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 المقدمـة

)"الشركة"( وشركاتها التابعة )ويشار إليها  )ش.م.ق.ع.( Ooredoo لشركة المرحليالمختصر الموحد بمراجعة بيان المركز المالي  قمنا لقد

بيان الدخل الشامل المختصر و المختصر الموحد المرحلي أو الخسارة بيان الربحوكالً من  ،2020 يونيو 30كما في  "بالمجموعة"( مجتمعة

في حقوق  البيانات المختصرة الموحدة المرحلية للتغيراتو ،2020يونيو  30المنتهية في  روالستة أشه لفترة الثالثة أشهر الموحد المرحلي

في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى. إن اإلدارة  المنتهية لفترة الستة أشهر النقديةالتدفقات و الملكية

( "التقارير المالية المرحلية". 34المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات 

 إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية إستناداً إلى مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعة 

ل مدقق الحسابات المستقل مراجعة البيانات المالية المرحلية من قب"( 2410قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم ) لقد

لين عن ". تتضمن مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية القيام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤوللمنشأة

باع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً تاألمور المالية والمحاسبية، وإ

على ذلك،  ءاً دقيق وبناللمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها الت

 فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.
 

 اإلستنتاج 

لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من  مراجعتنا، أعمال إستناداً إلى

 .( "التقارير المالية المرحلية"34الدولي رقم )جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة 

 

 قطر في –الدوحة 

 2020يوليو  28

 

 

 ديلويت آند توش عن

 فــــرع قــــطــــر

 

 ـدحــــــت صـــالـحــــــهــــم 

 شـــــريـــــــــك

 (257سجل مراقبي الحسابات رقم )

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر 

 (120156)لألسواق المالية رقم 



 
  

Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي 

  2020يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  المرفقةإليضاحات ا
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  2020 2019 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

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

    
  

  14,508,119  14,118,070  7,316,226  6,822,769 4 اإليرادات

      

 (5,235,367)  (5,156,282) (2,604,411)  (2,452,356)  مصروفات تشغيل

 (2,955,568)  (2,966,384) (1,563,951)  (1,405,281)  عمومية وإداريةوية مصروفات بيع

 (4,241,537)  (4,110,938) (2,094,069)  (2,027,349)  إستهالك وإطفاء

 (1,049,081)  (925,905) (529,251)  (461,683)  صافي تكاليف تمويل

الشهرة وموجودات مالية قيمة  تدنيخسارة 

  444 (144)  599 (331)  وموجودات أخرى

  348,382         406,069  157,847  202,660 5 صافيبال – إيرادات أخرى

من نتائج شركات زميلة  المجموعة حصة

بالصافي من  -وشركات مشروع مشترك 

  21,885 665  18,232  8,256 11 الضريبة

 (252,330)      (209,189) (127,444)  (95,434) 6 إمتيازات ورسوم 

      

  1,144,947     1,155,962  573,778 591,251  الربح قبل ضريبة الدخل

 (167,110)      (215,125)  (64,039) (76,196) 16 ضريبة الدخل

      

 977,837 940,837 509,739 515,055  ربح الفترة

      

      الربح المنسوب إلى:

  841,167  818,459  420,701 431,706  مساهمي الشركة األم

  136,670  122,378  89,038 83,349  حقوق الملكية غير المسيطرة

  515,055 509,739 940,837 977,837 

      العائد األساسي والمخفض للسهم

 0،26 0،26 0،13 0،13 7 )منسوب لمساهمي الشركة األم( 

       )لاير قطري لكل سهم(



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصر الموحد المرحلي  بيان الدخل الشامل

  2020يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً إليضاحات المرفقة ا
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أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 يونيو 30

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو

  2020 2019 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

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

      

 977,837 940,837 509,739 515,055  ربح الفترة

      

      بنود الدخل الشامل األخرى 

      البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق  الجزء

 (4,424) (9,054) (4,354) 517 23 النقدي

األخرى للشركات الزميلة  لخسارة الشاملةا بنود حصة من

 (26,875) (15,090) (3,363) (18,286) 23 وشركات المشروع المشترك

  350,337 (745,525) 255,702 858,444 23 فروقات من تحويل عمالت أجنبية

      البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات حقوق الملكية 

  2,825 (51,433)  9,694 (102,772) 23 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

  247 10,296 (275) 2,075 23 العادلة إلحتياطي منافع الموظفينصافي التغيرات في القيمة 

 

