاألحكام واملبادئ املتعلقة بمجلس اإلدارة واملبينة في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، ونظام 
حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة على السوق الرئيسية والصادر من قبل هيئة قطر لألسواق املالية، والقوانين والتشريعات األخرى التي 

أعدتها هيئة قطر لألسواق املالية قد تم أخذها باالعتبار عند وضع قوانين وتنظيمات الشركة. وكمثال على نهجها، فازت مجموعة Ooredoo بإحدى 
جوائز حوكمة الشركات لعام 2021 منWorld Finance ، والتي برهنت على أهمية الجهود التي تبذلها الشركة سعيًا لضمان تنفيذ أحدث السياسات 

واملمارسات باستمرار.

وباإلضافة إلى ذلك، تحرص Ooredoo على تعزيز هيكل الحوكمة في الشركة بما يتالءم مع متطلبات أحكام قواعد الحوكمة والقوانين واللوائح ذات 
الصلة الصادرة من هيئة قطر لألسواق املالية وذلك من خالل:

تحديث وتطوير النظام األساسي للشركة.  .1
تحديث وتطوير أدلة السياسات واإلجراءات الخاصة بالحوكمة.  .2

تحديث وتطبيق ميثاق مجلس اإلدارة واللجان الفرعية.  .3
اتباع أفضل ممارسات الحوكمة املتبعة في دولة قطر بهذا الشأن.  .4

تحديث وتطوير االجراءات والسياسات الداخلية.  .5

نحن في شركة Ooredoo، كما هو موضح في هذا التقرير، نؤكد التزامنا بأحكام قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة قطر لألسواق املالية والقوانين ذات 
الصلة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية وبمتطلبات اإلفصاح.

دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة  .2
إن الدور األساسي ملجلس اإلدارة هو توفير القيادة املؤسسية للشركة في إطار من الثبات والحكمة التي تضمن التحكم والفعالية، وذلك لتتمكن 
من تقويم املخاطر والسيطرة عليها. وقد ُعرف هذا الدور بالتفصيل من خالل األنظمة األساسية في الشركة، وأحكام النظام األساسي ذات الصلة، 

باإلضافة إلى أحكام قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، وكذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات 
القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية، وبخاصة حكم املادتين )8( و)9( فقد تم إدراجهما كميثاق للمجلس 

في جزء خاص بذلك في دليل حوكمة الشركة.

ويتمتع مجلس اإلدارة بمطلق الصالحيات إلدارة Ooredoo ومجموعتها، والسعي لتحقيق الهدف األساسي واملتمثل في تحقيق املزيد من القيمة 
للمساهمين، مع األخذ في االعتبار استمرارية أعمال املجموعة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة. كما يحرص املجلس على اتمام املساواة 

والعدالة بين أصحاب املصالح والشفافية في االفصاح وتوفير املعلومات للهيئة ومساهمي الشركة في الوقت املناسب. ويحرص املجلس على 
مراجعة تطبيقات الحوكمة بشكل منتظم وعلى االلتزام بتطوير قواعد السلوك والسياسات الداخلية واملواثيق األساسية التي تتضمن: 1( مواثيق 

املجلس ولجانه 2( وسياسات التعامل مع األطراف ذات العالقة واملساهمين، 3( وقواعد تداول األشخاص املطلعين. وباعتبار Ooredoo )شركة 
مساهمة قطرية( هي الشركة األم ملجموعة Ooredoo، وهي في الوقت ذاته شركة عاملة في دولة قطر، فإن ملجلس إدارتها دورًا مزدوجًا.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

كما أن الشركة ملتزمة بأحكام املواد )108( و)109( و)110( و)111( من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021 
والتي تنص على أن:

1.  ال يجوز ألي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر 
لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ما لم يحصل على موافقة بذلك من الجمعية العامة، وإال كان للشركة أن 

تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
2.  يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا أن ُيفصح للمجلس عن أية مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، تكون 
له في التعامالت والصفقات التي تتم لحساب الشركة، ويجب أن يشمل اإلفصاح نوع وقيمة وتفاصيل تلك الصفقات والتعامالت وطبيعة ومدى 

املصلحة العائدة له وبيان املستفيدين منها.
3.  إذا كانت القيمة اإلجمالية للتعامالت والصفقات املنصوص عليها في البند السابق تساوي أو تزيد على )10%( من القيمة السوقية للشركة أو 
قيمة صافي أصول الشركة وفقًا آلخر بيانات مالية معلنة أيهما أقل، يجب الحصول على موافقة ُمسبقة من الجمعية العامة بعد أن يتم تقييم 

م تقرير ُمدقق الحسابات إلى الجمعية العامة على أن يتضمن نوع وتفاصيل تلـك  تلك التعامالت والصفقات من قبل مدقق الحسابات، وُيقدَّ
التعامالت والصفقات وقيمتها وطبيعة ومدى املصلحة وصاحب املصلحة وبيان ما إذا كانت وفقًا ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، وتتجدد 

هذه املوافقة سنويًا إذا كانت تلك التعامالت والصفقات ذات طبيعة دورية.
4.  يمتنع على أي من ذوي املصلحة من املنصوص عليهم في البند )1( من الفقرة املشار إليها أعاله، حضور جلسات الجمعية العامة أو جلسات 

مجلس اإلدارة التي ُيناقش فيها املوضوع املتعلق به أو التصويت عليه.
5.  ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع كان ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناًء من ذلك 

يجوز للبنوك وغيرها من شركات االئتمان أن تقرض أيًا من أعضاء مجالس إدارتها أو تفتح له اعتمادًا أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير 
وذلك باألوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر املركزي، ويعتبر باطاًل كل تصرف يتم على خالف أحكام هذه املادة، دون إخالل بحق الشركة 

في مطالبة املخالف بالتعويض عند االقتضاء.
6.  يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في 

تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو ألوالده أو ألحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة التعامل في األوراق 
املالية للشركة، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات ُيراد بها إحداث تأثير في أسعار 

األوراق املالية التي أصدرتها الشركة، ويبقى هذا الحظر ساريًا ملدة ثالث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس اإلدارة أو انتهاء عمله 
في الشركة.

واجبات مجلس اإلدارة  .7
الدور الرئيسي ملجلس اإلدارة هو قيادة الشركة بطريقة ريادية ضمن إطار من التوجيهات الفاعلة والحريصة التي تسمح بتقييم املخاطر وإدارتها، 

وفي هذا اإلطار يملك مجلس اإلدارة السلطات والصالحيات الكاملة إلدارة الشركة واستمرار العمل على تحقيق الهدف األساسي املتمثل في حفظ 
حقوق املساهمين، باإلضافة إلى املهام التالية:

1.  تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي وواجباته وصالحياته وتقييم أدائه ومكافآته.
2.  تقييم وسحب الصالحيات املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس وتحديدها وتحديد طريقة ممارستها ووضع سياسة لها.

3.  مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية العليا، ومراجعة خطط اإلدارة فيما يتعلق بعملية اإلحالل والترتيبات املتعلقة بمكافآت اإلدارة التنفيذية العليا.
4.  التحقق من مدى مالءمة الهياكل التنظيمية واإلدارية واملحاسبية للشركة ومجموعتها مع التركيز على نظام املراقبة الداخلية.

5.  ضمان التخطيط املالئم لعملية إحالل اإلدارة التنفيذية العليا.
6.  تقديم التوصية للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراقب الحسابات الذي يعينه املساهمون بناًء على موافقتهم خالل اجتماع الجمعية 

العامة السنوي للشركة، وذلك تبعًا لتوصيات لجنة التدقيق وإدارة املخاطر. 
7.  توجيه أعضاء مجلس اإلدارة واإلرشاد املستمر لهم من خالل التخطيط للبرامج التعريفية واإلرشادية. ويتحمل رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية 
تقديم البرامج اإلرشادية والتوجيهية باستمرار ألعضاء مجلس اإلدارة والتي تساعدهم على أداء مهامهم كأعضاء في املجلس، وذلك لضمان 

معرفتهم وفهمهم املستمر ملستجدات األمور في الشركة.
8.  يتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام الجاد تجاه مجلس اإلدارة والشركة، كما يتوقع منهم أيضًا تنمية وتوسيع معرفتهم الحالية بطبيعة 

عمليات الشركة وأعمالها الرئيسية وتوفير الوقت الالزم للمساهمة في أعمال املجلس واللجان.
9.  يتم تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وفقا لإلمكانيات.

10.  مراجعة واعتماد الخطط االستراتيجية الرئيسية للشركة واالشراف على تنفيذها.
11.  االشراف على نظام حوكمة خاص بالشركة ومدى التزامه بأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية.

12.  اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، والذي تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات االتصال السريع مع 
الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر األطراف املعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.

13.  وضــع أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلشــراف العام عليها بواســطة سياســة مكتوبة تنظم تعارض املصالــح ومعالجة حاالت التعارض لكل 
مــن أعضــاء املجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا واملســاهمين. ووضــع نظام إفصاح كامــل بما يحقق العدالة والشــفافية ويمنع تعارض املصالح 

واستغالل املعلومات.
14.  وضع سياسات محددة لعضوية املجلس وفقًا للقوانين املرعية اإلجراء.

15.  وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم
16.  وضع سياسات وإجراءات لإلفصاح عن املعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح.

17.  توجيه الدعوة إلى جميع املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة وفقًا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة.

واستنادًا إلى دليل الحوكمة في الشركة، يتم في نهاية كل سنة تقييم ذاتي ألداء مجلس اإلدارة على املستويين - الفردي والجماعي- من خالل 
استبيان يعد خصيصًا لهذا الغرض، حيث يتم تقييم أداء املجلس ككيان، وتقييم أداء أعضائه كأفراد، وكذلك تقييم أداء لجانه، وذلك للتحقق من إملام 

رئيس وأعضاء املجلس بواجباتهم املنصوص عليها في دليل الحوكمة والنظام األساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 
وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
املالية، وكذلك الطالعهم على املستجدات والتطورات في مجال الحوكمة. ووفقًا لبعض املتطلبات الخاصة أو ما تسفر عنه عملية التقييم، يتم 

وضع برامج تطويرية أو تدريبية خاصة لكل عضو باملجلس. وفي حالة حدث عجز واضح من قبل أحد األعضاء من حيث األداء ولم يتم معالجته في وقت 
مناسب، يحق ملجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات التي يقرها القانون ودليل الحوكمة في الشركة، واستنادًا ملا تقدم، يقوم كل عضو بالتوقيع على إقرار 
بأنه اطلع على دليل Ooredoo لحوكمة الشركات ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر 

.Ooredoo لألسواق املالية، وفهم فحواهما وأنه يلتزم بتطبيقهما كعضو بمجلس إدارة

وبالنسبة لإلدارة التنفيذية العليا فإن التقييم يتم بصورة سنوية وذلك بناًء على نظام بطاقات األداء املستهدف على مستوى الشركة، ومن ثم 
على مستوى القطاعات الرئيسية بالشركة.

وتلتزم الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق، كما تقوم بإبالغ الهيئة عن أي نزاع قد يؤثر على أنشطة الشركة 
وأسهمها وتكون الشركة طرفًا فيها بما فيها الدعاوى القضائية والتحكيم، وكذلك تقوم باإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي 

طرف ذي عالقة إن وجدت.

اسم عضو مجلس اإلدارة
 عدد إجتماعات مجلس اإلدارة 
التي حضرها في سنة 2021

8الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني

9الدكتور/ ناصر محمد معرفيه

8الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر

9السيد/ ناصر راشد الحميدي

9السيد/ عزيز العثمان فخرو

8شركة واسط التجارية يمثلها الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني

6بنك قطر الوطني يمثله السيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة

6السيد/ عيسى هالل الكواري 

9السيد/ يوسف محمد العبيدلي

6سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري

تكوين ومكافآت مجلس اإلدارة  .5
تشكيل مجلس اإلدارة يتم وفقَأ ألحكام املادة )22( من النظام األساسي للشركة حيث يتألف مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء، من بينهم تسعة 
أعضاء غير تنفيذين وعضو واحد تنفيذي بعد أن تّم تعيين السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوًا منتدبا ملجموعة Ooredoo، يتم تعيين خمسة منهم من 

قبل قطر القابضة، بمن فيهم رئيس مجلس اإلدارة، أما الخمسة اآلخرون فيتم انتخابهم من خالل تصويت سري أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة، 
وذلك وفقًا النطباق شروط الترشح عليهم. وتبلغ مدة العضوية في مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد. وفي سياق املحافظة على حقوق 
األقلية فإن املادة )45( من النظام األساسي للشركة تعطي املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن )10%( من رأس املال الحق في الدعوة لعقد 

اجتماع الجمعية العامة. 

كما تسعى الشركة للفصل بين منصب رئيس مجلس اإلدارة واملناصب التنفيذية األخرى بالشركة، حيث يشغل الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني 
منصب رئيس مجلس اإلدارة، والسيد/ عزيز العثمان فخرو يشغل منصب العضو املنتدب ملجموعة Ooredoo، التي تقوم بدورها باإلشراف على أعمال 

 ،Ooredoo ونائب الرئيس التنفيذي ملجموعة Ooredoo املجموعة. في حين يشغل الشيخ/ محمد بن عبداهلل آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لـ
حيث يضطلع بمسئولية أعمال Ooredoo في قطر واملجموعة.

بلغت قيمة مكافآت املجلس عن الفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 14.4 مليون ريال قطري.

كما اقترح مجلس اإلدارة أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ مقطوع وفقًا ملا تسمح به املادة 119 
من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 واملعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021. علما بأن املكافآت املقترحة خاضعة ملوافقة الجمعية العمومية 

غير العادية على التعديالت املقترحة على النظام األساسي للشركة واملتضمنة بند يجيز حصول أعضاء مجلس اإلدارة على مبلغ مقطوع وفقا 
ألحكام نص املادة )119( املشار إليها آنفا واملنتظر املوافقة عليها خالل االجتماع القادم.

تضارب املصالح  .6
تتبنى الشــركة سياســة تضمن ســرية وســالمة التقارير حول أي حدث أو فعل غير قانوني يتعلق بســلوكيات املوظفين واملعايير العامة لألداء، وقد 

تم توضيحها على وجه ُمفصل في مدونة األخالق وقواعد الســلوك املهني، وتتضمن الســلوكيات املتوقعة من منتســبي الشــركة وبخاصة ما 
يتعلــق منهــا بااللتزام بالقوانين واألنظمة. 

وعدم الدخول في ممارســات أو أوضاع يترتب أو قد يترتب عليها تضارب املصالح وبخاصة في املعامالت التجارية وإدارة األعمال واألنشــطة واســتخدام 
أصول الشــركة وســجالتها ومعلوماتها، والعالقة مع أصحاب املصالح خارج الشــركة، وقبول أو طلب الهدايا أو الرشــاوى أو القروض أو املكافآت أو الجوائز 

أو العمــوالت. وإدراكًا مــن الشــركة وعزمهــا علــى مكافحــة كافة صور تضــارب املصالح باإلضافة إلى غيرها من األمور.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء املجلس في مهامهم وكما يلتزم بتسيير أعمال املجلس وأهمها:
1.  إعداد ومراجعة محاضر اجتماعات املجلس. 

2.  حفظ قرارات املجلس في سجل موثق حسب رقم االجتماعات والقرارات وتاريخ إصدارها.
3.  حفظ محاضر اجتماعات املجلس وقراراته واملذكرات والتقارير ذات الصلة في سجالت ورقية والكترونية.

4.  إرسال دعوة االجتماعات ألعضاء املجلس مرفقا بها جدول األعمال قبل التاريخ املحدد النعقاد االجتماع بأسبوعين على األقل، واستالم طلبات 
األعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال وإثبات تاريخ تقديمها.

5.  التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء املجلس والجهات املعنية وأصحاب املصالح بما فيهم املساهمين واإلدارة واملوظفين.
6.  تمكين الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك املعلومات والبيانات الخاصة بها.

7.  حفظ إقرارات أعضاء املجلس بعدم الجمع بين املناصب املحظور عليهم الجمع بينها وفقا لقانون الشركات واحكام نظام حوكمة الشركات الصادر 
من الهيئة.

مخالفات الشركة والقضايا والنزاعات  .11
كون Ooredoo رائدة في مجالها وفي مجال االتصاالت، فإن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا على حرص بتطبيق جميع األنظمة واألحكام املنصوصة في 
نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية وقانون الشركات التجارية رقم )11( 

لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021.وفيما يخص املخالفات التي تم توجيهها للشركة خالل 2021، هيئة تنظيم االتصاالت فرضت على 
الشركة الجزاءات التالية:

في فبراير 2021 صدر قرار من لجنة الجزاءات املالية التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت بشأن عدم امتثال الشركة بتقديم للهيئة ملوافقتهم على  	
العروض املرجعية بالجملة للوصول الى خدمات توصيل الحزم العريضة بالجملة، وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته )2,000,000( مليوني ريال قطري.

وايضًا في فبراير 2021 صدر قرار من لجنة الجزاءات املالية التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت بشأن عدم امتثال الشركة بتقديم قائمة خصومات الهاتف  	
املحمول الغير قانونية الخاصة بها في أسواق الهاتف املحمول ذات الصلة، حيث فرضت الهيئة جزاء مالي بمبلغ )750,000( سبعمائة وخمسين 

ألف ريال قطري.
وفي مارس 2021 صدر قرار من لجنة الجزاءات املالية التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت بشأن عدم امتثال الشركة في تقديم تفاصيل برنامج »والء«،  	

وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته )1,500,000( مليون وخمسمائة ألف ريال قطري.
وفي يونيو 2021 صدر قرار من لجنة الجزاءات املالية التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت بشأن قضية توفير النفاذ والوصول الى مرافق االتصال الدولي،  	

ومحطة الهبوط الكابل في الخيسة ومركز بيانات »Ooredoo 5«، وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته )2,000,000( مليوني ريال قطري. كما أنه ال توجد 
أي قضية مرفوعة على أو من الشركة ولم يتم الحكم فيها حتى تاريخ إعداد تقرير الحوكمة.

أنشطة مجلس اإلدارة في عام 2021  .12
حقق مجلس إدارة Ooredoo في عام 2021 عددًا من األهداف الهامة في الحوكمة، وأشرف على تنفيذ عدد من املبادرات بنجاح، بما في ذلك:

املوافقة على تقرير أداء املجموعة لعام 2020. 	
املوافقة على البيانات املالية املوحدة لعام 2020، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن. 	
املوافقة على رفع توصية للجمعية العامة بتعيين مكتب )PwC( مراقبًا لحسابات الشركة للعام 2021. 	
املوافقة على تقرير الحوكمة لعام 2020، ورفع توصية بهذا الشأن للجمعية العامة. 	
املوافقة على توزيع أرباح بنسبة 25% من القيمة االسمية للسهم )بواقع 0.25 رياالت قطرية للسهم(، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن. 	
املوافقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2020، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن. 	
املوافقة على خطة أعمال املجموعة لألعوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة السنوية وخطة التمويل لعام 2021. 	
املوافقة على خطة أعمال مجموعة Ooredoo )ذ.م.م( لألعوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة السنوية لعام 2021. 	
	 .Ooredoo املوافقة على االستراتيجية املالية ملجموعة
اعتماد عدد من القرارات الفنية املتعلقة بالفرص االستثمارية. 	
متابعة تنفيذ استراتيجية املجموعة للسنوات القادمة، وتخصيص املوازنة الالزمة لتنفيذها. 	
تحديد هامش املخاطر املسموح به لشركات املجموعة. 	

دور اللجان التابعة ملجلس اإلدارة  .13
تتبع مجلس اإلدارة ثالث لجان رئيسية، تعمل على تهيئة املجال لتكون عملية صنع القرار أكثر فاعلية، وهذه اللجان األساسية هي اللجنة التنفيذية، 
ولجنة التدقيق وإدارة املخاطر، ولجنة املكافآت والترشيحات. تتألف كل لجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء املجلس على األقل يعينهم املجلس، آخذًا 

في االعتبار خبرات ومؤهالت كل عضو من أعضاء املجلس املشاركين في اللجان. ويحق للمجلس استبدال أعضاء اللجان في أي وقت.

ولكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة ميثاق مكتوب ُمعتمد من مجلس اإلدارة، يوضح مسؤولياتها وواجباتها وصالحياتها. وقد روعي فى كل ميثاق 
أن يتماشى ويتسق مع الواجبات املبينة في دليل الحوكمة والنظام األساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته 

بقانون رقم )8( لسنة 2021، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.

18.  اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.
19.  وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر بالشركة.

20.  اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء املجلس، وحوافز ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة 
وفقًا ملبادئ نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية بدون أّي تمييز وعرضها على الجمعية العامة إلقرارها.

التزامات مجلس اإلدارة  .8
فإن مجلس إدارة Ooredoo ملتزم بواجباته ومسؤولياته ويحرص على تحقيق التالي:

1.  االنتظام في حضور اجتماعات املجلس ولجانه، وعدم االنسحاب من املجلس إال لضرورة وفي الوقت املناسب.
2.  إعالء مصلحة الشركة والشركاء واملساهمين وسائر أصحاب املصالح وتقديمها على املصلحة الخاصة.

3.  إبداء الرأي بشأن املسائل االستراتيجية للشركة، وسياستها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات األساسّية، 
ومعايير العمل بها.

4.  مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوّية ونصف السنوّية والربعّية.
5.  اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل وفقا لهذا النظام.

6.  استغالل مهاراتهم وخبراتهم املتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤّهالتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة 
الشركة والشركاء واملساهمين وسائر أصحاب املصالح.

7.  املشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.
8.  عدم اإلدالء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى املجلس تسمية املتحدث 

الرسمي باسم الشركة.
9.  اإلفصاح عن العالقات املالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام باملهام والوظائف املوكلة إليهم.

دور وواجبات رئيس مجلس اإلدارة  .9
 املهمــة األساســية لرئيــس مجلــس اإلدارة قيــادة املجلــس، وضمــان قيامه بمهامه في ضوء القوانين والتشــريعات ذات الصلة، باإلضافة إلى 

املهام التالية:
1.  تمثيل الشــركة أمام القضاء، وفي عالقتها مع الغير، والتواصل معهم، وإطالع املجلس على وجهات نظرهم.

2.  رئاســة املجلس واللجان املختارة واجتماعات الجمعيات العامة، وتيســيرها بهدف ضمان أن املناقشــات تتم بشــكل منفتح يضمن تشــجيع جميع 
األعضاء في املجلس على املشــاركة الفعالة في املناقشــات بما يخدم ويصب في مصلحة الشــركة.

3.  التنســيق مع الرئيس التنفيذي ورؤســاء اللجان وأمين ســر مجلس اإلدارة لتحديد الجدول الزمني الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه، وغيرها من 
االجتماعات الهامة. 

4.  التنســيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام اإلدارة بتوفير املعلومات املطلوبة ملجلس اإلدارة، حتى يتمكن املجلس من اتخاذ القرار املناســب 
ومتابعة تنفيذه.

5.  مراجعة مدى مالءمة توقيت وصول الوثائق املســاندة ملقترحات اإلدارة، وضمان تدفق املعلومات ملجلس اإلدارة.
6.  إرشــاد وتعزيز فاعلية مجلس اإلدارة واألعضاء، وإناطة مهام معينة بهم.

7.  مراجعة النتائج الشــهرية ألعمال الشــركة بالتنســيق مع الرئيس التنفيذي.
8.  ضمان ارتباط الشــركة بعالقات طيبة ومثمرة مع الجهات الرســمية وغير الرســمية، ومع وســائل اإلعالم املختلفة. 

9.  إصــدار جــدول أعمــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــع أخذ مقترحات أعضاء املجلس بعين االعتبار. وإجراء تقييم ســنوي ألداء املجلس، وأداء لجانه 
وأعضائه، مع جواز االســتعانة بجهة استشــارية إلجراء التقييم.

10.  تشــجيع أعضاء املجلس على املشــاركة بشــكل جماعي وفّعال في تصريف شــؤون املجلس، لضمان قيام املجلس بمســؤولياته بما يحقق 
مصلحة الشركة.

11.  إيجاد قنوات التواصل الفعلّي باملســاهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى املجلس.
 12.  إعطاء املجال ألعضاء املجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، باملشاركة الفّعالة وتشجيع العالقات البّناءة بين أعضاء املجلس التنفيذيين 

وغير التنفيذيين.
13.  إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر من الهيئة.

ويجوز للرئيس تفويض بعض هذه الصالحيات إلى عضو آخر بمجلس اإلدارة، أو للرئيس التنفيذي أو أمين سر املجلس.

مؤهالت ومهام أمين سر مجلس اإلدارة  .10
بناًء على قرار مجلس اإلدارة فقد تم تعيين الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني أمينًا لسر مجلس اإلدارة، والشيخ/ علي حاصل على درجة البكالوريوس في 

القانون من جامعة الشارقة في عام 2010، وقد عمل في عام 2010 كمستشار قانوني في قطاع العقارات، وفي عام 2013 انتقل للعمل بمجموعة 
Ooredoo وتدرج في الوظائف إلى أن تعين في عام 2016 رئيسًا لإلدارة القانونية والتنظيمية في Ooredoo قطر وفي عام 2018 تعين رئيسًا إلدارة 

الحوكمة للمجموعة باإلنابة وفي عام 2020 تعين رئيسًا للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة.
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عالوة على ما تقدم، فإن اللجنة تتولى مراجعة تقارير إدارة املخاطر وتعمل على إخطار املجلس بكل ما يسترعي االنتباه ويستجدي اتخاذ قرار بشأنه. 
وتولي اللجنة جل اهتمامها للتحقيق في أي مخالفات بشركات املجموعة.

وقد أنجزت اللجنة عددًا من األعمال املهمة في عام 2021، منها:
استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دورية. 	
استعراض تقرير إدارة املخاطر ربع السنوي والسنوي بصورة دورية. 	
استعراض نتائج اإلفصاح السنوي لعام 2021. 	
استعراض نتائج التقييم الداخلي لبرنامج إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لتأكيد وتحسين الجودة. 	
املوافقة على خطة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة املبنية على املخاطر لعام 2022. 	
املوافقة على الخطة االستراتيجية إلدارة للتدقيق الداخلي للمجموعة لألعوام: 2022 -2024. 	
املوافقة على البيانات املالية الربعية، ومراجعة البيانات املالية السنوية ورفع توصية بشأنها ملجلس اإلدارة. 	
مراجعة سياسات شركة Ooredoo ش.م.ق.ع التالية، ورفعها ملجلس اإلدارة: 	

دليل الحوكمة وميثاق مجلس اإلدارة املعدل.  .1
سياسة االختبار أثناء اإلنتاج املعدلة.  .2

مصفوفة الصالحيات واتخاذ القرارات املالية املعدلة.  .3
ميثاق اللجنة اإلدارية املعدلة.  .4

ميثاق لجنة التسعير.  .5
.)Business Case Challenge( الخاصة بـ QMCميثاق اللجنة الفرعية لـ  .6

سياسة املزايدات واملشتريات.  .7
سياسة أمن األجهزة املحمولة املعدلة.  .8

سياسة إدارة مخاطر الشركة املعدلة.  .9
سياسة حوكمة البيانات.  .10

سياسة اإليرادات املؤجلة املعدلة.  .11
سياسة مكافحة االحتيال املعدلة.  .12

سياسة إدارة استمرارية األعمال املعدلة.  .13
سياسة االحتياطات وااللتزامات املحتملة املعدلة.  .14

سياسة حوكمة مكافحة االحتيال.  .15
سياسة وإجراءات التحقيق.  .16

سياسة تقييم مخاطر االحتيال.  .17

مراجعة سياسات ومواثيق مجموعة Ooredoo التالية، ورفعها ملجلس اإلدارة:  	
سياسة الخزينة املعدلة للمجموعة.  .1

سياسة الشركات ذات األغراض الخاصة للمجموعة.  .2
سياسة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.  .3

سياسة البيع بالجملة للمجموعة.  .4
سياسة حوكمة مكافحة االحتيال.  .5

سياسة وإجراءات التحقيق.  .6
سياسة تقييم مخاطر االحتيال.  .7

مصفوفة الصالحيات واتخاذ القرارات املالية املعدلة.  .8

املوافقة على تقرير الحوكمة البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( لعام 2020. 	
املوافقة على تقرير الحوكمة لعام 2020. 	
 املوافقة على تقرير إدارة مجموعة Ooredoo بشــأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية للســنة املالية املنتهية في  	

31 ديسمبر 2020.
املوافقة على تقرير إدارة Ooredoo قطر بشأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020. 	
املوافقة على تعيين مكتب )PwC( كمراقبًا لحسابات الشركة لـ Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo ذ.م.م والشركات ذات األغراض الخاصة،  	

.)ICOFR( لعام 2020، ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير املالية )RAS( ومراجعة النظام املحاسبي التنظيمي
املوافقة على نتائج مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، وإدارة حوكمة الشركات لعام 2020. 	
املوافقة على مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، ومؤشر أداء إدارة حوكمة الشركات لعام 2021. 	
املوافقة على موازنة إدارة حوكمة الشركات لعام 2021. 	
املوافقة على موازنة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لعام 2021. 	
استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة بشأن نظام الرقابة الداخلية وذلك وفق متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات املدرجة  	

في السوق ورفعها ملجلس اإلدارة. 
استعراض تقرير اإلدارة الدوري بشأن مكافحة غسيل األموال واالمتثال. 	
استعراض متابعة تنفيذ توصيات برنامج تحسين الجودة )QAIP( الداخلية والخارجية. 	
استعراض خطة تدقيق مراقب حسابات الشركة السنوية عن عام 2021. 	

علمًا بأن اللجنة عقدت في عام 2021 تسعة )9( اجتماعات.

وفيما يلي جدول يوضح تشكيل اللجان التابعة للمجلس:

منصب العضو في اللجنةاسم عضو مجلس اإلدارةاللجنة

رئيس اللجنةسعادة السيد/ تركي محمد الخاطراللجنة التنفيذية

عضوالسيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة

عضوالسيد/ عيسى هالل الكواري 

عضوالسيد/ يوسف محمد العبيدلي

رئيس اللجنةالسيد/ ناصر راشد الحميديلجنة التدقيق وإدارة املخاطر

عضوالشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني 

عضوسعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري

رئيس اللجنةسعادة السيد/ تركي محمد الخاطرلجنة املكافآت والترشيحات

عضوالسيد/ عيسى هالل الكواري 

عضوالشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني 

اللجنة التنفيذية أ. 
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وتهدف اللجنة إلى ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار على املستويات العليا لتحقيق أهداف الشركة بطريقة 

مرنة وفي الوقت املناسب، وفقًا للصالحيات املمنوحة أو املفوضة من قبل مجلس اإلدارة إلى اللجنة.

كما أن اللجنة مكلفة بدراسة املسائل التي تحتاج إلى مراجعة تفصيلية ومعمقة قبل رفعها ملجلس اإلدارة التخاذ قرار نهائي بشأنها. باإلضافة إلى 
أنها تعكف على مراقبة تنفيذ استراتيجية الشركة واألسلوب املتبع العتماد االستثمارات املالية واالستراتيجية.

وقد أنجزت اللجنة عددًا من األعمال املهمة في عام 2021، منها:
دراسة الفرص االستثمارية ورفع توصية بشأنها ملجلس اإلدارة. 	
مراجعة خطة أعمال الشركات التابعة وموازنتها ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن. 	
مراجعة التوصيات الخاصة بإرساء العقود، واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها. 	
دراسة أوضاع شركات املجموعة للوقوف على مدى مالئمة وضعها في األسواق التي تعمل فيها، ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن. 	
دراسة وضع املحافظ االستثمارية للشركة. 	
مراجعة استراتيجية شركات املجموعة وتحديد أولوياتها. 	
املوافقة على اتفاقيات الرعاية التي تبرمها الشركة مع األطراف األخرى.  	
املوافقة على تحديث الحدود املالية للطرف املقابل )من البنوك واملؤسسات املالية(. 	
املوافقة على خطة أعمال املجموعة لألعوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة السنوية لعام 2022، ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن. 	
املوافقــة علــى خطــة أعمــال مجموعــة Ooredoo )ذ.م.م( لألعــوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة الســنوية لعام 2022، ورفع توصية ملجلس اإلدارة  	

بهذا الشأن.
املوافقة على االستراتيجية التمويلية وخطة التمويل لعام 2022، ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن. 	
املوافقة على خطة أعمال Ooredoo قطر لألعوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة الســنوية لعام 2022، ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشــأن. 	

علمًا بأن اللجنة عقدت في عام 2021 )6( ست اجتماعات.

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2021.

اسم عضو اللجنة 
 عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية 

التي حضرها في سنة 2021

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر 
)رئيس اللجنة التنفيذية(

5

5السيد/ عبداهلل مبارك ال خليفة )عضوا(

5السيد/ عيسى هالل الكواري )عضوا(

6السيد/ يوسف محمد العبيدلي )عضوا(

لجنة التدقيق وإدارة املخاطر ب. 
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء مستقلين، وتساعد اللجنة مجلس اإلدارة على القيام بمهامه اإلشرافية والرقابية لضمان سالمة البيانات املالية 

للشركة. وتقدم املشورة ملجلس اإلدارة حول كفاءة وفعالية ُنظم التحكم الداخلي والترتيبات التي يجب اتخاذها إلدارة املخاطر. كما أن اللجنة مكلفة 
أيضًا بضمان استقاللية وموضوعية وظائف التدقيق الداخلي والخارجي. 

وكذلك تقوم اللجنة بمراجعة عمليات التدقيق الداخلي السنوي وتقارير املدققين. كما تقوم بإعداد التقارير حول املسائل الناشئة عن التدقيق 
واملتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها، بما في ذلك ردة فعل اإلدارة، ومستوى التعاون وتوفير املعلومات خالل عملية التدقيق، وتقرير مدى 

فائدة التدقيق مقابل تكلفته. وتعمل اللجنة أيضًا على وضع قنوات اتصال بين اإلدارة التنفيذية واملدققين الداخليين والخارجيين.

Ooredoo Annual Report 2021 8687 Ooredoo - التقرير السنوي 2021 8687



تقرير حوكمـة الشـركـة

اإلدارة التنفيذية  .14
إن الدور الذي تكلف به اإلدارة التنفيذية هو إدارة عمليات الشركة، وهو ما يتطلب تخطيط مختلف إجراءات التطوير بما يتفق مع مبادئ وممارسات 

الشركة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن مراقبة تطور األداء املالي وتطوير خطط األعمال في الشركة. ويعتبر الرئيس 
التنفيذي للشركة ورئيس العمليات فيها مسؤوليات عن فريق اإلدارة التنفيذية، فيما يراقب مجلس إدارة الشركة أداؤهم.

أسم املدير التنفيذيملخص السيرة الذاتية

السيد/ عزيز العثمان فخرو 
 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي،

 Ooredoo مجموعة

تم تعيين السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا ملجموعة Ooredoo في نوفمبر 2020. ويشغل 
السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوية مجلس إدارة Ooredoo منذ عام 2011. 

وقد شغل منصب مساعد وكيل وزارة املالية لشؤون املوازنة العامة، ومديرًا باإلنابة بقسم االندماجات 
واالستحواذات في قطر القابضة )الذراع االستثماري واالستراتيجي لجهاز قطر لالستثمار( من 2007 وحتى 2014، 

حيث أشرف على عدد من أهم االستحواذات خالل تلك الفترة. 

ويشغل السيد/ عزيز العثمان فخرو أيضًا عضوية مجلس اإلدارة بشركة SA Accor منذ عام 2015. كما أنه يشغل 
منذ مارس 2021 عضوية مجلس اإلدارة شركة كتارا للضيافة وعضوية مجلس أمناء متحف قطر. وفي ديسمبر 

2021 انضم لعضوية مجلس إدارة اندوسات. 

والسيد/ عزيز العثمان فخرو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة إسلسكا.

الشيخ/ محمد بن عبداهلل آل ثاني 
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 

 Ooredoo والرئيس التنفيذي 
لـOoredoo قطر

 Ooredooوالرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الشيخ/ محمد بن عبداهلل آل ثاني هو نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة
قطر منذ مارس 2020.

كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من آسياسيل 
العراق و Ooredoo ُعمان. 

يتمتع الشيخ/ محمد بخبرة واسعة في مجال االتصاالت والتحول الرقمي واملحاسبة واملالية. وقد شغل العديد 
من املناصب اإلدارية في Ooredoo منذ انضمامه للشركة عام 2009. 

 ،Ooredoo الكويت والرئيس املفوض لشركة إندوسات Ooredoo إذ تولى سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة
قاد خاللها كال الشركتين لتحقيق العديد من اإلنجازات وريادة السوق في كل من الكويت وإندونيسيا. 

الشيخ/ محمد حاصل على شهادة املاجستير في املالية واملحاسبة من جامعة كارديف باململكة املتحدة، 
وشهادة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة قطر.

عبداهلل أحمد الزمان
 رئيس الشؤون املالية،

 Ooredoo مجموعة

تــم تعييــن الســيد/ عبــد اهلل أحمــد الزمــان في منصب رئيس الشــؤون املالية فــي مجموعة Ooredoo في 
مــارس 2021. وكان الســيد/ عبــداهلل قــد انضــم إلــى مجموعــة Ooredoo عام 2013 وتقلد عــدة مناصب إدارية عليا 

فــي الشــركات التابعــة ملجموعــة Ooredoo، قبــل أن يشــغل منصــب رئيس الشــؤون املالية لـ Ooredoo قطر 
منــذ يناير 2018.

ويعد السيد/ عبداهلل مسؤواًل عن تعزيز الشفافية واملساءلة التنظيمية، والحفاظ على القيمة املستدامة على 
املدى الطويل للمساهمين وأصحاب املصلحة اآلخرين.

يتمتع السيد/ عبداهلل بخبرة قيادية واسعة وحافلة باإلنجازات تمتد ألكثر من 18 عامًا في قطاعات االتصاالت 
والنقل والنفط والغاز. 

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم املالية وإدارة األعمال من كاليفورنيا بالواليات املتحدة 
األمريكية، ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة هال باململكة املتحدة.

الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني 
 رئيس الشؤون القانونية 

 والتنظيمية والحوكمة،
Ooredoo مجموعة

الشيخ علي بن جبر آل ثاني هو رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة منذ مارس 2020. 

وشغل الشيخ/ علي في الفترة األخيرة منصب رئيس إدارة حوكمة الشركة في مجموعة Ooredoo من يناير 
2018 وحتى مارس 2020. 

ويشرف الشيخ/ علي بمقتضى منصبه الحالي على األنشطة والسياسات القانونية والشؤون التنظيمية 
للمجموعة حول العالم. وهو مسؤول عن تقديم االستشارات ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بجميع 

جوانب الحوكمة، والسياسات، واالمتثال للتشريعات القانونية العاملية وأطر العمل التنظيمية في املجموعة.

وكان الشيخ/ علي قد التحق للعمل في مجموعة Ooredoo في 2013، وشغل منذ ذلك الوقت عدة مناصب بما 
فيها رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo قطر.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون.

فاطمة سلطان الكواري
 رئيس املوارد البشرية،

Ooredoo مجموعة

تشغل السيدة/ فاطمة سلطان الكواري منصب رئيس املوارد البشرية في مجموعة Ooredoo منذ أبريل 2021، 
ورئيس مجلس إدارة Ooredoo املالديف منذ ديسمبر 2021.

تتمتع السيدة/ فاطمة بخبرة مهنية واسعة تتجاوز 16 عامًا وهي ُتعّد أول امرأة في تاريخ Ooredoo الكويت يتم 
تعيينها عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

انضمت السيدة/ فاطمة للعمل في Ooredoo عام 2006 وشغلت عددًا من املناصب العليا، كان آخرها منصب 
رئيس خدمات األفراد في Ooredoo قطر، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب رئيس الشؤون التجارية ملجموعة 

Ooredoo باإلنابة.

وتحمل السيدة فاطمة الكواري شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من جامعة قطر، ودرجة 
املاجستير التنفيذي في القيادة والسياسة واالبتكار من جامعة جورج تاون بالواليات املتحدة األمريكية، ودرجة 

املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ليفربول في اململكة املتحدة.

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2021.

اسم عضو اللجنة
 عدد إجتماعات لجنة التدقيق وادارة املخاطر 

التي حضرها في سنة 2021

9السيد/ ناصر راشد الحميدي

7الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني 

6 سعادة السيد/ محمد ناصر الهاجري 

لجنة املكافآت والترشيحات ج. 
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، وتعمل لجنة املكافآت والترشيحات على مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه ومسئولياته فيما يتعلق بترشيح 
وتعيين أعضاء مجلس إدارة Ooredoo ومجالس إدارات الشركات التابعة، وتحديد مكافأة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس، وكذلك مكافأة اإلدارة 

التنفيذية العليا واملوظفين. وتساهم اللجنة أيضًا بتقييم أداء املجلس.

وقد أنجزت اللجنة عددًا من األعمال املهمة في عام 2021، منها:
املوافقة على بطاقة مؤشر تقييم األداء لـ Ooredoo قطر لعام 2020 بنتيجة )3.68(. 	
املوافقة على تقييم أداء املديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام 2020  	
املوافقة على بطاقة مؤشر تقييم األداء ملجموعة Ooredoo لعام 2020 بنتيجة )4.02(. 	
املوافقة على تقييم أداء املديرين التنفيذيين لـمجموعة Ooredoo لعام 2020. 	
	 .)Apple لـ)مشروع Ooredoo املوافقة على مقترح نظام االحتفاظ باملواهب الهامة في إندوسات
املوافقة على تثبيت السيد/ بسام يوسف اإلبراهيم كرئيس تنفيذي لـ Ooredoo الجزائر ابتداًء من 1 مايو 2021. 	
املوافقة على تعيين السيدة/ منيرة فهد الدوسري كرئيس تنفيذي لشركة ستارلينك. 	
املوافقة على الهيكل التنظيمي املقترح إلدارة الشؤون التجارية و االستراتيجية في Ooredoo قطر. 	
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر األداء ملجموعة Ooredoo للعضو املنتدب للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عن العام 2021. 	
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر تقييم األداء لرؤساء االدارات التنفيذيين لـمجموعة Ooredoo وذلك عن العام 2021. 	
املوافقة على اعتماد هيكل بطاقة مؤشر األداء للرؤساء التنفيذيين. 	
املوافقة على هيكل )Braveheart Reward( لعام 2021 و 2022. 	
املوافقة على التعديالت املقترحة في الهيكل التنظيمي للشئون التجارية ملجموعة Ooredoo وتعديل مسمى )B2B & Wholesale( إلى  	

.)Ooredoo Business Services(
	 .Ooredoo املوافقة على التعديالت املقترحة في الهيكل التنظيمي للشئون االستراتيجية ملجموعة
	 .Ooredoo املوافقة على التعديالت املقترحة في الهيكل التنظيمي االندماج واالستحواذ ملجموعة
	 .Ooredoo ملجموعة Transformation Office املوافقة على الهيكل التنظيمي الجديد
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر األداء لـ Ooredoo قطر )الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات( لعام 2021 . 	
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر األداء املديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام 2021 . 	
املوافقة على استراتيجية املوارد البشرية الجديدة والهيكل التنظيمي املقترح للموارد البشرية . 	
املوافقة على نموذج التشغيل واملوارد االفتراضية في هيكل Ooredoo Group Strategic Sourcing، وبدأ العمل على هذا النموذج بشكل تجريبي  	

سنة 2022.

علمًا بأن اللجنة عقدت في عام 2021 ستة )6( اجتماعات.

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2120.

اسم عضو اللجنة
 عدد إجتماعات لجنة املكافآت والترشيحات 

التي حضرها في سنة 2021

6الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر

6السيد/ عيسى هالل الكواري

5الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني
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تقرير حوكمـة الشـركـة

إجمالي قيمة تعويضات اإلدارة التنفيذية عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما يعادل 45.5 مليون ريال قطري. 	
تقييم مجلس اإلدارة عن أداء اإلدارة التنفيذية: بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اإلدارة التنفيذية في تنفيذ  	

مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2120.

إدارة الحوكمة  .15
تأسست إدارة الحوكمة في الشركة في عام 2008، ويقع على عاتق اإلدارة مسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في ضمان فعالية 

وتطبيق ممارسات وسياسات حوكمة الشركات عبر Ooredoo ومجموعتها.

وقد أنجزت إدارة الحوكمة عددًا من األعمال املهمة في عام 2120، منها:
متابعة تطبيق حوكمة الشركات في جميع شركات املجموعة العاملة. 	
مراجعة قائمة ممثلي Ooredoo في مجالس إدارات شركات املجموعة. 	
اعتماد اإلجراءات الخاصة بإفصاح املوظفين عن املصالح غير املتعلقة بالشركة. 	
متابعة نشر أدلة الحوكمة في شركات مجموعة Ooredoo العاملة. 	
مساعدة املجلس في التقييم السنوي وفي تقييم االلتزام بأخالقيات وسلوكيات العمل. 	
	 .)SPVs( إدارة الشركات ذات األغراض الخاصة
العمل على سياسات الشركة وجدول إتخاذ القرارات. 	
االمتثال بأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية. 	

أهداف التدقيق الداخلي وأنشطته  .16
تقدم إدارة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات استشارية بشكل موضوعي ومستقل، بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها. ويساعد هذا 

النشاط الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الشركة من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية إدارة املخاطر 
والرقابة والحوكمة. كما أن إدارة التدقيق الداخلي تتقيد بدليل قائم على املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، وذلك لتقديم 

إرشادات عملية إلدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير، التي يتم صياغتها بشكل يسهم في إضافة املزيد من القيمة 
.Ooredoo وتحسين عمليات

ويتم تنفيذ هذه املهام تحت إشراف لجنة التدقيق وإدارة املخاطر. وتوجد تعليمات واضحة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق وإدارة املخاطر 
واإلدارة التنفيذية إلى كل وحدات العمل للقيام بأعمالهم بالتوافق مع أنظمة املراجعة املالية الخارجية والداخلية والرد على أي قضية أو موضوع 

يطرحه املدققون.

وقد أنجزت إدارة التدقيق عددًا من األعمال املهمة في عام 2021، من أهمها:
إعداد خطة التدقيق الداخلي املبنية على املخاطر. 	
مراجعة وتقييم العمليات، وإدارة املخاطر، وإطار الرقابة الداخلية من خالل تنفيذ خطة التدقيق الداخلي. 	
مراجعة تقارير املخاطر ربع السنوية والسنوية للشركة واملجموعة للوقوف على مدى فاعلية الخطط املوضوعة للحد من هذه املخاطر. 	
التقيد بدليل التدقيق الداخلي القائم على املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، وذلك لتقديم إرشادات عملية إلدارة نشاط  	

التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.
مراجعة التقارير ربع السنوية إلدارة التدقيق الداخلي لشركات املجموعة. 	
مراجعة خطط التدقيق الداخلي السنوية لشركات املجموعة املبنية على املخاطر وتقديم النصح واملشورة لها. 	
متابعة تنفيذ برنامج إدارة التدقيق الداخلي لتأكيد وتحسين الجودة إلدارات التدقيق الداخلي في املجموعة والشركات التابعة. 	
القيام بدور املنسق بين املدققين الخارجيين، وديوان املحاسبة، واإلدارة. 	
تقديم الدعم لوظائف التدقيق الداخلي في شركات املجموعة. 	
مراجعة بعض السياسات املقترحة إلبداء الرأي حول كفاءة إجراءات الضبط الداخلي فيها. 	
تخطيط وتنفيذ مراجعة فعالية أنظمة الضوابط الداخلية على التقارير املالية )Internal Control over Financial Report( لعام 2021. 	

ولضمان الشفافية واملصداقية، يتم التحقيق في أي أمور تسترعي انتباه املدقق الداخلي أو الخارجي أو فريق املحاسبة بشكل منفصل بناًء على 
طبيعة هذه األمور ووفقًا لإلجراءات املعتمدة لهذا الشأن.

اإلشراف والرقابة على املجموعة  .17
إن اإلشراف والرقابة على مستوى املجموعة يجمع خطوطًا منفصلة للتشغيل االستراتيجي واملراقبة املالية في مراجعة شاملة لكل واحدة من 

الشركات التابعة. ويتم ذلك وفقًا لدورة منتظمة من زيارات واجتماعات تعقدها اإلدارة التنفيذية للمجموعة مع اإلدارة التنفيذية للشركة التابعة، 
ويدعم ذلك جدول محدد لتقارير األداء الداخلية. ويعتبر هذا التفتيش املفصل عن أداء كل شركة عاملة أساسًا للمعلومات التي تقدم للمساهمين من 
خالل التقارير الفصلية أو السنوية. باإلضافة إلى ذلك، فإن املجموعة تراجع وتعلق على قرارات وأعمال مجالس اإلدارات ولجان التدقيق في كل شركة 

تابعة. فإجراءات املراقبة واإلشراف في كل شركة من الشركات التابعة تختلف من شركة ألخرى، بشكل يعكس تفويض الصالحيات ملجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية لكل شركة من الشركات، غير أن جميع الشركات مطالبة بااللتزام بإصدار التقارير على مستوى املجموعة.

تم توحيد مواثيق لجان التدقيق على مستوى املجموعة وذلك لضمان إشراف لجان التدقيق على أنظمة الضبط الداخلية.

أسم املدير التنفيذيملخص السيرة الذاتية

محمد عبدالخالق العمادي
 رئيس التدقيق الداخلي،

Ooredoo مجموعة

تم تعيين السيد/ محمد عبدالخالق العمادي بمنصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة في نوفمبر 2011. ومنذ 
انضمامه إلى الشركة، نجح السيد محمد في تغيير وظيفة التدقيق الداخلي إلى تدقيق داخلي للمجموعة. 

يتمتع السيد/ محمد بخبرة مهنية واسعة تمتد ألكثر من 21 سنة في مجال التدقيق، عمل خاللها في مجال 
التدقيق الداخلي لـ Ooredoo ملدة 13 سنة. 

