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Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد 

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ ال اً ءتشكل جز 47إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2018 2019 إيضاح 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    

 29,926,724 29,915,541 4 يراداتإ

    

 (11,803,510) (11,031,177) 5 مصروفات تشغيل

 (6,409,712) (6,094,186) 6 مصروفات بيع وعمومية وإدارية

 (8,000,497) (8,587,649) 7 إستهالك وإطفاء

 (1,732,802) (2,087,666) 8 صافي تكاليف تمويل

 (171,433) (345,767) 23،16،13،12 الشهرة وموجودات مالية وموجودات أخرى تدني ئرخسا

 469,340 1,311,572 9 صافيبال – أخرى إيرادات

 -حصة من نتائج شركات زميلة وشركات مشروع مشترك 

 488,737 57,072 16 بالصافي من الضريبة

 (489,156) (491,637) 10 إمتيازات ورسوم 

    

 2,277,691 2,646,103  الربح قبل ضريبة الدخل

 (484,961) (422,091) 19 ضريبة الدخل

 1,792,730 2,224,012  ربح السنة 

    

    الربح المنسوب إلى:

 1,565,065 1,724,826  مساهمي الشركة األم

 227,665 499,186  المسيطرة حقوق الملكية غير

  2,224,012 1,792,730 

    العائد األساسي والمخفف للسهم

 0،49 54،0 46،11 )منسوب لمساهمي الشركة األم( 

    )لاير قطري لكل سهم(



 
Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 بيان الدخل الشامل الموحد 

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءاً  47إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

- 2 - 

 

 2018 2019 إيضاح 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    

 1,792,730 2,224,012  ربح السنةصافي 

    

    بنود الدخل الشامل األخرى

    الربح أو الخسارةالبنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى 

 142 (4,446) 26 الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي الجزء

الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة  )الخسارة الشاملة( بنود حصة من

 4,081 (27,211) 26 المشتركوشركات المشروع 

 (1,712,009) 572,849 26 فروقات من تحويل عمالت أجنبية

 
 تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارةالبنود التي لن 

 

  

حقوق الملكية بالقيمة  في أدوات صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات

 29,723 (12,616) 26 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 54,244 (3,658) 26 صافي التغيرات في القيمة العادلة إلحتياطي منافع الموظفين

 (1,623,819) 524,918  الضريبة من بالصافي - (الشاملة الخسارةالدخل الشامل ) بنود

 168,911 2,748,930  للسنة الشامل الدخل إجمالي

    

    إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:

 128,412 2,169,270  مساهمي الشركة األم

 40,499 579,660  حقوق الملكية غير المسيطرة

  2,748,930 168,911 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 بيان المركز المالي الموحد 

  2019ديسمبر  31في  كما

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءاً  47إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2018 2019 إيضاح 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    المـوجـودات

    الموجودات غير المتداولة

 27,207,493 27,045,039 12 ممتلكات وآالت ومعدات

 26,656,686 26,319,887 13 وشهرة موجودات غير ملموسة

 -- 6,033,848 14،(1،2،3) موجوداتحق إستخدام 

 52,802 58,007 15 ستثمارات عقاريةإ

 2,146,946 1,971,912 16 مشروع مشتركشركات إستثمارات في شركات زميلة و

 947,237 904,440 17 الملكية حقوق أدوات – مالية موجودات

 858,994 732,243 18 موجودات غير متداولة أخرى

 569,892 658,851 19 موجودات ضريبة مؤجلة

 151,806 194,971 20  وموجودات عقودتكاليف 

 58,591,856 63,919,198  إجمالي الموجودات غير المتداولة
  

  

    الموجودات المتداولة

 643,061 557,305 21 مخزون

 312,070 345,919 20 وموجودات عقودتكاليف 

 8,233,543 8,360,840 22 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 17,493,273 14,716,148 23 أرصدة لدى بنوك ونقد

  23,980,212 26,681,947 

 25,672 82,212  موجودات محتفظ بها برسم البيع

 26,707,619 24,062,424  إجمالي الموجودات المتداولة

    

 85,299,475 87,981,622  الموجوداتإجمالي 

    

    حقوق الملكية

 3,203,200 3,203,200      24 رأس المال

 12,434,282 12,434,282 )أ( 25 إحتياطي قانوني

 606,299 550,809 )ب( 25 إحتياطي القيمة العادلة

 22,031 5,975 (ج) 25 إحتياطي منافع الموظفين

 (7,805,451) (7,314,294) (د) 25 أجنبية عمالت تحويل إحتياطي

 1,252,304 1,299,489 )هـ( 25 إحتياطيات قانونية أخرى

 12,496,038 12,947,508  أرباح مدورة

 22,208,703 23,126,969  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 5,968,984 5,978,017  حقوق الملكية غير المسيطرة

 28,177,687 29,104,986  إجمالي حقوق الملكية

 

 

 

 





 

Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 الموحد   بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2019ديسمبر  31في المنتهية للسنة 

  من هذه البيانات المالية الموحدة  اليتجزأ تشكل جزءاً  47إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم 

 إحتياطي قانوني رأس المال 

إحتياطي القيمة 

 العادلة

إحتياطي منافع 

 الموظفين

 إحتياطي تحويل

 عمالت أجنبية

إحتياطيات قانونية 

 اإلجمالي مدورةأرباح  أخرى

ملكية الحقوق 

 مسيطرةالغير 

إجمالي حقوق 

 الملكية

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 28,177,687 5,968,984 22,208,703 12,496,038 1,252,304 (7,805,451) 22,031 606,299 12,434,282 3,203,200  2019يناير  1كما في 

           أثر التغير في السياسات المحاسبية:

للمعيار الدولي للتقارير المالية المبدئي لتطبيق ا

 (427,330) (10,827) (416,503) (416,503) -- -- -- -- -- -- (16رقم )

 27,750,357 5,958,157 21,792,200 12,079,535 1,252,304 (7,805,451) 22,031 606,299 12,434,282 3,203,200 * 2019يناير  1الرصيد المعّدل كما في 

 2,224,012 499,186 1,724,826 1,724,826 -- -- -- -- -- -- السنةربح 

 524,918 80,474 444,444 -- -- 491,157 (3,079) (43,634) -- --  خرىدخل الشامل )الخسارة الشاملة( األبنود ال

 2,748,930 579,660 2,169,270 1,724,826 -- 491,157 (3,079) (43,634) -- -- للسنةإجمالي الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( 

ستثمارات بالقيمة العادلة  من إاألرباح المحققة من 

المعاد تدويرها  األخرى خالل بنود الدخل الشامل

 -- -- -- 11,856 -- -- -- (11,856) -- -- إلى األرباح المدورة

 إلى اتدويره المعاد الموظفين منافع حتياطيإ

 -- -- -- 12,977 -- -- (12,977) -- -- -- المدورة األرباح

تعامالت مع مساهمي الشركة األم، مدرجة مباشرة 

 في حقوق الملكية

      

 

   

 (800,800) -- (800,800) (800,800) -- -- -- -- -- -- (34 رقم )اإليضاح 2018توزيعات أرباح لسنة 

 -- -- -- (47,185) 47,185 -- -- -- -- -- المحول الى اإلحتياطات القانونية األخرى

مسيطرة، الغير  حقوق الملكيةتعامالت مع 

 مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

          

التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة 

 (808) (491) (317) (317) -- -- -- -- -- -- تابعة

التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة 

 8,831 -- 8,831 8,831 -- -- -- -- -- -- تابعة في شركة زميلة 

 (559,022) (559,022) -- -- -- -- -- -- -- -- 2018توزيعات أرباح لسنة 

 مدرجةمعامالت مع غير مالكين المجموعة، 

 مباشرة في حقوق الملكية

          

 (1,802) (287) (1,515) (1,515) -- -- -- -- -- -- محّول لدعم صندوق إتحاد الموظفين

محول لدعم صندوق األنشطة اإلجتماعية 

 (40,700) -- (40,700) (40,700) -- -- -- -- -- -- والرياضية 

 29,104,986 5,978,017 23,126,969 12,947,508 1,299,489 (7,314,294) 5,975 550,809 12,434,282 3,203,200 2019 ديسمبر 31كما في 

ً  المجموعة طبقت*   ً . 2019 يناير 1 من إعتباراً  (16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار مبدئيا  .((1,2,3)إيضاح رقم ) اإلفتتاحية األرصدة ضمن المتراكم التأثير إدراج تم وقد المقارنة أرقام تعديل إعادة يتم لم المختارة، اإلنتقال لطريقة  وفقا



 
 
 
 

Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 (تتمة)بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

  من هذه البيانات المالية الموحدة  اليتجزأ تشكل جزءاً  47إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم 

 قانوني إحتياطي رأس المال 

القيمة  إحتياطي

 العادلة

منافع  إحتياطي

 الموظفين

تحويل  إحتياطي

 عمالت أجنبية 

إحتياطيات 

 اإلجمالي أرباح مدورة قانونية أخرى

حقوق الملكية غير 

 المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري قطري  ألف لاير ألف لاير قطري 

 29,585,110 6,532,272 23,052,838 12,000,973 1,202,508  (6,298,501)  (12,497) 522,873 12,434,282 3,203,200 2018يناير  1في 

           أثر التغير في السياسات المحاسبية:

 225,540  (4,004) 229,544 229,544 -- -- -- -- -- -- ( 15التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

  (38,303)  (17,320)  (20,983) 99,835 -- -- -- (120,818) -- -- ( 9التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 29,772,347  6,510,948 23,261,399 12,330,352 1,202,508 ( 6,298,501) ( 12,497) 402,055 12,434,282 3,203,200 * 2018يناير  1كما في  معدّلالالرصيد 

 1,792,730 227,665 1,565,065 1,565,065 -- -- -- -- -- -- السنةربح 

 (1,623,819) (187,166) (1,436,653) -- -- (1,506,950) 34,528 35,769 -- -- األخرى )الخسارة الشاملة( بنود الدخل الشامل

 168,911 40,499 128,412 1,565,065 -- (1,506,950) 34,528 35,769 -- -- للفترة )الخسارة الشاملة( إجمالي الدخل الشامل

الخسائر المحققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود 

 -- -- -- (168,475) -- -- -- 168,475 -- -- الدخل الشامل األخرى المعاد تدويرها إلى األرباح المدورة

تعامالت مع مساهمي الشركة األم، مدرجة مباشرة في حقوق 
           الملكية

 (1,121,120) -- (1,121,120) (1,121,120) -- -- -- -- -- -- (34)اإليضاح رقم  2017توزيعات أرباح لسنة 

 -- -- -- (49,796) 49,796 -- -- -- -- -- األخرى القانونية اإلحتياطات الى المحّول

تعامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة، مدرجة مباشرة في 

           حقوق الملكية

 61,075 65,708 (4,633) (4,633) -- -- -- -- -- -- التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

 (36,178) (36,178) -- -- -- -- -- -- -- -- **فقدان السيطرة على شركة تابعة خسارة في 

 (5,870) -- (5,870) (5,870) -- -- -- -- -- -- *** التغير في الحصة المحتفظ بها في شركة زميلة

 شركتها في زميلة لشركة المسيطرة غير الملكية حقوق في التغير

 2,029 -- 2,029 2,029 -- -- -- -- -- -- التابعة

 (611,635) (611,635) -- -- -- -- -- -- -- -- 2017توزيعات أرباح لسنة 

معامالت مع غير مالكين المجموعة، مدرجة مباشرة في حقوق 

           الملكية

 (2,247) (358) (1,889) (1,889) -- -- -- -- -- -- محّول لدعم صندوق إتحاد الموظفين

 (49,625) -- (49,625) (49,625) -- -- -- -- -- -- والرياضية اإلجتماعية األنشطة صندوق  لدعم محّول

 28,177,687 5,968,984 22,208,703 12,496,038 1,252,304 (7,805,451) 22,031 606,299 12,434,282 3,203,200 2018 ديسمبر 31كما في 

 ضمن األرصدة اإلفتتاحية. وفقاً  لطريقة اإلنتقال المختارة، لم يتم إعادة تعديل أرقام المقارنة وقد تم إدراج التأثير المتراكم .2018يناير  1إعتبارًا من  (9)والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (15)طبقت المجموعة مبدئياً المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *  

 ، وبالتالي تم إستبعادها من عملية التوحيد. إن اإلستثمار المتبقي تم معاملتة كإستثمار في شركة زميلة.2018أبريل  1** فقدت المجموعة سيطرتها على إحدى شركاتها التابعة بتاريخ   

 إلتفاقية المساهمين. وذلك، 2018أغسطس  8حصة المجموعة في إحدى الشركات الزميلة في  خفض ***   



 
 
 
 
 

Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 بيان التدفقات النقدية الموحد  

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءاً  47إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2018 2019 إيضاح 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    األنشطة التشغيلية

 2,277,691 2,646,103  الربح قبل ضريبة الدخل

    :تعديالت

 8,000,497 8,587,649 7 إستهالك وإطفاء

 (43,750) (8,003) 9 أرباح توزيعات إيرادات

 وموجودات أخرى مالية موجودات قيمة الشهرة و خسارة تدني

23،16،13

،12 345,767 201,004 

 129 109  من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةربح 

الربح أو القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل في تغير ال

 الخسارة

 

18,640 (30,554) 

 (235,969) --  شركة تابعة على السيطرة فقدانربح من 

 (42,783) (89,880)  ربح من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 1,732,802 2,087,666 8 صافي تكاليف تمويل

 213,291 151,363 29 مخصص لمنافع الموظفين

 342,590 231,337 6 مخصص لتدني قيمة ذمم تجارية مدينة

بالصافي من  –حصة من نتائج شركات زميلة وشركات مشروع مشترك 

 (488,737) (57,072) 16 الضريبة

  11,926,211 13,913,679  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

    

    :التغيرات في رأس المال العامل

 36,562 85,756  التغير في المخزون

 (696,849) (217,209)  التغير في الذمم التجارية المدينة واألخرى

 (199,333) (77,014)  وموجودات عقود تكاليفالتغير في 

 (451,291) 887,622  التغير في الذمم التجارية الدائنة واألخرى

 (9,959) (30,004)  عقود التغير في مطلوبات

 

 

  

 10,605,341 14,562,830  النقد من عمليات التشغيل

 (2,007,548) (2,126,334)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (236,098) (170,382) 29 منافع موظفين مدفوعة

 (494,608) (506,014)  ضريبة دخل مدفوعة

 7,867,087 11,760,100  األنشطة التشغيليةصافي النقد من 



 
 

Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 الموحد )تتمة(بيان التدفقات النقدية 
  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءاً  47إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2018 2019 إيضاح 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    األنشطة اإلستثمارية

 ( 4,664,779) (5,657,301) 12 اإلستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات

 (577,179) (478,536) 13 اإلستحواذ على موجودات غير ملموسة

 (21,519) (16,272)  إستثمار في شركة زميلة

 (550) --  إستثمار في شركات مشروع مشترك

 (18,221) (6,555)  حقوق ملكية –إستثمار إضافي في الموجودات المالية 

  159,539 167,898  ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من إستبعاد 

 43,310 21,344  متحصالت من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 51,649 (68,777)  المقيدةالحركة في الودائع 

 428,286 (110,330)  الحركة في الودائع قصيرة األجل 

 (155,079) (174,152)  الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

 400,323 119,387  مستلمة أرباح توزيعات

 360,624 316,427  فوائد مستلمة

 (3,993,596) (5,886,867)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    

    (1) األنشطة التمويلية

 56,956 --  متحصالت من حقوق إصدار شركة تابعة

 4,119 --  شركة تابعة أسهم متحصالت من إصدار

 -- (808)  على حقوق ملكية غير مسيطرة إلستحواذا

 9,103,504 10,141,788  وتسهيالت قروض من متحصالت

 (11,931,283) (16,664,562)   سداد قروض وتسهيالت

 -- (1,265,585) 32 إيجار لمدفوعات رئيسية عناصر

 (12,949) (30,028) 28 إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة

 (1,121,120) (800,800) 34 توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم

 (611,635) (559,022)  مدفوعة لمساهمات حقوق ملكية غير مسيطرة توزيعات أرباح

 (458,912) 364,467  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

 (4,971,320) (8,814,550)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

  (1,097,829) (2,941,317)  صافي التغير في النقد وشبه النقد

    

 535,369 (237,944)  أثر التغير في تقلبات سعر الصرف

 17,095,602 16,533,142  يناير 1النقد وشبه النقد كما في 

 16,533,142 13,353,881 23 ديسمبر 31النقد وشبه النقد في 

 

 ( لتفاصيل المعامالت غير النقدية.23اإلطالع على إيضاح رقم )يرجى  (1)

 الناتجة من األنشطة التمويلية.تسوية المطلوبات  والذي يظهر( 47يضاح رقم )إ على اإلطالعيرجى  (2)
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 الشركة الصادر عنها التقرير .1

 13والقائمة في دولة قطر بموجب القانون رقم  1987يونيو 29تم إنشاء المؤسسة القطرية العامة لإلتصاالت )"المؤسسة"( في 

برج الخليج  100لتقديم خدمات اإلتصاالت المحلية والدولية داخل دولة قطر. إن مكتب المؤسسة المسجل يقع في  1987لسنة 

 الغربي، الدوحة، دولة قطر.
 

 1998نوفمبر  25تم تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة قطرية بإسم شركة إتصاالت قطر )كيوتل( )ش.م.ق.( )"الشركة"( في 

  . 1998( لسنة 21بموجب القانون رقم )

 

 )ش.م.ق.(. تمت الموافقة على هذا التغيير كما ينبغي من قبل Ooredoo، تم تغيير اإلسم القانوني للشركة إلى 2013في يونيو

  . 2013مارس  31مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاريخ 
 

)ش.م.ق.ع.(، لكي تمتثل مع أحكام القانون الجديد  Ooredoo)ش.م.ق.( إلى  Ooredooقامت الشركة بتغيير إسمها القانوني من 

 .2015يوليو  7الصادر في 

 

ً  المعروفة) اإلتصاالت تنظيم هيئة قبل من مرخصة إتصاالت خدمة مقدم هي الشركة إن  لإلتصاالت األعلى بالمجلس سابقا

 بصفتها. قطر دولة في المحمول والهاتف الثابت الهاتف إتصاالت خدمات من كالً  لتقديم( قطر تي سي آي) المعلومات وتكنولوجيا

 قانون) 2006 لعام( 34) رقم قانون بموجب اإلتصاالت تنظيم هيئة تنظمها الشركة وأنشطة أعمال فإن مرخص خدمة مقدم

 .المطبق التنظيمي العمل وإطار( اإلتصاالت

 

ً  إليهم يشار) التابعة شركاتها مع الشركة تعمل  قطر دولة في ودولية محلية إتصاالت خدمات تقديم في"( المجموعة" بـ جميعا

 .للمجموعة األم الشركة هي( م.م.ذ) القابضة قطر شركة إن. أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة آسيا في أخرى ومناطق

 

 ً  اإللتزام المدرجة الشركات على يتوجب ،2018 مايو من إعتباراً  المالية، لألسواق قطر هيئة عن الصادر التعديل مع تماشيا

 في المدرجة القانونية والهيئات للشركات الحوكمة قانون ذلك في بما الصلة ذات والتشريعات المالية قطر أسواق هيئة بقانون

 .الحوكمة دليل لمتطلبات لإلمتثال المناسبة الخطوات بإتخاذ المجموعة قامت(. الحوكمة دليل) الرئيسية السوق

 

 إدارة مجلس قرار حسب 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة المالية البيانات إصدار على الموافقة تمت

 .2020 فبراير 13 في الصادر المجموعة

 أساس اإلعداد  .2

 اإللتزامبيان  (أ)

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية وأحكام 

 والنظام األساسي للشركة. المعمول بها قانون الشركات التجارية القطري
 

 القياس أساس )ب( 

 ما يلي:بإستثناء  تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 ؛العادلة من خالل الربح و الخسارة والقيمة االخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة ، المصنفةالملكية حقوق أدوات  

 و المشتقات المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة؛ 

  والتي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. األجل طويلة تحفيزية نقاط أساس على مدفوعاتمطلوبات 

 
تستند التكلفة التاريخية على أساس القيمة العادلة للمقابل المحّول عند تبادل السلع والخدمات. إن الطرق المتبعة في قياس القيمة 

 (.40(العادلة تظهر بشكل مفّصل في اإليضاح رقم 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج( 

وإن جميع المعلومات المالية التي تم عرضها  ،وهي العملة الوظيفية للشركة تم عرض البيانات المالية الموحدة بالريال القطري

 إلى أقرب ألف لاير قطري، مالم تتم اإلشارة خالفاً لذلك. فيها تقريب جميع المبالغفي هذه البيانات المالية الموحدة، قد تم 
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  )تتمة( اإلعداد أساس    . 2

 ستخدام التقديرات واألحكامإ )د(

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة حتى تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة أن تستخدم أحكاماً وتقديرات 

وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الصادر عنها 

 فعلية عن هذه التقديرات.التقرير. قد تختلف النتائج ال
 

عتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي اإلتتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم 

 فيها المراجعة وأية فترة مستقبلية تتأثر بها.تتم 
 

عند تطبيق السياسات المحاسبية ذات  الهامةبشكل خاص فإن المعلومات عن المجاالت الهامة لعدم التأكد من التقديرات واألحكام 

 .(42)على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة قد تم إدراجها في اإليضاح رقم  ةجوهرياألثر األكثر 
 

  الهامةالسياسات المحاسبية      .3

ً عيجم إليهم)"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار  ع.ش.م.ق. Ooredooتتكون البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية لشركة   ا

 بـ "المجموعة"(. تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل منتظم على جميع الفترات التي تم عرضها 

في هذه البيانات المالية الموحدة وقد تم تطبيقها بشكل منتظم من قبل شركات المجموعة، خالفا ً لذالك(  ما لم يتم اإلفصاح عنه)

كان ذلك ضرورياً لجعل سياساتها المحاسبية تتوافق مع تلك  حيثماوكما تم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة 

  المستخدمة من قبل المجموعة. 
 

 توحيد الأساس  1،3

المسيطر عليها من قبل الشركة ) بما في  منشآتتحتوي البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة، والبيانات المالية لل

 تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة: .شركاتها التابعةالمنّظمة(، و المنشآتذلك 

 سيطرة على الشركة المستثمر بها؛ 

  في أعمال الشركة المستثمر بها؛ و مشاركتهامعرضة، أو لديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة  نتيجة  

 لديها المقدرة على إستخدام نفوذها، في التأثير على عوائد الشركة المستثمر بها. 
 

كانت هنالك حقائق وظروف تدل على  تقوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها ، إذا

 وجود تغيرات على أحد أو كل العناصر الثالثة المذكورة أعاله.
 

عندما يكون للشركة حقوق تصويت أقل من األغلبية في شركة مستثمر بها، تتحقق لها السيطرة عندما تمتلك حقوق تصويت كافية 

توجيه أنشطة الشركة المستثمر بها. تأخذ الشركة بعين اإلعتبار جميع لكي تؤثر بشكل عملي ويكون لها المقدرة بشكل منفرد على 

الحقائق والظروف ذات الصلة، في تقييم فيما إذا كان لها أو لم يكن لديها حقوق تصويت كافية لمنحها السيطرة على الشركة 

 المستثمر بها، حيث يتضمن ذلك مايلي:
 

  الحصص الموزعة بين مالّك حقوق التصويت األخرى؛ حجم حقوق التصويت للشركة بالتناسب مع الحجم و 

 حقوق التصويت التي يتوقع أن تتملكها الشركة، حقوق التصويت األخرى أو من األطراف األخرى؛ 

 حقوق ظهرت من ترتيبات تعاقدية؛ و 

  النشاطات ذات الصة أية حقائق أو ظروف أخرى تدل على أن الشركة تمتلك المقدرة في الوقت الحالي أو ال تمتلكها، لتوجيه

 في الوقت الذي يجب أن يتم فيه إتخاذ القرار، ويتضمن ذلك نمط التصويت المتبع خالل إجتماعات المساهمين السابقة.
 

يتم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة إبتداءاً من حصول الشركة على السيطرة في الشركة التابعة، ويتوقف التوحيد عندما تفقد 

يطرتها على الشركة التابعة. على وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم اإلستحواذ عليها الشركة س

أو إستبعادها خالل السنة، في بيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى 

 يطرة على الشركة التابعة. التاريخ الذي تتوقف الشركة فيه عن الس
 

إن الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى يتم توزيعها على مالّك الشركة وعلى حقوق الملكية غير المسيطرة. 

إذا نتج عن ذلك يتم توزيع إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة على مالّك الشركة وعلى حقوق الملكية غير المسيطرة، حتى 

 في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. عجز

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتوافق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية 

 للمجموعة.

ذات  موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية وإيرادات ومصاريف والتدفقات النقدية عد بشكل كامليستبعند توحيد البيانات المالية 

 . أعضاءهابين  معامالتوالتي نتجت عن البالمجموعة باألطراف ذات العالقة  الصلة
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 )تتمة( لسياسات المحاسبية الهامةا   .3

 )تتمة(أساس التوحيد  1،3

 والشهرة األعمال دمج )أ(

دمج األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ وذلك عندما تنتقل السيطرة للمجموعة. تقاس تكلفة  عنبالمحاسبة تقوم المجموعة 

اإلستحواذ بالقيمة العادلة وكذلك لصافي الموجودات المحددة والمستحوذ عليها وألية حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة 

شراء  صفقة وية. يتم اإلعتراف بأي ربح نشأ من عمليةبصورة سن ناشئةالقيمة ألية شهرة  تدنيفحص . يتم عليهاالمستحوذ 

كمصروف عند تكبدها إالّ إذا إرتبطت بإصدار أوراق  المعاملةمباشرةً في بيان الربح أو الخسارة الموحد. تعامل تكاليف مربحة 

 دين أو أسهم.
 

عتراف بتلك المبالغ من خالل الربح أو اإليتم  بالعمومول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات قائمة مسبقاً. ال يتضمن المقابل المحّ 

 الخسارة.
 

بقيمته العادلة في تاريخ اإلستحواذ. في الحالة التي يتم فيها تصنيف المقابل المحتمل على أنه  يتم قياسه هدفعأي مقابل محتمل  إن

 إلتزام أو كأصل المصنفة المحتملة المبالغ تعتبرالتسوية ضمن حقوق الملكية.  المحاسبة عنحقوق ملكية عندها ال يعاد قياسه ويتم 

 عترافاإل مع العادلة بالقيمةيتم قياسها حيث  مالية، األدوات (9رقم ) المالية للتقارير الدولي المعيار نطاق ضمنوهي  مالية أداة

ً وفق الخسارة أو الربح بيان في العادلة القيمة في بالتغيرات  ئةراطلا لمبالغا سقيا ميت. (9) رقم المالية للتقارير الدولي رللمعيا ا

 راتلتغيا إدراج مع ريرتق لک يخرتا في لةدلعاا بالقيمة  (9رقم ) لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا قاطن نضم رتعتب ال لتيا رىألخا

 .رةلخساا أو بحرلا بيان في لةدلعاا لقيمةا في
 

في المقابل المحّول والمبلغ المعترف به كمساهمات غير مسيطرة تقاس الشهرة مبدئياً بالتكلفة، حيث أنها تمثل إجمالي الزيادة 

من مطلوبات. إذا كانت  تكبدهتم  وأية مساهمات محتفظ بها سابقاً عن ما تم تحديده من صافي الموجودات المستحوذ عليها وما

إذا قمنا باإلعتراف بكافة  مافي نعيد تقييم، فإنّنا المّحولأعلى من إجمالي المقابل  عليها القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ

ات المستخدمة في قياس ءمن مطلوبات بالشكل الصحيح ونقوم بمراجعة اإلجرا تكبده ما تمالموجودات المستحوذ عليها وكافة 

تحوذ عليها عن المبالغ المعترف بها عند تاريخ اإلستحواذ. إذا مازالت نتيجة إعادة التقييم تظهر زيادة في صافي الموجودات المس

 الربح أو الخسارة.مربحة ضمن شراء  صفقةيتم اإلعتراف بربح من المّحول فإنه إجمالي المقابل 
 

إذا لم تكتمل المحاسبة المبدئية لدمج األعمال حتى نهاية فترة التقرير والتي تشكل الفترة التي حدث فيها الدمج، فإنّنا سنقوم بعرض 

ة في البيانات المالية الموحدة. خالل فترة قياسها، والتي ال تزيد عن مدة سنة من إحتسابها بقيمة مبدئيكتمل عملية البنود التي لم ت

ة المعترف بها في تاريخ اإلستحواذ بأثر رجعي لكي تعكس المعلومات التي تم الحصول لمبدئييتم تعديل القيمة ا، تاريخ اإلستحواذ

ذلك سيكون مؤثراً على قياس المبالغ  أنبة في تاريخ اإلستحواذ وإذا تم التأكد عليها حول الحقائق والظروف التي كانت موجود

المعترف بها إعتباراً من ذلك التاريخ. خالل فترة القياس نقوم باإلعتراف بالموجودات أو المطلوبات اإلضافية إذا حصلنا على 

وإذا تبين ذلك سينتج عنه اإلعتراف بالموجودات  ذظروف كانت موجودة في تاريخ اإلستحوا معلومات جديدة حول وجود حقائق أو

 والمطلوبات إعتباراً من ذلك التاريخ.
 

القيمة للشهرة  تدني فحصالقيمة. لغرض  تدنيل التراكميةبعد اإلعتراف المبدئي تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها الخسائر 

دمج بغض النظر الأن تستفيد من  مولدة للنقد متوقعالمكتسبة من دمج األعمال ومن تاريخ اإلستحواذ، سيتم توزيعها على وحدات 

 .لتلك الوحدات تخصيصها عن ما إذا كانت الموجودات األخرى أو المطلوبات المستحوذ عليها قد تم
 

 فحصالمبدئي، فلن يتم  اإلعتراف إكتماللنقد المحددة بسبب عدم ل المولدةوحدات الإذا لم يتم بعد توزيع الشهرة المكتسبة على 

الوحدة المولدة للنقد من توزيع القيمة الدفترية للشهرة على  تمكنناالقيمة  تدنيلإذا تواجدت مؤشرات  إإلتدني قيمة الشهرة المبدئية 

 على توزيع شهرة . أينما تمدمج األعمال الضمنية عند منافعالمتوقع أن تستفيد من من التي دات المولدة للنقد الوحأو مجموعة 

فإن الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة سوف تظهر ضمن القيمة جزء من عمليات هذه الوحدة تم إستبعاد والوحدة المولدة للنقد 

الشهرة المستبعدة في مثل هذه الظروف يتم قياسها بناءاً  إن الخسارة من إستبعاد هذه العملية.الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو 

 .الوحدة المولدة للنقدمن للعملية المستبعدة والجزء المتبقي  مماثلة على قيمة
 

 غير المسيطرة حقوق الملكية ب() 

 دةحدوالم المستحوذ عليها الشركة موجوداتصافي  منبحصتها التناسبية  في حقوق الملكية غير المسيطرةحقوق الملكيّة تقاس 

 التغيرات في مساهمة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعاملة يتم إحتساب تاريخ االستحواذ. في

 ملكية. حقوق
 

 الشركات التابعة )ج(

يكون  أن أو ،إلى تعرضهافي حالة منشأة تسيطر المجموعة على  المجموعة.التي تسيطر عليها المنشآت الشركات التابعة هي 

لديها حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة ولديها المقدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتها على 

موحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة إلى التاريخ الشركة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية ال

 الذي تتوقف فيه تلك السيطرة.



 
 

Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

- 12 - 

 

 )تتمة( لسياسات المحاسبية الهامةا   .3

 )تتمة(أساس التوحيد  1،3

 فقدان السيطرة )د( 

حقوق موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية بعتراف تقوم بإلغاء اإل هافإن عند فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة

 الربح أو الخسارةبيان عتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن ذلك في سيطرة ومكونات أخرى لحقوق الملكية. يتم اإلم غيرة ملكي

ً الموحد  بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. . تقاس أية مساهمة محتفظ بها في شركة تابعة سابقا

 

 مشروع مشتركشركات مساهمات في شركات زميلة و )هـ(

الشركات الزميلة هي المنشآت التي يكون للمجموعة فيها نفوذ هام، وليست مسيطرة أو لها سيطرة مشتركة عليها. إن النفوذ الهام 

هو عبارة عن نفوذ يسمح بالمشاركة في إتخاذ القرارات في السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر بها ولكنه اليمثل 

    لى تلك السياسات.      سيطرة أو سيطرة مشتركة ع

 

 اتالترتيب تلك سيطرة مشتركة على لدى األطراف التي لديهابحيث يكون  ةمشترك اتترتيب عبارة عن المشروع المشترك هوإن 

ً حقوق ة للسيطرة المشتركة على ترتيب ة المشتركة هي الموافقة التعاقديالسيطرإن  .المشتركة اتالترتيب تلك موجوداتفي صافي  ا

تتطلب موافقة باإلجماع من األطراف والتي تتواجد فقط حينما يكون هنالك قرارات يجب إتخاذها حول األنشطة ذات الصلة 

  بالسيطرة. المشاركة
 

اإلعتراف طريقة حقوق الملكية. يتم بإستخدام المشترك المشروع شركات وتتم المحاسبة عن المساهمات في الشركات الزميلة 

 ً المبدئي تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في اإلعتراف  بعد والتي تتضمن تكاليف المعاملة.بالتكلفة  بها مبدئيا

في  تدنيأي  روحاً منهاطمالمشترك المشروع شركات وفي الشركات الزميلة  ىخربنود الدخل الشامل األالربح أو الخسارة و

اإلعتراف المشترك التي تزيد عن مساهمة المجموعة ال يتم والمشروع خسائر الشركات الزميلة إن الفردية. اإلستثمارات قيمة 

في الشركات الزميلة لإلستثمارات  القيم الدفتريةإن . مقابل هذه اإللتزامات ضمنيةقانونية أو إلتزامات بها ما لم تتكبد المجموعة 

في الفترة التي يتم فيها ا في القيمة يتم شطبه تدنيالمشترك تتم مراجعتها بصورة منتظمة وفي حالة حدوث المشروع شركات و

 تحديد هذه الظروف.

 

القابلة للتحديد في الشركات الزميلة الموجودات أي فائض لتكلفة االستحواذ على حصة المجموعة في القيم العادلة لصافي إن 

أي  إن .اإلستثماركجزء من تكلفة وتدرج  ضمنية به كشهرةاإلعتراف يتم اإلستحواذ تاريخ المشروع المشترك في شركات و

شركات و القابلة للتحديد للشركات الزميلةلموجودات انقص في التكلفة إلى أقل من حصة المجموعة في القيم العادلة لصافي 

 .اإلستحواذفي بيان الربح أو الخسارة الموحد في سنة  إدراجهيتم اإلستحواذ في تاريخ  المشروع المشترك

 

مالية البيانات المالية أو البيانات الالمشترك تستند إلى أحدث المشروع شركات وحصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة إن 

 مشروعها ومطلوبات وموجودات نتائج في حصتها باحتساب المجموعة تقوم مستخرجة في تاريخ التقرير للمجموعة. المرحلية ال

 طريقة ستخدامبإ العادلة بالقيمة قياسها يتم ستثماريةإ ةمنشأ عن عبارة وهي ،للمجموعة المشتركة الشركات إلحدى المشترك

 .الملكية حقوق
 

األرباح والخسائر الناتجة من التعامالت الخارجة والداخلة بين المجموعة )متضمنة شركاتها التابعة الموحدة( وشركاتها إن 

مساهمات المجموعة  ودحدبللمجموعة فقط  الموحدة بها في البيانات الماليةاإلعتراف المشترك يتم  المشروعشركات والزميلة 

 المشترك. روعشالشركات الزميلة والمبمتعلقة الغير 

 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد )و(

األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة، وأية إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات إستبعاد يتم 

مقابل إستبعادها يتم  المشترك روعالمششركات و غير المحققة الناتجة من التعامالت مع الشركات الزميلةاألرباح إن المجموعة. 

غير األرباح ستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة إمساهمة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. يتم  بحدوداإلستثمار 

 في القيمة. تدنيالالمحققة ولكن فقط في حالة عدم وجود دليل على 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 أساس التوحيد )تتمة( 1،3

 )تتمة( المعامالت المستبعدة عند التوحيد )و(

 )ش.م.ق.ع.( تظهر كما يلي: Ooredooإن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة والواردة في البيانات المالية الموحدة لشركة 

 بلد التأسيس النشاط الرئيسي إسم الشركة التابعة

 نسبة مساهمة المجموعة الفعلية

ديسمبر  31

2019 

ديسمبر  31

2018 

شركة  -انفستمنت القابضة  Ooredooشركة 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شخص واحد 

 %100 %100 قطر شركة إستثمار لإلستثمارات العالمية ذ.م.م  Ooredooشركة 

 %100 %100 قطر خدمات إداريةشركة  ذ.م.م  Ooredooمجموعة 

Ooredoo  شركة  -جنوب شرق آسيا القابضة

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شخص واحد 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد  -الخليج الغربي القابضة

Ooredoo  آسيا لالستثمارات بي تي إي

 %100 %100 سنغافورة شركة إستثمار المحدودة 

 %100 %100 البحرين إستثمارشركة  شركة شخص واحد  –الدفنة القابضة 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد  -الخور القابضة

 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار آي بي هولدنجز المحدودة 

 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار ميانمار تاور القابضة Ooredooشركة 

 %100 %100 كيمانجزر  شركة إستثمار واي ترايب آسيا المحدودة

Ooredoo 100 %100 سنغافورة شركة إستثمار آسيا بي تي إي المحدودة% 

Ooredoo 100 %100 برمودا شركة إستثمار انترناشونال فاينانس ليمتد% 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد  -مينا انفستكوم

 الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش.م.ع.م 

"(Ooredoo )"55 %55 عمان شركة إتصاالت ُعمان% 

 %72،5 %72،5 قطر شركة إتصاالت ستار لينك ذ.م.م

 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع 

(Ooredoo )92،1 %92،1 الكويت شركة إتصاالت الكويت% 

 %92،1 %92،1 اإلمارات شركة إستثمار ذ.م.م -شركة الوطنية انترناشونال إف زد 

 %92،1 %92،1 الكويت شركة إتصاالت شركة البحر المتحدة ذ.م.م )فونو(
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 أساس التوحيد )تتمة(  1،3

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد )و( 

 بلد التأسيس النشاط الرئيسي إسم الشركة التابعة

 نسبة مساهمة المجموعة الفعلية

ديسمبر  31

2019 

ديسمبر  31

2018 

شركة  –شركة الوطنية الخليجية لإلستثمارات 

 %92،1 %92،1 البحرين شركة إستثمار شخص واحد

Ooredoo  83،3 %83،3 المالديف شركة إتصاالت مالديفز بي ال سي% 

شركة وارف تيلكوم انترناشونال بي في تي 

 %59،9 %59،9 المالديف شركة إتصاالت المحدودة

 Ooredooالوطنية تيلكوم الجزائر )الشركة 

 %74،4 %74،4 الجزائر شركة إتصاالت شركة شخص واحد –الجزائر( 

Ooredoo  92،1 %92،1 مالطا شركة إستثمار كونسورتيوم ليمتد% 

 %33،0 %0،39 ُعمان شركة إتصاالت SAOC(1)) )دقم داتا سنتر 

Ooredoo  92،1 %92،1 مالطا شركة إستثمار تونس القابضة المحدودة% 

 %100 %100 مالطا شركة إستثمار مالطا هولدنج ليمتد  Ooredooشركة 

Ooredoo  84،1 %84،1 تونس شركة إتصاالت تونس إس إيه% 

شركة االتصاالت الوطنية الفلسطينية للهاتف 

 Ooredoo"النقال، شركة مساهمة عامة )

 %45،4 %45،4 فلسطين شركة إتصاالت (2( )"فلسطين

 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار ريوود أنكوربوريشن

 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار نيوود إنكوربوريشن

 %49 %49 العراق شركة إتصاالت (3شركة ميديا تيليكوم ليمتد )فانوس( )

 %100 %100 العراق شركة إستثمار الرواد للخدمات العامة المحدودة 

 %64،1 %64،1 العراق شركة إتصاالت جي إس سيآسيا سيل لإلتصاالت بي 

 %86،1 %86،1 جزر كيمان شركة إستثمار واي ترايب ليمتد 

 .التالية الصفحة في الموحدة المالية البيانات في المدرجةو المتبقية التابعة للشركات عرض * تم
  



 
 

Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

- 15 - 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     .3

 أساس التوحيد )تتمة(    1،3

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد )تتمة(  )و(

 بلد التأسيس النشاط الرئيسي إسم الشركة التابعة

 نسبة مساهمة المجموعة الفعلية

ديسمبر  31
2019 

ديسمبر  31
2018 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار  شركة شخص واحد -برزان القابضة

 %100 %100 البحرين إستثمارشركة  شركة شخص واحد –لفان القابضة 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد –زكريت القابضة 

Ooredoo 100 %100 ميانمار شركة إتصاالت ميانمار ليمتد% 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد -الوكير القابضة 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد -الوكرة القابضة 

Ooredoo 100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار تمويل ليمتد% 

Ooredoo 100 %100 قطر خدمات إداريةشركة  آي بي ذ.م.م% 

Ooredoo  100 -- اإلمارات خدمات إداريةشركة  ذ.م.م –جلوبال سيرفسيز إف.زد% 

Ooredoo 100 %100 قطر خدمات إداريةشركة  ذ.م.م جلوبال سيرفسيز% 

 %100 %100 قطر شركة إستثمار ذ.م.مسيوال إنترناشيونال انفيستمنت 

 %92،1 %92،1 الكويت شركة إتصاالت شركة فاست لإلتصاالت ذ.م.م

Ooredoo  100 %100 ميانمار شركة إتصاالت ميانمار فينتش المحدودة% 

Ooredoo  100 %100 قطر شركة إستثمار القابضة لإلستثمارات العالمية ذ.م.م% 

 %100 %100 قطر شركة إستثمار شركة شرق الوكير ذ.م.م 

 %100 %100 قطر شركة إستثمار شركة شرق برزان ذ.م.م  

 %100 %100 قطر شركة إستثمار شركة مينا لإلستثمارات ذ.م.م 

 %100 %100 قطر شركة إستثمار شركة شرق الوكرة ذ.م.م 

Ooredoo 100 %100 قطر شركة إستثمار جنوب شرق آسيا لإلستثمارات ذ.م.م% 

 بي تي إندوسات ، تي بي كي 

 %65 %65 إندونيسيا شركة إتصاالت "( Ooredoo)"إندوسات 

 %65 %65 سنغافورة خدمات إداريةشركة  إندوسات سنغابور بي تي إي ليمتد 

 %64،9 %64،9 ندونيسياإ شركة إتصاالت بي تي أندوسات ميجا ميديا

 %65 %65 ندونيسياإ شركة إتصاالت بي تي استارون ميترا تيلكومينكاسي 

 %47 %47 إندونيسيا شركة إتصاالت (4بي تي أبليكانوسا لينتاسارتا  )"لينتارساتا"( )

 -- -- إندونيسيا شركة إتصاالت (4) بي تي أرتجاسا بيمبريان لإللكترونيات

 %32،9 %32،9 ندونيسياإ شركة إستثمار (4) بي تي لينتاس ميديا داناوا

 %64،9 %64،9 ندونيسياإ شركة إتصاالت بي تي إنترأكتيف فيجن ميديا

 %40،3 %40،3 ندونيسياإ شركة إستثمار (4بي تي بورتال بورسا ديجيتال )
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 أساس التوحيد )تتمة(  1،3

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد )تتمة( )و(

"(، بموجب  ُعمان Ooredoo)" ((S.A.O.Gشركة اإلتصاالت القطرية العُمانية للمجموعة سيطرة غير مباشرة من خالل  (1)

 المجموعة تعرض والتي ، الشركة هذه في السيطرة أو التصويت حقوق من٪ 51 من أكثر تمتلك التي ُعمان Ooredooحيازة 

 أعتبرت فقد لذا وبالتالي، عليها، سلطتها خالل من العائدات تلك على التأثير على القدرة وتعطي ستثماراتهاإ من متغيرة لعائدات

  .للمجموعة تابعة الشركة  هذه

على الشركة  سيطرتها بفرض، حيث قامت فلسطين Ooredooمن  (2018 سنة في %45،4) %45،4 نسبة المجموعة متلكت (2)

بموجب حيازة الوطنية  ،"(تصاالتلإل الوطنية)" عتصاالت المتنقلة ش.م.ك.لإلشركة الوطنية من خالل ملكيتها غير المباشرة لل

مما يؤدي  ."( فلسطين Ooredoo)"  الفلسطينية الوطنية االتصاالت شركة في التصويت حقوق من %51ألكثر من  تصاالتلإل

 Ooredooعلى  سيطرتهاخالل المقدرة على التأثير على هذه العائدات من  تمنحها عائدات متغيرةإلى إلى تعرض المجموعة 

 الوطنية هو القانوني سماإل أن من الرغمب)  2018 عام في فلسطين Ooredoo إلى فلسطين الوطنية تسمية إعادة تم فلسطين

  (.فلسطين

 %100ة في جزر كيمان بنسبة وهي مؤسسة لغرض خاص مسجل”( ريوود)”كوربوريشن إن قامت المجموعة بتأسيس ريوود (3)

من حقوق  %49ستثمارية في العراق. وقامت ريوود بشراء من حقوق التصويت للقيام بأنشطة إ (2018في سنة  100%)

 ،فانوسويت في شركة المجموعة تمتلك أقل من أغلبية حقوق التص بالرغم من أن ،في العراق "(فانوس)"التصويت في شركة 

في  فانوستفاقيات المساهمين والتي تم الدخول فيها بين شركة ريوود وشركة بموجب إسيطرتها  على فرض لديها المقدرة  فإن

منحها المقدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل تمما تعرض المجموعة إلى عائدات متغيرة  هذه اإلتفاقيةإن  العراق.