بالصافي  –األخرى  لخسارة الشاملة(ا) بنود الدخل الشامل

 322,110 (810,806) 257,404 739,978  من الضريبة

 1,299,947 130,031 767,143 1,255,033  إجمالي الدخل الشامل للفترة

      :إلىإجمالي الدخل الشامل المنسوب 

  1,123,825 165,337  649,996 1,047,672  مساهمي الشركة األم

  176,122 (35,306)  117,147 207,361  المسيطرة حقوق الملكية غير

  1,255,033 767,143 130,031 1,299,947 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي 

  2020 يونيو 30كما في 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً إليضاحات المرفقة ا
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 2019ديسمبر 31 2020 يونيو 30 إيضاح 

 )مدققة( )مراجعة(  

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    المـوجـودات

    الموجودات غير المتداولة

  27,045,039  25,554,877 8 ممتلكات وآالت ومعدات

  26,319,887  26,208,298 9 موجودات غير ملموسة وشهرة

  6,033,848  6,087,156 10 موجوداتحق إستخدام 

  58,007  52,325  إستثمارات عقارية

  1,971,912  1,638,278 11 شركات زميلة وشركات مشروع مشتركإستثمارات في 

  904,440  852,009 12 أدوات حقوق الملكية –موجودات مالية 

  732,243  894,026  موجودات غير متداولة أخرى

  658,851  620,917  موجودات ضريبة مؤجلة

  194,971  185,227  موجودات وتكاليف عقود

  63,919,198  62,093,113  غير المتداولة إجمالي الموجودات

    

    الموجودات المتداولة

 557,305 500,855  مخزون

 345,919 373,294   قودموجودات وتكاليف ع

 8,360,840 7,739,150  مدينة وأخرى  ذمم تجارية

 14,716,148 13,307,543 13 أرصدة لدى بنوك ونقد 

  21,920,842 23,980,212 

 82,212 281,376 22 برسم البيعمحتفظ بها موجودات 

 24,062,424 22,202,218  إجمالي الموجودات المتداولة

 87,981,622 84,295,331  إجمالي الموجودات

    

    حقوق الملكية 

  3,203,200   3,203,200  14 رأس المال

  12,434,282   12,434,282   إحتياطي قانوني

  550,809  475,191  القيمة العادلةإحتياطي 

  5,975  15,124  إحتياطي منافع الموظفين

 (7,314,294) (7,900,947) 15 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 

  1,299,489  1,299,489  إحتياطيات قانونية أخرى

  12,947,508  12,964,219  مدورةأرباح 

 23,126,969 22,490,558  األمحقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 

 5,978,017 5,784,795  المسيطرة حقوق الملكية غير

 29,104,986 28,275,353  إجمالي حقوق الملكية



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي )تتمة(

  2020 يونيو 30كما في 

 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً إليضاحات المرفقة ا

- 4 - 

 2019ديسمبر 31 2020 يونيو 30 إيضاح 

 )مدققة( )مراجعة(  

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    المطلوبات

    المطلوبات غير المتداولة

  25,336,943  22,229,671 18 قروض وتسهيالت

  766,619  688,532 19 مخصص منافع الموظفين

  5,692,809  5,657,512 21 مطلوبات إيجار 

  340,468  311,383  مطلوبات ضريبة مؤجلة

  2,658,393  2,487,272  مطلوبات غير متداولة أخرى

  11,481  8,539   عقود مطلوبات

 34,806,713 31,382,909  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    

    المطلوبات المتداولة

  5,410,332  6,688,256 18 قروض وتسهيالت

  956,494  1,013,081 21 مطلوبات إيجار

  13,774,974  13,230,068 20 ذمم تجارية دائنة وأخرى

  2,265,590  2,075,147  إيرادات مؤجلة 

  117,768  209,914   مطلوبات عقود

  1,544,765  1,420,603  ضريبة دخل مستحقة الدفع

 24,069,923 24,637,069  إجمالي المطلوبات المتداولة

 58,876,636 56,019,978  إجمالي المطلوبات

 87,981,622 84,295,331  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

  المختصر الموحد المرحلي التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

  2020يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً إليضاحات المرفقة ا
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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

حقوق ملكية غير 

 إجمالي حقوق الملكية مسيطرة

 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 

           

  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  2020يناير  1كما في 

 940,837 122,378 818,459 818,459 -- -- - - -- -- ربح الفترة

 (810,806) (157,684) (653,122) -- -- (586,653) 9,149 (75,618) -- --  بنود الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( األخرى