وبحكم منصبه الحالي، فهو مسؤول عن بث الثقة وتوفير خدمة االستشارات لكل من Ooredoo قطر ومجموعة 
Ooredoo وستارلينك. وذلك باإلضافة إلى دعم وظائف التدقيق الداخلي في شركات املجموعة.

السيد/ محمد حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة قطر ودرجة املاجستير في املحاسبة 
واملالية من جامعة ساوثهامبتون باململكة املتحدة.

 الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر 
آل ثاني

 رئيس الشؤون التجارية،
Ooredoo قطر

تم تعيين الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني في منصب رئيس الشؤون التجارية في مارس 2021. 

ويتمتع الشيخ/ ناصر بن حمد بخبرة واسعة تمتد ملا يقرب من 10 سنوات، وُيشرف حاليًا على كل من وحدتي 
عمل األفراد والشركات. 

 وقبل توليه منصبه الحالي، كان الشيخ/ ناصر رئيس األعمال التجارية في Ooredoo قطر، حيث كان مسؤواًل عن 
األرباح والخسائر ملجموعة خدمات الشركات والتي تشمل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واملشاريع الكبرى 

ومركز قطر للبيانات. 

الشيخ/ ناصر حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة قطر وعلى درجة املاجستير في إدارة األعمال من 
جامعة ويلز، وهو حاصل أيضًا على درجة املاجستير في إدارة األعمال )Telecoms Mini MBA( من أكاديمية 

Telecoms باململكة املتحدة.

محمد جاسم الكواري 
 رئيس الخدمات املساعدة،

Ooredoo قطر

تم تعيين السيد/ محمد جاسم الكواري في منصب رئيس الخدمات املساعدة في Ooredoo قطر في يناير 
2012، وهو مسؤول في منصبه الحالي عن اإلدارات التالية: املشتريات وسالسل التوريد، واملباني والخدمات 
املساندة، والتميز التشغيلي. ويمتلك السيد/ محمد خبرة تزيد عن 27 عامًا في الوظائف اإلدارية والقيادية.

وكان السيد/ محمد سابقًا رئيس مجلس إدارة Ooredoo ُعمان وعضو مجلس إدارة شركة ستارلينك قطر. 

وهو يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية، بواشنطن.

إيمان مبارك الخاطر
 رئيس املوارد البشرية،

Ooredoo قطر 

تشغل السيدة/ إيمان مبارك الخاطر منصب رئيس املوارد البشرية في Ooredoo قطر منذ مارس 2021. 

وتتميز السيدة/ إيمان مبارك الخاطر بخبرة تزيد عن 15 عامًا، وساهمت بشكل كبير في نمو الشركة على 
املستويين التجاري واملالي. 

وقبل تعيينها بمنصب رئيس املوارد البشرية في Ooredoo قطر، شغلت السيدة/ إيمان مبارك الخاطر منصب 
 .Ooredoo املدير التنفيذي للتعاقدات واألداء والشراكات باإلنابة في مجموعة

وكانت السيدة/ إيمان مبارك الخاطر قد انضمت إلى Ooredoo عام 2007 وشغلت منذ ذلك الحين العديد من 
املناصب العليا في قطر واملجموعة. 

كما تشغل السيدة/ إيمان مبارك الخاطر عضوية مجلس اإلدارة للجمعية القطرية للتوحد، كما أنها متطوعة في 
مركز رعاية األيتام )دريمة(. 

السيدة/ إيمان حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة قطر ودرجة املاجستير في إدارة 
األعمال االستراتيجية من جامعة HEC Paris. وهي إحدى خريجات مركز قطر للقيادات.

عيسى محمد املهندي 
 رئيس الشؤون املالية،

Ooredoo قطر

تم تعيين السيد/ عيسى محمد املهندي بمنصب رئيس الشؤون املالية في Ooredoo قطر في مارس 2021. 

وقبل انضمامه إلى Ooredoo عام 2012، شغل السيد/ عيسى العديد من املناصب في القطاع املصرفي 
والعمليات املتعلقة باملخاطر وتأمين العائدات واإلدارة العامة. 

ويشغل السيد/ عيسى املهندي عضوية مجلس اإلدارة في كل من Ooredoo فلسطين وOoredoo عمان 
وشركة ستارلينك. كما يشغل عضوية مجلس اإلدارة في شركة QLM لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. 

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال واملالية من جامعة Marymount بالواليات املتحدة 
.HEC Paris األمريكية، وعلى درجة املاجستير في إدارة األعمال والتحول الرقمي من

غونتر أوتندورفر 
 رئيس التكنولوجيا والبنية التحتية،

Ooredoo قطر

تم تعيين السيد/غونتر أوتندورفر رئيسًا للتكنولوجيا والبنية التحتية في Ooredoo قطر في يناير 2019. 

 ويمتلك السيد/ أوتندورفر 25 عامًا من الخبرة، عمل خاللها كرئيس للتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة في 
 كبرى شركات االتصاالت العاملية مثل Sprint األمريكية و Telekom Austria النمساوية وT-Mobile األملانية 
 Ooredoo األسترالية. وكان آخر املناصب التي شغلها السيد/ أوتندورفر قبل االنضمام إلى Single Optus و 

هو رئيس عمليات التكنولوجيا بشركة Sprint Corporation USA األمريكية. 

 السيد/ أوتيندورفر حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر )بتقدير امتياز( من جامعة 
Technische Universitat في فيينا، بالنمسا.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

اتاحة املعلومات  .20
تضمن الشركة لجميع املساهمين حق االطالع على كافة املعلومات واالفصاحات ذات الصلة من خالل نشرها على املوقع اإللكتروني والتقارير 

السنوية التي تكون متاحة لكافة املساهمين، باإلضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة املعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة 
ومؤهالتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة، ورئاستهم أو عضويتهم فى مجالس إدارات شركات أخرى، وكذلك املعلومات املتعلقة 

باملسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما أنه من املتاح لكافة أصحاب املصالح الحصول على كافة املعلومات ذات الصلة.

وفي حال تداولت الصحف أو مواقع التواصل شائعات عن الشركة، فإن الشركة لديها سياسة خاصة بشأن اإلفصاحات والتي أيضًا تتضمن سياسة 
التعامل مع الشائعات ان وجدت.

وقد تمت اإلشارة ضمنيًا في أحكام املواد )45( و)48( و)52( من النظام األساسي للشركة على حقوق صغار املساهمين في الشركة بقولها:
ملجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من املساهمين يمثلون ما ال  	

يقل عن )10%( من رأس املال.
تنعقد الجمعية العامة في اجتماع غير عادي بناًء على دعوة من مجلس اإلدارة أو بناًء على طلب كتابي موجه إلى املجلس من عدد من  	

املساهمين يمثلون ما ال يقل عن ربع األسهم.
قــرارات الجمعيــة العامــة الصــادرة طبقــًا لنظــام الشــركة ملزمة لجميع املســاهمين حتــى الغائبين منهم واملخالفين فــي الرأي وعديمي األهلية  	

أو ناقصيها.

السياسة املتبعة في توزيع األرباح  .21
يتم توزيع األرباح وفقًا لتوصية مجلس اإلدارة، ولقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في ضوء أحكام املادة )61( من 

النظام األساسي للشركة.

سجل املساهمين  .22
مع مراعاة حكم املادة )10( من النظام األساسي للشركة، واملادة )159( من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( 

لسنة 2021، واملادة )30( من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية، وبناًء 
على توجيهات بورصة قطر، تحتفظ الشركة بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة ملساهمي الشركة، حيث تقوم الشركة بطلب سجل املساهمين 

شهريًا من شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية.

ويمكن ألي مساهم أو أية أطراف ذات صلة االطالع على سجل املساهمين، والحصول على كافة املعلومات ذات الصلة.

وفيما يلي جدولين، األول يوضح حصص كبار املساهمين في الشركة، والثاني يوضح حصص أعضاء مجلس اإلدارة:

الجدول األول: حصص كبار املساهمين في الشركة

النسبة املئويةعدد األسهمالدولةاالسم

51.7% 1,655,808,420قطرشركة قطر القابضة

13%417,705,904 قطرصندوق املعاشات )الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية(

10.0%320,319,940اإلمارات العربية املتحدةجهاز أبوظبي لالستثمار

 صندوق املعاشات العسكري )الهيئة العامة للتقاعد 
والتأمينات االجتماعية(

2.0%65,621,382قطر

الجدول الثاني: حصص أعضاء مجلس اإلدارة

اسم املستفيدالدولةعدد األسهماسم عضو مجلس اإلدارة

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة 
السيد/ تركى محمد الخاطر

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات قطر417,705,904 
االجتماعية

سعادة السيد/ تركى محمد الخاطرقطر50,000سعادة السيد/ تركى محمد الخاطر

بنك قطر الوطنيقطر25,027,600 بنك قطر الوطني يمثله السيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة

الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثانيقطر58,770شركة واسط للتجاره يمثلها الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني

السيد/ ناصر راشد الحميديقطر50,000السيد/ ناصر راشد الحميدي

الدكتور/ ناصر محمد معرفيهقطر44,500الدكتور/ ناصر محمد معرفيه

سعادة السيد/ محمد ناصر الهاجريقطر5,000سعادة السيد/ محمد ناصر الهاجري 

املعاملة املنصفة للمساهمين وحقوق التصويت  .23
وفقًا لحكم املادة )16( من النظام األساسي للشركة، التي تنص على أن »كل سهم يخول صاحبه الحق فى حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز سواًء 

بالنسبة مللكية موجودات الشركة أو في األرباح التي تقسم على الوجه املبين فيما بعد«، يتم توزيع األرباح على املساهمين.

ووفقًا ألحكام املادة )51( من النظام األساسي للشركة واملادة )33( من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية 
يحق للمساهمين طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها باالجتماع إن لم يدرجها املجلس وقررت الجمعية ذلك.

كما تحرص الشركة في اختيار انسب االماكن واملواعيد النعقاد الجمعية العامة وللشركة واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع 
املساهمين تيسيرًا ملشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.

إدارة املخاطر وأنظمة الضبط الداخلية  .18
وضعت Ooredoo نظامًا للرقابة وإدارة املخاطر الداخلية والخارجية لتحديد املخاطر ووضع خطط ملعالجتها بهدف حماية استثمارات الشركة وعملياتها 

في داخل وخارج قطر. وقد صمم هذا النظام للقيام باآلتي:
تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة املخاطر في الشركة.  	
إبالغ مجلس اإلدارة بالتغييرات الفعلية التي تطرأ على املخاطر التي قد تواجهها الشركة. 	

ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية وضع نظام إدارة املخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام في Ooredooوشركات املجموعة. وتقع على اإلدارة 
مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة املخاطر بشكل منتظم في الشركة بأكملها. ويشمل ذلك النظام اإلجراءات الداخلية املطبقة في الشركة. 

كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة.

وفي هذا السياق، فإن Ooredoo تطبق سياسة إدارة املخاطر على مستوى املجموعة بأكملها. والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن مجلس 
إدارة املجموعة، وبدعم من لجنة التدقيق وإدارة املخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، يستعرض وبشكل ربعي )كافة( املخاطر الجوهرية التي قد تواجه 

الشركة والشركات العاملة التابعة لها. وتؤول مسئولية تحديد املخاطر التي قد تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها، فيما 
تضطلع إدارة املخاطر للمجموعة بمراجعة وتجميع تقييمات املخاطر التي تم تحديدها وسبل عالجها. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستقلة 

لتقارير إدارة املخاطر بشكل ربع سنوي، ورفع مالحظاتها بشأن سالمة هذه التقارير للجنة التدقيق وإدارة املخاطر.

وتقوم اإلدارة املختصة بتجميع املخاطر واإلجراءات املخطط إلتباعها لتخفيف آثار املخاطر، ورفعها بشكل فصلي للجنة التدقيق وإدارة املخاطر. 

وتعمل اإلدارة على تحليل فعالية إدارة املخاطر في Ooredoo والتقيد بأنظمة الضبط الداخلية، باإلضافة إلى فعالية تنفيذها.

إن اإلجراءات املتعلقة بتحديد وإدارة املخاطر في الشركات التابعة تختلف من شركة ألخرى، غير أن هذه اإلجراءات تخضع في الوقت الحالي لعملية 
توحيدها، كذلك تطبق Ooredoo نظام مقارنة األسواق الخارجية مع اإلجراءات املطبقة إلدارة املخاطر لديها، وذلك لضمان تطبيق أفضل املمارسات.

ويتم جمع قياسات مالية عالية املستوى على مستوى املجموعة وفقًا للبرامج الزمنية املحددة، والتي قد تكون شهرية، أو فصلية، أو سنوية، 
استنادًا إلى التفاصيل الخاصة بتلك القياسات التي توفر مؤشرًا للمخاطر التي تواجه كل شركة عاملة، مع توجيه اهتمام خاص ملسألة السيولة 

واحتياجات التمويل ودرجة التحمل لتتمكن من التعامل مع ما هو غير متوقع.

كما ويتولى مجلس اإلدارة مسؤولية نشر ثقافة الرقابة الداخلية ، ويشرف على التزام جميع املعنيين بإطار الرقابة الداخلية من خالل التقارير 
املنتظمة املقدمة إلى مجلس اإلدارة من خالل وظائف الرقابة الداخلية )املخاطر والتدقيق الداخلي(. وتتحمل اإلدارة العليا مسؤولية تنسيق 

وتسهيل تنفيذ إطار الرقابة الداخلية ومعالجة القضايا ذات الصلة باملخاطر. كما وتضمن اإلدارة العليا أن جميع الضوابط تعمل بفعالية في جميع األوقات 
وتقوم بالتنسيق مع اإلدارات املختلفة ملعالجة نقاط الضعف في األنظمة الرقابية التي أبلغت عنها وظائف الرقابة الداخلية في الوقت املناسب.

وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستمرة عن مدى كفاية إطار الرقابة الداخلية من خالل تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية املبنية على 
املخاطر. ففي حال قامت إدارة التدقيق الداخلي بتحديد نقاط ضعف في انظمة الرقابة الداخلية فإن اإلدارة املختصة تقوم بوضع خطة عمل للتخفيف 

ومعالجة أوجه القصور خالل مدة زمنية محددة. ويتم تعريف أولوية معالجة نقاط الضعف بناء على شدة وتأثير نقاط الضعف املحتمل على الشركة. 
وتقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقارير نصف سنوية عن التقدم املحرز في املتابعة إلى لجنة التدقيق وإدارة املخاطر واإلدارة العليا.

وقامت اإلدارة في عام 2021 بتحديد إجراءات الرقابة على البيانات املالية وتأكيد سالمة هذه اإلجراءات من حيث التصميم والتنفيذ. وقامت إدارة 
التدقيق الداخلي بمراجعة شاملة لتلك اإلجراءات والتأكد من مدى فعالية تطبيقها وأخذت اإلدارة علما بما جاء في هذه املراجعة من تحسينات 

مطلوبة على هذه اإلجراءات.

وفي 31 ديسمبر 2021، لم تنم إلى علم الشركة أية إخفاقات أو نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية ولم تحدث أي حاالت طوارئ كان لها تأثير سلبي 
ملموس على الوضع املالي للشركة.

تقيد الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي  .19
تعمل الشركة على التقيد بنظام التدقيق الداخلي والخارجي، وقامت الشركة بتعيين مراقب حسابات، فهناك قرارات وتعليمات واضحة من مجلس 

اإلدارة ولجنة التدقيق وإدارة املخاطر واإلدارة التنفيذية العليا تؤكد على ضرورة تقيد كافة قطاعات وإدارات الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي 
ومعالجة كافة الحاالت التي يتم رصدها من قبل املدققين.

وفيما يتعلق بالتقارير الفنية واملحاسبية، فهناك بعض املالحظات التي ترد في تقارير املدقق الداخلي واملدقق الخارجي وديوان املحاسبة ويتم 
معالجتها بالطريقة املناسبة لكل منها.

كما أن لدى الشركة سياسة تضمن للموظفين الحماية والسرية في حال إبالغهم عن أية عمليات مشبوهة، وقد ُضمنت هذه السياسة في مدونة 
األخالق وقواعد السلوك املهني.

كما نود اإلشارة إلى أنه بناء على التقييم الخارجي لبرنامج تأكيد وتحسين الجودة إلدارة التدقيق الداخلي في املجموعة والتقييم الذاتي السنوي 
فإن نشاط إدارة التدقيق الداخلي في املجموعة يتوافق بشكل عام مع املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي وميثاق قواعد 

السلوك املهني ملعهد املدققين الداخليين الدولي.
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إبرام مجموعة Ooredoo ونوكيا اتفاقيتي شــراكة إســتراتيجية تهدفان إلى تعزيز مســيرة التحول الرقمي في Ooredoo واالرتقاء بتجربة العمالء  	
في نوفمبر 2021.

تأكيد مجموعة Ooredoo توصلها إلى اتفاقية مع Snap لتمكين االستفادة من قدرات تقنية الواقع املعزز في مختلف مناطق تواجدها في العالم. 	
إعالن Ooredoo قطر عن إبرام شراكة مع Ericsson في نوفمبر 2021، تتعاون بموجبها الشركتان لضمان توفير تجربة 5G فريدة من نوعها لجماهير  	

مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™. 
توقيع اتفاقية إطارية عاملية مشتركة مدتها خمس سنوات بين مجموعة Ooredoo وشركة HUAWEI، في ديسمبر 2021، تزود HUAWEI بموجبها  	

مجموعة Ooredoo بتقنيات الراديو ومنتجات الشبكة األساسية وحلول نقل البيانات عبر الشبكة، بهدف تمكين االرتقاء بالتجربة الرقمية للعمالء.
إعالن مجموعة Ooredoo وCK Hutchison عن اكتمال عملية االندماج بين شركتي االتصاالت التابعتين لهما والعاملتين في إندونيسيا في  	

ديسمبر، في صفقة بلغت قيمتها 6 مليارات دوالر أمريكي، وذلك بهدف إنشاء ثاني أكبر شركة اتصاالت في إندونيسيا، والتي ستحمل اسم 
.Indosat Ooredoo Hutchison

األطراف ذات العالقة  .26
لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة. كما أن سياسة الشركة تحظر على رئيس 

وأعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيين عقد أي صفقات بيع أو شراء ألسهم الشركة خالل الفترة املحددة من بورصة قطر وحتى اإلعالن للجمهور 
عن البيانات املالية ولم يقم أي طرف من ذوي العالقة بعقد أي صفقات في فترات الحظر خالل عام 2021. 

لم يوجد أي تعامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة في سجل الشركة تتطلب موافقة املساهمين وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021. وفي جميع 
األحوال، فإن تعامالت األطراف ذات العالقة سواًء كانت تعامالت مهمة أو خالف ذلك يتم اإلفصاح عنها في تقرير حوكمة الشركة الذي يتم إعداده 

وفقًا للمادة )122( من قانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، واملادة )55( واملادة )56( واملادة 
)57( من النظام األساسي للشركة واملادة )122( من قانون هيئة قطر لألسواق املالية واملادة )37( من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية 

املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية. وتقدم أيضًا في إطار املؤشرات املالية املدققة في نهاية العام للتصديق 
عليها في االجتماع العام. وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القوائم املالية املدققة واملوحدة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2120 

واملوجودة في نهاية التقرير السنوي والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من تقرير حوكمة الشركة.

يمكن الحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة من خالل العودة إلى املالحظة املتممة للقوائم املالية املدققة واملوحدة 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2120.

املسؤولية االجتماعية  .27
إن املسؤولية االجتماعية للشركات تنصب على املسائل االخالقية واالجتماعية والبيئية، من هذا املنطلق، فإن Ooredoo ملتزمة باملعايير 

األخالقية والقانونية من حيث ممارستها لنشاطاتها واملساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف املعيشية 
للقوى العاملة في الشركة وعائالتهم إضافة إلى املجتمع املحلي واملجتمع ككل، واالستجابة ملطالب أصحاب املصالح والبيئة التي تعمل فيها. 

وتؤمن Ooredoo بأن املسؤولية االجتماعية للشركات ال تقتصر على مجرد عمل خيري، بل تشمل االستثمار في املجتمع. كما تشمل إدارة 
املؤسسة وجميع العاملين فيها. ولذك تحرص الشركة كل الحرص على االستثمار في املجتمع املحلي في قطر وكذلك في املجتمعات التي 

تعمل فيها. 

وبالنسبة لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )دعم(، تلتزم Ooredoo بالقانون رقم 13 لسنة 2008 وتعديالته بالقانون رقم 8 لسنة 2011، 
ويصل مجموع املبالغ التي تم دفعها إلى 508,037 ر.ق دون وجود أي مبالغ مستحقة للدفع. ويمكن معرفة املزيد من املعلومات باالطالع على 

النتائج املالية املدققة.

وانطالقا من ثقتنا بأن Ooredoo ُيمكنها أن تثري حياة العمالء، وأن تحفز التنمية البشرية، فإننا نعمل جاهدين لضمان أن يكون كل شخص في األسواق 
التي نعمل فيها قادرًا على االستفادة بوجه تام من شبكاتنا الرائدة. 

وملتزمين بأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة »األهداف العاملية« التي تهدف للقضاء على الفقر الشديد، وتحسين حياة البشر، والعمل على 
ايجاد عالم أكثر صحة في املستقبل، وتدعم Ooredoo تلك األهداف في عدد من املجاالت عبر العديد من املبادرات، وستجدون تفاصيل ذلك في تقرير 

Ooredoo السنوي لعام 2120 للمسؤولية االجتماعية.

تقرير اإلدارة عن الرقابة الداخلية على التقارير املالية  .28
إن مجلس إدارة شركة Ooredoo )ش.م.ق.ع.( وشركاتها هي املسؤولة عن إنشاء واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية الفّعالة املتبعة في إعداد التقارير 

املالية استناًدا إلى إطار العمل واملعايير املحددة في الرقابة الداخلية - اإلطار املتكامل )2013(، ا الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لوكالة تريدواي 
)“COSO”(.. إن نظام رقابتنا الداخلية على التقارير املالية مصممة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير املالية وإعداد البيانات املالية 
املوحدة للشركة ألغراض إعداد التقارير الخارجية وفقُا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية )IASB(. تتضمن 

الرقابة الداخلية على التقارير املالية ضوابط على االفصاحات في البيانات املالية املوحدة واإلجراءات املصممة ملنع األخطاء الجوهرية.

لقد قمنا بتقييم فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية كما في 31 ديسمبر 2020 وفقًا للمعايير الموضحة في »الرقابة 
.)”COSO“( الداخلية - اإلطار المتكامل لعام 2013« الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لوكالة تريدواي

مجلس إدارة املجموعة هو املسؤول عن تصميم وصيانة ضوابط داخلية كافية والتي عند التطبيق الفعال من شأنها أن تضمن سير أعمالها بشكل 
منظم وفعال، بما في ذلك:

االلتزام بسياسات املجموعة. 	
حماية أصولها. 	
منع وكشف عمليات االحتيال واألخطاء. 	
دقة واكتمال السجالت املحاسبية. 	
إعداد املعلومات املالية املوثوقة في الوقت املناسب؛ و 	
االمتثال للقوانين واللوائح املعمول بها، بما في ذلك قانون هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة وقانون حوكمة الشركات  	

والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية والصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية بموجب القرار رقم )5( لعام 2016.

وفقُا ألحكام املادة )41( واملادة )45( من النظام األساسي للشركة، تحرص الشركة على تمكين املساهمين من العلم باملوضوعات املدرجة بجدول 
اعمال الجمعية العامة وتوفر معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم من خالل اإلعالن عنها في الصحف وموقع بورصة قطر واملوقع اإللكتروني 

الخاص بالشركة.

ووفقُا ألحكام املادة )47( من النظام األساسي للشركة، تفصح الشركة بعد انتهاء الجمعية في بيان صحفي خاص عن نتائج الجمعية العامة فور 
انتهائها.  وكما ورد في املادة )41( من النظام األساسي للشركة، تمكن الشركة مساهميها االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة في حال 

طلب املساهم ذلك.

ووفقًا ألحكام املادة )42( من النظام األساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين باألصالة أو النيابة.

موظفو الشركة  .24
إن سياسات املوارد البشرية املعتمدة واملطبقة بالشركة معدة بما يتماشى مع أحكام قانون العمل رقم )14( لسنة 2004، والقرارات الوزارية ذات 

الصلة، وبما يخدم مصالح الشركة وموظفيها، وتراعي في الوقت ذاته مبادئ العدالة واملساواة، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

وتشمل الوظائف الرئيسية للموارد البشرية التوصية بخطط التدريب الالزمة ووضعها وتقديمها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.

انجازات الشركة  .25
حققت الشركة خالل 2021 العديد من اإلنجازات املهمة، ومن أبرزها:

اإلعالن عن تحقيق مجموعة Ooredoo إليرادات بلغت 29.9 مليار ر.ق خالل السنة املالية 2021،  	
الحفاظ على قيمة العالمة التجارية Ooredoo، حيث بلغت قيمة عالمة Ooredoo التجارية 3.2 مليار دوالر أمريكي. 	
اختيار السيد/ عزيز العثمان فخرو، العضو املنتدب للمجموعة، ضمن قائمة أقوى 50 رئيسًا تنفيذيًا في منطقة الشرق األوسط. 	
تعيين عدد من املسؤولين التنفيذيين في مجموعة Ooredoo في مارس 2021، من بينهم عبداهلل أحمد الزمان رئيسًا تنفيذيًا للشؤون املالية  	

للمجموعة، وفاطمة سلطان الكواري رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية للمجموعة، ونايجل توماس بايرن رئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا واملعلومات 
للمجموعة، ورينيه ويرنر رئيسًا تنفيذيًا لالستراتيجية للمجموعة.

تعيين عدد من املسؤولين التنفيذيين في Ooredoo قطر في مارس 2021، وهم: الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيسًا للشؤون التجارية،  	
وإيمان مبارك الخاطر رئيسًا للموارد البشرية، وعيسى محمد املهندي رئيسًا للشؤون املالية )باإلنابة(. 

 في مارس 2021، توقيع إندوسات Ooredoo اتفاقية بيع وإعادة استئجار ألكثر من 4200 برج لالتصاالت مع شركة )“Edge Point إندونيسيا”(  	
.PT EPID Menara Asset Co

إبرام اتفاقيات محافظ إلكترونية بين Ooredoo فلسطين وشريكين رئيسيين من مقدمي الخدمات املالية وذلك لتمكين العمالء من االستفادة  	
من وسائل الدفع اإللكتروني، ودعم استخدام الخدمات الرقمية، وإطالق خدمة بيانات جديدة سيستخدمها البنك العربي. 

نجاح مجموعة Ooredoo بتسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة قيمتها مليار دوالر أمريكي وفق القاعدة Reg S/Rule144A. وستستحق  	
السندات بتاريخ 8 أبريل 2031 وبقسيمة فوائد »كوبون« تبلغ 2.625% في السنة. وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى 10 سنوات عند 

103.4 نقطة أساس. وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في األغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.
توقيع Ooredoo )ش.م.ع.ق( في أبريل 2021 على اتفاقية جديدة لقرض متجدد قيمته 500 مليون دوالر أمريكي مع تجمع يتألف من 11 مصرفًا.  	

وسيستحق القرض املتجدد بتاريخ 19 أبريل 2026، وسيستخدم ألغراض Ooredoo العامة. وباإلضافة إلى ذلك، وبتاريخ 14 أبريل 2021 استخدمت 
Ooredoo حقها لتسديد وإلغاء قرض متجدد بقيمة 1 مليار دوالر أمريكي بشكل مسبق ملوعد استحقاقه في يونيو 2022. 

	  Apple في يونيو وأجهزة Samsung بعد أن أطلقتها سابقًا على أجهزة ،Huawei ُعمان عبر شبكتها للجوال ألجهزة Ooredoo 5 فيG إطالق خدمات
في يوليو 2021.

اعتماد الجهات التنظيمية في إندونيسيا في مايو 2021 اتفاقية بيع وإعادة استئجار أكثر من 4200 برج اتصاالت واملوقعة بين كل من إندوسات  	
Ooredoo وEdge Point إندونيسيا. وُتعُد هذا االتفاقية، التي بلغت قيمتها 750 مليون دوالر أمريكي، واحدة من أكبر الصفقات من نوعها في قارة 

آسيا. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية Ooredoo التي تهدف إلى التحول إلى نموذج تخفيف أصول أكثر كفاءة ومرونة. 
توقيع Ooredoo الجزائر على اتفاقية شراكة مع Facebook وInfobib تركز على نموذج A2P للرسائل )رسائل من التطبيقات إلى جواالت  	

املستخدمين(، لتضمن بذلك تحقيق زيادة مهمة في إيرادات هذا الخط من األعمال، وبما يعزز التحكم بحركة البيانات. 
تعيين السيدة نور السليطي رئيسًا تنفيذيًا لـ Ooredoo ُعمان، والسيد بسام يوسف اإلبراهيم رئيسًا تنفيذيًا لـ Ooredoo الجزائر في مايو 2021. 	
في يوليو 2021، إعالن Ooredoo قطر عن شراكتها مع شركة Quest، أول وأكبر شركة قطر متخصصة في الرياضات اإللكترونية، وذلك إلطالق  	

عالمتها التجارية الخاصة، »Ooredoo نيشن - أرض الالعبين«. وتنص االتفاقية على أن تطلق Ooredoo سلسلة من املنتجات والخدمات 
واملبادرات املوجهة بشكل خاص إلى جمهور محبي األلعاب.

إبرام اتفاقية مهمة بين Ooredoo الكويت وبنك الكويت الوطني لتطوير خدمات ومنتجات وحلول رقمية تسهم في إثراء تجربة العمالء.  	
تصنيف آسياسيل العراق كأفضل مشغل اتصاالت يوفر تغطية شبكات جوال في العراق في أغسطس 2021، وذلك من قبل Ookla املتخصصة  	

 .Speedchecker في اختبارات سرعة شبكات االتصاالت. كما تم تصنيف اتصاالت البيانات التي توفرها الشركة األعلى سرعة في العراق من قبل
إعالن مجموعة Ooredoo في ســبتمبر 2021 بأنها الراعي الرئيســي ألول ســباق فورموال 1 يقام في قطر تحت اســم »جائزة Ooredoo قطر  	

الكبرى للفورموال 1«. 
فوز Ooredoo بجائزتين في أكتوبر 2021: وهما جائزة »الشركة الرائدة في عالقات املستثمرين«، و»أفضل مسؤول لعالقات مستثمرين« في  	

.)MEIRA( قطر، وذلك خالل املؤتمر السنوي التحاد عالقات املستثمرين في الشرق األوسط
إعالن مجموعة Ooredoo في أكتوبر 2021 عن إبرام شراكة مع Ericsson باعتبارها شريكًا في الجيل التالي للتحول الرقمي فيما يتعلق بحلول  	

أنظمة دعم األعمال، ووقعت الشركتان اتفاقية إطارية مشتركة مدتها خمس سنوات لنشر أحدث حلول أنظمة دعم األعمال من إريكسون لدى 
 .Ooredoo العديد من الشركات التابعة ملجموعة

اإلعالن في نوفمبر 2021 بأن Ooredoo ستكون مشغل االتصاالت الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق األوسط وأفريقيا،  	
ومشغل االتصاالت الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ في الشرق األوسط وأفريقيا. 

تكريم Ooredoo الكويت بحصولها على عدد من جوائز ستيفي. فقد فازت الشركة بجائزة ستيفي في فئة »االبتكار في تطبيقات معلومات  	
األعمال«، وذلك عن حلولها التي تركز على العمالء. وحصلت كذلك على جائزة »اإلنجاز املبتكر في تحقيق النمو« وجائزة »االبتكار في إدارة 

وتخطيط وممارسات خدمة العمالء – في قطاع االتصاالت«.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

ومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية، بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير املالية )ICOFR(، بغض النظر عن مدى حسن إدارته وتشغيله، 
يمكن أن يوفر فقط تأكيدًا معقواًل ولكن ليس كاماًل لتحقيق أهداف نظام الرقابة. وعلى هذا النحو، قد ال تمنع ضوابط الكشف واإلجراءات أو األنظمة 
الخاصة بـالرقابة الداخلية على التقارير املالية )ICOFR( جميع األخطاء أو االحتيال. عالوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام التحكم حقيقة وجود 

قيود على املوارد، ويجب اعتبار فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها.

تنظيم نظام الرقابة الداخلية
املهام املشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية

يتم تنفيذ الضوابط داخل نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية )ICOFR(  من قبل جميع وظائف األعمال ووظائف البنية التحتية مع املشاركة 
في مراجعة موثوقية الدفاتر والسجالت التي تقوم عليها البيانات املالية املوحدة. بناًء على ذلك، يشمل تفعيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير 

املالية )ICOFR( على موظفين في وظائف مختلفة في جميع أنحاء املنظمة.

ضوابط للحد من مخاطر أخطاء التقارير املالية
يتكون نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ICOFR من عدد كبير من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى التقليل من مخاطر البيانات 

املالية املوحدة الخاطئة. كما يتم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتشمل تلك التي:
تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف داخل السياسات واإلجراءات املكتوبة أو الفصل بين الواجبات، 	
تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات املالية السنوية املوحدة، 	
تكون وقائية أو كافة لألخطاء في طبيعتها، 	
يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات املالية املوحدة نفسها. تتضمن عناصر التحكم التي لها تأثير غير مباشر على البيانات املالية  	

املوحدة وعناصر التحكم على مستوى الكيانات والضوابط العامة لتكنولوجيا املعلومات مثل الوصول إلى النظام وضوابط النشر، في حين أن 
عنصر التحكم ذي التأثير املباشر يمكن أن يكون ، على سبيل املثال، تسوية تدعم عنصرًا في بيان املركز املالي بصورة مباشرة،

تكون مميزة للعناصر اآللية و / أو اليدوية. عناصر التحكم اآللية هي وظائف تحكم مضمنة في عمليات النظام مثل الفصل الذي يفرضه تطبيق  	
عناصر التحكم في املهام وفحص إكتمال ودقة املدخالت. الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من األفراد مثل 

ترخيص املعامالت.

قياس فعالية تطبيق والتصميم للرقابة الداخلية
قامت املجموعة بإجراء تقييمًا رسميأ ملدى كفاية تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ICOFR. يتضمن هذا التقييم 

تقييمًا لتصميم وفعالية تشغيل بيئة التحكم باإلضافة إلى الضوابط الفردية التي تشكل نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ICOFR مع األخذ 
بعين االعتبار:

خطر وجود أخطاء البنود املدرجة في البيانات املالية املوحدة، مع األخذ في االعتبار بعض العوامل مثل األهمية الجوهرية وقابلية بيان البيانات  	
املالية املوحدة لتك لإلخطاء.

مدى حساسية الضوابط املحددة للفشل، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل درجة األتمتة والتعقيد ومخاطر تجاوز اإلدارة وكفاءة املوظفين  	
ومستوى الحكم املطلوب.

تحدد هذه العوامل، ككل، طبيعة ومدى األدلة التي تتطلبها اإلدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية على التقارير 
املالية ICOFR فعااًل أم ال. يتم الحصول على األدلة نفسها من اإلجراءات املتكاملة ضمن املسؤوليات اليومية للموظفين أو من اإلجراءات املنفذة 
خصيصا ألغراض تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية )ICOFR(، حيث تشمل املعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضًا عنصًر مهمًا من 

عناصر التقييم، حيث إن هذه األدلة قد تثير اهتمام اإلدارة أو قد تثبت النتائج أو أخطاء.

عند تقييم مدى مالءمة تصميم وفعالية لـ ICOFR، حددنا اإلجراءات الهامة مثل تلك اإلجراءات التي من املتوقع أن تؤثر اإلنحرافات في تدفق 
املعامالت أو مبالغ البيانات املالية املوحدة ذات الصلة، بما في ذلك تلك الناتجة عن االحتيال أو الخطأ، على نحو معقول على قرارات مستخدمي 

البيانات املالية املوحدة.

إن إجراءات املجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 والتي تم تحديدها على أنها جوهرية هي:
الضوابط على مستوى املجموعة.  .1

اإليرادات والذمم املدينة.  .2
املشتريات واملدفوعات.  .3

الخزينة.  .4
املوارد البشرية والرواتب.  .5

االستثمارات املالية.  .6

ممتلكات وآالت ومعدات.   .7
األصول غير امللموسة والشهرة.  .8

دفتر األستاذ العام والتقارير املالية.  .9
الضريبة.  .10

ضوابط التكنولوجيا واألنظمة.   .11
تكاليف التشغيل.  .12

نتيجة لتقييم تصميم وفعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ICOFR، لم تحدد اإلدارة أي نقاط ضعف جوهرية وخلصت إلى أن نظام الرقابة 
الداخلية على التقارير املالية ICOFR تم تصميمه وتطبيقه وتشغيله بشكل مناسب كما في 31 ديسمبر 2021.

لقــد أجرينــا تقييًمــا لتصميــم وفعاليــة تشــغيل نظــام الرقابــة الداخليــة على التقارير املالية ، كما في 31 ديســمبر 2021 ، بنــاًء على إطار العمل واملعايير 
.)”COSO“( املوضوعة في

أصدر مدقق حســابات الشــركة، برايس ووتر هاوس كوبر - فرع قطر، تقرير تأكيد معقول بشــأن تقييمنا ألنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية.

مخاطر في التقارير املالية
تتمثل املخاطر الرئيسية في إعداد التقارير املالية في أن البيانات املالية املوحدة ال تقدم عرضًا حقيقيًا وعاداًل بسبب األخطاء سواء كانت ناشئة عن 
أخطاء مقصودة )إحتيال( أو خطأ أو عدم نشر البيانات املالية املوحدة في الوقت املناسب. ينشأ عدم وجود عرض تقديمي عادل عندما يحتوي واحد 

أو أكثر من كشوف أو إفصاحات القوائم املالية املوحدة على أخطاء )أو اغفاالت( جوهرية. تعتبر األخطاء غير صحيحة إذا كان بإمكانها، التأثير بشكل 
فردي أو جماعي على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون بناًء على البيانات املالية املوحدة.

لتقييد مخاطر التقارير املالية، أنشأت املجموعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية بهدف تقديم تأكيد معقول ولكن ليس كاماًل ضد األخطاء 
الجوهرية، وقامت املجموعة بأجراء تقييمًا لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير املالية بناًء على اإلطار املحدد في اإلطار المتكامل 

لعام 2013« الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لوكالة تريدواي )“the”COSO Framework(. توصي COSO بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم 
كفاية نظام التحكم.

يتضمن إطار العمل COSO وسبعة عشر مبدأ اساسيًا وخمسة عناصر كما يلي:

بيئة الرقابة  •
ابداء االلتزام بالنزاهة والقيم االخالقية.  .1

يبدي مجلس اإلدارة استقالليته عن اإلدارة ويمارس الرقابة على تطوير وأداء الرقابة الداخلية.  .2
نتشئ اإلدارة، بإشراف مجلس اإلدارة، الهيكل والسلطة واملسؤوليات املناسبة لتحقيق األهداف.  .3
تبدي املؤسسة االلتزام بجذب األفراد األكفاء وتنميتهم واالحتفاظ بهم بما يتماشى مع األهداف.  .4

تحمل املؤسسة األفراد مسؤولية الرقابة الداخلية ضمن نطاق عملهم في السعي لتحقيق األهداف.  .5

تقييم املخاطر  •
تحدد املؤسسة األهداف بوضوح كاٍف لتمكينها من تحديد وتقييم املخاطر املتعلقة باألهداف.  .6

تحدد املؤسسة املخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها وتحلل املخاطر كأساس لتحديد كيفية إدارة املخاطر.  .7
تأخذ املؤسسة بعين االعتبار خطر االحتيال عند تقييم املخاطر التي تواجه تحقيق األهداف.  .8

تحدد املؤسسة وتقيم التغييرات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نظام الرقابة الداخلية.  .9

أنشطة الرقابة  •
تختار املؤسسة وتطور أنشطة الرقابة التي تساهم في التخفيف من املخاطر لتحقيق األهداف إلى مستويات مقبولة.  .10

تختار املؤسسة أنشطة الرقابة العامة على تكنولوجيا املعلومات وتطورها لتحقيق األهداف.  .11
تنشر املؤسسة أنظمة الرقابة من خالل السياسات واإلجراءات التي تحدد ما هو متوقع في املؤسسة.  .12

املعلومات واإلتصاالت  •
تحصل املؤسسة على معلومات ذات صلة عالية الجودة أو تنشئها وتستخدمها لدعم عمل الرقابة الداخلية.  .13

تنقل املؤسسة املعلومات داخليًا ، بما في ذلك أهداف ومسؤوليات الرقابة الداخلية الالزمة لدعم عمل الرقابة الداخلية.  .14
تتواصل املؤسسة مع األطراف الخارجية فيما يتعلق باملسائل التي تؤثر على عمل الرقابة الداخلية.  .15

أنشطة املتابعة  •
تختار املؤسسة وتطور وتنفذ عمليات تقييم مستمرة و/أو منفصلة للتأكد مما إذا كانت مكونات الرقابة الداخلية موجودة وتعمل.  .16

تقيم املؤسسة أوجه القصور في الرقابة الداخلية واإلبالغ عنها في الوقت املناسب إلى األطراف املسؤولة عن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية،   .17
بما في ذلك اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، حسب االقتضاء.

نتيجة إلنشاء أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية، إعتمدت اإلدارة أهداف البيانات املالية التالية:
الوجود / الحدوث - املوجودات واملطلوبات موجودة واملعامالت قد حدثت بالفعل. 	
اإلكتمال - تم تسجيل جميع املعامالت، وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات املالية املوحدة. 	
التقييم / القياس - يتم تسجيل املوجودات واملطلوبات واملعامالت في التقارير املالية باملبالغ املناسبة. 	
الحقوق وااللتزامات وامللكية - يتم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب كموجودات ومطلوبات. 	
العرض واإلفصاح - تصنيف التقارير املالية واإلفصاح عنها وعرضها بشكل مناسب. 	
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 تقرير التأكيد املستقل حول االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق 
املالية والتشريعات ذات الصلة

ال تتضمن إجراءات التأكيد املحدود التي قمنا بها تقييمًا للجوانب النوعية أو لفعالية اإلجراءات املطبقة من قبل اإلدارة لاللتزام باملتطلبات. ولذلك، ال 
نقوم بتقديم أي تأكيد حول ما إذا كانت اإلجراءات التي تطبقها اإلدارة تؤدي بفعالية إلى تحقيق أهداف ملتطلبات الهيئة.

استقالليتنا ومراقبة الجودة
التزمنا خالل عملنا بمتطلبات االستقاللية واملتطلبات األخالقية األخرى وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين الصادرة عن مجلس 

معايير السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين )“IESBA”(، التي تقوم على املبادئ األساسية للنزاهة واملوضوعية والكفاءة املهنية والعناية الواجبة 
والسرية والسلوك املهني واملتطلبات األخالقية ذات الصلة في دولة قطر. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه املتطلبات 

وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين.

تطبق شركتنا املعيار الدولي ملراقبة الجودة رقم 1 وبالتالي تحافظ على نظام شامل ملراقبة الجودة بما في ذلك سياسات وإجراءات موثقة حول 
االلتزام باملتطلبات األخالقية واملعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية السارية.

القيود املتأصلة
تعتمد العديد من اإلجراءات التي تتبعها املنشآت لتبني متطلبات الحوكمة واملتطلبات القانونية على املوظفين الذين يقومون بتطبيق اإلجراء 
وتفسيرهم للهدف من هذا اإلجراء وتقييمهم ملا إذا كانت إجراءات االلتزام قد تم تنفيذها بفعالية، وفي بعض الحاالت ال تترك دليل عليها. ومن 

املالحظ أيضا أن تصميم إجراءات االلتزام سوف ينتهج أفضل املمارسات التي تختلف من منشأة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، والتي ال تشكل 
مجموعة واضحة من املعايير التي يمكن مقارنتها بها.

تخضع معلومات األداء غير املالي لقيود متأصلة أكثر من املعلومات املالية، نظرًا لخصائص تقرير مجلس االدارة حول متطلبات الهيئة، كما هو 
متضمن في تقرير الحوكمة والطرق املستخدمة لتحديد هذه املعلومات.

نظًرا للقيود املتأصلة لضوابط الرقابة الداخلية حول االلتزام بالقوانين واألنظمة ذات الصلة، بما في ذلك احتمال حدوث تواطؤ أو تجاوز اإلدارة للضوابط، 
فقد تحدث تحريفات مادية ناتجة عن احتيال أو خطأ وقد ال يتم كشفها.

املعلومات األخرى
يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل عن املعلومات األخرى. تشتمل املعلومات األخرى على التقرير السنوي )ولكنها ال تتضمن تقييم مجلس اإلدارة بشأن 

االمتثال ملتطلبات الهيئة( الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير التأكيد هذا.

إن استنتاجاتنا حول تقييم مجلس اإلدارة بخصوص االلتزام بمتطلبات الهيئة، كما هو متضمن في تقرير الحوكمة، ال يغطي املعلومات األخرى، ولن 
نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليه.

فيما يتعلق بمهمة التأكيد حول تقييم مجلس اإلدارة حول االلتزام بمتطلبات الهيئة، كما هو متضمن في تقرير الحوكمة، تنحصر مسؤوليتنا في 
قراءة املعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت املعلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي مع تقييم مجلس اإلدارة 

بخصوص االلتزام بقانون الهيئة والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك النظام أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء تنفيذ املهمة، أو ما قد يشير 
إلى وجود تحريف بها بشكل مادي. 

وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، استنادًا إلى ما قمنا به من أعمال، فإننا مطالبون 
بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص. 

النتيجة 
بناًء على إجراءات التأكيد املحدود التي قمنا بها واملوضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقييم مجلس اإلدارة حول االلتزام 

بمتطلبات الهيئة، كما هو متضمن في تقرير الحوكمة، ال يعرض بشكل عادل من جميع النواحي املادية، التزام الشركة بمتطلبات الهيئة كما في 31 
ديسمبر 2021.

عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق املالية رقم 120155

مارك مينتون
سجل مراقبي الحسابات رقم 364

الدوحة، دولة قطر
14 فبراير 2022

تقرير حول االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق املالية )الهيئة( والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك 
نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة 

الهيئة وفقًا للقرار رقم )5( لسنة 2016 كما في 31 ديسمبر 2021 )»متطلبات الهيئة«(

مقدمة 
وفقًا ملتطلبات املادة 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية )»نظام الحوكمة« أو »النظام«( الصادر 
بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية )الهيئة( رقم )5( لسنة 2016، قمنا بإجراء تأكيد محدود حول تقييم مجلس اإلدارة كما هو 

متضمن في األقسام ذات الصلة من التقرير السنوي لحوكمة الشركات حول التزام شركة أريُد ش.م.ع.ق. )»الشركة«( وشركاتها التابعه )معًا 
»املجموعة«( بمتطلبات الهيئة كما في 31 ديسمبر 2021.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة
يعد مجلس إدارة املجموعة مسؤوال عن إعداد تقييم مجلس اإلدارة حول االلتزام بمتطلبات الهيئة، والذي يغطي كحد أدنى متطلبات املادة رقم )4( 

من النظام.

ويعد مجلس اإلدارة مسؤواًل عن ضمان التزام املجموعة بمتطلبات الهيئة وإعداد تقريرعن تقييم مجلس اإلدارة بخصوص االلتزام بمتطلبات الهيئة.

يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل أيًضا عن تحديد مجاالت عدم االلتزام واملبّررات ذات الصلة، حيث تّم التحفيف من حدتها.

تتضمن هذه املسؤوليات تصميم وتنفيذ والحفاظ على أنظمة رقابة مالية داخلية وافية بحيث يضمن تطبيقها بفعالية سير العمل بانتظام وكفاءة، 
وتشمل االلتزام بالقوانين واألنظمة املطبقة. 

مسؤوليات ممارس عمليات التأكيد
تتمثل مسؤولياتنا في إصدار استنتاج عن التأكيد املحدود حول ما إذا استرعى أمر ما انتباهنا مما يجعلنا نعتقد بأن تقييم مجلس اإلدارة بخصوص 

االلتزام بمتطلبات الهيئة، كما هو مرفق في تقرير الحوكمة، ال ُيظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية، التزام املجموعة بمتطلبات الهيئة، 
بناء على اجراءات التأكيد املحدود التي قمنا بها؛

وقد نفذنا هذه املهمة وفقا للمعيار الدولي بشأن مهام التأكيد رقم 3000 )معدل( »مهام التأكيد بخالف عمليات تدقيق أو مراجعة املعلومات املالية 
التاريخية«، الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي. ويتطلب هذا املعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا بغرض الحصول على تأكيد محدود 

حول ما إذا استرعى أمر ما انتباهنا مما يجعلنا نعتقد بأن تقييم مجلس اإلدارة بخصوص االلتزام بمتطلبات الهيئة كما هو وارد في تقرير الحوكمة، 
ككل، ليس معدًا من كافة النواحي املادية وفقًا ملتطلبات الهيئة.

تختلف اإلجراءات املتبعة في مهمة التأكيد املحدود من حيث طبيعتها وتوقيتها، وهي أقل من حيث النطاق، عن مهمة التأكيد املعقول. وبالتالي، 
يكون مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه من مهمة التأكيد املحدود أقل بشكل أساسي عن التأكيد الذي كان من املمكن الحصول عليه فيما 
لو تم إجراء مهمة التأكيد املعقول. ولم نقم بتنفيذ اجراءات لتحديد اإلجراءات اإلضافية التي كان من املمكن إجراؤها إذا كانت هذه املهمة تتعلق 

بالتأكيد املعقول.