 .فانوسعلى شركة سيطرتها 

 ندوسات"(، بموجب حيازة إOoredooندوسات تي بي كيه )"إندوسات سيطرة غير مباشرة من خالل شركة بي تي إللمجموعة  (4)

Ooredoo  منحها المقدرة ستثمارها وتالمجموعة إلى عائدات متغيرة من إ مما يؤدي إلى تعرض ،هذه الشركات علىالسيطرة

 عتبرت هذه الشركات شركات تابعة للمجموعة. لذا فقد أ ،معليهسيطرتها على التأثير على هذه العائدات من خالل 
 

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة   2،3

 إجباري لة التي أصبحت سارية بشكل للتقارير المالية الجديدة والمعدّ المعايير الدولية  1،2،3

و تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة التالية، التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أ

 في هذه البيانات المالية الموحدة. 2019يناير  1 بعد

 بشأن الحالية اإلرشادات محل يحل والذي اإليجار، عقود ،(16) رقم المالية الدولي للتقارير المعيار المجموعة بتطبيق قامت

 تقاريرلل الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسيرو ،إليجاراتا ،(17) رقم الدولي المحاسبي المعيار ذلك في بما اإليجار، عقود

 اإليجار عقود (15فسيرات القياسية رقم )ولجنة الت إيجار، عقد على يحتوي الترتيب كان إذا بتحديد فيماوالمتعلق  (،4) رقم المالية

 هذا تطبيق تأثير توضيح تم. اإليجار لعقد القانونية المعامالت جوهر وتقييم (،27) رقم القياسية فسيراتالت ولجنة - التشغيلية

 .(1،2،3)إيضاح رقم  في الجديدة المحاسبية والسياسات المعيار

  أثر التطبيق – اإليجار عقود( 16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

 (17رقم ) الدولي المحاسبة معيار محل يحل والذي ،(16) رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار قامت المجموعة بتطبيق

 تقاريرلل الدولي المعيار إصدار تم. 2019 يناير 1 المبدئي في التطبيق تاريخ وذلك في الصلة، ذات والتفسيرات" إليجارات"ا

 الدولي المعيار. 2019 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات مفعوله يسريوالذي  2016 يناير في (16رقم ) المالية

 بشكل بها المرتبطة التعاقدية لتزاماتواإل والحقوق اإليجار عقود بجميع عترافاإل وجوب على ينص( 16) رقم المالية للتقارير

. أصل ذو قيمة منخفضةب يتعلق اإليجار عقد أن أو أقل أو شهراً  12 المدة إال أذا كانت للمجموعة، المالي المركز بيان في عام

 التمويلي أو التشغيلي اإليجار عقود في" اإليجارات" (17)رقم  الدولي المحاسبة معيار بموجب المطلوب التصنيف فإن وبالتالي،

 في. المستقبل في إيجار عقد لكل المتكبدة اإليجار بمطلوبات المستأجر يعترف ،لكل عقد إيجار. للمستأجرين بالنسبة إستبعاده يتم

ً  المستقبلية اإليجار لمدفوعات الحالية لقيمةبشكل عام ا يعادل ما وهو المؤجر، األصل ستخدامإ في الحق رسملة يتم المقابل،  مضافا

 .اإلنتاجي العمر مدى على إطفاؤه يتم والذي ،التقاعد المتعلق باألصل المؤجر لتزامإ ذلك في بما مباشرة، المنسوبة التكاليف إليها

 

 تقم لم وبالتالي معدّل، رجعي بأثر التعديل منهج بإستخدام( 16) رقم المالية للتقارير  الدولي المعيار بتطبيق المجموعة قامت

 .المعيار في المحددة اإلنتقالية األحكام بموجب به المسموح النحو على وذلك 2018 التقرير لفترة المقارنة أرقام بتعديل
 

 

 



 
 

Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

- 17 - 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(  2،3

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي أصبحت سارية بشكل إجباري )تتمة(  1،2،3

 اإليجار عقود (16رقم ) المالية لتقاريرل الدولي للمعيار المبدئي التطبيق أثر

 ألف لاير قطري 5,619,868 قامت المجموعة باإلعتراف بمبلغ (،16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إلى اإلنتقال عند

  الدولي المعيارب المبدئي عترافاإل أثر إن. يجارإ مطلوبات ألف لاير قطري 5,597,524ومبلغ  موجودات ستخدامكحق إ

 .أدناه موضح 2019 يناير 1 في كماالموحدة  المالية البيانات على (16) رقم المالية للتقارير

 

. للمستأجر التدريجي قتراضاإل سعر ستخدامبإ المخصومة المتبقية اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة مطلوبات اإليجار قياس تم

 . %7.38 كان 2019 يناير 1 في اإليجار مطلوبات على المطبق للمستأجرالتدريجي  قتراضلإل المرجح المتوسط معدل إن

 خارجلتعهدات اإليجار التشغيلي  تسوية من المجموعة عرض (16) رقم المالية للتقارير الدولي معيارلل إفصاح اإلنتقال يتطلب

 :التالي النحو على ،2019 يناير 1 من إعتباراً  اإليجار مطلوباتمع  2018 ديسمبر 31 في بيان المركز المالي

 

 
 ألف لاير قطري

 

 5,600,703 2018 ديسمبر 31 فيالمعدّل  التشغيلي اإليجار تعهدات

  

 4,153,509 2019 يناير 1 فيالتدريجي  قتراضاإل معدل ستخدامإب المخصوم
 887,538 2018 ديسمبر 31 في بها المعترف التمويلي اإليجار مطلوبات :يضاف
 )43,181( قصيرة األجل اإليجار عقود: يطرح
 )403( ذات القيمة المنخفضة للموجودات إيجار عقود: يطرح
 604,326 إستخدامها على نحو معقول المؤكد واإلنهاء التمديد خيارات :(يطرح) يضاف
 (4,265) سعر أو مؤشر أساس على المتغيرة اإليجار مدفوعات: يطرح

 5,597,524 2019 يناير 1 في بها المعترف اإليجار مطلوبات

  

  المكونة من : 

 4,900,488 غير المتداولة اإليجار مطلوبات

 697,036 المتداولة اإليجار مطلوبات

قامت المجموعة بإستخدام منهجاً مجمعاً عند  .لعدّ مُ ال رجعياألثر ال أساس على ستخداماإل بحق المرتبطة الموجودات قياس تم

ً  مطبقة الجديدة القواعد كانت لو كما الموجودات ستخدامإ حقبعض  قياس تماإلعتراف بحق إستخدام الموجودات.   حين في ،دائما

ً  تعديله وتم ،يجاراإل مطلوبات يعادل بمبلغ اآلخر البعض قياس تم ً  مدفوعة تأجير مدفوعات أي بمقدار أيضا  مستحقة أو مسبقا

 تعديل تتطلب مرهقة تأجير عقود هناك تكن لم. تاريخ التطبيق المبدئي فيبيان المركز المالي  في به المعترف اإليجار هذابـ تتعلق

 .المبدئي التطبيق تاريخ في الموجودات ستخدامإ حق

 :التالية الموجودات بأنواع به المعترف الموجودات ستخدامإ في الحق يتعلق

 2019يناير  1 2019 ديسمبر 31 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 1,840,837 2,137,456 األراضي والمباني

 3,594,491 3,765,723 موجودات التبادل والشبكة

 132,160 82,750 أجهزة المشتركين ومعدات أخرى

 47,919 52,380 (IRU) لغاءلإل الغير قابلة االستخدام حقوق

 5,619,868 6,033,848 موجودات إستخدام إجمالي حق
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   .3   

 (تتمة) والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  2،3   

 (تتمة) إجباري بشكل سارية أصبحت التي والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير  1،2،3

 اإليجار )تتمة( عقود (16رقم ) المالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار المبدئي التطبيق أثر

 إلىلاير قطري ألف  880,280 بقيمة والمعدات واآلالت الممتلكات تصنيف بإعادة المجموعة قامت ،نتقالاإل تاريخ في كما

، بلغت اإلضافات على حق إستخدام 2019 ديسمبر 31المنتهية في  خالل السنة. ((12) إيضاح رقم) موجودات ستخدامإ حق

 1,108,826 مبلغ حق إستخدام موجوداتوإطفاء  ستهالكإ قيمة بلغت حين فيألف لاير قطري.  1,595,425موجودات مبلغ 

 .لاير قطري لفأ

 

   : 2019 يناير 1في  الموحد المالي المركز بيان في التالية البنود علىأدى إلى التأثير  المحاسبية السياسة في يرإن التغ

 

 
 )زيادة )نقص

 ألف لاير قطري 
  بنود البيان المالي

 5,619,868 موجودات إستخدام حق

 (880,280) ومعدات وآالت ممتلكات

 31,742 مؤجلة ضريبة موجودات

 (297,223)  موجودات غير متداولة أخرى

 (149,505) وأخرى مدينة تجارية ذمم

 (416,503) مدورة أرباح

 (10,827) المسيطرة غير الملكية حقوق

 5,597,524 مطلوبات إيجار

 (709,569) أخرى متداولة غير مطلوبات

 (136,023) وأخرى دائنة تجارية ذمم

 

 31المنتهية في  للسنة الموحد الخسارة أو حالرب بيان في التالية البنود علىأدى إلى التأثير المحاسبية السياسة في التغيرإن 

  : 2019 ديسمبر

 

 
 )زيادة )نقص

 ألف لاير قطري 
  بنود البيان المالي

 955,069 تشغيل مصروفات

 115,857 وإدارية عمومية بيع، مصروفات

 (928,711) وإطفاء إستهالك

 (371,261) تمويل تكاليف صافي

 1,103 بالصافي – أخرى إيرادات

 43,062 الدخل ضريبة

 (184,881) الفترة ربح

  

 (139,331) األم الشركة مساهمي إلى المنسوب الربح

 (45,550) المسيطرة غير الملكية حقوق إلى المنسوب الربح

  

المعيار الدولي  تطبيقل كنتيجة 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الواحد للسهم 0.04 بمقدار السهم العائد على نخفضإ

 .((46( )إيضاح رقم )16) رقمللتقارير المالية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(   2،3   

 الموحدة المالية البيانات على جوهري تأثير وجود عدم مع المطبقة والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير 2،2،3

يناير  1للفترات السنوية التي في صبحت سارية المفعول أوالتي تم إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية التالية الجديدة والمعدلة 

البيانات المالية التي يتم  على جوهري تأثير أي له يكن لم المالية للتقارير الدولية المعايير هذه تطبيق إن او بعد ذلك. 2019

 المعامالت محاسبة على تؤثر أن ه من الممكنولكن السابقة في السنواتالتي تم اإلفصاح عنها و الحالية للسنوات عنها اإلفصاح

 .المستقبلية الترتيبات أو

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
   

 (9للتقارير المالية رقم )  المعيار الدوليالتعديالت على 
األدوات المالية المتعلقة بمميزات الدفع المسبقة مع 

 .التعويضات السلبية

 

( 9) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار تعديالت توضح
 بالدفعة تفي المسبق الدفع ميزة كانت إذا ما تقييم لغرض أنه

 للطرف يجوز ،األصل ومطلوبات لمخصصات الوحيدة
 تعويضات على الحصول أو دفع الخيار هذا يمارس الذي

. المسبق الدفع سبب عن النظر بغض المسبق للدفع معقولة
 التعويض مع المسبق الدفع ميزات تخفق ال أخرى، بعبارة
ً تلقائي السلبي  .والفائدة للمبلغ الوحيدة الدفعات ا

 

 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على التعديل يسري
 أحكام توجد. المبكر بالتطبيق السماح مع ، 2019 يناير

 مرة ألول التعديالت تطبيق وقت على بناءاً  محددة نتقاليةإ
 المالية للتقارير الدولي يارللمع األولي للتطبيق بالنسبة ،

 .(9) رقم

 

 2019يناير  1 

   
 (28التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )

اإلستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع 
 الشركات في األجل طويلة بالفوائد المتعلقة المشترك
 .المشترك المشروع وشركات الزميلة

 

 الدولي المعيار طبقت شركة أي أن التعديالت هذه توضح
 المعامالت على "األدوات المالية" ( 9) رقم المالية للتقارير
 اً جزء تشكل مشتركة شركة أو زميلة شركة في األجل طويلة
 المشروع أو الزميلة الشركة في اإلستثمار صافي من

 حقوق طريقة تطبيق يتم لمهذا في حال  ولكن ،المشترك
 .الملكية

 2019يناير  1 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 والمعّدلة )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة    2،3   

 )تتمة( الموحدة المالية البيانات على جوهري تأثير وجود عدم مع المطبقة والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير 2،2،3
 

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
   

على المعايير   2017-2015التحسينات السنوية دورة 
المعيار الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على 

والمعيار  إندماج األعمال (3)الدولي للتقارير المالية رقم 
 المشتركةالترتيبات  (11)للتقارير المالية رقم الدولي 

ضرائب الدخل   (12)والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .تكاليف اإلقتراض  (23)والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 :معايير أربعة على تعديالت السنوية التحسينات تتضمن

 ضرائب الدخل  (12) المعيار المحاسبي الدولي رقم

عواقب ضريبة  تدرك أن المنشأة على أن التعديالت توضح
الدخل الخاصة بتوزيعات األرباح على الربح أو الخسارة 

ً  الشامل اآلخر أو حقوق الملكية ، الدخل  الذي للمكان وفقا
 إلى أدت التي بالمعامالت األصل في المنشأة فيه اعترفت

 إذا عما النظر بغض الحال هو هذا. للتوزيع القابلة رباحاأل
 األرباح على تنطبق المختلفة الضرائب معدالت كانت

 .الموزعة وغير الموزعة

 قتراضاإلتكاليف  (23)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ال ددمح راضقتإ أي كناه نکا إذا نهأ تيالدلتعا ضحوت
 هزةجا لصلةا ذات الموجودات ونتک أن دبع ًقائما زالي

 يصبح راضالقتا هذا نفإ ، ودلمقصا لبيعا أو داملالستخ
 دعن األموال التي تقترضها المنشأة بشكل عام نم اً زءج

 .لعامةا اإلقتراضات علی سملةرلا دلمع إحتساب

 إندماج األعمال  (3)رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  توضح
 نشاط على سيطرة على ما منشأة تحصل عندما أنه 3

 متطلبات بتطبيق المنشأة تقوم ، يدار بشكل مشترك تجاري
 قياس إعادة ذلك في بما ، مراحل على إندماج األعمال

ً  بها محتفظال الفائدة  المشتركة العملية في( PHI) سابقا
 محتفظال الفائدة قياس إعادة عملية تتضمن. العادلة القيمةب

ً  بها  شهرة  أو موجودات أو مطلوبات أي( PHI) سابقا
 .المشتركة بالعملية تتعلق مدرجة غير

 2019يناير  1 

الترتيبات  (11)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المشتركة

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ولكن ليس له سيطرة  ، أنه عندما يقوم طرف مشارك( 11)

في عملية مشتركة هي عبارة عن عمل يحصل  ،مشتركة 
ال يقوم  ،على سيطرة مشتركة على هذه العملية المشتركة 

ً في العملية  الكيان بإعادة قياس الفائدة المحتفظ بها سابقا
 المشتركة

  

   
تعديل  (19) رقمالتعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
  .أو تقليص أو تسوية خطة منافع الموظفين

 
تتعلق ( 19التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 منافع خطة تسوية أو تقليص أو تعديلب بالمحاسبة الخاصة
 .الموظفين

 2019يناير  1 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(  2،3  

 )تتمة( الموحدة المالية البيانات على جوهري تأثير وجود عدم مع المطبقة والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير 2،2،3
 

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
   

عداد التقارير المالية  لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلتفسير 
 ضريبة الدخل:( عدم التيقن في معالجة 23رقم )

الربح الخاضع للضريبة )الخسائر  تحديد التفسير يتناول
 غير الضريبية والخسائر الضريبية( واألسس الضريبية

المستخدمة والمعدالت  يرغ يبيةئتمانات الضرالمستخدمة واإل
 يبةبشأن معالجة ضر ينهناك عدم يق يکونعندما  يبيةالضر

. وهي (12) رقمالمحاسبة الدولي  يارالدخل بموجب مع
 تتناول على وجه التحديد ما يلي:

 

  ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل
 جماعي.

 .إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضريبية 

  تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( والقواعد
الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة واإلئتمانات 

 الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية.

 والظروف الحقائق في التغير أثر. 

 2019يناير  1 

 

  المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3،2،3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية 
   

 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت -تعريف المادة 

 رقمو معيار المحاسبة الدولي  المالية البيانات عرض (1)

 واألخطاء التقديرات في التغييرات ، المحاسبية السياسات (8)
 .المحاسبية

 أو حذفها تم إذا جوهرية المعلومات" أن على الجديد التعريف ينص

 على معقول بشكل تؤثر أن المتوقع فمن ، إخفاءها أو إغفالها

 المالية للبيانات األساسيون المستخدمون يتخذها التي القرارات

 توفر والتي ، المالية البيانات تلك أساس على العامة لألغراض

 ."شخصية محددة تقارير إعداد حول مالية معلومات

 2020يناير  1 

 المالية لتقاريرل الدولي المعيار على تعديالت -تعريف العمل 

 األعمال دمج( 3) رقم

 يجب ، التجارية األعمال اعتبار يتم لكي أنه التعديالت توضح

 كحد ، واألصول األنشطة من متكاملة مجموعة تتضمن أن

 في كبير بشكل معًا تساهم موضوعية وعملية مدخالت ، أدنى

مجلس معايير المحاسبة  يوضح. مخرجات إنشاء على القدرة

 بدون توجد أن يمكن األعمال أن أيًضا (IASBالدولية )

 إلنشاء الالزمة والعمليات المدخالت جميع تضمين

 هذه على المطبقة والعمليات المدخالت أن أي. المخرجات

 إنشاء في المساهمة على القدرة" لها يكون أن يجب المدخالت

 ".مخرجات إنشاء على القدرة" من بدالً " مخرجات

 2020يناير  1 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(  2،3  

 )تتمة( والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمصدرة  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3،2،3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
   

( 3( و)2) رقم المالية للتقارير ةالدولي ريياالمع على التعديالت
 (8( و)1) رقمومعايير المحاسبة الدولية  ، (14و) (6و)
تفسير لجنة تفسيرات المعايير و (38و) (37( و)34و)

( 20و) (19و) (12) الدولية إلعداد التقارير المالية رقم
 هذه لتحديث( 32تفسيرات القياسية رقم )الولجنة  (22و)

 اإلطار من واإلقتباس يهإل بالمشار يتعلق فيما التصريحات
 من مختلف إصدار إلى فيه يشيرون الذي المكان تحديدأول

 .المفاهيمي اإلطار

 

 2020يناير  1 

: المالية األدوات (7) رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار
 (9) رقم المالية التقارير إلعداد الدولية والمعايير اإلفصاحات
 المالية األدوات

التعديالت المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح 
 (IBOR) البنوك بين الفائدة سعر

 2020يناير  1 

 

 عقود التأمين (17) رقم لتقارير الماليةل الدولي المعيار

قياس  (17)التقارير المالية رقم  إلعداديتطلب المعيار الدولي 
مطلوبات التأمين وفقًا للقيمة الحالية للوفاء وتوفر نهًجا أكثر 
اتساقًا للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه 
المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة والقائمة على 

 إلعدادلعقود التأمين. يحل المعيار الدولي  المحاسبية المبادئ
المعيار الدولي إلعداد محل  (17)التقارير المالية رقم 
 .2022يناير  1في  عقود التأمين( 4)التقارير المالية رقم 

 

  

 2022يناير  1

( 10) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت
( 28) رقم الدولي المحاسبي والمعيار الموحدة المالية البيانات

( 2011) مشتركة ومشاريع زميلة شركات في اإلستثمارات
 إلى المستثمر من بالموجودات المساهمة أو بيع بمعالجة تتعلق
 .المشترك مشروعه أو الزميلة شركته

تاريخ سريان المفعول تم تأجيله ألجل غير مسمى. مازال  
 يسمح بالتطبيق المبكر.

 

تتوقع اإلدارة بأن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سوف يتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تصبح 

من الممكن أن ال يكون لها أثر جوهري على ، أعالهكما تم تناولها ، قابلة للتطبيق، وأن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت

   البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

- 23 - 

 3.     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 يراداتاإل

 ستثناءبإ العميل، إلى الخدمات أو البضائع تحويل مقابل  الحصول عليه منشأةال تتوقع الذي للمقابا سساأ علی راداتإليا سقيا ميت

 تقديرها يتم والتي ،الكمياتصومات خو المتوقعة للخصوماتاإليرادات  تعديل يتم. األخرى أطراف عن نيابة المحصلة المبالغ

 .عميل إلى خدمة أو منتج في السيطرة بتحويل تقوم عندما اإليرادات المجموعة تدرج. الُمتوقعة أو التاريخية البيانات إلى إستناداً 
 

 ورسوم ،الرسائل وتبادل البث وإستخدام الشبكة دخول رسوم من األول المقام في تصاالتاإل خدمات من اإليرادات تتألف

 مع مجمعة وكحزم منفصل بشكل الخدمات تقديم يتم. الصلة ذات األخرى والخدمات تصال،واإل البيانات وخدمات التوصيل،

 .أجهزة أو /و خدمات
 

 بمعنى ،مستقلة بحد ذاتها كانت إذا منفصل بشكل الفردية والخدمات المنتجات بحساب المجموعة تقوم ،للحزم المجمعة بالنسبة

 يتم. منها ستفادةاإل يستطيع العميل كان وإذا المجمعة الحزمة في أخرى عناصر عن منفصل بشكل خدمة أو منتج تمييز يمكن أنه

 المستقلة البيع أسعار أساس على حزمة في (مستقلة بحد ذاتها أداء لتزاماتإ أي) وخدمات منفصل منتج بين المقابل تخصيص

 .بهم الخاصة
 

 أساس على والخدمات المنتجات ببيع المجموعة تقوم حيث الملحوظ السعر أساس علىبذاتهاالمستقلة  البيع أسعار تحديد يتم

 أسعار بتقدير المجموعة تقوم ،( العمالء والء برنامج ، المثال سبيل على) منفصل بشكل بيعها يتم ال التي للبنود بالنسبة. منفصل

 القائم على النهج أوالهامش  إلى باإلضافة التكلفة نهجأو  ل،عدّ المُ  السوق تقييم نهج مثل) أخرى طرق ستخدامإب المستقلة البيع

 (المتبقي

 :التالية الرئيسية القطاعات  من إيرادات على أساسي بشكل المجموعة تحصل
 

 خدمات الهاتف المحمول .1

 هذا في. االتصال ورسوم والبيانات، والرسائل البث، ستخدامإل محددةال بدالتال من عادةً  المحمول الهاتف خدمات عقود تتكون

 اإلعتراف يتم وبالتالي،. الخدمة بتنفيذ المجموعة تقوم بينما الوقت نفس في ويستهلكها الفوائد العميل يتلقى الترتيب، من النوع

 .الخدمات هذه تقدم فيها التي الفترة مدار على باإليرادات
 

 الخدمات الثابتة .2

. والهاتف التليفزيون وخدمات اإلنترنت، بشبكة واالتصال ،والتهيئة التركيب خدمات عادةً  تتضمن ثابتة خدمات المجموعة تقدم

 اإلعتراف يتم . التشفير فك جهاز أو / و التوجيه جهاز مثل مقفلة، غير أو مقفلة معدات مع عةُمجمّ بصورة تُقدم  الخدمات هذه

 االعتراف يتم حين في ،المحمول الهاتف خدمة عقود مثل العقد فترة مدار على المقفلة المعدات مع الثابتة الخدمات بإيرادات

 .العميل إلى السيطرة نقل عند المقفلة غير للمعدات باإليرادات

 قفلةالمبيع األجهزة غير  .3

 الخدمة عقود مع عةجمّ مُ  غيربصورة و منفصل بشكل تباع التي Mi-Fis و اللوحية واألجهزة الذكية الهواتف مثل األجهزة إن

 السيطرة نقل عند المقفلة غير األجهزة بيع بإيرادات عترافاإل يتم. مقفلة غير أجهزة وهي للعميل مستقلة قيمة لها الثابتة/  المتنقلة

 .العميل إلى
 

 خدمة اإلتصال .4

 عبر العبور وقت عند اآلخرين تصاالتاإل مشغلي بين والبيانات الصوت حركةل خدمة اإلتصال من باإليرادات اإلعتراف يتم

 الشبكة.

 اإليرادات من خدمات النقل

 عن المحاسبة يتم سوف عليه الترتيبات، من األنواع هذه مثل في( وكيل ليس أي) الرئيسي الدور ستمثل بأنها المجموعة توصلت

 .النقل خدمات وتكاليف إيرادات في زيادة التغيير هذا عن نتج ولقد. إجمالي أساس على اإليرادات
 

 العمالء والء نقاط
وعليه سوف يتم  شركائها قبل من إستردادها يمكن التي الوالء بنقاط يتعلق فيما الوكيل دور ستمثل نهابأ توصلت المجموعة

 .الوالء نقاط وتكاليف اإليرادات نخفاضإ إلى التغييرات هذه أدت قدلو. لصافيا سساأ على اإليرادات المحاسبة عن
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات.     3

 )تتمة( الهامةملخص السياسات المحاسبية   3،3

 )تتمة( يراداتاإل

وجود ضرورة أداء  إلى أدت العمالء والء نقاط فإن( 15) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على اً بناء أنه المجموعة توصلت

 العمالء والء نقاط لمطلوبات المعاملة سعر من جزء المجموعة تخصص. للعميل جوهري حق تمنح ألنها بحد ذاتهمستقل إلتزام 

 .صالحيتها تنتهي أو النقاط تصرف حتى عقدالات بمطلوب اإلعتراف يتمعلى أن  الوالء لنقاط المستقل البيع سعر أساس على
 

 المضافة القيمة خدمات
 كخدمات القصيرة، الرسائل وخدمات والفيديو الموسيقى خدمات مثل للعمالء، إضافي محتوى توفر حيث عروض المجموعة لدى

تحدد المجموعة ما إذا كانت ستتصرف بصفتها موكالً أو وكيالً بشأن هذه  ،فيما يتعلق بهذا النوع من الخدمات . مضافة قيمة ذات

هي الموكل وتعترف بصافي اإليرادات إذا كانت هي وعليه تعترف المجموعة بمجمل اإليرادات إذا كانت  ،األنواع من الترتيبات 

 الوكيل.
 

 تصالإلا رسوم
 رسوم أن حين في ،العقد فترة خالل بها اإلعتراف سيتم الخدمات تفعيل على المفروضة تصالاإل رسوم أنب المجموعة توصلت

 تقديم فترة خالل بها عترافاإل وأن يتم المعاملة سعر من جزء تعتبر أن يجب مستقل بحد ذاتهإلتزام أداء  تعتبر ال التي تصالاإل

 .الخدمة

 (محمول هاتف إلى باإلضافة محمول هاتف خط عقد) العناصر متعددة ترتيبات
 الذي العنصر فإن مقدماً، المسلمة المدعومة المنتجات مع العناصر متعددة ترتيبات وجود حالة في أنهعلى  المجموعة توصلت

ً  تسليمه يتم  لمتحصالت المجموعة حقوقاألصل التعاقدي  مثلي تعاقدي بأصل عترافاإل سيتطلب( المحمول الهاتف مثل) مقدما

 .التقرير تاريخ في فاتورة إصدار يتم لم ولكن تقديمها تم سلع أو خدمات مقابل
 

 التركيب والعموالت لتجار أطراف أخرى والمصاريف التسويقية تكلفة
أو تكبد تكاليف توصلت المجموعة بأن تكاليف العموالت وتكاليف التركيب تستوفي تعريف التكاليف اإلضافية للحصول على عقد 

قامت المجموعة برسملة تلك التكاليف كموجودات تعاقدية يتم اطفائها على حسب نهج المحفظة. تخضع الموجودات  لإللتزام بالعقد.

  (.9التعاقدية لتقييم تدني القيمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

ً  عمولة  مقدما

 المجموعة تحتفظ حيث مشروطة، ترتيبات بمثابة يعتبر الموزعين أو التجار إلى الدفع مسبقة البطاقات بيع أن المجموعة توصلت

ً مسبق المدفوعة البطاقات على السيطرة بحق  الموزعين أو للتجار البيع عند باإليراد تعترف ال المجموعة فإن وبالتالي،. المباعة ا

ً مسبق المدفوعة البطاقات إستخدام عند ولكن  المدفوعة البطاقة بيع عن الناشئة بالعمولة اإلعتراف يتم وبالتالي،. صالحيتها إنتهاء أو ا

 ً  .كمصروف مسبقا

 

 إلى المجموعةتوصلت  العمالء، أو الموزعين أو التجار إلى الدفع المسبقة البطاقات على سيطرتها بتحويل المجموعة تقوم عندما

 تعترف ،وبالتالي .المعاملة سعارأ بتخفيضها من معها التعامل سيتم وبالتالي عمالء،لل الدفع  تكون مستحقة األولية العمولة أن

ً  المدفوعة البطاقات صالحية انتهاء أو ستخدامإ عند فقط باإليراد المجموعة  .مسبقا
 

 الهام التمويل عنصر
 إلجماليا لمعاملةا رسع تثباإ ميتو دلعقا رةفت لخال بمناس ويسن دةفائ ربسع دئوالفا تفاروبمص رفتعتأن  عةولمجما ررتق

 .للعميا لیإ داتلمعا متسلي دعنعنصر التمويل  كلذ في بما
 

 موجودات ومطلوبات عقود

 وسيتم العقد مستوى على وليس األداء إلتزامات مستوى على عقودال ومطلوبات موجوداتب عترافاإل سيتم أنهب المجموعة قررت

. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها  الموحدة المالية البيانات في منفصل بشكل التعاقدية اتبوالمطلو الموجودات من كل عرض

 بناءاً على توقيت ونمط تدفق المنافع اإلقتصادية.ومطلوباتها التعاقدية كموجودات متداولة وغير متداولة 
 

 والعروض الخصومات
 .التعاقد فترة خالل أو التعاقد عندالموافقة عليها  يتم قد والتي لعمالئها، مختلفة وعروض خصومات المجموعة تقدم
 

تؤدي  قد والتي( 15) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار حسبتتنوع  والعروض الخصومات تلك المحاسبة عن وطريقة تأثيرإن 

 .عقود اتبموجود عترافاإل إلى
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 )تتمة( يراداتاإل      

 العقدتعديالت 
( بأثر رجعي معدّل، وذلك بإستخدام طريقة عملية كما هو موضح 15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )قامت المجموعة 

، والذي بناءاً 2018يناير  1( فيما يتعلق بالعقود التي تم تعديلها قبل 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ))ج(( من 5بفقرة )ج

فيما يخص تلك التعديالت المتعلقة بالعقود. عوضاً عن ذلك قررت المجموعة  بأثر رجعي عليه ال تحتاج المجموعة إلى تعديل العقد

المجموعة بأداء اإللتزام أو لم تقم قامت : أ( إذاوعرضها  2018ير ينا 1ت التي حدثت قبل عرض األثر اإلجمالي لجميع التعديال

 بذلك. ب( حددت سعر المعاملة. ج( وزعت سعر المعاملة.

  

 اإليجارات

 2019يناير  1من  المطبق -( 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 اإليجار عقود تعريف (أ
 كان وذلك إذا إيجار عقد على يحتوي العقد كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم ،(16) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار بموجب

 كان إذا ما لتقييم. وذلك في مقابل دفع مبلغ مالي الوقت من لفترة محدد أصل ستخدامإ في التحكم في الحق منح على ينص العقد

 :كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم محدد، صلأ ستخدامإ في التحكم في الحق يمنح العقد

األصل منفصل بشكل ملموس  يكون أن ويجب ضمني، أو صريح بشكل ذلك تحديد يتم قد - محدد أصل ستخدامإ العقد يتضمن .أ

فعندها ال يمكن تحديد  جوهري بديل حق المورد لدى كان إذا أو يمثل جميع الصفات التي تجعله منفصل بشكل ملموس.

 ؛األصل

 و ستخدام؛اإل فترة خالل األصل ستخدامإ من كبير بشكل قتصاديةاإل المنافع جميع على الحصول في الحق للمجموعة  .ب

 مالءمة األكثر القرارإتخاذ  حقوق لديها يكون عندما الحقهذا  للمجموعةيكون . األصل ستخدامإ توجيه في الحق للمجموعة  .ج

 األصل ستخدامإ غرض كيفية بشأن القرار يكون عندما نادرةال حاالتبعض ال في. وغرض إستخدام األصل كيفية لتغيير

 :كان إذا األصل ستخدامإ توجيه في الحق للمجموعة يكون ،المحدد

 أو ؛ األصل تشغيل في الحق للمجموعة.   1

ً  بطريقة األصل المجموعة صممت  . 2  .إستخدام األصل غرضو يةكيفو تم تحديدها مسبقا

 

 المعامالت تقييمل وذلك العملية الوسيلة تطبيق[ المجموعة ختارتإ ،(16) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار إلى اإلنتقال عند

ً  تحديدها تم التي عقودلل  فقط( 16رقم ) المالية تقاريرلل الدولي المعيار تطبيق تم ، ذلك على وبناءاً  ،اً تمثل إيجار التي  على مسبقا

 تفسير( و17) رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب إيجار كعقود تحديدها يتم لم التي العقود تقييم إعادة يتم لم. إيجار عقود أنها

 عقد تعريف تطبيق تم لذلك،. ]إيجار عقد تشكل كانت إذا ما حول (4) رقم المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تفسيرات لجنة

 .2019 يناير 1 بعد أو في تغييرها تم التي أو المبرمة العقود على (16) رقم المالية تقاريرالدولي لل المعيار بموجب اإليجار

 

 كمستأجر (ب
 اإليجار مدةإن . وغيرها والمركبات والمتاجر المكاتب ومباني المواقع ذلك في بما الموجودات من العديد بتأجير المجموعة تقوم

 المؤجرة الموجودات ستخدامإ يجوز ال وبالمقابل تعهدات أي اتفاقيات اإليجار تلك تفرض ال. سنة 20 إلى سنتين هي المتوسطة

 .قتراضاإل ألغراض كضمان

 

 بدء تاريخ في اإليجار بحق إستخدام موجودات ومطلوبات المجموعة تعترف ،(16) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار بموجب

ً الموجودات  إستخدام في الحق قياس يتم. اإليجار  لةالمعدّ  اإليجار لمطلوبات المبدئي المبلغ على يشتمل والذي بالتكلفة، مبدئيا

 األصل وإزالة تفكيكل هاتقديرأو تم  مباشرة مبدئية تكاليف أي إلى باإلضافة البدء، تاريخ قبل أو في دفعها تم إيجار مدفوعات ألي

ً  عليه، يوجد الذي الموقع أو األساسي األصل ستعادةإل أو األساسي  ستخداماإل حق قيمة إستهالك يتم. تأجير حوافز أي منه مطروحا

 ً . اإليجار عقد مدة نهاية أو األصل إستخدام في حقلل اإلنتاجي العمر نهاية إلى البدء تاريخ من الثابت القسط طريقة ستخدامبإ الحقا

 تخفيض يتم ذلك، إلى ، باإلضافة لهذه الموجودات بنفس األسس المستخدمة للممتلكات والمعدات المقدر اإلنتاجي العمر تحديد يتم

المتعلقة  التعديالت بعض إجراء أجل من وتعديلها ، وجدت إن القيمة، تدني بخسائر دوري بشكل الموجودات إستخدام في الحق

 .اإليجار على إلتزاماتبإعادة القياس 

 

ً  اإليجار طلوباتم قياس يتم  ستخدامبإ خصمها ويتم البدء، تاريخ في سدادها يتم لم التي اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة مبدئيا

 للمجموعة التدريجي قتراضاإل معدل فإن ،بشكل واضح المعدل ذلك تحديد يمكن لم إذا اإليجار، أو عقد في الضمني الفائدة سعر

 .خصم كمعدل التدريجي قتراضاإل معدل المجموعة تستخدم عام، بشكل. اإليجار مدة فترة مدى علىيتم إستخدامه 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 )تتمة( اإليجارات

 )تتمة( 2019يناير  1المطبق من  -( 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 عقد تمديد خيار يغطيها التي والفترات لإللغاء، القابلة غير اإليجار عقود فترة المجموعة تحددها التي اإليجار عقد مدة ملتش

 كانت إذا العقد إنهاء خيار يغطيها التي الفتراتاإلستفادة من هذا الخيار وكذلك  من معقول يقين على المجموعة كانت إذا اإليجار

 .الخيار هذا ممارسة عدم من على يقين المجموعة

 

 :يلي ما اإليجار مطلوبات قياس في المدرجة اإليجار مدفوعات تشمل

 و ،ثابتة مدفوعات أ. 