 130,031 (35,306) 165,337 818,459 -- (586,653) 9,149 (75,618) -- -- إجمالي الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

تعامالت مع مساهمي الشركة األم، مدرجة مباشرة في 

           حقوق الملكية

 (800,800) -- (800,800) (800,800) -- -- -- -- -- -- 2019توزيعات أرباح لسنة 

في  تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، مدرجة مباشًرة

           حقوق الملكية

في  زميلةالتغير في حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة 

 639 -- 639 639 -- -- -- -- -- --  التابعة تهاشرك

 (157,615) (157,615) -- -- -- -- -- -- -- -- 2019توزيعات أرباح لسنة 

معامالت مع غير مالكين المجموعة، تدرج مباشرة في 

           الملكيةحقوق 

 (1,888) (301) (1,587) (1,587) -- -- -- -- -- -- محّول لدعم صندوق إتحاد الموظفين

 28,275,353 5,784,795 22,490,558 12,964,219  1,299,489 (7,900,947) 15,124 475,191 12,434,282 3,203,200 2020يونيو  30كما في 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 )تتمة( المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2020يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً إليضاحات المرفقة ا
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   مساهمي الشركة األممنسوبة إلى  

 إحتياطي قانوني رأس المال 

إحتياطي القيمة 

 العادلة

إحتياطي منافع 

 الموظفين

إحتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية 

إحتياطيات قانونية 

 (معدّل) اإلجمالي ة(معدّل) أرباح مدورة أخرى

حقوق الملكية غير 

 إجمالي حقوق الملكية (ةمعدّل) المسيطرة

 قطري ألف لاير قطري ألف لاير ألف لاير قطري قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  ألف لاير 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  1في 

           أثر التغير في السياسات المحاسبية: 

تعديالت على التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (427,330) (10,827) (416,503) (416,503) -- -- -- -- -- -- (29( )إيضاح 16)

 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 (29)إيضاح  2019يناير  1كما في  معدّلالالرصيد 

 977,837 136,670 841,167 841,167 -- -- -- -- -- -- ربح الفترة

 322,110 39,452 282,658 -- -- 311,132 (75) (28,399) -- --  بنود الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( األخرى

 1,299,947 176,122 1,123,825 841,167 -- 311,132 (75) (28,399) -- -- إجمالي الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

 األرباح المحققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من

 -- -- -- 11,856 -- -- -- (11,856) -- -- خالل بنود الدخل الشامل المعاد تدويرها إلى األرباح المدورة

           تعامالت مع مساهمي الشركة األم، مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

 (800,800) -- (800,800) (800,800) -- -- -- -- -- -- 2018توزيعات أرباح لسنة 

تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، مدرجة مباشًرة في حقوق 

           الملكية

 (947) (787) (160) (160) -- -- -- -- -- -- المسيطرة لشركة تابعةالتغير في حقوق الملكية غير 

 تهافي شرك زميلةالتغير في حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة 

 20,825 -- 20,825 20,825 -- -- -- -- -- --  التابعة

 (547,034) (547,034) -- -- -- -- -- -- -- -- 2018توزيعات أرباح لسنة 

غير مالكين المجموعة، تدرج مباشرة في حقوق معامالت مع 

           الملكية

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

 27,720,546 5,586,171 22,134,375 12,150,908 1,252,304 (7,494,319) 21,956 566,044 12,434,282 3,203,200 2019يونيو  30كما في 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي

  2020يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً إليضاحات المرفقة ا

- 7 - 

 
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة  إيضاح 

  2020 2019 

 )مراجعة(  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  
    األنشطة التشغيلية

 1,144,947 1,155,962  الربح قبل ضريبة الدخل

    تعديالت:

 4,241,537 4,110,938 8،10،9 إستهالك وإطفاء

 (12,674) --  إيرادات أرباح موزعة

 (444) 144  موجودات أخرى و، موجودات ماليةشهرة، تدني قيمة  خسارة

 (466) (4,349)  من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ربح

 2,104 (62)  القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةفي التغير 

 (40,659) (34,176)  من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات ربح

 1,049,081 925,905  صافي تكاليف تمويل

 90,182 54,243  مخصص لمنافع الموظفين

 127,564 190,464  للذمم التجارية المدينة خسارة مخصص

بالصافي من  –حصة من نتائج شركات زميلة وشركات مشروع مشترك 

 (21,885) (665) 11 الضريبة

 6,579,287 6,398,404  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

    