تتضمن مهمة التأكيد املحدود تقييم مخاطر التحريف املادي في تقييم مجلس اإلدارة بخصوص االلتزام بمتطلبات الهيئة، سواء كان ناتجا عن احتيال 
أو خطأ، والتعامل، حسب الضرورة، مع املخاطر التي تم تقييمها في ظل الظروف املحيطة. ويعد نطاق مهمة التأكيد املحدود أقل بشكل أساسي 
عن مهمة التأكيد املعقول من حيث اجراءات تقييم املخاطر واالجراءات املتبعة للتعامل مع املخاطر التي تم تقييمها. وبناء على ذلك، ال نبدي رأي 
تأكيد معقول حول ما إذا تم إعداد تقييم مجلس اإلدارة بخصوص االلتزام بمتطلبات الهيئة كما هو وارد في تقرير الحوكمة، ككل ومن كافة النواحي 

املادية، وفقًا ملتطلبات الهيئة.

تم تنفيذ االجراءات بناء على حكمنا املهني بما في ذلك االستفسارات ومراقبة العمليات املنفذة وفحص الوثائق وتقييم مدى مالءمة سياسات 
إعداد التقارير للمجموعة ومطابقتها مع السجالت األساسية.

نظرًا لظروف االرتباط، قمنا خالل تنفيذ االجراءات أعاله بما يلي:
 االستفسار من اإلدارة للتوصل إلى فهم العمليات املتبعة لتحديد متطلبات الهيئة واالجراءات املطبقة من قبل اإلدارة لاللتزام بهذه املتطلبات  	

واملنهجية التي اتبعتها اإلدارة لتقييم مدى االلتزام بهذه املتطلبات )يشمل ذلك تحليل تقارير الشركات التابعة، املختارة على أساس املخاطر 
الكامنة واألهمية النسبية للمجموعة عند االقتضاء(، لفهم العمليات والضوابط الرئيسية لإلبالغ عن االمتثال ملتطلبات الهيئة؛

 أخذ اإلفصاحات بعين االعتبار من خالل مقارنة محتويات تقرير مجلس االدارة حول متطلبات الهيئة، كما هو متضمن في تقرير الحوكمة، مقابل  	
متطلبات املادة 4 من النظام؛ 

 مطابقة املحتويات ذات الصلة في تقرير مجلس االدارة حول متطلبات الهيئة، كما هو متضمن في تقرير الحوكمة، مع السجالت األساسية التي  	
تحتفظ بها املجموعة؛ و

 تنفيذ اختبار تحقيقي محدود على أساس انتقائي، عند الضرورة، وذلك لتقييم االلتزام بمتطلبات الهيئة؛ ومالحظة األدلة التي تم جمعها من قبل  	
اإلدارة؛ وتقييم ما إذا تم اإلفصاح عن أي مخالفات ملتطلبات الهيئة، إن وجدت، من قبل مجلس اإلدارة، من كافة النواحي الجوهرية.
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 تقرير التأكيد املستقل حول ضوابط الرقابة الداخلية 
على إعداد التقارير املالية

اعتمدنا في اختيار االجراءات على أحكامنا الشخصية، بما في ذلك تقييم مخاطر وجود تحريف مادي ملدى مالءمة التصميم والفعالية التشغيلية، 
سواء أكان ناتجا عن احتيال أو خطأ. وتضمنت إجراءاتنا كذلك تقييم مخاطر عدم التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة بالشكل املناسب 

لتحقيق الغايات املرجوة من ضوابط الرقابة املوضحة في »تقرير مجلس اإلدارة عن الرقابة الداخلية على إعداد التقاريراملالية«، كما هو معروض في 
القسم 28 من التقرير السنوي. اشتملت إجراءاتنا على اختبار للفعالية التشغيلية لتلك الضوابط التي تعد ضرورية لتقديم تأكيد معقول بأنه قد تم 

تحقيق الغايات املرجوة من ضوابط الرقابة ذات الصلة.

تتضمن مهمة التأكيد من هذا النوع أيًضا تقييم تقييم مجلس اإلدارة ملدى مالءمة تصميم الضوابط على أهداف الرقابة املذكورة فيه. ويشمل 
كذلك تنفيذ اإلجراءات األخرى التي تعتبر ضرورية في هذه الظروف.

نعتقد أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس الستنتاجنا بشأن تقرير مجلس اإلدارة حول الضوابط الداخلية على التقارير املالية، 
كما هو معروض في القسم 28 من التقرير السنوي.

استقالليتنا ومراقبة الجودة
التزمنا خالل عملنا بمتطلبات االستقاللية واملتطلبات األخالقية األخرى وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين الصادرة عن مجلس 

معايير السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين، )“IESBA”(، التي تقوم على املبادئ األساسية للنزاهة واملوضوعية والكفاءة املهنية والعناية 
الواجبة والسرية والسلوك املهني واملتطلبات األخالقية ذات الصلة في دولة قطر. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه 

املتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين.

تطبق شركتنا املعيار الدولي ملراقبة الجودة رقم 1 وبالتالي تحافظ على نظام شامل ملراقبة الجودة بما في ذلك سياسات وإجراءات موثقة حول 
االلتزام باملتطلبات األخالقية واملعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية السارية.

مفهوم ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية

إن أنظمة الرقابة الداخلية ملنشأة ما هي عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول حول موثوقية التقارير املالية وإعداد التقارير املالية لألغراض الخارجية 
وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية. تشتمل ضوابط الرقابة الداخلية ملنشأة ما على تلك السياسات واإلجراءات التي:

تتعلق باالحتفاظ بسجالت، ذات تفاصيل معقولة، والتي تعكس بشكل دقيق وعادل املعامالت والتصرف في موجودات املنشأة؛  )1(
)2(  تقدم تأكيدًا معقواًل بأن املعامالت يتم تسجيلها عند الضرورة للسماح بإعداد البيانات املالية وفقًا للمبادئ املحاسبية املقبولة بشكل عام، وأن 

مقبوضات ونفقات املنشأة تتم فقط وفًقا للتصريحات الصادرة عن إدارة املنشأة؛ و
)3(  تقدم تأكيدًا معقواًل فيما يتعلق بالحد من أو الكشف في الوقت املناسب عن اقتناء أو استخدام أو تصرف غير مصرح به ملوجودات املنشأة مما 

قد يكون له تأثير مادي على البيانات املالية.

القيود املتأصلة
تخضع معلومات األداء غير املالي لقيود متأصلة أكثر من املعلومات املالية، نظرًا لخصائص »تقرير مجلس اإلدارة عن الرقابة الداخلية على إعداد 

التقارير املالية«، كما هو معروض في القسم 28 من التقرير السنوي والطرق املستخدمة لتحديد هذه املعلومة.

نظًرا للقيود املتأصلة لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية، بما في ذلك إمكانية التواطؤ أو تجاوز اإلدارة للضوابط، فقد تحدث تحريفات 
مادية ناتجة عن احتيال أو خطأ. كذلك، فإن توقعات أي تقييم للضوابط الداخلية على التقارير املالية للفترات املستقبلية معرضة لخطر أن تصبح 

الرقابة الداخلية على التقارير املالية غير كافية بسبب التغيرات في الظروف ، أو أن درجة االمتثال للسياسات أو اإلجراءات قد تتدهور.

وعالوة على ذلك، فإن أنشطة الضوابط املصممة والتي تم العمل بها اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021 والتي يغطيها تقرير التأكيد الخاص بنا لن تعالج بأثر 
رجعي أي نقاط ضعف أو أوجه قصور موجودة فيما يتعلق بضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية قبل التاريخ الذي تم فيه تفعيل هذه الضوابط.

املعلومات األخرى
يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل عن املعلومات األخرى والتي تشتمل على التقرير السنوي الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير التأكيد هذا، )لكنها ال 

تشتمل على »تقريرمجلس اإلدارة عن الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية« كما هو معروض في القسم 28( . 

إن استنتاجنا بخصوص »تقرير مجلس اإلدارة عن الرقابة الداخلية على إعداد التقاريراملالية«، كما هو معروض في القسم 28 من التقرير السنوي، ال 
يغطي املعلومات األخرى، وال نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها. 

فيما يتعلق بمهمة التأكيد حول تقرير »مجلس اإلدارة عن الرقابة الداخلية على إعداد التقاريراملالية« كما هو معروض في القسم 28 من التقرير 
السنوي، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة املعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت املعلومات األخرى ال تتفق 

بشكل مادي مع تقريرمجلس اإلدارة عن الرقابة الداخلية على إعداد التقاريراملالية، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل مادي. 

وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، استنادًا إلى ما قمنا به من أعمال، فإننا مطالبون 
بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الخصوص. 

النتيجة
برأينا، بناًء على نتائج إجراءات التأكيد املعقول التي قمنا بها، فإن تقييم مجلس اإلدارة ملدى مالءمة التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة 

الداخلية للمجموعة على إعداد التقارير املالية للعمليات الجوهرية، بناء على إطار COSO، قد تم عرضه من خالل »تقرير مجلس اإلدارة عن الضوابط 
الداخلية على التقارير املالية«، املعروض في القسم 28 من التقرير السنوي بشكل عادل من جميع النواحي املادية كما في 31 ديسمبر 2021.
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تقريــر حــول مــدى مالءمــة التصميم والفعالية التشــغيلية لضوابط الرقابــة الداخلية على إعداد 
التقاريــر املاليــة للعمليــات الجوهرية كما في 31 ديســمبر 2021

مقدمة
وفقًا ملتطلبات املادة 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية )»نظام الحوكمة« أو »النظام«( الصادر 
بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية )الهيئة( رقم )5( لسنة 2016، قمنا بتنفيذ اجراء تأكيد معقول حول تقرير مجلس اإلدارة عن 

ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية لشركة أريُد ش.م.ع.ق. )»الشركة«( وشركاتها التابعة )معا »املجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2021، 
استناًدا إلى اإلطار الصادر عن لجنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي »إطار COSO« كما هو معروض في القسم 28 من التقرير السنوي.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة
يعد مجلس إدارة املجموعة مسؤواًل عن عرض »تقرير مجلس اإلدارة عن ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية« ضمن التقرير السنوي، 

والذي يشمل على:
تقييم مجلس اإلدارة حول مدى مالءمة التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية؛ 	
وصف العمليات الهامة وضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية؛ و 	
تقييم شدة التصميم والفعالية التشغيلية ألوجه القصور الرقابية، إن وجدت، ولم يتم إصالحها في 31 ديسمبر 2021. 	

اعتمد التقييم املقدم في التقرير السنوي على العناصر التالية املدرجة في مصفوفات التحكم في املخاطر املقدمة من قبل إدارة املجموعة:
أهداف الرقابة، بما في ذلك تحديد املخاطر التي تحول دون تحقيق أهداف الرقابة؛ و 	
تصميم وتطبيق أنظمة ضوابط الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة املذكورة.  	

.COSO كذلك يعد مجلس إدارة املجموعة مسؤواًل عن وضع أنظمة رقابة مالية داخلية والحفاظ عليها بناء على إطار العمل الصادر من إطار

تتضمن هذه املسؤوليات تصميم والحفاظ على أنظمة رقابة مالية داخلية وافية بحيث يضمن تطبيقها بفعالية سير العمل بانتظام وكفاءة. 
وتشتمل األنظمة على:

االلتزام بسياسات املجموعة؛ 	
حماية موجوداتها؛ 	
منع حاالت االحتيال واألخطاء واكتشافها؛ 	
دقة السجالت املحاسبية واكتمالها؛ 	
إعداد معلومات مالية موثوقة في الوقت املناسب؛ و 	
االلتزام بالقوانين واألنظمة املطبقة. 	

مسؤوليات ممارس عمليات التأكيد
تتمثل مسؤولياتنا في إبداء نتيجة التأكيد املعقول بناء على اجراءات التأكيد التي قمنا بها على »تقرير مجلس اإلدارة عن ضوابط الرقابة الداخلية 

.COSO على إعداد التقارير املالية«، كما هو معروض في القسم 28 من التقرير السنوي وذلك بناًء على إطار

وقد نفذنا هذه املهمة وفقًا للمعيار الدولي بشأن مهام التأكيد رقم 3000 )معدل( »مهام التأكيد بخالف عمليات تدقيق أو مراجعة املعلومات املالية 
التاريخية«، الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي. ويتطلب هذا املعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا بغرض الحصول على تأكيد معقول 
عن تقييم مجلس اإلدارة ملدى مالءمة التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للعمليات الجوهرية كما هو 

مدرج في تقريرمجلس اإلدارة عن ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية و املعروض في القسم 28 من التقرير السنوي من جميع النواحي 
.COSO الجوهرية، لتحقيق الغايات املرجوة من الرقابة على النحو املنصوص عليه في وصف العمليات ذات الصلة من جانب اإلدارة، استناًدا إلى إطار

تعتبر العملية جوهرية في حال وجود تحريف ناتج عن احتيال أو خطأ في مسار العمليات أو املبالغ الواردة في البيانات املالية، مما يتوقع معه التأثير 
بشكل معقول على قرارات مستخدمي البيانات املالية. وتتمثل العمليات التي تم تحديدها على أنها جوهرية فيما يلي:

ضوابط مستوى الكيان؛  .1
اإليرادات والذمم املدينة؛  .2
املشتريات واملدفوعات؛  .3

خزينة؛  .4
املوارد البشرية وكشوف املرتبات؛  .5

استثمارات مالية؛  .6

املمتلكات واآلالت واملعدات؛  .7
األصول غير امللموسة والشهرة؛  .8

دفتر األستاذ العام والتقارير املالية؛  .9
ضريبة؛  .10

ضوابط التكنولوجيا واألنظمة؛ و  .11
تكاليف العملية.  .12

تضمن مهمة التأكيد للتعبير عن استنتاج تأكيدي معقول بشأن »تقرير مجلس اإلدارة عن الضوابط الداخلية على التقارير املالية« استناًدا إلى إطار 
عمل COSO، كما هو معروض في القسم 28 من التقرير السنوي، يتضمن تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول عدالة عرض التقرير. وشملت إجراءاتنا 

بشأن الضوابط الداخلية على التقارير املالية ما يلي:

التوصل إلى فهم لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للعمليات الجوهرية؛ 	
تقدير املخاطر في حال وجود ضعف مادي؛ و 	
فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة بناء على املخاطر التي تم تقييمها. 	

خالل أدائنا لهذه املهمة، توصلنا إلى فهم املكونات التالية لنظام الرقابة:
بيئة الرقابة 	
تقييم املخاطر 	
أنشطة الرقابة 	
املعلومات واالتصاالت 	
املراقبة 	
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 0.01 47 مليون 5,076 مليون

املراجعة املالية
 5,220

 4,202
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 3,843
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2021  2020  2019  2018  20172021  2020  2019  2018  20172021  2020  2019  2018  2017

األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة
مليون ر.ق.

 صافي األرباح املخصصة 
Ooredoo ملساهمي

مليون ر.ق.

اإليرادات لكل سهم
ر.ق.

20212020
نسبة التغير

20202019 إلى 2021
نسبة التغير

2019 إلى 2021

العمليات

0%429,916%29,90028,867مليون ر.قاإليرادات

 األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك 
2%812,847%13,05012,088مليون ر.قوإطفاء الدين )مالحظة أ(

 هامش األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
43%42%44%باملائةواالستهالك وإطفاء الدين

Ooredoo 97%1,725-96%471,126مليون ر.قصافي األرباح املخصصة ملساهمي-

0.010.350.54ر.قاإليرادات لكل سهم – أساسي ومخفف

0.300.250.25ر.قاألرباح النقدية للسهم )مالحظة ب(

-17%5,869-16%4,8455,790مليون ر.قاإلنفاق الرأسمالي )مالحظة ج(

-9%16,717-5%15,16715,960عدداملوظفين

الوضع املالي

-9%29,105-6%26,40928,201مليون ر.قإجمالي صافي األصول

-9%24,975-6%22,77124,177مليون ر.قصافي الدين )مالحظة د(

 صافي الدين إلى األرباح قبل اقتطاع الفائدة 
1.51.91.8أضعافوالضريبة واالستهالك واإلطفاء

107%303,958%8,2056,298مليون ر.قالتدفقات النقدية الحرة )مالحظة هـ(

-1%22,679-7%22,48624,088مليون ر.قرسملة السوق

العمالء

23%125,288%6,5245,838باآلالفالجوال آجلة الدفع )شاملة البرودباند الجوال(

3%0111,072%114,025113,699باآلالفالجوال مسبق الدفع

-9%877-2%802820باآلالفالخط الثابت )شاماًل الجوال الثابت(

4%1117,237%121,352120,357باآلالفمجموع العمالء

 مالحظة أ  األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين= اإليرادات - مصاريف التشغيل* + حصة النتائج من الشركات التابعة واملشاريع املشتركة
*مصاريف التشغيل = مصاريف الشبكة والتوصيل البيني ومصروفات التشغيل األخرى + رواتب املوظفين والتكاليف املرتبطة بها + مخصص خسارة انخفاض قيمة األصول املالية

ٌتمثل توزيعات األرباح املقنرحة لسنة 2021 مالحظة ب 
ال تتضمن املصاريف الرأسمالية تكلفة الترخيص. مالحظة ج 

 مالحظة د  صافي الدين = مجموع القروض والديون + مطلوبات اإليجار + تمويل املوردين + اإللتزامات الطارئة + )خطابات الضمان + خطابات االعتماد( مخصومًا منه النقد 
)BBB+ بإستثناء النقد املقيد والنقد الذي يقل عن التصنيف االئتماني(

التدفقات النقدية الحرة = صافي األرباح + االستهالك وإطفاء الدين مخصومًا منه اإلنفاق الرأسمالي، وصافي الربح املعدل للبنود االستثنائية. مالحظة هـ 
مالحظة و  الدين قصير األجل يتضمن الديون التي تستحق خالل أقل من 12 شهر.

مالحظة ز  يمثل العمالء النسبيون عدد العمالء في كل شركة مضروبًا بالحصة الفعلية في تلك الشركة.
أداء سعر السهمملكية الشركة
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  سهم Ooredoo      مؤشر سوق الدوحة لألوراق املالية

52% دولة قطر  
  17% هيئات حكومية قطرية أخرى

10% جهاز أبو ظبي لإلستثمار  
21% آخرون  

ى مائة
ملعاد تقديرها إل

مة ا
القي

فبراير-20

سمبر-20
دي

س-20
مار

أبريل-21

مايو-21

يونيو-21

يوليو-21

س-21
سط

أغ

سبتمبر-21

أكتوبر-21

نوفمبر-21

سمبر-21
دي

47 1,897

1,565

1,725

1,126

 0.59 

 0.49 

 0.54 

 0.35 

 0.01 
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النفقات الرأسمالية* و النفقات 
الرأسمالية إلى اإليرادات )%( 

مليون ر.ق. )مالحظة ج(

عدد العمالء النسبي
باملاليين )مالحظة ز(

 19,764 مليون

40,144

36,966

30,932

29,662

19,764

2021  2020  2019  2018  2017

إجمالي ديون املجموعة
مليون ر.ق. )مالحظة و(

*  الديون لعام 2021 ال تشمل إندوسات Ooredoo التي 
يتم التعامل معها باعتبارها معروضة للبيع. 

  طويلة األجل      قصيرة األجل*
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حققنا خالل 2021 إيرادات أعلى، 
واحتياطات نقدية قوية، كما 
تحسنت األرباح قبل اقتطاع 

الفائدة والضريبة واالستهالك 
وإطفاء الدين.

القسم 5

التـقــريــر 
املالي
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تقرير مراقب الحسابات املستقل

إلى السادة املساهمين في شركة أريُد ش.م.ق.ع.

تقرير عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
الرأي

برأينا، أن البيانات املالية املوحدة ُتظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية املركز املالي املوحد لشركة أريُد ش.م.ق.ع.)»الشركة«( 
وشركاتها التابعة )معًا »املجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2021 وأدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

قمنا بتدقيق ما يلي
تتكون البيانات املالية املوحدة للمجموعة من:

بيان الربح أو الخسارة املوحد للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021؛ 	
بيان الدخل الشامل املوحد للسنة املنتهية في ذلك التاريخ؛ 	
بيان املركز املالي املوحد كما في 31 ديسمبر 2021؛ 	
بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد للسنة املنتهية في ذلك التاريخ؛  	
بيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية في ذلك التاريخ؛ و 	
 اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة، والتي تشمل السياسات املحاسبية الهامة املستخدمة واملعلومات التفسيرية املتممة األخرى. 	

أساس الرأي
لقد أجرينا عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه املعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات مراقب 

الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة من هذا التقرير.

نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا.

االستقاللية
نحن مستقلون عن املجموعة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين املهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادرة 

عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر واملتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها 
للبيانات املالية املوحدة. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه املتطلبات وقواعد السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين.

منهجنا في التدقيق
نظرة عامة

أمور التدقيق الرئيسية
اإلعتراف باإليرادات و نظم تكنولوجيا املعلومات املعقدة ذات الصلة. 	
القيمة الدفترية لوحدات تكوين النقد، بما في ذلك الشهرة. 	
  املعالجة املحاسبية للتعرضات الضريبية والتعرضات الرقابية و القانونية املعلقة وغير املؤكدة في األسواق املختلفة التي تعمل  	

فيها املجموعة.

كجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف املادي في البيانات املالية املوحدة. وعلى وجه 
الخصوص، فقد وضعنا في الحسبان اإلجتهادات الحكمية التي وضعتها اإلدارة، على سبيل املثال، ما يتعلق بالتقديرات املحاسبية الهامة التي تتضمن 

وضع افتراضات ومراعاة األحداث املستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخاطر 
تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز بما يمثل أحد مخاطر التحريف 

املادي الناتج عن اإلحتيال.

لقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من أعمال التدقيق لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات املالية املوحدة ككل، آخذين 
في االعتبار هيكل املجموعة والعمليات والضوابط املحاسبية ومجاالت األنشطة التي تعمل فيها املجموعة.

أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا املهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات املالية 

املوحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال نقدم 
رأيا منفصال عن هذه األمور عند تكوين رأينا عنها.

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيقأمور التدقيق الرئيسية

اإلعتراف باإليرادات ونظم تكنولوجيا املعلومات املعقدة ذات الصلة

أفصحت املجموعة عن إيرادات بقيمة 29,899,742 ألف ريال قطري 
من األنشطة املتعلقة باالتصاالت.

لقد اعتبرنا هذا األمر من األمور األكثر أهمية، حيث توجد مخاطر 
كامنة حول االعتراف باإليرادات في خدمات االتصاالت نظًرا ألن 

اإليرادات تتم معالجتها بواسطة نظم تكنولوجيا املعلومات 
املعقدة التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات والتي تحتوي 

على مجموعة من املنتجات والخدمات املختلفة، و األسعار ذات 
الصلة. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر تطبيق معيار محاسبة اإليرادات 

عملية معقدة وينطوي عليها العديد من األحكام والتقديرات 
الرئيسية. لقد أدى ذلك إلى توجيه جزء كبير من جهود التدقيق 

لدينا نحو هذا األمر وأنظمة تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة.

 راجع اإليضاحات التالية من البيانات املالية املوحدة ملزيد 
من التفاصيل:

إيضاح 3: السياسات املحاسبية الهامة 	
إيضاح 4: اإليرادات 	
إيضاح 41: األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة 	

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات تدقيق حول مجال املخاطر الكبيرة هذه، والتي تضمنت 
مجموعة من اإلجراءات التي تنطوي على فحص أنظمة الرقابة و القيام بإجراءات 

تدقيق تفصيلية كما هو موضح أدناه:
حصلنا على فهم ملصادر اإليرادات الهامة املختلفة وحددنا أنظمة الرقابة  	

ونظم تكنولوجيا املعلومات وأنظمة الربط والتقارير ذات الصلة. 
قمنا بتقييم السياسات املحاسبية الخاصة بإيرادات املجموعة، بما في ذلك  	

األحكام والتقديرات الرئيسية املطبقة من قبل اإلدارة في ضوء متطلبات 
املعيار الدولي للتقارير املالية 15.

اعتمدنا على نظم تكنولوجيا املعلومات الخاصة باملجموعة و ضوابط الرقابة  	
الداخلية الرئيسية. قمنا بإشراك متخصصي تكنولوجيا املعلومات الداخليين 
لدينا ملساعدتنا في فحص الضوابط العامة لتكنولوجيا املعلومات وضوابط 

التطبيق ألنظمة تكنولوجيا املعلومات املرتبطة بمعالجة املعامالت 
املتعلقة بمصادر اإليرادات الكبيرة.

قمنا بفحص أنظمة الرقابة اآللية واليدوية وإجراءات التدقيق التفصيلية  	
للتحقق من دقة وحدوث اإليرادات. وشمل ذلك فحص التسويات الشاملة 

من سجالت البيانات املستخرجة من أنظمة املصدر إلى أنظمة الفوترة 
ودفتر األستاذ العام.

استخدمنا أدوات تحليل البيانات لتحديد القيود اليدوية املرتبطة باإليرادات  	
التي تم تسجيلها في دفتر األستاذ العام وتتبعناها إلى أنظمة املصدر. 

أجرينا إجراءات تحليلية وقمنا بتقييم وثائق املصدر األساسية لفحص اكتمال  	
ودقة وصحة التسجيل، بما في ذلك القيود التي اعتبرناها غير عادية بطبيعتها.

قمنا بفحص املكاملات باستخدام عوامل مختلفة للتأكد من أن الحاالت  	
ستتم معالجتها بدقة من خالل عناصر الشبكة وحتى التعرف عليها. 

قمنا أيًضا بتقييم مدى كفاية إيضاحات املجموعة فيما يتعلق باإليرادات. 	

القيمة الدفترية لوحدات تكوين النقد، بما في ذلك الشهرة

تشمل صافي أصول املجموعة الشهرة بتاريخ التقرير بقيمة 
دفترية تبلغ 5،175،488 ألف ريال قطري. يتطلب معيار املحاسبة 

الدولي رقم 36 الخاص بانخفاض قيمة األصول فحص انخفاض 
قيمة أصول الشهرة الناتجة من اندماج األعمال بشكل سنوي 

على األقل. باإلضافة إلى ذلك، تعمل بعض الشركات التي 
ترتبط بها هذه األصول في البلدان التي تعاني من عدم إستقرار 

سياسي و/أو تحديات إقتصادية صعبة. هناك خطر محتمل يتمثل 
في أن هذه الشركات قد ال تتداول بما يتماشى مع التوقعات 

و التنبؤات، مما يؤدي إلى انخفاض القيمة. يتضمن تقييم 
املجموعة للقيمة املستخدمة لوحدات تكوين النقد تقديًرا 

لألداء املستقبلي للشركات املعنية. على وجه الخصوص، فإن 
تحديد القيمة املستخدمة حساس لالفتراضات الهامة املتعلقة 
بمعدل نمو االرباح املتوقعة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 
واالطفاء و معدالت النمو طويلة األجل و معدالت الخصم. نتيجة 
الختبارات انخفاض القيمة التي تم إجراؤها، تم االعتراف بانخفاض 

قيمة الشهرة واملوجودات الغيرمتداولة بمبلغ 2،252 مليون ريال 
قطري خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 فيما يتعلق 

بعمليات املجموعة في ميانمار.

لقد اعتبرنا أن تقييم انخفاض القيمة الذي قامت به املجموعة 
ضمن األمور األكثر أهمية بالنسبة لتدقيق السنة الحالية 

بسبب األحكام واالفتراضات الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند إجراء 
تقييمات االنخفاض في القيمة.

يرجى الرجوع إلى اإليضاحات التالية من هذه البيانات املالية 
املوحدة ملزيد من التفاصيل:

إيضاح 41: األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة؛ 	
إيضاح 47: تأثير جائحة كوفيد-19؛ و 	
إيضاح 13: املوجودات غير امللموسة والشهرة و املبالغ  	

املدفوعة مقدما طويلة األجل.

قد قمنا بتنفيذ إجراءات تدقيق حول مجال املخاطر الكبيرة هذه، والتي تضمنت 
مجموعة من اإلجراءات التي تنطوي على فحص أنظمة الرقابة و القيام بإجراءات 

تدقيق تفصيلية كما هو موضح أدناه:
حصلنا على فهم لعملية تقييم انخفاض القيمة، وتحديد أنظمة الرقابة ذات  	

الصلة و فحص تصميمها وتنفيذها، والفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة 
املتعلقة بعملية انخفاض القيمة.

قمنا بفحص الدقة الحسابية لنماذج التقييم املستخدمة من قبل اإلدارة.  	
قمنا أيًضا بتقييم مدى مالءمة منهجية التقييم )نموذج التدفقات النقدية 

املخصومة( املطبقة من قبل اإلدارة، بالرجوع إلى ممارسات السوق 
ومتطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم 36 الخاص بانخفاض قيمة األصول.

قمنا بتقييم موثوقية ميزانيات املجموعة املدرجة في خطط األعمال  	
)والتي تشكل أساس توقعات التدفقات النقدية(، من خالل مقارنة ميزانيات 

الفترة الحالية بالنتائج الفعلية وتقييم الفروقات امللحوظة مقابل الوثائق 
والتفسيرات األساسية التي تم الحصول عليها من اإلدارة. قمنا أيًضا 

بمطابقة اإليرادات واألرباح املتوقعة قبل معدل نمو الفوائد والضرائب 
واإلستهالك واإلطفاء املستخدمة لحساب توقعات التدفقات النقدية 

للموازنات املعتمدة و/أو خطط العمل.
استعنا بخبراءنا املتخصصين في التقييم على مستوى املجموعة  	

واملكونات )عند الضرورة( لدعمنا في تقييم االفتراضات واملنهجية 
املستخدمة من قبل اإلدارة، وعلى وجه الخصوص، قمنا بحساب مستقل 

ملتوسط املرجح لتكلفة رأس املال ومعدالت النمو النهائي لكل الوحد 
املكونة للنقد التي تعتبر جوهرية. 

قمنا بإجراء تحليالت الحساسية لتحديد التغيرات في االفتراضات الرئيسية،  	
وبالتحديد، معدالت الخصم ومعدالت النمو النهائي والتدفقات النقدية 

املتوقعة التي قد تؤدي إلى انخفاض القيمة. نظرنا فيما إذا كانت هذه 
التغييرات محتملة بشكل معقول.

قمنا أيًضا بتقييم مدى كفاية اإليضاحات ذات الصلة الواردة في إيضاح 13 حول  	
البيانات املالية املوحدة، وخاصة إيضاحات الحساسية املتعلقة بالتغييرات 

املعقولة املمكنة في ااالفتراضات التي قد تؤدي إلى انخفاض القيمة.
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تقرير مراقب الحسابات املستقل

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيقأمور التدقيق الرئيسية

املعالجة املحاسبية للتعرضات الضريبية والتعرضات الرقابية و القانونية املعلقة وغير املؤكدة في األسواق املختلفة التي تعمل بها املجموعة
تعمل املجموعة عبر سلطات ضريبية وتنظيمية متعددة، 

وبسبب الطبيعة املتأصلة للتعرضات واألحكام الصادرة 
والتقييمات من قبل السلطات الضريبية والتنظيمية والدعاوى 

القضائية في األسواق املعينة، فإن املجموعة معرضة ملختلف 
املسائل الضريبية والقانونية والرقابية.

عند املعالجة املحاسبية عن هذه األمور، تطبق اإلدارة أحكاًما 
هامة في تقدير املخصصات واإليضاحات ذات الصلة وفقًا للمعايير 

الدولية للتقارير املالية. 

لقد أخذنا في االعتبار املعالجة املحاسبية للتعرضات الضريبية غير 
املؤكدة والتعرضات القانونية والتعرضات القضائية املعلقة في 
األسواق املختلفة التي تعمل بها املجموعة على أنها مسألة 

ذات أهمية كبيرة في تدقيقنا نظًرا لحجم وتعقيد وطبيعة 
هذه التعرضات، وذلك يتطلب مستوى هام من حكم اإلدارة 

في تفسير تشريعات أو أحكام أو ممارسات تنظيمية محددة 
لتحديد ما إذا كان من املطلوب االعتراف باإللتزام أو اإلفصاح عن 

مطلوبات محتملة.

يرجى الرجوع إلى اإليضاحات التالية من هذه البيانات املالية 
املوحدة ملزيد من التفاصيل:

إيضاح 37: االرتباطات و املطلوبات الطارئة و الدعاوي؛ 	
إيضاح 41: األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة؛ و 	
إيضاح 47: تأثير جائحة كوفيد-19. 	

 اســتجابة للمخاطــر الكبيــرة املرتبطة باملعالجة املحاســبية للتعرضات 
 الضريبيــة والتعرضــات الرقابيــة و القانونيــة املعلقــة وغير املؤكدة، قمنا 

بتنفيــذ اإلجراءات التالية:
حصلنا على فهم لسياسات املجموعة في التعامل مع املتطلبات الضريبية  	

والقانونية والرقابية. 
قمنا بتقييم مدى كفاية التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للرقابة  	

على السجالت القانونية والتنظيمية والضريبية، والتي تشمل نوع املطالبة 
واملبلغ واملخصص وحساب صافي التعرض.

لقد أجرينا مناقشات مع الفرق الضريبية والقانونية والرقابية للمجموعة  	
لتقييم اإلجراءات املستخدمة من قبل اإلدارة املرتبطة بالنتيجة املحتملة 

للتعرضات الكبيرة، كما ناقشنا مع اإلدارة الحقائق والظروف املحيطة 
بالتعرضات الهامة للمجموعة من أجل تقييم معقولية استنتاجات اإلدارة. 

لقد عقدنا مناقشات واستعرضنا التقارير التي تم تسليمها من فرق تدقيق  	
املكونات لدينا فيما يتعلق بالتعرضات الكبيرة في الشركات التابعة في 

الخارج. استعانت فرقنا املكونة أيًضا خبراء ضرائب محليين و/أو خبراء قانونيين 
حسب الضرورة للتوصل إلى استنتاجاتهم. 

لقد حصلنا وراجعنا اآلراء القانونية والضريبية الخارجية والتأكيدات القانونية  	
وغيرها من املستندات ذات الصلة التي تدعم استنتاجات اإلدارة بشأن هذه 
األمور. عند الضرورة، أجرينا مناقشات مع القسم القانوني باإلدارة بخصوص 

القضايا الجوهرية. 
بدعم من فرق تدقيق املكونات الخاصة بنا، قمنا بمراجعة تقارير تقييم  	

املخاطر الضريبية والقانونية والتنظيمية لإلدارة داخل الدولة للتأكد من 
توافقها مع التقارير التي أعدتها إدارة املجموعة. 

قمنا أيًضا بتقييم مدى كفاية اإليضاحات ذات الصلة الواردة في إيضاح 37  	
من البيانات املالية املوحدة.

 املعلومات األخرى
إن املديرين مسؤولون عن املعلومات األخرى. تتكون املعلومات األخرى من التقرير السنوي )باستثناء البيانات املالية املوحدة وتقرير تدقيقنا عليها(.

إن رأينا عن البيانات املالية املوحدة ال يغطي املعلومات األخرى، وال نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها. تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق 
بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة في قراءة املعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت املعلومات األخرى ال تتفق 
بشكل مادي مع البيانات املالية املوحدة أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل مادي.

وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي استنادًا إلى ما قمنا به من أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية 

القطري رقم 11 لسنة 2015 كما تم تعديله بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لكي تتمكن من إعداد 
بيانات مالية موحدة خالية من التحريف املادي سواء كان ناتجًا عن احتيال أو خطأ.

تعتبر اإلدارة، عند إعداد البيانات املالية املوحدة، مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حسب 
مقتضى الحال، عن األمور املرتبطة باستمرارية املنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية املحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية املجموعة أو 

إيقاف أنشطتها أو ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى القيام بذلك.

ويتولى املسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء كان ناشئًا عن احتيال أو 

خطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد املعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقا 
للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكشف دوما عن أي تحريف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان 

من املعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم املهني ونحافظ على الشك املهني خالل عملية التدقيق. كما أننا 
نقوم بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر التحريف املادي للبيانات املالية املوحدة، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق املناسبة  	
لتلك املخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال يعتبر 

أعلى من ذلك الذي ينشأ عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.
الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، وليس لغرض  	

إبداء الرأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. 	
التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمرارية املنشأة املحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي مرتبط بأحداث  	

أو ظروف قد تثير شكوكًا جوهرية فيما يتعلق بقدرة املجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول 
عليها. وفي حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مراقب الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في 

البيانات املالية املوحدة، أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها 
حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا. ومع ذلك فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف املجموعة عن مواصلة أعمالها 

كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة تمثل  	

املعامالت واألحداث بطريقة تحقق عرضًا عاداًل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل املجموعة إلبداء رأي حول البيانات  	

املالية املوحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة باملجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولين عن رأي 
التدقيق الذي توصلنا إليه.

نقوم بالتواصل مع املسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له واكتشافات التدقيق 
الجوهرية، بما في ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.

كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بيانًا بأننا قد التزمنا بمتطلبات املعايير األخالقية املناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبالغهم بجميع 
العالقات وغيرها من األمور التي من املعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات املتخذة إلزالة التهديدات أو اإلجراءات 

الوقائية فيما يتعلق بهذا الخصوص.

ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات املالية 
املوحدة للفترة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. ونقوم بتوضيح هذه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو 

التنظيمات الكشف العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من املعقول توقع أن 
تزيد اآلثار العكسية عن املصلحة العامة من جراء اإلبالغ عن هذا األمر.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كما هو مبين في االيضاح 1 من البيانات املالية املوحدة، دخل خالل العام حيز التنفيذ، القانون رقم 8 لعام 2021 لتعديل بعض أحكام قانون الشركات 

التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015. إعتبارا من السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021، كانت الشركة بصدد استكمال اإلجرائات الشكلية إلجراء 
التغييرات املطلوبة وكما السماح بدفع مكافآت أعضاء مجلس االدارة الثابتة.

عالوة على ذلك، ووفقا ملتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015 كما تم تعديله بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021، فإننا نؤكد على:
أننا قد حصلنا على كافة املعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛ 	
أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقا لألصول املرعية؛ 	
أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات املالية املوحدة تتفق معها؛ 	
تتوافق املعلومات املالية املدرجة بتقرير مجلس اإلدارة مع دفاتر وسجالت الشركة؛ و 	
لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015 كما تم تعديله بموجب  	

القانون رقم 8 لسنة 2021 أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر ماديا على نتائج تشغيلها أو مركزها املالي املوحد كما في 31 ديسمبر 2021.

نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز - فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق املالية رقم 120155

مارك مينتون
سجل مراقبي الحسابات رقم 364

الدوحة، دولة قطر
14 فبراير2022 
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بيان الدخل الشامل املوحد
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

بيان الربح أو الخسارة املوحد
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

اإليضاح
2021

ألف ريال قطري
*2020

ألف ريال قطري

429,899,74228,866,565اإليرادات

5494,904458,026ايرادات اخرى 

)13,194,381()13,486,389(6الشبكة والتوصيل البيني ونفقات التشغيل األخرى

)3,258,375()3,213,071(رواتب الموظفين والتكلفة المرتبطة بها

)8,245,460()7,974,443(7استهالك وإطفاء

)2,149,685()1,994,364(8تكاليف التمويل

8190,055254,109إيرادات تمويل

1680,46235,276حصة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

)360,775()230,383(38خسائر تدني قيمة موجودات مالية

)407,184()2,400,464(26خسائر تدني قيمة الشهرة والموجودات غير املالية األخرى

-9.11,566,903أرباح من بيع أبراج اإلتصاالت

12,589)715,569(9.2)خسائر( / أرباح أخرى – بالصافي

)385,676()538,066(10إمتيازات ورسوم

1,679,3171,625,029الربح قبل ضريبة الدخل

)203,099()626,697(19ضريبة الدخل

1,052,6201,421,930ربح السنة

الربح العائد إلى:

46,9181,126,475مساهمي الشركة األم

1,005,702295,455حقوق الملكية غير المسيطرة

1,052,6201,421,930

العائد األساسي والمخفض للسهم
110.010.35)منسوب لمساهمي الشركة األم( )موضحة بالريال القطري لكل سهم(

* يرجى الرجوع لإليضاح رقم 48 للحصول على تفاصيل بشأن إعادة تصنيفات معينة.

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

1,052,6201,421,930ربح السنة

الخسارة الشاملة األخرى

بنود قد تتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

)5,584(6,303الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

)15,757()2,785(الحصة من الخسارة الشاملة اآلخرى في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة

)863,769()851,985(فروقات ترجمة العمالت األجنبية

بنود لن تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة
 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق امللكية املصنفة 

)67,953()21,309(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)29,956(15,210صافي التغيرات في القيمة العادلة الحتياطي منافع املوظفين

)983,019()854,566(الخسارة الشاملة األخرى – بالصافي بعد الضريبة

198,054438,911إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

464,681)725,623(مساهمي الشركة األم

)25,770(923,677حقوق امللكية غير املسيطرة

198,054438,911

إن تقرير مراقب الحسابات املستقل مدرج في الصفحات من 106 إلى 109.
إن اإليضاحات املرفقة في الصفحات من 118 إلى 174 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مراقب الحسابات املستقل مدرج في الصفحات من 106 إلى 109.
إن اإليضاحات املرفقة في الصفحات من 118 إلى 174 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان املركز املالي املوحد
كما في 31 ديسمبر 2021

اإليضاح
2021

ألف ريال قطري
*2020

ألف ريال قطري

املوجودات
موجودات غير املتداولة

1214,868,66426,120,103ممتلكات ومنشآت ومعدات

1318,088,42226,454,938موجودات غير ملموسة وشهرة ومبالغ مدفوعة مقدمًا طويلة األجل

142,860,6556,710,353موجودات حق االنتفاع

15133,96046,581االستثمارات العقارية

161,646,1541,695,507استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

17686,078789,007موجودات مالية - أدوات حقوق امللكية

18184,744777,742موجودات غير متداولة أخرى

19365,551643,104موجودات الضريبة املؤجلة

20111,897151,431تكاليف العقود

38,946,12563,388,766إجمالي املوجودات غير املتداولة

املوجودات املتداولة

21364,994397,802مخزون

20181,287196,958تكاليف العقود

225,300,7657,783,113ذمم تجارية مدينة وأخرى

2311,670,45415,678,488أرصدة لدى البنوك ونقد

17,517,50024,056,361

4620,893,903291,934موجودات محتفظ بها للبيع

38,411,40324,348,295إجمالي املوجودات املتداولة

77,357,52887,737,061إجمالي املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

243,203,2003,203,200رأس املال

2512,434,28212,434,282احتياطي قانوني

25393,453410,925احتياطي القيمة العادلة واالحتياطات األخرى

)11,273()5,583(25احتياطي منافع املوظفين

)7,869,693()8,634,620(25احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

251,326,9681,304,333احتياطيات قانونية أخرى

12,504,11313,277,770أرباح مدورة

21,221,81322,749,544حقوق امللكية العائد إلى مساهمي الشركة األم

5,186,7155,451,279حقوق امللكية غير املسيطرة

26,408,52828,200,823إجمالي حقوق امللكية

اإليضاح
2021

ألف ريال قطري
*2020

ألف ريال قطري

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

2818,943,48724,325,514قروض وتسهيالت

29572,093757,163مخصص منافع املوظفين

323,557,6076,263,940مطلوبات اإليجار

301,438–19مطلوبات الضريبة املؤجلة

30913,5912,550,753مطلوبات غير متداولة أخرى

339,9728,247مطلوبات عقود

23,996,75034,207,055إجمالي املطلوبات غير املتداولة

املطلوبات املتداولة

28824,9685,469,301قروض وتسهيالت

32629,5691,096,463مطلوبات اإليجار

318,943,05615,333,582ذمم تجارية دائنة وأخرى

271,264,3772,154,890إيرادات مؤجلة

3346,748192,456مطلوبات عقود

19320,2201,082,491ضريبة دخل مستحقة الدفع

12,028,93825,329,183

–4614,923,312املطلوبات املرتبطة مباشرة باألصول املحتفظ بها للبيع

26,952,25025,329,183إجمالي املطلوبات املتداولة

50,949,00059,536,238إجمالي املطلوبات

77,357,52887,737,061إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

* يرجى االطالع على اإليضاح 48 للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.

 

ناصر محمد معرفيه فيصل بن ثاني آل ثاني 
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة 

إن تقرير مراقب الحسابات املستقل مدرج في الصفحات من 106 إلى 109.
إن اإليضاحات املرفقة في الصفحات من 118 إلى 174 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مراقب الحسابات املستقل مدرج في الصفحات من 106 إلى 109.
إن اإليضاحات املرفقة في الصفحات من 118 إلى 174 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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)764,927(

–
–

)772,541(
)82,025(

)854,566(

سنة
شاملة لل

سارة( ال
ل/ )الخ

ي الدخ
مال

إج
–

–
)17,472(

9,858
)764,927(

–
46,918

)725,623(
923,677

198,054
ملحولة 

ن ا
ظفي

ملو
ي منافع ا

ط
احتيا

 
ملدورة

ى األرباح ا
إل

–
–

–
)4,168(

–
–

4,168
–

–
–

م 
شركة األ

ي ال
م

ساه
ت مع م

ال
معام

مللكية
ق ا

ي حقو
شرة ف

ف بها مبا
ملعتر

وا

ضاح 34(
ت أرباح )إي

توزيعا
–

–
–

–
–

–
)800,800(

)800,800(
–

)800,800(

ى
ت قانونية أخر

طا
ى احتيا

محول إل
–

–
–

–
–

22,635
)22,635(

–
–

–
طرة 

سي
مل

ص غير ا
ص

ت مع الح
ال

معام
مللكية

ق ا
ي حقو

شرة ف
ف بها مبا

ملعتر
وا

طرة 
سي

مل
صة غير ا

ي الح
التغيير ف

 
شركة زميلة

ي 
ف

–
–

–
–

–
–

1,348
1,348

–
1,348

طرة
سي

صة غير م
ت مدفوعة لح

توزيعا
–

–
–

–
–

–
–

–
)1,187,926(

)1,187,926(
موعة 

ملج
ي ا

ن ف
ملالكي

ت مع غير ا
ال

معام
مللكية

ق ا
ي حقو

شرة ف
ف بها مبا

ملعتر
وا

–

ن
ظفي

ملو
ق اتحاد ا

صندو
ى 

ل إل
تحوي

–
–

–
–

–
–

)1,666(
)1,666(

)315(
)1,981(

ي
ض

ي والريا
ماع

ق االجت
صندو

ى ال
ل إل

تحوي
–

–
–

–
–

–
)990(

)990(
–

)990(

مبر 2021
س

ي 31 دي
ف

3,203,200
12,434,282

393,453
)5,583(

)8,634,620(
1,326,968

12,504,113
21,221,813

5,186,715
26,408,528

ى 109.
ن 106 إل

ت م
صفحا

ي ال
ل مدرج ف

ستق
مل

ت ا
سابا

ب الح
إن تقرير مراق

ملوحدة.
ملالية ا

ت ا
ن هذه البيانا

ل جزءًا ال يتجزأ م
مث

ى 174 ت
ن 118 إل

ت م
صفحا

ي ال
ملرفقة ف

ت ا
ضاحا

إن اإلي

ى 109.
ن 106 إل

ت م
صفحا

ي ال
ل مدرج ف

ستق
مل

ت ا
سابا

ب الح
إن تقرير مراق

ملوحدة.
ملالية ا

ت ا
ن هذه البيانا

ل جزءًا ال يتجزأ م
مث

ى 174 ت
ن 118 إل

ت م
صفحا

ي ال
ملرفقة ف

ت ا
ضاحا

إن اإلي
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بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

اإليضاح
2021

ألف ريال قطري
*2020

ألف ريال قطري

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

1,679,3171,625,029الربح قبل ضريبة الدخل
تعديالت لـ:

77,974,4438,245,460استهالك وإطفاء

)68,501()50,305(5إيرادات توزيعات األرباح

38230,383360,775خسائر تدني في قيمة املوجودات املالية

262,400,464407,184خسائر انخفاض قيمة الشهرة واملوجودات غير املالية األخرى

26–أرباح من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)10,733()18,040(تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)142,789()1,682,038(9.2/9.1ربح من استبعاد أصول غير مالية

)21,407(–ربح من بيع استثمارات في شركات زميلة

-)250,544(9.2ربح من فك توحيد شركة تابعة

81,994,3642,149,685تكاليف التمويل

)254,109()190,055(8إيرادات تمويل

29118,655135,380مخصص منافع املوظفين

)35,276()80,462(16حصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

12,126,18212,390,724ربح تشغيلي قبل التغيرات في رأس املال العامل

التغيرات في رأس املال العامل:

2128,180159,503التغير في املخزون

22214,267419,048التغير في الذمم التجارية املدينة واألخرى

)5,180(2033,812التغير في تكاليف العقود

901,939)1,541,663(31التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

71,454)94,304(33التغير في مطلوبات العقد

10,766,47413,937,488النقد الناتج من العمليات

)1,961,274()1,935,825(28فوائد مدفوعة

)161,355()183,173(29منافع املوظفين املدفوعة

)704,088()672,248(19ضريبة دخل مدفوعة

7,975,22811,110,771صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

اإليضاح
2021

ألف ريال قطري
*2020

ألف ريال قطري
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)5,626,943()4,736,420(12استحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات

)562,173()1,224,986(13استحواذ على موجودات غير ملموسة

)2,686()809(استثمار إضافي في الشركات الزميلة

)8,011(–استثمار إضافي في املوجودات املالية - أدوات حقوق امللكية

9.2/9.12,813,609343,939متحصالت من استبعاد أصول غير مالية

1,50765,817متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة

79,872–متحصالت من استبعاد استثمار في شركة زميلة

324,100110,124ودائع محتجزة تم استحقاقها

)185,790()149,285(اإلضافات إلى الودائع املحتجزة

76,511)180,047(صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

)14,452()55,971(الحركة في موجودات أخرى غير متداولة

18,85464,186توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة ومشروع مشترك

50,30568,501توزيعات أرباح مستلمة أخرى

189,382253,360فوائد مستلمة

)5,337,745()2,949,761(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

10,115,4178,244,131متحصالت من القروض والتسهيالت

)9,205,411()15,525,788(سداد القروض و التسهيالت

)1,280,481()1,084,254(32العناصر الرئيسية ملدفوعات االيجار

)3,614()78,396(إضافات إلى تكاليف التمويل املؤجلة

)800,800()800,800(34توزيعات أرباح موزعة مدفوعة ملساهمي الشركة األم

)500,667()1,187,926(توزيعات أرباح موزعة مدفوعة للحصص غير املسيطرة في شركات تابعة

)344,326()537,497(الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

)3,891,168()9,099,244(صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

1,881,858)4,073,777(صافي )االنخفاض(/ الزيادة في النقد وشبه النقد

14,609,48313,353,881نقد وشبه النقد في بداية السنة

)626,256(1,108,604أثر التغير في تقلبات سعر الصرف

2311,644,31014,609,483نقد وشبه النقد في نهاية السنة

* يرجى االطالع على اإليضاح 48 للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.
 