 وعقوبات التمديد، خيار ممارسة من معقول يقين على المجموعة كانت إذا ختياريةاإل تجديدال فترة في اإليجار مدفوعات. ب

 .المبكر اإلنهاء عدم من معقول يقين على المجموعة تكن لم ما للعقد المبكر اإلنهاء

 

 مدفوعات في تغيير هناك يكون عندما قياسها إعادة يتم. الفعلية الفائدة طريقة ستخدامبإ المطفأة بالتكلفة اإليجار مطلوبات قياس يتم

 بموجب دفعه المتوقع للمبلغ المجموعة تقييم في تغيير هناك كان إذا معدل،ال أو مؤشرال في تغيير عن الناشئة المستقبلية اإليجار

 .اإلنهاء أو التمديد أو الشراء خيار ستمارس كانت إذا وذلك تقييمقامت المجموعة بتغيير ال إذا أو المتبقية، القيمة ضمان

 

 أو ،لحق إستخدام الموجودات الدفترية القيمة على تعديل على إجراء يتم الطريقة، بهذه اإليجار مطلوبات قياس إعادة يتم عندما

 .الصفر إلى اإلستخدام لحق الدفترية القيمة تخفيض تم إذا الخسارة أو الربح ضمن تسجيلها يتم

 

 كما األخرى، الموجودات عن منفصل بشكل ، ات العقاريةستثماراإل بتعريف تفي ال والتي ،اإلستخدام حق المجموعة تعرض

 بالموجودات عترافاإل عدم المجموعة ختارتإ. الموحد المالي المركز بيان في اإليجار، مطلوبات منفصل بشكل تعرض

 إيجار مدة لها التي األساسية الموجودات فئات لجميع األجل قصيرة اإليجار لعقود اإليجار ومطلوبات االستخدام بحق الخاصة

 اإليجار بمدفوعات المجموعة تعترف. ذات القيمة المنخفضة األساسية الموجودات ذات اإليجار عقود أو أقل، أو شهراً  12

 .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على كمصروف العقود بهذه المرتبطة

 

من ذلك قامت باإلعتراف بمكونات التأجير  وبدالً  التأجير مكونات عن المؤجرة غير المكونات إستبعاد عدم المجموعة ختارتإ

 .واحد تأجير كمكون والمكونات غير المؤجرة المرتبطة بها

 

 :التالي النحو على (16رقم ) المالية تقاريرلل الدولي المعيار تطبيق تم ، 2019 يناير 1 قبل المبرمة اإليجار لعقود بالنسبة

 

 (17رقم ) الدولي المحاسبة معيار بموجب تشغيلية كإيجارات المصنفة اإليجار عقود (أ

 المحاسبي المعيار بموجب تشغيلية إيجار كعقود تصنيفها تم التي اإليجار بعقود تعلقت التي بمطلوبات اإليجار المجموعة إعترفت

 قتراضاإل معدل ستخدامبإ خصمها وتم المتبقية، اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة اإليجار مطلوبات قياس تم. (17رقم ) الدولي

 :بأي من التاليحق إستخدام الموجودات  قياس يتم. 2019 يناير 1 من إعتباراً  للمستأجر التدريجي

 معدلة بإستخدام مخصوم البدء، تاريخ منذ تطبيقه تم ( 16معيار الدولي للتقارير المالية رقم )كما لو كان ال الدفتريةيمتها ق .أ

 .المبدئي التطبيق تاريخ في للمستأجر التدريجي اإلقتراض

 .مستحقة أومسبقاً  مدفوعة تأجير مدفوعات أي مبلغ حسب تعديله يتمو ،مطلوبات اإليجار يعادل مبلغ .ب

 

 .حدةعلى  يجارإ عقد كل أساس وذلك على حق إستخدام الموجودات لتحديد أعاله المذكور المنهج المجموعة طبقت

 

 التي تم اإليجار عقود على( 16) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار تطبيق عند التالية العملية البدائل المجموعة ستخدمتإ

ً  تصنيفها على  يجارإ عقد كل أساس وذلك على (17رقم ) الدولي المحاسبة معيار بموجب تشغيلية إيجار عقود أنها على سابقا

 .تحديدها التي تم اإليجار عقودلفئات حدة أو 

 

 في العقد. المتشابهة الخصائص ذات اإليجار عقود محفظة على واحد خصم معدل تطبيق .أ

 التطبيق تاريخ قبل( 37اإلعتماد على التقييم فيما إذا كانت عقود التأجير مرهقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) .ب

 .(36بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) القيمة تدني مراجعةلقيام بل وذلك كبديل المبدئي،

 12 عن مدتها تقل التي لإليجارات اإليجار عقود ومطلوباتببند حق إستخدام الموجودات  اإلعتراف عدم إستثناء طبقت .ج

 .شهراً 

 .المبدئي التطبيق تاريخ في موجوداتالحق إستخدام  قياس من األولية المباشرة التكاليف ستبعادإ .د
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 )تتمة( اإليجارات

 )تتمة( 2019يناير  1من  المطبق -( 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 تحديدها تم التي اإليجار لعقود بالنسبة اإليجار عقود ومطلوبات الموجودات إستخدام بحق اإلعتراف بعدم اإلستثناء تطبيق .ه

 .وقصيرة األجل القيمة منخفضة بأنها

 .اإليجار عقد إنهاء أو لتمديد خيارات على العقد يحتوي حيث اإليجار عقد مدة تحديد عند المتأخر اإلعتراف إستخدام .و

 

 تمويلي إيجار عقود أنها على سابقاً  المصنفة اإليجار عقود (ب
ً  تصنيفها تم التي اإليجار لعقود بالنسبة  يتم ،(17) رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب تمويلي إيجار عقود أنها على سابقا

ومطلوبات  لموجودات الحالية بالقيمة 2019 يناير 1 في اإليجار لبند حق إستخدام الموجودات ومطلوبات الحالية القيمة تحديد

 .2019 يناير 1 قبلمباشرة  ، (17رقم ) الدولي المحاسبة معيار بموجب اإليجار

 
 كمؤجر
ً  تختلف ال المقارنة الفترة في كمؤجر المجموعة على المطبقة المحاسبية السياسات ً  إختالفا  تقاريرلل الدولي المعيار عن جوهريا

ً  اإليجار عقود حتساببإ المجموعة قامت ،بناءاً الى ذلك (.16) رقم المالية  من (16) رقم المالية قاريرللمعيار الدولي للت وفقا

 لعقود (16) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار إلى اإلنتقال عند تعديل أي بإجراء ملزمة غير وهي ،التطبيق المبدئي تقديم تاريخ

 .الباطن من اإليجار عقود ستثناءبإ كمؤجر، فيها تعمل التي اإليجار

 

 جوهرية بصورة بالملكية الخاصة والعوائد المخاطر جميع تم تحويل إذا. بدايته عند إيجار عقد لكل تقييم بإجراء المجموعة تقوم

ً لذلك  تمويلي، إيجار عقد أنه على تصنيفه يتم المستأجر إلى . تشغيلية كإيجارات األخرى اإليجارات جميع تصنيف يتموخالفا

ً اً جزء اإليجار عقد تقييم من جزء كان إذا ما مثل المؤشرات، أيضاً في بعض المجموعة تنظر  .لألصل االقتصادي العمر من اساسيا

 

 بين تتراوح تأجير مدة لها والتي ،األبراج مشاركة بترتيبات أساسي بشكل المجموعة أبرمتها التي التشغيلية اإليجار عقود تتعلق

 مخاطرة تمثل ال المضمونة غير المتبقية والقيم التأجير، فترة نتهاءإ عند األصل شراء خيار للمستأجر يتوفر ال. سنة 15 و  2

 .للمجموعة بالنسبة هامة

ً  المجموعة دخلت  20 و 15 بين مدتها تتراوح والتي ،الطيف الضوئي تفاقياتبإ الخاصة التمويلي التأجير عقود ترتيبات في أيضا

 ً  .عاما

عن عقد اإليجار من بشكل منفصل  والعقد الرئيسي اإليجار عقدب تقوم باإلعتراف فإنها وسيطاً، مؤجراً  المجموعة تكون عندما

بالرجوع  وليس الرئيسي اإليجار عقد عن اإليجار من الباطن بالرجوع الى حق اإلستخدام الناشئ عقد تصنيف تقييم يتم. الباطن

 عقد تصنيف ويتم ،بتطبيق اإلعفاء المطلوبالمجموعة  تقوم األجل قصير إيجار عقد اإليجار عقد كان إذا. الى األصل المؤجر

 .تشغيلي إيجار عقد أنه على الباطن من اإليجار

 

 اإليرادات -( 15) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار المجموعة تطبق تأجير، وغير تأجير مكونات على الترتيب يحتوي عندما
اإليجار  عقود بموجب المستلمة اإليجار مدفوعاتب المجموعة تعترف. العقد في المقابل المبلغ لتخصيص العمالء  مع العقود من

 .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على ،المرحلي الموحدالمختصر  الخسارة أو الربح بيان في كإيراد التشغيلية
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 )تتمة( اإليجارات

 2019يناير  1، المطبقة قبل (17)المعيار المحاسبي الدولي رقم  بموجب

 .البدءيعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي بنوداً إيجارية على مضمون الترتيب في تاريخ 

يتم تصنيف اإليجارات على أنها إيجارات تمويلية إذا أدت بنود اإليجار إلى تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بالملكية 

 المستأجر. يتم تصنيف جميع اإليجارات األخرى كإيجارات تشغيلية.بصورة جوهرية إلى 
 

 المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي إحتفظنا من خاللها بشكل جوهري بكافة المخاطر والعوائد على ملكية الموجودات كإيجارات 

تشغيلية. إن أي تكلفة مباشرة مبدئية متكبدة بداعي التفاوض على عقد إيجار تشغيلي تتم إضافتها إلى القيمة الدفترية لألصل 

عمر عقد اإليجار وبنفس األساس إليراد اإليجار. يتم اإلعتراف بإيراد اإليجار في بيان  المؤجر ويتم اإلعتراف بها على مدى

 الربح أو الخسارة الموحد بناءاً على أساس القسط الثابت على عمر عقد اإليجار. 

 

ارات. يتم تخصيص يتم تسجيل الحسابات المستحقة من اإليجارات التمويلية كذمم مدينة بمبلغ صافي إستثمار المجموعة في اإليج

إيراد اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية لتظهر معدل عائد دوري ثابت في صافي إستثمارات المجموعة القائمة فيما يتعلق 

 باإليجارات.
 

تم يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع سعة البث من الكيبالت األرضية والبحرية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد. ي

اإلعتراف بإيراد اإليجار من اإليجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تتم إضافة التكاليف المبدئية 

المباشرة المتكبدة أثناء عملية التفاوض وترتيب اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم اإلعتراف بها بطريقة 

 مدى فترة اإليجار. القسط الثابت على

 
 المجموعة كمستأجر

يتم تحميل اإليجارات المستحقة الدفع من اإليجارات التشغيلية في بيان الربح أو الخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. كما يتم أيضاً توزيع المنافع المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في إيجار تشغيلي بطريقة 

 فترة اإليجار.

 

 في الحالة التي يتم فيها إستالم حوافز اإليجار لتدخل من ضمن اإليجارات التشغيلية، سيتم اإلعتراف بمثل هذه الحوافز كمطلوبات.

إال إذا كان هناك أساس منتظم  إّن إجمالي المنفعة من الحوافز يعترف بها كتخفيض لمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت،

  آخر أكثر تمثيالً لإلطار الزمني إلستهالك المنافع اإلقتصادية لألصل المؤجر. 

 

إن جميع عقود اإليجار األخرى يتم تصنيفها كعقود إيجار تمويلي. إن اإليجار التمويلي يؤدي إلى اإلعتراف باألصل المستأجر 

ات المرسملة المستأجرة يتم إطفاؤها حسب العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو حسب وبمطلوبات اإليجار التمويلي. إن الموجود

عقد اإليجار أيهما أقصر، إذا لم يتوفر لنا تأكيد معقول على أننّا سوف نمتلك األصل المستأجر حتى نهاية عقد اإليجار. يتم 

 لفعّالة.اإلعتراف بمصروف الفائدة على مدة عقد اإليجار بإستخدام طريقة الفائدة ا

 

 معامالت البيع ومعاودة اإليجار التي تكون فيها المجموعة كمستأجر
تتضمن معامالت البيع ومعاودة اإليجار بيع أصل من جانب المجموعة وإستئجار نفس األصل مرة أخرى من قبلها. تعتمد 

تعتمد المعالجة المحاسبية لمعاملة  مدفوعات اإليجار وسعر البيع في العادة على بعضها البعض عند التفاوض على هذا العرض.

 البيع ومعاودة اإلستئجار على نوع اإليجار المعني والموضوع االقتصادي والتجاري للترتيب بأكمله.
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 اإليجارات )تتمة(

 )تتمة( 2019يناير  1، المطبقة قبل (17)المعيار المحاسبي الدولي رقم  بموجب

 اإليجارات التمويلية )أ( 

بالنسبة لترتيبات البيع ومعاودة اإلستئجار التي ينتج عنها إحتفاظ المجموعة بغالبية مخاطر وعوائد ملكية الموجودات تتم المحاسبة 

 زيادة في متحصالت البيع عن القيمة الدفترية يتم تأجيلها وإطفائها على مدى فترة اإليجار.عنها على أنها إيجارات تمويلية. إن أية 
 

 اإليجارات التشغيلية )ب(

بالنسبة لترتيبات البيع ومعاودة اإلستئجار التي ينتج عنها تحويل المجموعة لغالبية مخاطر وعوائد ملكية الموجودات إلى المؤجر 

إيجارات تشغيلية. يتم االعتراف بأي زيادة في متحصالت البيع عن القيمة الدفترية في بيان الربح أو تتم المحاسبة عنها على أنها 

 الخسارة الموحد كربح من اإلستبعاد.

 

  بالصافي -أخرى  إيرادات

ومبيعات المعدات. إن البنود  تمثل اإليرادات األخرى إيرادات تجنيها المجموعة نتيجة ألنشطة خارج بند تقديم خدمات اإلتصاالت

 الرئيسية لإليرادات األخرى هي كما يلي:
 

 القيمة العادلة أرباح
 بالقيمة القياس إعادة من واألرباح الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات من العادلة القيمة أرباحتمثل 

ً  موجودة فائدة ألية العادلة  الربحبيان  ضمن بها المعترف التحوط أدوات من وأرباح أعمال دمج عملية ضمن إستحواذ في مسبقا

 الموحد. الخسارة أو
 

 إيرادات األرباح الموزعة
 يتم اإلعتراف بإيرادات األرباح الموزعة عند نشوء الحق في إستالم تلك التوزيعات.

 

 إيرادات العمولة
بصفة وكيل بدالً عن كونها موكالً في معاملة يكون اإليراد المعترف به هو صافي مبلغ العمولة المدفوع عندما تعمل المجموعة 

 من جانب المجموعة.

 

 المساعدة الخدمة إيرادات
 .من هذا البند تتم عند تقديم تلك الخدمات بها المعترف اإليرادات إن
 

 مصاريف أخرى
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والخسائر تشتمل المصروفات األخرى على خسائر القيمة العادلة من الموجودات 

من أدوات التحوط المعترف بها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد وإعادة تصنيف صافي الخسائر المعترف بها سابقاً في بيان 

 الدخل الشامل الموحد.

 

 تكاليف اإلقتراض
لى اإلستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يتم اإلعتراف بها ضمن إن تكاليف اإلقتراض التي ال تنسب بصورة مباشرة إ

 بيان الربح أو الخسارة الموحد بإستخدام طريقة معدّل الفائدة الفعّالة.

 

  أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
وخسائر صرف العمالت األجنبية لموجودات و مطلوبات مالية على أساس الصافي إما كإيراد تمويل أو مصروف  أرباحيتم إظهار 

 تمويل إعتماداً على ما إذا كانت حركات صرف العمالت األجنبية تعبر عن مركز صافي مكاسب أو صافي خسارة.
 

 الضرائب

ضريبة  مصاريفلضرائب الدخل في عدد من الدول األجنبية. تمثل  والزميلة والمشروع المشتركتخضع بعض الشركات التابعة 

 الدخل إجمالي الضرائب المستحقة الدفع حالياً والضرائب المؤجلة.

 

 ضريبة الدخل الحالية
سترداده من السلطات إيتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للسنة الحالية والسنوات السابقة بالمبلغ المتوقع 

 ريبية أو دفعه لها.الض
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 )تتمة( الضرائب

ستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي من المحتمل أن تطبق بشكل كبير في إلتزام المجموعة للضريبة الحالية بيحتسب إ

 للتقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة.نهاية السنة المالية 

 

 ضريبة الدخل المؤجلة
المؤقتة كما في نهاية السنة المالية للتقرير بين القواعد الضريبية  اتالفروق ناءاً علىيحتسب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة ب

 التقارير المالية. للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض

 

 :ما يلي ستثناءإالمؤقتة الخاضعة للضريبة، ب اتبمطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروقاإلعتراف يتم 

 

  عملية دمج أعمالأو مطلوب في معاملة ال تعتبر  أصلالمبدئي بشهرة أو اإلعتراف عندما ينشأ مطلوب ضريبة مؤجلة من 

 وال تؤثر، في تاريخ المعاملة، على الربح المحاسبي أو على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة، و

 المؤقتة الخاضعة للضريبة المصاحبة إلستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة والحصص في  اتبالنسبة للفروق

 اتويكون من المحتمل أال تنعكس الفروقالمؤقتة  اتمشاريع مشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس الفروق

 المؤقتة في المستقبل القريب.

ترحيله من إعفاءات  ما تميتم اإلعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لإلقتطاع، إستناداً إلى 

ك أرباح ضريبة متاحة مقابل الفروقات يتوقع أن يكون هنا بالحدود التي لةغغير مست خدمة وخسائر ضريبةتضريبة غير مس

 ، عدا عن الحاالت التالية:لةالمستغغير خدمة وخسائر الضريبة تيتم ترحيل إعفاءات الضريبة غير المسوالمؤقتة القابلة لإلقتطاع، 

  المبدئي لموجودات عندما تنشأ موجودات ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة القابلة لإلقتطاع من اإلعتراف

أو مطلوبات في معاملة ال تتعلق بدمج أعمال وال تؤثر في تاريخ المعاملة على الربح أو الخسارة المحاسبية وال على الربح 

 أو الخسارة الخاضعة للضريبة.

 في مشاريع  بالنسبة للفروقات المؤقتة القابلة لإلقتطاع المصاحبة إلستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة ومساهمات

بموجودات الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي يحتمل أن تنعكس فيه الفروقات المؤقتة في المستقبل اإلعتراف مشتركة، يتم 

 القريب وأن تتوفر أرباح خاضعة للضريبة يمكن أن تستخدم في مقابلها الفروقات المؤقتة.

 

لة في نهاية كل سنة تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل أن تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات ضريبة الدخل المؤج

تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة كافية تسمح بإستخدام كل أو جزء من موجودات ضريبة الدخل المؤجلة. في نهاية كل سنة 

بح محتمالً أن تتوفر به أرباح تقرير مالي يعاد تقييم موجودات ضريبة الدخل المؤجلة غير المعترف بها وتدرج بالقدر الذي يص

 خاضعة للضريبة مستقبالً ويسمح بإسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.
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 3.     السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 )تتمة( الضرائب

 )تتمة( ضريبة الدخل المؤجلة
 

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بالمعدالت الضريبية التي يتوقع أن تطبق في السنة التي تتحقق فيها 

على المعدالت الضريبية )والقوانين الضريبية( المطبقة أو التي سيتم تطبيقها كما في  اً الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات، بناء

 .نهاية السنة المالية للتقرير
 

يتم إجراء مقاصة لموجودات ضريبة الدخل المؤجلة ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة، في حالة وجود الحق القانوني الساري 

المفعول لتسوية موجودات ضريبة حالية مقابل مطلوبات ضريبة حالية وأن ضريبة الدخل المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة 

 .للضريبة وتحت نفس السلطة الضريبية
 

 الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة
اإلعتراف بها في بنود الدخل  ، إاّل إذا كانت متعلقة ببنود تمالربح والخسارة ضمنيتم اإلعتراف بضريبة الدخل الحالية والمؤجلة 

بنود  الحالية ضمنؤجلة في مثل هذه الحالة يتم أيضاً اإلعتراف بالضريبة الم فإنه الشامل األخرى أو مباشرةً في حقوق الملكية،

مؤجلة بشكل مبدئي مباشرةً في حقوق الملكية على التوالي. عندما تنشأ ضريبة حالية أو ضريبة دخل  الدخل الشامل األخرى أو

 . في عملية محاسبة دمج األعمالاألثر الضريبي يدخل  عملية دمج، فإنمحاسبة من 
 

 التعرض الضريبي
عتبار أثر بعض المراكز الضريبية غير المؤكدة وما والضريبة المؤجلة تأخذ المجموعة في اإلعند تحديد مبلغ الضريبة الحالية 

فتراضات وقد يتضمن سلسلة من األحكام إذا كانت هناك ضرائب وفوائد إضافية مستحقة. يعتمد هذا التقييم على التقديرات واإل

معلومات إضافية متاحة تتسبب في قيام الشركة بتغيير أحكامها بخصوص كفاية المطلوبات  من الممكن وجودمستقبلية.  ألحداث

فيها حدوث الضريبية على مصروف الضريبة خالل الفترة التي يتم  المطلوباتالضريبية الموجودة وسيؤثر هذا التغيير على 

 .ذلك
 

 العمليات غير المستمرة

ل المجموعة التي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية العملية غير المستمرة هي أحد مكونات أعما

 المجموعة وهي:

 ،تمثل خط عمل رئيسي أو منطقة جغرافية للعمليات المنفصلة 

 ستبعاد خط عمل رئيسي منفصل أو من منطقة جغرافية للعمليات، أوجزء من خطة فردية منسقة إل 

  حصرية بهدف إعادة بيعها.شركة تابعة مستحوذ عليها بصورة 
 

يحدث التصنيف كعملية غير مستمرة عند اإلستبعاد أو عندما تنطبق على العملية معايير التصنيف على أنها محتفظ بها برسم 

البيع، إن كان ذلك مبكراً. عند تصنيف عملية على أنها غير مستمرة يتم عرض أرقام المقارنة لبيان الربح أو الخسارة أو بنود 

 ل الشامل األخرى وكأن العملية قد توقفت منذ بداية سنة المقارنة.الدخ
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 ومصروفات التمويل صافي

ويتم  الموحد اإلعتراف بها ضمن بيان الربح أو الخسارةتشتمل إيرادات التمويل على إيراد الفائدة من األموال المستثمرة و يتم 

. يتم اإلعتراف بإيراد الفائدة عند إستحقاقه ضمن ىخرالدخل الشامل األ بنودإعادة تصنيف صافي الربح المسجل مسبقاً ضمن 

 الربح أو الخسارة بإستخدام طريقة معدّل الفائدة الفعّالة.
 

القروض وتصفية الخصم على المخصصات ويتم و ،اإليجارمطلوبات  ئدة علىتشتمل مصروفات التمويل على مصروف الفا

 اإلعتراف بها ضمن بيان الدخل الشامل الموحد.
 

 

 وآالت ومعدات ممتلكات

 عتراف والقياساإل
. تدرج الموجودات المتراكمة القيمة تدنيخسارة و المتراكم هالكستواآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها اإل ممتلكاتتقاس ال

 في قيمتها.  تدنيبالتكلفة مطروحاً منها أي  التنفيذقيد 
 

 ً  ما يلي: تتضمن التكلفة مصروفات تنسب بشكل مباشر إلى األصل المستحوذ عليه. تتضمن تكاليف الموجودات المنشأة داخليا
 

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛ 

  ً؛للغرض المنشود منهاالموجودات  لتهيئةأية تكاليف أخرى تنسب مباشرة 

  لتزام بإزالة األصل أو إعادة الموقع إلى حالته السابقة يتم إجراء تقدير لتكاليف تفكيك وإزالة المواد إعندما يكون لدى المجموعة

 وإعادة الموقع الذي تتواجد به تلك المواد إلى وضعه السابق؛و

 قتراض المرسملةتكاليف اإل. 
 

ً كما تتضمن التكلفة  التحويالت من حقوق الملكية ألي مكسب أو خسارة ناتجة من تحوطات التدفق النقدي المؤهلة لمشتريات  أيضا

 واآلالت والمعدات بالعمالت األجنبية. تتم رسملة مشتريات البرمجيات التي تكون جزًء مكمال من عمل المعدات.  ممتلكاتال
 

المعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )مكونات واآلالت و ممتلكاتعندما يكون ألجزاء أحد بنود ال

 واآلالت والمعدات. ممتلكاترئيسية( لل
 

أو خسارة نتيجة إلستبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات )محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد  ربحأي 

 والقيمة الدفترية للبند( يتم اإلعتراف بها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد. 

 

ها حينما يكتمل اإلنشاء أو التركيب للنشاط الرئيسي يتم تحويل اإلنشاءات قيد التنفيذ إلى الممتلكات واآلالت والمعدات المتعلقة ب

 حتى تصبح جاهزة للغرض المنشود منها وبالتالي تصبح جاهزة لإلستخدام التشغيلي. ةللعقار واآلل
 

 التحويل إلى اإلستثمار العقاري
العقار بناءاً على ذلك بالقيمة الدفترية عند تغيير إستخدام عقار من كونه مشغوالً من جانب المالك إلى إستثمار عقاري يعاد تصنيف 

 (.40في تاريخ التحويل وفقاً لنموذج التكلفة المحدد في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 النفقات
تتم رسملة النفقات المتكبدة إلستبدال أحد مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات المحتسبة بصورة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية 

تبدل. ترسمل النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية من الممتلكات واآلالت للجزء المس

 والمعدات. يتم اإلعتراف بجميع النفقات األخرى ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها.

 

 هالكستاإل
على  الموحد الربح أو الخسارةبيان  ضمنواآلالت والمعدات على أساس القسط الثابت  ممتلكاتهالك على بنود الستيحتسب اإل

هالك الموجودات المؤجرة على مدى فترة اإليجار وأعمارها اإلنتاجية ستمدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من البنود. يتم إ

المجموعة ستحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار. ال  المقدرة أيهما أقصر ما لم يكن هناك تأكيد على نحو معقول على أن

 هالك األرض.ستيتم إ
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات     .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 )تتمة(وآالت ومعدات ممتلكات
 

 )تتمة( هالكستاإل
، وفيما يتعلق للغرض المنشودمن التاريخ الذي يتم تركيبها فيه وتصبح فيه جاهزة  عتباراً هالك هذه الموجودات إستيحتسب إ

األعمار اإلنتاجية المقدرة إن . الذي يكتمل فيه األصل ويصبح جاهزاً للغرض المنشودبالموجودات المكونة داخلياً من التاريخ 

 على النحو التالي:تظهر واآلالت والمعدات  ممتلكاتلل

 

 سنة 40 - 5 المباني

 سنة 25 - 5 موجودات الشبكات ومعدات التبادل

 سنوات 10 - 2 أجهزة المشتركين والمعدات األخرى
 

يحتمل تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات لتحديد التدني عندما تنشأ أحداث أو يحدث تغيرات في الظروف 

معها عدم إسترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة القابلة لإلسترداد يتم 

تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد، وهي قيمتها العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو قيمتها قيد اإلستخدام، أيهما 

 أعلى.

 

 إلغاء االعتراف
ال يتوقع أي منافع إقتصادية مستقبلية من  إستبعاده أو عند عند يتم إلغاء اإلعتراف عن أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات

إستخدامه أو إستبعاده. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناشئة من إلغاء اإلعتراف بالموجودات في بيان الربح أو الخسارة الموحد 

ة التي يتم فيها إلغاء االعتراف. تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطريقة االستهالك بنهاية كل سنة للسن

 مالية ويتم إدخال تعديالت عليها إذا لزم األمر.

 

 تكاليف اإلقتراض

بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاهزاً للغرض إن تكاليف االقتراض المتعلقة بصورة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل يأخذ 

المنشود منه أو للبيع، تتم رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات المعنية. إن جميع تكاليف اإلقتراض المتكبدة األخرى تدرج 

الحصول على كمصاريف عند تكبدها. تتكون تكاليف اإلقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق ب

 قروض.

 

 الموجودات غير الملموسة والشهرة

ً بالتكلفة. وتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة  الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة منفصلة تقاس مبدئيا

ئي يتم إدراج الموجودات المستحوذ عليها في حالة دمج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ اإلستحواذ. الحقاً لإلعتراف المبد

ً منها أي إطفاء متراكـم وأية خسائر تدني في القيمة متراكمة. إن الموجودات غير الملموسة  غير الملموسة بالتكلفة مطروحا

 المنتجة داخلياً، بإستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ال يتم رسملتها ويتم إظهار النفقات ذات الصلة ضمن بيان الربح أو الخسارة

 . السنة التي تم تكبد النفقات فيهاالموحد في 

قتصادية ويتم مراجعتها لفحص التدني في دة على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلتطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحد

القيمة في أي وقت يظهر فيه دليل على إحتمال تدني قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات 

قدرة أو الطريقة غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة مالية. إن التغيرات في األعمار اإلنتاجية الم

المتوقعة إلستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الموجودات تحتسب بتعديل الفترة أو طريقة اإلطفاء، أيهما أنسب، 

وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم اإلعتراف بمصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة محددة األعمار ضمن 

 بند المصروفات المالئم لطبيعة الموجودات غير الملموسة. الخسارة الموحد تحتأو بيان الربح 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 )تتمة( الموجودات غير الملموسة والشهرة

 األبحاث والتطوير
بها اإلعتراف كتساب معرفة أو فهم علمي أو فني جديدين يتم إالنفقات المتكبدة على أنشطة األبحاث التي يتم إجراؤها بغرض إن 

 عند تكبدها. الربح أو الخسارة ضمن
 

قط أو تصميم إلنتاج منتجات وأساليب جديدة أو محسنة على نحو كبير. تتم رسملة نفقات التطوير ف خطةتتضمن أنشطة التطوير 

 ً لتجارية من الناحية الفنية والناحية ا لو كان باإلمكان قياس تكاليف التطوير بصورة موثوق بها ويكون المنتج أو األسلوب مجديا

. صلستخدام أو بيع األلمصادر الكافية إلكمال التطوير وإقتصادية مستقبلية وترغب المجموعة ولديها اومن المحتمل تدفق منافع إ

 صلالمتكبدة تكلفة المواد والعمالة المباشرة وتكاليف الصيانة والترميم التي تنسب بصورة مباشرة إلى إعداد األتتضمن النفقات 

الربح أو الخسارة ضمن عتراف بنفقات التطوير األخرى قتراض المرسملة. يتم اإلللغرض المنشود منه باإلضافة إلى تكاليف اإل

 في القيمة. متراكمة تدنيوأية خسائر  تراكمياإلطفاء ال مطروحاً منهابالتكلفة  عند تكبدها. تقاس نفقات التطوير المرسملة
 

 حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء
ستخدام جزء من سعة كابل اإلرسال البري أو البحري الممنوح لفترة ثابتة. يتم إترتبط حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء بحق 

 صلستخدام جزء محدد من األإعندما يكون للمجموعة الحق المحدد غير القابل لإللغاء ب أصلبالتكلفة كبهذه الحقوق اإلعتراف 

هي الجزء األكبر من  حق اإلستخدامالمتعلق به ويكون عادة ألياف بصرية أو نطاق ترددي مخصص بطول الموجة وتكون مدة 

ستخدام المتوقعة أو فترة المتعلق به. يتم إطفاء الحقوق على أساس مبدأ القسط الثابت على مدى فترة اإل صلالعمر اإلنتاجي لأل

 سنة، أيهما أقصر. 15إلى  10بين  العقد التي تتراوح
 

واآلالت  ممتلكاتقيد التنفيذ المرتبطة بحقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء يتم عرضها بشكل مبدئي كجزء من الإن اإلنشاءات 

عندما تنتهي النشاطات الرئيسية لتجهيز اإلنشاء أو التركيب لحقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء وتصبح جاهزة  .والمعدات

واآلالت والمعدات إلى الموجودات غير  ممتلكاتحق اإلستخدام من ال يتم نقلفإنه  لإلستخدام التشغيلي المطلوب وتعد مكتملة،

   الملموسة.
  

 تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها إما محددة أو غير محددة.يتم 
 

 الشهرة
تمثل الشهرة التكلفة الزائدة لإلستحواذ عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشركة المستثمر بها في تاريخ اإلستحواذ 

 والتي لم يتم تخصيصها ألي من الموجودات.

في المجموعة أو على  مولدة للنقداألعمال يجب أن يتم من تاريخ اإلستحواذ توزيعها على كل وحدة  دمجحينما تُكتسب شهرة من 

بغض النظر عن ماإذا كانت الموجودات أو المطلوبات  الدمجوالتي من المتوقع أن تستفيد من  مولدة للنقدمجموعة وحدات 

 ات أو مجموعة الوحدات.لتلك الوحد تخصيصهاللمجموعة قد تّم 

 سيتم توزيعه من الشهرة لكل وحدة أو مجموعة الوحدات: ماإن 

  لغايات اإلدارة الداخلية؛ و تم من خالله مراجعة الشهرةيضمن المجموعة والتي يمثل أقل مستوى 

 ستثناء الشهرة:إفيما يلي ملخص لألعمار اإلنتاجية وطرق إطفاء الموجودات غير الملموسة للمجموعة، ب

  (8الدولي للتقارير المالية رقم )وال يعد أكبر من القطاع المتواجد في قطاعات المجموعة التشغيلية كما هو محدد وفقاً للمعيار، 

 القطاعات التشغيلية. 

 تكاليف ترخيص 
عمالء وعالقات عقود 

 صلةعمالء ذات 
أسماء/ عالمات 

 تجارية

ستخدام غير قابلة إحقوق 
لإللغاء، برمجيات 

وموجودات غير ملموسة 
 أخرى

     

 محددة  األعمار اإلنتاجية

 سنة( 10-50)

 محددة 

 سنوات( 8 - 2)

 محددة 

 سنة( 25 - 6)

 محددة 

 سنة( 15 - 3)

تطفأ بأقساط ثابتة   طريقة اإلطفاء المستخدمة
على مدى فترة 
 توفر الموجودات

تطفأ بأقساط ثابتة على 
مدى فترة توفر 

 الموجودات

بأقساط ثابتة تطفأ 
على مدى فترة 
 توفر الموجودات

تطفأ بأقساط ثابتة على مدى 
 فترة توفر الموجودات

 مكتسبة مكتسبة مكتسبة مكتسبة منتجة داخلياً أم مكتسبة
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات    . 3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 إستثمارات عقارية

العقارية هي إستثمارات يتم االحتفاظ بها إما لجني إيراد إيجار أو للزيادة الرأسمالية أو لكال الغرضين ولكنها  اإلستثماراتإن 

تقاس اإلستثمارات   ليست للبيع في إطار األعمال اإلعتيادية أو اإلستخدام في إنتاج أو توفير بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية.

اإلعتراف المبدئي  بعدمن التكلفة النفقات التي تنسب بصورة مباشرة إلى إقتناء اإلستثمار العقاري. العقارية مبدئياً بالتكلفة. تتض

ً منها اإل باإلستثمارات العقارية هالك واإلطفاء ستيتم إحتساب اإلهالك واإلطفاء المتراكم. ستيتم تسجيلها بالتكلفة مطروحا

 سنة.   20بـ على األعمار اإلنتاجية للموجودات المقدرة  لإلستثمارات العقارية بإستخدام طريقة القسط الثابت
 

وآالت ومعدات تصبح قيمتها العادلة في تاريخ إعادة  ممتلكاتعلى أنها  كإعادة تصنيفها العقارية عند تغيير إستخدام اإلستثمارات

 .الالحقةلطريقة المحاسبة التصنيف بمثابة التكلفة 
 

 سنة. 20بـ هالك اإلستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت بإستخدام العمر اإلنتاجي المقدر ستيتم إ
 

اإلستثمار العقاري بصورة دائمة  خدامتالتوقف عن إسيلغى اإلعتراف باإلستثمارات العقارية عندما يتم إما إستبعادها أو عند 

اإلستثمار  إستبعاد أو توقف إستخدام أو خسائر من أرباحأية ب يتم اإلعتراف وعدم توقع منافع إقتصادية مستقبلية من إستبعاده.

 .التي يتم فيها إستبعاده أو توقف إستخدامهلسنة لبيان الربح أو الخسارة الموحد ضمن العقاري 

 

 قياس القيمة العادلة

عند القياس المبدئي أو عند تاريخ كل تقرير. لغايات اإلفصاح والقياس، تقوم المجوعة بتحديد القيمة العادلة لألصل أو للمطلوب 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن إستالمه لبيع أصل أو دفعه للتنازل عن مطلوب في معاملة نظامية بين المشاركين في 

خدام تقنيات بإست مباشر أو يتم تقديره ، بغض النظر عن ما إذا كان يمكن مالحظة السعر بشكلالسوق في تاريخ القياس األصلي

 . إن األساس اإلفتراضي لقياس القيمة العادلة لمعاملة بيع أصل أو تحويل مطلوب، تأخذ محلّها داخل: تقييم أخرى

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 

 .عند غياب سوق رئيسي، تدخل في السوق األكثر تنافسيةً للموجودات أو المطلوبات 

الرئيسي أو األكثر تنافسيةً متاحاً للمجموعة. تقاس القيمة العادلة لألصل أو لمطلوب بناءاً على اإلفتراضات ال بد أن يكون السوق 

التي قد يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير أصل أو موجود، على إفتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق 

 أفضل منفعة إقتصادية لهم.
 

منافع إقتصادية من خالل  لخلقد قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي إمكانيات المشاركين في السوق يؤخذ بعين اإلعتبار عن

إستخدام األصل للحد األعلى و بأفضل صورة ممكنة أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق الذي قد يستخدمه للحد األعلى وبأفضل 

 صورة ممكنة.
 

الظروف الراهنة والتي توفّر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، حيث توفّر الحد األعلى تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع 

 إلستخدام المدخالت ذات الصلة التي من الممكن مالحظتها، كما وتوفر الحد األدنى من إستخدام المدخالت التي اليمكن مالحظتها.  
 

ت الدفع معامالستثناء بإساس األفصاح في هذه البيانات المالية الموحدة على هذا إلايتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو 

ت التأجير التي تقع ضمن نطاق معامال. (2)والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المشاركةعلى أساس 

القيمة العادلة ولكنها ليست بالقيمة العادلة مثل صافي  والقياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع (17)سبة الدولي رقم المحامعيار 

 . (36) رقم سبة الدوليالمحافي معيار  قيد اإلستخدامأو القيمة  (2) رقم الدولي المحاسبةقيقها في معيار تحمكن ملاالقيمة 

 

، يتم تصنيفها الموحدة التي سيتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية والمطلوباتجميع الموجودات إن 

لتي تم وصفها حسب التدرج في القيمة العادلة بناءاً على أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة في مجملها، وا

 على النحو التالي:
 

 

 لة(  في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.)غير المعدّ  المدرجةاألسعار  : 1المستوى 

تقنياات التقييم ألقال مسااااااتوى من المادخالت الجوهرياة لقيااس القيماة العاادلاة  والتي يمكن مالحظتهاا   :  2المستوى 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 .القيمة العادلة  والتي ال يمكن مالحظتها تقنيات التقييم ألقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس : 3المستوى 
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات     .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3،3

 ة )تتمة(قياس القيمة العادل

أقل مستوى من إذا حدث تحويالت بين مستويات التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيفات )بناءاً على على  مافيالمجموعة  تحدد

للموجودات والمطلوبات التي يتم اإلعتراف بها  المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة في مجملها( في نهاية كل تاريخ تقرير

 .متكرر في البيانات المالية الموحدة على نحو وذلك
 

 األدوات المالية 

للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرف في الموحد يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي 

التعاقدية لهذه األدوات. يتم القياس المبدئي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. تكاليف العمليات المرتبطة  الترتيبات

أو بإصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة  ذباإلستحواة مباشر

عتراف مالية والمطلوبات المالية عند اإلمن القيمة العادلة من الموجودات ال طرحهاالعادلة خالل الربح والخسارة( يتم إضافتها أو 

 ربحبالقيمة العادلة من خالل ال على الموجودات المالية والمطلوبات المالية ذالمرتبطة مباشرة باإلستحواالمبدئي. تكاليف العمليات 

 .الموحد والخسارةأالربح بيان  ييتم االعتراف بها مباشرة ف ارةوالخس
 

 الموجودات المالية

عتراف بها وإلغاء اإلعتراف بها على أساس تاريخ عتيادي  يتم اإلإلموجودات المالية التي تتم بشكل جميع مشتريات ومبيعات ا

 التدوال. 
 