    التغيرات في رأس المال العامل:

 23,035 56,450  التغير في المخزون  

 (297,368) 434,646  التغير في الذمم التجارية المدينة واألخرى  

 (8,284) (17,631)  عقود وموجودات تكاليف في التغير

 (974,759) (585,431)  التغير في الذمم التجارية الدائنة واألخرى

 324 89,204  مطلوبات عقود فيالتغير 

    

 5,322,235 6,375,642  النقد من عمليات التشغيل

 (1,069,522) (1,037,733)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (90,304) (141,263)  منافع موظفين مدفوعة

 (382,950) (354,304)  ضريبة دخل مدفوعة

 3,779,459 4,842,342  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

    ستثماريةاألنشطة اإل

 (2,027,834) (1,933,915) 8 اإلستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات

 (287,123) (926,873) 9 اإلستحواذ على موجودات غير ملموسة

 -- (12,359)  أدوات حقوق الملكيةاإلستحواذ على إستثمارات في 

 -- (2,588)  في شركات زميلة إضافي إستثمار

 79,574 99,172  متحصالت من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 18,604 13,865  متحصالت من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 (64,263) (201,927)  الحركة في الودائع المحتجزة

 34,642 104,726  الحركة في الودائع قصيرة األجل

 (154,644) (168,802)  غير متداولة أخرىالحركة في موجودات 

 75,150 62,577   مقبوضةأرباح موزعة 

 171,581 139,804  مقبوضةفوائد 

 (2,154,313) (2,826,320)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  إيضاح 

  2020 2019 
 )مراجعة(  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  
    

    األنشطة التمويلية

 (947) --  على حقوق ملكية غير مسيطرة إلستحواذا

 4,115,807 3,538,296  إضافيةقروض وتسهيالت 

 (9,710,918) (5,030,730)  سداد قروض وتسهيالت

 (604,935) (586,535) 21 اإليجار لمدفوعات الرئيسية العناصر

 (12,977) (253)  إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة

 (800,800) (800,800) 17 أرباح موزعة مدفوعة لمساهمي الشركة األم

 (547,034) (157,615)  مدفوعة لمساهمات حقوق ملكية غير مسيطرةأرباح موزعة 

 (152,814) (171,121)  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

 (7,714,618) (3,208,758)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

 (6,089,472) (1,192,736)  صافي التغير في النقد وشبه النقد

 (66,769) (207,597)  تقلبات سعر الصرفأثر التغير في 

 16,533,142 13,353,881  يناير 1النقد وشبه النقد كما في 

 10,376,901 11,953,548 13 يونيو 30النقد في النقد وشبه 
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 الصادر عنها التقرير الشركة .1

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

 دولة الدوحة، الغربي، الخليج برج 100 في يقع المسجل المؤسسة مكتب إن. قطر دولة داخل والدولية المحلية اإلتصاالت خدمات لتقديم

 .قطر

 

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

 . 1998 لسنة( 21) رقم القانون

 

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

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

 

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

 .2015 يوليو 7 في

 

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

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

 التنظيمي العمل وإطار( اإلتصاالت قانون) 2006 لعام( 34) رقم قانون بموجب اإلتصاالت تنظيم هيئة تنظمها الشركة وأنشطة أعمال فإن

 .المطبق

 

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

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

 

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

 دليل) الرئيسية السوق في المدرجة القانونية والهيئات للشركات الحوكمة قانون ذلك في بما الصلة ذات والتشريعات الماليةلألسواق طرق

 .الحوكمة دليل لمتطلبات لإلمتثال المناسبة الخطوات بإتخاذ المجموعة قامت(. الحوكمة

 

 حسب 2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة للمجموعة المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات إصدار على الموافقة تمت

 . 2020 يوليو 28 في الصادر المجموعة إدارة مجلس قرار

 

  عداداإلأساس  .2

( 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 2020يونيو  30 المنتهية في ستة أشهرتم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية لفترة ال

 "التقارير المالية المرحلية". 