إن تقرير مراقب الحسابات املستقل مدرج في الصفحات من 106 إلى 109.
إن اإليضاحات املرفقة في الصفحات من 118 إلى 174 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مراقب الحسابات املستقل مدرج في الصفحات من 106 إلى 109.
إن اإليضاحات املرفقة في الصفحات من 118 إلى 174 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. الكيان الصادر عنه التقرير
تأسست املؤسسة القطرية العامة لالتصاالت )»املؤسسة«( في 29 يونيو 1987، القائمة في دولة قطر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1987 لتقديم 

خدمات االتصاالت املحلية والدولية داخل دولة قطر. يقع املكتب املسجل للشركة في 100 برج الخليج الغربي، الدوحة، دولة قطر.

تم تحويل املؤسسة إلى شركة مساهمة قطرية تحت اسم شركة اتصاالت قطر )كيوتل( )ش.م.ق.( )»الشركة«( في 25 نوفمبر 1998 بموجب 
القانون رقم 21 لسنة 1998.

في يونيو 2013، تم تغيير االسم القانوني للشركة إلى أريُد )ش.م.ق.(. تمت املوافقة على هذا التغيير من قبل مساهمي الشركة في اجتماع 
الجمعية العمومية غير العادية املنعقد في 31 مارس 2013.

قامت الشــركة بتغيير اســمها القانوني من أريُد )ش.م.ق.( إلى أريُد )ش.م.ق.ع.( لالمتثال ألحكام قانون الشــركات التجارية القطري الجديد الصادر في 
7 يوليو 2015.

إن الشركة هي مقدم خدمة اتصاالت مرخصة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لتقديم كاًل من خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والهاتف املحمول في 
دولة قطر. بصفتها مقدم خدمة مرخص، فإن أعمال وأنشطة الشركة تنظمها هيئة تنظيم االتصاالت بموجب قانون رقم 34 لسنة 2006 )قانون 

االتصاالت( وإطار العمل التنظيمي املطبق.

خالل العام ، تم تعديل القانون التجاري القطري رقم 11 لسنة 2015 بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021. قامت اإلدارة بتقييم امتثال الشركة وسيتم 
تعديل التغييرات املطلوبة على النظام األساسي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم.

تعمل الشركة مع شركاتها التابعة )يشار إليهم مًعا بــ »املجموعة«( في تقديم خدمات اتصاالت محلية ودولية في دولة قطر ومناطق أخرى في 
آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن شركة قطر القابضة )ذ.م.م( هي الشركة األم للمجموعة، والتي يسيطر عليها جهاز قطر لالستثمار - 

صندوق الثروة السيادي لدولة قطر - )»الشركة األم الرئيسية«(.

تماشيًا مع التعديل الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية، اعتباًرا من مايو 2018، يتوجب على الشركات املدرجة االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق 
املالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك قانون الحوكمة للشركات والهيئات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية )»دليل الحوكمة«(. اتخذت 

املجموعة الخطوات املناسبة لالمتثال ملتطلبات دليل الحوكمة. 

 تمت املوافقة على إصدار البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفقًا لقرار مجلس إدارة املجموعة بتاريخ 
14 فبراير 2022.

2. أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفًقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس املعايير 

املحاسبية الدولي ولجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية واملتطلبات املعمول بها للقوانين في دولة قطر.

أساس القياس
تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء ما يلي:

يتم قياس أدوات حقوق امللكية، املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، بالقيمة العادلة؛ 	
األدوات املالية املشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛  	
يتم قياس املطلوبات الخاصة بترتيبات مدفوعات على أساس نقاط تحفيزية طويلة األجل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ و 	
يتم قياس املوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع، أيهما أقل. 	

تعتمد التكلفة التاريخية على القيمة العادلة للمقابل، والتي يتم تقديمها للمقابل املدفوع مقابل البضائع والخدمات. تم اإلفصاح عن الطرق 
املستخدمة لقياس القيم العادلة بمزيد من التفصيل في إيضاح 39.

تم إعداد البيانات املالية املوحدة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة، وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف ريال قطري 
وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه.

األحكام والتقديرات وإدارة املخاطر
يقتضي إعداد البيانات املالية املوحدة أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في عملية تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ 

املدرجة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تم اإلفصاح عن األحكام الهامة املوضوعة من 
قبل اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة واملصادر األساسية لحاالت عدم التأكد من التقدير وأهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية 

في اإليضاح 38.

3. السياسات املحاسبية الهامة
تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لشركة أريُد )ش.م.ق.ع.( والشركات التابعة لها. تم تطبيق السياسات املحاسبية املبينة أدناه 

بشكل ثابت على جميع الفترات املعروضة )باستثناء ما هو مذكور خالف ذلك( في هذه البيانات املالية املوحدة، وقد تم تطبيقها بشكل ثابت على 
جميع شركات املجموعة، وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة و ذلك حتى تتماشى سياساتها املحاسبية مع 

تلك املستخدمة من قبل املجموعة.

3.1 استمرارية الشركة
لدى أعضاء مجلس اإلدارة، في وقت املوافقة على البيانات املالية املوحدة، توقع معقول بأن املجموعة لديها املوارد الكافية لالستمرار في الوجود 

التشغيلي في املستقبل املنظور. وبالتالي، استمروا في اعتماد مبدأ االستمرارية املحاسبي في إعداد البيانات املالية املوحدة.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.2 أساس التوحيد

تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للشركة واملنشآت التي تسيطر عليها الشركة )بما في ذلك املنشآت املهيكلة( والشركات 
التابعة لها. تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:

نفوذ على الجهة املستثمر بها؛ 	
معرضة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد املتغيرة نتيجة مشاركتها مع الجهة املستثمر فيها؛ و 	
القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على عائداتها. 	

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الجهة املستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات في عنصر واحد 
أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة املذكورة أعاله.

عندما يكون للشــركة نســبة أقل من أغلبية حقوق التصويت في الجهة املســتثمر فيها، يكون لديها نفوذ على الجهة املســتثمر فيها في حال 
كانت حقوق التصويت كافية إلعطائها القدرة العملية على توجيه األنشــطة ذات الصلة للجهة املســتثمر فيها من جانب طرف واحد. تأخذ الشــركة 
في الحســبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق الشــركة في التصويت في الجهة املســتثمر فيها كافية ملنحها 

النفوذ، وتشمل:
حجم حقوق التصويت للشركة فيما يتعلق بحجم وتشتت ملكية أصحاب حقوق التصويت اآلخرين؛ 	
حقوق التصويت املحتملة للشركة أو أصحاب حقوق التصويت اآلخرين أو أطراف أخرى؛ 	
حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية؛ و 	
أي حقائق أو ظروف أخرى قد تشير إلى أن الشركة تمتلك أو ال تمتلك القدرة الحالية لتوجيه النشاطات املحتملة في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ  	

القرار بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات املساهمين السابقة.

يبدأ توحيد بيانات أي شركة تابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على الشركة التابعة وينتهي التوحيد عندما تفقد الشركة تلك السيطرة. تدرج 
إيرادات ومصروفات الشركة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر املوحد من التاريخ 

الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه الشركة عن السيطرة على الشركة التابعة.

يؤول الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى الحصص غير املسيطرة. ويؤول إجمالي الدخل الشامل 
للشركات التابعة إلى مالكي الشركة والحصة غير املسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى تكّبد الحصة غير املسيطرة عجزًا في رصيدها. 

وعنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــالت علــى البيانات املالية للشــركات التابعة وذلك حتى تتماشــى سياســاتها املحاســبية مع تلك املســتخدمة من 
املجموعة. قبل 

يتم استبعاد جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات بين شركات املجموعة والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت 
بين أعضاء املجموعة عند التوحيد بالكامل.

 أ. اندماجات األعمال والشهرة
تقوم املجموعة باملحاسبة عن اندماج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى املجموعة. يتم قياس املقابل املحول 

عند االستحواذ بالقيمة العادلة، وكذلك صافي املوجودات املقتناة القابلة للتحديد، وأي مبلغ ألي حصة غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها. 
يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنوًيا لتحديد انخفاض القيمة. يتم االعتراف بأي مكسب ناتج عن صفقة شراء ضمن بيان الربح أو الخسارة املوحد على 

الفور. يتم صرف تكاليف املعاملة عند تكبدها، إال إذا كانت تتعلق بإصدار سندات دين أو حقوق ملكية.

ال يشمل املقابل املحول املبالغ املتعلقة بتسوية العالقات القائمة مسبًقا. يتم االعتراف بهذه املبالغ بشكل عام في الربح أو الخسارة.

يتم قياس أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إذا تم تصنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية، فلن تتم إعادة 
قياسه ويتم املحاسبة عن التسوية ضمن حقوق امللكية. يتم قياس املقابل املحتمل، املصنف كأصل أو التزام وهي أداة مالية وضمن نطاق 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9، األدوات املالية، بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة املوحد 
وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9. كما يتم قياس املقابالت املحتملة األخرى التي ال تدخل في نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

9 بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

يتم قياس الشهرة مبدئًيا بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي املبلغ املحول واملبلغ املعترف به للحصص غير املسيطرة وأي حصص سابقة 
محتفظ بها، على صافي املوجودات القابلة للتحديد املقتناة واملطلوبات املتحملة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي املوجودات املقتناة تزيد عن 

إجمالي املبلغ املحول، تعيد املجموعة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح جميع املوجودات املقتناة وجميع املطلوبات املحتملة ومراجعة 
اإلجراءات املستخدمة لقياس املبالغ التي سيتم االعتراف بها في تاريخ االستحواذ. إذا كان ال يزال ينتج عن إعادة التقييم زيادة في القيمة العادلة 

لصافي املوجودات املقتناة على إجمالي املقابل املحول، يتم االعتراف باملكاسب في الربح أو الخسارة.

إذا كانت املحاسبة األولية عن اندماج األعمال غير مكتملة بحلول نهاية فترة التقرير التي تم فيها الدمج، فإن املجموعة تقدم تقريرًا في البيانات 
املالية املوحدة للمبالغ املؤقتة للبنود التي لم تكتمل املحاسبة عنها. خالل فترة القياس، التي ال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ االستحواذ، يتم 

تعديل املبالغ املؤقتة املعترف بها في تاريخ االستحواذ بأثر رجعي لتعكس املعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي 
كانت موجودة في تاريخ االستحواذ، وإذا كانت معروفة، أثرت على قياس املبالغ املعترف بها في ذلك التاريخ. خالل فترة القياس، تعترف املجموعة 
أيًضا بموجودات أو مطلوبات إضافية إذا تم الحصول على معلومات جديدة حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ، وإذا كانت 

معروفة، كان من املمكن أن تؤدي إلى االعتراف بتلك املوجودات واملطلوبات كما في ذلك التاريخ.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.2 أساس التوحيد تتمة

 أ. اندماجات األعمال والشهرة تتمة
بعد االعتراف املبدئي، ُتقاس الشهرة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. لغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص 

الشهرة في أي اندماج لألعمال، من تاريخ االستحواذ، لكل وحدة من وحدات تكوين النقد والتي من املتوقع أن تستفيد من االندماج، بغض النظر عما 
إذا كانت املوجودات أو املطلوبات األخرى للشركة املستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.

في حالة عدم تخصيص الشهرة املكتسبة من اندماج األعمال لوحدات تكوين النقد القابلة للتحديد ألن املحاسبة األولية غير مكتملة، ال يتم اختبار 
هذه الشهرة املؤقتة النخفاض القيمة ما لم تكن هناك مؤشرات على انخفاض القيمة ويمكننا تخصيص القيمة الدفترية للشهرة بشكل موثوق 

إلى وحدة منتجة للنقد أو مجموعة من وحدات تكوين النقد التي من املتوقع أن تستفيد من عمليات التآزر في اندماج األعمال. عندما يتم تخصيص 
الشهرة لوحدة تكوين النقد ويتم استبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، يتم تضمين الشهرة املرتبطة بالعملية املستبعدة في القيمة 

الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة املستبعدة في هذه الظروف على أساس القيم النسبية 
للعملية املستبعدة والجزء املحتفظ به من وحدة تكوين النقد.

 ب. الحصص غير املسيطرة
يتم قياس الحصص غير املسيطرة بحصتها النسبية في صافي املوجودات املحددة للشركة املستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. التغيرات في 

حصة املجموعة في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.

 ج. الشركات التابعة
الشركات التابعة هي املنشآت التي تسيطر عليها املجموعة. تسيطر املجموعة على منشأة ما عندما تتعرض الشركة، أو يكون لديها حقوق، لعوائد 

متغيرة نتيجة مشاركتها مع املنشأة وعندما يكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها باملنشأة. يتم ادراج البيانات املالية 
للشركات التابعة في البيانات املالية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة.

 د. فقدان السيطرة
عندما تفقد املجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تلغي االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص غير مسيطرة ذات صلة 
ومكونات حقوق امللكية األخرى. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في 

الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

 هـ. الحصص في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة
الشركات الزميلة هي تلك املنشآت التي يكون للمجموعة فيها تأثير هام، ولكن دون أن يصاحب سيطرة أو سيطرة مشتركة. ويعرف التأثير الهام بأنه 
القدرة على املشاركة في قرارات السياسة املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها، لكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

املشروع املشترك هو ترتيب مشترك يكون ألطرافه بمقتضاه سيطرة مشتركة في الترتيب وأن يكون لهم الحق في صافي موجودات الترتيب. 
السيطرة املشتركة هي االشتراك في السيطرة على ترتيب والتي تنعقد فقط عندما تتطلب القرارات الخاصة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع 

من األطراف املشاركة في السيطرة.

يتم املحاسبة عن الحصص في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة باستخدام طريقة حقوق امللكية. يتم االعتراف بهم أولًيا بالتكلفة، والتي 
تشمل تكاليف املعاملة. الحًقا لالعتراف األولي، تتضمن البيانات املالية املوحدة حصة املجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات 
الزميلة واملشاريع املشتركة ناقًصا أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية. ال يتم االعتراف بخسائر الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة التي 

تتجاوز حصة املجموعة ما لم تتكبد املجموعة التزامات قانونية أو استداللية نيابة عنها. تتم مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة 
واملشاريع املشتركة على أساس منتظم وإذا حدث انخفاض في القيمة، يتم شطبها في الفترة التي يتم فيها تحديد تلك الظروف.

أي زيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة املجموعة في القيم العادلة لصافي املوجودات القابلة للتحديد للشركات الزميلة واملشاريع املشتركة في 
تاريخ االستحواذ يتم االعتراف بها كشهرة وإدراجها كجزء من تكلفة االستثمار. إن أي عجز في تكلفة االستحواذ أقل من حصة املجموعة في القيم 

العادلة لصافي املوجودات القابلة للتحديد للشركات الزميلة واملشاريع املشتركة في تاريخ االستحواذ يتم قيده في بيان األرباح أو الخسائر املوحد 
في سنة االستحواذ.

تستند حصة املجموعة في نتائج الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة إلى أحدث البيانات املالية أو البيانات املالية املرحلية املعدة حتى تاريخ 
التقرير للمجموعة. بالنسبة ألحد املشاريع املشتركة للمجموعة، تقوم املجموعة باملحاسبة عن حصتها في نتائج وموجودات ومطلوبات مشروعها 

املشترك، وهو منشأة استثمارية وتطبق قياس القيمة العادلة على الشركات التابعة لها، باستخدام طريقة محاسبة حقوق امللكية.

يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن معامالت بيع أو شراء بين املجموعة )بما في ذلك الشركات التابعة املوحدة( وشركتها الزميلة أو 
مشروعها املشترك في البيانات املالية املوحدة للمجموعة فقط بقدر حصة املجموعة غير املرتبطة بهذه املعامالت في الشركات الزميلة أو 

املشاريع املشتركة.

 و. املعامالت املستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة واملعامالت داخل املجموعة وأي إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن املعامالت داخل املجموعة. يتم استبعاد املكاسب 

غير املحققة الناتجة من املعامالت مع الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة مقابل االستثمار إلى حد حصة املجموعة في الشركة املستثمر 
فيها. يتم استبعاد الخسائر غير املحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير املحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على 

انخفاض القيمة.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.2 أساس التوحيد تتمة

 و. املعامالت املستبعدة عند التوحيد تتمة
فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة، والتي تم إدراجها في هذه البيانات املالية املوحدة لشركة أريُد )ش.م.ق.ع.(:

بلد التأسيساألنشطة الرئيسيةاسم الشركة التابعة

النسبة املئوية للمساهمة الفعلية 
للمجموعة كما في 31 ديسمبر

20212020

100%100%البحرينشركة استثمارأريُد لالستثمارات القابضة ش.ش.و. 

100%100%قطرشركة استثمارأريُد الدولية لالستثمار ذ.م.م

100%100%قطرشركة خدمات إداريةمجموعة أريُد ذ.م.م. 

100%100%البحرينشركة استثمارأريُد جنوب شرق آسيا القابضة ش.ش.و 

100%100%البحرينشركة استثمارالخليج الغربي القابضة ش.ش.و. 

100%100%سنغافورةشركة استثمارأريُد آسيا لالستثمارات بي تي إي املحدودة. 

100%100%البحرين شركة استثمارالدفنة القابضة ش.ش.م. 

100%100%البحرينشركة استثمارالخور القابضة ش.ش.و. 

100%100%جزر كايمنشركة استثمارآي بي هولدنجز املحدودة 

100%100%جزر كايمنشركة استثمارشركة أريُد ميانمار تاور القابضة. 

100%100%جزر كايمنشركة استثمارواي ترايب آسيا املحدودة

100%100%سنغافورةشركة استثمارأريُد آسيا بي تي إي املحدودة. 

100%100%برموداشركة استثمارأريُد انترناشيونال فينانس ليمتد 

100%100%البحرينشركة استثمارمينا انفستكوم ش.ش.و. 

 الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش.م.ع.م 
)"أريُد ُعمان"(

55.0%55.0%سلطنة ُعمانشركة اتصاالت

72.5%72.5%قطرشركة اتصاالتستار لينك ذ.م.م.

 الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع 
)"أريُد الكويت( 

92.1%92.1%الكويتشركة اتصاالت

اإلمارات العربية شركة استثمارشركة الوطنية انترناشونال إف زد - ذ.م.م.
املتحدة

%92.1%92.1

92.1%92.1%الكويتشركة اتصاالتشركة البحر املتحدة ذ.م.م )فونو( 

92.1%92.1%البحرينشركة استثمارشركة الوطنية الخليجية لالستثمارات ش.ش.و. 

83.3%83.3%املالديفشركة اتصاالتأريُد مالديفز بي ال سي 

59.9%59.9%املالديفشركة اتصاالتشركة وارف تيلكوم انترناشونال بي في تي املحدودة. 

74.4%74.4%الجزائرشركة اتصاالتالشركة الوطنية تيلكوم الجزائر أس.بي.إيه )"أريُد الجزائر"(

92.1%92.1%مالطاشركة استثمارأريُد كونسورتيوم ليمتد. 

39.0%39.0%سلطنة ُعمانشركة اتصاالتدقم داتا سنتر ش.م.ع.م )1(

92.1%92.1%مالطاشركة استثمارأريُد تونس القابضة املحدودة.

100%100%مالطاشركة استثمارشركة أريُد مالطا هولدنج ليمتد.

84.1%84.1%تونسشركة اتصاالتأريُد تونس إس إيه

شركة االتصاالت الوطنية الفلسطينية للهاتف النقال، 
شركة مساهمة عامة )"أريُد فلسطين"( )2(

45.4%45.4%فلسطينشركة اتصاالت

100%100%جزر كايمنشركة استثمارريوود أنكوربوريشن

100%100%جزر كايمنشركة استثمارنيوود إنكوربوريشن

49.0%49.0%العراقشركة اتصاالتشركة ميديا تيليكوم ليمتد )فانوس( )3(

100%100%العراقشركة استثمارالرواد للخدمات العامة املحدودة

64.1%64.1%العراقشركة اتصاالتآسيا سيل لالتصاالت بي جي إس سي

86.1%86.1%جزر كايمنشركة استثمارواي ترايب ليمتد
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.2 أساس التوحيد تتمة

 و. املعامالت املستبعدة عند التوحيد تتمة

بلد التأسيساألنشطة الرئيسيةاسم الشركة التابعة

النسبة املئوية للمساهمة الفعلية 
للمجموعة كما في 31 ديسمبر

20212020

100%100%البحرينشركة استثماربرزان القابضة ش.ش.م.

100%100%البحرينشركة استثمارلفان القابضة ش.ش.و.

100%100%البحرينشركة استثمارزكريت القابضة ش.ش.و.

100%100%ميانمارشركة اتصاالتأريُد ميانمار ليمتد

100%100%البحرينشركة استثمارالوكير القابضة ش.ش.و.

100%100%البحرينشركة استثمارالوكرة القابضة ش.ش.و.

100%100%جزر كايمنشركة استثمارأريُد تمويل ليمتد

100%100%قطرشركة خدمات إداريةأريُد آي بي ذ.م.م.

100%100%قطرشركة خدمات إداريةأريُد جلوبال سيرفسيز ذ.م.م

100%100%قطرشركة استثمارسيوال إنترناشيونال انفيستمنت ذ.م.م

92.1%92.1%الكويتشركة اتصاالتشركة فاست لالتصاالت ذ.م.م.

100%100%ميانمارشركة اتصاالتأريُد ميانمار فينتش املحدودة

100%100%قطرشركة استثمارأو آي اتش انفستمنت ذ.م.م.

100%100%قطرشركة استثمارشركة شرق الوكير ذ.م.م.

100%100%قطرشركة استثماربرزان ايست ذ.م.م.

100%100%قطرشركة استثمارأريُد فينانشال سيرفسيز ذ.م.م

100%100%قطرشركة استثمارالوكرة ايست ذ.م.م.

100%100%قطرشركة استثماراو اس ايه انفستمنت ذ.م.م.

–100%قطر شركة مقاوالتاألبراج األولى للمقاوالت العامة ذ.م.م

–74.4%الجزائرشركة مقاوالتميديترانيان بريستاسيون دو سيرفس

–55.0%عمانشركة مقاوالت وصيانةالشركة الخليجية لألبراج ش.ش.و

–92.1%الكويتشركة مقاوالت وتجارةشركة أبراج الكويت القابضة ذ.م.م

–84.1%تونسإستشارات متعلقة باإلتصاالتتونيسيا تاور انفراكو ذ.م.م.

65.0%65.0%إندونيسياشركة اتصاالتبي تي إندوسات، تي بي كي )" إندوسات أريُد"(

65.0%65.0%سنغافورةشركة خدمات إداريةإندوسات سنغافورة بي تي إي ليمتد

64.9%-إندونيسياشركة اتصاالتبي تي إندوسات ميجا ميديا )5(

65.0%65.0%إندونيسياشركة اتصاالتبي تي استارون ميترا تيلكومينكاسي

47.0%47.0%إندونيسياشركة اتصاالتبي تي أبليكانوسا لينتاسارتا )4(

32.9%32.9%إندونيسياشركة استثماربي تي لينتاس ميديا داناوا )4(

64.9%64.9%إندونيسياشركة اتصاالتبي تي إنترأكتيف فيجن ميديا

40.3%40.3%إندونيسياشركة استثماربي تي بورتال بورسا ديجيتال )4(

)1(  تمتلك املجموعة ما نسبته الفعلية 39% )2020: 39%( من شركة مركز بيانات الدقم ش.م.ع.م وقد فرضت سيطرتها على الكيان حيث يمكنها 
إظهار قوتها بشكل غير مباشر من خالل الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش.م.ع.م )»أريُد ُعمان«( بحكم امتالك أريُد عمان ألكثر من 51% من 
حصة التصويت أو السيطرة في هذه الشركة. هذا يعرض املجموعة لعوائد متغيرة من استثماراتها ويعطي املجموعة القدرة على التأثير على 

تلك العوائد من خالل سيطرتها عليها، وبالتالي، تم اعتبار هذه الشركة كشركة تابعة للمجموعة.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.2 أساس التوحيد تتمة

 و. املعامالت املستبعدة عند التوحيد تتمة
)2(  تمتلك املجموعة ما نسبته الفعلية 45.4% )2020: 45.4%( من أريُد فلسطين وقد فرضت سيطرتها على الكيان حيث يمكنها إظهار قوتها من خالل 
ملكيتها غير املباشرة للشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ع )»الوطنية لالتصاالت«( بحكم امتالك الوطنية لالتصاالت ما نسبته %49.3 

من حصص التصويت في شركة االتصاالت الوطنية الفلسطينية للهاتف النقال، شركة مساهمة عامة )»أريُد فلسطين«( مع حقها في تعيين 
أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة في جميع األوقات، حيث يتم اتخاذ القرارات األساسية باألغلبية البسيطة. يؤدي ذلك إلى تعريض املجموعة إلى 

عوائد متغيرة تمنحها املقدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل سيطرتها على أريُد فلسطين.
)3(  قامت املجموعة بتأسيس ريوود إنكوربوريشن )”ريوود”(، وهي منشأة لغرض خاص مسجلة في جزر كايمان بنسبة 100% )2020: 100%( من حقوق 

التصويت تحتفظ بها املجموعة ملزاولة أنشطة استثمارية في العراق. وقامت ريوود بشراء 49% من حقوق التصويت في شركة ميديا تيليكوم 
ليمتد )»فانوس«( في العراق. على الرغم من أن املجموعة تمتلك أقل من غالبية حقوق التصويت لشركة فانوس، إال أنه ال يزال بإمكان 

املجموعة إثبات قوتها بموجب اتفاقية املساهمون املبرمة بين ريوود وفانوس، العراق. إن هذه االتفاقية تعرض املجموعة إلى عائدات متغيرة 
مما يمنحها املقدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل سيطرتها على شركة فانوس. 

)4(  للمجموعة سيطرة غير مباشرة من خالل شركة بي تي إندوسات تي بي كيه )»إندوسات أريُد«(، بحكم امتالك أريُد إندوسات أكثر من 50% من 
حصص التصويت في هذه الشركات. مما يؤدي إلى تعرض املجموعة إلى عائدات متغيرة من استثمارها وتمنحها املقدرة على التأثير على هذه 

العائدات من خالل سيطرتها عليهم، لذا فقد اعتبرت هذه الشركات شركات تابعة للمجموعة.
الرجوع إلى اإليضاح 37 للحصول على تفاصيل بشأن إلغاء التوحيد.  )5(

3.3 التغيرات في السياسات املحاسبية العامة
1. املعايير الجديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021، 
في هذه البيانات املالية املوحدة:

املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة
سارية املفعول للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد

إصالح سعر الفائدة املعياري - تعديالت املرحلة 2 على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 واملعيار 
املحاسبي الدولي رقم 39 واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 4 

1 يناير 2021واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16

في أغسطس 2020، أجرى مجلس املعايير املحاسبية الدولي تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9، 
املعيار املحاسبي الدولي رقم 39، واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7، واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 4، 
واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 ملعالجة املشكالت التي تنشأ أثناء إصالح سعر الفائدة املعياري، بما في 

ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل.

توفر تعديالت املرحلة 2 اإلعفاءات التالية:
•  عند تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات واملطلوبات املالية )بما في ذلك مطلوبات اإليجار(، 
فإن اإلعفاءات لها تأثير على التغييرات الضرورية كنتيجة مباشرة إلصالح معدل الفائدة املرجعي والتي تعتبر معادلة 

اقتصادًيا، لن ينتج عنها ربح أو خسارة فورية في بيان الدخل.
•  ستسمح إعفاءات محاسبة التحوط باالستمرار في معظم عالقات التحوط من املعيار املحاسبي الدولي رقم 39 أو 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح سعر إيبور. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى 
تسجيل عدم فعالية إضافية.

أجرت املجموعة عملية تحديد مقدار تأثير التعديالت كما هو موضح أدناه:
قروض وتسهيالت:

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع األدوات املالية التي يحتفظ بها الكيان »أ« في 31 ديسمبر 2021 والتي تشير 
إلى ليبور بالدوالر األمريكي ولم تتحول بعد إلى سونيا أو سعر فائدة معياري بديل:

املوجودات واملطلوبات غير املشتقة املعرضة لليبور دوالر 
أمريكي واملقاسة بالتكلفة املطفأة

 القيمة الدفترية في 
31 ديسمبر 2021

لم تتحول بعد إلى سعر فائدة معياري بديل 
كما في 31 ديسمبر 2021:

19,768,4554,259,414قروض وتسهيالت

محاسبة التحوط:
بالنسبة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021، اعتمدت املجموعة التخفيفات املحاسبية للتحوطات التالية املقدمة 

في »املرحلة 2« من التعديالت. ال يوجد لدى املجموعة أي اداة مالية متأثرة بسعر ليبور ملدة أسبوع وشهرين والذي 
توقف في عام 2021. سيستمر نشر فترات االستحقاق بين ليلة واحدة، وشهر واحد، وثالثة اشهر، و 6 أشهر، و 12 شهرا، 
حتى يونيو 2023. وستشرع املجموعة في عملية على مدار عام 2022 الستبدال العقود املرتبطة بليبور بمعايير بديلة. 

ليس لدى املجموعة تعرض مادي من التحوط

األدوات املالية املقاسة باستخدام قياس التكلفة املطفأة واملشتقات؛
ليس لدى املجموعة تعرض مادي إلصالح IBOR من األدوات املالية واملشتقات األخرى.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.3 التغيرات في السياسات املحاسبية العامة تتمة

1. املعايير الجديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة تتمة

املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة
سارية املفعول للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد

1 يونيو 2020/ 1 أبريل 2020امتيازات إيجارية ذات عالقة بـ كوفيد-19 - تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16

في مايو 2020، أصدر مجلس املعايير املحاسبية الدولي امتيازات اإليجار املتعلقة بـ كوفيد-19 )تعديالت على املعيار 
الدولي للتقارير املالية رقم 16( التي توفر إعفاًء للمستأجرين في املحاسبة عن امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة 

مباشرة لـ كوفيد-19، من خالل تقديم وسيلة عملية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16. تسمح الوسيلة العملية 
للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املتعلق بـ كوفيد- 19 يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يجب على املستأجر 

الذي يقوم بإجراء هذا االختيار باملحاسبة عن أي تغيير في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار املتعلق بـ كوفيد-19 
بنفس الطريقة التي يحاسب بها عن التغيير املطبق على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 إذا لم يكن التغيير 

تعدياًل لعقد اإليجار.

تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد-19 وفقط إذا تم استيفاء 
جميع الشروط التالية:

أ(  يؤدي التغير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل املقابل لعقد اإليجار الذي هو نفس مقابل عقد اإليجار أو أقل منه والذي 
يسبق التغير مباشرة؛

ب(  يؤثر أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات املستحقة أصاًل في أو قبل 30 يونيو 2021 )يفي امتياز اإليجار 
بهذا الشرط إذا أدى إلى انخفاض مدفوعات اإليجار في أو قبل 30 يونيو 2021 وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما 

بعد 30 يونيو 2021(؛ و
ج(  ال يوجد تغيير جوهري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.

اقتصر اإلعفاء في األصل على التخفيض في مدفوعات اإليجار التي كانت مستحقة في أو قبل 30 يونيو 2021. ومع ذلك، 
قام مجلس املعايير املحاسبية الدولي بتمديد هذا التاريخ الحًقا حتى 30 يونيو 2022

في السنة املالية الحالية، طبقت املجموعة التعديل على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 )كما أصدره مجلس 
املعايير املحاسبية الدولي في مايو 2020(. 

لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على املبالغ املدرجة في هذه البيانات املالية املوحدة.

2. أثر املعايير الجديدة )الصادرة التي لم تقم املجموعة بعد بتطبيقها(
 لقد تم نشر بعض املعايير والتعديالت على املعايير املحاسبية والتفسيرات املحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقرير املنتهية في 

31 ديسمبر 2021، ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل املجموعة. وليس من املتوقع أن يكون لهذه املعايير أو التعديالت أو التفسيرات تأثير مادي 
على املنشأة في فترات التقرير الحالية أو املستقبلية وعلى معامالتها املستقبلية املتوقعة.

3.4 اإليرادات
يتم قياس اإليرادات باملبلغ الذي يعكس املقابل الذي تتوقع املنشأة أن يكون مستحق لها مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العمالء، باستثناء 
 املبالغ املحصلة نيابة عن أي طرف ثالث. يتم تعديل اإليرادات للخصومات املتوقعة وخصومات الحجم، والتي يتم تقديرها بناًء على البيانات التاريخية 

أو التنبؤات والتوقعات. تعترف املجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى عمالئها.

تتكون اإليرادات من خدمات االتصاالت بشــكل أساســي من رســوم دخول الشــبكة، واســتخدام البث، والرســائل، ورســوم التوصيل البيني، وخدمات 
 البيانــات واالتصــال، ورســوم التوصيــل والخدمــات األخــرى ذات الصلــة. يتم تقديم الخدمات بشــكل منفصل أو كحزم مجمعــة جنًبا إلى جنب مع الخدمات 

و/أو األجهزة األخرى.

بالنسبة للحزم املجمعة، تقوم املجموعة بحساب املنتجات والخدمات الفردية بشكل منفصل إذا كانت مميزة، أي إذا كان املنتج أو الخدمة يمكن 
التعرف عليها بشكل منفصل عن العناصر األخرى في الحزمة املجمعة وإذا كان بإمكان العميل االستفادة منها. يتم تخصيص املقابل بين املنتجات 

والخدمات املنفصلة )أي التزامات األداء املتميزة( في حزمة بناًء على أسعار البيع املستقلة. 

يتم تحديد أسعار البيع املستقلة بناًء على السعر امللحوظ الذي تبيع به املجموعة املنتجات والخدمات على أساس مستقل. بالنسبة للبنود التي 
ال يتم بيعها بشكل منفصل )مثل برنامج والء العمالء(، تقوم املجموعة بتقدير أسعار البيع املستقلة باستخدام طرق أخرى )مثل نهج تقييم السوق 

املعدل أو نهج التكلفة باإلضافة إلى الهامش أو النهج املتبقي(.

االعتراف باإليرادات 
تنظر اإلدارة في االعتراف باإليرادات بمرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد املعايير التالية، وإال سيتم االعتراف باإليرادات في نقطة زمنية معينة:

يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت املنافع التي يقدمها أداء املجموعة أثناء تأدية املجموعة للعمل؛ أ( 
يؤدي أداء املجموعة إلى إنشاء أو تحسين األصل الذي يتحكم به العميل أثناء إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو ب( 

ال ُينشئ أداء املجموعة أصاًل ذا استخدام بديل للمنشأة، ويكون للمنشأة حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء املكتمل حتى تاريخه. ج( 

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.4 اإليرادات تتمة

االعتراف باإليرادات تتمة
تحصل املجموعة بشكل أساسي على اإليرادات من القطاعات الرئيسية التالية:

خدمات شبكة املوبايل
تتكون عقود خدمة املوبايل عادًة من بدالت محددة الستخدام البث والرسائل والبيانات ورسوم االتصال. في هذا النوع من الترتيب، يتلقى العميل 
املنافع ويستهلكها في نفس الوقت أثناء قيام املجموعة بأداء الخدمة. وبالتالي، يتم االعتراف باإليراد على مدار الفترة عند تقديم هذه الخدمات.

الخدمات الثابتة
تقدم املجموعة خدمات ثابتة تشمل عادة خدمات التركيب والتهيئة واالتصال باإلنترنت وخدمات التلفزيون والهاتف. يتم تجميع هذه الخدمات مع 

معدات مقفلة أو غير مقفلة، مثل أجهزة التوجيه و/أو أجهزة فك التشفير. على غرار عقود خدمة الهاتف املحمول، يتم االعتراف بإيرادات الخدمة الثابتة 
مع املعدات املقفلة خالل فترة العقد، في حين يتم االعتراف بإيرادات املعدات غير املقفلة عند نقل السيطرة إلى العميل.

بيع األجهزة غير املقفلة
إن األجهزة مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية واملوجهات املتنقلة )املاي فاي( واألجهزة املشابهة األخرى التي ُتباع بشكل منفصل وبصورة غير 

مجمعة مع عقود الخدمة املتنقلة/ الثابتة لها قيمة مستقلة للعميل وهي أجهزة غير مقفلة. يتم االعتراف بإيرادات بيع األجهزة غير املقفلة في 
نقطة زمنية معينة عند نقل السيطرة إلى العميل.

خدمة الربط البيني
يتم االعتراف باإليرادات من الربط البيني لحركة الصوت والبيانات بين مشغلي االتصاالت اآلخرين بمرور الوقت عندما يحدث اإلرسال عبر الشبكة.

اإليرادات من خدمات النقل
تحدد املجموعة ما إذا كانت ستعمل كشركة أساسية أو وكيل في هذه األنواع من الترتيبات وبالتالي تعترف بإجمالي اإليرادات إذا كانت شركة 

زميلة وصافي اإليرادات إذا كانت وكياًل. يتم االعتراف باإليرادات على مدار الفترة عند تقديم هذه الخدمات.

نقاط والء العمالء
لقد استنتجت املجموعة ما يلي: )1( تعمل كشركة أساسية عندما يتم استبدال نقاط والء العمالء من خالل خدمات أو منتجات املجموعة الخاصة 

ويتم االعتراف باإليرادات على أساس اإلجمالي؛ و)2( تعمل كوكيل في ترتيبات نقاط والء العمالء التي يتم استردادها من خالل شركائها حيث يتم 
االعتراف باإليرادات على أساس صافي. 

اســتنتجت املجموعة أن نظام الوالء ينشــأ عنه التزام أداء منفصل ألنه يوفر بشــكل عام حًقا جوهرًيا للعميل. تخصص املجموعة جزًءا من ســعر 
املعاملة اللتزام نظام الوالء بناًء على ســعر البيع القياســي النســبي املســتقل لنقاط الوالء ويتم االعتراف بالتزام العقد حتى يتم اســتبدال النقاط أو 

انتهاء صالحيتها.

خدمات القيمة املضافة
تقدم املجموعة عروض حيث تزود العمالء بمحتوى إضافي، مثل خدمات املوسيقى والفيديو وخدمات الرسائل القصيرة، كخدمات ذات قيمة مضافة. 

فيما يتعلق بهذه األنواع من الخدمات، تحدد املجموعة ما إذا كانت ستتصرف بصفتها موكاًل أو وكياًل، وعليه تعترف املجموعة بمجمل اإليرادات إذا 
كانت هي املوكل وتعترف بصافي اإليرادات عندما تخلص إلى أنها الوكيل.

رسوم االتصال
توصلت املجموعة بأن رسوم االتصال املفروضة على تفعيل الخدمات سيتم االعتراف بها خالل فترة العقد، في حين أن رسوم االتصال التي ال تعتبر 

التزام أداء مستقل بحد ذاته يجب أن تعتبر جزء من سعر املعاملة وأن يتم االعتراف بها خالل فترة تقديم الخدمة.

ترتيبات متعددة العناصر )عقد هاتف محمول باإلضافة إلى سماعة هاتف(
توصلت املجموعة على أنه في حالة وجود ترتيبات متعددة العناصر مع املنتجات املدعومة املسلمة مقدمًا، فإن العنصر الذي يتم تسليمه مقدمًا 

)مثل سماعة الهاتف املحمول( سيتطلب االعتراف بأصل عقد. يتعلق أصل العقد بشكل رئيسي بحقوق املجموعة بمقابل الخدمات أو السلع التي تم 
تقديمها ولكن لم يتم إصدار فاتورة بها في تاريخ التقرير.

تكلفة التركيب والعموالت لتجار أطراف أخرى واملصروفات التسويقية
توصلت املجموعة بأن تكاليف العموالت وتكاليف التركيب تستوفي تعريف التكاليف اإلضافية للحصول على عقد أو تكبد تكلفة لاللتزام بالعقد. قامت 

املجموعة برسملة تلك املصروفات كموجودات تكلفة عقود ويتم إطفائها على حسب نهج املحفظة. تخضع موجودات العقد املعترف بها لتقييم 
االنخفاض في القيمة وفقًا ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(.

عمولة مقدمًا
توصلت املجموعة إلى أن بيع البطاقات املدفوعة مسبًقا إلى التجار أو املوزعين حيث تحتفظ املجموعة بسيطرتها على البطاقات املدفوعة مسبًقا 

يتم تقييمه على أنه ترتيب شحن. وهكذا، فإن املجموعة لن تعترف باإليرادات عند البيع للتجار أو املوزعين ولكن عند استخدام أو انتهاء صالحية 
البطاقات املدفوعة مسبًقا. وبالتالي، يتم االعتراف بالعمولة الناتجة عن بيع البطاقات املدفوعة مسبقًا كمصروف.

في الحاالت التي تنقل فيها املجموعة سيطرتها على البطاقات املدفوعة مسبًقا إلى التجار أو املوزعين أو العمالء، توصلت املجموعة إلى أن العمولة 
املقدمة مؤهلة كمقابل مستحق الدفع للعميل، وبالتالي سيتم التعامل معها على أنها تخفيض في سعر املعاملة. وباملثل، يجب على املجموعة 

االعتراف باإليراد فقط عند استخدام أو انتهاء صالحية البطاقات املدفوعة مسبقًا )انتهاء الصالحية يكون خالل سنة او سنتين من تاريخ اإلصدار(.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.4 اإليرادات تتمة

االعتراف باإليرادات تتمة
إيرادات العموالت

عندما تعمل املجموعة بصفتها وكيل وليس بصفتها األصيل في املعاملة، فإن اإليراد املعترف به هو صافي مبلغ العمولة التي تتكبدها املجموعة.

دخل الخدمة اإلضافية
تتحقق اإليرادات من الخدمات اإلضافية عند تقديم هذه الخدمات.

عناصر التمويل الجوهرية
قررت املجموعة االعتراف بمصروفات الفوائد بأسعار فائدة سنوية مناسبة على مدى فترة العقد ويتم االعتراف بإجمالي سعر املعاملة بما في ذلك 

عنصر التمويل عند تسليم املعدات للعمالء.

موجودات ومطلوبات العقد
قررت املجموعة أنه يجب االعتراف بموجودات ومطلوبات العقد على مستوى التزام األداء وليس على مستوى العقد ويجب عرض كل من موجودات 

ومطلوبات العقد بشكل منفصل في البيانات املالية املوحدة. تصنف املجموعة موجودات ومطلوبات العقد على أنها متداولة وغير متداولة بناًء 
على توقيت ونمط تدفق املنافع االقتصادية.

الخصومات والعروض
تقدم املجموعة العديد من الخصومات والعروض الترويجية لعمالئها، والتي يمكن االتفاق عليها في البداية أو تقديمها خالل مدة العقد. يختلف تأثير 

ومحاسبة هذه الخصومات والعروض الترويجية وقد يؤدي إلى االعتراف بموجودات العقد.

3.5 عقود اإليجار
أ. تعريف عقود اإليجار

تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت العقود تتضمن إيجاراٍت في حال كانت العقود تنطوي على حق استخدام األصل لفترة من الزمن مقابل مبلغ 
مالي. ولتقييم ما إذا كانت العقود تنطوي على حق استخدام املوجودات امُلحدّدة أم ال، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت العقود:

 أ(  كان العقد يتضمن استخدام أصل محدد -قد يتم النص على ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميًزا بشكل فعلي أو يمثل بشكل 
كبير كافة إمكانيات األصل املميز فعليا. وإذا كان لدى املورد حق استبدال أساسي، فال يتم تحديد األصل؛

 ب(  كانت املجموعة تحتفظ بحقها في تحصيل املنافع االقتصادية كاملة من استخداِمها لألصل خالل فترة االستخدام؛ و
 ج(  كانت املجموعة تحتفظ بحقها في توجيه استخدام األصل. يكون للمجموعة الحق في ذلك عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة بتغيير 
كيفية وألي غرض يتم استخدام األصل. أّما في الحاالت النادرة التي ُتحّدد فيها حقوق الشركة في اتخاذ القرارات مسبًقا، تحتفظ املجموعة بحقها 

في توجيه استخدام األصل في أي من الحالتين التاليتين:
إذا كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو  )1(  

إذا كانت املجموعة قد صّممت األصل على نحو ُيحّدد سلفا كيفية استخدامه والغرض منه.  )2(  

ب. الشركة كمستأجر
تقوم املجموعة بتأجير العديد من املوجودات بما في ذلك املواقع واملباني املكتبية واملحالت التجارية واملركبات وغيرها. إن متوسط مدة عقد 

اإليجار هو 2 إلى 20 سنة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام املوجودات املؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

تقــوم املجموعــة باالعتــراف موجــودات حــق االنتفــاع والتــزام اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قيــاس أصل حق االنتفاع مبدئًيا بالتكلفة التي تتألف 
من املبلغ األولي اللتزام اإليجار ُمعدال وفقا ألي مدفوعات إيجارية مســددة في تاريخ بدء اإليجار أو قبله، مضاًفا إليها أي تكاليف أولية مباشــرة تم 
تكبدها والتكاليف التقديرية الخاصة بتفكيك وإزالة األصل األساســي أو تجديده أو تأهيل املوقع امُلقام عليه، ناقًصا أي حوافز إيجارية ُمســتلمة. يتم 

اســتهالك أصل حق االنتفاع الحًقا باســتخدام طريقة القســط الثابت من تاريخ بدء اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االنتفاع أو نهاية مدة عقد 
اإليجار، أيهما أقرب. ويتم تحديد األعمار اإلنتاجية ملوجودات حق االنتفاع باســتخدام ذات الطريقة املســتخدمة مع املمتلكات واملعدات. باإلضافة إلى 

ذلــك، يتــم تخفيــض أصــل حــق االنتفــاع علــى نحو دوري وفقا لقيمة خســائر االنخفاض فــي القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها وفقا لعمليات إعادة قياس 
التزام اإليجار.

يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء اإليجار، ويتم خصمها باستخدام سعر فائدة 
ضمني بعقد اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة على مدة عقد اإليجار في حال تعذر تحديد سعر الفائدة. وعموًما، تستخدم املجموعة معدل 

االقتراض اإلضافي لديها كمعدل خصم.

تشتمل مدة عقد اإليجار التي يتم تحديدها من جانب املجموعة على فترة إيجارية غير قابلة لإللغاء بعقود اإليجار، والفترات التي يغطيها خيار تمديد 
عقد اإليجار إذا كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار والفترات التي يغطيها خيار فسخ عقد اإليجار إذا كانت املجموعة متأكدة 

بشكل معقول من عدم ممارسة هذا الخيار. تتضمن املدفوعات اإليجارية املدرجة في التزام اإليجار التالي:
مدفوعات ثابتة؛ و  أ( 

 ب(  مدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار التمديد، والغرامات املترتبة على الفسخ 
املبكر لعقد اإليجار ما لم تكن املجموعة متأكدة بشكل معقول من عدم فسخ العقد مبكرا.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.5 عقود اإليجار تتمة

ب. الشركة كمستأجر تتمة
يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغير في دفعات اإليجار 

املستقبلية ينشأ عن تغير في املؤشر أو املعدل، أو إذا كان هناك تغير في تقدير املجموعة للمبلغ امُلتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة املتبقية، 
أو إذا قامت املجموعة بتغيير تقييمها عما إذا كانت ستستخدم خيارات الشراء أو التمديد أو الفسخ.

عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل للقيمة الدفترية ألصل حق االنتفاع، أو يتم تسجيل ذلك في الربح أو 
الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ملوجودات حق االنتفاع إلى الصفر.

تعرض املجموعة موجودات حق االنتفاع، والتي ال تستوفي تعريف االستثمارات العقارية، بصورة منفصلة عن املوجودات األخرى، باإلضافة إلى 
مطلوبات اإليجار في بيان املركز املالي املوحد. اختارت املجموعة أاّل تعترف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل 

لكافة املوجودات األساسية التي تكون مدة إيجارها 12 شهًرا أو أقل، أو عقود اإليجار للموجودات األساسية منخفضة القيمة. تقوم املجموعة باالعتراف 
باملدفوعات اإليجارية املرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

اختارت املجموعة عدم فصل العناصر غير املؤجرة عن عناصر اإليجار، وبداًل من ذلك تقوم باملحاسبة عن كل مكون من عناصر اإليجار وعناصر غير 
اإليجارية املرتبطة به كعنصر إيجار واحد.

ج. الشركة كمؤجر
تقوم املجموعة بإجراء تقييم لكل عقد إيجار عند إبرامه. وإذا ترّتب عن عقد اإليجار تحويل كامل املخاطر واملكاسب الجوهرية املرتبطة بملكية 

املوجودات األساسية، يتم تصنيف مثل هذه العقود على اعتبارها عقود إيجار تمويلي، وإاّل يتم تصنيفها على اعتبارها عقود إيجار تشغيلي. وتقوم 
املجموعة أيًضا بدراسة بعض املؤشرات، مثل ما إذا كانت عقود اإليجار للجزء األكبر من العمر االقتصادي للموجودات كجزء من تقييمها.