القيمة و ىمن خالل بنود الدخل الشامل األخر بشكل كامل إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة يتم اإلعتراف بالموجودات المالية

 بحسب تصنيف الموجودات المالية. ذلك و العادلة من خالل الربح و الخسارة،
 

 الموجودات المالية تصنيف 

 دوات الدين التي تنطبق عليها الشروط التالية يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة: أاإلستثمار في  (1)

 حتفاااظ باااالموجودات المالياااة الموجااودات المالياااة المحاااتفظ بهااا مااان خاااالل نمااوذج األعماااال الاااذي يكااون الغااارض مناااه اإل

 و  ،للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية

 مااادفوعات علاااى أصااال المبلاااغ  عباااارةنقدياااة تااادفقات  ةبتاااواريخ محااادد مااانح الشاااروط التعاقدياااة للموجاااودات المالياااة ت

 .قائموفائدة على أصل المبلغ ال

لموجاااودات المالياااة متدنياااة )ا المشاااتراة أو متدنياااة القيماااة بصاااورة أساساااية لاااألدوات المالياااة بخاااالف الموجاااودات المالياااة

الفعالاااة هاااو المعااادل الاااذي يخصااام جمياااع التااادفقات النقدياااة المساااتقبلية  معااادل الفائااادةفاااإن ، دئي(عتاااراف المباااعناااد اإل القيماااة

لفائااادة الفعالاااة، وتكااااليف مااان معااادل ا أال يتجاااز التاااي تشاااكل جااازء مدفوعاااة أو المساااتلمة)ويشااامل كااال الرساااوم ال بالكامااال 

أو  ألداة الااادينوكااال اإلمتياااازات أو الخصاااومات( بإساااتثناء خساااائر االئتماااان المتوقعاااة، خاااالل العمااار المتوقاااع  معاااامالتال

قيمااااة الدفتريااااة اإلجمالياااة ألداة الاااادين عناااد االعتااااراف المبااادئي لااااألدوات الماليااااة، ألقصاااار فتااارة  ةعنااادما تقتضااااي الحاجااا

، معااادل الفائااادة الفعالاااة، المعااادل ياااتم إحتساااابه عااان طرياااق ةبصاااورة أساساااي الموجاااودات المالياااة المشاااتراة أو متدنياااة القيماااة

خصااام التااادفقات النقدياااة المساااتقبلية بماااا فاااي ذلاااك خساااائر االئتماااان المتوقعاااة للتكلفاااة المطفاااأة ألداء الااادين عناااد اإلعتاااراف 

 المبدئي.
 

 الة طريقة التكلفة المطفأة ونسبة الفائدة الفعّ 
ماان التكلفااة المطفااأة للموجااودات الماليااة هااو المبلااغ الااذي يقاااس عنااد االعتااراف المباادئي مطروحاااً منااه المبااالغ المسااددة إن 

المباادئي والمبلاااغ عناااد  المبلاااغئاادة الفعالاااة ألي فاارق باااين مضااافاً إليهاااا اإلطفااااء المتااراكم بإساااتخدام طريقاااة الفا ،أصاال المبلاااغ

القيماااة الدفترياااة االجمالياااة للموجاااودات المالياااة هاااي التكلفاااة المطفاااأة  إن .التااادني خساااارة مخصاااصبل والمعااادّ  ،االساااتحقاق

 للموجودات المالية قبل تعديل أي مخصص خسارة.
 

الفترة ذات إن طريقة معدل الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين ولتوزيع إيرادات الفوائد على مدى 

 الصلة.
 

وبالقيمة العادلة  ةفأطلما بالتکلفة الحقاً اهقياس ميت لتيا نيدلا دواتألالة لفعا دةلفائا دلمع يقةطر دامباستخ دئوالفا راداتيإ تثباإ ميت

لقيمة بصورة ا متدنية أو . بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراةاألخرى الدخل الشاملبنود  من خالل

الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعالة على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي، بإستثناء حتساب إيرادات إ، يتم أساسية

، يتم القيمة متدنية أصبحت فيما بعد ذاتموجودات المالية التي للبالنسبة القيمة.  متدنية لتي أصبحت فيما بعدالموجودات المالية ا

على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت في فترات التقارير  الةدل الفائدة الفعإثبات إيرادات الفوائد من خالل تطبيق مع

الفوائد  اإلعتراف بإيرادات يتم القيمة متدني، بحيث لم يعد األصل المالي متدنية القيمة على األداة الماليةالالحقة مخاطر االئتمان 

 ترية اإلجمالية لألصل المالي. على القيمة الدف الفعّالن خالل تطبيق معدل الفائدة م
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات.          3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة     3،3

 )تتمة( الموجودات المالية

 )تتمة(تصنيف الموجودات المالية 

، تقاااوم الشاااركة بإثباااات إيااارادات الفوائاااد بصاااورة أساساااية فيماااا يخاااص الموجاااودات المالياااة المشاااتراه أو متدنياااة القيماااة

اإلعتاااراف المبااادئي. ال المطفاااأة لألصااال الماااالي عناااد المعااادّل إئتمانااااً عااان طرياااق تطبياااق معااادل الفائااادة االئتمااااني الفعاااال 

 ولااام يعااادودات المالياااة الحقًااا بحياااث تحسااانت مخااااطر االئتمااان للموجااا لااوإلاااى األساااس اإلجماااالي حتاااى  اإلحتساااابيعااود 

 القيمة.متدني  صل المالياأل
 

 بناااود  ياااتم قياساااها الحقااااً بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل التاااي تنطباااق عليهاااا الشاااروط التالياااةأدوات الااادين اإلساااتثمار فاااي  (2)

 :ىالدخل الشامل األخر

 لموجودات ااإلحتفااااظ باااون الغااارض مناااه كاااالموجاااودات المالياااة المحاااتفظ بهاااا مااان خاااالل نماااوذج األعماااال الاااذي ي

 ،و وكذلك بيعها التدفقات النقدية التعاقدية للحصول عل

 ماااادفوعات علااااى أصاااال  عبااااارةنقديااااة تاااادفقات  ةبتااااواريخ محاااادد ماااانح الشااااروط التعاقديااااة للموجااااودات الماليااااة ت

 .قائمالمبلغ وفائدة على أصل المبلغ ال

 
 األخرى الدخل الشامل بنودل المحددة بالقيمة العادلة من خال أدوات حقوق الملكية .3

غير قابل لإللغاء )على أساس كل أداة وعلى حدة( لتحديد االستثمارات  إجراء إختبارالمبدئي، يجوز للشركة عتراف عند اإل

في أدوات حقوق الملكية وفقاً للقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. ال يُسمح بإختيار طريقة القيمة العادلة من 

ً  المقابل المحتملإذا كان  بغرض المتاجرة أو حتفاظ باالستثمارخالل بنود الدخل الشامل األخرى إذا تم اال به من قبل  معترفًا

 األعمال. دمجفي حالة  مستحوذال
 
 

 مضافاً إليهايتم اإلعتراف المبدئي باإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

تكاليف العملية ، يتم بعد ذلك  قياسها بالقيمة العادلة مع اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 

يتم إعادة تصنيف  لن. القيمة العادلةيتم تجميعها بشكل متراكم في احتياطي  ىخرالدخل الشامل األ المعنرف بها ضمن بنود

، ولكن يتم تحويلها إلى األرباح عند استبعاد تلك اإلستثمارات لخسارة الموحدأو ا ربحراكمة إلى بيان الخسائر المتاألرباح أو ال

 دورةالم

 

ً وفق ربح أو الخسارة الموحدال بيانفي ستثمارات في أدوات حقوق الملكية لإلتوزيعات األرباح ب اإلعترافيتم  للمعيار الدولي  ا

 سترداد جزء من تكلفة اإلستثمار.إما لم تمثل توزيعات األرباح  (9)للتقارير المالية رقم 

 

 ارةأو الخس ربحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ال .4

الموجودات المالية التي ال تفي بشروط القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى يتم إن 

 :. على وجه التحديدرةلخساأو ا الربح لخال نم لةدلعاا بالقيمةقياسها 

 لمجموعة ا متق مل ما ،ارةلخساأو  الربح لخال نم لةدلعاا بالقيمة راتکإستثما لملکيةا وقحقأدوات  في راتستثماإ فتصن

 دمج نع ناتج مقابل محتملأو  إستثمار في أدوات حقوق الملكية ليس محتفظ بها بغرض المتاجرة بتحديد إن كان هد

 .عتراف المبدئيعند اإلاألخرى  الدخل الشامل بنود بالقيمة العادلة من خالل لعماأ
 

، يرتقر رةفت لک ايةهن في لةدلعاا بالقيمة ،سارةلخأو ا الربح لخال نم لةدلعاا بالقيمةالمعترف بها  لماليةا وداتجولما سقيا ميت

ً  لذي من الممكن أن يتضمناو رة الموحدأو الخسا ربحالبيان  في رخسائأو  حباأر بأية رافالعتا مع فوائد رباح وأتوزيعات  أيضا

 .موجودات الماليةال مستحقة من هذه
 

 تدني قيمة الموجودات المالية

ستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو لإللخسائر االئتمان المتوقعة  بتكوين مخصص مجموعةتقوم ال

، العقودموجودات ، وواألرصدة المدينة األخرى التجارية المدينة والذمم ن خالل بنود الدخل الشامل األخرى،بالقيمة العادلة م

 طرمخا في راتلتغيا سلتعک ريرتق لک يخرتا في قعةولمتا نئتماإلا رخسائ مبالغ ثيدتح ميتوكذلك عقود الضمان المالي. 

 .لماليةا داةلأل المبدئياإلعتراف  ذمن نئتمااإل
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات    .3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3،3

 )تتمة( الموجودات المالية      

 )تتمة( تدني قيمة الموجودات المالية

واألرصدة المدينة وموجودات العقود التجارية  المدينة ذممللئتمان المتوقعة باإلعتراف بشكل مستمر بخسائر اإل مجموعةتقوم ال

تستند إلى الخبرة  المخصصات التي ستخدام مصفوفةإقعة على هذه الموجودات المالية ب. يتم تقدير خسائر االئتمان المتواألخرى

العوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من يتم تعديلها بالرجوع الى ئتمان إلخسارة للمجموعة السابقة 

 لظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما تقتضي الحاجة ذلك. ل والمستقبليه الحالي التوج

 

 مادعنوذلك غلى مدى عمر هذه األدوات بخسائر االئتمان المتوقعة  االعترافب کةرلشا ومتق، رىألخا لماليةا دواتألا لجميع بالنسبة

ان على األداة المالية بشكل .  ومع ذلك، إذا لم تزد مخاطر اإلئتمالمبدئي رافعتاإل ذمن نالئتماا طرمخا في رةکبي دةيايكون هناك ز

متوقعة لمدة تقوم بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان ال مجموعة، فإن ال المبدئيمنذ اإلعتراف  كبير

حتمالية إكبيرة في الزيادة العلى األدراة  عمرائر االئتمان المتوقعة على مدى بخس اإلعترافما إذا كان ينبغي  مشهراً. يستند تقي 12

 في تاريخ التقرير. وجود دليل على تدني قيمة تلك الموجودات أو خطر عدم السداد منذ االعتراف المبدئي بدالً من إثبات

 

المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث المحتمل حدوثها على ، خسائر االئتمان عمر األداة خسائر االئتمان المتوقعة على مدىتمثل 

 شهراً الجزء من الخسائر االئتمانية 12مدى العمر المتوقع لألداة المالية. على النقيض من ذلك ، تمثل  خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

  تاريخ التقرير. من اً شهر 12الية ما في خالل اة معلى أد اإلئتمانية المتعلقة عن األحداث ينتجأن  المتوقعالعمرعلى  ةالمتوقع

 

 في مخاطر االئتمان كبيرةالزيادة ال .1

بمقارنة  مجموعة، تقوم الالمبدئيعتراف منذ اإل كبيردوات المالية قد زادت بشكل عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األ

. المبدئيعتراف مالية كما في تاريخ اإل ألدوات تعثر في سدادمالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر  ألدوات تعثر في سدادمخاطر 

مدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية المعقولة والالمعلومات الكمية والنوعية كل  مجموعةعند إجراء هذا التقييم، تعتبر ال

  ال داعي لهما. والمعلومات المستقبلية المتوفرة بدون تكلفة أو جهد

 

ً  المجموعة فيه تصبح الذي التاريخ يعتبر ، المالي الضمان لعقود بالنسبة  االعتراف تاريخ هو لإللغاء القابل غير االلتزام في طرفا

 منذ االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة هناك كانت إذا ما تقييم يتم عندما. القيمة تدني يخص بما المالية األداة تقييم ألغراض المبدئي

 .أداة العقد عن يتخلف قد المحدد المدين أن المخاطر في التغيرات تعتبر المجموعة فإن المالي، الضمان بعقود المبدئي اإلعتراف

 

 وتقوم االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة هناك كانت إذا ما لتحديد المستخدمة المعايير فعالية بمراقبة منتظم بشكل المجموعة تقوم

 تصبح أن قبل االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة تحديد على قادرة المعايير تكون أن لضمان ذلك الحاجة تقتضي عندما بمراجعتها

 .متأخرة المبالغ هذه

 

  العجز تعريف .2

 في راتتغيي يةأ ديدتح للتحليا هذا نيتضم. الوقت مرور مع جمعها يتم التي البيانات لتحليل إحصائية نماذج المجموعة تستخدم

 متوسط يتراوح. عةوللمجم فيةرالجغا المناطق فمختل رعب ألساسيةا لکليا دالقتصاا لمواع في راتتغيو دادلسا نع فلتخلا تالدمع

ً  90 إلى 30 من للذمم المدينة والتجارية االئتمان فترة  .يوما
 

 الموجودات المالية متدنية االئتمان   .3

وقاااوع حااادث أو أكثااار لاااه تاااأثير سااالبي علاااى التااادفقات النقدياااة المساااتقبلية المتوقعاااة يعتبااار األصااال الماااالي متااادني القيماااة عناااد 

 تالي:متدني القيمة ال لذلك األصل المالي. تتضمن اإلثباتات التي تشير إلى أن األصل المالي

  ؛للمقرض أو المقترض كبيرةصعوبات مالية 

 ؛أخر السدادخرق للعقد، مثل عدم السداد أو الت 

  ال ياااتم أو متيااااز إالمقتااارض  يقاااوم بمااانحبالصاااعوبة المالياااة للمقتااارض قتصاااادية أو تعاقدياااة تتعلاااق إالمقااارض وألساااباب

 ؛ منحه في ظل الضروف اإلعتياديةا

  أو ؛أخر إعادة تنظيم مالي اإلفالس أو حلة حتمال كبير بأن يدخل المقترض فيإيوجد 

 ختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات الماليةإ. 
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات       .3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3،3

 )تتمة( الموجودات المالية

 )تتمة( تدني قيمة الموجودات المالية

 المتوقعة اإلئتمان بخسائر واإلعتراف قياس .4

. التعثر عند اإلتماني والتعرض التثر عند والخسارة التعثر  بإحتمالية تتمثل عناصر على يعتمد المتوقعة اإلئتمانية الخسائر قياس  إن

 اإلئتماني للتعرض بالنسبة. مستقبلي إستشرافي نحو على معدّلة تارخية بيانات الى يستند التعثر عند والخسارة التعثر إحتمالية تقيم إن

 بالنسبة العجز، عند بالتعثر يتعلق فيما أما. التقرير تاريخ في للموجودات اإلجمالية الدفترية القيمة في ذلك فيتمثل المالية، للموجودات

 يشمل المالي، الضمان لعقود بالنسبة أما. اإلبالغ تاريخ في للموجودات اإلجمالية الدفترية القيمة في ذلك فيتمثل المالية، للموجودات

 التعاقد تاريخ حسب المستقبل في سحبها يتوقع إضافية مبالغ أي إلى باإلضافة المالي، التقرير تاريخ في المسحوب المبلغ تعرض

 المستقبلية المعلومات من وغيرها للمدنيين، المحددة المستقبلية التمويلية لإلحتياجات الشركة وفهم التاريخي التوجه إلى إستناداً  المحدد

 .الصلة ذات اإلستشرافية

 

 المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات جميع بين الفرق أنها على المتوقعة االئتمان خسائر تقدير يتم ، المالية للموجودات بالنسبة

 .األصلي الفعّال الفائدة بسعر خصمها يتم والتي عليها الحصول المجموعة تتوقع التي النقدية التدفقات وجميع للعقد وفقًا للمجموعة

 

ً  المدين جانب من التعرض لتعثر حالة في فقط المدفوعات بسداد مطالبة المجموعة أن وحيث المالي، الضمان لعقد بالنسبة  وفقا

 تكبدها التي ئتمانيةاإل الخسارة مبلغ المالك لتسديد المتوقعة المبالغ هي المتوقعة الخسائر مخصص فإن المضمونة، األداة لشروط

 ً  .آخر طرف أي أو المدين أواألداة  مالك من ستالمهاإ المجموعة تتوقع مبالغ أي منها مطروحا
 

 مماثلة تعديالت مع المالية األدوات لجميع الخسارة الموحد أو الربح بيان في القيمة في التدني خسائر أو بأرباح المجموعة تعترف

 من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي الدين أدوات في االستثمارات وباستثناء خسارة مخصص حساب خالل من الدفترية قيمتها في

 حتياطيإ في والمتراكمة األخرى الشامل الدخلبنود  في لها الخسارة مخصص إثبات يتم والتي األخرى الشامل الدخل بنود خالل

 .المالي المركز بيان في المالي لألصل الدفترية القيمة من المجموعة تقلل وال ستثمار،اإل تقييم إعادة

 

 سياسة الشطب .5

ة بشااطب أصاال مااالي عناادما تكااون هناااك معلومااات تشااير إلااى أن الطاارف اآلخاار يعاااني ماان صااعوبات مالياا مجموعااةتقااوم ال

 . سدادوليس هناك احتمال واقعي لل

 
 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

بإلغااااء اإلعتاااراف باألصااال الماااالي فقاااط عنااادما تنتهاااي الحقاااوق التعاقدياااة للتااادفقات النقدياااة مااان األصااال أو  مجموعاااةتقاااوم ال

بنقااال أواالحتفااااظ  مجموعااةصاال إلاااى كياااان آخاار. إذا لااام تقااام العناادما تقاااوم بتحوياال األصااال  وكافاااة مخاااطر ومزاياااا ملكياااة األ

تعتااارف  مجموعاااةلاااى األصااال المحاااول، فاااإن البجمياااع مخااااطر ومزاياااا الملكياااة بشاااكل واضاااح واساااتمرت فاااي السااايطرة ع

بكافااااة  مجموعاااةبحصاااتها المحاااتفظ بهاااا فاااي األصااال واإللتااازام المااارتبط بالمبااااالغ التاااي قاااد تضاااطر لااادفعها. إذا احتفظااات ال

فاااي اإلعتاااراف باألصااال الماااالي وتعتااارف كاااذلك  مجموعاااةمخااااطر ومزاياااا ملكياااة الموجاااودات المالياااة المحولاااة، تساااتمر ال

 عائدات المستلمة.بالقروض المضمونة لل

 

عناااد الغااااء اإلعتاااراف باحااادى الموجاااودات المالياااة المقاساااة بالتكلفاااة المطفاااأة ، ياااتم إثباااات الفااارق باااين القيماااة الدفترياااة لألصااال 

والمقابااال المساااتلم ومبلاااغ الااادين فاااي بياااان األربااااح أو الخساااائر. باإلضاااافة إلاااى ذلك،عناااد إلغااااء اإلعتاااراف باإلساااتثمار فاااي أداة 

 ً  للقيمااااة العادلااااة ماااان خااااالل بنااااود الاااادخل الشااااامل األخاااارى، يااااتم إعااااادة تصاااانيف األرباااااح أو الخسااااائر دياااان مصاااانفة وفقااااا

حتيااااطي إعاااادة تقيااايم االساااتثمارات وتحويلهاااا إلاااى األربااااح أو الخساااائر. وعلاااى النقااايض إ يالمتراكماااة التاااي سااابق تجميعهاااا فااا

عنااااد االعتااااراف المباااادئي  مجموعااااةأقرتهااااا ال ماااان ذلااااك، عنااااد الغاااااء اإلعتااااراف باإلسااااتثمار فااااي أداة حقااااوق الملكيااااة التااااي

والمقاسااة ماان خااالل القيمااة العادلااة ماان خااالل الاادخل الشااامل، فااإن األرباااح أو الخسااائر المتراكمااة فااي احتياااطي إعااادة تقياايم 

 . دورةاالستثمارات ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر، ولكن يتم تحويلها إلى األرباح الم

 

إلعتراف بأصل مالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة، حسبما يقتضيه الحال( في أي يلغى ا

 من الحاالت التالية:

 إنتهاء الحقوق التعاقدية في إستالم تدفقات نقدية من الموجودات؛ أو 

  تتعهد بدفعها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث إحتفاظ المجموعة بحقها في إستالم تدفقات نقدية من الموجودات، ولكنها

 بموجب "ترتيبات للتمرير"، أو
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات.       3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3،3

 )تتمة( الموجودات المالية

 )تتمة( إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

 في استالم تدفقات نقدية من الموجودات و )أ( إما أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر  قيام المجموعة بتحويل حقوقها

ً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو اإلحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على  ومنافع الموجودات أو )ب( لم تقم فعليا

 الموجودات.

 

 المطلوبات المالية

المالياااة الحقااااً بالتكلفاااة المطفاااأة بإساااتخدام طريقاااة الفائااادة الفعالاااة أو بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل ياااتم قيااااس جمياااع المطلوباااات 

 .األرباح أو الخسائر
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 خساااائر أو أربااااح أي ماااع العادلاااة، بقيمتهاااا الخساااارة أو الاااربح خاااالل مااان العادلاااة بالقيماااة المالياااة المطلوباااات ياااتم اإلعتاااراف

 فيااه تكااون ال الااذي الحااد إلااى الخسااارة الموحااد أو الااربح بيااان فااي بهااا اإلعتااراف يااتم العادلااة القيمااة فااي التغياارات عاان تنشااأ

 فوائاااد أي علاااى الخساااائر أو األربااااح فاااي باااه المعتااارف الخساااائر أو المكاساااب صاااافي يشاااتمل معيناااة تحاااوط عالقاااة مااان جااازءً 

 .المالية المطلوبات عن مدفوعة

 

، فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات رةأو الخسا لربحايمة العادلة من خالل ، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقومع ذلك

ما لم يتم االعتراف بتأثيرات ، الدخل الشامل  بيان المالية والخاص بالتغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات يتم إثباته في

من شأنها أن تؤدي إلى حدوث أو خلل محاسبي في األخرى الدخل الشامل  بنود التغير في مخاطر االئتمان الناتجة عن االلتزام في

الربح أو  بيان في المحاسبة على األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بالمبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة للمطلوب المالي

. إن التغيرات في القيمة العادلة والمنسوبة إلى مخاطر ائتمان المطلوبات المالية المعترف بها في بيان الدخل الشامل الموحد الخسارة

ً في  الموحد عند إلغاء  مدورة. وبدالً من ذلك ، يتم تحويلها إلى أرباح بيان الربح أو الخسارة الموحدال يتم إعادة تصنيفها الحقا

 .المطلوب الماليباالعتراف 

 

الربح بالقيمة العادلة من خالل  مجموعةدها الوالتي تحد مجموعةلكفالة المالية الصادرة عن التدرج األرباح والخسائر على عقود ا

 .بيان الربح أو الخسارة الموحدأو الخسارة المعترف بها في 
 

 المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
قياسها خالل الفترات الالحقة يتم  الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  على أنهاالمصنفة جميع المطلوبات المالية بخالف 

 .بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعالة

 

جميع الرسوم والنقاط  هو المعدل الذي يقوم بخصم اجمالي المدفوعات النقدية المستقبلية المتوقعة )بما في ذلك الفعالةمعدل الفائدة 

المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف العملية واألقساط األخرى أو الخصومات( خالل 

 .العمر المتوقع لإللتزام المالي أو )إذا اقتضت الحاجة( فترة أقصر للتكلفة المطفأة للمطلوبات المالية
 

 االعتراف بالمطلوبات المالية إلغاء

 رافعتاإل ميت. مجموعةلتزامات الإالوفاء أو إلغاء أو انتهاء مدة  بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم جموعةتقوم ال

 .الخسارة الموحدبيان الربح أو  في نئدالوا وعفدلما لمبلغوا ئهالغاإ مت لتيا لماليةا تباولطللم يةرفتدلا لقيمةا نبي رقبالف

 

 رأس المال

 األسهم العادية
ت على رأس يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم إظهار األسهم المجانية وأسهم الحقوق المصدرة خالل السنة كإضافا

إصدار األسهم المجانية كخصم من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. إن أية عالوة إصدار على إصدار أسهم  طرح المال. يتم

 الحقوق تتم المحاسبة عنها وفقاً للمتطلبات القانونية المحلية.

 

 األرباح الموزعة على األسهم العادية لرأس المال
مطلوبات في البيانات المالية الموحدة خالل الفترة التي يتم فيها إعتماد تلك يتم اإلعتراف باألرباح الموزعة لمساهمي المجموعة ك

 التوزيعات من جانب المساهمين. يتم التعامل مع األرباح الموزعة للسنة التي تم إعتمادها بعد تاريخ التقرير للبيانات المالية الموحدة

 كحدث الحق لتاريخ التقرير. 
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 الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية.       3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    3،3

 العائدات على السهم

تعرض المجموعة بيانات العائدات األساسية والمخففة للسهم ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم الربح أو 

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تحديد  الخسارة المنسوبة للمساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسط

العائد المخفف للسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ألثر التخفيف 

لة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، بالنسبة لجميع األسهم العادية المخففة المحتملة والتي تشتمل على أوراق نقدية قاب

 إن وجدت.
 

، وكان إلجراء الخيارات القائمة تأثير غير مخففت المتوفرة لتحويل أوراق نقدية قابلة للتحويل اأينما كان األثر المحتمل للخيار

 فإّن بيانات العائدات األساسية والمخففة للسهم يتم عرضها بنفس المبلغ.
 

 مخزون

 يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. 
 

تستند تكلفة المخزون إلى مبدأ متوسط التكلفة المرجح وهي تتضمن المصروفات التي يتم تكبدها في سبيل اقتناء مواد المخزون 

 . ه الحالي وترتيبهإلى موقع نقلهوالتكاليف األخرى المتكبدة في 

 

 . ستبعاداإل إلتمام عمليةأي تكاليف أخرى متوقع تكبدها  همنمطروحاً تستند صافي القيمة القابلة للتحقق على سعر البيع المقدر 
 

 المخصصات

لتزام ضمني نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن إلتزام قانوني أو مخصصات عندما يكون لدى المجموعة إعتراف باليتم اإل

لتزام في تاريخ التقرير سداد اإل على لتزام. تقاس المخصصات بتقدير المصروفات المطلوبةسداد ذلك اإليطلب من المجموعة 

ً  للحصول على القيمةويتم خصمها   .الحالية عندما يكون األثر جوهريا

 

 إلتزامات التفكيك
تعترف المجموعة بإلتزامات التفكيك عند وجود إلتزام قانوني أو إلتزام ضمني نتيجة أحداث سابقة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى 

 اإللتزام بشكل موثوق به. يملتسوية اإللتزام، ويمكن تقي نقدي خارجيتدفق 

 

أخرى. عند اإلعتراف المبدئي  وموجوداتتحتسب المجموعة مخصص بقيمة التكاليف المستقبلية المتعلقة بتكاليف تفكيك الشبكة 

ذات ن طريق زيادة قيمة الشبكة ستخدام معدل الخصم للتدفقات النقدية عإباإللتزام، يتم رسملة القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة ب

 إلى الحد المتكبد نتيجة التطوير والبناء. والموجودات األخرى الصلة

 

المخصص وإدخال تعديل على يتم التعامل مع التغيرات في توقيت وتكلفة التفكيك بأثر مستقبلي عن طريق إدراج تعديل على 

الشبكة والموجودات األخرى. إن أي تخفيض في إلتزامات التفكيك أو اإللتزامات المتعلقة بها، وبالتالي، أي تخفيض في 

الموجودات المتعلقة بالمخصص، ال يجب أن يتجاوز القيمة الدفترية لألصل. إذا حدث ذلك، يتم إدراج أي زيادة عن القيمة الدفترية 

 يان الربح أو الخسارة الموحد.ضمن ب

 

إذا نتج عن تغير التقدير زيادة في إلتزام التفكيك وبالتالي زيادة القيمة الدفترية للموجودات، تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار ما إذا 

راجعة للشبكة كان ذلك مؤشر لتدني القيمة لألصل ككل، وفي هذه الحالة يتم فحص تدني القيمة. إذا كانت القيمة المقدّرة الم

والموجودات األخرى مطروحاً منهما مخصص التفكيك تتجاوز القيمة القابلة لإلسترداد، فإنه يتم إدراج قيمة الزيادة مباشرة ضمن 

 المصروفات.

 

نتيجة التغير في القيمة الحالية على أساس معدل الخصم الذي يعكس  المخصومة مع مرور الوقت، يتم زيادة إلتزامات التفكيك

ضمن بيان الربح والخسارة الموحد  الخاص بالتفكيكبالخصم تقييم السوق الحالي والمخاطر المتعلقة باإللتزام. يتم اإلعتراف 

 كمصروف تمويل.
 

المؤقت المتعلق بإلتزام التفكيك وال تعترف بمطلوبات علق بالفرق يت الذيوجودات الضرائب المؤجلة ال تعترف المجموعة ببند م

 الضرائب المؤجلة فيما يتعلق بالفرق المؤقت المتعلق بتفكيك الموجودات.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3،3

 )تتمة( المخصصات

 منافع نهاية خدمة الموظفين
تحتسب المجموعة مخصصاً لمنافع نهاية الخدمة لموظفيها. تستحق المنفعة عادةً على أساس الراتب األخير للموظف وطول مدة 

الخدمة بشرط إتمام الحد األدنى من فترة الخدمة محسوبة وفقاً لنصوص قانون العمل وتدفع عند إستقالة الموظف أو إنهاء خدمتة. 

 لمكافأة نهاية الخدمة على مدى فترة الخدمة.  يتم إحتساب التكاليف المتوقعة
 

 نهاية الخدمة األخرى نافعصندوق التقاعد وم
ستعمال طريقة إكتوارية منتظمة بإعلى تقديرات  اً المحددة للمجموعة يتم تحديدها بناء نافعتكاليف صندوق التقاعد المتعلقة بالمإن 

ونسبة الزيادة السنوية  الخطةالمتوقعة لموجودات  عوائدوالبنسبة الخصم  المتعلقةفتراضات وحدة االئتمان المتوقعة مع تطبيق اإل

 .نافعالمتوقعة للم

 

ر مبلغ المنافع المستقبلية يتم إحتساب صافي إلتزام المجموعة في خطط المنافع المحددة بصورة منفصلة لكل خطة عن طريق تقدي

 .مخطط لهاالقيمة العادلة ألية موجودات  وطرحكتسبها الموظفون في الفترة الحالية والفترات السابقة وخصم ذلك المبلغ التي إ
 

يتم إحتساب مطلوبات المنافع المحددة سنوياً من جانب خبير إكتواري بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. عندما ينتج عن 

وعة تنحصر قيمة الموجودات المعترف بها على القيمة الحالية للمنافع االقتصادية المتاحة في اإلحتساب موجودات محتملة للمجم

شكل أي مبلغ مسترد من الخطة أو عمليات تخفيضات في اإلشتراكات المستقبلية في الخطة. إلحتساب القيمة الحالية للمنافع 

 ار.اإلقتصادية يتم أخذ الحد األدنى من متطلبات التمويل في اإلعتب
 

والخسائر اإلكتوارية، والعائد على موجودات الخطة  رباحإن إعادة قياس صافي مطلوبات المنافع المحددة والذي يشتمل على األ

)مع إستبعاد الفائدة( وأثر سقف الموجود )إن وجد، باستبعاد الفائدة(، يتم اإلعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى. 

تخدام معدل الخصم لقياس تحدد المجموعة صافي مصروف )إيراد( الفائدة على صافي المطلوبات )الموجودات( الخطة للفترة بإس

إلتزام المنفعة المحدد في بداية السنة على صافي المطلوبات )الموجودات( المنفعة المحددة آنذاك مع األخذ بعين اإلعتبار أية 

تغيرات في صافي المطلوبات )الموجودات( المنفعة المحددة خالل الفترة نتيجة لإلشتراكات ومدفوعات المنافع. يتم االعتراف 

 في مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.بصا
 

عندما يتم تغيير منافع الخطة أو عند تقليص الخطة فإن التغير الناتج عن ذلك على المنافع المتعلقة بخدمة سابقة أو الربح أو 

 بالمكاسبتعترف المجموعة  بها مباشرة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.اإلعتراف الخسارة الناتجة عن التقليص يتم 

 عن تسوية خطة منافع محددة عند حدوث التسوية.  الناتجة خسائرالو
 

فيما يتعلق بالموظفين القطريين تقوم الشركة بدفع مساهمات إلى هيئة التقاعد والمعاشات القطرية كنسبة مئوية من رواتب 

فين وفقاً لشروط القانون المتعلق بالتقاعد والمعاشات. إن حصة الشركة من المساهمات في هذه البرامج وهي برامج مساهمة الموظ

 منافع الموظفين يتم تحميلها على بيان الربح أو الخسارة الموحد. -( 19محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 خطة الحوافز طويلة األجل
. يستند إستحقاق هذه األجل طويلة الحوافز خطة بموجب لموظفيها)"المنفعة"( طويلة األجل  نقاط تحفيزيةتقوم المجموعة بتقديم 

واألداء الكلي للمجموعة، وتتعلق بتحقيق شروط معينة )"شروط المنح"( وفق خطة موثقة تستحق  الموظفالمنافع على أداء 

، حيث تعترف المجموعة الموظفين للمجموعةوتكون هذه المنفعة مرتبطة بأداء الدفع عند نهاية فترة المنح )"تاريخ التنفيذ"(. 

بهذه المنافع على مدى فترة المنح من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد، إلى أن يصبح  بالمطلوبات الخاصةبشكل تناسبي 

 الموظفون مستحقون للمنفعة بصورة غير مشروطة.
 

عتراف بأية تغييرات في القيمة العادلة للمنفعة من خالل في تاريخ كل تقرير مالي ويتم اإل للمطلوباتم إعادة تقييم القيمة العادلة تت

 بيان الربح أو الخسارة الموحد.
 

عدة عوامل إلى  ستناداً إبشكل نقدي في تاريخ التنفيذ. يتم تحديد مبلغ السداد النقدي  سدادهاعند  بالمطلوباتعتراف يتم إلغاء اإل

ً مسبق محددة أهداف على اً بناء التشغيلي الشركة أداءو منها عدد النقاط التحفيزية التي تم منحها  على الشركة سهم سعر وأداء ا

 الربح أو الخسارة الموحد.من خالل بيان  بالمطلوباتاإلعتراف يتم إلغاء  ،المنح اإلخالل بشروط. عند المنح فترة مدار

 المعامالت بعمالت أجنبية

تقوم كل شركة من شركات المجموعة بتحديد عملتها الوظيفية ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة من 

من شركات المجموعة شركات المجموعة بإستخدام العملة الوظيفية. يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من جانب كل شركة 

ً بأسعار صرف عمالتها الوظيفية السائدة في تاريخ المعاملة. تتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة  مبدئيا

 بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف الفوري للعملة الوظيفية السائد في نهاية سنة التقرير المالي.



 
 

Ooredoo (ع.ش.م.ق.) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

- 43 - 

 

 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  .3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3،3

 )تتمة( المعامالت بعمالت أجنبية

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية يتم تحويلها بإستخدام أسعار الصرف السائدة في التواريخ 

 التي تمت فيها المعامالت األساسية. إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية يتم تحويلها بإستخدام

بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من إعادة التحويل اإلعتراف الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم أسعار 

أدوات حقوق ملكية  –ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد، فيما عدا الفروق الناتجة من إعادة تحويل إستثمارات متاحة للبيع 

 الدخل الشامل األخرى.بها ضمن بنود اإلعتراف والتي يتم 

 

 تحويل العمليات األجنبية
ستحواذ، إلى الريال من اإليتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، بما فيها الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة 

القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية إلى الريال القطري بأسعار 

 واريخ المعامالت.تالصرف السائدة في 
 

 
وعرضها في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية  األخرىالدخل الشامل  بنود نضمبفروق العمالت األجنبية اإلعتراف يتم 

)"إحتياطي تحويل العمالت"( ضمن حقوق الملكية. برغم ذلك، لو كانت العملية األجنبية هي شركة تابعة غير مملوكة بالكامل، 

ية بالصورة ستبعاد العملية األجنبإ غير المسيطرة. عند الحقوقعندها يتم تخصيص حصة بالتناسب من فرق تحويل العمالت إلى 

حتياطي صرف العمالت المتعلق بتلك إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في إ فإنه يتمالهام،  النفوذالتي تؤدي إلى فقدان السيطرة أو 

 ستبعاد. أو الخسارة من اإل الربحالعملية األجنبية إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد كجزء من 

 

حتفاظها بالسيطرة، فإن إستبعاد جزء فقط من مساهمتها في الشركة التابعة التي تتضمن عملية أجنبية مع إعند قيام المجموعة ب

 ستبعاد الجزء منإغير المسيطرة. عند قيام المجموعة بالحقوق النسبة  ذات الصلة من المبلغ المتراكم تتم إعادة نسبته إلى 

ية أجنبية واإلحتفاظ في نفس الوقت بنفوذ هام أو سيطرة مشتركة، تتم إعادة إستثمارها فقط في الشركة الزميلة والذي يتضمن عمل

 تصنيف الجزء ذي الصلة من المبلغ المتراكم إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 

ً  ليس سداد البند النقدي من الذمم المدينة أو الدائنة لعملية أجنبية إستالم / عندما ال يكون في المستقبل  له وال محتمالً  مخططا

ستثمار في وخسائر صرف العمالت األجنبية من هذا البند النقدي على أنها تشكل جزًء من صافي اإل سيتم إعتبار أرباحالقريب، 

حتياطي تحويل العمالت ضمن حقوق وعرضها في إ األخرىالدخل الشامل  ضمن بنودبها اإلعتراف العملية األجنبية ويتم 

 .الملكية
 

  تدني قيمة الموجودات غير المالية

تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة، بخالف المخزون، في تاريخ نهاية كل تقرير مالي، لتحديد ما إذا 

في قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم عندها تقدير المبلغ القابل لإلسترداد للموجودات. كان هناك أي مؤشر على التدني 

ً منها تكاليف  إن المبلغ القابل لإلسترداد للموجودات أو للوحدة المولدة للنقد هو القيمة قيد اإلستخدام أو القيمة العادلة مطروحا

ستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل البيع، أيهما اعلى. عند تقييم القيمة قيد اإل

خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس القيمة السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجودات. ألغراض فحص 

الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية مولدة من اإلستخدام  التدني في القيمة، يتم تجميع الموجودات في مجموعات صغيرة من

المستمر وهي مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية المولدة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى )"الوحدة 

 المولدة للنقد"(.