تتعلق عقود اإليجار التشغيلي التي أبرمتها املجموعة بشكل أساسي بترتيبات مشاركة األبراج، والتي لها مدة إيجار تتراوح من 2 إلى 15 سنة. ليس 
لدى املستأجر خيار شراء األصل عند انتهاء فترة اإليجار، وال تمثل القيم املتبقية غير املضمونة مخاطر كبيرة على املجموعة. 

دخلت املجموعة أيًضا في ترتيبات اإليجار التمويلي التفاقيات األلياف الضوئية التي تتراوح مدتها بين 15 و20 سنة.

عندما تكون املجموعة مؤجًرا وسيًطا، فإنها تقوم باملحاسبة عن حصصها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل منفصل. يتم تقييم 
تصنيف عقد اإليجار من الباطن بالرجوع إلى أصل حق االنتفاع الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس بالرجوع إلى األصل األساسي. إذا كان عقد اإليجار 

الرئيسي هو عقد إيجار قصير األجل تطبق عليه املجموعة اإلعفاء املطالب به، يتم تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي.

عندما يحتوي ترتيب ما على مكونات عقد إيجار وغير إيجار، تقوم املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 15 »اإليرادات من العقود مع 
العمالء« لتخصيص املقابل في العقد. تعترف املجموعة بمدفوعات اإليجار املستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كإيرادات في بيان األرباح أو 

الخسائر املوحد، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

3.6 األرباح/ )الخسائر( األخرى
تمثل األرباح/ )الخسائر( األخرى األرباح / )الخسائر( التي حققتها املجموعة والتي تنشأ من األنشطة خارج مخصص خدمات االتصاالت ومبيعات املعدات. 

يتم االعتراف باملكونات الرئيسية لألرباح/ )الخسائر( األخرى على النحو اآلتي:

أرباح القيمة العادلة
أرباح القيمة العادلة على املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و األرباح من إعادة القياس إلى القيمة العادلة ألي حصة 

موجودة مسبًقا في عملية اقتناء في اندماج األعمال و األرباح من أدوات التحوط التي يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر املوحد. 

ربح وخسائر صرف العمالت األجنبية
يتم تسجيل أرباح وخسائر العمالت األجنبية على املوجودات واملطلوبات املالية على أساس الصافي كإيرادات تمويلية أو تكلفة التمويل اعتماًدا 

على ما إذا كانت حركات العمالت األجنبية تمثل مركز ربح أو صافي خسارة.

3.7 الضرائب
تخضع بعض الشركات التابعة واملشاريع املشتركة والشركات الزميلة للضرائب على الدخل في مختلف الواليات القضائية األجنبية. يمثل مصروف 

ضريبة الدخل مجموع الضرائب الحالية والضريبة املؤجلة.

ضريبة الدخل الحالية
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للسنة الحالية والسنوات السابقة باملبلغ املتوقع استرداده أو دفعه إلى السلطات الضريبية.

يتم احتساب التزام املجموعة للضريبة الحالية باستخدام معدالت الضرائب التي تم إنفاذها أو النافذة بشكل جوهري بنهاية سنة التقرير املالي وأي 
تعديل على الضريبة املستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة.

ضريبة الدخل املؤجلة
يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل املؤجلة على أساس الفروق املؤقتة في نهاية سنة التقرير املالي بين األسس الضريبية للموجودات واملطلوبات 

وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير املالية.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.7 الضرائب تتمة

ضريبة الدخل املؤجلة تتمة
يتم االعتراف بمطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة لجميع الفروق الضريبية املؤقتة، باستثناء:

عندما ينشأ التزام ضريبة الدخل املؤجلة من االعتراف األولي بالشهرة أو األصل أو االلتزام في معاملة ال تمثل اندماًجا لألعمال، وفي وقت  	
املعاملة، ال تؤثر على الربح أو الخسارة املحاسبية وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة؛ و

فيما يتعلق بالفروق الضريبية املؤقتة املرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والحصص في املشاريع املشتركة، حيث  	
يمكن التحكم في توقيت عكس الفروق املؤقتة ومن املحتمل أال تنعكس الفروق املؤقتة في املستقبل املنظور.

ويتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل لجميع الفروق املؤقتة القابلة للخصم ترحيل االعتمادات الضريبية املرحلة غير املستخدمة والخسارة الضريبية 
غير املستخدمة واملرحلة إلى القدر الذي يكون فيه من املرجح توافر الربح الخاضع للضريبة بحيث يمكن االستفادة منه مقابل الفروق املؤقتة 

القابلة للخصم وترحيل االعتمادات الضريبية غير املستخدمة والخسارة الضريبية غير املستخدمة، باستثناء:
عندما ينشأ أصل ضريبة الدخل املؤجلة املتعلق بالفرق املؤقت القابل للخصم من االعتراف األولي بأصل أو التزام في معاملة ال تمثل اندماج  	

األعمال، وفي وقت املعاملة، ال تؤثر على الربح أو الخسارة املحاسبية وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة؛ و
فيما يتعلق بالفروق املؤقتة القابلة للخصم املرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والحصص في املشاريع املشتركة،  	

يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل املؤجلة فقط إلى الحد الذي يحتمل أن تنعكس الفروق املؤقتة في املستقبل املنظور وسيتوفر الربح 
الخاضع للضريبة بحيث يمكن على أساسه االستفادة من الفروق املؤقتة.

تتــم مراجعــة القيمــة الدفترّيــة ملوجــودات ضريبــة الدخــل املؤجلة في كل نهاية ســنة التقرير املالي وُتخفض إلى الحد الذي يصبح فيه من غير 
لة. ويتم إعادة تقييم موجودات ضريبة الدخل  املحتمل أن تتوّفر أرباح ضريبّية كافية للســماح باســتخدام كل أو جزء من أصل ضريبة الدخل املؤجَّ

املؤجلة غير املدرجة كل نهاية ســنة التقرير املالي ويتم االعتراف بها للحد الذي يحتمل معه أن تتيح الربح الضريبية املســتقبلية املحتملة اســترداد 
أصل الضريبة املؤجلة.

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة على أساس معدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو عند 
تسوية االلتزام، بناء على معدالت الضريبة )والقوانين الضريبية( التي تم إنفاذها أو النافذة بشكل أساسي في نهاية سنة التقرير املالي. 

يتم إجراء مقاصة بين موجودات ضريبة الدخل املؤجلة ومطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة في حالة وجود حق واجب النفاذ نظاميا ملقاصة موجودات 
ضريبة الدخل الحالية مقابل املطلوبات الضريبية الحالية وتؤول ضريبة الدخل املؤجلة إلى نفس املنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.

الضريبة الحالية واملؤجلة للسنة
يتم االعتراف بضريبة الدخل الحالية واملؤجلة في الربح أو الخســارة، باســتثناء عندما تتعلق ببنود معترف بها في الدخل الشــامل اآلخر أو مباشــرة 
فــي حقــوق امللكيــة، وفــي هــذه الحالــة، يتــم االعتــراف بالضريبة الحالية املؤجلة أيًضا في الدخل الشــامل اآلخر أو مباشــرة في حقوق امللكية على 

التوالي. عندما تنشــأ الضريبة الحالية أو ضريبة الدخل املؤجلة من املحاســبة األولية الندماج األعمال، يتم تضمين التأثير الضريبي في املحاســبة عن 
اندماج األعمال.

التعرض الضريبي
عند تحديد مبلغ الضريبة الحالية واملؤجلة، تأخذ املجموعة في االعتبار تأثير املواقف الضريبية غير املؤكدة وما إذا كان من املمكن استحقاق ضرائب 

وفوائد إضافية. يعتمد هذا التقييم على التقديرات واالفتراضات وقد يتضمن سلسلة من األحكام حول األحداث املستقبلية. قد تتوافر معلومات 
جديدة تجعل املجموعة تغير أحكامها فيما يتعلق بكفاية املطلوبات الضريبية الحالية؛ ستؤثر مثل هذه التغييرات على املطلوبات الضريبية على 

مصروف الضرائب في الفترة التي يتم فيها هذا التحديد.

3.8 تكلفة التمويل
تشــتمل تكاليــف التمويــل علــى مصروفــات الفوائــد على مطلوبات اإليجار والقــروض، وإلغاء الخصم على املخصصات املعترف بها في بيان الدخل 

الشامل املوحد.

3.9 إيرادات التمويل
تتكون إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على األموال املستثمرة واملدرجة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد. يتم االعتراف بإيرادات الفائدة في 

األرباح أو الخسائر باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

3.10 املمتلكات واملنشآت واملعدات
االعتراف والقياس

يتم قياس املمتلكات واملنشآت واملعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة. يتم تسجيل املوجودات 
قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القيمة.

وتتضمن التكلفة النفقات املرتبطة مباشرة باقتناء املوجودات. تشمل تكاليف موجودات املنشأة ذاتيًا ما يلي:
تكلفة املواد والعمالة املباشرة. 	
أي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلى وضع املوجودات في حالة صالحة لالستخدام من أجل االستخدام املقصود منها؛ 	
عندما يكون على املجموعة التزام إلزالة األصل أو استعادة املوقع، تقدير تكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة املوقع الذي وضعت فيه؛ و  	
رسملة تكاليف القروض. 	

قد تتضمن التكلفة أيًضا تحويالت من حقوق ملكية أي أرباح أو خسارة ناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية املؤهلة ملشتريات العمالت األجنبية 
للممتلكات واملنشآت واملعدات. تتم رسملة البرمجيات املشتراة والتي هي جزء ال يتجزأ من وظائف املعدات ذات الصلة كجزء من املعدات ذات الصلة. 

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.10 املمتلكات واملنشآت واملعدات تتمة

االعتراف والقياس تتمة
إذا كان ألجزاء مهمة من بند من املمتلكات واملنشآت واملعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فعندئذ يتم املحاسبة عنها كبنود منفصلة )مكونات 

رئيسية( للممتلكات واملنشآت واملعدات.

يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من استبعاد بند من بنود للممتلكات واملنشآت واملعدات )محسوبا على أنه الفرق بين صافي املتحصالت من 
االستبعاد والقيمة الدفترية لبند املمتلكات واملعدات( يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.

يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للممتلكات واملنشآت واملعدات ذات الصلة عند اكتمال اإلنشاء أو التركيب واألنشطة ذات الصلة الالزمة 
إلعداد املمتلكات واملعدات لالستخدام املقصود منها، وتكون املمتلكات واملعدات جاهزة لالستخدام التشغيلي.

املحول إلى االستثمارات العقارية
عندما يتغير استخدام العقار من العقار املشغول بمالكه لالستثمارات العقارية، يتم إعادة تصنيف العقار وفًقا لذلك بالقيمة الدفترية في تاريخ التحويل 

وفًقا لنموذج التكلفة املحدد بموجب املعيار املحاسبي الدولي رقم 40.

النفقات
يتم رسملة النفقات املتكبدة الستبدال أي جزء من بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات التي تتم املحاسبة عنها بشكل منفصل ويتم شطب 
القيمة الدفترية للعنصر املستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون هناك زيادة في املنافع االقتصادية املستقبلية لبند 

املمتلكات واملنشآت واملعدات املرتبط بها. ويتم إدراج جميع نفقات االقتراض في بيان األرباح أو الخسائر املوحد عند تكبد النفقات.

االستهالك
يتم استهالك بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات على أساس القسط الثابت في بيان األرباح أو الخسائر املوحد على مدى األعمار اإلنتاجية 

املقدرة لكل مكون. يتم استهالك املوجودات املستأجرة على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقل، ما لم يكن مؤكدًا بصورة معقولة بأن 
املجموعة ستحصل على ملكيتها في نهاية مدة اإليجار. األرض ال تستهلك.

يبدأ استهالك هذه املوجودات من تاريخ تركيبها وتصبح فيه جاهزة لالستخدام، أو فيما يتعلق باملوجودات املنشأة داخلًيا، من تاريخ اكتمال األصل 
وجاهزيته لالستخدام. األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملنشآت واملعدات هي كما يلي.

5 – 40 سنةمباٍن

5 – 25 سنةموجودات الصرافة والشبكات

2 – 10 سنواتأجهزة املشتركين ومعدات أخرى

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واملنشآت و املعدات الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه لن يتم استرداد 
قيمتها الدفترية. وإذا تبين وجود أي استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفض املوجودات 

وصواًل لقيمتها القابلة لالسترداد، باعتبارها القيمة العادلة لهذه املوجودات مخصوما منها تكاليف البيع أو القيمة االستخدامية، أيهما أعلى.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف ببند املمتلكات واملنشآت واملعدات عند استبعاده أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخدامه أو 
استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء األصل في بيان األرباح أو الخسائر املوحد في السنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف باألصل. تتم 

مراجعة موجودات املتبقية واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك، وتعديلها عند الضرورة، في نهاية كل سنة مالية.

3.11 تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف القروض العائدة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية أساسية لتجهيزه للغرض املقصود 

منه أو لبيعه، كجزء من تكلفة املوجودات املعنية. ويتم إدراج تكلفة القروض االخرى كمصروفات عند تكبدها. تشتمل تكاليف القروض على تكاليف 
الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال.

3.12 املنح الحكومية
ال يتم االعتراف باملنح الحكومية إال عند وجود تأكيد معقول بأن املجموعة ستلتزم بالشروط املرتبطة بها واستالم املنح فعليا.

يتم االعتراف باملنح الحكومية في الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعترف فيها املجموعة كمصروفات بالتكاليف ذات 
الصلة التي تهدف املنح إلى التعويض عنها. على وجه التحديد، يتم االعتراف باملنح الحكومية التي يتمثل شرطها األساسي في أنه يجب على 
املجموعة شراء أو إنشاء أو امتالك موجودات غير متداولة )بما في ذلك املمتلكات واملنشآت واملعدات( كدخل مؤجل في بيان املركز املالي 

املوحد وتحويلها إلى الربح أو الخسارة على أساس منهجي ومنطقي على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات ذات الصلة.

املنح الحكومية املستحقة القبض كتعويض عن املصروفات أو الخسائر املتكبدة بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة مع عدم وجود 
تكاليف مستقبلية ذات صلة يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض.

يتم التعامل مع االستفادة من قرض حكومي بسعر فائدة أقل من السوق كمنحة حكومية، ويتم قياسها بالفرق بين العائدات املستلمة والقيمة 
العادلة للقرض بناًء على أسعار الفائدة السائدة في السوق.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.13 املوجودات غير امللموسة والشهرة واملبالغ املدفوعة مقدمًا طويلة األجل

يتم قياس املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف األولي. إن تكلفة املوجودات غير امللموسة املستحوذ 
عليها في اندماج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. بعد االعتراف األولي، يتم إدراج املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ناقصا 

اإلطفاء املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة املنتجة داخلًيا، باستثناء تكاليف التطوير 
املرسملة، ويتم إظهار النفقات في بيان األرباح أو الخسائر املوحد في السنة التي يتم فيها تكبد النفقات.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار املحددة على مدى أعمارها االنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في القيمة عندما 
يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمة األصل غير امللموس. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء ألصل ما غير ملموس ذي عمر إنتاجي محدد 

في كل سنة مالية.

وتسجل التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو في النمط املتوقع الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل عن طريق 
تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مناسب، وتعامل على أنها تغيرات في التقديرات املحاسبية. ويتم االعتراف بمصروف اإلطفاء للموجودات 

غير امللموسة ذات األعمار املحددة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد في فئة املصروفات بما يتوافق مع طبيعة األصل غير امللموس.

البحث والتطوير
يتم االعتراف بالنفقات على أنشطة البحث، التي يتم إجراؤها بهدف اكتساب معرفة وفهم علمي أو تقني جديد، في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

تتضمن أنشطة التطوير خطة أو تصميًما إلنتاج منتجات وعمليات جديدة أو محّسنة بشكل كبير. تتم رسملة نفقات التطوير فقط إذا كان من 
املمكن قياس تكاليف التطوير بشكل موثوق، وكان املنتج أو العملية مجدية تقنًيا وتجارًيا، ومن املحتمل وجود منافع اقتصادية مستقبلية، وتنوي 

املجموعة ولديها موارد كافية إلكمال التطوير واستخدام األصل أو بيعه. تتضمن النفقات املرسملة تكلفة املواد والعمالة املباشرة والتكاليف العامة 
التي تعزى مباشرة إلى تجهيز األصل لالستخدام املقصود وتكلفة القروض املرسملة. يتم االعتراف بنفقات التطوير األخرى في الربح أو الخسارة عند 

تكبدها. يتم قياس نفقات التطوير املرسملة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء )»IRU« - املدفوعات املسبقة طويلة األجل(
ترتبط حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء بحق استخدام جزء من إمكانيات كيبل إرسال أرضي أو بحري ممنوح لفترة ثابتة. يتم االعتراف بحقوق 

االستخدام غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون للمجموعة حق محدد غير قابل لإللغاء الستخدام جزء محدد من األصل األساسي، بشكل 
عام األلياف الضوئية أو عرض النطاق الترددي املخصص للطول املوجي، وتكون مدة هذا الحق للجزء الرئيسي من الحياة االقتصادية للموجودات 

األساسية. يتم إطفاءها على أساس القسط الثابت على مدى فترة االستخدام املتوقعة وعمر العقد الذي يتراوح بين 10 إلى 15 سنة، أيهما أقصر.

يتم عرض األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ املتعلقة بحقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء مبدئًيا كجزء من املمتلكات واملنشآت واملعدات. عند 
اكتمال اإلنشاء أو التركيب واألنشطة ذات الصلة الالزمة إلعداد حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء لالستخدام وللعمليات املقصودة، سيتم نقل 

حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء ذات الصلة من املمتلكات واملنشآت واملعدات للموجودات غير امللموسة أو املبالغ املدفوعة مقدمًا طويلة 
األجل بناًء على الحقوق التعاقدية املحددة.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة إما بأنها محددة أو غير محددة.

الشهرة
تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لصافي املوجودات املحددة الجهة املستثمر فيها في تاريخ الشراء والتي ال يمكن 

تحديدها للموجودات املحددة.

يتم توزيع الشهرة املكتسبة من اندماج األعمال من تاريخ االستحواذ على كل من وحدات تكوين النقد للمجموعة، أو مجموعات وحدات تكوين النقد 
التي من املتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج، بغض النظر عما إذا كانت املوجودات أو املطلوبات األخرى للمجموعة قد تم تخصيصها لتلك الوحدات 

أو مجموعات الوحدات.

وكل وحدة أو مجموعة وحدات يتم تخصيص الشهرة لها:
تمثل املستوى األدنى داخل املجموعة والتي يتم عندها مراقبة الشهرة ألغراض إدارية داخلية؛ و 	
ليس أكبر من قطاع بناًء على قطاعات تشغيل املجموعة كما هو محدد وفًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8، قطاعات التشغيل. 	

فيما يلي ملخص لألعمار اإلنتاجية وطرق اإلطفاء للموجودات غير امللموسة للمجموعة بخالف الشهرة:

تكاليف الترخيص
عقود العميل والعالقة مع 

العميل ذي العالقة
 العالمة التجارية / 

األسماء التجارية

حقوق االستخدام غير القابلة 
لإللغاء*، والبرامج واملوجودات 

األخرى غير امللموسة

محدد )3 – 15 سنة(محدد )6 – 25 سنة(محدد )2 – 8 سنوات(محدد )10 – 50 سنة(األعمار اإلنتاجية

يتم إطفاؤها بطريقة طريقة اإلطفاء املستخدمة
القسط الثابت على مدار 

فترات توفرها

يتم إطفاؤها بطريقة 
القسط الثابت على مدار 

فترات توفرها

يتم إطفاؤها بطريقة 
القسط الثابت على مدار 

فترات توفرها

يتم إطفاؤها بطريقة 
القسط الثابت على مدار 

فترات توفرها

مقتناةمقتناةمقتناةمقتناةتم إنشاؤها أو اقتناؤها داخليا

* تعامل حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء على أنها مبالغ مدفوعة مقدمًا طويلة األجل ويتم إطفائها عمومًا بين )15( سنة.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.14 االستثمارات العقارية

االستثمارات العقارية هي عقارات محتفظ بها إما لكسب دخل إيجار أو لزيادة رأس املال أو لكليهما، ولكن ليس للبيع في سياق األعمال االعتيادية، 
أو الستخدامها في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات أو ألغراض إدارية. يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئًيا بالتكلفة. تتضمن التكلفة املصروفات 

املنسوبة مباشرة إلى اقتناء االستثمارات العقارية. بعد االعتراف األولي، يتم إثبات االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصًا االستهالك واإلطفاء املتراكم. 
يتم احتساب استهالك وإطفاء االستثمارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات التي تبلغ 

عشرين )20( سنة.

إذا تغير استخدام املمتلكات بحيث يتم إعادة تصنيفه ضمن املمتلكات واملعدات، فإن قيمتها العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح تكلفته وذلك 
لغرض املحاسبة الالحقة.

يتم استهالك االستثمارات العقارية على أساس قسط ثابت باستخدام العمر اإلنتاجي املقدر بـ 20 سنة. 

يلغى االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها نهائيا من الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من 
عملية االستبعاد. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناشئة من سحب أو استبعاد االستثمارات العقارية في بيان األرباح أو الخسائر املوحد في السنة 

التي تم فيها السحب أو االستبعاد.

3.15 قياس القيمة العادلة
ألغراض القياس واإلفصاح، تقوم املجموعة بتحديد القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات عند القياس األولي أو في تاريخ كل تقرير. تمثل القيمة 
العادلة املبلغ الذي يمكن استالمه مقابل بيع أصل ما أو دفعه مقابل تحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين املشاركين في السوق في تاريخ 
القياس، بغض النظر عّما إذا كان ذلك الثمن قاباًل للمالحظة بشكل مباشر أو كان قد تم تقديره باستخدام أسلوب آخر للتقييم. يستند قياس القيمة 

العادلة بناء على فرضية أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 	
في السوق األكثر فائدة بالنسبة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية. 	

يجب أن يتيسر للمجموعة الوصول إلى السوق الرئيسية أو األكثر فائدة. وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها 
املشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا على افتراض أن املشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

تقاس القيمة العادلة للموجودات غير املالية بمراعاة قدرة املشاركين في السوق على تحقيق فوائد اقتصادية باستخدام املوجودات وهي في 
أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يمكنه استخدام املوجودات وهي في أعلى وأفضل استخدام لها.

تستخدم املجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف املحيطة وكذلك التي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يزيد 
من استخدام املدخالت امللحوظة ذات العالقة ويقلل من استخدام املدخالت غير امللحوظة.

يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح في هذه البيانات املالية املوحدة على هذا األساس، باستثناء معامالت الدفع على أساس 
األسهم التي تقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 2؛ معامالت اإليجار التي تدخل في نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 

والقياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة، ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة املمكن تحقيقها في املعيار املحاسبي 
الدولي رقم 2 أو القيمة املستخدمة في املعيار املحاسبي الدولي رقم 36.

وتصنف جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها واإلفصاح عنها في البيانات املالية املوحدة ضمن التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة، واملوضحة أدناه بناء على مدخالت املستوى األدنى التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

املستوى 1 –  أسعار السوق املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املتماثلة. 	
املستوى 2 –  طرق التقييم األخرى التي تكون فيها جميع املدخالت ذات املستوى األدنى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة قابلة  	

للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
املستوى 3 –  طرق التقييم التي تكون فيها جميع املدخالت ذات املستوى األدنى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة. 	

بالنســبة للموجودات واملطلوبات التي تدرج في البيانات املالية املوحدة على أســاس متكرر، تحدد املجموعة ما إذا تم إجراء تحويالت بين 
املســتويات في التسلســل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناء على أدنى مســتوى من املدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( 

فــي نهاية كل تاريخ تقرير.

3.16 األدوات املالية
يتم االعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية في بيان املركز املالي املوحد للمجموعة، وذلك عندما تصبح املجموعة طرفًا في األحكام 
التعاقدية الخاصة باألداة. يتم قياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. إن تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى 

االستحواذ أو إصدار املوجودات واملطلوبات املالية )بخالف املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( يتم إضافتها أو 
خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف األولي. أما تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى 

االستحواذ على املوجودات أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها فورًا في بيان الربح أو الخسارة املوحد.

3.17 املوجودات املالية 
يتم االعتراف وإلغاء االعتراف بجميع املشتريات أو املبيعات املنتظمة للموجودات املالية على أساس تاريخ املتاجرة. 

إن املشتريات واملبيعات املنتظمة هي مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل إطار زمني تحدده اللوائح أو 
العرف السائد في السوق. 

يتم الحقًا قياس جميع املوجودات املالية املعترف بها في مجملها بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة 
العادلة من خالل الربح والخسارة، باالعتماد على تصنيف املوجودات املالية.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.17 املوجودات املالية تتمة

تصنيف املوجودات املالية
1. أدوات الدين املصنفة بالتكلفة املطفأة

يتم الحقًا قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة املطفأة:
أن يتم االحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات املالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 	
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل املالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على مبلغ  	

أصل الدين القائم.

التكلفة املطفأة وطريقة سعر الفائدة الفعلي
التكلفة املطفأة ألصل مالي هي املبلغ الذي يقاس به األصل املالي عند االعتراف األولي به، مطروحا منه دفعات أصل الدين ومضافا إليه اإلطفاء 

املتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك املبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، واملعدل وفقا ألي مخصص خسارة. تمثل 
القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل املالي التكلفة املطفأة لألصل املالي قبل التعديل وفقا ألي مخصص خسارة.

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حساب التكلفة املطفأة ألداة دين وتوزيع إيرادات الفائدة على مدار الفترة ذات العالقة.

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين املقاسة الحًقا بالتكلفة املطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. بالنسبة لألدوات املالية بخالف املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة املنخفضة القيمة االئتمانية، يتم احتساب إيرادات الفوائد 

من خالل تطبيق سعر الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل املالي، باستثناء املوجودات املالية التي أصبحت الحًقا منخفضة القيمة 
االئتمانية. بالنسبة للموجودات املالية التي أصبحت الحًقا منخفضة القيمة االئتمانية، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق سعر الفائدة 

الفعلي على التكلفة املطفأة لألصل املالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان على األداة املالية منخفضة القيمة االئتمانية، في فترات التقرير الالحقة، 
بحيث لم يعد األصل املالي منخفض القيمة االئتمانية، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق سعر الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة 

الدفترية لألصل املالي.

2. أدوات الدين املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

أن يتم االحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية؛  	
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل املالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على مبلغ  	

أصل الدين القائم.

3. أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االعتراف األولي، قد تتخذ املجموعة خيارًا غير قابل لإللغاء )على أساس كل أداة على حدة( لتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق امللكية كما 

في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال يسمح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في حقوق 
امللكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان مقاباًل محتماًل معترفًا به من قبل الشركة املستحوذة في اندماج األعمال.

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف 
املعاملة. الحقًا، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل 
اآلخر واملتراكمة في القيمة العادلة واالحتياطيات األخرى. لن يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة إلى بيان األرباح أو الخسائر املوحد عند 

استبعاد استثمارات حقوق امللكية، وبداًل من ذلك، سيتم تحويلها إلى األرباح املدورة. 

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق امللكية في بيان األرباح أو الخسائر املوحد ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح 
استرداد جزء من تكلفة االستثمار.

4. املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
املوجودات املالية التي ال تلبي املعايير التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعلى وجه التحديد:
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق امللكية كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تحدد املجموعة استثمارًا في حقوق  	

امللكية غير محتفظ به للمتاجرة أو مقابل محتمل ناشئ من اندماج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف األولي.

يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر 
بالقيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
يتم تحديد القيمة الدفترية للموجودات املالية املقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بالسعر الفوري في نهاية فترة التقرير. 

وعلى وجه التحديد:
بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة التي ال تشكل جزءًا من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق صرف العمالت في  	

األرباح أو الخسائر في بند »)خسائر(/إيرادات أخرى - بالصافي« )إيضاح 9(؛
بالنسبة ألدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي ال تشكل جزءًا من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق  	

صرف العمالت على التكلفة املطفأة ألداة الدين في األرباح أو الخسائر في بند »)خسائر(/إيرادات أخرى - بالصافي« )إيضاح 9(. بما أن عنصر العملة 
األجنبية املعترف به في األرباح أو الخسائر هو نفسه كما لو تم قياسه بالتكلفة املطفأة، فإن عنصر العملة األجنبية املتبقي بناًء على تحويل 

القيمة الدفترية )بالقيمة العادلة( يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات؛
بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ليست جزءًا من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق  	

أسعار الصرف في األرباح أو الخسائر في بند »إيرادات أخرى - بالصافي« كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة؛ و
بالنسبة ألدوات حقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف في الدخل الشامل  	

اآلخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.17 املوجودات املالية تتمة

االنخفاض في قيمة املوجودات املالية
تعترف املجموعة بمخصص خسارة للخسائر االئتمانية املتوقعة على االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم املدينة التجارية واألخرى، وموجودات العقد، وكذلك على عقود الضمان املالي. يتم تحديث مبلغ الخسائر 
االئتمانية املتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لألداة املالية املعنية.

تعترف املجموعة بالخســائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر للذمم املدينة التجارية واألخرى وموجودات العقد. يتم تقدير الخســائر االئتمانية 
املتوقعة على هذه املوجودات املالية باســتخدام مصفوفة مخصصات تســتند إلى الخبرة الســابقة في الخســارة االئتمانية التاريخية للمجموعة، 

معدلــة وفقــًا لعوامــل خاصــة باملدينيــن والظــروف االقتصاديــة العامة و تقييم االتجاه الحالــي واملتوقع للظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة 
الزمنيــة للنقــود عنــد االقتضــاء. لقــد حــددت املجموعــة الناتج املحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدول التي تبيع فيها ســلعها وخدماتها على أنها 

العوامل األكثر صلة.

بالنسبة لجميع األدوات املالية األخرى، تعترف املجموعة بالخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر 
االئتمان منذ االعتراف األولي. ومع ذلك، إذا لم ترتفع مخاطر االئتمان على األداة املالية بشكل جوهري منذ االعتراف األولي، تقيس املجموعة 
مخصص الخسارة لتلك األداة املالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 12 شهرًا. يعتمد تقييم ما إذا كان ينبغي االعتراف بالخسائر 

االئتمانية املتوقعة على مدى العمر على الزيادات الجوهرية في احتمالية أو مخاطر عدم االنتظام منذ االعتراف األولي.

تمثل الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر الخسائر االئتمانية املتوقعة التي ستنجم عن جميع أحداث عدم االنتظام املحتملة على مدار 
العمر املتوقع لألداة املالية. في املقابل، تمثل الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 12 شهًرا الجزء من الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر 

املتوقع أن ينتج عن أحداث عدم االنتظام على أداة مالية والتي تكون ممكنة خالل 12 شهًرا بعد تاريخ التقرير.

1. زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، تقارن املجموعة مخاطر عدم االنتظام لألداة املالية 

كما في تاريخ التقرير مع مخاطر عدم االنتظام لألداة املالية كما في تاريخ االعتراف األولي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ املجموعة في االعتبار 
املعلومات الكمية والنوعية املعقولة والقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية واملعلومات التطلعية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال داعي له. 

بالنسبة لعقود الضمان املالي، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه املجموعة طرًفا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف األولي ألغراض 
تقييم انخفاض قيمة األداة املالية. عند تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بعقود الضمان املالي، تأخذ 

املجموعة في االعتبار التغيرات في مخاطر أن املدين املحدد سيتخلف عن تنفيذ العقد.

تقوم املجموعة بانتظام بمراقبة فعالية املعايير املستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ومراجعتها حسب االقتضاء 
للتأكد من أن املعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح املبلغ متأخر السداد.

2. تعريف عدم االنتظام
تستخدم املجموعة نماذج ملعدالت التدفق لتحليل البيانات التاريخية التي يتم جمعها وتضع تقديرات الحتمالية عدم االنتظام من التعرضات مع 

مرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد أي تغيرات في معدالت عدم االنتظام والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية، عبر مختلف املناطق 
الجغرافية للمجموعة. بالنسبة للذمم املدينة التجارية، إن متوسط مدة االئتمان 30-90 يومًا.

3. موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية
يعتبر األصل املالي منخفض القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي لها تأثير ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

لذلك األصل املالي. الدليل على أن األصل املالي منخفض القيمة االئتمانية يتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:
الصعوبات املالية الجوهرية التي تعاني منها الجهة املصدرة أو املقترض. أ( 

مخالفة العقد، مثل العجز أو واقعة التأخر في السداد. ب( 
ج(  قيام املقرض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية مرتبطة بعجز املقترض املالي، بمنح املقترض تنازال لم يكن للمقرض أخذه في الحسبان في ظروف 

خالف ذلك.
يصبح من املحتمل أن يقوم املقترض بإشهار إفالسه أو إعادة الهيكلة املالية؛  د( 

اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات املالية. هـ( 
عندما يتأخر األصل املالي عن موعد استحقاقه 90 يوًما ، ما لم يكن لدى املجموعة معلومات معقولة وداعمة توضح غير ذلك. و( 

4. قياس واالعتراف بالخسائر االئتمانية املتوقعة
إن قياس الخســائر االئتمانية املتوقعة هو دالة على احتمالية عدم االنتظام ونســبة الخســارة بافتراض عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام. 

يعتمد تقييم احتمالية عدم االنتظام ونســبة الخســارة بافتراض عدم االنتظام على البيانات التاريخية املعدلة بواســطة املعلومات التطلعية. بالنســبة 
للتعــرض عنــد عــدم االنتظــام، بخصــوص املوجــودات املاليــة، يتم تمثيل ذلك من خالل إجمالي القيمة الدفترية للموجودات في تاريخ التقرير؛ بالنســبة 

لعقود الضمان املالي، يشــمل التعرض املبلغ املســحوب كما في تاريخ التقرير، إلى جانب أي مبالغ إضافية ُيتوقع ســحبها في املســتقبل حســب 
تاريــخ عــدم االنتظــام املحــدد بنــاًء علــى االتجاه التاريخي، وفهم املجموعة لالحتياجات التمويلية املســتقبلية املحددة للمدينين، وغيرها من املعلومات 

التطلعية ذات الصلة.

بالنسبة للموجودات املالية، يتم تقدير الخسارة االئتمانية املتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة 
وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة الحصول عليها مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي. 
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.17 املوجودات املالية تتمة

4. قياس واالعتراف بالخسائر االئتمانية املتوقعة تتمة
بالنسبة لعقد الضمان املالي، حيث إن املجموعة مطالبة بسداد مدفوعات فقط في حالة عدم انتظام املدين وفًقا لشروط األداة املضمونة، فإن 

مخصص الخسارة املتوقع هو املدفوعات املتوقعة لتعويض املالك عن خسارة االئتمان التي يتكبدها ناقًصا أي مبالغ تتوقع املجموعة الحصول عليها 
من املالك أو املدين أو أي طرف آخر. 

تعترف املجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد لجميع األدوات املالية مع تعديل مماثل لقيمها الدفترية من 
خالل حساب مخصص الخسارة، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتي يتم 

االعتراف بمخصص الخسارة لها في الدخل الشامل اآلخر وتكون متراكمة في القيمة العادلة واالحتياطيات األخرى، وال تخفض القيمة الدفترية لألصل 
املالي في بيان املركز املالي املوحد.

5. سياسة الشطب
تقوم املجموعة بشطب أحد األصول املالية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف املقابل يواجه صعوبات مالية شديدة وال يوجد احتمال 

واقعي السترداده.

إلغاء االعتراف باملوجودات املالية
تقوم املجموعة بإلغاء االعتراف باألصل املالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل 

املالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل أساسي بجميع مخاطر ومزايا امللكية 
واستمرت في السيطرة على األصل املحول، فإن املجموعة تعترف بحصتها املحتفظ بها في األصل وااللتزام املرتبط بها مقابل املبالغ التي قد 

يتعين عليها دفعها. إذا احتفظت املجموعة بشكل أساسي بجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل املالي املحول، تستمر املجموعة في االعتراف باألصل 
املالي وتعترف أيًضا باالقتراض املرهون مقابل املتحصالت املستلمة.

تعديل األصول املالية
تقوم املجموعة في بعض األحيان بإعادة التفاوض أو تعديل الشروط التعاقدية للموجودات املالية. تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان تعديل التدفقات 

النقدية التعاقدية جوهرًيا مع األخذ في االعتبار ، من بين أمور أخرى ، العوامل التالية: أي شروط تعاقدية جديدة تؤثر بشكل كبير على ملف مخاطر 
األصل )على سبيل املثال ، حصة األرباح أو العائد على أساس حقوق امللكية( ، تغيير كبير في سعر الفائدة ، تغيير في فئة العملة لألداة ، أو 

الضمانات الجديدة أو تعزيز االئتمان التي تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان املرتبطة باألصل أو تمديد كبير للقرض عندما ال يكون املقترض في 
صعوبات مالية.

إذا اختلفت الشروط املعدلة اختالًفا جوهرًيا ، فإن حقوق التدفقات النقدية من األصل األصلي تنتهي صالحيتها وتقوم املجموعة بإلغاء االعتراف 
باألصل املالي األصلي وتعترف باألصل الجديد بقيمته العادلة. يعتبر تاريخ إعادة التفاوض هو تاريخ االعتراف املبدئي ألغراض احتساب انخفاض القيمة 

الالحقة، بما في ذلك تحديد ما إذا كان حدث زيادة كبيرة قد حدث أم ال. تقوم املجموعة أيًضا بتقييم ما إذا كان القرض الجديد أو أداة الدين تفي بمعيار 
مدفوعات أصل القرض والفائدة فقط. يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية لألصل األصلي الذي تم استبعاده من الدفاتر والقيمة العادلة لألصل 

الجديد املعدل بشكل جوهري في الربح أو الخسارة ، ما لم يكن جوهر الفرق منسوًبا إلى معاملة رأسمالية مع املالكين.

في الحالة التي تكون فيها إعادة التفاوض مدفوعة بالصعوبات املالية للطرف املقابل وعدم القدرة على سداد املدفوعات املتفق عليها في األصل 
، تقارن املجموعة التدفقات النقدية املتوقعة األصلية واملعدلة باملوجودات سواء كانت مخاطر ومزايا األصل مختلفة بشكل كبير نتيجة لذلك التعديل 
التعاقدي. إذا لم تتغير املخاطر واملكافآت ، فإن األصل املعدل ال يختلف اختالًفا جوهرًيا عن األصل األصلي وال يؤدي التعديل إلى االستبعاد من الدفاتر. 
تعيد املجموعة احتساب إجمالي القيمة الدفترية بخصم التدفقات النقدية التعاقدية املعدلة حسب معدل الفائدة الفعلي األصلي ، وتعترف بمكاسب 

أو خسارة التعديل في الربح أو الخسارة.

عند إلغاء االعتراف بأصل مالي مقاس بالتكلفة املطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع املقابل املستلم واملستحق في 
بيان األرباح أو الخسائر املوحد. باإلضافة إلى ذلك، عند إلغاء االعتراف باستثمارات في أداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة مسبًقا في القيمة العادلة واحتياطيات أخرى إلى بيان األرباح أو الخسائر املوحد. في املقابل، عند إلغاء 
االعتراف باستثمارات في أدوات حقوق امللكية التي اختارتها املجموعة عند االعتراف األولي للقياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة مسبًقا في القيمة العادلة واحتياطيات أخرى إلى بيان الربح أو الخسارة املوحد، ولكن يتم تحويلها 

إلى األرباح املدورة.

يتم إلغاء االعتراف باألصل املالي )أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من األصل املالي أو جزء من مجموعة من املوجودات املالية املتشابهة( عندما:
تحتفظ املجموعة بحقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب  	

ترتيب مرور؛ أو
تقوم املجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من األصل وإما )أ( أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب(  	

لم تقم بشكل أساسي بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.18 املطلوبات املالية

تقاس كافة املطلوبات املالية إما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة 

العادلة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد إلى الحد الذي ال تكون فيه جزًءا من عالقة تحوط محددة. يتضمن صافي الربح أو الخسارة املعترف به في 
بيان األرباح أو الخسائر املوحد أي فائدة مدفوعة على االلتزام املالي. 

ومع ذلك، بالنسبة للمطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام املالي العائد 
إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام يتم االعتراف به في بيان الدخل الشامل املوحد، ما لم يكن االعتراف بآثار التغيرات في مخاطر االئتمان 

الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يزيد من عدم التوافق املحاسبي في بيان األرباح أو الخسائر املوحد. يتم االعتراف 
باملبلغ املتبقي للتغير في القيمة العادلة لاللتزام ضمن بيان األرباح أو الخسائر املوحد. ال يتم إعادة تصنيف التغيرات في القيمة العادلة العائدة إلى 

مخاطر االئتمان لاللتزام املالي املعترف به في بيان الدخل الشامل املوحد الحًقا إلى بيان األرباح أو الخسائر املوحد؛ بداًل من ذلك، يتم تحويلها إلى 
األرباح املدورة عند إلغاء االعتراف بااللتزام املالي. 

يتم االعتراف بأرباح أو خسائر عقود الضمان املالي الصادرة عن املجموعة والتي حددتها املجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن 
بيان األرباح أو الخسائر املوحد.

مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة
فة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.  تقاس املطلوبات املالية، غير املصنَّ

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حساب التكلفة املطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصروفات الفائدة على مدار الفترة ذات العالقة. وسعر الفائدة 
الفعلي هو السعر الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في ذلك كافة األتعاب املدفوعة أو املقبوضة التي تمثل جزءًا ال 

يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي، وتكاليف املعاملة وعالوات أو خصومات أخرى( من خالل العمر املتوقع لاللتزام املالي، أو في فترة زمنية أقل )إذا كان 
ذلك مناسبًا( وذلك للوصول إلى التكلفة املطفأة لاللتزام املالي.

مطلوبات عقد الضمان املالي
عقد الضمان املالي هو ذلك العقد الذي يتطلب من الجهة املصدرة له أن تسدد مدفوعات معينة لتعويض املستفيد منه عن خسارة تكبدها بسبب 

عدم وفاء مدين في سداد الدفعات عند استحقاقها وفقًا لشروط أداة الدين.

يتم قياس مطلوبات عقد الضمان املالي مبدئًيا بقيمتها العادلة، وإذا لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولم تنشأ عن تحويل 
أصل، يتم قياسها الحًقا بما يلي؛ أيهما أعلى:

مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 )انظر املوجودات املالية أعاله(؛ و 	
املبلغ املعترف به مبدئًيا ناقًصا، عند االقتضاء، اإلطفاء التراكمي املعترف به وفًقا لسياسات االعتراف باإليرادات املوضحة أعاله. 	

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
بالنسبة للمطلوبات املالية املقومة بعملة أجنبية والتي تقاس بالتكلفة املطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح وخسائر صرف العمالت 

األجنبية على أساس التكلفة املطفأة لألدوات. ويتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بند »)الخسائر(/إيرادات أخرى - بالصافي« في 
األرباح أو الخسائر )اإليضاح 9( للمطلوبات املالية التي ال تشكل جزًءا من عالقة التحوط املحددة. بالنسبة لتلك املصنفة كأداة تحوط للتحوط من مخاطر 

العمالت األجنبية، يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في عنصر منفصل لحقوق امللكية.

يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات املالية املقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بالسعر الفوري في نهاية فترة التقرير. 
بالنسبة للمطلوبات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يشكل عنصر الصرف األجنبي جزًءا من أرباح أو خسائر القيمة العادلة.

إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية
تلغي املجموعة االعتراف باملطلوبات املالية عندما، وفقط عندما، يتم الوفاء بالتزامات املجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. يتم االعتراف بالفرق 

بين القيمة الدفترية لاللتزام املالي الذي تم إلغاء االعتراف به واملقابل املدفوع واملستحق الدفع في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.

أدوات مالية مشتقة
يتم االعتراف باألدوات املشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة املشتقة، وتقاس الحقًا بقيمتها العادلة في نهاية كل فترة تقرير. 
كما يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة في األرباح أو الخسائر مباشرًة ما لم تكن األداة املشتقة مخصصة وفّعالة كأداة تحوط، وفي هذه الحالة 

يعتمد توقيت االعتراف في األرباح أو الخسائر على طبيعة عالقة التحوط. يتم االعتراف باملشتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كموجودات مالية 
بينما يتم االعتراف باملشتقات ذات القيمة العادلة السالبة كمطلوبات مالية.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.19 محاسبة التحوط

يجوز للمجموعة أن تصنِّف بعض املشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة كتحوطات للتدفقات النقدية. يتم املحاسبة عن تحوطات 
مخاطر صرف العمالت األجنبية على االلتزامات املؤكدة كتحوطات التدفقات النقدية. في بداية عالقة التحوط، تقوم املجموعة بتوثيق العالقة بين 

أداة التحوط والبند املتحوط، إلى جانب أهداف إدارة املخاطر واستراتيجيتها إلجراء معامالت التحوط املختلفة. عالوة على ذلك، عند بداية التحوط وعلى 
أساس مستمر، توثق املجموعة ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط العائد 

إلى مخاطر التحوط، أي عندما تلبي عالقات التحوط جميع متطلبات فعالية التحوط التالية:
وجود عالقة اقتصادية بين البند املتحوط له وأداة التحوط؛ 	
أثر مخاطر االئتمان ال يهيمن على تغيرات القيمة الناتجة عن تلك العالقة االقتصادية؛ و 	
نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند املتحوط له والذي تقوم املجموعة بالتحوط له فعليا وكمية أداة التحوط التي  	

تستخدمها املجموعة فعلًيا للتحوط من تلك الكمية من البند املتحوط له.

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط، لكن هدف إدارة املخاطر لعالقة التحوط املحددة ظل كما هو، 
تقوم املجموعة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط )أي إعادة توازن التحوط( بحيث تلبي معايير التأهيل مرة أخرى.

3.20 رأس املال
األسهم العادية

ُتصنَّف األسهم العادية كحقوق ملكية. تظهر األسهم املجانية والحقوق الصادرة خالل السنة كإضافة إلى رأس املال. يتم خصم إصدار أسهم مجانية 
من األرباح املدورة املتراكمة للمجموعة. يتم احتساب أي عالوة أسهم في إصدار الحقوق وفقًا للمتطلبات القانونية املحلية.

األرباح املوزعة على األسهم العادية
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي املجموعة كالتزام في البيانات املالية املوحدة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من 

قبل املساهمين. يتم اعتبار توزيعات أرباح السنة التي تمت املوافقة عليها بعد تاريخ التقرير للبيانات املالية املوحدة كحدث بعد تاريخ التقرير.

3.21 ربحية السهم
تقوم املجموعة بعرض بيانات ربحية السهم األساسية واملخفضة بالنسبة ألسهمها العادية. تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو 
الخسارة العائدة ملساهمي الشركة األم على العدد املتوسط املرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تحديد ربحية السهم املخفضة 

بتسوية الربح أو الخسارة العائد إلى املساهمين العاديين والعدد املتوسط املرجح لألسهم العادية القائمة وفقا ألثر جميع األسهم العادية املخفضة 
املحتملة، والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم املمنوحة للموظفين، إن وجدت.

عندما يكون لتأثير التحويل املفترض للسندات القابلة للتحويل وممارسة جميع الخيارات املعلقة تأثير مضاد للتخفيف، يتم تحديد ربحية السهم 
األساسية واملخفضة بنفس املبلغ.

3.22 املخزون
يتم إدراج املخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل. 

يتم تحديد تكلفة املخزون بناًء على طريقة متوسط التكلفة املرجح وتشمل النفقات املتكبدة لحيازة املخزون والتكاليف األخرى املتكبدة بغرض 
تجهيزه في موقعه وحالته الحالية. 

يتم تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق على أساس سعر البيع التقديري ناقصا أي تكاليف إضافية متوقع تكبدها عند إتمام البيع واستبعاد البند.

3.23 املخصصات
يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون لدى املجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي ناتج عن أحداث سابقة، ويرجح أن املجموعة سيتعين عليها 

تسوية هذا االلتزام. وتقاس املخصصات بناء على أفضل تقدير للنفقات املطلوبة لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير، ويتم خصمها لعرض القيمة في 
حال كان التأثير مادًيا.

التزام إيقاف العمل
تعترف املجموعة بالتزام إيقاف العمل عند وجود التزام حالي قانوني أو استداللي ناتج عن أحداث سابقة، وعندما يكون من املحتمل أن يكون تدفق 

املوارد مطلوًبا لتسوية االلتزام، وعندما يمكن وضع تقدير معقول لاللتزام.

تســجل املجموعة كامل املخصصات للتكاليف املســتقبلية إليقاف عمل الشــبكة واملوجودات األخرى. عندما يتم االعتراف بااللتزام مبدئًيا، تتم 
رســملة القيمة الحالية للتكاليف املقدرة عن طريق زيادة القيمة الدفترية للشــبكة ذات الصلة واملوجودات األخرى إلى الحد الذي تم تكبده من خالل 

التطوير / اإلنشاء. 

يتم التعامل مع التغييرات في التوقيت أو التكلفة املقدرة إليقاف العمل بشكل مستقبلي من خالل تسجيل تعديل للمخصص وتعديل مقابل على 
الشبكة واملوجودات األخرى. أي تخفيض في التزام إيقاف العمل، وبالتالي أي خصم من األصل الذي يتعلق به، ال يجوز أن يتجاوز القيمة الدفترية لذلك 

األصل. إذا حدث ذلك، فإن أي زيادة عن القيمة الدفترية تؤخذ على الفور إلى بيان األرباح أو الخسائر املوحد.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.23 املخصصات تتمة
التزام إيقاف العمل تتمة

إذا نتج عن التغيير في التقدير زيادة في التزام إيقاف العمل، وبالتالي، إضافة إلى القيمة الدفترية لألصل، تنظر املجموعة فيما إذا كان هذا مؤشًرا 
على انخفاض قيمة األصل ككل، وإذا كان األمر كذلك، تقوم باختبار االنخفاض في القيمة. إذا تجاوز تقدير القيمة املعدلة للشبكة واملوجودات األخرى 

بعد خصم مخصص إيقاف العمل القيمة القابلة لالسترداد، يتم تحميل هذا الجزء من الزيادة مباشرة على املصروفات.

بمرور الوقت، يتم زيادة االلتزام املخصوم للتغيير في القيمة الحالية بناًء على معدل الخصم الذي يعكس تقييمات السوق الحالية واملخاطر الخاصة 
بااللتزام. يتم االعتراف بالتصفية الدورية للخصم في بيان األرباح أو الخسائر املوحد كتكلفة تمويل.

ال تعترف املجموعة بأصل الضريبة املؤجلة فيما يتعلق بالفرق املؤقت في التزام إيقاف العمل وال االلتزام الضريبي املؤجل املقابل فيما يتعلق 
بالفرق املؤقت على األصل الذي تم إيقاف عمله.

مكافآت نهاية الخدمة
تقوم املجموعة بتكوين مخصص ملكافآت نهاية الخدمة فيما يتعلق بموظفيها. يستند استحقاق هذه املكافآت على الراتب األساسي النهائي 

للموظفين ومدة الخدمة، بناء على إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة، املحسوبة بموجب أحكام قانون العمل وتدفع عند االستقالة أو إنهاء خدمة 
املوظف. يتم استحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على مدى فترة الخدمة. 

املعاشات ومكافآت نهاية الخدمة األخرى
يتم تحديد تكاليف املعاشات بموجب خطط املعاشات املحددة للمجموعة عن طريق الحساب االكتواري الدوري باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

املتوقعة وتطبيق االفتراضات على معدل الخصم والعائد املتوقع على موجودات الخطة واملعدل السنوي للزيادة في التعويض. 

يتم احتساب صافي التزام املجموعة فيما يتعلق بخطط املنافع املحددة بشكل منفصل لكل خطة عن طريق تقدير مبلغ املنافع املستقبلية التي 
حصل عليها املوظفون في الفترات الحالية والسابقة، وخصم هذا املبلغ وخصم القيمة العادلة ألي موجودات خطة.

يتم احتساب التزامات املنافع املحددة سنوًيا بواسطة خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة. عندما ينتج عن الحساب أصل 
محتمل للمجموعة، يقتصر األصل املعترف به على القيمة الحالية للمنافع االقتصادية املتاحة في شكل أي مبالغ مستردة مستقبلية من الخطة 
أو التخفيضات في املساهمات املستقبلية للخطة. لحساب القيمة الحالية للمنافع االقتصادية، يؤخذ في االعتبار أي حد أدنى ملتطلبات التمويل 

املعمول بها.

يتم االعتراف بإعادة قياس صافي التزام املنافع املحددة، والتي تشمل األرباح والخسائر االكتوارية، والعائد على موجودات الخطة )باستثناء الفائدة( 
وتأثير سقف األصل )إن وجد، باستثناء الفائدة(، على الفور في الدخل الشامل اآلخر. تحدد املجموعة صافي مصروفات الفوائد )الدخل( على صافي 

التزام )أصل( املنافع املحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم املستخدم لقياس التزام املنافع املحددة في بداية الفترة السنوية على صافي 
التزام )أصل( املنافع املحددة آنذاك، مع مراعاة أي تغييرات في صافي التزام )أصل( املنافع املحددة خالل الفترة نتيجة االشتراكات ومدفوعات 

املنافع. يتم االعتراف بصافي مصروفات الفوائد واملصروفات األخرى املتعلقة بخطط املنافع املحددة في بيان الربح أو الخسارة املوحد.

عندما يتم تغيير منافع خطة ما أو عند تقليص الخطة، يتم االعتراف بالتغيير الناتج في املنافع املتعلقة بالخدمة السابقة أو الربح أو الخسارة من 
التقليص مباشرة في الربح أو الخسارة. تعترف املجموعة باألرباح والخسائر من تسوية خطة املنافع املحددة عند حدوث التسوية.

بالنسبة للموظفين القطريين، تقوم الشركة بسداد اشتراكات إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية القطرية كنسبة من رواتب املوظفين 
وفقًا ملتطلبات القوانين املحلية ذات العالقة املتعلقة بالتقاعد واملعاشات. يتم تحميل حصة االشتراكات في هذه البرامج، وهي برامج اشتراكات 

محددة بموجب املعيار املحاسبي الدولي رقم 19 »منافع املوظفين« ضمن بيان الربح أو الخسارة املوحد.

خطة الحوافز طويلة األجل
توفر املجموعة نقاط حوافز طويلة األجل )»املنافع«( ملوظفيها بموجب خطة الحوافز طويلة األجل. يعتمد استحقاق هذه املنافع على أداء املوظف 

واألداء العام للمجموعة، مع مراعاة استيفاء شروط معينة )»شروط االستحقاق«( بموجب خطة موثقة، وتكون مستحقة الدفع عند نهاية فترة 
االستحقاق )»تاريخ املمارسة«(. ترتبط املنافع بأداء املوظفين وأداء املجموعة، وتقوم املجموعة باالعتراف تناسبيًا بااللتزام مقابل هذه املنافع على 

مدى فترة االستحقاق من خالل بيان األرباح أو الخسائر املوحد، حتى يصبح املوظفون مؤهلين بشكل غير مشروط للحصول على املنافع. 

يتــم إعــادة تقييــم القيمــة العادلــة لاللتــزام فــي تاريــخ كل تقريــر، ويتم االعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلــة للمنافع من خالل بيان الربح أو 
الخسارة املوحد. 

بمجرد تسوية املنافع نقدًا في تاريخ املمارسة، يتم إلغاء االعتراف بااللتزام. يتم تحديد مبلغ التسوية النقدية بناًء على عدد من العوامل بما في ذلك 
عدد نقاط الحوافز املمنوحة، واألداء التشغيلي للمجموعة بناًء على أهداف محددة مسبًقا وأداء سعر سهم املجموعة خالل فترة االستحقاق. في 

حالة اإلخالل بشروط االستحقاق، يتم استبعاد االلتزام من خالل بيان األرباح أو الخسائر املوحد.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.24 املعامالت بالعمالت األجنبية

تحدد كل منشأة في املجموعة عملتها الوظيفية ويتم قياس البنود املدرجة في البيانات املالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. 
يتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا من قبل منشآت املجموعة بسعر العملة الوظيفية السائد في تاريخ املعاملة. يتم إعادة تحويل 

املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الفوري للعملة الوظيفية السائد في نهاية سنة التقرير املالي.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ املعامالت 
األولية. ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة 

العادلة. يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في بيان األرباح أو الخسائر املوحد، باستثناء الفروق الناتجة عن إعادة تحويل 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر.

تحويل العمليات األجنبية
يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، بما في ذلك الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ، إلى الريال القطري بأسعار 

الصرف في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية إلى الريال القطري بأسعار الصرف في تواريخ املعامالت.

يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر، ويتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية في حقوق امللكية. ومع ذلك، 
إذا كانت العملية شركة تابعة غير مملوكة بالكامل، يتم تخصيص الحصة النسبية ذات الصلة من فروق التحويل للحصص غير املسيطرة. عندما يتم 

استبعاد عملية أجنبية مثل فقدان تلك السيطرة أو التأثير الجوهري، يتم إعادة تصنيف املبلغ التراكمي في احتياطي التحويل املتعلق بتلك العملية 
األجنبية إلى بيان األرباح أو الخسائر املوحد كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد. 

عندما تستبعد املجموعة فقط جزء من حصتها في شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة، يتم إعادة توزيع النسبة ذات الصلة 
من املبلغ التراكمي إلى الحصص غير املسيطرة. عندما تستبعد املجموعة فقط جزء من استثمارها في شركة زميلة يتضمن عملية أجنبية مع 

االحتفاظ بنفوذ هام أو سيطرة مشتركة، يتم إعادة تصنيف النسبة ذات الصلة من املبلغ التراكمي إلى بيان األرباح أو الخسائر املوحد.

عندما ال تكون تسوية بند نقدي مستحق القبض أو مستحق الدفع من عملية أجنبية غير مخطط لها وال محتمل في املستقبل املنظور، فإن 
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن هذا البند النقدي تعتبر جزًءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية و يتم االعتراف بها في الدخل 

الشامل اآلخر، ويتم عرضها في احتياطي التحويل في حقوق امللكية.

3.25 االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير املالية للمجموعة، خالف املخزون، في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض 

في قيمتها. وفي حال وجود أي مؤشرات على ذلك، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. وتعتبر القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو وحدة 
تكوين النقد هي القيمة االستخدامية أو القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة االستخدامية، يتم خصم 

التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل ما قبل خصم الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
الزمنية للنقود واملخاطر املرتبطة باألصل. ولغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع املوجودات ألصغر مجموعة من املوجودات التي ينتج عنها 

تدفقات نقدية واردة من االستخدام املستمر والتي تعتبر مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الواردة للموجودات األخرى أو مجموعات 
املوجودات )»وحدة تكوين النقد«(. 

ويعترف بخسارة االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة تكوين النقد القيمة املقدرة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر 
االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد. 

يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة املعترف بها فيما يتعلق بوحدات تكوين النقد أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ومن 
ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي. ويتم تقييم خسائر انخفاض القيمة املعترف 

بها في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير الستبيان وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس خسارة 
االنخفاض في القيمة في حال وجود أي تغيير في التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة 

فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، صافية من االستهالك أو اإلطفاء، إن لم يتم 
االعتراف بأي خسائر عن انخفاض القيمة.

3.26 التقارير القطاعية
تتضمن نتائج القطاع التي يتم اإلبالغ عنها إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة البنود العائدة مباشرًة إلى قطاع ما باإلضافة إلى تلك 

التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تم عرض املعلومات املالية عن القطاعات التشغيلية في اإليضاح 43 حول البيانات املالية املوحدة.

3.27 أحداث الحقة لتاريخ التقرير
يتم تعديل البيانات املالية املوحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ التقرير وتاريخ املوافقة على إصدار البيانات املالية املوحدة، شريطة 

تقديم دليٍل على الظروف التي كانت موجودة في تاريخ التقرير. يتم اإلفصاح عن أي أحداث الحقة لنهاية السنة والتي ال تعد أحداًثا متعلقة بالتعديل 
في البيانات املالية املوحدة عندما تكون مادية.

3. السياسات املحاسبية الهامة تتمة
3.28 محاسبة عن الجبايات 

تحكم تفسيرات لجنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية رقم 21 املحاسبة عن الجبايات التي ال تقع ضمن نطاق املعيار املحاسبي الدولي رقم 
12 »ضرائب الدخل«. تقوم املجموعة بتسديد مدفوعات لهيئات تنظيمية معينة بناًء على نسب معينة من اإليرادات وصافي األرباح املعدلة من 

األنشطة املنظمة. وعلى هذا النحو، قامت اإلدارة بتقييم هذه املدفوعات لتكون في نطاق تفسيرات لجنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية 
رقم 21، بداًل من املعيار املحاسبي الدولي رقم 12، وعاملت هذه املدفوعات كمصروفات في بيان األرباح أو الخسائر.

3.29 املوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع
يتم تصنيف املوجودات غير املتداولة )أو مجموعات االستبعاد( على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية من خالل معاملة 

بيع وليس من خالل االستخدام املستمر وعندما يكون البيع محتماًل بدرجة كبيرة. يتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف 
البيع، أيهما أقل، باستثناء املوجودات مثل موجودات الضرائب املؤجلة، واملوجودات الناشئة من منافع املوظفين، واملوجودات املالية واالستثمارات 

العقارية املدرجة بالقيمة العادلة والحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين، والتي يتم إعفاؤها تحديدًا من هذا املطلب.

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة ألي خفض مبدئي أو الحق للموجودات )أو مجموعة االستبعاد( إلى القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع. 
يتم االعتراف بأي ربح ألي زيادات الحقة في القيمة العادلة ناقصًا تكاليف بيع املوجودات )أو مجموعة االستبعاد(، ولكن ال تزيد عن أي خسارة انخفاض 

متراكمة معترف بها سابقًا. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة التي لم يتم االعتراف بها سابقًا في تاريخ بيع املوجودات غير املتداولة )أو مجموعة 
االستبعاد( في تاريخ إلغاء االعتراف.

ال يتم استهالك أو إطفاء املوجودات غير املتداولة )بما في ذلك تلك التي تشكل جزءًا من مجموعة االستبعاد( عند تصنيفها كمحتفظ بها للبيع. 
يستمر االعتراف بالفوائد واملصروفات األخرى العائدة إلى مطلوبات مجموعة االستبعاد واملصنفة كمحتفظ بها للبيع.

يتم عرض املوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع وموجودات مجموعة االســتبعاد املصنفة كمحتفظ بها للبيع بشــكل منفصل عن املوجودات 
األخرى في بيان املركز املالي. يتم عرض مطلوبات مجموعة االســتبعاد املصنفة كمحتفظ بها للبيع بشــكل منفصل عن املطلوبات األخرى في 

بيان املركز املالي.

4. اإليرادات
تستمد املجموعة إيراداتها من العقود املبرمة مع العمالء لنقل البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي نقطة زمنية في تدفقات اإليرادات التالية. 
يتماشى اإلفصاح عن اإليرادات حسب التدفقات مع معلومات اإليرادات التي تم اإلفصاح عنها لكل قطاع يجب اإلبالغ عنه بموجب املعيار الدولي 

للتقارير املالية رقم 8 )انظر اإليضاح 43(.

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

28,405,65127,403,213إيرادات من تقديم الخدمات

1,385,1241,271,023بيع معدات اتصاالت

108,967192,329إيرادات إيجار املعدات

29,899,74228,866,565

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

1,385,1241,271,023في نقطة زمنية معينة

28,514,61827,595,542بمرور الوقت

29,899,74228,866,565

5. ايرادات اخرى 

2021
ألف ريال قطري

*2020
ألف ريال قطري

50,30568,501إيرادات توزيعات األرباح

45,75731,775إيرادات اإليجار 

398,842357,750إيرادات متنوعة )1(

494,904458,026

 * ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح 48 للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.

تتكون اإليرادات املتنوعة من مبالغ مختلفة غير مهمة بشكل فردي.  )1(
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6. الشبكة والتوصيل البيني ونفقات التشغيل األخرى

2021
ألف ريال قطري

*2020
ألف ريال قطري

2,508,9472,189,702املدفوعات الصادرة وتكاليف التوصيل البيني

2,501,5572,488,716الرسوم التنظيمية وذات الصلة

1,347,5131,272,679إيجار ومرافق

2,292,6262,384,454تشغيل وصيانة الشبكة

2,577,2672,620,389تكلفة املعدات املباعة والخدمات األخرى

731,009708,591تكاليف التسويق والكفالة

655,214693,455عمولة على البطاقات

214,637175,268أتعاب قانونية ومهنية

656,169619,114مصروفات أخرى

1,45042,013مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

13,486,38913,194,381

 * ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح 48 للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.

7. استهالك وإطفاء

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

5,309,9055,513,189استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

13,19611,426استهالك استثمارات عقارية

1,455,5661,503,210إطفاء موجودات غير ملموسة

1,195,7761,217,635إطفاء موجودات حق االنتفاع

7,974,4438,245,460

8. تكاليف التمويل وإيرادات التمويل

2021
ألف ريال قطري

*2020
ألف ريال قطري

تكاليف التمويل

1,165,1121,412,699قروض وديون محملة بالفائدة

39,06848,808ربح مدفوع من التزامات تمويل إسالمي

44,27441,398إطفاء تكاليف التمويل املؤجلة )إيضاح 28(

638,639541,159فائدة على مطلوبات اإليجار

107,271105,621تكاليف تمويل أخرى

1,994,3642,149,685إجمالي تكلفة التمويل

إيرادات التمويل

)254,109()190,055(إيرادات الفوائد

)254,109()190,055(إجمالي إيرادات التمويل

 * ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح 48 للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.

9.1 أرباح من بيع األبراج

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

–1,566,903أرباح من بيع األبراج

1,566,903–

9.1 أرباح من بيع األبراج تتمة
في 30 مارس 2021، دخلت اندوسات أريد )البائع – املستأجر( بإتفاقية بيع وشراء لبيع 4,247 برج اتصاالت بصافي قيمة دفترية 0.34 مليار ريال قطري 

ل PT EPID Menara Asset Co. )البائع-املستأجر( اململوكة بالكامل من ديجيتال كولوني بصافي اعتبار ما قيمته 2.61 مليار ريال قطري والذي نتج عنه 
ربح بلغ 1.57 مليار ريال قطري. باإلضافة الى ذلك، دخل كل طرف بإتفاقية ايجار مساحة واحدة ل 4,085 برج اتصاالت ملدة 10 سنين تبدأ من تاريخ اغالق 

العملية. في 18 مايو 2021، أغلقت إندوسات أريد و EPID صفقة اإليجار واعادة التأجير.

تم تطبيق حكم هام من قبل اإلدارة في افتراض مدة إيجار 10 سنوات لألصول املؤجرة. ستستمر اإلدارة في إعادة تقييم خيارات التمديد وخيارات 
اإلنهاء فقط عند حدوث حدث مهم أو تغيير في الظروف يقع تحت سيطرة أريد إندوسات.

9.2 )خسائر(/ أرباح أخرى - بالصافي

2021
ألف ريال قطري

*2020
ألف ريال قطري

137,396)835,273()خسائر( / أرباح العملة األجنبية - بالصافي 

)22,374(3,597التغير في القيمة العادلة للمشتقات - بالصافي 

18,04010,733ربح / )خسارة( من استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة

115,135142,789ربح / )خسارة( التخلص من األصول غير املالية

–250,544مكاسب من إلغاء توحيد شركة تابعة )1(

)255,955()267,612(مصروفات متنوعة أخرى

)715,569(12,589

 * ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح 48 للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.

.IM2 ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح 37 للحصول على تفاصيل بشأن إلغاء توحيد  )1(

10. إمتيازات ورسوم

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

532,465381,224رسوم إمتيازات وصناعة )1(، )2(

5,6014,452رسوم قانونية أخرى )3(

538,066385,676

)1(  ُتدفع اإلمتيازات إلى حكومة سلطنة عمان على أساس 12% من صافي مصادر اإليرادات املحددة مسبًقا ومصروفات الربط البيني للمشغلين 
املحليين للحصول على ترخيص الهاتف املحمول و7% للحصول على رخصة ثابتة والتي يتم احتسابها بموجب تفسيرات لجنة تفسير املعايير 

الدولية للتقارير املالية رقم 21 والبالغة 218,335 ألف ريال قطري )2020: 235,401 ألف ريال قطري(. 
)2(  بموجب تراخيص التشغيل لخدمات وشبكات االتصاالت العامة املمنوحة في قطر من قبل املجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 

ُيعرف حاليًا باسم هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، يجب على الشركة دفع رسوم صناعية سنوية بنسبة 12.5% من صافي األرباح املعدلة املحققة 
من األنشطة املنظمة املنجزة في قطر وفقًا للتراخيص، وذلك الى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت والتي يتم احتسابها بموجب تفسيرات لجنة 

تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية رقم 21 والبالغة 314,130 ألف ريال قطري )2020: 145,823 ألف ريال قطري(.
)3(  يتم تضمين مساهمات الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة ش.م.ك.ب ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

ضمن الرسوم القانونية األخرى.

تم عرض الرسوم التنظيمية األخرى والرسوم ذات الصلة في اإليضاح 6 والتي تم احتسابها على أساس اإليرادات من األنشطة املنظمة.

11. ربحية السهم األساسية واملخفضة
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم ربح السنة العائد ملساهمي الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

ال توجد أسهم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل السنة وبالتالي فإن الربحية املخففة لكل سهم يعادل الربحية األساسية لكل سهم.

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

46,9181,126,475ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة األم )ريال قطري(

3,203,2003,203,200املتوسط املرجح لعدد األسهم 

0.010.35ربحية السهم األساسية واملخففة )ريال قطري(
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12. املمتلكات واملنشآت واملعدات

أراضي ومباني
ألف ريال قطري

موجودات التبادل 
والشبكات

ألف ريال قطري

جهاز املشتِرك 
ومعدات أخرى

ألف ريال قطري

األعمال الرأسمالية 
قيد التنفيذ

ألف ريال قطري
اإلجمالي

ألف ريال قطري

التكلفة

6,980,91861,251,3037,740,4533,359,21679,331,890في 1 يناير 2020

42,741938,87874,5324,570,7925,626,943إضافات

–)4,626,706(203,2883,949,779473,639تحويالت

)1,725,028()4,088()420,256()1,267,586()33,098(استبعادات

)177,092()226,534()107()40,912(90,461إعادة التصنيف

)2,046,299()64,806()24,734()1,794,979()161,780(تعديل صرف العملة

7,122,53063,036,4837,843,5273,007,87481,010,414في 31 ديسمبر 2020

)341,265()1,055()68,931()252,522()18,757(إلغاء توحيد شركة تابعة

12,8691,132,464133,4883,457,5994,736,420إضافات

–)4,010,119(221,9213,371,553416,645تحويالت

)1,063,043(–)110,341()551,747()400,955(استبعادات

)292,030()126,152()58,594(58,594)165,878(إعادة التصنيف

)33,038,228()292,681()2,518,718()26,444,115()3,782,714(موجودات مصنفة للبيع

)2,492,266()65,585()329,667()1,968,752()128,262(تعديل صرف العملة

2,860,75438,381,9585,307,4091,969,88148,520,002في 31 ديسمبر 2021

االستهالك املتراكم

52,286,851–4,081,03541,947,2676,258,549في 1 يناير 2020

95,084–––95,084انخفاض في القيمة خالل السنة

5,513,189–328,2414,490,105694,843مخصص خالل السنة 

–)415,673()1,075,598()32,776(استبعادات   )1,524,047(

43,404–1,770)1,683(43,317إعادة التصنيف  

)1,524,170(–)23,154()1,461,715()39,301(تعديل صرف العملة

54,890,311–4,475,60043,898,3766,516,335في 31 ديسمبر 2020 

)225,554(–)68,556()141,264()15,734(فك توحيد شركة تابعة

5,309,905–329,6044,387,813592,488مخصص خالل السنة 

733,539–913723,5419,085انخفاض في القيمة خالل السنة )1(

)848,505(–)99,491()474,765()274,249(استبعادات 

)65,303(–)32,632(32,632)65,303(إعادة التصنيف

)24,477,230(–)2,107,772()19,491,166()2,878,292(موجودات مصنفة للبيع

)1,665,825(–)296,197()1,276,263()93,365(تعديل صرف العملة

33,651,338–1,479,17427,658,9044,513,260في 31 ديسمبر 2021

القيمة الدفترية

1,381,58010,723,054794,1491,969,88114,868,664في 31 ديسمبر 2021

2,646,93019,138,1071,327,1923,007,87426,120,103في 31 ديسمبر 2020

يتم عرض التفاصيل حول االفتراضات الرئيسية واحتساب االنخفاض في القيمة املتعلق بميانمار في اإليضاح 26.  )1(
يتم استخدام بعض املمتلكات واملنشآت واملعدات بمبلغ ال شيء )2020: 84,209 ألف ريال قطري( كضمان لتأمين قروض املجموعة.  )2(

راجع إيضاح 9.1 للحصول على تفاصيل بشأن بيع األبراج خالل العام.  )3(

13. املوجودات غير امللموسة والشهرة واملبالغ املدفوعة مقدمًا طويلة األجل

تكاليف الترخيص
ألف ريال قطري

الشهرة
ألف ريال قطري

عقود العمالء 
والعالقة مع 
العمالء ذات 

العالقة
ألف ريال قطري

األسماء التجارية
ألف ريال قطري

البرامج 
واملوجودات األخرى 

غير امللموسة
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

التكلفة

30,240,6179,300,990630,6362,614,6413,931,03946,717,923في 1 يناير 2020

163,4451,600,699–––1,437,254إضافات

)21,861()21,861(––––استبعادات

226,641226,641––––إعادة التصنيف

)688,103()53,078()56,176()4,455(12,601)586,995(تعديل صرف العملة

31,090,8769,313,591626,1812,558,4654,246,18647,835,299في 31 ديسمبر 2020 

108,714407,723–––299,009إضافات

)9,390()9,390(––––استبعادات

118,183118,183––––إعادة التصنيف

)9,382,914()367,535()1,620,348()501,190()3,310,024()3,583,817(موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

)1,907,637()149,606()44,145()17,269()198,015()1,498,602(تعديل صرف العملة

26,307,4665,805,552107,722893,9723,946,55237,061,264في 31 ديسمبر 2021

اإلطفاء املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة

14,801,096562,928630,6361,668,3432,735,03320,398,036في 1 يناير 2020 

81,921334,5341,503,210––1,086,755إطفاء

312,100–––312,100–انخفاض في القيمة )1(

)21,692()21,692(––––استبعادات

423423––––إعادة التصنيف

)811,716()43,032()42,234()4,455(5,987)727,982(تعديل صرف العملة

15,159,869881,015626,1811,708,0303,005,26621,380,361في 31 ديسمبر 2020 

80,076330,9931,455,566––1,044,497إطفاء

1,085,698––––1,085,698انخفاض في القيمة )1(

)8,613()8,613(––––استبعادات

)2,899()2,899(––––إعادة التصنيف

)3,905,861()290,423()879,693()501,190()237,834()1,996,721(موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

)1,031,410()134,135()24,746()17,269()13,117()842,143(تعديل صرف العملة

14,451,200630,064107,722883,6672,900,18918,972,842في 31 ديسمبر 2021

القيمة الدفترية

10,3051,046,36318,088,422–11,856,2665,175,488في 31 ديسمبر 2021

850,4351,240,92026,454,938–15,931,0078,432,576في 31 ديسمبر 2020

تم عرض التفاصيل حول االفتراضات الرئيسية واحتساب االنخفاض في القيمة املتعلق بميانمار في اإليضاح 26.  )1(
تتعلق املبالغ املدفوعة مقدمًا طويلة األجل بالدفعات املقدمة لترتيبات الخدمة التي عادة ما تكون مدتها 15 سنة.  )2(
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

13. املوجودات غير امللموسة والشهرة واملبالغ املدفوعة مقدمًا طويلة األجل تتمة
1. اختبار انخفاض قيمة الشهرة

تم تخصيص الشهرة املستحوذ عليها من خالل عمليات اندماج األعمال إلى وحدات تكوين النقد الفردية الختبار انخفاض القيمة على النحو التالي:

القيمة الدفترية
2021

ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
2020

ألف ريال قطري

وحدات تكوين النقد
588,438585,284أريُد الكويت
1,815,0441,804,919أريُد الجزائر
2,441,7122,564,911أريُد تونس

3,144,443–إندوسات أريُد*
330,294333,019أخرى

5,175,4888,432,576

 * ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح 46 للحصول على تفاصيل بخصوص األصول املصنفة كمحتفظ بها للبيع.

تم فحص الشهرة لالنخفاض في القيمة كما في 31 ديسمبر 2021. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدات تكوين النقد على أساس القيمة 
االستخدامية املحسوبة باستخدام توقعات التدفقات النقدية من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. 

خالل السنة، قامت املجموعة بتسجيل خسارة انخفاض في القيمة مقابل وحدة توليد النقد مليانمار حيث أن قيمتها القابلة لالسترداد كانت أقل من 
قيمتها الدفترية.

2. االفتراضات الرئيسية املتبعة في إحتساب القيمة االستخدامية
االفتراضات الرئيسية

تشمل االفتراضات الرئيسية املتبعة لتحديد القيمة االستخدامية التدفقات النقدية طويلة األجل، ومعدالت الخصم، وتقديرات معدل نمو القيمة 
النهائية، ومعدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، والنفقات الرأسمالية. يتم وضع االفتراضات على أساس الخبرة التاريخية 

وأفضل تقدير لإلدارة لالتجاهات واألداء املستقبلي وتأخذ في االعتبار تحسينات الكفاءة املتوقعة خالل الفترة املتوقعة.

معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر الخاصة بكل وحدة. تستند معدالت الخصم على متوسط التكلفة املرجح لرأس املال لكل وحدة تكوين 

للنقد وتتراوح من 7.3% إلى 22.1% )2020: 7.6% إلى 17%(. عند تحديد معدالت الخصم املناسبة لكل وحدة، يتم استخدام العائد على السندات الحكومية 
العشرية في السوق املحلي ملدة 10 سنوات، حيثما كان ذلك متاًحا.

معدل نمو القيمة النهائية
تأخذ خطط العمل في االعتبار حيثيات السوق املحلية مثل اإليرادات والتكاليف املرتبطة بنمو العمالء، تأثير املنافسة في السوق املحلي 

وإعتبارات محلية متعلقة بالعوامل اإلقتصادية والبيئة السياسية التجارية. ال يتجاوز معدل النمو متوسط معدل النمو طويل األجل لألسواق ذات الصلة 
ويتراوح من 3.5% إلى 5.7% )2020: 3.4% إلى %7.5(.

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
يتم اشتقاق توقعات التدفق النقدي املتعلقة بموازنة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء مشتقة من اإليرادات وتكلفة املبيعات 

املرتبطة واملصروفات. تستند التوقعات بشكل أساسي إلى الخبرة السابقة وأفضل تقدير لإلدارة لالتجاهات املستقبلية في السوق بما في ذلك 
عدد العمالء، واالختراقات، ومتوسط اإليرادات لكل مستخدم، واملنتجات والخدمات الجديدة.

النفقات الرأسمالية املدرجة في امليزانية
تستند توقعات التدفق النقدي للنفقات الرأسمالية املدرجة في امليزانية إلى الخبرة السابقة وتشمل النفقات الرأسمالية املستمرة املطلوبة 

ملواصلة نشر الشبكات في األسواق الناشئة، وتوفير منتجات وخدمات صوتية وبيانات محسنة، وتلبية متطلبات التغطية السكانية لبعض تراخيص 
املجموعة. تتضمن النفقات الرأسمالية التدفقات النقدية الصادرة لشراء املمتلكات واملنشآت واملعدات واملوجودات غير امللموسة األخرى.

التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس املال العامل
تعد املجموعة توقعات التدفقات النقدية للسنوات الخمس القادمة، مستمدة من أحدث خطة عمل سنوية معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

في 31 ديسمبر 2021، كان معدل الخصم املستخدم في القيمة لشركة أريُد الجزائر 13.85% )2020: 13.94%(. وكان معدل النمو النهائي %5.7 )2020: 
5.3%(. تعتبر اإلدارة أن التغييرات في معدل الخصم ومعدل النمو النهائي يمكن أن تؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية لوحدات إنتاج النقد التالية لقيمتها 

القابلة لالسترداد. إذا تم زيادة معدل الخصم بنسبة 1.5% )2020: ال شيء( أو إذا انخفض معدل النمو النهائي بنسبة 2.1% )2020: ال شيء( مع تثبيت 
جميع املتغيرات األخرى ، فإن املبلغ القابل لالسترداد سوف يساوي القيمة الدفترية.

في 31 ديسمبر 2021 كان معدل الخصم املستعمل ألريُد تونس كان معدل الخصم املستخدم 12.42% )2020: 11.6%( .وكان معدل النمو النهائي %5 
)2020: 5.4%(. تعتبر اإلدارة أن التغييرات في معدل الخصم ومعدل النمو النهائي يمكن أن تؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية لوحدات إنتاج النقد التالية 

لقيمتها القابلة لالسترداد. إذا تم زيادة معدل الخصم بنسبة 1.8% )2020: 2.4%( أو إذا انخفض معدل النمو النهائي بنسبة 2.4% )2020: 3.2%( مع تثبيت 
جميع املتغيرات األخرى ، فإن املبلغ القابل لالسترداد سوف يساوي القيمة الدفترية.

يتضمن احتساب املبلغ القابل لالسترداد لوحدات تكوين النقد املتبقية حيزًا مرتفعًا ولقد قيمت اإلدارة أنه أي تغيير معقول محتمل في اإلفتراضات 
الرئيسية املتعلقة بوحد تكوين النقد لن تؤدي الى خسائر إنخفاض القيمة.

14. موجودات حق االنتفاع

موجودات حق االنتفاع

أراضي ومباني
ألف ريال قطري

موجودات التبادل 
والشبكات

ألف ريال قطري

جهاز املشتِرك 
ومعدات أخرى

ألف ريال قطري

 حقوق االستخدام 
غير القابلة لإللغاء

ألف ريال قطري
اإلجمالي

ألف ريال قطري

التكلفة
3,623,1794,625,607231,92374,0878,554,796في 1 يناير 2020

1,111,984707,43225,56813,5711,858,555إضافات
)101,037()1,632()3,340()35,978()60,087(تخفيض عند اإلنهاء املبكر

)49,549(––40,912)90,461(إعادة التصنيف
3,778108,455)2,747(129,260)21,836(تعديل صرف العملة

4,562,7795,467,233251,40489,80410,371,220في 31 ديسمبر 2020 

)16,741(–)4,687()3,589()8,465(إلغاء توحيد شركة تابعة
1,899,342–633,3831,214,38851,571إضافات

)158,085(–)4,187()130,753()23,145(تخفيض عند اإلنهاء املبكر
)326,584(–––)326,584(إستبعادات خالل العام

)34,998(––7,969)42,967(إعادة التصنيف
)5,273,390(–)187,366()1,173,526()3,912,498(موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

)715,568()4,761()7,210()572,443()131,154(تعديل صرف العملة
751,3494,809,27999,52585,0435,745,196في 31 ديسمبر 2021

إطفاء متراكم
1,485,723859,884149,17326,1682,520,948في 1 يناير 2020

521,795638,04946,36411,4271,217,635مخصص خالل السنة
)48,561()1,633()3,043()7,229()36,656(تخفيض عند اإلنهاء املبكر

)43,827(–––)43,827(إعادة التصنيف

1,50514,672)499(8,7764,890تعديل صرف العملة
1,935,8111,495,594191,99537,4673,660,867في 31 ديسمبر 2020

)9,305(–)4,666()3,021()1,618(إلغاء توحيد شركة تابعة
494,919633,06855,60612,1831,195,776مخصص خالل السنة

581,227––581,227–االنخفاض في القيمة خالل السنة )1(
)34,672(–)2,203()22,656()9,813(تخفيض عند اإلنهاء املبكر

)109,482(–––)109,482(اإلستبعادات خالل العام
2,899––2,899–إعادة التصنيف

)2,222,331(–)180,380()262,575()1,779,376(موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
)180,438()2,129()5,365()122,168()50,776(تعديل صرف العملة

479,6652,302,36854,98747,5212,884,541في 31 ديسمبر 2021

القيمة الدفترية
271,6842,506,91144,53837,5222,860,655في 31 ديسمبر 2021
2,626,9683,971,63959,40952,3376,710,353في 31 ديسمبر 2020

بعد اختيار املجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة، تم االعتراف بمبلغ 438,065 
ألف ريال قطري )2020: 381,083 ألف ريال قطري( و2,975 ألف ريال قطري )2020: 2,463 ألف ريال قطري(، على التوالي، كمصروفات خالل السنة. عالوة 

على ذلك، بلغت مدفوعات اإليجار املتغيرة التي تم االعتراف بها كمصروفات خالل عام 2021 18,884 ألف ريال قطري )2020: 4,397 ألف ريال قطري(.

)i( تم عرض التفاصيل حول االفتراضات الرئيسية واحتساب االنخفاض في القيمة املتعلق بميانمار في اإليضاح 26.
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للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

15. االستثمارات العقارية

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

التكلفة

170,593170,593في 1 يناير 

–208,845محول من ممتلكات ومنشآت ومعدات

–13,849تحويل من املوجودات غير املتداولة األخرى

–)56,816(متعلقة باملحتفظ به للبيع

336,471170,593في 31 ديسمبر 

االستهالك املتراكم

124,012112,586في 1 يناير

–65,303محول من ممتلكات ومنشآت ومعدات

13,19611,426مخصص خالل السنة

202,511124,012في 31 ديسمبر

133,96046,581القيمة الدفترية في 31 ديسمبر

تتكون االستثمارات العقارية من جزء من مبنى املقر الرئيسي للمجموعة مؤجر لطرف ذي عالقة، باإلضافة إلى العقارات التي ال تشغلها املجموعة 
واملحتفظ بها حالًيا لالستخدام غير املحدد.

تم إجراء عملية تقييم من قبل مثمن خارجي، مستقل غير مرتبط باملجموعة. التقييم يتوافق مع معايير التقييم الدولية. تعتقد اإلدارة أن القيمة 
العادلة لالستثمارات العقارية تبلغ حوالي 362,050 ألف ريال قطري )2020: 224,162 ألف ريال قطري( وهي أعلى من القيمة الدفترية في تواريخ التقارير. 

تم تحديد القيمة العادلة بناًء على نهج السوق القابل للمقارنة والذي يعكس أسعار املعامالت الحديثة لعقارات مماثلة / طرق أخرى. يتم تصنيف 
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لتقييم االستثمارات العقارية تحت املستوى 2.

بلغت إيرادات إيجار العقارات التي حققتها املجموعة من استثماراتها العقارية، والتي تم تأجيرها جميعها بموجب عقود إيجار تشغيلي بقيمة 45,757 
ألف ريال قطري )2020: 31,775 ألف ريال قطري(.

16. االستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة
لدى املجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة واملشاريع مشتركة:

بلد التأسيسالتصنيفاألنشطة الرئيسيةشركة زميلة / مشروع مشترك

امللكية الفعلية

20212020

لة   نافلينك إنك، شركة مسجَّ
بوالية ديالوير

مقدم خدمة ُمدارة يقدم حلواًل تقنية في 
سوق بيانات املؤسسة

الواليات املتحدة شركة زميلة
األمريكية

%40%38

25%25%سنغافورةشركة زميلةشركة قابضةشركة آسيا موبايل القابضة املحدودة

17%17%إندونيسياشركة زميلةخدمات االتصاالت عن طريق األقمار الصناعيةبي تي ملتي ميديا آسيا إندونيسيا

20%20%قطرشركة زميلةخدمات تقنية املعلوماتميزة كيو اس تي بي )ذ.م.م(

18%18%جزر كايمنشركة زميلةشركة قابضةتايتان بول هولدينجز ليمتد

19%19%الجزائرشركة زميلةالخدمات البنكية اإللكترونيةمونتيكس إس بي أيه

28%28%جزر كايمنشركة زميلةإدارة االستثمارصندوق سوفت بنك إندوسات، إل بي

29%–هونغ كونغشركة زميلةحضانة األعمال والخدمات الرقميةشركة ماونتن إندوسات املحدودة

بي تي ساتيرا ماناجيمن بيرسادا 
إندونيسيا

م خدمات ومعدات االتصاالت 32%–إندونيسياشركة زميلةمقدِّ

50%50%لوكسمبورغمشروع مشتركشركة قابضةآسيا إنترنت هولدنج إس أي آر إل

 انطلق لالستشارات والخدمات 
التقنية ذ.م.م.

55%55%قطرمشروع مشتركالخدمات الفنية لألماكن والفعاليات الرياضية

16. االستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة تتمة
يعرض الجدول التالي املعلومات املالية املختصرة الستثمارات املجموعة في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة:

شركات زميلة
2021

ألف ريال قطري

مشاريع مشتركة
2021

ألف ريال قطري

اإلجمالي
2021

ألف ريال قطري

شركات زميلة
2020

ألف ريال قطري

مشاريع مشتركة
 2020

ألف ريال قطري

اإلجمالي
2020

ألف ريال قطري

حصة املجموعة في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة وفقًا لبيان املركز املالي:

1,243,84368,5101,312,353986,49830,8451,017,343املوجودات املتداولة

2,421,14119,6462,440,7872,595,04836,4742,631,522املوجودات غير املتداولة

)576,578()3,534()573,044()776,661()24,297()752,364(املطلوبات املتداولة

)2,293,955(–)2,293,955()2,238,396()4,755()2,233,641(املطلوبات غير املتداولة

678,97959,104738,083714,54763,785778,332صافي املوجودات

917,175–908,071917,175–908,071الشهرة 

1,587,05059,1041,646,1541,631,72263,7851,695,507القيمة الدفترية لالستثمارات

حصة املجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة:

1,497,7521,128,522451,128,567–1,497,752اإليرادات

35,276)20,868(62,14118,32180,46256,144الربح/ )الخسارة( للسنة

في عام 2021، استلمت املجموعة أرباحًا من الشركات الزميلة بقيمة 18,854 ألف ريال قطري )2020: 64,186 ألف ريال قطري(. 

16.1 الرصيد الجوهري لالستثمار في الشركات الزميلة يتعلق بشركة آسيا موبايل القابضة املحدودة لم يتم أي حركات جوهرية خالل العام غير األرباح 
من الشركات الزميلة. خالل السنة، أجرت اإلدارة تقييم انخفاض قيمة شركة آسيا موبايل القابضة املحدودة بناًء على املؤشرات واملعلومات املتاحة 

حالًيا. طبقت املجموعة نهج القيمة االستخدامية لتحديد املبلغ القابل لالسترداد لالستثمار في شركة آسيا موبايل القابضة ولم يالحظ أي انخفاض 
في القيمة. استخدمت املجموعة املعدل املرجح لتكلفة رأس املال بنسبة 6.98% ومعدل نمو نهائي بنسبة 3.5% في نموذج أعمالها. قامت اإلدارة 

بدمج حصتها الفعلية في شركة آسيا موبايل القابضة، بناًء على املعلومات املالية املقدرة غير املدققة لشركة آسيا موبايل القابضة، في البيانات 
املالية املوحدة للمجموعة. 

على الرغم من أن املجموعة تمتلك أقل من 20% من األسهم الفعلية في بعض املنشآت، إال أن املجموعة تمارس سيطرة جوهرية بحكم حقها 
التعاقدي في تعيين أعضاء مجلس إدارة في تلك املنشأة.

17. املوجودات املالية - أدوات حقوق امللكية

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

682,195703,178استثمار في أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

3,88385,829موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

686,078789,007

تتكون املوجودات املالية للمجموعة من االستثمار في شركة اتصاالت ذات عالقة بقيمة عادلة تبلغ 422,242 ألف ريال قطري )2020: 488,611 ألف ريال 
قطري(، واستثمار في صندوق رأس املال االستثماري وصناديق أسهم خاصة أخرى. يتم املحاسبة عن االستثمار في صناديق التحوط بالقيمة العادلة 

من خالل بيان األرباح أو الخسائر.

 يتم محاســبة االســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر. اختارت املجموعة تصنيف هذه االســتثمارات في أدوات حقوق امللكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر حيث يتم االحتفاظ بهذه االســتثمارات ألغراض إســتراتيجية متوســطة إلى طويلة األجل وليســت 

بغرض املتاجرة. 

راجع إيضاح 39 للحصول على معلومات القيمة العادلة .

تم إعادة تصنيف املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والبالغة 96.7 مليون ريال قطري كمحتفظ بها للبيع. راجع 
إيضاح 46 ملزيد من التفاصيل.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

18. املوجودات غير املتداولة األخرى

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

61,993640,987السلف والودائع طويلة األجل

72,31329,467إيجارات مدفوعة مقدمًا 

43,33537,399موجودات العقد - بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة

7,10369,889أخرى 

184,744777,742

)1( تتعلق بشكل أساسي بالسلف طويلة األجل للممتلكات واملنشآت واملعدات واملطالبة بمبالغ مستحقات الضرائب.
)2( تتعلق الدفعات املقدمة طويلة األجل بشكل أساسي بالدفعات املقدمة لترتيبات الخدمة التي تتراوح مددها من 5 الى 15 عاًما.

19. ضريبة الدخل
تمثل ضريبة الدخل املبالغ املعترف بها من قبل الشركات التابعة. فيما يلي املكونات الرئيسية ملصروف ضريبة الدخل للسنة املدرجة في بيان 

األرباح أو الخسائر املوحد:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

ضريبة الدخل الحالية

604,007359,616تكلفة ضريبة الدخل الحالية

)117,802()30,742(التعديالت املتعلقة بضريبة الدخل للسنوات السابقة

ضريبة الدخل املؤجلة

)38,715(53,432املرتبطة بإنشاء وعكس الفروق املؤقتة

626,697203,099ضريبة الدخل املتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد

ال تخضع الشركة لضريبة الدخل في دولة قطر. معدل الضريبة املطبق على الشركات التابعة وشركة املشروع املشترك الخاضعة للضريبة يتراوح 
بين 10% و37% )2020: 10% إلى 37%(. لغرض تحديد النتائج الضريبية للسنة، فقد تم تعديل الربح املحاسبي للشركات ألغراض ضريبية. تشمل 

التسويات لألغراض الضريبية البنود املتعلقة بكل من الدخل واملصروفات.

تستند التعديالت على الفهم الحالي للقوانين والتشريعات واملمارسات القائمة بكل موقع من مواقع الشركات التابعة. ونظرًا لخضوع عمليات 
املجموعة للعديد من التشريعات والتنظيمات الضريبية، فليس عمليًا أن يتم توفير تسوية تفصيلية بين األرباح املحاسبية واألرباح الخاضعة للضريبة 

جنبًا إلى جنب مع تفاصيل معدالت الضريبة الفعلية. نتيجة لذلك، تشتمل التسوية فقط على بنود التسوية الرئيسية التي يمكن تحديدها. إن 
التسوية بين مصروف الضريبة وناتج الربح املحاسبي مضروبا في معدل الضريبة الفعلي للمجموعة كما يلي:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

1,679,3171,625,029ربح قبل الضريبة 

)559,458()1,588,037(ربح الشركة األم والشركات التابعة التي ال تخضع لضريبة دخل الشركات

91,2801,065,571الربح املحاسبي والشركات الحليفة التي تخضع لضريبة دخل الشركة

13,822192,456الضريبة املحملة وفقا ملعدل ضريبة الدخل الفعلية %15 )2020: %18(

إضافة / )خصم(:

)24,053()34,895(التأثير الضريبي للمصاريف واإليرادات التي ال تخضع للضريبة

23,69879,939التأثير الضريبي للدخل الذي يخضع بالفعل للضريبة النهائية

547,43499,302التأثير الضريبي للفروق املؤقتة من الشركات التابعة ذات الخسائر التي ال تتوقع املجموعة استخدامها حالًيا

7,1235,659األثر الضريبي للفرق املؤقت بسبب اإليجارات

)23,380(16,986األثر الضريبي للبدالت واملستحقات وغيرها من الفروق املؤقتة

29,83932,605األثر الضريبي لإلهتالك - صافي

)2,912(–األثر الضريبي للخسائر الضريبية املرحلة غير املستغلة

604,007359,616ضرائب الدخل وفقا ملعدل ضريبة الدخل الفعلي بنسبة %15 )2020: %18(

19. ضريبة الدخل تتمة

 

بيان الربح أو الخسارة املوحد بيان املركز املالي املوحد

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

131,46984,72446,63620,627االستهالك امُلعجل ألغراض ضريبية

 )خسائر( متاحة للمقاصة مقابل الدخل الدخل 
)3,533()148,701(65,123224,929املستقبلي الخاضع للضريبة

9,687)25,438(239,559245,345البدالت واملستحقات وغيرها من الفروق املؤقتة

23,43323,016)293,027()262,786(أصل الضريبة املؤجلة على تخصيص سعر الشراء

)11,082(95,74279,69550,638مطلوبات اإليجار

–––96,444املتعلقة باألصول املحتفظ بها للبيع

38,715)53,432(––)مصروفات( / إيرادات الضريبة املؤجلة

––365,551341,666أصل / التزام الضريبة املؤجلة 

تسوية موجودات الضريبة املؤجلة:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

643,104658,851في 1 يناير

2,649)84,419(ضريبة دخل مؤجلة خالل السنة

8,830)297(ضريبة مؤجلة على الدخل الشامل اآلخر

–)171,518(املتعلقة باألصول املحتفظ بها للبيع

)27,226()21,319(تعديل صرف العملة

365,551643,104في 31 ديسمبر

تسوية مطلوبات الضريبة املؤجلة:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

301,438340,468في 1 يناير

)36,066()30,987(إيرادات الضريبة املؤجلة للسنة

)1,424(3,707ضريبة مؤجلة على الدخل الشامل اآلخر

–)267,962(املتعلقة باألصول املحتفظ بها للبيع

)1,540()6,196(تعديل صرف العملة

301,438–في 31 ديسمبر

20. تكاليف العقود

2021
ألف ريال قطري

*2020
ألف ريال قطري

181,287196,958متداولة

111,897151,431غير متداولة

293,184348,389

 * ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح 48 للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.
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21. املخزون

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

165,485248,013معدات املشتركين

237,014218,327معدات أخرى

81,58071,977الكابالت ومعدات اإلرسال

484,079538,317

)140,515()119,085(ناقصًا: مخصص املخزون املتقادم وبطيء الحركة 

364,994397,802

 يتم االعتراف باملخزون املستهلك كمصروف ويدرج ضمن املصروفات التشغيلية. بلغت هذه املصروفات 1,823,791 ألف ريال قطري 
)2020: 1,639,355 ألف ريال قطري(.

فيما يلي الحركة في مخصص املخزون املتقادم وبطئ الحركة:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

140,515136,799في 1 يناير

1,45042,013مخصص خالل السنة 

)31,300()13,098(مبالغ مشطوبة

–)3,899(متعلق بموجودات محتفظ بها للبيع

)6,997()5,883(تعديل صرف العملة

119,085140,515في 31 ديسمبر

22. الذمم التجارية املدينة واألخرى 

2021
ألف ريال قطري

*2020
ألف ريال قطري

2,469,0672,785,952ذمم تجارية مدينة - بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة

1,583,9533,590,069ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدمًا - بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة واملدفوعات املسبقة

675,186736,542إيراد املشترك غير املفوتر - بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة

122,660170,251موجودات العقد - بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة

449,899500,184املبالغ املستحقة من شركات النقل الدولية - بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة

115–صافي تكاليف التقاعد املدفوعة مقدًما 

5,300,7657,783,113

 * ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح 48 للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.

في 31 ديسمبر 2021، انخفضت قيمة الذمم املدينة التجارّية التي تبلغ 1,378,365 ألف ريال قطري )2020: 1,977,434 ألف ريال قطري( وتم رصد مخصص 
لها بالكامل.