  

القابلة قيمها المقدّرة المولدة للنقد عن للموجودات أو للوحدات ذا زادت القيمة الدفترية إفي القيمة  تدنيبخسارة الاإلعتراف يتم 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد. ضمنفي القيمة  تدنيبخسائر الاإلعتراف سترداد. يتم لإل
 

لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة  أوالً  توزيعهالنقد يتم ل المولدة بالوحداتفي القيمة المعترف بها فيما يتعلق  تدنيخسائر الإن 

أساس تناسبي. يتم مخصصة للوحدات ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة وحدات( على 

 في القيمة المعترف بها في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير مالي للوقوف على أية مؤشرات على أن الخسارة تدنيتقييم خسائر ال

في القيمة لو كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ  تدني. يتم عكس خسارة اللم تعد موجودةنخفضت أو إقد 

في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية  تدنيسترداد. يتم عكس خسارة الالقابل لإل

 .في القيمة تدنيبخسارة اإلعتراف لم يتم  إذا أو اإلطفاء، ستهالكن تحديدها، بالصافي من اإلممكالتي كان من ال
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص ا  3،3

 التقارير القطاعية

تتضمن نتائج القطاعات التي يتم إصدار تقارير عنها إلى الرئيس التنفيذي صانع القرار للمجموعة )"صانع القرار التشغيلي 

يرجى الرجوع إلى  .على نحو معقول توزيعهاإلى تلك التي يمكن  إضافةً الرئيسي"( البنود التي تنسب بصفة مباشرة لقطاع، 

 قطاعات تشغيل المجموعة. عرض( من البيانات المالية الموحدة حيث تم 44إيضاح رقم )
 

 أحداث بعد تاريخ التقرير

ية يتم تعديل البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث الواقعة بين تاريخ التقرير والتاريخ الذي يتم فيه إعتماد وإصدار البيانات المال

لة الحقة لنهاية يتم اإلفصاح عن أية أحداث غير معدّ  .قائمة في تاريخ التقريركانت األوضاع أن على الموحدة، بشرط تقديم دليل 

 عندما يكون لها أثر جوهري. السنة في البيانات المالية الموحدة
 

 إيرادات .4

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

   27,895,273 28,238,146 تصاالتإإيرادات من تقديم خدمات 

 1,747,461 1,380,006 مبيعات معدات إتصاالت

 283,990 297,389 إيرادات من إستخدام الموجودات من قبل آخرين

 29,915,541 29,926,724 

 

   اإليراداتب اإلعتراف توقيت

 1,747,461 1,380,006 في وقت محدد

 28,179,263 28,535,535 الوقت بمرور

 29,915,541 29,926,724   
 

 بالدخل والمتعلقة بصورة رئيسية 2019 ديسمبر 31 كما في المؤداة بعدللعقود غير  سعر العملية المخصص بأنتتوقع اإلدارة 

 .2021و  2020 عام خالل كإيرادات بها اإلعتراف ، سوف يتمالمؤجل

 

 مصروفات التشغيل .5

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 2,445,705 2,404,144 مدفوعات ورسوم اإلتصاالت الخارجية

 2,446,224 2,516,260 التنظيمية ورسوم أخرىرسوم للسلطات 

 1,755,657 1,158,179 إيجارات ومرافق خاصة بالشبكة

 2,129,052 2,160,914 عمليات وصيانة الشبكة

 3,011,024 2,752,919 تكاليف معدات مباعة وخدمات أخرى

 15,848 38,761 مخصص للبضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة

 11,031,177 11,803,510 
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 مصروفات بيع، عمومية وإدارية .6

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 3,269,380 3,207,576 رواتب موظفين وتكاليف ذات صلة

 932,101 876,631 مصروفات تسويق ورعاية

 594,934 581,063 عمولة بطاقات

 215,816 267,905 أتعاب قانونية ومهنية

 253,226 111,192 ومرافقإيجار 

 342,590 231,337 مخصص لتدني قيمة ذمم تجارية مدينة

 88,698 86,961 إصالحات وصيانة

 712,967 731,521 مصروفات أخرى

 6,094,186 6,409,712 

 إطفاءهالك وستإ .7

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   
 5,982,369 5,707,580 وإستثمارات عقاريةهالك ممتلكات وآالت ومعدات ستإ

 8,128 9,511 ةعقاري اتإستهالك إستثمار

 2,010,000 1,761,732 إطفاء موجودات غير ملموسة

 -- 1,108,826 موجودات إطفاء حق إستخدام

 8,587,649 8,000,497 

 صافي تكاليف تمويل .8

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   تكاليف تمويل

 1,858,486 1,815,641 مصروفات فوائد

 170,965 52,745 ربح متعلق بإلتزام تمويل إسالمي

 93,385 52,158 (28إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة )إيضاح رقم 

 -- -- ةالنقدي اتالتدفق تحوطاتتحويل  من فعال غيرال جزءال

 -- 451,996 مصروفات فوائد مطلوبات إيجار

 (29,410) 32,271 مصروفات تمويل أخرى

 2,404,811 2,093,426 

   إيراد تمويل

 (360,624) (317,145) إيرادات فوائد

 1,732,802 2,087,666 صافي تكاليف تمويل

 صافيبال – إيرادات أخرى .9

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 (360,366) 156,306 بالصافي  – صرف عمالت أجنبية )خسائر( أرباح

 43,750 8,003 توزيعات أرباح

 30,003  31,464 إيراد إيجار

 4,516 (10,661) بالصافي –تغير في القيمة العادلة للمشتقات 

 العادلة بالقيمةفي حقوق ملكية  ماليةأوراق  إستثمارات األرباح الغير محققة من

 30,554 (18,640) الخسارة و الربح خالل من

 720,883 1,145,100 (أ)  بالصافي –إيرادات متنوعة 

  1,311,572 469,340 

 بالصافي مايلي: – متنوعةاليرادات اإلتتضمن  .أ

  الشركات إلحدى إيجار ومعاودة بيع معاملة عن ناتجة قطري لاير ألف 668,000 تقارب بأرباح اإلعتراف ،2019خالل 

 ((.14( و )12)يرجى الرجوع لإليضاح رقم ) Ooredoo إندوسات للمجموعة، التابعة

  أرباح بعد فقدان السيطرة على شركة تابعة و تعويضات مستحقة ألداء خدمات معينة في قطر. ،2018خالل 
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  ورسوم إمتياز حقوق .10

  2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    

 262,603 276,634   (1)رسوم حقوق إمتياز

 206,763 198,361  (2)رسوم صناعية 

 19,790 16,642  (3) رسوم قانونية أخرى

  491,637 489,156 
 

ً  المحددة المصادر صافي من %12 بنسبة ُعمان سلطنة لحكومة الدفع المستحقة اإلمتياز رسوم تُحتسب (1)  لإليرادات مسبقا

  .األرضي الهاتف لرخصة %7 وبنسبة المحمول الهاتف لرخصة المحلي للتشغيل المشترك اإلتصال ومصروفات

المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )آي سي  قبلبموجب ترخيص تشغيل شبكات اإلتصاالت والخدمات الممنوح من  (2)

ً )المعروفة  تي قطر( إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت بنسبة  سنوية فإن الشركة ملزمة بدفع رسوم صناعية ،هيئة تنظيم اإلتصاالت( بحاليا

  بموجب هذا الترخيص. في دولة قطر من صافي الربح المعدّل الناتج من األنشطة المنتظمة 12,5%

( المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية .عإن مساهمات الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنقلة )ش.م.ك (3)

 مدرجة تحت بند رسوم قانونية أخرى.والزكاة 

 

 العائد األساسي والمخفف للسهم .11

الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  بمساهمي سنة المتعلقيحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم ربح ال

إن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي السنة.ال توجد أسهم يحتمل أن تكون مخففة قائمة في أي وقت خالل السنة، وبالتالي ف

 .للسهم

 2019 2018 

   

 1,565,065 1,724,826 ربح السنة المنسوب لمساهمي الشركة األم )ألف لاير قطري(

 3,203,200 3,203,200 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 0،49 0،54 القطري(العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال 

 على العائد األساسي والمخفض للسهم. (16) على تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقملإلطالع  (1،2،3)* يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم  

 على معلومات تجزئة السهم.لإلطالع ( 46يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم ) *
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 وآالت ومعدات ممتلكات .12

 أراضي ومباني 

موجودات 

البداالت 

 والشبكات

أجهزة مشتركين 

 ومعدات أخرى

أعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

      التكلفة

 74,592,093 2,166,966 7,776,746 56,419,228 8,229,153  2018 يناير 1في 

 4,936,631 3,560,753 203,013 902,183 270,682 إضافات

 -- (2,566,449) 486,813 1,844,468 235,168 تحويالت

 (629,732) (34) (244,397) (336,902) (48,399) إستبعادات

 (29,571) (29,571) -- -- -- القيمة تدني مخصص

 12,961 (211,125) (225,151)  446,288  2,949 إعادة تصنيف

 (2,979,876) (95,432) (328,233) (2,225,290) (330,921) تعديالت صرف عمالت

 75,902,506 2,825,108 7,668,791 57,049,975 8,358,632  2018ديسمبر 31في 
      
 للمعيار المبدئي لتطبيقا

 رقم المالية للتقارير الدولي

(16) (1,516,679) (104,098) (203,203) -- (1,823,980) 

 6,344,032 5,078,973 118,203 1,135,361 11,495 إضافات 

 --  (1,640,784)  188,370  1,417,801  34,613 تحويالت

 (2,549,848)  (16)  (271,368)  (1,964,581) (313,883) إستبعادات

  (20,779)  (2,964,319)  106,610  2,591,652  245,278 إعادة تصنيف

  1,479,959  60,254  133,050  1,125,193  161,462 تعديالت صرف عمالت

  79,331,890  3,359,216  7,740,453  61,251,303  6,980,918 2019ديسمبر  31في 
      
      هالك متراكمستإ

 45,117,786 -- 5,430,365 35,290,154 4,397,267 2018 يناير 1في 

 5,982,369 -- 804,206 4,682,232 495,931 مخصص للسنة

 (516,016) -- (131,233) (358,027) (26,756) إستبعادات

 13,098 -- (131,557) 158,811 (14,156) إعادة تصنيف

 20,029 -- -- 16,023 4,006 القيمة تدني مخصص

 (1,922,253) -- (221,666) (1,484,103) (216,484) تعديالت صرف عمالت

 48,695,013 -- 5,750,115 38,305,090 4,639,808  2018ديسمبر  31في 
      
 للمعيار المبدئي لتطبيقا

 رقم المالية للتقارير الدولي

(16) (820,409) (25,667) (97,624) -- (943,700) 

 5,707,580 -- 774,014 4,578,483 355,083 مخصص للسنة

  (2,228,029) --  (236,221)  (1,788,702) (203,106) إستبعادات 

 (4,790) --  (34,755)  39,462  (9,497) إعادة تصنيف

  1,060,777 --  103,020  838,601  119,156 تعديالت صرف عمالت

 52,286,851 -- 6,258,549 41,947,267 4,081,035 2019ديسمبر  31في 
      
 

      القيمة الدفترية

 27,045,039 3,359,216 1,481,904 19,304,036 2,899,883 2019ديسمبر  31في 

 27,207,493 2,825,108 1,918,676 18,744,885 3,718,824 2018ديسمبر  31في 
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 وآالت ومعدات )تتمة( ممتلكات .12

إيجار إلحدى  ومعاودةمعاملة بيع  على أساستتضمن موجودات البداالت والشبكات موجودات إيجارات تمويلية معترف بها  (1)

 .2019 ديسمبر 31 فيحق إستخدام الموجودات  من اً جزء تشكلوالتي  ،Ooredooالشركات التابعة للمجموعة، إندوسات 

من ممارسة قد ال تتمكن  إحدى الشركات التابعة للمجموعة، آسياسيل ، فإناألمني الحالي في بعض المناطق بالعراق نظراً للوضع (2)

  .إستناداً إلى التقييم الذي قامت به واألالت السيطرة على هذه الممتلكات آسياسيلإستعادت  .ها وآالتهاممتلكاتبعض لالة السيطرة الفعّ 

 .له وقد تم وضع مخصص ضرر ولكنه ليس هاملقد حدث 

ديسمبر  31كما في  .بقيمة مقابلة لما تم إيداعه من قبلها في البنك ممتلكاتبنك محلي، تم بموجبه إستالم توصلت آسياسيل إلتفاق مع  (3)

ألف لاير قطري.  481,900بغداد والسليمانية بقيمة إجمالية بلغت  مدن ، إستلمت آسياسيل قطع أراضي ومباني تقع في2019

 ،إسم آسياسيل عند اإلنتهاء من اإلجراءت القانونية تحتعالقة آلسياسيل وسيتم نقلها  وحالياً، تم نقل الملكية القانونية إلى طرف ذ

هي تحت سيطرة المجموعة الموجودات بأن هذه  يفيد عالقةالطرف ذو الحصلت على خطاب تعويض من  علماً بأن المجموعة

 خالل السنة، قامت أسيا سيل بتعين إستشاري لمراجعة حالة هذة الممتلكات. اإلجراءات القانونية.اإلنتهاء من وسيتم نقل ملكيتها عند 

تم  ألف لاير قطري( 295,928: 2018) لاير قطري ألف 138,837 بقيمةومعدات المجموعة واآلت  ممتلكاتمن  اً جزء (4)

 لمجموعة.مقابل التسهيالت الممنوحة لكضمانات  اإستخدامه

 تسويتها زالت ال التي ، المؤجل الدفع بشروط ألف لاير قطري686,731  بقيمة ومعدات وآالت ممتلكات على المجموعة ستحوذتإ (5)

 .السنة نهاية في السداد مستحقة
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 موجودات غير ملموسة وشهرة .13

 تكاليف الترخيص الشهرة 

عقود عمالء وعالقات 

 عمالء ذات صلة

سماء أعالمات تجارية/ 

 تجارية

ستخدام غير القابلة قوق اإلح

وبرمجيات  لإللغاء

وموجودات غير ملموسة 

 اإلجمالي أخرى

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

       التكلفة

  45,615,417  3,684,600  2,663,251 652,027 28,939,463 9,676,076 2018يناير  1في 

 1,308,870 207,193 -- -- 1,101,677 -- إضافات

  (27,930)  (27,930) -- -- -- -- إستبعادات

 (12,961) (12,961) -- -- -- -- إعادة تصنيف

  (2,014,139)  (54,282)  (123,921)  (47,716)  (1,126,041) (662,179) تعديالت صرف عمالت

 44,869,257 3,796,620 2,539,330 604,311 28,915,099 9,013,897  2018ديسمبر  31في 

       

  1,124,300  211,465 -- --  912,835 -- إضافات

  (94,174)  (94,174) -- -- -- -- إستبعادات

  1,273  1,273 -- -- -- -- إعادة تصنيف

  817,267  15,855  75,311  26,325 412,683 287,093 تعديالت صرف عمالت

  46,717,923  3,931,039  2,614,641  630,636 30,240,617 9,300,990 2019ديسمبر  31في 

 

 .السنة نهاية في السداد مستحقة تسويتها زالت ال التي ، المؤجل الدفع بشروط قطري لاير ألف 645,764 بقيمة موجودات غير ملموسة وشهرة على المجموعة ستحوذتإ
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 وشهرة ملموسة غير موجودات.  13

 

 تكاليف الترخيص الشهرة 
عقود عمالء وعالقات 
 عمالء ذات صلة

عالمات تجارية/ أسماء 
 تجارية

حقوق اإلستخدام غير 
القابلة لإللغاء وبرمجيات 
وموجودات غير ملموسة 

 اإلجمالي أخرى

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري لاير قطري ألف 

       اإلطفاء المتراكم وخسائر تدني القيمة

 16,810,434 2,276,925 1,526,035 650,661 11,777,967 578,846 2018يناير  1في 

 2,019,760 312,570 83,893 1,024 1,612,513 9,760 خالل السنةمخصص تدني خسارة  /إطفاء 

 (24,890) (24,890) -- -- -- -- إستبعادات

 (13,098) (13,098) -- -- -- -- إعادة تصنيف

 (579,635) (44,943) (63,816) (47,714) (377,506) (45,656) تعديالت صرف عمالت

 18,212,571 2,506,564 1,546,112 603,971 13,012,974 542,950  2018ديسمبر  31في 

       

 2,032,222 306,019 84,261 339 1,641,603 -- إطفاء خالل السنة

 (90,921) (90,921) -- -- -- -- إستبعادات

 244,164 13,371 37,970 26,326 146,519 19,978 تعديالت صرف عمالت

 20,398,036 2,735,033 1,668,343 630,636 14,801,096 562,928 2019ديسمبر  31في 

       

       القيمة الدفترية

 26,319,887 1,196,006 946,298 -- 15,439,521 8,738,062 2019ديسمبر  31في 

 26,656,686 1,290,056 993,218 340 15,902,125 8,470,947 2018ديسمبر  31في 
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 موجودات غير ملموسة وشهرة )تتمة( .13

 الشهرة قيمة تدني فحص

القيمة على النحو  تدني فحصفردية بغرض مولدة للنقد على وحدات  توزيعهاتم  األعمال عملية دمجمن خالل  المكتسبةالشهرة إن 

 :التالي

 القيمة الدفترية القيمة الدفترية الوحدات المولدة للنقد

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

Ooredoo586,767 587,715 ، الكويت 

Ooredoo2,122,379 2,125,951 ، الجزائر 

Ooredoo2,331,651 2,466,955 ، تونس 

 Ooredoo 3,162,271 3,035,030إندوسات 

 353,408 353,408 آسيا سيل، العراق

Ooredoo ،29,689 29,739 المالديف 

 12,023 12,023 أخرى

 8,738,062 8,470,947 

 

 ستناداً إلنقد تم تحديده ل المولدةوحدات لسترداد لالمبلغ القابل لإلإن . 2019ديسمبر  31قيمة الشهرة كما في  تدنيمدى  فحصتم 

 ، السنة خالل. سنوات 7إلى  5من جانب اإلدارة والتي تغطي فترة  المتوقعة ستخدام التدفقات النقديةإستخدام بإلى القيمة قيد اإل

 .الدفتريةالقيمة  من أقل كان لالسترداد القابل المبلغ ألن األصول بعض مقابل قيمة تدني خسارة المجموعة سجلت

 

 ستخدامحتساب القيمة قيد اإلإفتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات اإل

 فتراضات الرئيسيةاإل
رباح من كل مستخدم وتكاليف فتراضات الرئيسية المستخدمة في التوقعات تتعلق بعدد المشتركين وإيرادات التجوال ومتوسط األاإل

 ستناداً فتراضات إواإلطفاء. يتم وضع اإل ستهالكالفائدة والضرائب واإلات قبل الرأسمالية والضرائب والعائد والتكاليفالتشغيل 

عتبار تحسينات الكفاءة على مدى الفترة إلى الخبرة التاريخية وأفضل تقديرات اإلدارة للتوجهات المستقبلية واألداء مع األخذ في اإل

 . المتوقعة

 

 معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر المحددة لكل وحدة. تستند معدالت الخصم على طريقة متوسط التكلفة المرجحة لرأس 

عند تحديد معدالت الخصم . (%16.2إلى  %8.8: 2018) %16.6إلى  %8.4وقد تراوحت بين  نقدلل مولدةالمال لكل وحدة 

ً ذلك إذا كان  في سوق محلي مدته عشر سنوات على سند خزينة حكوميإستخدام العائد  المناسبة لكل وحدة يتم يكن إذا لم  .متاحا

 ً  . عتبار العائد على سند خزينة أمريكية مدته عشر سنوات وعوامل المخاطر المحددة لكل بلديتم األخذ في اإل متاحا

 

 التكاليف الرأسمالية المدرجة بالموازنة
توقعات التدفقات النقدية للتكاليف الرأسمالية المدرجة بالموازنة تستند إلى الخبرة السابقة وهي تتضمن التكاليف الرأسمالية القائمة 

األسواق الناشئة وتوفير منتجات وخدمات صوت وبيانات مطورة والوفاء بمتطلبات والمطلوبة لإلستمرار في تشغيل الشبكات في 

التغطية السكانية لبعض التراخيص التي تملكها المجموعة. تتضمن التكاليف الرأسمالية التدفقات النقدية لشراء الممتلكات واآلالت 

 والمعدات والموجودات غير الملموسة األخرى.

 

 األجل وتقديرات رأس المال التدفقات النقدية طويلة
 من معتمدةوال سنوية أعمال خطة أحدث من المأخوذة ،قادمة ال سنوات 7إلى  5فترة ل النقدي التدفق توقعات بإعداد المجموعة تقوم

 .اإلدارة مجلس قبل

 

 التشغيل وتكاليف مستخدم لكل اإليرادات ومتوسط التجوال وإيرادات المشتركين عدد مثل المحلية السوق عتباراتإ العمل خطط تتخذ

 النمو معدل متوسط المعدل هذا يتجاوز ال. اإلستهالك واإلطفاءو والضرائب الفوائد قبل واإليرادات الرأسمالية والنفقات والضرائب

 ٪(.4 إلى٪ 2.75: 2018٪ )5.5 إلى٪ 2.75 من ويتراوح الصلة ذات لألسواق األجل طويل
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 موجوداتحق إستخدام  .14

 

مدة اإليجار المتوسطة هي إن بما في ذلك المباني والمنشآت ومعدات تكنولوجيا المعلومات.  الموجوداتتستأجر الشركة العديد من 

 سنة(. 20إلى  2: 2018سنة ) 20إلى  2من 

لتزامات الشركة مضمونة بموجب إلدى الشركة خيارات لشراء معدات تصنيع معينة بمبلغ رمزي في نهاية مدة عقد اإليجار. إن 

 المؤجرة لمثل هذه اإليجارات. الموجوداتحق المؤجر في 

    موجوداتحق إستخدام  

 

  أراضي ومباني

موجودات 

البداالت 

  والشبكات
أجهزة مشتركين 

  ومعدات أخرى

حقوق االستخدام 

غير القابلة 

 المجموع  لإللغاء

 

  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري التكلفة

           

 للمعيار المبدئي لتطبيقا

 رقم المالية للتقارير الدولي

 7,018,070  72,005  231,053  3,892,212  2,822,800 2019يناير  1في  (16)

 

  1,595,425  3,796  7,603  676,331  907,695 إضافات 

اإلنهاء  التخفيض عند

 (31,852)  (1,835)  (15,008)  (8,477)  (6,532) المبكر

 

  (181,650)  --  --  --  (181,650) إستبعادات

  154,803  121  8,275  65,541  80,866 تعديالت صرف عمالت

 8,554,796  74,087  231,923  4,625,607  3,623,179 2019ديسمبر  31
 

 

           متراكم إطفاء
           

 للمعيار المبدئي لتطبيقا

 رقم المالية للتقارير الدولي

 1,398,202  19,625  98,893  297,721  981,963 2019يناير  1في  (16)

 

  1,108,826  8,191  60,397  557,810  482,428 مخصص للسنة

اإلنهاء  التخفيض عند

 (20,214)  (1,835)  (14,952)  (2,201)  (1,226) المبكر

 

  (19,174)  --  --  --  (19,174) إستبعادات

  53,308  187  4,835  6,554  41,732 تعديالت صرف عمالت

 2,520,948  26,168  149,173  859,884  1,485,723 2019ديسمبر  31
 

 

 

      القيمة الدفترية

 6,033,848 47,919 82,750 3,765,723 2,137,456 2019ديسمبر  31في 

تم  عقود قصيرة األجل ومنخفضة القيمة ،لوالتزامات اإليجار ل بحق إستخدام الموجوداتالمجموعة لعدم االعتراف  إختياربعد 

ً كمصروفات خالل العام.  ، على التوالي ،قطري ألف لاير 2,850و  ألف لاير قطري 374,334 تسجيل  ، 2019 خالل،  إيضا

 .قطري لايرألف  4,255 بلغت مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تم االعتراف بها كمصروفات
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 ستثمارات عقاريةإ .15

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   التكلفة

 151,087 151,087 يناير 1في 

 -- 19,506 ومعدات وآالت ممتلكاتمحول من 

 151,087 170,593 ديسمبر 31في 

   

   المتراكم ستهالكاإل

 90,157 98,285 يناير  1في 

 -- 4,790 ومعدات وآالت ممتلكاتمحول من 

 8,128 9,511 خالل السنة ستهالكإ

 98,285 112,586 ديسمبر 31في 

   

   القيمة الدفترية

 52,802 58,007 ديسمبر  31في 

 

 لطرف ذو عالقة. والمؤجرةستثمارات العقارية على حصة من مبنى المركز الرئيسي للمجموعة تشتمل اإل

 237,244 بلغتلإلستثمار العقاري أن القيمة العادلة بتعتقد اإلدارة و، لقد تم التقييم لإلستثمارت العقارية من قبل مثمن خارجي

تم تحديد القيمة  .القيمة الدفترية كما في تاريخ التقرير أعلى منوهي ألف لاير قطري(  214,014: 2018ألف لاير قطري تقريباً )

يتم تصيف التسلسل . أخرىمنهجية السوق المقارن والتي تعكس أحدث أسعار معامالت الممتلكات المشابهة/ طرق العادلة بناءاً على 

 .2الهرمي للقيمة العادلة لتقييم العقار اإلستثماري تحت المستوى 

ً  تأجيرها يتم والتي ، ستثماريةاإل عقاراتها من المجموعة عليه حصلت ربح تأجير العقارات الذي بلغ  إيجار عقود بموجب جميعا

 (. لاير قطري ألف 30,003: 2018) لاير قطري ألف 31,464 ، تشغيلية
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 مشتركمشروع  شركاتوستثمارات في شركات زميلة إ .16

 :التاليةالمشروع المشترك  وشركاتزميلة لدى المجموعة إستثمارات في شركات إن 

 الملكية الفعلية التأسيسبلد  التصنيف األساسيالنشاط  الشركات الزميلة / المشاريع المشتركة

    2019 2018 

 نافلينك إنك، ديلوار كوربوريشن

مزود خدمة منظم لتقديم 

حلول التكنولوجيا في 

 شركة زميلة سوق بيانات المؤسسات

الواليات 

المتحدة 

 %38 %38 األمريكية

 %25 %25 سنغافورة شركة زميلة قابضةشركة  آسيا موبايل هولدنجز بي تي إي المحدودة

 بي تي ملتي ميديا آسيا إندونيسيا
تصاالت عبر إخدمات 

 %17 %17 إندونيسيا شركة زميلة األقمار الصناعية

 %20 %20 قطر شركة زميلة خدمات تقنية معلومات ميزة كيو اس تي بي

 إندونيسيا –بي تي سيترا باكتي 
وإختبارات شهادات 

 %9 %9 إندونيسيا شركة زميلة المنتجات

 %18 %18 جزر كيمان شركة زميلة شركة قابضة تايتان بول هولدينجز ليمتد

 %19 %19 الجزائر شركة زميلة عمليات بنكية إلكترونية مونتريكس إس بي أيه

 %28 %28 جزر كيمان شركة زميلة إدارة إستثمارات اس بي سات فاوند ل بي

 بي تي باالبا ساتيليت نوسا سجتيرا
تصاالت عبر إخدمات 

 %23 %23 إندونيسيا شركة زميلة األقمار الصناعية

 %29 %29 هونغ كونغ شركة زميلة  الرقميةأعمال خدمات  ) MCL“شركة ماونتن اندوسات ال تي دي )"

 بي تي ساتيرا مناجيمن برسادا اندونيسيا 
خدمات اإلتصاالت 

 %32 %32 إندونيسيا شركة زميلة  وتزويد المعدات

 %26 %26 إندونيسيا شركة زميلة لكترونياإل الدفع خدمات لإللكترونيات بيمبريان أرتجاسابي تي 

 %50 %50 لوكسمبورغ مشروع مشترك شركة قابضة آسيا إنترنت هولدنج إس أي آر إل

  اإلستشارية للخدمات إنطلق
 لألماكن فنية خدمات

 %55 %55 قطر  مشروع مشترك  الرياضية واألحداث
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 )تتمة(مشروع مشترك  اتوشركستثمارات في شركات زميلة إ .16

 :المشروع المشترك شركاتويعرض الجدول التالي المعلومات المالية المختصرة عن إستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة 

 جمالياإل مشروع مشترك شركات زميلة جمالي اإل مشروع مشترك  شركات زميلة  

 2019 2019 2019 2018 2018 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

       المشروع المشترك من بيان المركز المالي: وشركاتحصة المجموعة في الشركات الزميلة 

 1,129,156 58,993 1,070,163 1,085,829 44,463 1,041,366 الموجودات المتداولة

 2,966,360 68,918 2,897,442 3,009,595 51,824 2,957,771 الموجودات غير المتداولة

  (736,287)  (4,460)  (731,827) (743,909) (3,366) (740,543) المتداولةالمطلوبات 

  (2,178,034) --  (2,178,034) (2,280,708) -- (2,280,708) المطلوبات غير المتداولة

 1,181,195 123,451 1,057,744 1,070,807 92,921 977,886 صافي الموجودات

 965,751 -- 965,751 901,105 -- 901,105 الشهرة

 2,146,946 123,451 2,023,495 1,971,912 92,921 1,878,991 القيمة الدفترية لإلستثمار

       حصة المجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك:

  1,773,922  1,764  1,772,158 1,686,792 34 1,686,758 اإليرادات

  488,737  257,357  80,3231 57,072 (7,550) 64,622 من الضريبةبالصافي  –حصة النتائج 

. خالل السنة، قامت اإلدارة بإجراء فحص لتدني آلسيا موبايل هولدنجز القيمة إستناداً ( أرتجاسا بيمبريان لإللكترونياتPT)إن الرصيد ذو التأثير الهام لإلستثمارات في شركات زميلة يتعلق بآسيا موبايل هولدنجز بي تي إي المحدودة و (1،16

بنسبة متوسط التكلفة المرجح لرأس المال مجموعة بإستخدام ثمار، ولم يتم اإلعتراف بخسارة تدني القيمة. قامت الإلى المؤشرات والمعلومات المتوفرة حالياً، قامت المجموعة بتطبيق نهج القيمة قيد اإلستخدام لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد واإلست

 غير مدققة.  المالية الموحدة للمجموعة، علماً أن هذه األرصدة٪ في نموذج أعمالهم. قامت اإلدارة بإدراج المعلومات المالية لشركة آسيا موبيل هولدنجز بي تي إي المحدودة بشكل تقديري في البيانات 3.23ومعدل نمو نهائي قدره ٪ 5.62

 الشركات الزميلة. ى إحدىعل قطري لاير فلأ 78,000 بمبلغ لقيمةا تدني بخسارة باإلعتراف عةولمجما تقام 2019خالل  (2،16

والذي  2018مايو  8إحدى أكبر شركاتها التابعة. وتم اإلنتهاء من عملية اإلستبعاد بتاريخ قامت إحدى شركات المشروع المشترك للمجموعة، أسيا القابضة لإلنترنت بالدخول في إتفاقية بيع وشراء مع طرف ثالث إلستبعاد  ،2018خالل  (3،16

 نتج عنه اإلعتراف بربح.

اإللتزام بقيمة  بعكس، قامت المجموعة 2018ألف لاير قطري، وفي  378,838، قامت المجموعة بتمويل 2017في  بناءاً على إتفاقية اإلستثمار، إلتزمت المجموعة بتمويل آسيا إنترنت هولدنج، مشروع مشترك مع روكيت إنترنت. (4،16

 ألف لاير قطري كما منصوص في اإلتفاقية وذلك األن اإللتزامات التعاقدية لدفع المبالغ المؤجلة تم إلغائها. 108,180

 آسيا إنترنت هولدنج. کةرش ىاإلستحواذ عل دعناإلعتراف بها  مت لتيوا ،لصلةاذات  رةلشها قيمةلاير قطري، وتدني  فلأ 143,928 بمبلغ لقيمةاباإلعتراف بخسارة تدني  عةولمجما تقام، 2018 لخال( 5،16

والذي نتج عنه  2018اغسطس  8اإلنتهاء من عملية اإلستبعاد بتاريخ تم قامت إحدى شركات زميلة للمجموعة، "تيتان بول القابضة" بالدخول في إتفاقية بيع وشراء مع طرف ثالث إلستبعاد احدى شركاتها التابعة. و ،2018 لخال(  6،16

 اإلعتراف بربح من اإلستبعاد.

 .( أرتجاسا بيمبريان لإللكترونيات كإستثمار في شركة زميلةPTكنتيجة لفقدان السيطرة على شركة من شركات المجموعة التابعة، قامت المجموعة بمعاملة ) ،2018 لخال(  7،16
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 أدوات حقوق الملكية –الموجودات المالية   .17

 

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل المحددة بإستثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 855,195 828,789 )أ( األخرى

 92,042 75,651 )أ(  موجودات مالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 904,440 947,237 

 

 . 40 رقم حإليضاا في راتالستثماا ذهله لةدلعاا لقيمةا نع حإلفصاا مت
 

 إيضاح
 

 وصناديق التحوط وصناديق والالسلكية السلكية االتصاالت شركات في استثمارات من للمجموعة المالية الموجودات تتكون  (أ)

 أو الربح خالل من عادلةال بالقيمة التحوط صناديق في االستثمار تقييم يتم. االستثماري المال رأس وصناديق الخاصة األسهم

 .الخسارة

 

ار تصنيف هذه اإلستثمارات يقامت المجموعة بإخت .ىخراأل الشامل الدخلبنود  خالل من العادلة بالقيمة األخرى ستثماراتاإل تقييم يتم

لغايات يتم اإلحتفاظ بها  اإلستثمارات وذلك ألن هذهرى خالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األ في أدوات حقوق الملكية

ة األجل رتعتقد اإلدارة أن اإلعتراف في التقلبات قصي ،عالوة على ذلك. متوسطة إلى طويلة األمد وليس لغايات المتاجرةإستراتيجية 

 .ستراتيجية المجموعةإلن يكون متسقاً مع  بح أو الخسارة الموحدفي القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في بيان الر
 

 

 موجودات غير متداولة أخرى .18

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 ً  304,973 540 إيجارات مدفوعة مقدما

 461,224 633,703 ذمم مدينة أخرى طويلة األجل 

 92,797 98,000 أخرى 

 732,243 858,994 

 

 ضريبة الدخل .19

 المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للسنتين إن بها الشركات التابعة. إعترفتتمثل ضريبة الدخل مبالغ الضريبة التي 

 ، تظهر على النحو التالي:2019و  2018

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   :المتداولة الدخل ضريبة

 490,673 452,051 مصروفات ضريبة الدخل المتداولة

 233,103 47,925 سابقةتعديالت تتعلق بضريبة الدخل عن سنوات 

   

   ضريبة الدخل المؤجلة:

  )238,815( (77,885) متعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

 484,961 422,091 ضريبة الدخل المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد

ال تخضع الشركة األم لضريبة الدخل في دولة قطر. تتراوح معدالت الضريبة المطبقة على الشركات التابعة الخاضعة للضريبة 

(. لغرض تحديد النتائج الضريبية للسنة، تم تعديل الربح المحاسبي للشركات %36إلى  %10 :2018) %37إلى  %10من 

بموجب القوانين الضريبية للشركات  الألغراض الضريبية بنود مصروفات وإيرادات مسموح بهلألغراض الضريبية. يشمل التعديل 

 .التابعة ذات الصلة
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 )تتمة( ضريبة الدخل.  19

تستند التعديالت إلى الفهم الحالي للقوانين واللوائح والممارسات الموجودة للسلطات الضريبية التي تخضع لها كل شركة تابعة. 

ً تقديم  هفإن أن عمليات المجموعة تخضع لسلطات ولوائح ضريبة مختلفة،بالنظر إلى  بين األرباح المحاسبية تسوية ليس عمليا

البنود الرئيسية القابلة للتحديد. فيما يلي تم عرض التسوية والضريبية مع تفاصيل المعدالت الضريبية السارية. نتيجة لذلك تشمل 

 :ضريبيةالتسوية ال

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 2,277,691 2,646,103 الربح قبل الضريبة

  (1,738,481) (1,119,738) ربح الشركة األم وشركاتها التابعة غير الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات

 539,210 1,526,365 ربح الشركة األم وشركاتها التابعة الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات

   :يضاف

 880,629 (418,455) مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع وفروقات مؤقتة أخرى

 1,086,893 822,256 مصروفات وإيرادات غير خاضعة لضريبة دخل الشركات

 200,994 463,491 هالك، بالصافي من المحاسبة والضرائبستإ

 -- (2,045) المستخدمة غير الضريبية الخسائر

 2,707,726 2,391,612 الربح الضريبي للشركات التابعة والزميلة الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات

: 2018)%19للضريبة بنسبة  الفعّالبإستخدام المعدل  مصروف ضريبة الدخل

18%) 452,051 490,673 

 

 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد الموحدبيان المركز المالي  

 2019 2018 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     
 87,792 50,820  54,497 231,967 هالك متسارع ألغراض الضريبةستإ

خسائر متاحة للمقاصة مقابل اإليرادات الخاضعة 

  241,450 5,839  216,119 231,464 للضريبة المستقبلية 

مخصصات، ومبالغ مستحقة الدفع وفروقات مؤقتة 

 (113,988) (2,467) 270,295 173,838 أخرى

نشوء ضريبة مؤجلة خالل عملية توزيع سعر 

 23,561 23,693 (329,279) (318,886) الشراء

 دخل ضريبة / مؤجلة ضريبة موجودات صافي

 238,815 77,885  211,632 318,383 مؤجلة

 

 تظهر كالتالي في بيان المركز المالي الموحد:

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 569,892 658,851 موجودات ضريبة مؤجلة

  (358,260) (340,468) مؤجلةمطلوبات ضريبة 

 318,383 211,632  
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 )تتمة(ضريبة الدخل. 19

 بالصافي -الضريبة المؤجلة  موجودات في حركةال

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 32,966 211,632 يناير 1في 

 -- 31,742 (16المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) التطبيق

 (23,345) -- (15المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )التطبيق 

 (2,759) -- (9المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )التطبيق 

 (238,815) 77,885 ضريبية دخل مؤجلة خالل السنة

 18,018 1,054 األخرى )الخسارة الشاملة( على بنود الدخل الشاملمؤجلة ضريبة 
 2,303 (3,930) تعديالت صرف عمالت 

 (211,632) 318,383 ديسمبر  31في 

 

 وموجودات عقود تكاليف .20
 

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

   
 312,070  345,919 متداولة

 151,806  194,971 غير متداولة       

 540,890  463,876 

 
 تاريخ في غير المفوترة المقدمةالخدمات و البضائع المردود عن في المجموعة حقب وموجودات العقود األساسية تكاليف ترتبط

 مستوى على وليس األداء إلتزامات مستوى على عقودال بتكاليف وموجودات عترافاإل سيتم أنهب المجموعة قررت .المالية يرالتقار

 .العقد
 

 مخزون .21

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 429,323 344,535 معدات المشتركين

 238,876 245,984 معدات أخرى

 81,131 103,585 كابالت ومعدات إرسال

 694,104 749,330 

  (106,269) (136,799) مطروحاً: مخصص البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة

 557,305 643,061 

ألف لاير قطري  1,744,093وقد بلغت  ،كمصاريف ويتم إدراجها تحت المصروفات التشغيليةالمستهلكة بالبضاعة اإلعتراف يتم 

 . ألف لاير قطري( 1,890,677: 2018)

 :يليكانت الحركة في مخصص البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة كما 

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 108,193 106,269 يناير 1في 

 15,848 38,761 مخصص مكّون خالل السنة 

 (15,400) (16,743) مشطوبة(معكوسة )مبالغ 

 (2,372) 8,512 تعديالت صرف عمالت

 106,269 136,799 ديسمبر  31في 
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 وأخرى  مدينة ذمم تجارية .22

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 3,128,879 3,117,478 بالصافي من مخصص تدني القيمة -ذمم تجارية مدينة 

 ً  4,000,871 3,654,651 بالصافي من مخصص تدني القيمة - ذمم مدينة آخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

 518,543 936,294 القيمةبالصافي من مخصص تدني  - إيرادات من مشتركين لم تفوتر

 584,673 652,184  بالصافي من مخصص تدني القيمة -مبالغ مطلوبة من مؤسسات نقل عالمية 

 264 -- قيمة عادلة موجبة لعقود مشتقات 

 313 233 صافي تكاليف مدفوعة مقدماً لصندوق التقاعد 

 8,360,840 8,233,543 

 

: 2018ألف لاير قطري ) 1,849,915قيمتها مبلغ  تدنتالتي قيمة الذمم التجارية المدينة بلغت  ،2019 ديسمبر 31كما في 

 لها. مخصص بالكاملوتم إحتساب ألف لاير قطري(  1,688,461
 

 على النحو التالي:تظهر ديسمبر  31كما في  بالصافي من مخصص تدني القيمة إن أعمار الذمم التجارية المدينة

تقوم المجموعة عادةً بطلب أية ضمانات على الخبرات السابقة. ال ءاً القيمة بالكامل بنا متدنيةيتوقع أن تسترد الذمم المدينة غير 

 .معظم الذمم المدينة بدون ضمانات يتبين ان مقابل الذمم المدينة ولذلك
 

ً  90 إلى 30 من وتقديم الخدمات متوسط فترة االئتمان على مبيعات البضاعة يتراوح  السوق وظروف العميل نوع حسب يوما

 .القائمة. ال توجد فائدة على الذمم المدينة التجارية المحلية

 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  قيمة وييسا بمبلغ يةرلتجاا ينةدلما ممذلل رلخسائا صمخص سبقيا ًائمدا کةرلشا ومتق

إلى الخبرة  المدينة باستخدام مصفوفة بالرجوع . يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجاريةطلمبسا لنهجا دامستخإب

المتعلقة بالتخلف عن السداد السابقة للمدين وتحليل للمركز المالي الحالي للمدين ، معدلة للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف 

 لقدف في تاريخ التقرير. المدينون وتقييم كل من االتجاه الحالي والتوقعات للظرو فيها االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل

مقابل جميع الذمم الف لاير قطري(  342,590: 2018)  قطريالف لاير 231,337 لغببمخسارة  بمخصص المجموعةعترفت إ

 .المدينة
  

 األيام المتأخرة في السداد –المدينة التجارية  الذمم 

 يوم 365أكثر من  يوم 365 – 90 يوم 90 – 60 يوم 60 – 30 يوم 30أقل من  اإلجمالي 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري لاير قطريألف  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

       

2019 3,117,478 925,994 441,007 363,377 543,263 843,837 

2018 3,128,879 1,092,456 321,716 174,670 621,073 918,964 
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 )تتمة(وأخرى مدينة تجارية ذمم. 22

الخسارة في  السابقة خبرةلل اً يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة التجارية بناًء على مصفوفة مخصص الشركة. نظر

ال تظهر أنماط خسارة مختلفة بشكل كبير بالنسبة لقطاعات مختلفة من العمالء ، فإن مخصص الخسارة بناًء على  للشركةاالئتمانية 

 حالة االستحقاق ال يميز بشكل أكبر بين قاعدة عمالء الشركة المختلفة.