يوضح الجدول التالي بيان مخاطر الذمم املدينة التجارية بناًء على مصفوفة مخصصات املجموعة. ونظًرا ألن الخبرة في خسارة االئتمان التاريخية 
للمجموعة ال تظهر بشكل جوهري أنماطا مختلفة للخسارة بالنسبة لقطاعات العمالء املختلفة، فإن مخصص الخسارة بناء على حالة التأخر في 

السداد ال يتم تمييزه بشكل أكبر بين قاعدة عمالء املجموعة املختلفة املتبقية.

31 ديسمبر 2021

ذمم مدينة تجارية - أيام التأخر في السداد

أقل من 30 يوما
ألف ريال قطري

30 – 60 يومًا
ألف ريال قطري

60-90 يومًا
ألف ريال قطري

90-365 يومًا
ألف ريال قطري

أكثر من 365 يوما
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

36%65%30%14%8%3%نسبة الخسائر االئتمانية املتوقعة

 إجمالي القيمة الدفترية عند 
955,011333,827183,126698,1391,677,3293,847,432عدم االنتظام

الخسائر االئتمانية املتوقعة على 
)1,378,365()1,085,116()208,781()25,554()25,617()33,297(مدى العمر

921,714308,210157,572489,358592,2132,469,067القيمة الدفترية

22. الذمم التجارية املدينة واألخرى تتمة

31 ديسمبر 2020

ذمم مدينة تجارية - أيام التأخر في السداد

أقل من 30 يوما
ألف ريال قطري

30 – 60 يومًا
ألف ريال قطري

60-90 يومًا
ألف ريال قطري

90-365 يومًا
ألف ريال قطري

أكثر من 365 يوما
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

42%70%32%18%9%5%نسبة الخسائر االئتمانية املتوقعة

 إجمالي القيمة الدفترية عند 
1,112,416354,864184,833864,3542,246,9194,763,386عدم االنتظام

الخسائر االئتمانية املتوقعة على 
)1,977,434()1,582,383()274,418()34,154()33,002()53,477(مدى العمر

1,058,939321,862150,679589,936664,5362,785,952القيمة الدفترية

تم عرض التفاصيل حول سياسات املجموعة املتعلقة باالنخفاض في القيمة واحتساب مخصص الخسارة في اإليضاح 38.

23. النقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد املدرج في بيان التدفقات النقدية املوحد من البنود التالية:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

11,670,45415,678,488أرصدة بنكية ونقد - بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة )1، 2(
ناقصًا:

)132,953()313,000(ودائع ذات فترات استحقاق ألكثر من 3 شهور )3(

)936,052()681,231(الودائع املقيدة )4(

10,676,22314,609,483النقد وشبه النقد وفًقا لبيان التدفقات النقدية املوحد في 31 ديسمبر )5(

–968,087يضاف: النقد والنقد املعادل من األصول املحتفظ بها للبيع

11,644,31014,609,483النقد والنقد املعادل في 31 ديسمبر

)1(  تتضمن األرصدة البنكية والنقدية الودائع املستحقة بعد ثالثة أشهر بقيمة 3,120,000 ألف ريال قطري )2020: 3,381,000 ألف ريال قطري(. ترى املجموعة 
أن هذه الودائع قابلة للتحويل بسهولة إلى نقد ويتم االحتفاظ بها للوفاء بارتباطات قصيرة األجل

)2(  يتم عمل الودائع لفترات متفاوتة اعتماًدا على املتطلبات النقدية الفورية للمجموعة وكسب فائدة على معدالت الودائع املعنية والتي تتراوح 
من 0.19% إلى 7.29%( 2020: 0.06% إلى %12.31(.

تم إعادة تصنيف الودائع ذات فترات استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر من األرصدة البنكية والنقد.  )3(
)4(  تتعلق الودائع املقيدة بشكل أساسي بدفعات توزيعات األرباح وإصدار الضمانات املصرفية املتعلقة بنزاعات تنظيمية وأغراض أخرى مختلفة 

)والتي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي(. تخضع هذه الودائع املقيدة لقيود تنظيمية و / أو قيود أخرى ، وبالتالي فهي غير متاحة لالستخدام العام 
من قبل املجموعة.

يتم استخدام بعض النقد وشبه النقد كضمانات لتأمين التزامات املجموعة.  )5(

معاملة غير نقدية
خالل السنة، بلغت اإلضافات غير النقدية على املوجودات غير امللموسة 260,226 ألف ريال قطري. 

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة لعدم االنتظام نظًرا ألن هذه البنوك تخضع لرقابة شديدة من قبل البنوك 
املركزية في الدول املعنية.

وفًقا لذلك، تقدر املجموعة مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 12 شهًرا. 
لم تعد أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير متأخرة عن السداد، ومع األخذ في االعتبار التجربة التاريخية لعدم االنتظام والتصنيفات 

لت املجموعة خسارة االنخفاض في القيمة بمبلغ 32,170 ألف ريال قطري خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر  االئتمانية الحالية للبنوك، فقد سجَّ
2021 )2020: 40,921 ألف ريال قطري(. تم عرض التفاصيل حول سياسات املجموعة لالنخفاض في القيمة واحتساب مخصص الخسارة في اإليضاح 38.

24. رأس املال

20212020

ألف ريال قطريعدد األسهم )باآلالف(ألف ريال قطريعدد األسهم )باآلالف(

املصرح به

أسهم عادية بواقع 1 رياالت قطرية للسهم

5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000في 31 ديسمبر 

املصدر واملدفوع بالكامل

أسهم عادية بواقع 1 رياالت قطرية للسهم

3,203,2003,203,2003,203,2003,203,200في 31 ديسمبر 
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

25. احتياطيات 
أ. االحتياطي القانوني

وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل 10% من ربح الشركة للسنة إلى االحتياطي 
القانوني حتى تصل هذه االحتياطيات إلى 50% من رأس املال املصدر. خالل عام 2008، تم تحويل مبلغ 5,494,137 ألف ريال قطري، وهو صافي مبلغ 
عالوة اإلصدار الناتج عن إصدار الحقوق، إلى االحتياطي القانوني. خالل عام 2012، تم تحويل مبلغ 5,940,145 ألف ريال قطري، وهو صافي مبلغ عالوة 

اإلصدار الناتج عن إصدار الحقوق، إلى االحتياطي القانوني.

وال يتم توزيع االحتياطي إال في الظروف املحددة وفقا لقانون الشركات التجارية القطري والنظام األساسي للشركة.

ب. احتياطي القيمة العادلة واحتياطيات أخرى
يتألف احتياطي القيمة العادلة واالحتياطيات األخرى من صافي التغيير املتراكم في القيمة العادلة للموجودات املالية - وأدوات حقوق امللكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والجزء الفعلي لتحوطات التدفقات النقدية املؤهلة.

كانت الحركة في احتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية - أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو اآلتي:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

430,111451,101احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

)40,176()36,658(احتياطي تحوط التدفق النقدي

393,453410,925في 31 ديسمبر 

ج. احتياطي منافع املوظفين
يتم إنشاء احتياطي منافع العمل على حساب اعتماد املعيار املحاسبي الدولي رقم 19 - منافع املوظفين. يشتمل احتياطي منافع املوظفين 

على األرباح )الخسائر( االكتوارية املتعلقة بخطط املنافع املحددة.

د. احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
يتضمن احتياطي ترجمة العمالت جميع فروق العملة األجنبية الناشئة من ترجمة العمليات األجنبية في البيانات املالية.

اعتباًرا من 1 سبتمبر 2021، تعتبر املجموعة القروض والفوائد املستحقة القبض من إحدى شركاتها التابعة امتداًدا لصافي استثمارها. وبالتالي، فإن 
فروق الصرف الناتجة عن إعادة ترجمة هذه األرصدة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر في املعلومات املالية املوحدة كما في ذلك التاريخ.

هـ. احتياطيات قانونية أخرى
وفًقا للوائح القانونية ملختلف الشركات التابعة، يجب تحويل حصة من أرباحها السنوية ذات الصلة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع.

26. خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة واملوجودات غير املالية األخرى

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

–2,252,124خسائر االنخفاض في القيمة في أريُد ميانمار )1(

148,340407,184أخرى 

2,400,464407,184اإلجمالي

)1( كما في 30 يونيو 2021 ونتيجة للوضع السياسي الجاري، قامت املجموعة بتقييم استثماراتها في أريُد ميانمار من خالل مقارنة املبلغ القابل 
لالسترداد )بناًء على حسابات القيمة االستخدامية املحسوبة باستخدام توقعات التدفقات النقدية( بالقيمة الدفترية لوحدة تكوين النقد. أشارت 

الحسابات املحدثة إلى أن املبلغ القابل لالسترداد لالستثمار أقل من قيمته الدفترية ونتيجة لذلك تم عكس تكلفة انخفاض القيمة البالغة 2,252.1 
مليون ريال قطري في بيان األرباح أو الخسائر املوحد. تمت تجزئة خسارة االنخفاض في القيمة كما يلي:

2021
ألف ريال قطري

585,199املمتلكات واملنشآت واملعدات

1,085,698األصول غير امللموسة

581,227حق استخدام األصول

2,252,124اإلجمالي

26. خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة واملوجودات غير املالية األخرى تتمة
كما في 31 ديسمبر 2021، قامت املجموعة بمراجعة واعتماد توقعات التدفقات النقدية املحدثة مؤخرًا مع األخذ في االعتبار حالة عدم التأكد الجوهرية 

التي ال تزال قائمة باإلضافة إلى ظروف التشغيل األكثر صعوبة وتوقعات نمو اإليرادات في السوق. في نهاية السنة، بلغ معدل الخصم املستخدم 
22.1% )30 يونيو 2021: 21.6%، و31 ديسمبر 2020: 17%( ليعكس املخاطر في الدولة جنبًا إلى جنب مع انخفاض معدل النمو النهائي إلى 5.0% )30 يونيو 
2021: 5.8%، و31 ديسمبر 2020: 7.5%( بما يتماشى مع التوقعات الحالية املنشورة. لم ينتج عن التقييم املراجع أي انخفاض إضافي في القيمة كما 

في 31 ديسمبر 2021. إن الوضع متغير ويتم إبقاؤه قيد املراجعة من قبل اإلدارة.

تحليل الحساسية:
في 30 يونيو 2021، إذا كان معدل الخصم املستخدم أعلى / أقل بنسبة 0.5% مع ثبات جميع املتغيرات األخرى، فإن تكلفة انخفاض القيمة ستكون 82 

مليون ريال قطري أعلى / 88 مليون ريال قطري أقل.

27. اإليرادات املؤجلة
تتعلق اإليرادات املؤجلة باإليرادات غير املكتسبة من الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات املستقبلية. وهي تشمل بشكل أساسي اإليرادات 

من الجزء غير املستخدم وغير املستغل من البطاقات املدفوعة مسبًقا املباعة. يتم تأجيل بيع البطاقات املدفوعة مسبًقا حتى الوقت الذي 
يستخدم فيه العميل وقت البث، أو انتهاء صالحية االئتمان.

28. القروض والتسهيالت
تم عرضها في بيان املركز املالي املوحد كالتالي:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

املطلوبات غير املتداولة

29,72558,415 قرض مضمون 

3,582,5599,922,241 قرض بدون ضمان 

396,708–تمويل إسالمي 

15,476,38114,065,021 سندات 

)116,871()145,178(ناقًصا: تكاليف تمويل مؤجلة 

18,943,48724,325,514إجمالي املطلوبات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة 

48,84453,713 قرض مضمون 

626,3361,071,065 قرض بدون ضمان

31,381–تمويل إسالمي

4,063,575–سندات 

)30,451()32,572(ناقًصا: تكاليف تمويل مؤجلة 

275,424 182,360 الفوائد املستحقة الدفع

4,594 –الربح املستحق من التزام التمويل اإلسالمي

5,469,301 824,968 إجمالي املطلوبات املتداولة

29,794,815 19,768,455 إجمالي القروض والتسهيالت

تتكون تكاليف التمويل املؤجلة من رسوم الترتيب والرسوم املتعلقة األخرى. كانت الحركة في تكاليف التمويل املؤجلة على النحو التالي:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

147,322184,973في 1 يناير 

78,3963,614إضافات خالل السنة

)41,398()44,274(تكاليف مطفأة خالل السنة )إيضاح 8(

–)4,163(متعلق بمطلوبات محتفظ بها للبيع

469133تعديل صرف العملة

177,750147,322في 31 ديسمبر 
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. القروض والتسهيالت تتمة

سنة االستحقاقالفائدة االسمية / معدل الربحالعملةالنوع
2021

ألف ريال قطري
2020

ألف ريال قطري

2,652,215–مارس 2020 إلى يوليو 7.402029% إلى 11.20%روبية إندونيسيةسندات

15,476,38115,476,381فبراير 2021 إلى يناير 3.252043% إلى 5.00%دوالر أمريكيسندات

428,089–يونيو 2020 إلى يوليو 8.002029 إلى 11.20%روبية إندونيسيةالتزام التمويل اإلسالمي

78,569112,128يناير 2020 إلى فبراير 2023ليبور + 3.00% إلى 6.25%دوالر أمريكيقروض مضمونة

1,111,684–ديسمبر 2021 إلى فبراير 22024% إلى 8.95%روبية إندونيسيةقرض بدون ضمان

 البنك املركزي الكويتي + دينار كويتيقرض بدون ضمان
%0.65 - %0.60

مايو 2021 إلى نوفمبر 2022
–143,640

202,398–مارس 2020 إلى يوليو 92021% إلى 12%كيات ميانمارقرض بدون ضمان

 معدل منات تركمانستانيدينار تونسيقرض بدون ضمان
1.1% إلى %1.75

يونيو 2020 إلى يونيو 2024
105,155204,605

53,781181,969ديسمبر 2024 إلى يوليو 5.002026% إلى 5.15%دينار جزائريقرض بدون ضمان

4,049,9599,149,010فورى حتى سبتمبر 2029ليبور + 0.88% إلى 5.69%دوالر أمريكيقرض بدون ضمان

19,763,84529,662,119

)147,322()177,750(ناقًصا: تكاليف تمويل مؤجلة

182,360275,424الفوائد املستحقة الدفع

4,594–الربح املستحق من التزام التمويل اإلسالمي

19,768,45529,794,815اإلجمالي

)1(  يتم االستفادة من القروض والتسهيالت لألغراض العامة للشركة والتشغيلية، وتمويل متطلبات رأس املال العامل وسداد أو إعادة تمويل 
تسهيالت االقتراض الحالية.

)2(  يتم إدراج السندات في بورصات لندن وأيرلندا وإندونيسيا. بعض السندات مضمونة بشكل غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل أريُد ش.م.ق.ع.
يشمل التمويل اإلسالمي األوراق املالية الصادرة بموجب برنامج الصكوك االئتمانية في بورصة إندونيسيا.  )3(

قامت املجموعة في 8 أبريل 2021 بإصدار أوراق مالية ممتازة غير مضمونة بقيمة مليار دوالر أمريكي وفق القاعدة 144A Reg S/Rule )»األوراق 
املالية«(. وتولت إصدار األوراق املالية شركة أريُد إنترناشيونال فايننس املحدودة التابعة واململوكة ملكية كاملة للمجموعة بموجب برنامجها 

العاملي متوسط األجل لألوراق املالية البالغ 5 مليارات دوالر أمريكي وتم إدراجها في سوق ايرلندا لألوراق املالية. ستكون األوراق املالية مضمونة 
من قبل أريُد ش.م.ق.ع بشكل غير مشروط وغير قابل لإللغاء.

سوف تستحق األوراق املالية في 8 أبريل 2031 وبقسيمة قدرها 2.625% سنوًيا. تم تسعير املعاملة بفارق 103.4 نقطة أساس على سندات الخزانة 
األمريكية ملدة 10 سنوات. تم استخدام صافي عائدات بيع األوراق املالية لألغراض العامة لشركة أريُد، بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.

راجع إيضاح 39 للقيمة العادلة لقروض وتسهيالت املجموعة.

بلغت القيمة العادلة لقروض وديون املجموعة، والتي تشمل القروض والتسهيالت املدرجة بنسب ثابتة ونسب متغيرة، 20,900,496 ألف ريال قطري 
كما في 31 ديسمبر 2021 )2020: 31,528,169 ألف ريال قطري(.

تعهدات القروض:
بموجب شروط تسهيالت القروض الرئيسية، على املجموعة االلتزام بالعهد املالي التالي:

أاّل يتجاوز صافي الدين 4.5 أضعاف األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين. 	

التزمت املجموعة بهذه التعهدات خالل فترة التقرير.

29. منافع املوظفين

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

503,896492,707مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

159,009201,897مستحقات الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط*

143,638–خطة املنافع املحددة للمعاشات التقاعدية - قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 

22,543–منافع املوظفين األخرى

662,905860,785إجمالي منافع املوظفين

)103,622()90,812(الجزء املتداول من املدفوعات القائمة على الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط )إيضاح 31(

572,093757,163اإلجمالي

29. منافع املوظفين تتمة
فيما يلي الحركة في مخصص منافع املوظفين:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

860,785875,487في 1 يناير 

–)7,846(تفكيك شركة تابعة

118,655135,380مخصص خالل السنة 

)161,355()183,173(مدفوع خالل السنة 

40,210)19,214(الدخل الشامل اآلخر

–)118,695(متعلق بمطلوبات محتفظ بها للبيع

)28,937(12,393تعديل صرف العملة

662,905860,785في 31 ديسمبر 

* يتم تحديد القيمة الدفترية لاللتزام الناشئ عن املدفوعات القائمة على الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط من خالل تحقيق أهداف أداء معينة وسعر سهم 
 الشركة. كما في تاريخ التقرير، فإن القيمة الدفترية لاللتزام الناشئ عن املدفوعات القائمة على الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط تقارب قيمتها العادلة.

30. املطلوبات غير املتداولة األخرى

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

693,3011,643,092تكلفة ترخيص مستحقة الدفع )1(

167,288124,419مخصصات استعادة املوقع 

21,517–أرباح مؤجلة 

53,002761,725أخرى )2(

913,5912,550,753

 )1(  تمثل تكاليف الترخيص مســتحقة الدفع املبالغ املســتحقة الدفع إلى منظمي شــركات االتصاالت في إندونيســيا وســلطنة عمان مقابل 
رسوم الترخيص.

تتضمن »أخرى« بشكل رئيسي مدفوعات املشتريات طويلة األجل الدائنة.  )2(

31. الذمم الدائنة التجارية واألخرى

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

1,328,9423,959,703ذمم دائنة تجارية

5,823,9928,127,544املصروفات املستحقة )1(

153,6961,286,535تكلفة ترخيص مستحقة الدفع

482,285514,689مبالغ مستحقة من شركات النقل الدولية - بالصافي )2(

110,531136,457القيمة العادلة السالبة لألدوات املشتقة 

90,812103,622املدفوعات القائمة على الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط )إيضاح 29(

155,841145,567أرباح مستحقة الدفع

796,9571,059,465ذمم دائنة أخرى 

8,943,05615,333,582

يتكون هذا بشكل أساسي من استحقاق النفقات التشغيلية والرأسمالية بما في ذلك مخصص القضايا القانونية والضريبية )إيضاح 37(.  )1(
)2(  تتم مقاصة املبالغ املستحقة لشركات النقل الدولية مقابل املبالغ املستحقة من شركات النقل الدولية واملبلغ الصافي املعروض فقط عند 

وجود حق قانوني حالي واجب النفاذ لدى املجموعة بمقاصة املبالغ املحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل 
وتسوية املطلوبات في نفس الوقت. 
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32. مطلوبات اإليجار

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

7,360,4036,649,303في 1 يناير

–)118,487(إالغاء شركة تابعة

2,598,4961,858,555إضافات خالل السنة

638,639541,159مصروفات فوائد على مطلوبات اإليجار

)1,280,481()1,084,254(عناصر دفعات اإليجار األساسية

)351,682()555,687(دفع جزء الفائدة اللتزام اإليجار

)35,901()134,222(تخفيض عند اإلنهاء املبكر

–)4,336,974(متعلق بمطلوبات محتفظ بها للبيع

)20,550()180,738(تعديالت صرف العملة

4,187,1767,360,403في 31 ديسمبر

3,557,6076,263,940جزء غير متداول

629,5691,096,463جزء متداول

4,187,1767,360,403

ال تواجه املجموعة مخاطر سيولة جوهرية فيما يتعلق بمطلوبات اإليجار. تتم مراقبة مطلوبات اإليجار من قبل إدارة خزينة املجموعة.

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

تحليل االستحقاق

889,7251,647,188أقل من سنة

3,058,6894,931,930أكثر من سنة وأقل من 5 سنوات

1,604,3903,603,245أكثر من 5 سنوات

)2,821,960()1,365,628(ناقصا: تكلفة تمويل غير مكتسبة

4,187,1767,360,403

33. مطلوبات العقد

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

46,748192,456متداولة

9,9728,247غير متداولة

56,720200,703

)1(  ينشأ التزام العقد بشكل رئيسي فيما يتعلق بنظام نقاط والء العمالء للمجموعة )»نقاط الوالء«(. حيث أن نقاط الوالء هذه توفر منافع للعمالء 
لن يحصلوا عليها دون إبرام عقد شراء، فإن الوعد بتقديم نقاط والء للعميل هو التزام أداء منفصل. من املتوقع أن تتحقق اإليرادات املتعلقة 

بالتزامات األداء غير املستوفاة أو التي تم الوفاء بها جزئًيا في غضون عامين من تاريخ التقرير.

لم يكن هناك تغيرات جوهرية في أرصدة مطلوبات العقد خالل فترة التقرير.

34. توزيعات األرباح
توزيعات األرباح املدفوعة واملقترحة

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

التوزيعات املعلنة واملستحقة واملدفوعة خالل السنة

800,800800,800توزيعات أرباح نهائية لسنة 2020 بقيمة 0.25 ريال قطري لكل سهم )2019: 0.25 ريال قطري لكل سهم(

مقترحة لالعتماد في اجتماع الجمعية العمومية السنوية )غير معترف به كالتزام كما في 31 ديسمبر(

960,960800,800توزيعات أرباح نهائية لسنة 2021 بقيمة 0.30 ريال قطري لكل سهم )2020: 0.25 ريال قطري للسهم(

سوف يتم تقديم توزيعات األرباح النهائية املقترحة العتمادها رسميًا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

35. األدوات املالية املشتقة
املشتقات غير املصنفة كأدوات تحوط

تستخدم املجموعة عقود مبادالت العمالت املختلفة وعقود العمالت اآلجلة ومبادالت أسعار الفائدة إلدارة بعض مخاطر معامالت العمالت ومخاطر 
أسعار الفائدة. هذه العقود ليست مصنفة كتدفق نقدي أو قيمة عادلة أو صافي تحوطات االستثمار ويتم املحاسبة عنها كأدوات مالية مشتقة:

القيم االسمية

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

36,415–مبادالت العمالت املختلفة

55,032473,734عقود العمالت اآلجلة

305,231305,609مشتقات القيمة العادلة 

360,263815,758

القيم العادلة

20212020

موجودات مشتقة
ألف ريال قطري

مطلوبات مشتقة
ألف ريال قطري

موجودات مشتقة
ألف ريال قطري

مطلوبات مشتقة
ألف ريال قطري

3,220–––مبادالت العمالت املختلفة

29,691–991–عقود العمالت اآلجلة

93,740–106,037–مشتقات القيمة العادلة 

–107,028–126,651

في 31 ديسمبر 2021، كان لدى املجموعة عقود مبادلة سعر الفائدة مبرمة بهدف الحد من قروضها ألجل بسعر الفائدة املتغير وعقود العمالت اآلجلة 
التي تحد بشكل فعال من التغيير في سعر الصرف ملعاملة مستقبلية.

يوضح الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات املالية املشتقة املحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية مع القيم االسمية:

مطلوبات مشتقة
ألف ريال قطري

موجودات مشتقة
ألف ريال قطري

القيم االسمية
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2021

218,490–3,503عقود مبادلة أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2020

327,735–9,806عقود مبادلة أسعار الفائدة

36. ترتيبات عقود اإليجار التشغيلي
في تاريخ بيان املركز املالي، لدى الشركة ارتباطات قائمة بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء، والتي تستحق على النحو التالي:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

 الحد األدنى من مدفوعات اإليجار املستقبلية فيما يتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل 
24,76448,319وعقود اإليجار منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر

عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16، تم تحديد ودراسة بعض ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي. تتعلق عقود اإليجار بعقود إيجار قصيرة 
األجل وعقود إيجار منخفضة القيمة.

37. االرتباطات واملطلوبات الطارئة والدعاوى

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

ارتباطات النفقات الرأس مالية

 النفقات الرأسمالية التقديرية التي تم التعاقد عليها في نهاية سنة التقرير املالية 
2,223,0902,642,749ولكن لم ترصد لها مخصصات

221,927206,190خطابات اعتماد
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37. االرتباطات واملطلوبات الطارئة والدعاوى تتمة

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

املطلوبات املحتملة

937,401760,170خطابات الضمان

15,82225,978مطالبات ضد املجموعة لم يعترف بها كديون

التقاضي واملطالبات
ُتعد املجموعة من وقت آلخر طرفًا في إجراءات قانونية مختلفة ومطالبات تنشأ في سياق أعمالها االعتيادي. ال تعتقد املجموعة أن تسوية هذه 
اإلجراءات القانونية واملطالبات سيكون لها، بصورة فردية أو مجتمعة، تأثير سلبي جوهري على وضعها املالي أو نتائج العمليات، باستثناء ما هو 

مذكور أدناه.

الدعاوى املرفوعة ضد شركة بي تي إندوسات ميجا ميديا املتعلقة بإساءة استخدام ترددات الراديو
كما تم اإلفصاح عنه سابقًا، بدأ مكتب املدعي العام في جاكرتا )»املكتب«( التحقيق في دعاوى فساد ضد شركة بي تي إندوسات ميجا ميديا 
)»إندوسات ميجا ميديا«(، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 99% لشركة بي تي إندوسات تي بي كي، وهي شركة تابعة للمجموعة، بتهمة 

االستخدام غير القانوني لتوزيعات تردد موجة راديو تم منحها لشركة إندوسات. في 8 يوليو 2013، فرضت محكمة الفساد في إندونيسيا غرامة على 
إندوسات ميجا ميديا في دعوى ذات صلة ضد الرئيس التنفيذي السابق إلندوسات ميجا ميديا. قدم كل من الرئيس التنفيذي السابق إلندوسات 

ميجا ميديا ومكتب املدعي العام استئناًفا لدى املحكمة العليا في جاكرتا. تم استالم حكم مكتوب من املحكمة العليا في يناير 2015 والذي أكد أن 
املحكمة العليا قد أيدت عقوبة السجن لثمان سنوات على الرئيس التنفيذي السابق إلندوسات ميجا ميديا وأنه تم تأكيد الغرامة ضد إندوسات ميجا 
ميديا البالغة 474 مليون ريال قطري )130 مليون دوالر أمريكي(. قدم الرئيس التنفيذي السابق إلندوسات ميجا ميديا والشركة، طعونًا و/أو مراجعات 
قضائية على مر السنين، وخسرت جميعها. وبناًء عليه، فإن إندوسات ميجا ميديا قد كونت مخصصًا بالكامل للقضية في السنوات السابقة. في 16 

نوفمبر 2021، حجز مكتب املدعي العام على موجودات إندوسات ميجا ميديا وُوضعت الشركة في حالة تصفية طوعية في 8 ديسمبر 2021. في 
الوقت الذي تم فيه تعيين املصفي، تم اعتبار إندوسات )واملجموعة( فاقدين للسيطرة على إندوسات ميجا ميديا وبالتالي إلغاء توحيد إندوسات 

ميجا ميديا من هذا التاريخ. توصلت إندوسات واملجموعة، بدعم من مستشاريهم القانونيين الخارجيين، إلى أنه ال يوجد تعرض للمجموعة بعد إجراءات 
التصفية ألن املطالبة تتعلق فقط بإندوسات ميجا ميديا.

إشعارات الطلب الضريبي ضد إندوسات ُأريُد
كما في تاريخ التقرير، كانت إندوسات أريُد، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، خاضعة إلشعارات الربط الضريبي من قبل جهاز الضرائب اإلندونيسي 

ملطالبات ضريبة القيمة املضافة من 2009 إلى 2018 بمبلغ 98 مليون ريال قطري ومطالبات ضريبة الشركات من 2007 إلى 2018 بمبلغ 434 مليون 
ريال قطري ومطالبات ضريبة االستقطاع من املنبع من 2012-2019 بمبلغ 523 مليون ريال قطري. قامت املجموعة بتطبيق حكمها واالعتراف 

بمخصصات تبلغ 236 مليون ريال قطري فيما يتعلق بهذه األمور ولقد تضمنت املطلوبات املحتملة عندما تعتبر التدفقات الصادرة ممكنة ولكن 
ليست محتملة.

إشعارات املطالبة الضريبية ضد آسيا سيل 
كما في تاريخ التقرير، كانت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة آسيا سيل لالتصاالت ش.م.خ )»آسيا سيل«(، تخضع إلشعار مطالبة 

ضريبية من قبل الهيئة العامة للضرائب، العراق )»الهيئة«( للسنوات من 2004 إلى 2007 بمبلغ 225 مليون ريال قطري، وسنة 2008 مبلغ 118 مليون 
ريال قطري، وللسنتين 2009-2010 مبلغ 205 مليون ريال قطري، وللسنتين 2015-2016 مبلغ 152 مليون ريال قطري، وسنة 2017 مبلغ 90 مليون ريال 

قطري، وسنة 2019 مبلغ 16 مليون ريال قطري. وقد قدمت آسيا سيل اعتراضًا على كل من هذه املطالبات. في الربع األول من 2021، خسرت آسيا 
سيل االستئناف املقدم ضد املطالبات الضريبية للسنوات من 2004 إلى 2010 في محكمة النقض العراقية. 

تم دفع املطالبات بالكامل وإغالقها. في الربع الثاني من سنة 2021، قبلت سلطات الضرائب العراقية جزئيًا املطالبة الضريبية للسنوات 2017-2015 
وأصدرت اعتمادًا ضريبيًا بقيمة 85 مليون ريال قطري يمكن استخدامه مقابل دفع الضرائب في املستقبل. وقبلت آسيا سيل املطالبة الضريبية 
لسنة 2019 البالغة 16 مليون ريال قطري وأغلقتها. نتيجة لذلك، كما في 31 ديسمبر 2021، لم يعد هناك أي تعرضات ضريبية جوهرية لم يتم حلها 

لشركة آسيا سيل.

الدعاوى املرفوعة ضد آسيا سيل فيما يتعلق بالرسوم التنظيمية
في 10 يونيو 2014، أصدرت هيئة اإلعالم واالتصاالت )»الهيئة«( خطابًا يخطر الشركة بأن هيكل الشركة فيما يتعلق بملكية األسهم في رأس مالها 

ال يفي بمتطلبات الترخيص كشركة عراقية لدفع 15% من إجمالي إيراداتها كرسوم تنظيمية، وفقًا التفاقية الترخيص وطالبت الهيئة بداًل من ذلك 
بنسبة 18%. خالل سنة 2021، وفي حين ال يزال النزاع قائمًا في األمر، أودعت آسيا سيل، بطلب من الهيئة، كامل مبلغ الرسوم التنظيمية الذي 
يغطي الفترة حتى ديسمبر 2020 والبالغة 1,060 مليون ريال قطري )291 مليون دوالر أمريكي(. قامت آسيا سيل بتكوين مخصص كامل لـ 3% من 

رسوم الترخيص اإلضافية للفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021 بمبلغ 83 مليون ريال قطري )23 مليون دوالر أمريكي( حتى يتم حل القضية.

الدعاوى املرفوعة ضد آسيا سيل فيما يتعلق برسوم الخدمات الشاملة
في 7 ديسمبر 2017، أصدرت هيئة اإلعالم واالتصاالت )»الهيئة«( خطابات إلخطار آسيا سيل واملشّغلين األخرين في العراق تطلب منهم االحتفاظ 
بنسبة 1.5% من إيراداتهم لسنة 2017 )باستثناء تكلفة الربط البيني املحلي( كرسوم خدمة شاملة )»الرسوم«(. امتثلت آسيا سيل لطلب الهيئة 

ولديها مخصص كامل للسنوات من 2017 إلى 2019 تبلغ 197.3 مليون ريال قطري )49.1 مليون دوالر أمريكي(. في سنة 2018، تلقت آسيا سيل الخطاب 
الثاني الذي يطلب منها تخصيص 1.5% من رسوم الخدمات الشاملة من نهاية الذكرى الثانية لفترة الترخيص )2009(. تقدر اإلدارة التعرض اإلضافي فيما 

يتعلق بهذا الطلب بحوالي 691 مليون ريال قطري )190 مليون دوالر أمريكي(. رفضت آسيا سيل التطبيق بأثر رجعي للرسوم على أساس أنه غير 
قانوني. بدأ مشغل آخر في العراق نزاعًا ضد قرار الهيئة لدى لجنة استماع الهيئة. في فبراير 2021، فاز املشغل بالنزاع مع الهيئة حيث ذكرت لجنة 

االستئناف أن الهيئة ليس لها الحق في فرض تطبيق بأثر رجعي للرسوم الجديدة. نتيجة لذلك، بدأت آسيا سيل في مارس 2021 إجراءات النزاع الخاصة 
بها لدى لجنة سماع الهيئة. وبناًء على ذلك، فإن آسيا سيل واثقة من تحقيق نتيجة ناجحة في قضيتهم بالنظر إلى السابقة التي نجحت بالفعل، 

وبالتالي لم تسجل أي مخصص لهذه املسألة.

37. االرتباطات واملطلوبات الطارئة والدعاوى تتمة
الدعوى ضد ُأريُد فلسطين

في 23 أكتوبر 2017، أصدرت الهيئة التنظيمية خطابًا إلخطار ُأريد فلسطين بدفع الدفعة الثانية من رسوم الحصول على الترخيص البالغة 291 مليون 
ريال قطري )80 مليون دوالر أمريكي( نظًرا لحقيقة أن عدد املشتركين في ُأريد فلسطين وصل إلى 700 ألف مشترك. يحدد الترخيص دفعة ثالثة 

للترخيص بقيمة 488 مليون ريال قطري )134 مليون دوالر أمريكي( عندما يصل عدد مشتركي ُأريد فلسطين إلى مليون مشترك. 

في سبتمبر 2019، أصدر وزير املالية ووزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خطابًا يخطر ُأريد فلسطين بدفع 781 مليون ريال قطري )214 مليون دوالر 
أمريكي( وذلك عن الدفعتين الثانية والثالثة املتبقيتين من رسوم الترخيص. تخضع الدفعتان الثانية والثالثة لتخصيص طيف 2G و3G والتشغيل 

الفعلي لهذه الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

طبقت اإلدارة حكمها وكّونت مخصصات بمبلغ 163 مليون ريال قطري )44.8 مليون دوالر أمريكي( لهذه املطالبات. ترى اإلدارة، بدعم من مستشاريها 
القانونيين الخارجيين، أن أريُد فلسطين لديها أسباب قوية للمرافعة في هذه الدعاوى.

البنك املركزي الجزائري ضد ُأريُد الجزائر
في أواخر سنة 2016، أجرى البنك املركزي الجزائري مراجعة للتحويالت املالية اُلريد الجزائر خارج الجزائر وصرف العمالت. تزعم املراجعة أن ُأريد الجزائر 

قد ارتكبت انتهاكات للوائح تحويل األموال وصرف العمالت األجنبية خالل 2013-2014. وفقًا لذلك، في ديسمبر 2018، بدأ مكتب املدعي العام في 
الجزائر مع وزارة املالية الجزائرية تحقيقًا جنائيًا ضد ُأريد الجزائر. ويشمل التحقيق 14 قضية جنح ضد ُأريد الجزائر فيما يتعلق بتحويل األموال من الحساب 
البنكي للتصدير للشركة والتجول في إعادة األموال إلى الوطن دون االمتثال لعمليات البنك املركزي. حكمت محكمة الجنايات على الشركة بدفع ما 

مجموعه 291 مليون ريال قطري )80 مليون دوالر أمريكي( كغرامات وتعويضات. 

قدمت الشركة مخصص بقيمة 25 مليون ريال قطري )7.8 مليون دوالر أمريكي( تتعلق بمخالفات الحساب البنكي للتصدير. استأنفت الشركة القرار 
أمام محكمة النقض.

 يتعلق صافي التعرض البالغ 266 مليون ريال قطري )73 مليون دوالر أمريكي( بقضية التجول في إعادة األموال إلى الوطن. خالل سنة 2020، استأنفت 
الشركة القضية أمام املحكمة العليا. تعتقد اإلدارة، مدعومة برأي قانوني خارجي، أنها ستفوز على األرجح بالقضية في املحكمة العليا. ونتيجة لذلك، 

لم تخصص الشركة شيئًا عن هذا التعرض.

تعرض املجموعة املخصصات املعترف بها للتعرضات القانونية والضريبية ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى )إيضاح 31(.

أمور أخرى
باإلضافة إلى األمور املذكورة أعاله، كما في 31 ديسمبر 2021، كان هناك عدد من النزاعات القانونية والتنظيمية والضريبية الجارية في العديد من 

الكيانات التشغيلية للمجموعة، وقد ال تكون نتيجتها في صالح املجموعة وال يعتبر أٌي منها جوهريًا بشكل منفرد. طبقت املجموعة حكمها وقامت 
باالعتراف باملطلوبات بناًء على ما إذا كانت املبالغ اإلضافية ستكون مستحقة الدفع ولقد تضمنت املطلوبات املحتملة عندما تعتبر التدفقات 

الصادرة ممكنة ولكن ليست محتملة.

38. إدارة املخاطر املالية
األهداف والسياسات

تشتمل املطلوبات املالية األساسية للمجموعة، بخالف املشتقات، على الديون والقروض وعقود اإليجار التمويلي والذمم الدائنة التجارية. الغرض 
األساسي لهذه املطلوبات املالية هو الحصول على املزيد من التمويل لعمليات املجموعة. لدى املجموعة العديد من املوجودات املالية مثل 

الذمم املدينة التجارية واالستثمارات والنقد والودائع قصيرة األجل والتي تنشأ مباشرة من عملياتها.

تقوم املجموعة بإبرام صفقات للمشتقات؛ تتمثل بشكل أساسي في عقود مبادلة معدالت الفائدة ومبادالت العمالت املختلفة وعقود العملة 
اآلجلة. والهدف من ذلك هو إدارة مخاطر معدل الفائدة والعمالت الناتجة من عمليات املجموعة ومصادر تمويلها. 

إن املخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات املالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة واملخاطر التشغيلية. يقوم 
مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات واملوافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه املخاطر، والتي تتلخص فيما يلي:

مخاطر السوق 
تتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم على ربح 
وحقوق امللكية باملجموعة أو على قيمة األدوات املالية الخاصة باملجموعة. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر السوق 

والسيطرة عليها ضمن املؤشرات املقبولة مع تعظيم العائد.

مخاطر أسعار الفائدة
تشتمل املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة املعرضة ملخاطر أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك والقروض املدينة واالستثمارات املالية 

املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقروض الدائنة والقروض. إن تعرض املجموعة ملخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في 
السوق يتعلق بشكل أساسي باملوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة متغيرة وأدوات فائدة ثابتة التي تبلغ فترات 

استحقاقها ثالثة أشهر من نهاية سنة التقرير املالي. 

تقوم املجموعة بإدارة مخاطر معدالت الفائدة من خالل محفظة متوازنة من التزامات معدل الفائدة الثابت واملتغير. وإلدارة ذلك، تبرم املجموعة عقود 
مبادلة أسعار الفائدة، حيث توافق املجموعة على مبادلة، وبموجبها وافقت املجموعة على مبادلة الفارق بين قيم سعر الفائدة بسعر متغير وثابت، 

خالل فترات محددة، والتي يتم حسابها عبر الرجوع إلى القيم األساسية االسمية املتفق عليها. إن عقود املبادالت مصممة للتحوط من التزامات 
الدين األساسي. في 31 ديسمبر 2021، بعد األخذ بعين االعتبار تأثير مبادالت أسعار الفائدة ،فإن ما نسبته تقريبًا 83% من قروض املجموعة هي على 

أساس سعر فائدة ثابت )2020: %68(.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

38. إدارة املخاطر املالية تتمة
مخاطر أسعار الفائدة تتمة

يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائراملوحد وحقوق امللكية املوحد للتغيرات املحتملة في أسعار الفائدة بشكل معقول بمقدار 
25 نقطة أساس مع بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة. تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر املوحد وحقوق امللكية املوحد في تأثير التغيرات 

املفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، على أساس املعدل املتغير للموجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها في 31 ديسمبر. ومن املتوقع 
أن يكون تأثير االنخفاض في أسعار الفائدة مساويًا ومعاكسا لتأثير الزيادة املعروضة.

 التأثير على بيان األرباح 
أو الخسائر املوحد
+25 نقطة أساس

ألف ريال قطري

 التأثير على بيان التغيرات 
في حقوق امللكية املوحد

+25 نقطة أساس
ألف ريال قطري

في 31 ديسمبر 2021

–)7,353(ليبور بالدوالر األمريكي

–)3,973(أخرى

في 31 ديسمبر 2020

–)19,848(ليبور بالدوالر األمريكي

–)3,973(أخرى

قامت املجموعة بمراقبة السوق عن كثب واملخرجات من مجموعات العمل الصناعية املختلفة التي تدير التحول إلى مؤشرات الفائدة املرجعي 
الجديدة. وهذا يشمل اإلعالنات الصادرة عن منظمي إيبور. لقد أوضح املنظمون أنه في نهاية 2021، لن تضطر إلقناع أو إلزام البنوك لتقديم إيبور.

مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر سعر صرف العملة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب املتغيرات في أسعار صرف 
العملة. إن تعرض املجموعة لخطر التغيرات في أسعار الصرف تتعلق بصورة أساسية بأنشطة املجموعة التشغيلية وصافي استثمار املجموعة في 

الشركات التابعة األجنبية.

كان لدى املجموعة صافي التعرضات الهامة التالية املقّومة بالعمالت األجنبية.

موجودات )مطلوبات(

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

22,43421,979دينار كويتي

)2,987,110()2,886,181(دوالر أمريكي 

67,64055,019يورو

1,1698,947جنيه إسترليني

9,0138,848دينار جزائري

124,684–كيات ميانماري

)81,387(18,582أخرى

يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر وحقوق امللكية املوحد لتغير معقول محتمل في العمالت التالية مقابل الريال القطري، مع 
ثبات جميع املتغيرات األخرى ألرباح املجموعة بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية وحقوق ملكية املجموعة على 

حساب ترجمة الشركات التابعة األجنبية.

إن تأثير االنخفاض في أسعار صرف العمالت من املتوقع أن يكون مساويًا ومقاباًل لتأثير الزيادة حسبما هو موضح:

 

األثر على الربح أو الخسارة

2021
%10 +

ألف ريال قطري

2020
%10 +

ألف ريال قطري

2,2432,198دينار كويتي

)298,711()286,618(دوالر أمريكي 

6,7645,502اليورو 
117895جنيه إسترليني

901885دينار جزائري

12,468–كيات ميانماري

38. إدارة املخاطر املالية تتمة
مخاطر أسعار حقوق امللكية

إن املجموعة غير معرضة بشكل جوهري ملخاطر أسعار حقوق امللكية حيث أن رصيد االستثمارات التي تحتفظ بها املجموعة واملصنفة إما كاستثمار 
في أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة ليست جوهرية.

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف في أداة مالية على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف اآلخر خسائر مالية. 

تقدم املجموعة خدمات االتصاالت ملختلف العمالء. تتمثل سياسة املجموعة في أن جميع العمالء الذين يحصلون على السلع و/أو الخدمات بشروط 
ائتمانية يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة األرصدة املدينة بشكل مستمر ويتم تحديد سقف مشتريات الخدمات 

لكل عميل، والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم بناء على مستوى املعامالت السابقة والتسوية.

تطبق املجموعة النهج املبسط للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم 9 لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة التي تستخدم مخصص الخسارة املتوقعة 
على مدار العمر للذمم املدينة التجارية وإيرادات املشتركين غير املفوترة وموجودات العقد. يتم تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة على الذمم 
املدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة عدم االنتظام السابقة للمدين وتحليل املركز املالي الحالي للمدين، مع تعديله 

بالعوامل الخاصة باملدينين، والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي فيها يعمل املدينون وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك االتجاه املتوقع 
للظروف في تاريخ التقرير

لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة، تم تجميع الذمم املدينة التجارية وإيرادات املشتركين غير املفوترة وموجودات العقد بناًء على خصائص مخاطر 
االئتمان املشتركة وأيام التأخر في السداد. تتعلق موجودات العقد بخدمات لم يصدر فواتير عنها، ولديها بشكل رئيسي نفس خصائص املخاطر 

الخاصة بالذمم املدينة التجارية لنفس أنواع العقود. وعليه، استنتجت املجموعة إلى أن معدالت الخسارة املتوقعة للذمم املدينة التجارية الجارية 
تمثل تقريبًا معقواًل ملعدالت الخسارة إليرادات املشتركين غير املفوترة وموجودات العقد. 

بالنسبة إليرادات املشتركين غير املفوترة وموجودات العقد، بلغ مخصص الخسارة مبلغ وقدره 53,381 ألف ريال قطري )2020: 39,080 ألف ريال قطري(.

راجع اإليضاح رقم 22 ملعرفة تقادم ومعدالت الخسارة للذمم املدينة التجارية.

تبعا للخبرات السابقة، يتوقع استرداد الذمم املدينة غير منخفضة القيمة بالكامل. ليس من ممارسات املجموعة الحصول على ضمان مقابل الذمم 
املدينة، وعليه فإن غالبيتها غير مضمونة. 

يختلف متوسط فترة االئتمان على مبيعات البضائع وتقديم الخدمات من 30 إلى 90 يوًما حسب نوع العميل وظروف السوق املحلية. ال يتم تحميل 
فائدة على الذمم املدينة التجارية القائمة. 

قامت اإلدارة بتقييم أن أي تغيير معقول محتمل في االفتراضات الرئيسية فيما يتعلق بمخصص الخسارة لن ينتج عنه تأثير جوهري.

تطبق املجموعة نهج النموذج العام لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة للذمم املدينة األخرى والنقد واألرصدة البنكية )باستثناء النقد في 
الصندوق( واملبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة.

قياس مخاطر االئتمان
تأخذ املجموعة في الحسبان احتمال التخلف عن السداد عند االعتراف األولي باألصل وما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بصفة 

مستمرة على مدار كل فترة تقرير مالي. ولتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، تقوم الشركة بمقارنة مخاطر التخلف عن 
سداد األصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد كما في تاريخ االعتراف األولي. كما تأخذ في الحسبان املتاح لها من املعلومات 

املستقبلية الداعمة واملعقولة. وعلى وجه الخصوص، يتم دمج املؤشرات التالية:
تصنيف ائتماني داخلي؛ 	
تصنيف ائتماني خارجي )بقدر املتاح(؛ 	
التغيرات العكسية الجوهرية الفعلية أو املتوقعة في الظروف التجارية أو املالية أو االقتصادية التي من املتوقع أن تتسبب في تغيير جوهري  	

على قدرة املقترض في الوفاء بالتزاماته؛
التغيرات الجوهرية الفعلية أو املتوقعة في النتائج التشغيلية للمقترض؛ 	
الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من األدوات املالية لنفس املقترض؛ 	
التغيرات الجوهرية في قيمة ضمانات السداد التي تدعم االلتزام أو جودة ضمانات الطرف اآلخر أو تعزيزات االئتمان؛ و 	
تغيرات جوهرية في األداء والسلوك املتوقع للمقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة سداد املقترض في املجموعة والتغيرات في النتائج  	

التشغيلية للمقترض.

تدرج معلومات االقتصاد الكلي )مثل معدالت الفائدة أو معدالت النمو( كجزء من نموذج التصنيف الداخلي. بغض النظر عن نتيجة التقييم أعاله، 
تفترض املجموعة أن مخاطر االئتمان على املوجودات املالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد 

ألكثر من 30 إلى 90 يومًا، ما لم يكن لدى املجموعة معلومات معقولة ومدعومة إلثبات خالف ذلك. 

درجات مخاطر االئتمان
يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير إلى مخاطر عدم االنتظام. تتفاوت هذه العوامل تبعا لطبيعة التعرض للمخاطر 

ونوع املقترض. تخضع حاالت التعرض للمخاطر للرصد املستمر، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة. 

على الرغم من أن الذمم املدينة األخرى واملبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة تخضع ملتطلبات االنخفاض في القيمة الواردة باملعيار الدولي 
للتقارير املالية رقم 9، إاّل أن الخسارة املحددة لالنخفاض في القيمة غير مادية.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

38. إدارة املخاطر املالية تتمة
درجات مخاطر االئتمان تتمة

يعتبر التعرض ملخاطر االئتمان من املبالغ املستحقة من شركات النقل الدولية ضئيل حيث إن املبالغ خاضعة لترتيبات تعاقدية مع مشغلي 
االتصاالت اآلخرين.

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من النقد واألرصدة البنكية )باستبعاد النقد في الصندوق(، فإن تعرض املجموعة ينشأ من تعثر الطرف املقابل 
بالحد األقصى للتعرض للمخاطر مساويًا للقيمة الدفترية لهذه األدوات.

تقلل املجموعة من التعرض ملخاطر االئتمان الناشئة عن األرصدة البنكية عن طريق االحتفاظ بحسابات بنكية في بنوك ذات تصنيف عالي.

في 31 ديسمبر 2021، تمثل ما نسبته 57% )2020: 59%( من األرصدة البنكية أرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف AAA الى -A، 5% )2020: ال 
شيء( من األرصدة البنكية أرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف +BBB الى BBB و 38% )2020: 41%( من األرصدة البنكية أرصدة محتفظ بها لدى 

بنوك ذات تصنيف +BB وأقل. 

يوضح الجدول أدناه التقييم الجماعي للحركة في الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر والتي تم االعتراف بها عن األدوات املالية:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

2,345,0132,277,858الرصيد كما في 1 يناير 

230,383360,775املحمل للسنة

)180,859()98,226(مبالغ مشطوبة

)5,556()6,252(مبالغ مستردة

–)625,692(متعلق بموجودات محتفظ بها للبيع

)107,205(660أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

1,845,8862,345,013الرصيد كما في 31 ديسمبر 

تقتصر مخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات املالية املشتقة في أي وقت على تلك التي لها موجودات مشتقة كما هو مسجل في بيان املركز 
املالي املوحد. بالنسبة للمشتقات التي تتم تسويتها باإلجمالي، تتعرض املجموعة أيضًا ملخاطر التسوية.

ال تتعرض القيمة الدفترية للموجودات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
كما هو مفصح عنها في اإليضاح رقم 17، ملخاطر االئتمان. ال تحتفظ املجموعة بأي رهن على هذه األرصدة.

إدارة مخاطر االئتمان
تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر تخلف الطرف املقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. كما في 31 ديسمبر 

2021، كان الحد األقصى لتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائتمانية أخرى، والتي سوف 
تتسبب في خسارة مالية للمجموعة بسبب عدم الوفاء بالتزام األطراف املقابلة وبالضمانات املالية املقدمة من املجموعة ناشئ من القيمة 

الدفترية للموجودات املالية املعترف بها كما هو موضح في بيان املركز املالي املوحد. بالنظر إلى قاعدة عمالء املجموعة من غير ذوي العالقة، 
فإن تركز مخاطر االئتمان محدود.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر الســيولة في عدم تمكن املجموعة من الوفاء بااللتزامات املالية عند اســتحقاقها. ويتمثل منهج املجموعة بخصوص إدارة مخاطر 

الســيولة في ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن ســيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند اســتحقاقها وفقا للظروف العادية أو تحت الضغوط دون 
تكبد خســائر غير مقبولة أو التعرض ملخاطر اإلضرار بســمعة املجموعة. وتهدف املجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين اســتمرارية التمويل ومرونته 
من خالل اســتخدام احتياطات املجموعة والتســهيالت البنكية. تتطلب آجال املبيعات الخاصة باملجموعة ســداد مبالغ في غضون 30 إلى 90 يومًا من 

تاريخ استالم الفاتورة.

يلخص الجدول التالي فترات استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة في 31 ديسمبر بناء على املدفوعات التعاقدية غير املخصومة:

أقل من سنة واحدة
ألف ريال قطري

سنة إلى سنتين
ألف ريال قطري

سنتين إلى 5 سنوات
ألف ريال قطري

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

في 31 ديسمبر 2021

753,6712,647,7829,214,63111,503,73924,119,823قروض وتسهيالت

1,328,942–––1,328,942ذمم دائنة تجارية

153,743146,49984,328481,021865,591تكلفة ترخيص مستحقة الدفع

889,7251,316,8931,741,7961,604,3905,552,804مطلوبات اإليجار

919,113––683,628235,485املطلوبات املالية األخرى

3,809,7094,346,65911,040,75513,589,15032,786,273اإلجمالي

38. إدارة املخاطر املالية تتمة
مخاطر السيولة تتمة

أقل من سنة واحدة
ألف ريال قطري

سنة إلى سنتين
ألف ريال قطري

سنتين إلى 5 سنوات
ألف ريال قطري

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

في 31 ديسمبر 2020
6,302,1766,181,13614,351,7018,118,38534,953,398قروض وتسهيالت
3,959,703–––3,959,703ذمم دائنة تجارية

1,359,303614,539916,464883,0983,773,404تكلفة ترخيص مستحقة الدفع
1,647,1891,837,1023,094,8253,603,24710,182,363مطلوبات اإليجار

977,462––754,768222,694املطلوبات املالية األخرى

14,023,1398,855,47118,362,99012,604,73053,846,330اإلجمالي

إدارة رأس املال
تدير املجموعة رأس مالها للتأكد من قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد إلى املساهمين من خالل تحسين أرصدة الديون 
وحقوق امللكية. تقوم املجموعة بعمل تعديالت على هيكل رأسمالها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وظروف العمل. وللحفاظ على 
هيكل رأس املال أو تعديله، قد تقوم املجموعة بتعديل توزيعات األرباح املدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء أي تغيير في 

األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين املنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020.

تشمل حقوق امللكية رأس مال واحتياطيات املجموعة التي بلغت 26,408,528 ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2021 )2020: 28,200,823 ألف ريال قطري(.

تقوم إدارة املجموعة بمراجعة هيكل رأس مال املجموعة على أساس نصف سنوي. كجزء من هذه املراجعة، تأخذ اللجنة في عين االعتبار تكلفة رأس 
املال واملخاطر املرتبطة بكل فئة من فئات رأس املال. بلغت نسبة الرافعة املالية كما في 31 ديسمبر 2021 %47 )2020: %75(.

نسبة الرافعة املالية
يوضح الجدول أدناه نسبة الرافعة املالية بنهاية السنة:

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

23,955,63137,155,218الدين )1(
)15,678,488()11,670,454(نقد وأرصدة بنكية

12,285,17721,476,730صافي الدين
26,408,52828,200,823حقوق امللكية )2(

75%47%نسبة صافي الدين إلى حقوق امللكية

إن الدين هو دين طويل األجل الذي تم الحصول عليه باإلضافة إلى مطلوبات اإليجار، كما هو مفصل في اإليضاح 28 و32، على التوالي.  )1(
تتضمن حقوق امللكية رأس املال واحتياطيات املجموعة التي تدار باعتبارها رأس املال.  )2(

39. القيمة العادلة لألدوات املالية 
القيم العادلة

الجدول التالي يبين مقارنة حسب الفئة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات املالية للمجموعة املدرجة في البيانات املالية املوحدة:

القيم العادلة القيم الدفترية 

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

املوجودات املالية
686,078789,007686,078789,007موجودات مالية - أدوات حقوق امللكية

3,716,8124,192,9293,716,8124,192,929ذمم مدينة تجارية وأخرى
11,670,45415,678,48811,670,45415,678,488أرصدة بنكية ونقد

املطلوبات املالية
19,768,45529,794,81520,900,49631,528,169قروض وتسهيالت

693,3011,643,092693,3011,643,092مطلوبات غير متداولة أخرى
110,531136,457110,531136,457أدوات مالية مشتقة

159,009201,897159,009201,897مستحقات الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط
2,917,7216,965,9592,917,7216,965,959ذمم دائنة تجارية وأخرى

320,2201,082,491320,2201,082,491ضريبة دخل دائنة
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

39. القيمة العادلة لألدوات املالية تتمة
القيم العادلة تتمة

تستخدم الطرق واالفتراضات التالية في تقدير القيم العادلة.
يقارب النقد والودائع قصيرة األجل، والذمم املدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية واملطلوبات املتداولة األخرى قيمها الدفترية إلى حد كبير  	

بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.
يتم تقييم الذمم املدينة طويلة األجل ذات املعدالت الثابتة واملتغيرة من قبل املجموعة بناء على مؤشرات مثل معدالت الفائدة وعوامل مخاطر  	

دولة محددة والوضع االئتماني لكل عميل وخصائص مخاطر املشروع املمول. وبناء على هذا التقييم، توضع املخصصات في الحسبان مقابل 
الخسائر املتوقعة لهذه الذمم املدينة. كما في نهاية فترة التقرير، تقارب القيم الدفترية للذمم املدينة قيمتها العادلة بعد خصم املخصصات.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة على عروض األسعار في نهاية فترة التقرير. يتم تقدير القيمة العادلة للقروض من البنوك والديون  	
املالية األخرى، باإلضافة إلى املطلوبات املالية غير املتداولة األخرى عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية باستخدام املعدالت املطبقة 

على املخاطر املماثلة وجداول االستحقاق. يتم تقدير القيم العادلة للموجودات املالية غير املدرجة باستخدام أساليب التقييم املناسبة.
تبرم املجموعة أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة، وبشكل رئيسي مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني استثماري مرتفع. إن املشتقات  	

التي يتم تقييمها باستخدام تقنيات التقييم مع مدخالت السوق التي يمكن مالحظتها هي بشكل رئيسي عقود مبادلة أسعار الفائدة عقود 
الصرف األجنبي اآلجلة وعقود الفروقات ومبادالت العمالت. تتضمن أساليب التقييم األكثر تطبيقًا التسعير اآلجل ونماذج املبادلة باستخدام 

حسابات القيمة الحالية. تتضمن النماذج مدخالت مختلفة بما في ذلك جودة االئتمان لألطراف املقابلة، وأسعار صرف العمالت األجنبية الفورية 
واآلجلة ومنحنيات أسعار الفائدة. 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم املجموعة التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية من خالل طرق التقييم.

املستوى 1:  األسعار املدرجة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات متماثلة والتي يمكن للمجموعة الحصول عليها في تاريخ 
قياس القيمة.

املستوى 2:  املدخالت األخرى بخالف األسعار املدرجة الواردة في املستوى 1 والقابلة للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو 
غير مباشر.

املدخالت التي ال ُيمكن مالحظتها للموجودات أو املطلوبات. املستوى 3: 

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 و2020:

31 ديسمبر 2021
ألف ريال قطري

املستوى 1
ألف ريال قطري

املستوى 2
ألف ريال قطري

املستوى 3
ألف ريال قطري

املوجودات:

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

682,195––682,195القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

–3,883–3,883القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
686,078–3,883682,195

املطلوبات:

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

–110,531–110,531أدوات مالية مشتقة
مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة

–20,900,496–20,900,496قروض وتسهيالت
21,011,027–21,011,027–

31 ديسمبر 2020
ألف ريال قطري

املستوى 1
ألف ريال قطري

املستوى 2
ألف ريال قطري

املستوى 3
ألف ريال قطري

املوجودات:

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

703,178––703,178القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

85,8292,01783,8093القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

789,0072,01783,809703,181

املطلوبات:

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

–136,457–136,457أدوات مالية مشتقة
مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة

–31,528,169–31,528,169قروض وتسهيالت
31,664,626–31,664,626–

39. القيمة العادلة لألدوات املالية تتمة
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة تتمة

ال يوجد تحويل من املستويات 1 و2 و3 خالل الفترة املالية.

في 31 ديسمبر 2021، لدى املجموعة إيضاحات بقيمة عادلة قدرها ريال قطري. 16,611,437 ألف ريال قطري )2020: 20,409,536 ألف ريال قطري(. يتم إدراج 
السندات في سوق السندات األيرلندي ويتم تحديد القيمة العادلة لهذه األدوات بالرجوع إلى األسعار املدرجة في هذا السوق. ال يعتبر سوق هذه 

السندات سائلة وبالتالي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن املستوى 2 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

بالنسبة لقياسات القيمة العادلة املصنفة ضمن املستوى 3 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يتم تحديد القيم العادلة باستخدام أساليب 
التقييم املناسبة، والتي تشمل استخدام النماذج الرياضية، مثل نماذج التدفقات النقدية املخصومة ونماذج خيار التسعير، مقارنة بأدوات مماثلة 

لألسعار التي يمكن مالحظتها في السوق وأساليب التقييم األخرى. تشتمل أساليب التقييم على افتراضات تتعلق بمعدالت الخصم وتقديرات 
التدفقات النقدية املستقبلية كعوامل أخرى.

يلخص الجدول التالي املعلومات الكمية حول املدخالت الجوهرية غير القابلة للمالحظة املستخدمة في قياسات املستوى 3 للقيمة العادلة 
لالستثمار الكبير بشكل فردي:

التفاصيل

 القيمة العادلة في 
31 ديسمبر 2021
ألف ريال قطري

 مدخالت غير 
قابلة للمالحظة

قيمة 
املدخالت

 عالقة املدخالت غير القابلة للمالحظة 
بالقيمة العادلة

االستثمار في شركة ذات صلة باالتصاالت 
مصنفة على انها مدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر

قيمة املنشأة/ األرباح 422,242
قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء

سيؤدي التغيير في قيمة املنشأة/ األرباح 7.75 مرة
قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

بنسبة 10% إلى زيادة / انخفاض القيمة 
العادلة بمقدار 38,402 ألف ريال قطري

40. إفصاحات األطراف ذات العالقة
معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة بما في ذلك الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية والشركات الزميلة واملساهمين الرئيسيين وأعضاء 
مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة والشركات التي يكونون ماّلك رئيسيين لها. في سياق األعمال االعتيادية، تدخل املجموعة 

في معامالت مع أطراف ذات عالقة. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط املعامالت من قبل إدارة املجموعة. تدخل املجموعة في معامالت 
تجارية مع املنشآت الحكومية ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية من حيث تقديم خدمات االتصاالت، وإيداع الودائع والحصول على التسهيالت 

االئتمانية، إلخ.

أ. املعامالت مع الحكومة واملنشآت ذات الصلة
كما جاء في اإليضاح رقم 1، شركة قطر القابضة ذ.م.م هي الشركة األم للمجموعة، والتي يسيطر عليها جهاز قطر لالستثمار. تدخل املجموعة في 
معامالت تجارية مع حكومة قطر واملنشآت الحكومية القطرية األخرى ذات الصلة في سياق العمل املعتاد، والتي تشمل تقديم خدمات االتصاالت، 

وإيداع الودائع والحصول على التسهيالت االئتمانية. كل هذه املعامالت تتم في سياق العمل املعتاد بشروط وأحكام تجارية عادية. فيما يلي 
األرصدة واملعامالت الجوهرية بين الشركة وحكومة قطر واملنشآت الحكومية القطرية األخرى ذات الصلة.

)1(  تشمل الذمم املدينة التجارية - صافي االنخفاض في القيمة مبلغًا قدره 563,081 ألف ريال قطري )2020: 554,739 ألف ريال قطري( مستحق من 
الحكومة واملنشآت الحكومية ذات الصلة.

بلغ أكبر مبلغ لإليرادات من جهة حكومية ذات صلة 212,717 ألف ريال قطري )2020: 93,474 ألف ريال قطري(.  )2(
تتعلق الرسوم الصناعية بالرسوم الصناعية مستحقة الدفع لهيئة تنظيم االتصاالت، والتي تعد إحدى املؤسسات ذات العالقة بالحكومة.  )3(

وفقا للمعيار املحاسبي الدولي رقم )24( إفصاحات أطراف ذات العالقة، قررت املجموعة عدم اإلفصاح عن املعامالت التي تجريها مع الحكومة 
القطرية وغيرها من املنشآت التي تمارس الحكومة القطرية السيطرة عليها وتلك الخاضعة للسيطرة املشتركة أو التأثير الجوهري. تتمثل طبيعة 

املعامالت التي قامت بها املجموعة ما مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات االتصاالت بشروط وأحكام تجارية عادية. 

ب. معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين
يشتمل أفراد اإلدارة العليا على أعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة العليا الذين يملكون الصالحيات واملسؤوليات لتخطيط وتوجيه ومراقبة 

نشاطات املجموعة. 

تم اقتراح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 14,400 ألف ريال قطري للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 )2020: 18,593 ألف ريال قطري(. بلغت 
التعويضات واملنافع املتعلقة ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين 360,584 ألف ريال قطري للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 

)2020: 394,716 ألف ريال قطري(، ومكافأة نهاية الخدمة 15,709 ألف ريال قطري للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 )2020: 15,529 ألف ريال قطري(. 
تم إدراج مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين تحت عنوان رواتب املوظفين والتكاليف ذات الصلة.

Ooredoo - التقرير السنوي 2021 164165



اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

41. األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير املالية من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات تؤثر على املبالغ املسجلة 

للموجودات واملطلوبات والدخل واملصروفات واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة. قد تقع أحداث مستقبلية من شأنها أن تتسبب في 
تغيير االفتراضات املستخدمة في الوصول إلى التقديرات. تنعكس آثار أي تغيير في التقديرات في البيانات املالية املوحدة حيث تصبح قابلة للتحديد 

بشكل معقول.

يتم تقييم األحكام والتقديرات بشكل متواصل وهي تستند إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى، والتي من بينها توقعات األحداث املستقبلية التي 
يعتقد أنها معقولة بموجب الظروف املحيطة.

األحكام
في إطار تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية، غير تلك املتعلقة بالتقديرات، والتي لها التأثير األهم على 

املبالغ املعترف بها في البيانات املالية املوحدة:

االعتراف باإليرادات
يتطلب االعتراف باإليرادات بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 15 تجميع ومعالجة كميات كبيرة جدًا من البيانات، واستخدام أحكام وتقديرات 

اإلدارة إلنتاج املعلومات املالية. إن أهم األحكام املحاسبية ومصدر حاالت عدم التأكد من التقدير مفصح عنها أدناه.

األحكام في تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء
وفقًا لإليضاح رقم 4، تعترف املجموعة بشكل عام باإليرادات بمرور الوقت ألنها تقوم بتحويل السيطرة لهذه الخدمات بشكل مستمر للعمالء. نظًرا 

ألن العمالء يتلقون ويستهلكون في نفس الوقت املزايا املقدمة من خالل هذه الخدمات ويتم تحويل السيطرة بمرور الوقت، يتم أيضًا االعتراف 
باإليرادات بناًء على مدى تحويل/ إنجاز الخدمة لتحويالت كل التزامات األداء. عند تحديد طريقة قياس مدى التقدم ألوامر الشراء هذه، أخذنا في االعتبار 

طبيعة هذه الخدمات باإلضافة إلى طبيعة أدائها.

بالنسبة اللتزامات األداء التي يتم الوفاء بها في نقطة زمنية معينة، تأخذ املجموعة في االعتبار املتطلبات العامة للسيطرة )أي االستخدام 
املباشر لألصل والحصول على جميع املزايا بشكل كبير( والقائمة التالية غير الشاملة ملؤشرات تحويل السيطرة:

أن يكون لدى املنشأة الحق الحالي في الدفع 	
أن يكون لدى العميل سند ملكية قانوني 	
أن تقوم املنشأة بتحويل الحيازة القانونية 	
أن يكون لدى العميل مخاطر ومزايا جوهرية 	
أن يقوم العميل بقبول األصل 	

عند إبداء حكمهم، يأخذ أعضاء مجلس اإلدارة في االعتبار الشروط التفصيلية لالعتراف باإليرادات املبينة في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 15، 
خاصة فيما إذا قامت املجموعة بتحويل السيطرة على البضائع إلى العميل. وبعد تحديد تفاصيل مطلوبات املجموعة فيما يتعلق بأعمال التجديد، 

والقيود املتفق عليها على إمكانية قيام العميل بطلب أعمال إضافية أو بطلب استبدال البضائع، يكون مجلس اإلدارة على قناعة بأن السيطرة قد 
تم تحويلها وأن االعتراف باإليرادات في السنة الحالية يعد مناسبا، جنًبا إلى جنب مع االعتراف بمخصص ضمان مناسب بالنسبة لتكاليف املعالجة. 

ومع ذلك، فإن تحديد االلتزامات، للسلع والخدمات األساسية التي تبيعها املجموعة، ال تعتبر حكمًا محاسبيًا هامًا.

األصيل مقابل الوكيل 
يتم إبداء أحكام جوهرية من قبل اإلدارة عندما تستنج أن املجموعة تعمل كطرف اصيل أو وكيل. يتم تنفيذ التقييم لكل مسار إيراد منفصل من 

املجموعة. يتطلب التقييم تحليل املؤشرات الرئيسية، وخاصة ما إذا كانت املجموعة:
تتحمل مخاطر املخزون؛ 	
تتحمل املسؤولية األساسية عن تقديم البضائع أو الخدمات إلى العميل؛ 	
تتمتع بصالحية وضع األسعار؛ و 	
تتحمل مخاطر العميل االئتمانية. 	

يعتمــد تحديــد مــا إذا كانــت املجموعــة االصيــل أو الوكيــل فــي املعاملــة على التحليل الذي تجريه اإلدارة لكل من الشــكل القانوني ومضمون االتفاقية 
بيــن املجموعــة وشــركائها التجارييــن. تتضمــن الســيناريوهات التــي تتطلــب حكمــًا لتحديد ما إذا كانت املجموعة اصيال أم وكياًل، على ســبيل املثال، تلك 

التــي تقــدم فيهــا املجموعــة خدمــات ذات عالمــة تجاريــة لطــرف آخر )مثل خدمات القيمة املضافة أو محتــوى التلفزيون( للعمالء وخدمة األموال عبر 
الهاتف املحمول.

تحديد مدة عقد اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقتصاديًا ملمارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار 
الفسخ. يتم إدراج خيارات تمديد وفسخ العقود في عقود اإليجار املتعددة عبر فئات مختلفة من موجودات حق االنتفاع باملجموعة. وتستخدم هذه 

الشروط لزيادة املرونة التشغيلية من حيث إدارة العقود. وفي الحاالت التي تكون فيها عقود اإليجار غير محددة املدة أو قابلة للتجديد التلقائي، يتم 
تحديد مدة اإليجار بالنظر إلى دراسة الجدوى وتجديد عقود اإليجار املؤكد بشكل معقول.

41. األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة تتمة
األحكام تتمة

تحديد مدة عقد اإليجار تتمة
كمستأجر، يتم إدراج فترات اختيارية في مدة عقد اإليجار إذا كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول أنها ستمارس خيار التمديد أو لن تمارس خيار 
الفسخ؛ يعتمد هذا على تحليل من قبل اإلدارة لجميع الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك طبيعة األصل املؤجر والغرض منه، واإلمكانيات 

االقتصادية والعملية الستبدال األصل وأي خطط لدى املجموعة لالستخدام املستقبلي لألصل. عندما يكون األصل املؤجر مخصصًا إلى درجة كبيرة 
)إما عندما يتم توفيره في البداية أو نتيجة لتحسينات على العقارات املستأجرة( أو يكون استبداله غير عملي أو غير اقتصادي، فمن املرجح أن تحكم 
املجموعة على أنها من املؤكد وبشكل معقول ستمارس خيارات تمديد عقد اإليجار. ستكون قيمة أصل حق االنتفاع والتزامات اإليجار أكبر عندما يتم 

إدراج خيارات التمديد في مدة عقد اإليجار.

يمكن أن تختلف فترات عقود اإليجار بشكل كبير حسب نوع واستخدام األصل والجغرافيا. باإلضافة إلى ذلك، تخضع مدة اإليجار الدقيقة للفترة غير 
القابلة لإللغاء والحقوق والخيارات في كل عقد. بشكل عام، يتم الحكم على فترات عقود اإليجار على أنها أطول من الحد األدنى ملدة عقود اإليجار و:

ما بين 5 و10 سنوات لألراضي واملباني )باستثناء متاجر البيع بالتجزئة(، مع وجود شروط في الطرف العلوي من هذا النطاق إذا كان عقد اإليجار  	
يتعلق بموجودات يعتبر من الصعب الخروج منها عاجاًل ألسباب اقتصادية أو عملية أو تتعلق بالسمعة؛

مدة اتفاقية خدمة العمالء لعقود إيجار االتصاالت الحلقية املحلية أو املوجودات األخرى املطلوبة لتقديم خدمات الخطوط الثابتة للعمالء األفراد. 	

في معظم الحاالت، يكون لدى املجموعة خيارات لتجديد أو تمديد عقود اإليجار لفترات إضافية بعد نهاية مدة اإليجار والتي يتم تقييمها باستخدام 
املعايير املذكورة أعاله.

تتم إعادة تقييم مدة اإليجار في حالة ممارســة خيار ما )أو عدم ممارســته( بالفعل أو تصبح املجموعة ملزمة بممارســته )أو عدم ممارســته(. ال 
يتــم مراجعــة تقييــم التأكــد املعقــول إال فــي حــال وقــوع حــدث مهــم أو تغيير جوهري فــي الظروف التي تؤثر على هــذا التقييم والتي تقع في إطار 

سيطرة املستأجر.

التقديرات
االفتراضات الرئيسية املتعلقة باملستقبل واملصادر األخرى لعدم التأكد من التقدير بتاريخ املركز املالي، والتي لها مخاطر جوهرية قد ينشأ عنها 

تعديالت مادية للمبالغ الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة، مبينة أدناه.

االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية
تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في القيمة لجميع املوجودات غير املالية في كل تاريخ تقرير. يتم اختبار 

الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى غير محددة األعمار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة وذلك على أساس سنوي وفي أي وقت آخر 
تظهر فيه هذه املؤشرات. 

تشمل العوامل التي تعتبرها املجموعة مهمة والتي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القيمة ما يلي:
االنخفاض الجوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة لألصل؛ 	
زادت أسعار الفائدة في السوق أو معدالت السوق األخرى للعائد على االستثمارات خالل الفترة، ومن املرجح أن تؤثر تلك الزيادات على معدل  	

الخصم املستخدم في احتساب قيمة األصل االستخدامية وتقلل املبلغ القابل لالسترداد لألصل بشكل مادي؛
ضعف األداء بشكل جوهري بالنسبة إلى النتائج التشغيلية التاريخية أو املتوقعة في املستقبل؛ 	
تغييرات جوهرية في طريقة استخدام املوجودات املستحوذ عليها أو استراتيجية األعمال الشاملة؛ و 	
اتجاهات سلبية جوهرية في مجال العمل أو اقتصادية. 	

تحدد املجموعة خســارة االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالســترداد. تم تحديد املبلغ القابل لالســترداد 
بناًء على حســابات القيمة قيد االســتخدام. التدفقات النقدية مشــتقة من امليزانية للســنوات الخمس القادمة وال تشــمل أنشــطة إعادة الهيكلة التي 
لم تلتزم بها املجموعة بعد أو االســتثمارات املســتقبلية الهامة التي من شــأنها تعزيز قاعدة املوجودات لوحدة تكوين النقد التي يتم اختبارها. يتم 

تحديد املبلغ القابل لالســترداد على أســاس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املســتقبلية، وافتراضات اإلدارة، بما في ذلك توقعات اإلدارة 
بشأن االستثمار:

النمو في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء؛ والتي تحتسب بعد تعديل األرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء؛ 	
توقيت ومبالغ املصاريف الرأسمالية املستقبلية؛ 	
تتراوح معدالت النمو طويلة األجل خالل الفترة املنفصلة والفترة النهائية؛  	
التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس املال العامل؛و 	
اختيار معّدالت الخصم بشكل يعكس املخاطر املتعلقة بها. 	

املبلغ القابل لالسترداد هو األكثر حساسية ملعدل الخصم املستخدم لنموذج التدفقات النقدية املخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة 
املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض االستنتاج. راجع إيضاح رقم 16 لتقييم االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة. 

في حالة الشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار غير املحددة، كحد أدنى، تخضع هذه املوجودات الختبار االنخفاض في القيمة السنوي 
وبشكل متكرر كلما كان هناك مؤشر على أن هذا األصل قد تنخفض قيمته. يتطلب ذلك تقدير القيمة قيد االستخدام لوحدات تكوين النقد التي يتم 
تخصيص الشهرة لها. يتطلب تقدير القيمة قيد االستخدام من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من وحدة تكوين النقد 

واختيار معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )إيضاح رقم 13(.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

41. األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة تتمة
التقديرات تتمة

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملنشآت واملعدات
تحدد إدارة املجموعة سنويًا األعمار اإلنتاجية املقدرة ملمتلكاتها ومنشآتها ومعداتها واالستثمارات العقارية بناًء على الفترة التي من املتوقع أن 

تكون خاللها املوجودات متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملنشآت واملعدات واالستثمارات العقارية سنويًا على 
األقل ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة التلف املادي أو التقادم الفني أو التجاري على استخدام هذه املوجودات. من 
املمكن أن تتأثر النتائج املستقبلية للعمليات بشكل مادي بالتغير في هذه التقديرات الناتج عن التغيرات في العوامل أعاله، ولكنها ال تعتبر خطرًا 

هامًا للتعديالت الجوهرية على القيم الدفترية للممتلكات واملنشآت واملعدات في السنة حتى 31 ديسمبر 2021 إذا تم تعديل التقديرات.

املخصص واملطلوبات الطارئة
تحدد إدارة املجموعة املخصص بناًء على أفضل تقدير للنفقات املطلوبة لتسوية االلتزام الحالي نتيجة لحدث سابق في تاريخ التقرير. 

تقيس إدارة املجموعة املطلوبات الطارئة كالتزام محتمل اعتمادًا على ما إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد أو التزام حالي ولكن الدفع غير 
محتمل أو ال يمكن قياس املبلغ بشكل موثوق )إيضاح 37(.

التعرضات الضريبية غير املؤكدة
في ظروف معينة، قد ال تتمكن املجموعة من تحديد املبلغ الدقيق ملطلوباتها الضريبية الحالية أو املستقبلية أو املبلغ القابل لالسترداد للمطالبة 

املستردة بفضل التحقيقات الجارية أو املناقشات مع السلطات الضريبية املختلفة. عند تحديد املبلغ الذي سيتم االعتراف به فيما يتعلق بااللتزام 
الضريبي غير املؤكد أو املبلغ القابل لالسترداد للمطالبة باسترداد الضريبة املتعلقة باألوضاع الضريبية غير املؤكدة، تطبق املجموعة مقادير 
مماثلة ألنها ستستخدم في تحديد مبلغ املخصص الذي سيتم االعتراف به وفقًا لتفسير لجنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية رقم 23، 

»عدم التأكد من معالجة ضريبة الدخل«، واملعيار املحاسبي الدولي رقم 37، »املخصصات واملطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة«، واملعيار 
املحاسبي الدولي رقم 12، »ضرائب الدخل« )إيضاح 37(.

القيمة العادلة لحقوق امللكية واالستثمارات غير املدرجة
عندما ال يمكن استخالص القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املسجلة في بيان املركز املالي املوحد من األسواق النشطة، يتم 

تحديدها باستخدام مجموعة من أساليب التقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية املخصومة. يتم تسجيل مدخالت هذه النماذج من األسواق التي 
يمكن مالحظتها كلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال يكون ذلك مجديا، فإن األمر يتطلب وضع أحكام لتحديد القيم العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات 
املدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل القيمة العادلة املسجلة 

لألدوات املالية )إيضاح 39(.

احتساب مخصص الخسارة 
تعتمد مخصصات الخسارة للموجودات املالية على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة املتوقعة. تستخدم املجموعة أحكامًا 
عند وضع هذه االفتراضات واختيار املدخالت في حساب االنخفاض في القيمة، بناًء على الخبرة السابقة للمجموعة، وظروف السوق الحالية باإلضافة 

إلى التقديرات املستقبلية في نهاية كل فترة تقرير. تم توضيح تفاصيل االفتراضات الرئيسية واملدخالت املستخدمة في )اإليضاح 37(. 

42. ملخص املعلومات املالية الخاصة بالشركات التابعة التي لها حصص غير مسيطرة جوهرية
يلخص الجدول التالي املعلومات املتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص مادية غير مسيطرة قبل أي عمليات حذف 

داخل املجموعة:

آسيا سيل
ألف ريال قطري

الشركة الوطنية 
لالتصاالت املتنقلة*

ألف ريال قطري
إندوسات أريُد

ألف ريال قطري
أريُد عمان

ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2021

4,318,18910,450,00214,611,4743,820,692املوجودات غير املتداولة

1,839,4593,651,7672,774,005541,877املوجودات املتداولة

)585,131()7,291,290()2,882,272()386,684(املطلوبات غير املتداولة

)1,373,786()7,644,258()4,734,457()2,291,211(املطلوبات املتداولة

3,479,7536,485,0402,449,9312,403,652صافي املوجودات

1,250,6531,369,0311,144,5431,081,925القيمة الدفترية لحصص غير مسيطرة

3,656,7737,262,5107,993,8122,324,699إيرادات

824,530304,5691,757,160119,769الربح 

296,34370,996633,84853,588ربح مخصص إلى الحصص غير املسيطرة

42. ملخص املعلومات املالية الخاصة بالشركات التابعة التي لها حصص غير مسيطرة جوهرية تتمة

آسيا سيل
ألف ريال قطري

الشركة الوطنية 
لالتصاالت املتنقلة*

ألف ريال قطري
إندوسات أريُد

ألف ريال قطري
أريُد عمان

ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2020

4,028,69511,369,19415,495,8663,910,737املوجودات غير املتداولة

4,955,0813,255,9662,344,927604,329املوجودات املتداولة

)674,057()8,310,953()3,240,500()70,431(املطلوبات غير املتداولة

)1,403,617()6,330,358()4,780,743()5,690,634(املطلوبات املتداولة

3,222,7116,603,9173,199,4822,437,392صافي املوجودات

1,158,2701,427,2821,391,6621,097,668القيمة الدفترية لحصص غير مسيطرة

4,019,8397,039,9026,983,2842,508,775إيرادات

201,271)150,762(725,67482,638الربح 

89,345)38,599(260,81333,726ربح مخصص إلى الحصص غير املسيطرة

* يشمل ذلك الشركات التابعة للمجموعة التي لها حصة مادية غير مسيطرة ضمن املجموعة الفرعية الوطنية لالتصاالت املتنقلة )الوطنية لالتصاالت الجزائرية 
إس بي إيه )»ُأريُد الجزائر«(، وُأريد تونس ش.م.ع )»ُأريُد تونس«(، وموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت شركة مساهمة عامة ) »ٌأريُد فلسطين«(، قبل أي 

 حذف داخل املجموعة. 

43. معلومات القطاع
إن املعلومات املتعلقة بقطاعات املجموعة الصادر عنها التقرير موضحة أدنا وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 »قطاعات التشغيل«. يشترط 

هذا املعيار أن تكون القطاعات التشغيلية محددة على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي 
الرئيسي في املجموعة، وهو مجلس اإلدارة، وتستخدم لتخصيص موارد للقطاعات وتقييم أدائها. 

تزاول املجموعة قطاعًا واحدًا من األعمال وهو تقديم خدمات االتصاالت واملنتجات ذات الصلة. إن معظم إيرادات وأرباح وموجودات املجموعة تتعلق 
بعملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تعمل املجموعة خارج دولة قطر من خالل شركاتها التابعة والزميلة، علمًا بأن العمليات 

الرئيسية التي يصدر فيها التقرير إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي في املجموعة تعتبر قطاعًا يصدر عنه التقرير. ينسب اإليراد إلى القطاعات 
الصادر عنها التقرير في موقع شركات املجموعة. إن املبيعات ما بين شركات املجموعة تسجل بأسعار تقوم على أساس تجاري بحت. 

ألغــراض تقاريــر اإلدارة، تــم تنظيــم املجموعــة فــي وحــدات تجارية على أســاس املنطقــة الجغرافية التي تغطيها، وتضم ســتة قطاعات يصدر عنها 
التقرير كاآلتي:

أريُد قطر هي مزود لخدمات االتصاالت املحلية والدولية داخل دولة قطر؛  .1
آسيا سيل هي مزود لخدمات االتصاالت املتنقلة في العراق؛  .2

3.  إندوســات أريــُد هــي مــزود لخدمــات االتصــاالت مثل الخدمات الخلوية واالتصاالت الثابتة والوســائط املتعددة واتصــاالت البيانات وخدمات اإلنترنت 
إندونيسيا. في 

أريُد عمان هي مزود خدمات اتصاالت الهاتف الجوال واالتصاالت الثابتة في سلطنة عمان؛   .4
أريُد الجزائر هي مزود خدمات اتصاالت الهاتف الجوال واالتصاالت الثابتة في الجزائر؛  .5

أريُد ميانمار هي مزود خدمات اتصاالت الهاتف الجوال واالتصاالت الثابتة في ميانمار؛ و   .6
أخرى تتضمن بعض الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الالسلكي واالتصاالت.  .7

مجموعة الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة، توفر نظم وخدمات الهاتف الجوال في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق االوسط وشمال 
أفريقيا. يتضمن حساب الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة أرصدة تعود إلى أريُد الكويت وأريُد تونس وأريُد الجزائر والوطنية فلسطين وأريُد املالديف 

وأطراف أخرى. خالل 2020، وبالرجوع آلخر الظروف واملعلومات، أعادت اإلدارة تقييمها واستنتجت أن كل من القطاعات املذكورة سابقًا تمثل قطاع 
تشغيل منفصل ويجب تقييمه بشكل فردي ملعرفة ما إذا كان يفي باملتطلبات املطروحة باملعيار الدولي للتقارير املالية رقم )8( قطاعات 

التشغيل، كقطاع يمكن اإلبالغ عنه. أما إذا لم يكن كذلك، يتم اإلبالغ عن ذلك كجزء من »أخرى«.

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لشركاتها التابعة التشغيلية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع املوارد وتقييم األداء. يتم تقييم 
أداء القطاع بناء على األرباح أو الخسائر التشغيلية لهذه القطاعات. معامالت األسعار املحايدة بين القطاعات القابلة للتقرير على أساس تجاري بحت 

بطريقة مماثلة للمعامالت مع أي طرف ثالث.
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

44. مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي
وفقا للقانون القطري رقم 13 لسنة 2008 واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير 2010، يتعين على املجموعة املساهمة بنسبة 2.5% من صافي 

األرباح السنوية للصندوق االجتماعي والرياضي للدولة. ويقتضي التوضيح املرتبط بالقانون رقم )13( االعتراف باملبلغ املستحق الدفع باعتباره من 
توزيعات اإليرادات. وبالتالي، يتم االعتراف بذلك في بيان التغيرات في حقوق امللكية.

خالل السنة، قامت املجموعة بتخصيص مبلغ 990 ألف ريال قطري )2020: 40,358 ألف ريال قطري( والتي تمثل 2.5% من صافي الربح املحقق من 
عمليات قطر. 

45. تسوية املطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية
يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغييرات في مطلوبات املجموعة الناشئة عن األنشطة التمويلية، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية. إن 

املطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية هي التي تم تصنيف التدفقات النقدية، أو ستصنف التدفقات النقدية املستقبلية، لها في بيان التدفقات 
النقدية املوحد للمجموعة كتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية.

1 يناير 2021
ألف ريال قطري

تمويل التدفقات 
النقدية )1(

ألف ريال قطري

 التغيرات غير 
النقدية )2(

ألف ريال قطري

 التغيرات 
األخرى )3(

ألف ريال قطري
31 ديسمبر 2021
ألف ريال قطري

19,763,845)4,487,903(–)5,410,371(29,662,119قروض وديون )إيضاح 28(

)177,750(44,2743,694)78,396()147,322(تكاليف تمويل مؤجلة )إيضاح 28(

913,591)1,099,665(–)537,497(2,550,753مطلوبات غير متداولة أخرى )إيضاح 30(

4,187,176)5,011,148(2,922,175)1,084,254(7,360,403مطلوبات اإليجار )إيضاح 32(

إيضاحات:
تتضمن األنشطة التمويلية في بيان التدفقات النقدية بشكل رئيسي التدفقات النقدية من القروض والديون واملطلوبات األخرى غير املتداولة.   )1(

تتعلق التغيرات غير النقدية بإطفاء تكاليف التمويل املؤجلة.  )2(
تتضمن التغييرات األخرى تعديالت صرف العملة وإعادة التصنيف.  )3(

46. املوجودات واملطلوبات املصنفة كمحتفظ بها للبيع
في ديسمبر 2021، تم تصنيف املوجودات واملطلوبات املتعلقة بشركة إندوسات أريُد، وهي شركة تابعة للمجموعة، على أنها محتفظ بها للبيع بعد 

التقييم الذي أجرته املجموعة. تم إجراء هذا التقييم بعد اإلعالن عن الدمج املقترح لعمليات أريد إندوسات و Hutchison Indonesia والتوقيع الالحق 
 Hutchison. على اتفاقية االندماج مع

بناًء على تقييم املعالم الرئيسية املرتبطة باالندماج املقترح ، قررت املجموعة أنه اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021 ، تفي عملية إندوسات أريد 
بمتطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 5 ليتم معاملتها على أنها »محتفظ بها للبيع« نظًرا ألن البيع محتمل للغاية خالل فترة ال 12 

شهر التالية.

في ضوء ما ورد أعاله ، تم تصنيف استثمار أريد في إندوسات أريد على أنه »محتفظ به للبيع« في البيانات املالية املوحدة ملجموعة أريد للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2021. بحكم حقيقة أن إندوسات أريد كان أحد مجاالت األعمال الرئيسية ، سيظل خًطا رئيسًيا لألعمال بعد الدمج ، فهي ال 

تفي بتعريف العملية املتوقفة.

وفًقا لذلك ، يتم قياس األصول ذات الصلة املحتفظ بها للبيع كما في 31 ديسمبر 2021 بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع ، أيهما 
أقل ، ويتم عرضها كبند منفصل في بيان املركز املالي املوحد دون تغيير األرقام املقارنة.

تم إعادة تصنيف املوجودات واملطلوبات التالية على أنها محتفظ بها للبيع كما في 31 ديسمبر 2021:

2021
ألف ريال قطري

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
8,560,998ممتلكات ومنشآت ومعدات

5,477,053موجودات غير ملموسة وشهرة
3,051,059موجودات حق االستخدام
1,403,152ذمم مدينة تجارية وأخرى

968,087أرصدة لدى البنوك ونقد
1,433,554أصول أخرى

20,893,903إجمالي األصول

املطلوبات املرتبطة مباشرة باملوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع
4,343,615قروض وتسهيالت

4,336,974مطلوبات اإليجار
974,244مطلوبات غير متداولة أخرى

4,127,166ذمم تجارية دائنة وأخرى
1,141,313مطلوبات أخرى

14,923,312إجمالي املطلوبات 

46. املوجودات واملطلوبات املصنفة كمحتفظ بها للبيع تتمة
بلغ املصروف التراكمي املعترف به في بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد كما في 31 ديسمبر 2021 فيما يتعلق بالشركة التابعة املذكورة أعاله 

واملصنفة كمحتفظ بها للبيع 2,559,751 ألف ريال قطري.

47. تأثير جائحة كوفيد-19
بسبب استمرار حالة عدم التأكد الناتجة عن جائحة كوفيد-19، نظرت املجموعة فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أخذ أي تعديالت وتغييرات في األحكام 

والتقديرات وإدارة املخاطر في االعتبار واإلفصاح عنها في البيانات املالية املوحدة. ال تزال العمليات التجارية للمجموعة غير متأثرة إلى بشكل جوهري 
بالوضع الحالي. 

أجرت املجموعة تقييًما نوعًيا الستثماراتها في وحدات توليد النقد، مع األخذ في االعتبار الحد األدنى من تأثير جائحة كوفيد-19 على املنشآت العاملة 
في قطاع االتصاالت، وقارنت النتائج الفعلية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 باملوازنة ومعايير الصناعة التي أكد أن تقييم انخفاض القيمة كما 

في 31 ديسمبر 2020 لم يتغير. 

قامت املجموعة بتحديث املدخالت واالفتراضات املستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021. يتم تقدير الخسائر 
االئتمانية املتوقعة بناًء على التوقعات املستقبلية لعوامل االقتصاد الكلي، والزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وتقييم مؤشرات ضعف التعرض 

في القطاعات التي من املحتمل أن تتأثر. 

ستواصل املجموعة مراقبة تأثير كوفيد-19 عن كثب مع التقدم في املوقف إلدارة تعطل األعمال املحتمل الذي قد يحدثه تفشي جائحة كوفيد-19 
على عملياتها وأدائها املالي.

48. معلومات املقارنة
خالل السنة، أجرت املجموعة تقييم لتحديد فيما إذا كان عرض البيانات املالية املوحدة يتوافق مع املعيار املحاسبي الدولي رقم 1، »عرض البيانات 

املالية«. نتج عن هذه املمارسة إعادة تصنيف لبعض البنود املدرجة في البيانات املالية املوحدة. تم إعادة تصنيف أرقام املقارنة لتتوافق مع عرض 
الفترة الحالية. قامت املجموعة بعمليات إعادة التصنيف املذكورة لتحسين جودة املعلومات املقدمة وليس لها تأثير على حقوق امللكية واألرباح 

املسجلة سابقًا.

 بيان الربح أو الخسارة املرحلي املكثف املوحد 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2020

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 

السابق
ألف ريال قطري

إعادة التصنيف
ألف ريال قطري

الحالي
مالحظاتألف ريال قطري

تم تقسيم مصاريف التشغيل –10,806,132)10,806,132(مصروفات تشغيل
والبيع واملصروفات العمومية 
واإلدارية بشكل تفصيلي إلى 
البنود املتعلقة بها جنًبا إلى 
جنب ؛ ولعرض االنخفاض في 

قيمة املوجودات املالية 
واملوجودات غير املالية بشكل 

منفصل في بيان الربح أو الخسارة 
لالمتثال لعرض بيان الدخل بشكل 

مناسب لطبيعته

–5,966,048)5,966,048(مصروفات بيعية وعمومية وإدارية
)13,194,381()13,194,381(–الشبكة والتوصيل البيني ونفقات التشغيل األخرى

)3,258,375()3,258,375(–رواتب املوظفين والتكاليف املرتبطة بها
مخصص خسائر انخفاض القيمة )عكس( في 

املوجودات املالية واملوجودات األخرى
)448,535(448,535–

 تدني قيمة الشهرة واملوجودات غير 
املالية األخرى

–)407,184()407,184(

)360,775()360,775(–خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية

تم إعادة تصنيفها لعرض اإليرادات –)470,615(470,615إيرادات آخرى - صافي
/ املصروفات األخرى ؛ وتمويل 
الدخل والتكاليف على أساس 

إجمالي ، بدال من الصافي وذلك 
امتثاال ملعيار املحاسبة الدولي 

رقم 1

458,026458,026–إيرادات آخرى

12,58912,589–)خسائر( / إيرادات أخرى - بالصافي

–1,895,576)1,895,576(صافي تكاليف التمويل
)2,149,685()2,149,685(–تكاليف التمويل

254,109254,109–إيرادات التمويل
)18,645,676(–)18,645,676(املجموع
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اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021

48. معلومات املقارنة تتمة

 بيان املركز املالي املوحد املوجز كما 
في 31 ديسمبر 2020

بيان املركز املالي املوحد كما في 31 ديسمبر 202

السابق
ألف ريال قطري

إعادة التصنيف
ألف ريال قطري

الحالي
مالحظاتألف ريال قطري

تم إعادة تصنيف الفوائد 15,333,582)280,018(15,613,600ذمم تجارية دائنة وأخرى
املستحقة الدائنة واألرباح 
املستحقة على التزامات 

التمويل اإلسالمي من بند الذمم 
التجارية الدائنة األخرى إلى بند 
القروض والسلف للتوافق مع 

متطلبات املعيار الدولي للتقارير 
املالية 9 )األدوات املالية(

5,189,283280,0185,469,301قروض وتسهيالت - متداولة

تكاليف العقود تم إعادة تصنيفها –)556,039(556,039تكاليف وموجودات عقود 
من بند )تكاليف وموجودات 

عقود( إلى بند )الذمم املدينة 
التجارية واألخرى( وبند )األصول 

غير املتداولة األخرى( من 
أجل االمتثال ملتطلبات معيار 

املحاسبة الدولي 1 )عرض 
البيانات املالية( واملعايير 

الدولية إلعداد التقارير املالية 15 
)اإليرادات من العقود مع العمالء(

151,431151,431–تكاليف العقود – غير متداولة

196,958196,958–تكاليف عقود – متداولة

7,612,862170,2517,783,113ذمم تجارية مدينة وأخرى

740,34337,399777,742موجودات غير متداولة أخرى

وبناًء عليه، تم عكس آثار إعادة التصنيف في الجداول أعاله حسب االقتضاء في بيان التدفقات النقدية املوحد للفترة املقارنة من دون تأثير على 
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية أو صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية أو صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية.

49. األحداث الالحقة
في 4 يناير 2022، أكملت إندوسات أريُد، إحدى الشركات التابعة للمجموعة اندماجًا قانونيًا مع شركة بي تي هاتشسون 3 إندونيسيا، الشركة 

اإلندونيسية التابعة لشركة سي كيه هاتشسون هولدنجز ليمتد. 

تمت املوافقة على االندماج من قبل املساهمين في 28 ديسمبر 2021. ومع ذلك ، لم يتم استالم موافقات الوزارة املتبقية املعلقة اعتباًرا من 
تاريخ امليزانية العمومية إلتمام صفقة االندماج )وزير القانون وحقوق اإلنسان ووزارة االتصاالت واملعلوماتية( فقط في 4 يناير 2022. وبناًء على ذلك، 

تم االنتهاء من االندماج اعتباًرا من ذلك التاريخ وفقدت املجموعة السيطرة على أريد إندوسات عندما دخل مجلس اإلدارة الجديد حيز التنفيذ. سيتم 
التحكم في الشركة املندمجة بشكل مشترك من قبل طرفي صفقة االندماج وسيتم احتساب حقوق امللكية اعتباًرا من 4 يناير 2022. وبناًء على 
ذلك، تم االنتهاء من االندماج كما في ذلك التاريخ، وفقدت املجموعة السيطرة على إندوسات أريُد التي كان لدى املجموعة فيها نسبة مساهمة 

65%، عندما دخل مجلس اإلدارة الجديد حيز التنفيذ.

سيتم التحكم في الشركة املندمجة بشكل مشترك من قبل طرفي صفقة االندماج، حيث سيكون للمجموعة ما نسبته 32.8% في الكيان املندمج 
وسيتم االحتساب بطريقة حقوق امللكية من قبل املجموعة اعتبارًا من 4 يناير 2022. 

لم يتم االعتراف باآلثار املالية لهذه املعاملة في 31 ديسمبر 2021، بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح 46، والتي توضح بالتفصيل 
موجودات ومطلوبات إندوسات أريُد املصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع.

في الوقت الذي تمت فيه املوافقة على إصدار البيانات املالية، لم تكن املجموعة قد أكملت بعد محاسبة االندماج. وعلى هذا النحو ال يمكن 
اإلفصاح عن األثر املالي للمعاملة بدقة.

ن
ب أورجـــــــــــ

طـبــــــــاعـــــــة جــــــــــــرو
م و

مــيـــــــ
ص

تـ
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