  األيام المتأخرة في السداد –المدينة التجارية الذمم  

 المجموع
 365 من أكثر

 2019ديسمبر  31 يوم 30أقل من  يوم 60 – 30 يوم 90 – 60 يوم 365 – 90 يوم

  لاير قطريالف  لاير قطريالف  لاير قطريالف  لاير قطريالف  لاير قطريالف  لاير قطريالف 

       

37% 63% 35% 9% 7% 6% 
خسائر االئتمان معدل 

 المتوقعة 

4,967,393  2,273,269  832,435  398,324  475,912  987,453 
إجمالي القيمة الدفترية 

  عند التعثرالمقدرة 

1,849,915  1,429,432  289,172  34,947  34,905  61,459 
خسائراالئتمان المتوقعة 

 على مدى العمر 

       
 

  األيام المتأخرة في السداد –المدينة  التجارية الذمم 

 المجموع
 365أكثر من 
 2018ديسمبر  31 يوم 30أقل من  يوم 60 – 30 يوم 90 – 60 يوم 365 – 90 يوم

  الف لاير قطري الف لاير قطري الف لاير قطري الف لاير قطري الف لاير قطري الف لاير قطري

       

35% 57% 34% 25% 17% 3% 
خسائر االئتمان معدل 

 المتوقعة 

4,817,340 2,123,459 944,559 233,180 385,493 1,130,649 
إجمالي القيمة الدفترية 

 عند التعثرالمقدرة 

1,688,461 1,204,495 323,486 58,510 63,777 38,193 
خسائراالئتمان المتوقعة 

 على مدى العمر 

       

والتي تم االعتراف بها للذمم المدينة التجارية  على مدى العمر خسائر االئتمان المتوقعة في حركةلالتقييم اإلجمالي لالجدول التالي يوضح 

 (9) واألخرى وفقاً للمنهج المبسط المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 

    

2019 

 

2018 

 لاير قطري الف لاير قطري الف 

 

 1,502,363 1,688,461 يناير 1الرصيد كما في 

 56,831 -- (9) رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار المبدئي لتطبيقا

 342,590 231,337 ((6)يرجى الرجوع لإليضاح رقم ) مدينة تجارية ذمم قيمة لتدني مخصص

 (70,015) (103,478)  المبالغ المشطوبة

 (39,901) (937) المبالغ المستعادة 

 (103,407) 34,532 أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية

 1,688,461 1,849,915 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 وشبه النقدالنقد  .23

 :أرصدة النقد وشبة النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد على البنود التالية تتضمن

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 17,493,273 14,716,148 )أ( )ب(بالصافي من مخصص تدني القيمة  – أرصدة لدى بنوك ونقد

 (69,388) (292,417) سحب على المكشوف

 14,423,731 17,423,885 

   مطروحاً:

  (99,134) (209,464) ت() ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر

 (791,609) (860,386) )ج(ودائع محتجزة 

 16,533,142 13,353,881 )ج( ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية الموحد في النقد وشبة النقد حسب 

 

: 2018) قطري لاير لفأ 3,305,000 بقيمة أشهر ثالثة بعد تستحق ثابتة ودائع النقد وشبة البنوك لدى األرصدة تتضمن (أ)

 اإلحتفاظ يتم حيث نقد إلى فوراً  لإلستدعاء قابلةال الودائع هذه تحويل يمكن بأنه المجموعة تعتقد(. قطري لاير ألف 5,625,000

: 2018) قطري لايرلف أ 3,268 بمبلغ القيمة تدني بمخصص باإلعتراف المجموعة قامت .األجل قصيرة تزاماتلاإلب للوفاء بها

 (قطري لاير ألف 2,386

فائدة على وتحقق قصيرة األجل لدى البنوك لفترات زمنية مختلفة إعتماداً على إحتياجات المجموعة الفورية للنقد  يتم إيداع ودائع (ب)

 (.%12،52إلى  %0،50 :2018) %12،75إلى  %1،21 ما بين تتراوح الودائع قصيرة األجل

 األرصدة لدى البنوك والنقد.الودائع التي تستحق بعد ثالثة أشهر تم إعادة تصنيفها بصورة صحيحة من  (ت)

ً ، إستلمت آسياسيل خطاب2016يونيو  29بتاريخ  (ث) من إحدى المصارف التي تتعامل معها يفيد بأنه تم إحتجاز مبلغ نقدي وقدره  ا

على ما ورد في خطاب هيئة التواصل واإلعالم  ءاً لمحتجز، وذلك بناألف لاير قطري من حسابها الجاري إلى النقد ا 173,971

 .2016فبراير  4العراقية بتاريخ 
 

، قامت آسياسيل بتحويل مبلغ نقدي من حسابها الجاري في إحدى المصارف التي تتعامل معها إلى حساب الودائع 2016خالل إيضاً 

ببعض المبلغ المتبقي يتعلق  آسياسيل على وشك التوصل إلى إتفاق تسوية مع البنك. نألف لاير قطري. إ 104,345المحتجزة بقيمة 

المشتقات  اتإلتفاقي المحتفظ بهوالنقد ، تتكون من ودائع بنكية محتفظ بها لسداد دفعات توزيعات األرباح التي الودائع المحتجزة

 المجموعة والبنك المحلي.بين  المالية المبرمة

 

 كضمانات إللتزامات المجموعة.ستخدامها إ تم بعض بنود النقد وشبة النقد (ج)

 

 معامالت غير نقدية:

 و ألف لاير قطري  686,731قيمة وموجودات غير ملموسة  ومعدات وآالت ممتلكاتللاإلضافات الغير نقدية بلغت  ،خالل السنة

 على التوالي. ،ألف لاير قطري 645,764

 شديدة لرقابة تخضع البنوك هذه ألن اً نظر السداد عن للتخلف منخفضة ائتمانية مخاطر ذات أنها على البنوك لدى األرصدة تقييم يتم

ً وفق. المعنية الدول في المركزية البنوك من  في البنوك لدى األرصدة على الخسارة مخصصات بتقدير المجموعة إدارة تقوم ، لذلك ا

 في البنوك لدى األرصدة من أي يستحق لم. المتوقعة االئتمان خسائر من شهراً  12 لـ مساوية وبقيمة بالتقرير المشمولة الفترة نهاية

 ، للبنك الحالية االئتمانية والتصنيفات التاريخية السداد عن التخلف تجربة االعتبار في األخذ ومع ، بالتقرير المشمولة الفترة نهاية

 واإلعتراف به كما يجب. القيمة في تدني وجود بتقييم الشركة إدارة قامت فقد
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 المال رأس .24

 2019 2018 

 
عدد األسهم 
 )باأللف(

عدد األسهم  ألف لاير قطري
 )باأللف(

 ألف لاير قطري

     المصرح به

     * لاير قطري للسهم 1أسهم عادية بقيمة 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ديسمبر  31في 

     المصدر والمدفوع بالكامل

     * للسهملاير قطري  1أسهم عادية بقيمة 

 3,203,200 3,203,200 3,203,200 3,203,200 ديسمبر  31في 

 ( لمعلومات حول تجزئة السهم.46* يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم )

 

 حتياطياتاإل .25

 قانونيإحتياطي  )أ(

من أرباح الشركة للسنة  %10والنظام األساسي للشركة يجب تحويل  2015لسنة  (11)وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 

 5,494,137تم تحويل مبلغ  2008من رأس المال المصدر. خالل سنة  %50إلى اإلحتياطي القانوني حتى يصل اإلحتياطي إلى 

تم  2012حتياطي القانوني. خالل سنة اإليمثل صافي عالوة إصدار األسهم الناتجة عن حقوق اإلصدار إلى الذي ألف لاير قطري و

اإلحتياطي عن حقوق اإلصدار إلى الناتجة يمثل صافي عالوة إصدار األسهم الذي ألف لاير قطري و 5,940,145تحويل مبلغ 

 القانوني.
 

 . ظام األساسي للشركةوالن القطري إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية

 

 القيمة العادلةإحتياطي  )ب( 

المقاسة من خالل بنود  الملكية حقوق أدوات - المالية الموجوداتيشتمل إحتياطي القيمة العادلة على صافي التغير المتراكم في قيمة 

 .التدفقات النقدية المؤهلةال من تحوطات والجزء الفعّ  الدخل الشامل األخرى

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

من خالل بنود  المقاسة الملكية حقوق أدوات - المالية موجوداتللإحتياطي القيمة العادلة 
 593,579 569,644 الدخل الشامل األخرى

 12,720 (18,835) إحتياطي التحوط للتدفق النقدي

 550,809 606,299 

 

 موظفينالمنافع إحتياطي  )ج( 

"منافع الموظفين". يشمل  (19)دل رقم معيار المحاسبة الدولي المعّ لتطبيق المجموعة موظفين بسبب لليتم تكوين إحتياطي منافع 

 .المحددة)الخسائر( اإلكتوارية المتعلقة بخطط المنافع  / األرباحإحتياطي منافع الموظفين على 
 

 تحويل إحتياطي  )د(

 .الخاصة بالعمليات األجنبيةيشمل إحتياطي التحويل على جميع فروقات العمالت األجنبية الناشئة عن تحويل البيانات المالية 
 

 قانونية أخرىإحتياطيات  )هـ(

 .التابعة يجب تحويل حصة من أرباحها السنوية إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوزيعالشركات لمختلف وفقاً للوائح القانونية 
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 األخرىالدخل الشامل  بنود مكونات .26

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة
   

   تحوطات التدفق النقدي
 146 (4,486) خالل السنة ربح/ )خسارة( 

  (4) 40 أثر ضريبة الدخل المؤجلة

 (4,446) 142 

   
من الشركات الزميلة  لتحوطات التدفقات النقدية حصة من التغيرات في القيمة العادلة

 4,081 (27,211) وشركات المشاريع المشتركة

   
   

   إحتياطيات تحويل

 (1,712,009) 572,849 أجنبية عمليات -فروقات صرف عند تحويل العمالت األجنبية 

   

 572,849 (1,712,009) 

   
   الخسارة أو الربح إلى الحقاً  تصنيفها إعادة تتم لن  التي البنود

   إحتياطي القيمة العادلة
بالقيمة العادلة من  المقاسة التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في حقوق الملكية

 29,723 (12,616) ىالدخل الشامل األخر بنود خالل

   

 (12,616) 29,723 
   
   

   إحتياطي منافع الموظفين
  72,258 (4,672) صافي التغير في إحتياطي منافع الموظفين

 (18,014) 1,014 أثر ضريبة الدخل المؤجلة

   

 (3,658) 54,244  

   
   

 (1,623,819) 524,918 الضريبة من بالصافي - األخرى( الشاملة الخسارةالدخل الشامل ) بنود

 
 

 الدخل المؤجل .27

تضمن بشكل رئيسي يالدخل المؤجل اإليرادات غير المحققة الناتجة عن الخدمات التي سيتم تقديمها في فترات مستقبلية. حيث  مثلي

والء العمالء التي لم تسترد  نامجو قيمة نقاط بر ،التي لم يتم تعبئتها أو إستهالكها المباعة بطاقات مسبقة الدفعالاإليرادات الناتجة عن 

اإليرادات المؤجلة المتعلقة بالبطاقات غير المستعملة يعترف بها كإيرادات عندما  إن والمدفوعات المقدمة من العمالء. الءمن قبل العم

 لعميل أو عند إنتهاء مدة صالحيتها.يتم إستعمالها من قبل ا
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 قروض وتسهيالت .28

 :على النحو التالييتم عرضها في بيان المركز المالي الموحد 

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

   مطلوبات غير متداولة

 198,349 143,992 قرض مضمون

 9,068,484 6,755,480 قرض غير مضمون

 335,198 430,516 تمويل إسالمي

 18,043,377 18,143,632 سندات

  (165,967) (136,677) مطروحاً: تكاليف تمويل مؤجلة

 25,336,943 27,479,441 

   

   مطلوبات متداولة

 225,597 67,924 قرض مضمون

 5,684,027 3,757,035 قرض غير مضمون

 95,159 259,046 تمويل إسالمي

 3,246,532 1,082,207 سندات

 69,388 292,416 سحب على المكشوف

  (40,783) (48,296) مطروحاً: تكاليف تمويل مؤجلة

` 5,410,332 9,279,920 

 30,747,275 36,759,361 

 
 : الحركة في تكاليف التمويل المؤجلة كانت على النحو التالي إن تشتمل تكاليف التمويل المؤجلة على ترتيبات ورسوم ذات صلة أخرى.

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 288,718 206,750 يناير  1في 

 12,949 30,028 إضافات خالل السنة

 (93,385) (52,158) (8مطفأة خالل السنة )إيضاح رقم 

 (1,532) 353 تعديالت صرف عمالت

 206,750 184,973 ديسمبر  31في 
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 )تتمة( قروض وتسهيالت   . 28

 :ما يلي تتضمنالقروض والتسهيالت المعروضة في بيان المركز المالي الموحد 

 
 العملة

معدل الفائدة/ الربح 

 اإلسمي
 سنة اإلستحقاق

2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 %11،20 - %6،05 روبية إندونيسية سندات

مارس  – 2020مارس 

2029 3,749,458 3,628,627 

 %7،88 - %3،25 دوالر أمريكي سندات

يناير  – 2021فبراير 

2043 15,476,381 17,661,282  

قرض تمويل 

 %11،20 - %8،25 روبية إندونيسية إسالمي

مارس  – 2020يونيو 

2029 689,562 430,357  

قرض 

  177,614 -- 2019سبتمبر  –يونيو  %05،5 - %04،5 دينار جزائري مضمون

قرض 

 دوالر أمريكي مضمون

  - %3،00 + ليبور

5،50% 

نوفمبر  – 2020يناير 

2023 211,916 241,979  

قرض 

  4,353 -- 2019يونيو  %2،25 + ليبور ُعماني لاير مضمون

قرض غير 

 %8،95 - %4،24 روبية إندونيسية مضمون

فبراير  – 2020يناير 

2024 1,251,901 1,285,025  

قرض غير 

 دينار كويتي مضمون

+ CBK 0،60% - 

  685,219 432,739 2022نوفمبر  –مايو  0،65%

قرض غير 

  141,290 177,514 2020ديسمبر  –مارس  %12،50 - %11،00 كيات -مينمار مضمون

قرض غير 

 دينار تونسي مضمون

 + TMMمعدل 

1،10%-1،75% 

ديسمبر  – 2020يونيو 

2022 342,734 355,203  

قرض غير 

 دوالر أمريكي مضمون

  - %0،88 + ليبور

  12,285,774 8,307,627 2026ديسمبر  –فوري  5،69%

سحب على 

 69,388 292,416 2020سبتمبر  –يونيو  %4،5 دينار جزائري المكشوف

   30,932,248 36,966,111 

 (206,750) (184,973)   مطروحاً: تكاليف تمويل مؤجلة

     

 36,759,361 30,747,275   المجموع

يتم الحصول على القروض والتسهيالت ألغراض عامة أو أغراض خاصة للشركة والتي تتضمن شراء معدات إتصاالت ومعدات ذات  (1)

 إعادة تمويل للتسهيالت القائمة. أو صلة بها وتمويل متطلبات رأس المال العامل وسداد

( بشكل .)ش.م ق.ع Ooredooمن قبل  كفالتهابعض هذه السندات تم  السندات مدرجة في أسواق المال في لندن وإيرلندا وإندونيسيا.إن  (2)

 .لإللغاءغير مشروط وتعد غير قابلة 

 إندونيسيا لألوراق المالية. سوقفي  الضمانيتضمن التمويل اإلسالمي سندات مصدرة بموجب برنامج صكوك  (3)
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 29.    منافع الموظفين 

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 476,252 518,782 منافع نهاية خدمة الموظفين

 132,458 -- برنامج خطة الرعاية الصحية بعد التقاعد

 187,561 222,859 األجل طويلة تحفيزية نقاط على أساس مدفوعات

 93,493 120,990 13/2003رقم البرنامج المحدد لخطة منافع التقاعد/ قانون العمل 

 12,391 12,856 منافع موظفين أخرى 

 902,155 875,487 إجمالي منافع الموظفين

  (76,544) (108,868) (31رقم  )إيضاح األجل طويلة تحفيزية نقاط على أساس مدفوعاتالجزء المتداول من 

 825,611 766,619 متداولةغير  -منافع الموظفين 

 
 لموظفين كالتالي:ا كانت الحركة في مخصص منافع

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   
 1,022,061 902,155 يناير 1في 

 213,291 151,363 المخصص خالل السنة  

 (236,098) (170,382) مدفوع خالل السنة

 (72,258) (1,014) األخرىالشاملة الخسارة بنود 

 -- (20,440) بأعمال غير مستمرةمتعلقة 

 (24,841) 13,805 تعديل صرف عمالت

 902,155 875,487 ديسمبر 31في 

 
 معينة، أداء أهداف تحقيقمن خالل  األجل طويلة تحفيزية نقاط أساس على المدفوعات نم الناتج لتزامإللالقيمة الدفترية  تحديد يتم

 طويلة تحفيزية نقاط أساس على مدفوعاتال لإللتزام الناتج من الدفترية القيمة فإن التقرير، تاريخ في كما .شركةال سهم سعرعلى و

 .العادلة قيمتها تقارب األجل

 فيما يلي تفاصيل برامج خطة المنافع المطبقة من قبل الشركات التابعة للمجموعة:

 الرعاية الصحية بعد التقاعد خطة برنامج –أ  الخظة

ركون الخدمة بعد أن بعد التقاعد لموظفيها الذين يتمنافع الرعاية الصحية  Ooredoo إحدى الشركات التابعة شركة إندوسات تقدم

ً في سجالت إدارة الشركة والالعائلة المباشرة للموظفين  إن متطلبات التقاعد المبكر. يستوفوا ً  مخولونمسجلين رسميا بتلقي أيضا

 .التقاعد بعد الصحية الرعاية خطة إنهاء تم ، العام خاللمنافع الرعاية الصحية. 

  

 2003 - 13قانون العمل رقم  -البرنامج المحدد لخطة منافع التقاعد -ب  الخطة

تسلم . ي2003مارس  25 في )"قانون العمل"( المؤرخ 13/2003رقم  ألندونيسيا أيضاً بإدراج منافع للموظفين بموجب القانون تقوم

 ، أيهما أعلى.البرنامج المحدد لخطة منافع التقاعد بموجب بموجب هذا القانون أو المنافع همموظفي

 

 برنامج خطة المنافع التقاعدية المحددة –الخطة ج 

وساتيلندو ولينتاسارتا برامج خطط منافع تقاعدية محددة لموظفيهم التي بموجبها  Ooredooتخصص الشركات التابعة اندوسات 

تدفع المنافع التقاعدية عند التقاعد. تتم إدارة هذه البرامج من قبل شركة تأمين على الحياة مملوكة من الدولة وهي بي تي أسورانسي 

 إحتسابات إكتوارية دورية تقوم بها شركة جيواسريا. جيواسرايا )"جيواسرايا"(. يتم تحديد مساهمات التقاعد عن طريق
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 29.    منافع الموظفين )تتمة(

 تفاقية يتلقى الموظف المشارك اآلتي:على اإل ءاً بنا

 أو ؛نهاية خدمة بما يعادل القيمة النقدية في سن التقاعد العادي منافع 

 أو ؛القيمة النقدية عند وفاة الموظف بغير حادثمضافاً إليه من مال التأمين  %100ناتجة عن حادث بما يعادل  تعويض وفاة غير 

  القيمة النقدية عندما يتوفى الموظف بحادث. مضافاً إليهمن مال التأمين  %200تعويض وفاة بسبب حادث بما يعادل 

 

 كتواريةفتراضات اإلاإل

وحدة االئتمان المتوقعة. فيما يلي اإلفتراضات ام طريقة ستخدكتواري مستقل بإإكتوارية من قبل خبير تم إعداد التقييمات اإل

 كتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير.اإل

 

   2019   2018  

 الخطة ج الخطة ب الخطة أ الخطة ج الخطة ب الخطة أ 

 % 8.5-% 8.0 %8.5 -% 8.25 %8.5 % 8.5-% 8.0 %8.00 -% 7.50 %8.5 معدل الخصم السنوي

 -- -- %6.0 -- -- %6.0 معدل ميول التكلفة األقصى

 -- -- %10.0 -- -- %10.0 معدل ميول السنة التالية

فترة الوصول لمعدل ميول 
 التكلفة األقصى

 -- -- سنوات  8 -- -- سنوات  8

 %9.0 -% 3.0 %6.5 -- %9.0 -% 3.0 %6.5 -- زيادة في التعويضات

 TMI 2011 -- -- TMI 2011 -- -- معدل الوفاة
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 29.    منافع الموظفين )تتمة(

 اتمطلوب / (موجودات) المحددة ةالحركة في صافي المنفع

 ( المنافع المحددة ومكوناتها.موجودات) /اتمطلوبصافي فتتاحية إلى األرصدة الختامية لجدول التالي تسوية من األرصدة اإليظهر ال

 
 كما يلي: ممتلكاتأسهم ومن حصص في  ستثمارات طويلة األجللخطة من ودائع ألجل وسندات دين وإتتكون موجودات ا

 2019 2018 

   إستثمارات في:

 %29.53 %29.53 وممتلكاتحصص أسهم 

 %46.94 %46.94 صندوق مشترك

 %10.38 %10.38 ودائع ألجل

 %11.87 %11.87 سندات دين

 %1.28 %1.28 أخرى

  2019   2018  

 الخطة ج الخطة ب الخطة أ الخطة ج الخطة ب الخطة أ 

 
ألف لاير 
 قطري

ألف لاير 
 قطري

ألف لاير 
 قطري

ألف لاير 
 قطري

ألف لاير 
 قطري

ألف لاير 
 قطري

       

 (14,070) 122,562 201,714 (10,835) 96,153 136,522 يناير 1في 

       مدرجة في الربح أو الخسارة

 (5,008) 7,207 13,882 (4,638) 8,283 3,073 تكلفة الفائدة

 5,876 11,870 6,052 5,063 10,381 2,137 تكلفة الخدمة

 -- -- (10,488) -- -- (60,256) أرباح تقليص

منافع  –إعتراف مباشر بتكلفة خدمة سابقة 
 72 (10,449) -- -- 2,731 -- ممنوحة

 -- 46,170 -- -- -- -- تكلفة نقل موظف

 (55,046) 21,395 425 9,446 54,798 940 

       مدرجة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى

 2,140 (18,820) (55,578) 815 6,113 (2,256) بنود الدخل الشامل األخرى

       

       حركات أخرى

 (179) -- -- (126) -- -- مساهمة

 -- (54,125) (7,128) -- (2,387) (82,303) المدفوعة المنافع

 726 -- -- 276 -- -- إسترداد مبالغ 

 (392) (8,262) (11,932) (767) 4,050 3,083 تعديل صرف عمالت

 (79,220) 1,663 (617) (19,060) (62,387) 155 

       

 (10,835) 96,153 136,522 (10,212) 125,324 -- ديسمبر 31في 

 (313) 2,660 4,064 (233) 4,334 -- جزء متداول

 (10,522)  93,493 132,458 (9,979) 120,990 -- جزء غير متداول
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 )تتمة(منافع الموظفين  .29

 تحليل الحساسية إللتزامات منافع الموظفين المحددة

 :2019ديسمبر  31كما في  الهامة التاليةمن التغير في اإلفتراضات  %1في مايلي، تحليل الحساسية الكمي لكل 

 امات المنافع المحددةالتغير على إفتراضات إلتز أثر 

 إنخفاض زيادة 

   

   تكلفة منافع التقاعد 

 %9،84 - %5،03زيادة تتراوح بين  %8،60 - %4،65إنخفاض يتراوح بين  معدل الخصم  -

   إلتزامات موجب قانون العمل 

 - %9،49زيادة تتراوح بين  %11،35 - %8،25إنخفاض يتراوح بين  معدل الخصم   -

13،26% 
 

 غير متداولة أخرىمطلوبات  .30

  2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    

 1,070,994 1,587,053  )أ(مستحقات تكلفة ترخيص 

 86,013 86,968  مخصص لترميم موقع 

 709,569 --  (32مطلوبات إيجار تمويلي )إيضاح رقم 

 91,973 58,734  ربح مؤجل من إيجار تمويلي

 238,956 925,638  أخرى

  2,658,393 2,197,505 

رسوم  مقابلندونيسيا وفلسطين وميانمار إ في لقطاع االتصاالت القانونيين المنظميينيمثل هذا الرصيد مبالغ مستحقة الدفع لكالً من  ( أ)

 خيص.االتر
 

 أخرى دائنة  دائنة وذمم تجارية مذم .31

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 3,456,452 2,727,934  ذمم تجارية دائنة

 6,827,135 8,410,414 مصاريف مستحقة الدفع

 375,234 315,986 فائدة مستحقة الدفع

 3,067 7,245 ربح مستحق الدفع مقابل إلتزام تمويل إسالمي

 414,028 355,101 مستحقة تكلفة ترخيص

 470,024 489,513 دولية، بالصافي مبالغ مستحقة لشركات إتصاالت

 83,273 98,760 مشتقاتللسالبة العادلة القيمة ال

 177,969 -- (32مطلوبات إيجار تمويلي )إيضاح رقم 

 76,544 108,868 (29)إيضاح رقم  األجل طويلة تحفيزية نقاط أساس على المدفوعات

 1,446,625 1,261,153 ذمم دائنة أخرى

 13,774,974 13,330,351 
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 إيجار مطلوبات .32

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   
 -- -- السنةفي بداية 

 -- 4,709,986 ( 16التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 -- 887,538 إعادة تصنيف مطلوبات اإليجار التمويلي

 -- 2,014,735 السنة  إضافات خالل

 -- 451,996 مصروف الفائدة على مطلوبات اإليجار

 -- (1,265,585) العنصر الرئيسي لمدفوعات اإليجار

 -- (171,325) يجاراإل مطلوباتالجزء المدفوع من فائدة 

 -- (11,757) اإلنهاء المبكر التخفيض عند

 -- 33,715 أجنبية صرف عمالت فروقات تعديالت

 6,649,303 -- 

   

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 -- 5,692,809 الجزء غير المتداول

 -- 956,494 الجزء المتداول

 6,649,303 -- 

 

خالل وظيفة إدارة  من اإليجار مطلوبات مراقبة تتم. اإليجار بمطلوبات يتعلق فيماجوهرية  سيولة مخاطرل المجموعة تتعرض ال

 الخزينة للمجموعة.

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
  اإلستحقاقتحليل 

 -- 1,429,929 ال تزيد عن سنة

 -- 4,219,386 خمس سنوات أقل منسنة و أكثر من

 -- 3,394,521 خمس سنوات أكثر من

 -- (2,394,533) حققةالم غير التمويل إيراداتيطرح: 

 6,649,303 -- 

 عقود مطلوبات .33

  2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    

 145,132 117,768  المتداول 

 14,121 11,481  غير المتداول 

  129,249 159,253 

تقدم فائدة للعمالء الذين لن يتلقونها دون الدخول في  ، حيث أن هذه النقاطالعمالء "والء نقاط "لتزامات العقود فيما يتعلق بنظام إتنشأ  (1)

ً عقد شراء، ولذلك يعدّ الوعد بتوفير نقاط والء للعميل التزام  بالتزامات المتعلقة اإليرادات تتحقق أن المتوقع من. منفصالً باألداء ا

ً جزئي المستوفاة أو المستوفاة غير األداء   .التقرير تاريخ من عامين غضون في ا
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 األرباح الموزعة  .34

   

 2018 2019 أرباح موزعة مدفوعة ومقترحة

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   السنةالمعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل 

لاير  3،5: 2017لاير قطري للسهم ) 2،5بمبلغ  2018توزيعات أرباح نهائية لسنة 
 1,121,120 800,800 (قطري للسهم

توزيعات مقترحة للموافقة عليها في إجتماع الجمعية العمومية السنوية )لم تدرج 
   ديسمبر( 31كمطلوبات كما في 

لاير  2،5: 2018لاير قطري للسهم ) 0،25بمبلغ  2019توزيعات أرباح نهائية لسنة 
 800,800 800,800 *(قطري للسهم

 

 سيتم تقديم توزيعات األرباح النهائية إلعتمادها من قبل الجمعية العمومية السنوية.

 على معلومات تجزئة السهم.لإلطالع ( 46يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم ) *

 مشتقات األدوات المالية  .35

 مشتقات غير محددة كأدوات تحوط

تستخدم المجموعة عقود تبادل العمالت وعقود صرف العمالت اآلجلة وعقود تبادل أسعار الفائدة إلدارة بعض مخاطر العمـالت 

تم المحاسبة وعليه ومخاطر أسعار الفائدة. هذه العقود غير محددة كتحوطات للتدفق النقدي أو القيمة العادلة أو صافي االستثمارات، 

 ية:عنها كمشتقات أدوات مال

 القيم اإلفتراضية 

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 --  72,830 عمالتعقود تبادل 

 1,636,613  145,660 عقود تبادل عمالت آجلة

 16,095  436,980 فائدةعقود تبادل أسعار 

 304,856  304,931 العادلةمشتقات القيمة 

 960,401  1,957,564 

 مشتقات غير محددة كأدوات تحوط

 تحوطات التدفق النقدي

كان لدى المجموعة إتفاقيات عديدة لتبادل أسعار الفائدة وعقود تبادل عمالت آجلة التي تم إبرامها بهدف  ،2019ديسمبر  31كما في 

التي تحد بشكل فعّال من التغير في سعر  آجلة عمالت تبادل عقودو الحد من مخاطر أسعار الفائدة المتغيرة على القروض ألجل

 .الصرف للمعامالت المستقبلية

 القيم العادلة 

 2019 2018 

 سالبة موجبة سالبة موجبة 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 -- -- 339 -- عقود تبادل عمالت 

 9,278 -- 6,077 -- عقود تبادل عمالت آجلة

 223 -- 4,222 -- فائدةعقود تبادل أسعار 

 73,772 -- 88,122 -- مشتقات القيمة العادلة

 -- 98,760 -- 83,273 
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  )تتمة( مشتقات األدوات المالية .35

 بها كتحوطات تدفق نقدي مع القيم اإلسمية:الجدول التالي يبين القيم العادلة الموجبة والسالبة لمشتقات األدوات المالية المحتفظ 

 القيمة اإلسمية قيمة عادلة موجبة قيمة عادلة سالبة 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

    

    2019ديسمبر  31

 -- -- -- عقود تبادل أسعار الفائدة
 -- -- -- 

    

    2018ديسمبر  31

 104,180 264 -- عقود تبادل أسعار الفائدة

 -- 264 104,180 

 التشغيل إيجار ترتيبات .36

 سوف تصبح والتي ، لإللغاء قابلة غير تشغيلية إيجار عقود بموجب مستحقة لتزاماتإ الشركة لدى ، المالي المركز بيان تاريخ في

 :التالي النحوب مستحقة

  2019  2018 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية:

 509,463  91,776 ال تزيد عن سنة

 1,884,916  3,922 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 1,584,387  -- أكثر من خمس سنوات

    

 3,978,766  95,698 ديسمبر 31التأجير التشغيلي المتعاقد عليها في  تعهداتإجمالي 

 

 االلتزامات تعديل تم. فيها والنظر التشغيلي التأجير عقود لتزاماتإ بعض تحديد تم ، (16)رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار اعتماد عند

ً وفق أعاله المذكورة  .التشغيلي التأجير عقود لتزاماتإ حتسابإل ا
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 التعهدات .37

 غير المنصوص عليها تعهدات التكاليف الرأسمالية

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

التكاليف الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في نهاية سنة التقرير المالي ولكن لم  يتم 

 2,818,880 3,203,745 أخذ مخصص لها:

 232,735 185,014 ئتمانإخطابات 

 

 المطلوبات المحتملة .38

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 570,176 827,153 خطابات ضمان

   
 6,899 22,242 مطالبات على المجموعة لم يعترف بها كديون

 

 

 الدعاوي القانونية والمطالبات

تكون المجموعة من وقت آلخر طرفاً في إجراءات قانونية مختلفة ومطالبات تنشأ في إطار النشاط اإلعتيادي ألعمالها. ال تعتقد 

 عن هذه اإلجراءات القانونية والمطالبات سواء كانت بصورة فردية أو مجتمعة، أي أثر سلبي جوهري على المجموعة أن ينتج

 وضعها المالي أو نتائج عملياتها التشغيلية، فيما عدا ما هو موضح أدناه:

  إجراءات قانونية مترتبة على إندوسات ميجا ميديا بخصوص سوء إستخدام ترددات الراديو (أ

 ميجا إندوسات ضد فساد بإجراءات يتعلق فيما قضائية دعوى بإصدار جاكرتا في العام المدعي مكتب قام 2012 عام بداية في

 اإلستخدام بحجة للمجموعة، تابعة شركة وهي كي، بي تي إندوسات تي لبي %99 بنسبة مملوكة تابعة شركة وهي( IM2) ميديا

 على غرامة اإلندونيسية الفساد محكمة فرضت 2013 يوليو 8 في .إلندوسات منحه تم راديو موجة تردد لتوزيعات المشروع غير

(IM2 )لـ السابق التنفيذي الرئيس على مرفوعة صلة ذات دعوى في (IM2 .)لـ السابق التنفيذي الرئيس من كل قدّم (IM2 )

ً  العام المدعي ومكتب  بأن أكد 2015 يناير في العليا المحكمة من مكتوب حكم تلقي تم. جاكرتا في العليا المحكمة لدى إستئنافا

 130 بحوالي الغرامة تأكيد تم قد وأنه( IM2) لـ السابق التنفيذي الرئيس على سنوات لثمان السجن عقوبة تؤيد العليا المحكمة

 .أمريكي دوالر مليون

 نظراً . الفساد محكمة في( IM2) لـ السابق التنفيذي للرئيس القضائية المراجعة لتقديم الرسمي التسجيل تم ،2015 مارس 16 في

 2015 مارس 16 في( المحاسبة ديوان) بي كي بي بي قامت متناقضان، كانا اإلدارية الدعوى وحكم الجنائية الدعوى حكم ألن

 بي قبل من القضائية للمراجعة ونظراً . السابق اإلدارية الدعوى حكم إلغاء أجل من اإلدارية الدعوى في قضائية مراجعة بإجراء

ً  2015 أكتوبر 13 في العليا المحكمة أصدرت بي، كي بي  بي حسابات تدقيق تقرير أن على ينص( اإلدارية الدعوى بشأن) حكما

ً  كان بي كي بي بي قدمته الذي بي كي بي ً  .صحيحا  4 في العليا المحكمة أصدرت العليا، للمحكمة الرسمي اإللكتروني للموقع وفقا

ً  2015 نوفمبر  بي تقوم(. IM2) لـ السابق التنفيذي الرئيس قدمها التي القضائية المراجعة برفض( الجنائية الدعوى بشأن) حكما

 .الجنائية للدعوى ثانية قضائية مراجعة بإعداد كي بي تي إندوسات تي

 اإلجراءات ضد  المركزية جاكرتا محكمة لدى قضائية دعوى برفع لها السابق والرئيس IM2 شركة قامت 2016 مارس 28 في

 قامت 2016 نوفمبر 22 في. بي كي بي بي شركة و( MOCIT) والمعلومات اإلتصاالت وزارة قبل من المتخذة المشروعة غير

 لدى إستئناف طلب رفع تم 2017 أغسطس 15 تاريخ وفي عليه وبناءاً  المقدم، الدعوى ملف برفض المركزية جاكارتا محكمة

ً  العليا جاكرتا محكمة ً  العليا جاكرتا محكمة حكمت اإللكتروني العليا المحكمة لموقع وفقا  والمعلومات اإلتصاالت وزارة ضد حكما

(MOCIT )العليا المحكمة ،2018 يوليو 24 في. العليا المحكمة لدى إستئناف طلب بتقديم قامو حيث بي، كي بي بي شركة و 

 .من بي كي بي من وزارة اإلتصاالت والمعلومات و النقض طلب رفضت

 إندوسات من قضائية مراجعة مذكرة قُدمت. النقض قرار ضد القضائية المراجعة طلب بي كي بي قدمت ، 2019 يونيو 26 في

 .2019 سبتمبر 18 في IM2 لـ السابق للمدير القضائية المراجعة مذكرة تقديم وتم ، 2019 يوليو 31 في

 .بعد يصدر لم بي كي بي من القضائية المراجعة تقديم بشأن العليا المحكمة قرار

ً مخصص المجموعة قدمت ً كافي ا  قضية.ال لهذه ا
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 )تتمة( المطلوبات المحتملة.   38

 )تتمة( الدعاوي القانونية والمطالبات

 إشعارات مطالبة ضريبية مقدمة ضد آسيا سيل (ب

 قبل من ضريبية مطالبة إلشعار خاضعة خ.م.ش سيل آسيا وهي للمجموعة التابعة الشركات إحدى كانت التقرير، تاريخ في كما

 143 مبلغ 2008 في قطري، لاير مليون 249 بمبلغ 2007 إلى 2004 من السنوات عن العراق في للضرائب العامة المفوضية

-2013 ، قطري لاير مليون 219 مبلغ 2012 – 2011 ، قطري لاير مليون 248 مبلغ 2010-2009 قطري، لاير مليون

مت اق .قطري لاير مليون 109 مبلغ 2017 و قطري لاير مليون 185 مبلغ 2016-2015 قطري، لاير مليون 287 مبلغ 2014

قامت المجموعة بتكوين مخصصاً كافياً مقابل هذه المطالبات، وترى اإلدارة أن آسيا . بتقديم اعتراض على كل من هذه المطالبات آسيا سيل

 سيل لديها أسباب قوية للطعن في كل هذه المطالبات.
 

 إجراءات قانونية ضد آسيا سيل بخصوص الرسوم التنظيمية (ج

، أصدرت مفوضية اإلتصاالت واإلعالم خطاباً إلخطار الشركة بأن هيكل الشركة فيما يتعلق بملكية األسهم 2014يونيو  10في 

من إجمالي اإليرادات كرسم تنظيمي، وفقاً  %15في رأس المال ال يفي بمتطلبات الترخيص كشركة عراقية ، حيث يجب دفع 

 إلتفاقية الترخيص.
 

من إجمالي اإليرادات بدالً من  %18وضية اإلتصاالت واإلعالم من الشركة دفع رسوم تنظيمية بنسبة وبناءاً على ذلك طلبت مف

مليون دوالر أمريكي( من الفترة التي  76مليون لاير قطري ) 276. إن المبلغ الذي طلبته مفوضية االتصاالت واإلعالم بلغ 15%

. قامت الشركة 2013اقية قد تغيرت حتى نهاية النصف األول من عام إدعت فيها مفوضية االتصاالت واإلعالم أن الملكية العر

، أصدرت مفوضية اإلتصاالت واإلعالم خطاباً إلخطار الشركة بأنهم قد قاموا 2014نوفمبر  11باإلستئناف ضد هذه المطالبة. في 

يجب أن يساوي  2014يونيو  30إلى  2012اإلضافية وأن إجمالي المبلغ الجديد من يونيو  %3بتعديل المطالبة التي تتعلق بنسبة 

 675,9مليون دوالر أمريكي(. إن لدى الشركة مخصص كامل مقابل هذه المطالبة بلغ  101,8مليون لاير قطري ) 370,7مبلغ 

 ، أصدرت محكمة أربيل للنقض قراراً نهائياً لصالح الشركة.2016مليون دوالر أمريكي(. في يناير  185,6مليون لاير قطري )
 

، أرسلت مفوضية اإلتصاالت واإلعالم خطاباً بشأن تقييد إستخدام لحسابات مصرفية معينة آلسيا سيل لصالح 2016فبراير  4في 

 مفوضية اإلتصاالت واإلعالم، وهذا مقابل مبلغ متنازع عليه علماً، بأن لدى الشركة قرار محكمة لصالحها في هذا الشأن.
 

وتقدمت بطلب إستئناف لدى مجلس   عتراض على قرار مفوضية اإلتصاالت واإلعالم، قامت آسيا سيل باإل2014يوليو  في

إستئناف مفوضية اإلتصاالت واإلعالم. والحقاً تقدمت بطلب إستئناف لدى المحاكم العراقية، بناءاً على أن لها الحق في اإلنتفاع 

قل ملف خصم على الرسوم التنظيمية كون أنها شركة عراقية واألغلبية من المساهمين هم من حملة الجنسية العراقية. إنت %3من 

آسيا سيل وإستنتجت لصالح  2016يناير  27في  اإلعتراض من المحكمة اإلبتدائية إلى محكمة النقض الكردستانية والتي حكمت كما

كرسوم ترخيص على آسيا سيل كونها شركة عراقية وفيها  %18أنه ليس من حق مفوضية اإلتصاالت واإلعالم أن تفرض نسبة 

تعود لحملة الجنسية العراقية. قامت آسيا سيل بتنفيذ قرار المحكمة لدى مكتب تنفيذ كارادا في  %84مساهمات حقوق ملكية بنسبة 

 بغداد. 

، أثارت وزارة المالية العراقية قضية "إعتراض طرف ثالث" في محكمة أربيل ضد القرار الذي اتخذته مسبقاً. 2017في يونيو 

أكتوبر  17قامت المحكمة برفض ملف اإلعتراض وأكدت نفوذ قرارها السابق. بعد اإلستئناف وفي تاريخ  2017أغسطس  9في 

 آسيا سيل.المالية العراقية وقامت بتأكيد قرارها لصالح حكمت محكمة النقض حكماً ضد وزارة  2017
 

 .2019ديسمبر  31كما في  لدى الشركة مخصص بكامل هذه المطالبة
 

 الخدمات الشاملةإجراءات قانونية ضد آسيا سيل بخصوص رسوم  (د

ً خطاب واإلعالم تصاالتاإل مفوضية أصدرت ، 2017 ديسمبر 7 في  شبكة المحمول يمشغل ورسائل آسيا سيل شركة خطارإل ا

. شاملة خدمة كرسوم( المحلية البيني التوصيل تكلفة باستثناء) 2017 عام إيرادات من٪ 1.5 بنسبة االحتفاظ منهم تطلب األخرى

ً قريب ستصدر التي رسوم الخدمات الشاملة الئحة في المعلومات من مزيدًا اإلتصاالت واإلعالممفوضية  ستوفر رسوم الخدمات  إن. ا

 .آسيا سيل خيصاتر في ةمدرجال من التراخيص هو الشاملة

 197.3قيمة  ، سيل آسيا شركة إيرادات من٪ 1.5 بنسبة محتسبة ، 2019 حتى 2017 لعام رسوم الخدمات الشاملة تكلفة بلغت

 .2019ديسمبر  31هذه المطالبة كما في  كاملب مخصص الشركة لدى .(أمريكي دوالر مليون 49.1) قطري لاير مليون

 الشاملة الخدمة رسوم من٪ 1.5 مبلغ تخصيص منها والذي يطلب الثاني الخطاب سيل آسيا شركة تلقت ، 2018 يوليو 19 في

المخصصة في  بالقيمة مفوضية اإلتصاالت واإلعالم وإبالغ( 2009) الترخيص لفترة الثانية السنوية الذكرى نهاية من ااعتبار

ً يوم 14 غضون  (.أمريكي دوالر مليون 190) قطري لاير مليون 691 حوالي القرار هذا تكلفة تبلغ. الرسالة ستالمإ من ا

بهذه  للطعن قوية أسباب لديها الشركة ألن اً نظر 2019 ديسمبر 31 في أثر رجعيب اتالمطالب لهذه مخصصب اإلعتراف يتم لم

 .المطالبات
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 )تتمة( المطلوبات المحتملة.   38

 )تتمة( الدعاوي القانونية والمطالبات

 Ooredoo إشعارات الطلب الضريبي ضد إندوسات (ذ

 الضريبي الطلب لتقييم خاضعة ، للمجموعة التابعة الشركات إحدى والتي هي ، Ooredoo إندوسات كانت ، التقرير تاريخ في كما

لاير  مليون 227 قدره بمبلغ 2019 إلى 2009 عام من المضافة القيمة ضريبة لمطالبات اإلندونيسية الضرائب هيئة قبل من

 2012 سنة من مقتطعة وضريبة لاير قطري مليون369  بقيمة 2016 إلى 2007 عام من الشركات ضريبة مطالباتو ، قطري

 إندوسات أن وترى اإلدارة .المطالبات هذه ضد كافية مخصصات المجموعة لدى. لاير قطري مليون 369 بقيمة 2016حتى 

Ooredoo المطالبات هذه من كل في للطعن قوية أسباب لديها. 

 الوطنية تيلكوم الجزائر اإلخطار الضريبي المبدئي المصدر ضد الشركة (ر

 ،2018 ديسمبر 24 في. 2016إلى  2013، بدأت السلطات الضريبية بعمل تدقيق ضريبي لتغطية الفترة من 2017في يوليو 

 إلى 2014 للسنوات نهائي ضريبي وإشعار قطري لاير مليون 72 بمبلغ 2013 لعام أخيراً  إشعاراً  الجزائر Ooredoo تلقت

 .قطري لاير مليون 46 بمبلغ 2016

 من كل في للطعن قوية أسباب لديها الجزائر Ooredoo أن وترى اإلدارة .المطالبات هذه ضد كافية مخصصات المجموعة لدى

 .المطالبات هذه
 

 تونس Ooredooالمصدر ضد شركة اإلخطار الضريبي  (ز

حيث بلغت المطالبة  2019إلى  2013تونس إخطار ضريبة مبدئي من السلطات الضريبية يغطي الفترة من  Ooredooإستلمت 

 مليون لاير قطري .  150اإلجمالية الصادرة من السلطات الضريبية مبلغ وقدره 

 

ً اعتراض قدمتقد  تونس Ooredoo أن وترى اإلدارة .المطالبات هذه ضد كافية مخصصات المجموعة لدى  الضرائب مصلحة إلى ا

 .المطالبات هذه من كل في للطعن قوية أسباب لديهاو

 

 فلسطين Ooredoo ضد الدعوى (س

 الحصول رسوم من الثانية الدفعة بتقديم فلسطين Ooredoo يخطر خطابًا االتصاالت تنظيم هيئة أصدرت ، 2017 أكتوبر 23 في

 ألف 700 إلى فلسطين Ooredoo وصول بسبب( أمريكي دوالر مليون 80) قطري لاير مليون 291 البالغة الترخيص على

 فلسطينOoredoo  تصل عندما( أمريكي دوالر مليون 134) قطري لاير مليون 488 بقيمة ثالثة دفعة الترخيص يحدد. مشترك

 .مشترك مليون إلى

 779 بدفع فلسطين Ooredoo يخطر خطابًا المعلومات وتكنولوجيا تصاالتاإل ووزير المالية وزير أصدر ، 2019 سبتمبر في

 المدفوعات هذه تخضع. الترخيص رسوم من والثالثة الثانية الدفعة من تبقى ما وهو( أمريكي دوالر مليون 214) لاير قطري مليون

 .غزة وقطاع الغربية الضفة في الخدمات لهذه الفعلي واإلطالق 3جي  و 2جي  الطيف لتعيين والثالثة الثانية

 من كل في للطعن قوية أسباب لديها فلسطين Ooredoo أن وترى اإلدارة .المطالبات هذه ضد كافية مخصصات المجموعة لدى

 .المطالبات هذه
 

 المالية المخاطر إدارة .39

 األهداف والسياسات

تشتمل المطلوبات الرئيسية للمجموعة، بإستثناء المشتقات، على قروض وتسهيالت وإيجارات تمويلية وذمم دائنة. إن الغرض 

تمويل لعمليات المجموعة، ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل ذمم األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على 

 تجارية مدينة وإستثمارات ونقد وودائع قصيرة األجل وهي ناتجة مباشرة من عمليات المجموعة.

لعمالت كذلك تدخل المجموعة في معامالت المشتقات وبصفة أساسية عقود تبادل أسعار الفائدة وتبادل عمالت معاكسة وصرف ا

 األجنبية اآلجلة. والغرض من ذلك هو إدارة مخاطر أسعار الفائدة والعمالت الناشئة من عمليات المجموعة ومواردها التمويلية.
 

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر 

 مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، التي تتلخص فيما يلي: التشغيلية. يقوم
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 (تتمة) المالية المخاطر إدارة   . 39

 مخاطر السوق

وأسعار تتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية 

األسهم على ربح أو أسهم المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به المجموعة من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو 

 السيطرة على تعرض المجموعة لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع زيادة العائد.
 

 مخاطر معدالت الفائدة

المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة هي الودائع البنكية والقروض المدينة وأدوات الدين الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 

المتاحة للبيع والقروض الدائنة والسلف. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار السوق يتعلق بشكل رئيسي بموجودات 

تة مستحقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية ومطلوبات المجموعة بأسعار فائدة متغيرة وأدوات مالية بأسعار فائدة ثاب

 الصادر عنها التقرير المالي.
 

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة لديها بالحفاظ على محفظة متوازنة من القروض والسلف ذات أسعار ثابتة ومتغيرة. 

توافق المجموعة فيها أن تتبادل في فترات محددة الفرق بين مبالغ  من أجل هذا تدخل المجموعة في عقود لتبادل أسعار الفائدة حيث

بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة تحتسب على أساس مبلغ افتراضي متفق عليه. إن عقود التبادل مخصصة للتحوط من إلتزامات الدين 

تقريباً من قروض المجموعة  %68وبعد حساب تأثير عقود تبادل أسعار الفائدة، كان  2019ديسمبر  31في المتعلقة بها. كما 

 (.%60: 2018بأسعار فائدة ثابتة )
 

يعكس الجدول التالي حساسية بيان الربح أو الخسارة الموحد وحقوق الملكية الموحد لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة بعدد 

بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. إن حساسية بيان الربح أو الخسارة الموحد وحقوق الملكية الموحد هو نقطة أساس، مع  25

تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، بناءاً على الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار فائدة متغيرة 

 كون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة:ديسمبر. يتوقع أن ي 31محتفظ بها كما في 

 

بيان الربح أو الخسارة 

 الموحد

 نقطة أساس 25+

بيان حقوق الملكية 

 الموحد

 نقطة أساس 25+

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   2019ديسمبر  31في 

 --  (19,864) سعر ليبور للدوالر األمريكي

    --  (5,231) أخرى
   2018ديسمبر  31في 

 260  (30,963) سعر ليبور للدوالر األمريكي

 --  (6,377) أخرى
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية   . 39

 مخاطر العمالت األجنبية

العمالت األجنبية هي خطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت مخاطر 

األجنبية. إن تعرض المجموعة لخطر التغيرات في أسعار الصرف يتعلق بصورة أساسية بعمليات المجموعة وصافي إستثمارات 

 المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.

 

 :األجنبية بالعمالت المتعلقة للمخاطر هام تعرض صافي للمجموعة كان

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 
 موجودات )مطلوبات( موجودات )مطلوبات(

   
 5,004,099 5,429,219 الروبية االندونيسية

 16,412,642 16,391,058 الدينار الكويتي

 (2,772,382) (2,229,049) الدوالر األمريكي

 138,886 202,093 اليورو

 (1,203) (668) الجنيه اإلسترليني

 3,045,083 3,259,695 الدينار التونسي

 1,950,716 1,815,222 الدينار الجزائري

 2,596,834 950,924 الدينار العراقي

 2,483,561 1,540,213 كيات ميانمار

 240,335 265,849 روفيا المالديف

 1,505,338 1,389,182 سنغافوريال الدوالر

 978,514 872,526 الدرهم اإلماراتي

 3,217 1,904 أخرى

 

يوضح الجدول التالي حساسية بيان الربح أو الخسارة الموحد وحقوق الملكية الموحد لتغير محتمل معقول في أسعار صرف 

جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على ربح المجموعة بسبب التغيرات في العمالت األجنبية التالية مقابل الريال القطري، مع بقاء 

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية وحقوق الملكية للمجموعة نتيجة لتحويل نتائج الشركات التابعة األجنبية، يتوقع أن 

 دات المبينة:يكون تأثير النقص في أسعار العمالت األجنبية مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيا

 الموحدالتأثير على حقوق الملكية  التأثير على بيان الربح أو الخسارة الموحد 

 2019 2018 2019 2018 

 +10% +10% +10% +10% 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     

  500,410 542,922 -- -- الروبية االندونيسية
  1,641,266 1,636,649 (2) 2,457 دينار كويتي

  39,851 40,083 (317,089) (262,988) دوالر أمريكي
  12,290 9,237 1,599 10,972 اليورو

 -- -- (120) (67) الجنيه اإلسترليني
  304,508 325,970 -- -- الدينار التونسي
  195,072 180,544 -- 978 الدينار الجزائري
  235,757 86,920 23,927 8,172 الدينار العراقي
  248,356 146,809 -- 7,213 كيات ميانمار
  24,034 26,585 -- -- روفيا المالديف

  150,535 138,918 (1) -- السنغافوري الدوالر
  97,851 87,253 -- -- الدرهم اإلماراتي
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية   . 39

 مخاطر أسعار األسهم

يوضح الجدول التالي حساسية إحتياطي القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار األسهم المدرجة بالسوق، مع ثبات 

 جميع المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة.

تغيرات في  
 رات األسهممؤش

التأثير على 
 حقوق الملكية

 ألف لاير قطري  

2019   

 136 %10 بورصة إندونيسيا
   

2018   

 6 %10 بورصة أبوظبي

 332 %10 بورصة إندونيسيا
 

 مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بإلتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف آخر. يتمثل تعرض 

المجموعة لمخاطر ائتمانية في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساساً من مدينين تجاريين وأرصدة لدى بنوك وأدوات دين 

 وقروض مدينة وقيمة عادلة موجبة للمشتقات. من خالل بنود الدخل الشامل األخرىمقاسة بالقيمة العادلة 
 

توفر المجموعة خدمات إتصاالت ألطراف مختلفة. إن سياسة المجموعة أن يخضع جميع العمالء الراغبين في الحصول على 

مراقبة األرصدة المدينة بصورة مستمرة ويحدد خدماتها باآلجل إلجراءات للتحقق من مقدرتهم االئتمانية. باإلضافة إلى ذلك تتم 

سقف مشتريات الخدمات لكل عميل وتتم مراجعتها دورياً بناءاً على مستوى المعامالت السابقة ومستوى السداد. بلغ الحد األقصى 

 يسمبر كالتالي:د 31لتعرض المجموعة للمخاطر فيما يتعلق بالمدينين التجاريين بالصافي من مخصص التدني في القيمة كما في 
 

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 1,406,640 1,729,509 دولة قطر

 1,722,239 1,387,969 دول أخرى

 3,117,478 3,128,879 

 

ويكون  بالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى، يكون تعرض المجموعة ناتج عن إخالل الطرف المقابل،

 أقصى تعرض للمخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه األدوات على النحو التالي:

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 17,275,955 14,495,099 أرصدة لدى بنوك )باستثناء النقد(

 264 -- قيمة عادلة موجبة للمشتقات

 14,495,099 17,276,219 
 

تقوم المجموعة بتخفيض التعرض لمخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة البنكية عن طريق اإلحتفاظ بحسابات في بنوك حسنة 

( من األرصدة البنكية تمثل أرصدة مودعة لدى بنوك محلية في دولة قطر مصنفة على األقل %56: 2018) %41السمعة. إن 

االئتمان الناشئة من أدوات المشتقات المالية تكون في أي وقت مقتصرة على المشتقات بقيمة عادلة (. إن مخاطر +BBBفي الفئة )

موجبة، وذلك كما هي مدرجة في بيان المركز المالي الموحد. بالنسبة للمشتقات التي تتم تسويتها باإلجمالي تكون المجموعة 

 معرضة أيضاً لمخاطر السداد.
 

 2019 2018 

 ألف لاير قطري قطريألف لاير  

 584,673 652,184 مطلوب من شركات إتصاالت دولية

 518,543 936,294 إيرادات مشتركين غير مفوترة

 1,588,478 1,103,216 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية   . 39

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 مدفوعة المبالغ أن حيث األدنى الحد دولية هو إتصاالت شركات من مطلوب من المستحقة المبالغ من اإلئتمان لمخاطر التعرض إن

ً  الفواتير إصدار يتم مفوترة،ال غير مشتركينال يراداتإل بالنسبة. التعاقدية بالترتيبات  العمالء فواتير إعداد دورة على بناءاً  تلقائيا

 .اإلئتمان مخاطر من األدنى الحد يكون وبالتالي
  

 قياس مخاطر االئتمان

تنظر الشركة في احتمال التخلف عن السداد عند اإلعتراف المبدئي لألصل وعما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 

مخاطر حدوث بشكل مستمر خالل كل فترة تقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ، تقوم الشركة بمقارنة 

ر على األصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد كما في تاريخ االعتراف األولي. وتنظر في المعلومات تقصي

 المتاحة والمعقولة للتوجيه. على وجه الخصوص أدرجت المؤشرات التالية:

 التصنيف االئتماني الداخلي -

 متاح( ؛ التصنيف االئتماني الخارجي )بقدر ما هو -

اً في التغيرات السلبية الكبيرة الفعلية أو المتوقعة في ظروف األعمال أو المالية أو االقتصادية التي يتوقع أن تحدث تغييراً كبير -

 لتزاماته ؛إقدرة المقترض على الوفاء ب

 الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للمقترض ؛ جوهريةالتغييرات ال -

 رة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المقترض ؛زيادات كبي -

 لتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسينات االئتمان ؛ ويرة في قيمة الضمانات الداعمة لإلتغييرات كب -

للمقترضين في المجموعة تغييرات كبيرة في األداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغييرات في حالة الدفع  -

 والتغيرات في النتائج التشغيلية للمقترض.

 

تدرج المعلومات االقتصادية الكلية )مثل أسعار الفائدة السوقية أو معدالت النمو( كجزء من نموذج التصنيف الداخلي. بغض النظر 

، وذلك بناءاً على نوع العميل يوم 90 - 30 تأخر السداد بينعن التحليل أعاله ، يفترض وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 

 الماضية بسبب إجراء الدفع التعاقدي. وضروف السوق المحلي،

 ئتمانمخاطر االإدارة 

             في كما. عةوللمجم مالية رةخسا لیإ ؤديي مما يةدلتعاقا هماتزالتا في للمقابا طرفلا رتعث طرمخا لیإ نالئتماا طرمخا رتشي

 أي أو بها محتفظ ضمانات أي االعتبار بعين األخذ دون للمجموعة االئتمانية للمخاطر تعرض أقصى فإن ، 2019 ديسمبر 31

 المقابلة األطراف جانب من بالتزام الوفاء عدم بسبب للمجموعة مالية خسارة في تتسبب سوف والتي ، أخرى ائتمانية تحسينات

 المركز بيان في مبين هو كما بها المعترف المالية للموجودات الدفترية القيمة من تنشأ ،المجموعة تقدمها التي المالية والضمانات

 .محدود االئتمان مخاطر تركيز فإن ، المرتبطة وغير الكبيرة المجموعة عمالء قاعدة إلى بالنظر .الموحد المالي

 درجات مخاطر االئتمان

ً ن السداد. هذه العوامل تختلف تبعع تعثرخاطر النوعية وكمية تدل على مستخدام عوامل إتم تعريف درجات مخاطر االئتمان بي  ا

لطبيعة التعرض ونوع المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة ، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان 

 مختلفة.

 

العقود وعقود الضمان المالي وكذلك مخاطر تعرض الجدول أدناه يوضح جودة االئتمان لموجودات الشركة المالية، موجودات 

 الشركة لمخاطر االئتمان وفق تصنيف درجات مخاطر االئتمان:
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 )تتمة( درجات مخاطر االئتمان

 

 2019ديسمبر  31

 تصنيف االئتمان

 الخارجي

تصنيف 

االئتمان 

 الداخلي

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

شهراً أو على  12

 مدى العمر

إجمالي القيمة 

الدفترية 

 المعترف بها 

مخصص 

 الخسائر

صافي القيمة 

الدفترية 

 المعترف بها 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري    

 ال ينطبق   Caal- Aa1 أرصدة لدى البنوك ونقد

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 14,716,148 (5,448) 14,721,596 شهر 12

ذمم تجارية مدينة 

 (أاإليضاح ) ال ينطبق وأخرى

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر )النهج 

 3,117,478 (1,849,915) 4,967,393 المبسط(

       
 

 رلمعياا في لمبسطا لنهجا بتطبيق كةلشرا قامت فقد، ولعقاو مدينو عقود االيجار التمويلي وموجودات  يةرلتجاا لمدينةا للذمم بالنسبة (أ

لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تحدد الشركة خسائر االئتمان  لخسائرا مخصص سلقيا (9) قمر لماليةا يررللتقا ليولدا

ات تم تقديرها استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان استنادًا إلى الحالة المتوقعة على هذه البنود باستخدام مصفوفة مخصص

السابقة للمدين في التأخر عن السداد ، وتم تعديلها عندما اقتصت الحاجة لتعكس الظروف الحالية والتقديرات للظروف اإلقتصادية 

طريق مصفوفة  لهذه الموجودات بناًء على حالة التأخر في سدادها عن المستقبلية.  وبناًء على ذلك ، يتم تقديم ملف مخاطر االئتمان

 توالي.من التفاصيل حول مخصص خسارة هذه الموجودات على ال اً مزيد (22) رقم ضاحياإل يتضمنالمخصصات تلك. 
 

 عنها والمفصح بنود الدخل الشامل األخرى ة ومن خاللرخسالوا الربح خالل من العادلة القيمة عند الشركة لموجودات الدفترية القيم

 .األرصدة هذه مقابل ضمانات بأي المجموعة تحتقظ ال. المعنية االئتمان لمخاطر تعرض أقصى تمثل (17رقم ) يضاحاإل في
 

 مخاطر السيولة

إستحقاقها. إن وسيلة المجموعة إلدارة مخاطر السيولة تتمثل مخاطر السيولة في عدم إستطاعة المجموعة الوفاء بإلتزاماتها المالية عند 

هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد إلتزاماتها عند إستحقاقها في الظروف العادية والصعبة، من دون 

وازن بين إستمرارية التمويل والمرونة إن هدف المجموعة هو الحفاظ على ت أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة المجموعة.

يوماً من  90 إلى 30بينمن خالل إستخدام إحتياطيات المجموعة والتسهيالت البنكية. إن شروط البيع بالمجموعة تتطلب سداد المبالغ 

ديسمبر بناءاً على الدفعات التعاقدية  31تاريخ الفاتورة. يلخص الجدول التالي مواعيد إستحقاق المطلوبات المالية من المجموعة في 

 غير المخصومة:

 سنوات 5 – 2 سنة 2 – 1 أقل من سنة عند الطلب 
 5أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري قطريألف لاير  ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

       2019ديسمبر  31في 

 37,655,592 11,636,159 13,548,591 5,651,562 6,526,863 292,417 قروض وتسهيالت 

 2,727,934 -- -- -- 2,727,934 -- ذمم دائنة

تكاليف ترخيص 
 2,837,604 1,231,864 897,841 299,281 408,618 -- مستحقة الدفع

 9,043,837 3,394,522 2,488,618 1,730,768 1,429,929 -- مطلوبات إيجار تمويلي

 898,100 -- -- 200,959 697,141 -- مطلوبات مالية أخرى

 292,417 11,790,485 7,882,570 16,935,050 16,262,545 53,163,067 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية   . 39

 

 )تتمة( مخاطر السيولة

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 – 2 سنة 2 – 1 أقل من سنة عند الطلب 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

       2018ديسمبر  31في 

 44,745,219 12,052,723 16,390,244 5,364,455 10,868,409 69,388 قروض وتسهيالت 

 3,456,452 -- -- -- 3,456,452 -- ذمم دائنة

تكاليف ترخيص مستحقة 
 2,044,798 706,954 468,683 426,036 443,125 -- الدفع

 1,132,808 156,775 491,450 230,982 253,601 -- مطلوبات إيجار تمويلي

 826,871 -- -- 197,030 629,841 -- مطلوبات مالية أخرى

 69,388 15,651,428 6,218,503 17,350,377 12,916,452 52,206,148 

 

 إدارة رأس المال  

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها لضمان إستمرارية أعمالها وزيادة العائد للمساهمين من خالل تحسين أدائها فيما يتعلق بالمديونية 

ورصيد حقوق الملكية. تقوم المجموعة بإدخال تعديالت على هيكل رأسمالها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية والتجارية. 

أس المال أو تعديله قد تقوم المجموعة بتعديل األرباح الموزعة على المساهمين أو تصدر أسهم جديدة. لم للمحافظة على هيكل ر

والسنة المنتهية في  2019ديسمبر  31تدخل المجموعة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في 

 .2018ديسمبر  31

 

ألف لاير  29,104,986بقيمة  المال كرأس المجموعة قبل من تدار التي واإلحتياطات المال رأس على الملكية حقوق تشتمل

 ألف لاير قطري(. 28,177,687: 2018) 2019ديسمبر  31قطري كما في 

 

تقوم اإلدارة بمراجعة هيكلة إدارة رأس المال على أساس نصف سنوي. وكجزء من هذه المراجعة، تقوم اللجنة بأخذ تكلفة رأس 

: 2018) %78وصلت إلى  2019ديسمبر  31المال والمخاطر المترتبة بكل فئة منه بعين اإلعتبار، حيث أن نسبة المديونية في 

68%.) 
 

 نسبة المديونية
 كانت نسبة المديونية في نهاية السنة كالتالي:

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

  36,759,361 37,396,578 (1مديونية )

  (17,493,273) (14,716,148) نقد وأرصدة لدى بنوك

  19,266,088 22,680,430 صافي المديونية

 28,177,687 29,104,986 (2حقوق الملكية )

 68٪ %78 صافي المديونية إلى حقوق الملكية

 

 .على التوالي (32و ) (28، كما هو موضح في إيضاح رقم )ومطلوبات اإليجار المديونية هو دين طويل األجل تم الحصول عليه (1)

 رأس المال واإلحتياطات التي تدار من قبل المجموعة كرأس المال.  الملكية علىتشتمل حقوق  (2)
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 المالية لألدوات العادلة القيم .40

 القيم العادلة

يبين الجدول التالي مقارنة حسب النوع بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة المدرجة في البيانات المالية 

 الموحدة:

 القيمة العادلة الدفتريةالقيمة  

 2019 2018 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

     الموجودات المالية

 947,237 904,440 947,237 904,440 الملكية حقوق أدوات - ماليةموجودات 

 4,232,359 4,705,956 4,232,359 4,705,956 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 17,493,273 14,716,148 17,493,273 14,716,148 أرصدة لدى بنوك ونقد بالصندوق

 

     المطلوبات المالية

 36,825,982 31,942,380 36,759,361 30,747,275 قروض وتسهيالت

 1,070,994 1,587,053 1,070,994 1,587,053 مطلوبات غير متداولة أخرى

 -- 6,649,303 -- 6,649,303 مطلوبات إيجار

 83,273 98,760 83,273 98,760 مشتقات أدوات مالية 

مدفوعات على أساس نقاط تحفيزية طويلة 

 187,561 222,859 187,561 222,859 األجل

 6,165,430 5,156,932 6,165,430 5,156,932 ذمم تجارية دائنة وأخرى

 

 إن الطرق واإلفتراضات التالية تم إستخدامها في تقدير القيمة العادلة:

 عموماً مقاربة لقيمتها العادلة  النقد والودائع قصيرة األجل والمدينون التجاريون والدائنون التجاريون والمطلوبات األخرى المتداولة تكون

 الدفترية بسبب اإلستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

 عينة الذمم المدينة طويلة األجل بأسعار ثابتة ومتغيرة يتم تقييمها من قبل المجموعة بناءاً على مؤشرات مثل أسعار الفائدة وعوامل مخاطر م

خاطر المشروع التمويلي. على أساس هذا التقييم تؤخذ في اإلعتبار مخصصات للخسائر بالدولة والمقدرة االئتمانية للعميل وخصائص م

صافي بعد طرح المتوقعة لهذه الذمم المدينة. كما في نهاية فترة التقرير المالي كانت القيم الدفترية لهذه الذمم المدينة تقارب قيمتها العادلة بال

 المخصصات.

 المدرجة بالسوق إلى عروض األسعار كما في نهاية فترة التقرير المالي. يتم تقدير القيمة العادلة  تستند القيمة العادلة لإلستثمارات

 لإلستثمارات غير المدرجة بالسوق والقروض من البنوك والديون المالية األخرى، باإلضافة إلى المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى،

لية بإستخدام األسعار المطبقة لنفس مخاطر ومالمح وإستحقاقات مماثلة. يتم تقدير القيمة العادلة يتم تقدير خصم التدفقات النقدية المستقب

 للموجودات المالية غير المتداولة بإستخدام تقنيات تقييم مالئمة.

 يتم تقييم المشتقات تدخل المجموعة في مشتقات أدوات مالية مع أطراف مختلفة، وهم أساساً مؤسسات مالية ذات تصنيف إئتماني إستثماري .

بإستخدام تقنيات تقييم ذات مدخالت يمكن مالحظتها في السوق وهي بصورة رئيسية تمثل عقود تبادل أسعار الفائدة وعقود صرف عمالت 

القيمة الحالية. آجلة وعقود تبادل العمالت. تشتمل تقنيات التقييم األكثر تطبيقاً على التسعير اآلجل ونماذج عقود التبادل بإستخدام حسابات 

تشمل النماذج مدخالت مختلفة مثل الجودة االئتمانية لألطراف األخرى وأسعار الصرف الفورية واآلجلة للعمالت األجنبية ومنحنيات 

 أسعار الفائدة.
 

 تدرج القيمة العادلة

 تقنيات التقييم:تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب 

األسعار المدرجة )غير المعدّلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن للمجموعة الوصول إليها في  : 1المستوى 

 تاريخ القياس.

والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  :  2المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة. بصورة

 مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات. : 3المستوى 
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 (تتمة) المالية لألدوات العادلة القيم  . 40

 )تتمة( تدرج القيمة العادلة

 للمجموعة التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  يوضح الجدول التالي 

 2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31كما في 

 

ديسمبر  31
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2019

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     الموجودات:

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 618,302 210,487 -- 828,789 ىمن خالل بنود الدخل الشامل األخر 

 3 74,286 1,362 75,651 من خالل الربح أو الخسارة 
     موجودات أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة

 4,705,956 -- -- 4,705,956 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 14,716,148 -- -- 14,716,148 أرصدة لدى بنوك ونقد

 20,326,544 1,362 284,773 20,040,409 

     المطلوبات:
     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 -- 98,760 -- 98,760 مشتقات أدوات مالية 
 -- 222,859 -- 222,859 مدفوعات على أساس نقاط تحفيزية طويلة األجل
مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها 

     العادلة
 -- 10,870,658 21,071,722 31,942,380 قروض وتسهيالت

 1,587,053 -- -- 1,587,053 أخرى متداولة غير مطلوبات
 6,649,303 -- -- 6,649,303 مطلوبات إيجار

 5,156,932 -- -- 5,156,932 وأخرى دائنة تجارية ذمم

 45,657,287 21,071,722 11,192,277 13,393,288 

     

 

ديسمبر  31
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2018

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     الموجودات:

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 618,301 236,894 -- 855,195 ىمن خالل بنود الدخل الشامل األخر 

 3 88,662 3,377 92,042 من خالل الربح أو الخسارة 
 -- 264 -- 264 مشتقات أدوات مالية 

     موجودات أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة
 4,232,095 -- -- 4,232,095 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 17,493,273 -- -- 17,493,273 أرصدة لدى بنوك ونقد

 22,672,869 3,377 325,820 22,343,672 

     المطلوبات:
     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 -- 83,273 -- 83,273 مشتقات أدوات مالية 
 -- 187,561 -- 187,561 األجل طويلة تحفيزية نقاط أساس على مدفوعات

مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها 
     العادلة

 -- 15,132,298 21,693,684 36,825,982 قروض وتسهيالت
 1,070,994 -- -- 1,070,994 أخرى متداولة غير مطلوبات

  6,165,430 -- --  6,165,430 وأخرى دائنة تجارية ذمم

 44,333,240 21,693,684 15,403,132 7,236,424 
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  العالقة ذات األطراف إفصاحات .41

الشركات الزميلة وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الزميلة، والمساهمين الرئيسين، تمثل األطراف ذات العالقة 

وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة، والشركات التي هم مالكيها الرئيسيين. في إطار األعمال اإلعتيادية تدخل 

م الموافقة على سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. المجموعة في معامالت مع األطراف ذات العالقة. يت

تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع مؤسسات ذات عالقة بالحكومة القطرية في إطار األعمال اإلعتيادية في شكل تقديم خدمات 

 إتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسهيالت إئتمانية وخالفها.

 

 مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلةمعامالت  (أ)

)ش.م.ق.ع.(، )"المجموعة"(.  Ooredoo( فإن شركة قطر القابضة )ذ.م.م( هي الشركة األم لشركة 1كما هو مذكور في اإليضاح رقم )

قة ومؤسسات أخرى ذات عال حكومية تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع مؤسسات المسيطر عليها من قبل جهاز قطر لإلستثمار.

بالحكومة في إطار النشاط اإلعتيادي لألعمال والتي تتضمن تقديم خدمات إتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسهيالت إئتمانية. إن 

كافة هذه المعامالت تقوم على أساس تجاري بحت في إطار النشاط اإلعتيادي لألعمال. تبين النقاط التالية، األرصدة والمعامالت الهامة 

 كة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة: بين الشر

 ألف لاير قطري( ذمم مدينة  429,015: 2018ألف لاير قطري ) 772,653بالصافي من مخصص تدني القيمة بقيمة  ذمم مدينة

 من مؤسسات حكومية ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة.

  ألف لاير قطري  81,531إن أكبر مبلغ إيراد تم تحقيقه من مؤسسات ذات عالقة بالحكومة نتج عن عقد مع وزارة الخارجية بقيمة

 ألف لاير قطري(. 37,031: 2018)

 والتي تؤول إلى رسوم صناعية مستحقة لصالح هيئة تنظيم اإلتصاالت والتي  (10) رقم "الرسوم الصناعية" تم عرضها في إيضاح

 تعد إحدى المؤسسات ذات العالقة بالحكومة.  

(: إفصاحات أطراف ذات العالقة، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت 2009( )تعديل 24وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم )

التي تجريها مع الحكومة القطرية وغيرها من المنشآت التي تمارس الحكومة القطرية السيطرة عليها وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة 

 ي. تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات اإلتصاالت.  أو التأثير الجوهر

 

 المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين اآلخرين باإلدارة (ب)

لديهم الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه إن المسؤولون الرئيسيون في اإلدارة هم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين 

 ومراقبة أنشطة المجموعة.

 

ألف لاير قطري للسنة المالية المنتهية في  19,909بمبلغ  وأعضاء اإلدارة الرئيسيونتم إقتراح مكافآت ومنافع ألعضاء مجلس اإلدارة 

ألف لاير  411,610الف لاير قطري (. بلغت المكافآت والمنافع لموظفي اإلدارة العليا مبلغ  23,884: 2018) 2019ديسمبر  31

ألف  25,289ألف لاير قطري( وبلغت مكافآت نهاية الخدمة مبلغ  416,519: 2018) 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قطري

ألف لاير قطري(. تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمسمى  14,759: 2018) 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لاير قطري

 .رواتب موظفين وتكاليف ذات عالقة تحت بند "مصروفات بيع، عمومية وإدارية"
 

 الهامة المحاسبية والتقديرات األحكام .42

البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وإفتراضات يتطلب إعداد 

تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادرة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لإلفصاح عن 

. قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية واإلفتراضات المستخدمة الى تغير في  الموجودات المحتملة والمطلوبات المحتملة

البيانات المالية الموحدة مما سيؤدي الى التوصل الى تقديرات للتغير والتى سوف ينعكس أثرها عندما يصبح من الممكن تحديدها 

 بشكل معقول.

برة السابقة للمجموعة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث يتم تقييم األحكام والتقديرات بشكل مستمر وتستند على الخ

 المستقبلية التى تم عرضها بطريقة معقولة تحت كل الظروف. 

 

 األحكام 

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإتخاذ األحكام التالية بغض النظر عن تلك التى تتضمن تقديرات والتى 

 على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة.لها أثر جوهري 
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 (تتمة) الهامة المحاسبية والتقديرات األحكام. 42

 والشركات التابعة تصنيف الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك

إن التصنيف المناسب لبعض اإلستثمارات على أنها شركات تابعة أو زميلة أو مشروع مشترك يتطلب تحليالً هاماً وتقديراً من 

أو نفوذاً هاماً أو سيطرة مشتركة على هذه اإلستثمارات. قد يتضمن ذلك  جانب اإلدارة فيما إذا كانت المجموعة تمارس سيطرة

وضع إعتبار لعدد من العوامل التي تتضمن الملكية وحقوق التصويت ومدى التمثيل في مجلس اإلدارة والترتيبات التعاقدية 

 ومؤشرات السيطرة الفعلية.
 

 اإلعتراف باإليراد

 اإلعتراف فيتم ذلك بخالف أما التالية، الخصائص إحدى تحققت إذا الوقت بمرور باإليرادات اإلعتراف إعتبارها في اإلدارة تأخذ

 : محددة زمنية نقطة في باإليراد

 فيه؛ تقدم الذي الوقت نفس في ويستخدمها المجموعة من المقدمة المنفعة العميل يستلم (أ

 . الموجودات تلك تعزيز او خلق يتم عندها العميل بها يتحكم التي الموجودات اويعزز يخلق المجموعة أداء كان إذا (ب

 مقابل على للحصول ملزم حق للمنشأة و للمنشأة بالنسبة بديلة إستخدامات لها موجودات خلق إلى المجموعة أداء يؤدي (ج

 .  اللحظة تلك حتى المؤدى العمل

 رسملة التكاليف 

 الشروط مع تتوافق التكاليف تلك كانت إذا بالعقد للوفاء المتكبدة التكاليف خالل من بالموجودات ستعترف كانت إذا ما اإلدارة تحدد

 : التالية

 .المجموعة قبل من خاص بشكل تحديده يمكن متوقع عقد أو لعقد مباشر بشكل التكاليف ترتبط (أ

  و المستقبل؛ في اإللتزام بأداء للوفاء في ستستخدم التي المجموعة موارد تعزز أو التكاليف تولد (ب

 .التكلفة إسترداد يتوقع (ج
 

 .للعميل الموجودات بتلك الخاصة الخدمة أو السلعة نقل مع بالتزامن منتظم بشكل الموجودات هذه إطفاء يتم

 اإلعتبارات المتغيرة

 عتباراتاإل لتقدير باإليرادات اعترافها على أخرى قيود وأي األجل طويلة والعقود والعروض الخصومات تأثير اإلدارة تحدد

 .المتغيرة

 قياس مخاطر االئتمان

 المرتبطة الخسارة ونسب التعثر، بإحتمالية يتعلق فيما التقديرات من مزيداً  يتطلب الموجودات لمحفظة االئتمان مخاطر تقييم إن

 اإلئتماني رضلتعا وقيمة( PD)التعثر حتماليةإ دامستخإب نالئتماا طرمخا سبقيا عةولمجما ومتق. األطراف بين التعثر ونسبية بها،

 (.LGD)التعثر دعن الناتجة رلخسائوا( EAD) التعثر دعن

 

 تقييمات الجودة االئتمانية

 .2019 ديسمبر 31 في Moody بـ الخاص التصنيف لمقياس وفقًا الداخلي االئتماني تصنيفها جدول بتوفيق المجموعة قامت

 إختالفات العقد

 اختالف أو انعكاس التغييرات هذه عن ينتج أال المحتمل من عنده يكون الذي الحد إلى فقط كإيرادات العقود بتغيرات اإلعتراف يتم

 في العمالء مع والعالقة العقد شروط وتطبيق السابقة خبرتها االعتبار في اإلدارة تضع. الالحقة الفترات في اإليرادات في كبير

 .أحكامها إصدار

 

 المطالبات المترتبة على العقود 

 هذه عن ينتج أال عنده المحتمل من يكون الذي الحد هو هذا أن اإلدارة تعتقد عندما فقط كإيراد العقود بمطالبات اإلعتراف يتم

 المترتبة تالباالمطب قلمتعلا ملحکا جعةرابم دارةإلا ومتق. الالحقة الفترات في اإليرادات في كبير اختالف أو انعكاس التغييرات

 تيالدلتعا هذه أن تلتقييماا رتکذ ما إذا وخاصة لمستقبليةا راتلفتا في تيالدلتعا راءجإ ميتو يةدور ورةبص هذه ودلعقا على

 .مناسبة

 األحكام في تحديد توقيت سداد إلتزامات األداء

 هذه على للسيطرة المستمر بالتحويل تقوم حيث الوقت مرور مع باإليرادات عام بشكل المجموعة تعترف ،(4) رقم اإليضاح في

 السيطرة نقل ويتم الخدمات هذه توفرها التي المزايا من الوقت نفس في ويستفيدون يتسلمون العمالء ألن نظراً . العمالء إلى الخدمات

ً أيض اإليرادات إثبات يتم الوقت، مدار على  قياس طريقة تحديد عند. األداء من التزام كل نقل إكمال/  الخدمة نقل نطاق على اً بناء ا

 .أدائها طبيعة وكذلك الخدمات هذه طبيعة االعتبار في أخذنا فقد هذه، الشراء عمليات في التقدم
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 )تتمة( األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة. 42

 )تتمة( األحكام في تحديد توقيت سداد إلتزامات األداء

 للتحكم العامة المتطلبات عتباراإل بعين تأخذ المجموعة فإن ، محدد وقت في يتم سدادها والتي باألداء المتعلقة لاللتزامات بالنسبة

 نقل لمؤشرات الشاملة غير التالية والقائمة( جوهري بشكل المزايا جميع على والحصول األصول استخدام المثال، سبيل على)

 :السيطرة

 السداد في الحق شركةلل 

 القانونيملكية ال لديه العميل 

 القانونية الملكية بنقل شركةال قامت 

 والمكافآت كبيرة مخاطر لديه العميل 

 قبل األصل العميل 

  

 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار في المحددة باإليرادات عترافلإل التفصيلية المعايير في نظرال على اإلدارة القرار، تخاذإ عند

 لمسؤولية التفصيلي التحديد بعد. العميل إلى البضائع على السيطرة نقلت قد المجموعة كانت إذا ما الخصوص وجه وعلى ،15

 البضاعة، استبدال طلب أو العمل من المزيد طلب على العميل قدرة من عليه المتفق والحد التصحيح، بأعمال يتعلق فيما المجموعة

 بمخصص عترافاإل مع قترانباإل مناسبة، الحالية السنة في باإليرادات االعتراف وأن السيطرة نقل تم قد بأنه مقتنعون اإلدارة فإن

 .التصحيح لتكاليف المناسب الضمان

  الوكيل مقابل الرئيسي العامل

 إجراء يتم. الوكيل أو العامل الرئيسي مع تتعامل المجموعة كانت إذا ما ستنتاجإ عند اإلدارة قبل من جوهرية قرارات اتخاذ يتم

 :المجموعة كانت إذا ما وتحديداً  الرئيسية، للمؤشرات تحليالً  التقييم يتطلب. المجموعة في منفصل إيرادات نوع لكل التقييم

 مخزون؛لل خطر أي حملت •

 للعميل؛ الخدمات أو السلع توفير دعن ساسيةاأل المسؤولية تتحمل •

 و األسعار؛ لتحديد العرض خط الديه •

 .العميل إئتمان مخاطر حملتت •

. تمادلخا ميدتق أو لسلعا ببيع ةطتبرلما لمهمةا يازالموا طرلمخاا نم تعاني عةولمجما تکان إذا ما ديدلتح راتشؤلما هذه دمستخُت

 تعمل المجموعة أن على قوي مؤشر هو شحنة، على وليس المجموعة، به تحتفظ الذي بالمخزون يتعلق بيع أي المثال، سبيل على

 .كعامل رئيسي

 (2019يناير  1من  اً عتبارإ مطبقة،  (16رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق)عند تحديد ما إذا كان العقد يتضمن إيجار 

 المزايا جميع على الحصول في الحق على حصلت قد المجموعة كانت إذا فيماو المجموعة أبرمته عقد كل بتقييم اإلدارة قامت

 .إيجار عقد على يحتوي ال/  لديها يحتوي العقد أن إلى اإلدارة خلصت ، لذلك ونتيجة هام بشكل االقتصادية

 (2019يناير  1من  اً عتبارإ مطبقة،  (16رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق)عند  تحديد مدة عقد اإليجار

ً قتصاديإ اً حافز تخلق التي والظروف الحقائق جميع عتباراإل في اإلدارة تأخذ ، اإليجار عقد مدة تحديد عند  التمديد خيار لممارسة ا

 إذا اإليجار عقد مدة في فقط( اإلنهاء خيارات تلي التي الفترات أو) التمديد خيارات تضمين يتم. اإلنهاء خيار ممارسة عدم أو ،

 عقود من العديد في واإلنهاء التمديد خيارات تضمين يتم .(إنهائه يتم لم أو) تمديده يتم أن معقول بشكل مؤكدًا اإليجار عقد كان

 إدارة حيث من التشغيلية المرونة لزيادة الشروط هذه تستخدم. المجموعة في حق إستخدام موجودات من مختلفة فئات عبر اإليجار

 مع اإليجار مدة تحديد يتم ، التلقائي للتجديد قابلة تكون التي أو المدة محددة غير اإليجار عقود فيها تكون التي الحاالت في. العقود

 في كبير تغيير أو مهم حدث حدوث حالة في التقييم مراجعة تتم .اإليجار لعقد المعقولة والتجديد العمل حالة عتباراإل في األخذ

 . المستأجر سيطرة ضمن تكون والتي التقييم هذا على تؤثر التي الظروف
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 )تتمة( األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة. 42

 لتقديراتا

إن اإلفتراضات الرئيسية والمتعلقة باألحداث المستقبلة ومصادر الشكوك التقديرية األخرى بتاريخ المركز المالي تمثل مخاطر 

 هامة ذات تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة والموضحة أدناه. 
 

 تدني قيمة الموجودات غير المالية

المجموعة بتقييم فيما إذا كانت هناك أية مؤشرات على تدني جميع الموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي. يتم  تقوم

فحص وجود أي تدني في القيمة للشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة وذلك على أساس 

 المؤشرات. سنوي وفي أي وقت آخر تظهر فيه هذه
 

 إن العوامل التى تأخدها المجموعة بعين اإلعتبار والتى من الممكن ان تستدعي مراجعة أي تدني بالقيمة موضحه أدناه:

 .تدني جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة لألصل 

  هذه الفترة، ومن المرجح أن إرتفاع معدالت الفائدة في السوق أو في معدالت األسواق األخرى للعائد من اإلستثمارات خالل

يؤثر هذا اإلرتفاع على معدّل الخصم المستخدم في إحتساب قيمة الموجودات قيد اإلستخدام وتدني القيمة القابلة لإلسترداد لتلك 

 الموجودات بشكل جوهري.

 .التدني الهام باألداء والمتعلق بأحداث تاريخية أو نتائج تشغيلية مستقبلية متوقعة 

  جوهرية في طريقة إستخدام الموجودات المكتسبة أو إستراتيجية قطاع األعمال الكلية.تغيرات 

 تأثيرات جوهرية سلبية إلتجاهات إقتصادية أو صناعية. 

تحدد المجموعة خسائر تدني القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لإلسترداد. وقد تم تحديد القيمة القابلة 

المقبلة وال تشمل أنشطة  العشرن الموازنة المالية للسنوات اد على أساس القيمة قيد اإلستخدام. تستنتج التدفقات النقدية ملإلسترد

إعادة الهيكلة التى لم تلتزم بها المجموعة بعد أو إستثمارات جوهرية في المستقبل من شأنها أن تعزز قاعدة الموجودات المولدة 

 صافي حساب عند .للمعلومات الخارجي المصدر إلى استنادًا لالسترداد القابل االستثمار مبلغ تقدير ميت للنقد الخاضعة للفحص.

 ذلك في بما ، للغاية المؤكدة غير بالمسائل يتعلق فيما االفتراضات بعض اإلدارة قدمت ، المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة

 :يلي بما اإلدارة توقعات

 واإلطفاء؛ االستهالك قبل معدّل تشغيلي كربح محسوبًا واإلطفاء، واإلهالك والضرائب الفوائد قبل األرباح نمو 

 ؛ المستقبلية الرأسمالية النفقات وكمية توقيت 

 و ؛ المحطة وفترة منفصلة فترة خالل من الطويل المدى على النمو معدالت تتراوح 

 عليها تنطوي التي المخاطر لتعكس الخصم أسعار اختيار يتراوح. 
 

إن المبلغ القابل لإلسترداد هو األكثر حساسية لمعدّل الخصم المستخدم في نماذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية 

يم يقتل (16رقم ))يرجى الرجوع الى إيضاح  المتوقع إستالمها في المستقبل ومعدّل النمو المستخدم ألغراض اإلستنتاجات الشاملة.

 .(تدني قيمة اإلستثمار في شركة زميلة

 

في حالة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة، على أقل تقدير، فإن هذه الموجودات تخضع لفحص تدني 

القيمة بشكل سنوي أوعندما يكون هناك مؤشراً على أن هذة الموجودات قد تدنت قيمتها. وهذا يتطلب تقدير القيمة قيد اإلستخدام 

يتم توزيعها إستناداً على الشهرة. إن تقدير القيمة قيد اإلستخدام تتطلب من المجموعة عمل تقدير للتدفقات للوحدات المولدة للنقد التي 

 النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد وإختيار معدّل الخصم المناسب إلحتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية

 (. 13)إيضاح رقم 

 

 تاجية للممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقاريةاألعمار اإلن

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقارية إستناداً إلى الفترة التي من 

واآلالت والمعدات والممتلكات اإلستثمارية على المتوقع أن تكون متاحة لإلستخدام. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات 

األقل سنوياً ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة بسبب عوامل التلف أو التقادم الفني أو التجاري ومن الممكن 

قديرات الناجمة عن التغيرات أن تكون النتائج المستقبلية لتلك المرجعات لها تأثير جوهري من جراء إحداث تغييرات في هذه الت

في العوامل المذكورة أعاله. إن تدني العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات والممتلكات اإلستثمارية سيؤدي إلى 

 هالك وتدني قيمة الموجودات غير المتداولة.ستزيادة مصاريف اإل
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 رات العقاريةاالستثما تصنيف

 الممتلكات كانت إذا ما بتقييم مجموعةال تقوم ،عقاري ستثماركإ تصنيفها يجب والمعدات اآلالتو الممتلكات كانت إذا ما تحديد عند

 تصنيف بشأن (40) رقم الدولي المحاسبي المعيار توجيه مجموعةال تتبع. كليهما أو المال رأس لزيادة يجاراتإ لكسب بها محتفظ

 المؤجرة المساحة لنسبة للتخصيص المناسب األساس بتقييم تقوم مجموعةال فإن التعريف، الخاصية استوفت إذا. اإلستثمار العقاري

 .المستأجرة المربعة المساحة أو الطابق أساس على إما للعقار، اإلجمالية المساحة مع يتناسب بما
 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة بغرض إحتساب اإلطفاء. يتم هذا التقدير بعد أن يؤخذ 

 في االعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات والمنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في االصل.
 

 المخصصات والمطلوبات المحتملة

المجموعة المخصص إستناداً إلى أفضل التقديرات للنفقات المطلوبة لسداد إلتزام حالي نتيجة لحدث سابق كما في تاريخ تحدد إدارة 

 التقرير.
 

تقيس إدارة المجموعة المطلوبات المحتملة على أنها اإللتزام الممكن تكبده إعتماداً على إحتمال وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أو 

 غير المحتمل الدفع أو عدم إمكانية قياس المبلغ بصورة موثوق بها.  إلتزام حالي ولكن من
 

 إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية 

إدارة المجموعة تقديراتها إللغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما تنشأ حاالت ال يحتمل فيها أن تؤدي إلى تدفقات خارجة  تطبق

 عندما يتم التنازل عن حق المطالبة بمطلوبات محددة ضمن عقد أو إلغائها أو إنتهاء مدتها.للموارد اإلقتصادية، ويتحدد ذلك 

 

 مطلوبات التفكيك

تسجل المجموعة مخصص بالكامل للتكاليف المستقبلية لتفكيك الشبكات و الموجودات األخرى. تم وضع اإلفتراضات بناءاً على 

رة بأنها أساس معقول لتقدير اإللتزام المستقبلي. يتم مراجعة هذه التقديرات بشكل منتظم البيئة اإلقتصادية الحالية، والتي تعتقد اإلدا

لتتضمن أي تغير لهذه اإلفتراضات. ومع ذلك، تعتمد تكاليف التفكيك الفعلية في النهاية على أسعار السوق المستقبلية ألعمال التفكيك 

على ذلك، فإنه من المرجح أن توقيت التفكيك سوف يعتمد على توقف الالزمة والتي تعكس حال السوق في ذلك الوقت. وعالوة 

الشبكات عن اإلنتاج بأسعار مجدية إقتصادياً، كما بدوره سيعتمد على األنظمة التكنولوجية المستقبلية والتي تعتبر غير واضحة 

 بطبيعتها. 

 

 أدوات حقوق الملكية -القيمة العادلة لإلستثمارات غير المدرجة 

يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من أسواق نشطة، تقوم إذا لم 

 المجموعة بتحديد القيمة العادلة بإستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ المدخالت لهذه النماذج

التي يمكن مالحظتها ما أمكن ذلك، ولكن إذا لم يكن ذلك مالئماً فيكون مطلوباً من المجموعة إستخدام تقديراتها  من األسواق النشطة

لتحديد القيم العادلة. تشمل التقديرات أن يؤخذ في اإلعتبار مدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار. إن 

 عوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.التغيرات في اإلفتراضات حول هذه ال

 

 موجودات الضريبة المؤجلة

يتم اإلعتراف بموجودات ضريبة مؤجلة لجميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون مرجحاً فيه توفر أرباح 

قرار هام من اإلدارة لتحديد قيمة موجودات الضريبة المؤجلة  خاضعة للضريبة يمكن إستغالل الخسائر في مقابلها. يجب إتخاذ

التي يمكن اإلعتراف بها، إعتماداً على التواريخ المحتملة ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، مع وضع إستراتيجيات 

 التخطيط الضريبي مستقبال.ً
 

 تدني قيمة المخزون

القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو غير صالح لإلستخدام يتم وضع يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

تقدير لصافي قيمته القابلة للتحقق. يتم هذا التقدير على أساس فردي للمبلغ الهام للمخزون. أما المخزون غير الهام بشكل فردي 

ية ويحتسب له مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التقادم أو عدم ولكنه قديم أو غير صالح لإلستخدام فيتم تقديره بصورة جماع

 الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.
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 دمج األعمال

اإلستحواذ عن صافي القيمة الدفترية للموجودات المكتسبة إلى يتطلب اإلعتراف بدمج األعمال تخصيص الزيادة في سعر شراء 

 موجودات ومطلوبات المنشأة المكتسبة.

 

تقوم المجموعة بوضع األحكام والتقديرات فيما يتعلق بتخصيص القيمة العادلة لسعر الشراء. لو كان أي جزء غير مخصص إيجابياً 

 نه سيتم اإلعتراف به ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.فإنه سيتم اإلعتراف به كشهرة وإذا كان سلبياً، فإ
 

 التراخيص ورسوم الطيف الضوئي

 ً هو مدة الترخيص ما لم يكن هناك إفتراض تجديد بتكلفة ضئيلة.إن إستخدام فترة الترخيص يعكس  إن العمر اإلنتاجي المقدر عموما

تجديد  الفترة التي يكون للمجموعة أن تحصل فيها على المنفعة اإلقتصادية. للحصول على تراخيص تكنولوجيا محددة مع إفتراض

توقعات المجموعة للفترة التي ستستمر المجموعة خاللها في الحصول بتكلفة ضئيلة، يعكس العمر اإلقتصادي اإلنتاجي المقدّر 

على المنافع اإلقتصادية من الترخيص. تتم المراجعة الدورية لألعمار اإلقتصادية مع األخذ في االعتبار عوامل مثل التغيرات في 

 م تكن جوهرية بناءاً على تلك المراجعات.التكنولوجيا. بناءاً على الخبرة السابقة فإن التغييرات على األعمار اإلقتصادية ل
 

 الشكوك في التعرضات الضربية 

تحديد المطلوبات الضريبية الحالية أو المستقبلية أو القيم المتوقع تحصيلها وذلك لكونها في ظروف معينة ، قد ال تستطيع المجموعة 

تحت التحقيق أو تحت مفاوضات مع السلطات الضريبية المتعددة، ولتحديد المطلوبات الضريبية أو القيم المتوقع تحصيلها في حال 

لجنة  تفسيروذلك وفقاً ل ت متشابهة لتحديد مبلغ المخصص،كانت تخضع لظروف غير مؤكدة فإن المجموعة تقوم بوضع إعتبارا

(، 37وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )و عدم التيقن في معالجة ضريبة الدخل (23لتقارير المالية رقم )لتفسيرات المعايير الدولية 

 .ضرائب الدخل(، 12ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
 

 تقدير المعلومات المالية

معيار تقوم المجموعة بالمحاسبة عن إستثماراتها في الشركات الزميلة من خالل معالجتها محاسبياً في حقوق الملكية، وذلك وفقاً ل

يتوفر عنها معلومات كما في تاريخ التقرير، قامت المجموعة بتقدير بالنسبة لإلستثمارات التي لم  (،28المحاسبة الدولي رقم )

المعلومات المالية لها بناءاً على مؤشرات تاريخية ومعلومات مالية ربع سنوية وموازنات وتوقعات مستقبلية. تعتقد اإلدارة أن 

 المعلومات المالية المقدرة تظهر بصورة معقولة.

 

 العمالء والء برنامج

 بتقدير المجموعة تقوم"(. SSP)" النسبي المستقل البيع سعر على بناءً  الوالء لبرنامج المعاملة سعر من اً جزء المجموعة تخصص

 للمنتجات الفعلية القيمة على بناءً  النقاط السترداد المرجح التكلفة متوسط تقدير خالل من الوالء لنقاط سعر البيع المستقل النسبي

نتجات وبعض الم المتوقعة سترداداإل معدالت حول افتراضات وضع النماذج مدخالت تتضمن. العام خالل استردادها تم التي

 .المستقبل في ستردادلإل متاحة ستكون التياألخرى 
 

 تقييم نموذج األعمال 

 مجموعةال تحدد  العمل نموذج اختبار وعلى والفائدة المبلغ أصل على فقط المدفوعات على المالية الموجودات وقياس تصنيف يعتمد

 التقييم هذا يتضمن. معين أعمال هدف لتحقيق معًا المالية الموجودات مجموعات إدارة كيفية يعكس مستوى وعلى العمل نموذج

 على تؤثر التي والمخاطر ، أدائها وقياس  الموجودات هذه أداء تقييم كيفية ذلك في بما الصلة ذات األدلة جميع يعكس الذي الحكم

 الموجودات مجموعةال تراقب. الموجودات هذه مديري مكافأة أو تعويض يتم وكيف الموجودات هذه إدارة وكيفية الموجودات أداء

 التخلص سبب لفهم استحقاقها قبل استبعادها تم والتي اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة أو المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية

 التقييم من جزءً  والمتابعة المراقبة تعتبر. ألجله بالموجودات اإلحتفاظ تم التي االعمال هدف مع متوافقة األسباب كانت إذا وما منها

 يكن لم وإذا مناسبًا يزال ال المتبقية المالية للموجودات به االحتفاظ يتم الذي العمل نموذج كان إذا فيما لمعرفة مجموعةلل المتواصل

 .الموجودات تلك تصنيف في مستقبليا   تغيراً  وبالتالي العمل نموذج في تغيير هناك كان إذا تقيم  مناسباً،
 

 االئتمانكبيرة في مخاطر الالزيادة 

 المتوقعة اإلتمان خسائر من شهراً  12 يعادل كمخصص المتوقعة اإلئتمان خسائر قياس يتم ،3 اإليضاح في مفصل هو كما

 األصل ينتقل. الثالثة المرحلة أو  الثانية المرحلة لموجودات العمر مدى على متوقعة إئتمان خسائر أو األولى لمرحلةا لموجودات

 (9) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يحدد ال. األولي االعتراف منذ كبير بشكل اإلئتمان مخاطر تزيد عندما الثانية المرحلة إلى

 مجموعةال تأخذ كبير بشكل زادت قد لألصل االئتمان مخاطر كانت إذا ما تقييم في. االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة يعتبر الذي ما

 .والمدعومة المعقولة والنوعية الكمية المعلومات الحسبان في
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 حساب مخصص الخسائر 

 تقدير هو السداد عن التخلف احتمالية. المتوقعة االئتمان خسائر قياس في ومهم رئيسي مدخل تشكل السداد عن التخلف حتماليةإ

 وتوقعات وافتراضات تاريخية بيانات تتضمن التي الحسابات. المعطى الزمني األفق على السداد عن التخلف او العجز وترجيح

 . المستقبلية للظروف

 للحركة إفتراضات على تعتمد والتي ونوعية ومدعومة موثوقة معلومات المجموعة تستخدم المتوقعة، االئتمان خسائر قياس عند

 . البعض بعضها على المحركات هذه تأثير وكيفية اإلقتصادية للمحركات المستقبلية

 المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين على اإلختالف على ترتكز. العجز عن الناشئة للخسارة تقدير هي د التعثرعن الناتجة خسارةال

 .والمضمونة المتكاملة االئتمانية التعزيزات النقدية التدفقات باإلعتبار األخذ مع تلقيها، المقرض يتوقع التي تلك وبين

 قياسات القيمة العادلة 

 مطلوب، او ألصل العادلة القيمة تقدير عند. المالي التقرير لغايات العادلة بالقيمة تقاس ومطلوباتها المالية الشركة موجودات بعض

 مع مع الشركة تتعاقد موجودة، غير األول المستوى مدخالت تكون عندما. فيه تتوافر الذي الحد إلى السوق بيانات الشركة تستخدم

 مدخالت إلقرار المؤهلين الخارجيين المقيمين مع بقرب تعمل التقييم/  اإلدراة لجنة. التقييم بعملية للقيام مؤهلين خارجيين مقيمين

 للموجودات العادلة القيمة تقدير في المستخدمة التقييم طرق و المدخالت عن المعلومات. النموذج لهذا مناسبة تقييم وطرق

 .ذات الصلة اإليضاحات في عنها اإلفصاح يتم المختلفة والمطلوبات

 (2019يناير  1من  اً عتبارإ مطبقة،  (16رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق)عند مدفوعات اإليجار المتغيرة 

 المحالت إلى بالنسبة. المحالت التجارية من الناتجة بالمبيعات مرتبطة متغيرة سداد شروط على العقارات إيجار عقود بعض تحتوي

 المبيعات نسب من كبيرة مجموعة وهناك المتغيرة الدفع شروط على تعتمد اإليجار مدفوعات من %100 إلى يصل ما فإن ، الفردية

 للمحالت الثابتة التكاليف قاعدة تقليل ذلك في بما ، األسباب من متنوعة لمجموعة المتغيرة الدفع شروط ستخدامإ يتم. المطبقة

 فيها يحدث التي الفترة في الخسارة أو الربح في المبيعات على تعتمد التي المتغيرة اإليجار اإلعتراف بمدفوعات يتم. حديثًا المنشأة

 . المدفوعات هذه إلى يؤدي الذي الشرط

 (2019يناير  1إعتباراً من  مطبقة( ، 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) تطبيق)عند ضمانات القيمة المتبقية 

ً مبدئي الشركة تقوم  مراجعة تتم. اإليجار لتزامإ من كجزء المتبقية القيمة ضمانات بموجب دفعها المتوقع المبالغ وتسجيل بتقدير ا

ً مناسب ذلك كان إذا وتعديلها المبالغ هناك مبلغ يكون  أن المتوقع من ، بالتقرير المشمولة الفترة نهاية في. تقرير فترة كل نهاية في ا

ً مستحق يكون أن المتوقع من ليس حين في .اإليجار التزامات حساب في ويعترف به درجوالذي ي الدفع مستحق  من ستبعادهإ تمسي ا

 .اإليجار لتزاماتإ

 (2019يناير  1إعتباراً من  مطبقة( ، 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) تطبيق)عند خصم مدفوعات اإليجار 

 لتحديد والتقديرات األحكام اإلدارة طبقت"(. IBR)" للشركة التدريجي االقتراض معدل ستخدامإب اإليجار مدفوعات خصم يتم

IBR التدريجي االقتراض معدل يمثل الذي الخصم معدل ستخدامبإ اإليجار لمدفوعات الحالية القيمة تحديد يتم. اإليجار عقد بدء عند 

 قيمة ذي أصل على للحصول للمبالغ الضرورية مماثل وبضمان ، مماثلة مدة على قتراضلإل دفعه المستأجر على يتعين الذي

 .مماثلة اقتصادية بيئة في موجودات ستخدامإ لحق مماثلة

 مطبقة،  (16رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق)عند  تقييم ما إذا كانت حق إستخدام موجودات قد تدنت قيمتها

 (2019يناير  1من  اً عتبارإ
 لخصائص للتحقق القابلة السوق أسعار حول فتراضاتإ اإلدارة وضعت ، موجودات ستخدامإ لحق ستردادلإل القابل المبلغ تقدير عند

والتي  لن يتم إستراداها التي اإليجار دفوعاتم مبلغتقدر اإلدارة  ، بذلك المرتبط اليقين لعدم نظراً . مماثلة تأجير شروط ذات مماثلة

 .إستخدام موجودات حق مقابل تدني في القيمة إلى ستؤدي

 (2019يناير  1من  اً عتبارإ مطبقة،  (16رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق)عند  إلتزام التقاعد المتعلق باألصل

 التكاليف تقدير يستند. في حق إستخدام الموجودات التشغيل إليقاف مستقبلية تكاليف ألي كاملة مخصصات المجموعة تسجل

 هذه مراجعة تتم. المستقبلية لتزاماتاإل لتقدير معقول أساس أنها اإلدارة تعتقد والتي ، الحالية االقتصادية البيئة إلى المستقبلية

 .األساسية فتراضاتاإل على جوهرية تغييرات أي عتباراإل في لتأخذ نتظامبإ التقديرات

 (2019يناير  1من  اً عتبارإ مطبقة،  (16رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق)عند محفظة األصل كتحديد 

 لتقاريرل الدولي معيارال متطلبات طبقت وقد المتشابهة خصائصها على بناءً  كمحفظة الموجودات وتحديد بحساب المجموعة تقوم

 .المحفظة هذه وتكوين حجم تعكس التي فتراضاتواإل التقديرات على (16) رقم الدولية المالية
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 الهامة المسيطرة غير المساهمات مع التابعة للشركات الموجزة المالية المعلومات .43

غير مسيطرة هامة قبل يوجز الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لديها مساهمات 

 اإلستبعادات بين شركات المجموعة:
 

 الوطنية لإلصاالت* آسيا سيل
 إندوسات،
Ooredoo 

Ooredoo، 
 مانع  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     2019ديسمبر  31

 3,298,525 15,037,448 11,794,449 4,296,512 موجودات غير متداولة
 886,819 3,129,350 3,472,561 5,446,791 موجودات متداولة

 (439,057) (8,499,951) (3,269,276) (151,614) مطلوبات غير متداولة

 (1,265,885) (6,224,950) (5,122,495) (5,482,301) مطلوبات متداولة

 2,480,402 3,441,897 6,875,239 4,109,388 صافي الموجودات

 1,119,253 1,462,534 1,490,241 1,476,949 للمساهمات غير المسيطرة القيمة الدفترية

     

 2,703,084 6,727,520 7,591,631 4,572,388 اإليرادات

 321,416 423,632 416,387 524,423 ربح

     

 143,775 158,586 64,478 188,482 موزع على المساهمات غير المسيطرة ربح

     

 

 الوطنية لإلصاالت* آسيا سيل 
 إندوسات،

Ooredoo 
Ooredoo، 

 مانعُ 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     2018ديسمبر  31

 2,934,043 12,691,503 10,329,979 4,990,148 موجودات غير متداولة
 973,326 1,846,990 3,608,484 5,013,416 موجودات متداولة

 (154,813) (6,102,011) (2,032,396) (126,197) غير متداولةمطلوبات 

 (1,317,015) (5,524,101) (5,242,438) (5,348,106) مطلوبات متداولة

 2,435,541 2,912,381 6,663,629 4,529,261 صافي الموجودات

 1,100,867 1,261,330 1,496,161 1,627,855 القيمة الدفترية للمساهمات غير المسيطرة

     

 2,685,125 5,919,012 8,017,456 4,448,836 اإليرادات

 396,514 (529,727) 421,009 451,135 ربح

     

 177,948 (131,933) 73,832 162,142 موزع على المساهمات غير المسيطرة ربح

وطنية لإلتصاالت الجزائر ) الفرعية NMTC مجموعة ضمن عليها مسيطر غير حقوقب للمجموعة التابعة الشركات ذلك يشمل *

"(Ooredoo الجزائر )"، Ooredoo وطنية)" العامة المساهمة والالسلكية السلكية لالتصاالت الفلسطينية الوطنية الشركةتونس، و 

 .المجموعة داخل تسوية عمليات أي قبل"( "(( فلسطين
 

 المعلومات القطاعية .44

"القطاعات  8عنها التقرير موضحة أدناه وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم المعلومات المتعلقة بقطاعات المجموعة الصادر 

التشغيلية". يشترط هذا المعيار أن تكون القطاعات التشغيلية محددة على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم 

 صيص موارد للقطاعات وتقييم أدائها.من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة وتستخدم لتخ
 

تزاول المجموعة خطاً واحداً من األعمال وهو تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة. معظم إيرادات وأرباح وموجودات 

ميلة المجموعة تتعلق بعملياتها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تعمل المجموعة خارج قطر من خالل شركاتها التابعة والز

والعمليات الرئيسية التي يصدر فيها تقرير إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة وتعتبرها المجموعة قطاعاً يصدر 

عنه التقرير. ينسب اإليراد إلى القطاعات الصادر عنها التقرير حسب مواقع شركات المجموعة. إن المبيعات ضمن شركات 

 ءاً على أساس تجاري بحت.المجموعة يتم اإلعتراف بها بنا
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 (تتمة) القطاعية المعلومات   . 44

ألغراض تقارير اإلدارة تم تنظيم المجموعة من خالل وحدات أعمال تجارية بناءاً على المنطقة الجغرافية التي تغطيها، وتضم 

 ستة قطاعات يصدر عنها التقرير كاآلتي:

 

(1) Ooredoo  ،ودولية داخل دولة قطر.توفر خدمات إتصاالت محلية قطر 

 ، توفر خدمات إتصاالت الهاتف الجوال في العراق.آسيا سيل (2)

، توفر نظم وخدمات الهاتف الجوال في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يتضمن الوطنية لإلتصاالت (3)

الجزائر والوطنية فلسطين  Ooredooتونس و  Ooredoo الكويت و Ooredooحساب الشركة الوطنية لإلتصاالت أرصدة تعود إلى 

المالديف وأطراف أخرى. تعتقد اإلدارة أن الطريقة المستخدمة في عرض بيانات الشركة الوطنية لإلتصاالت ضمن قطاع  Ooredooو 

ماً بأن الشركة الوطنية الكويتية واحد هي الطريقة المثلى إلعطاء معلومات ذات عالقة لمستخدمي البيانات المالية الموحدة للمجموعة، عل

لإلتصاالت هي شركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق المالي في الكويت وتفصح عن قطاعاتها المختلفة بشكل مفّصل في بياناتها المالية 

 الموحدة التي تصدرها، حيث أن هذه البيانات متاحة لإلطالع العام.  

هاتف الجوال وخدمات اإلتصاالت الثابتة والوسائط المتعددة، ونقل البيانات، وخدمات ، توفر خدمات إتصاالت مثل الOoredoo إندوسات (4)

 اإلنترنت في إندونيسيا.

(5) Ooredoo ،تقدم خدمات إتصاالت الهاتف الجوال وخدمات الهاتف الثابت في عمان. عمان 

(6) Ooredoo ميانمار.تقدم خدمات إتصاالت الهاتف الجوال وخدمات الهاتف الثابت في ، ميانمار 

 أخرى تتضمن بعضاً من الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الالسلكي واإلتصاالت. (7)

 

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل شركاتها التابعة العاملة بصورة منفصلة لغرض إتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. 

أو الخسارة من هذه القطاعات الصادر عنها التقرير. تحدد أسعار التحويل بين قطاعات يتم تقييم أداء القطاعات بناءاً على الربح 

 التشغيل على أساس تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى.
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 )تتمة( المعلومات القطاعية   . 44

 قطاعات التشغيل

 :2018و  2019ديسمبر  31تعرض الجداول التالية بيانات اإليرادات واألرباح الخاصة بقطاعات التشغيل بالمجموعة للسنوات المنتهية في 

 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 

Ooredoo 
 آسيا سيل قطر

الوطنية 
 لإلتصاالت

إندوسات 
Ooredoo 

Ooredoo 
 ع مان

Ooredoo  
 أخرى ميانمار

تعديالت  
 وإستبعادات

 اإلجمالي
 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  قطريألف لاير  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
           إيرادات

إيرادات من تقديم خدمات 
 28,238,146 --  15,098 1,041,864 2,574,223 6,328,123 6,661,990 4,562,709 7,054,139 اإلتصاالت

معدات اإلتصاالت السلكية  بيع
 1,380,006 --  162,488 5,203 104,799 152,706 833,323 -- 121,487 والالسلكية
من إستخدام موجودات من  إيرادات
 297,389 --  - 11,610 16,710 242,840 7,117 -- 19,112 آخرينقبل 

 -- (477,748)  258,504 3,187 7,352 3,851 89,201 9,679 105,974 بين قطاعات المجموعة

 29,915,541 (477,748) (1) 436,090 1,061,864 2,703,084 6,727,520 7,591,631 4,572,388 7,300,712 إجمالي اإليرادات

           
           اإلعتراف باإليرادات توقيت
 1,380,006 (104,388)  202,836 5,203 104,799 152,706 833,323 - 185,527 محددوقت  في

 28,535,535 (373,360)  233,254 1,056,661 2,598,285 6,574,814 6,758,308 4,572,388 7,115,185 الوقت بمرور

 7,300,712 4,572,388 7,591,631 6,727,520 2,703,084 1,061,864 436,090  (477,748) 29,915,541 

           
           النتائج
)خسارة( القطاع قبل  / ربح

 2,646,103 (450,687) (2) (500,630) (889,668) 506,476 412,708 899,220 693,815 1,974,869 * الضرائب

           

 8,587,649 450,400 (3) 15,338 818,055 677,581 2,711,410 1,699,139 1,320,187 895,539 هالك واإلطفاءستاإل

 2,087,666 --  (710) 240,129 30,324 799,450 141,812 48,620 828,041 صافي تكاليف التمويل 

 

 وتكاليف التمويل. وإطفائها خسارة للقطاع قبل الضرائب بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة بالقطاع بما في ذلك انخفاض قيمة األصول واستهالكهاأو ال* يتم تحديد الربح 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية   . 44

 قطاعات التشغيل )تتمة(

 2018ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 

Ooredoo 
 آسيا سيل قطر

الوطنية 
 لإلتصاالت

إندوسات 
Ooredoo 

Ooredoo 
 عُمان

Ooredoo  
 أخرى ميانمار

تعديالت  
 وإستبعادات

 اإلجمالي
 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  قطريألف لاير  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
           إيرادات

إيرادات من تقديم خدمات 
 27,895,273 --  23,304 1,247,828 2,602,901 5,603,005 6,768,634 4,438,569 7,211,032 اإلتصاالت

بيع معدات اإلتصاالت السلكية 
 1,747,461 --  269,280 2,086 51,515 83,472 1,092,282 -- 248,826 والالسلكية
من إستخدام موجودات من  إيرادات
 283,990 --  -- 9,907 23,639 228,345 3,595 -- 18,504 آخرينقبل 

 --  (728,683)    288,370 2,500 7,070 4,190 152,945 10,267 263,341 بين قطاعات المجموعة

   29,926,724 (728,683) (1) 580,954 1,262,321 2,685,125 5,919,012 8,017,456 4,448,836 7,741,703 إجمالي اإليرادات

           
           توقيت اإلعتراف باإليرادات

 1,747,461 (268,040)  324,210 2,086 51,515 83,472 1,092,282 -- 461,936 حددفي وقت م
 28,179,263 (460,643)  256,744 1,260,235 2,633,610 5,835,540 6,925,174 4,448,836 7,279,767 بمرور الوقت

 03,741,77 36,848,44 56,417,08 12,019,95 25,185,62 21,362,21 54,9580  (83,6728) 24,726,929 

           
           النتائج

ربح/ )خسارة( القطاع قبل 
 (86,891) (924,950) 591,949 (676,227) 937,560 765,832 2,218,604 الضرائب

 
(2) (548,186) 

 
2,277,691   

           

 8,000,497 534,452 (3) 28,288 796,042 597,874 2,292,705 1,578,559 1,325,475 847,102 هالك واإلطفاءستاإل

   1,732,802 --  145 42,257 12,156 627,172 87,959 19,934 943,179 صافي تكاليف التمويل 
 

 

 وتكاليف التمويل. وإطفائها خسارة للقطاع قبل الضرائب بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة بالقطاع بما في ذلك انخفاض قيمة األصول واستهالكهاأو ال* يتم تحديد الربح 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية   . 44

 قطاعات التشغيل )تتمة(

 :إيضاحات

 اإليرادات بين قطاعات المجموعة عند توحيد البيانات المالية. يتم إستبعاد (1)

 إن ربح القطاعات قبل الضرائب ال يشمل التالي: (2)

 2019 2018 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   
 (538,426) (450,687) إطفاء الموجودات غير الملموسة 

 (9,760) -- موجودات غير الملموسةللتدني القيمة 

 (450,687) (548,186) 

 إن اإلطفاء الناتج  من الموجودات غير الملموسة اإلضافية المحددة نتيجة تجميع األعمال لم يتم إعتباره كجزء من مصاريف القطاع. (3)
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 )تتمة( المعلومات القطاعية   . 44

 :2018و  2019ديسمبر  31الجدول التالي يعرض موجودات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما في إن 

 Ooredoo 

 الوطنية لإلتصاالت آسيا سيل قطر

إندوسات 

Ooredoo 

Ooredoo 

 ع مان

Ooredoo 

 أخرى ميانمار

تعديالت 

 اإلجمالي وإستبعادات

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

          (   1موجودات القطاع )

 87,981,622 8,738,062 3,578,171 6,733,000 4,168,799 18,816,513 20,646,497 9,592,206 15,708,374  2019ديسمبر  31في 

 85,299,475 8,470,947 4,037,784 5,438,759 3,890,053 15,256,760 19,661,685 9,850,453 18,693,034  2018ديسمبر  31في 

          

          (2التكاليف الرأسمالية )

 7,468,332 -- 10,118 419,756 538,958 3,344,921 1,216,825 360,563 1,577,191 2019ديسمبر  31في 

 6,245,501 -- 8,071 707,914 497,767 3,099,432 1,074,675 137,723 719,919 2018ديسمبر  31في 

 
 إيضاحات:

 ألف لاير قطري( كجزء من موجودات القطاعات. 8,470,947: 2018ألف لاير قطري ) 8,738,062لم تعتبر الشهرة البالغة   (1)

 تجة من تجميع األعمال.إن التكاليف الرأسمالية تتكون من إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة بإستثناء الشهرة والموجودات النا (2)
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 المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية .45

 %2،5يجب على المجموعة المساهمة بنسبة  2010والتوضيحات الصادرة له في يناير  2008( لعام 13وفقاً للقانون القطري رقم )

( أن يتم 13صندوق لألنشطة االجتماعية والرياضية. تتطلب التوضيحات الصادرة للقانون رقم )من صافي أرباحها السنوية في 

 اإلعتراف بمبلغ المساهمة المستحق الدفع كتوزيع من الربح من خالل بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

 

ألف لاير قطري( والذي يمثل نسبة  49,625: 2018ألف لاير قطري ) 40,700خالل السنة قامت المجموعة بتخصيص مبلغ 

 من صافي األرباح الناتجة من العمليات التشغيلية في قطر. 2،5%

 

 السهم تجزئة .46
 

لاير بواقع  لتكونسمية للسهم العادي القيمة اإل تجزئةعلى  للشركةالجمعية العمومية غير العادية  وافقت،  2019مارس  19في 

المتعلقة  مواد النظام ااألساسيهيئة قطر لألسواق المالية وتعديل  لتعليماتلاير قطري وذلك وفقاً  10بدالً من لكل سهم قطري واحد 

 .بذلك

 

سهم إلى  500,000,000المصرح بها من  العادية أدى إلى زيادة عدد األسهم مما 2019يوليو  4 بتاريختم تطبيق تجزئة األسهم 

سهم إلى  320,320,000زيادة إجمالي عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل من  سهم عادي، وأدى الى 5,000,000,000

 . عاديسهم  3,203,200,000

 

 تعديل تمحيث . ((24))إيضاح رقم  للسهم بأثر رجعي المحتسبةنتيجة لذلك، تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة واألرباح 

من  متم تعديل العائد على السه، و 3,203,200,000 إلى 2018 ديسمبر 31المنتهية في للسنة  320,320,000 من األسهم عدد

تجزئة السهم أيضاً على العائد على السهم  أثرتلاير قطري.  0،49إلى  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في لاير قطري  4،89

 (.1،2،3رقم  إيضاح( )16نتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )عند اإل

 
 

 التمويل أنشطة عن تجةالنا المطلوبات تسوية .47

يوضاااااح الجدول أدناه تفاصااااايل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناتجة عن أنشاااااطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير 

 النقدية. إن المطلوبات الناتجة عن أنشاااااطة التمويل هي تلك التدفقات النقدية التي كانت أو التدفقات النقدية المساااااتقبلية التي ساااااتكون

 مصنفة ضمن في بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة كتدفقات نقدية من أنشطة التمويل.

 
 

ديسمبر  31

2019 

 

 تغيرات أخرى

(3) 

تغيرات غير 

 نقدية

(2) 

تدفقات نقدية من 

 أنشطة التمويل

(1) 

 

 

  2019يناير  1

  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري
      

 (28قروض وتسهيالت )إيضاح   36,896,723  (6,522,774) --  265,882  30,639,831

 (28تكاليف تمويل مؤجلة )إيضاح  (206,750) (30,028) 52,158 (353) (184,973)

 (30مطلوبات أخرى غير متداولة )إيضاح   2,197,505 364,467 -- 96,421  2,658,393
      

 
 مالحظات:

والتسهيالت والمطلوبات غير تتضمن األنشطة التمويلية في بيان التدفقات النقدية بشكل رئيسي التدفقات النقدية من القروض  (1)

 المتداولة األخرى.

 تتعلق التغيرات غير النقدية بإطفاء تكاليف التمويل المؤجلة. (2)

  تشمل التغيرات األخرى تعديالت سعر الصرف وإعادة التصنيف. (3)