 

تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بالريـال القطري، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة، ويتم تقريب جميع 

 بخالف ذلك.المبالغ إلى أقرب ألف ريـال قطري، فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه 

 

بالتالي ال تحتوي البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية و

الستة . باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة 2019ديسمبر  31يجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2020ديسمبر  31لن تكون بالضرورة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  2020يونيو  30أشهر المنتهية في 

 

 األحكام والتقديراتإدارة المخاطر و
فتراضات تؤثر على تطبيق السياسات إالقيام بوضع أحكام وتقديرات ومن اإلدارة  يتطلب إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. إن األحكام الهامة المصاريفة للموجودات والمطلوبات واإليرادات ومدرجالمحاسبية والمبالغ ال

 إدارة وسياسات أهدافو لمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديراتا ،بيق السياسات المحاسبية للمجموعةالموضوعة من قبل اإلدارة عند تط

ستثناء ما هو إ، ب2019ديسمبر  31هي نفسها المستخدمة في البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  المالية المخاطر

ً  نشأت التي .(30( وإيضاح رقم )3،2رقم )مذكور في إيضاح   "(.-19COVID)" كورونا فيروس تأثير بسبب أساسا
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 السياسات المحاسبية الهامة.      3

 تنسجم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات

بعض  ما يخص تطبيق، كما ينطبق ذلك على اإليضاحات، فيما عدا 2019ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 (.3،2في إيضاح رقم ) دناهأكما هو موضح  الجديدة والمعدّلة التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحالية المعايير
 

 والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  3،1

 المعّدلة المعايير (أ

 

 بعد تطبيقها موعد يحن لم التي المالية للتقارير الدولية والمعايير والمعّدلة الجديدة المعايير (ب

      2022يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 تعديالت بشأن تصنيف المطلوبات 

 المقصود اإلستخدام قبل العائدات - والمعدات واآلالت الممتلكات (16) رقم الدولي المحاسبة معيار بخصوص تعديالت 

 2020-2018 ةالسنوي التحسين دورة 

 ((3رقم ) المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت) المفاهيمي اإلطار إلى الرجوع 

 ((37رقم ) الدولي المحاسبة معيار على تعديالت) العقد تنفيذ تكلفة - المرهقة العقود 
 

      2023يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  عقود التأمين (17رقم ) المالية للتقاريراإلصدار األصلي المتعلق بالمعيار الدولي 

 التأمين عقود( 17) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت 
 

  الهامةالسياسات المحاسبية التغييرات في   3،2

 (16)رقم  المالية للتقارير الدولي ( والمعيار9رقم ) المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت
 الفائدة أسعار إصالح سياق في المسبق ستبدالاإل بمسائل المتعلقة (9) رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار على تعديالت المجموعة عتمدتإ

 في ستمرارلإل التحوط بمحاسبة للسماح المحددة التحوط محاسبة متطلباتمتعلقة بالتعديل على  التعديالت هذه إن. (IBOR) البنوك بين

 لإلصالحات نتيجة الفائدة لمعدل الحالية بالمقاييس المتأثرة التحوط أدوات أو التحوط بنود تعديل قبل التيقن عدم فترة خالل المتأثرة التحوطات

 على المتعلق بتعديالت (16) رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار على تعديالً  المجموعة عتمدتإ ذلك، إلى باإلضافة. الفائدة لمعدل الحالية

 لشروط تخضع إيجار تعديالت أنها على Covid-19جائحة  عن ناجمة إيجار خصومات أي تقييم يتم لن بموجبه والذي اإليجار، إمتيازات

 .المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات هذه في المدرجة المبالغ على أو اإلفصاحات على تأثير أي لتطبيقها يكن لم. معينة
 

 المقدر اإلنتاجي العمر في التغيير
 ، إضافيةسنوات  5 لمدة رخصة الهاتف المحمول لتجديد بطلب سيل آسيا ، للمجموعة التابعة الشركات إحدى تقدمت ، 2019 عام في

 اإلنتاجي العمر زيادة إلى ذلك أدى وقد ،2020 عام في الهيئة الوطنية لإلتصاالت واإلعالم العراقي قبل من عليها الموافقة تمت والتي

 ،لم يكن باإلمكان إجراء تقييم بصورة موثوقة لها حيث إضافية تكلفة أي رسملة يتم لم مع العلم بأنه .سنة 20 إلى سنة 15 من لترخيصل

 الفترات الالحقة. في اتحديده سيتم والتي
 

 آسياسيل قبل من الوظيفية العملة في التغيير
 عملتها بتغيير التابعة الشركة قامت. العراقي الدينار إلى األمريكي الدوالر من الوظيفية عملتها بتغيير آسياسيل قامت ، 2020 يناير 1 في

 .المالية للتقارير الدولية المعايير متطلبات ستوفتإ حيث التشغيلية

  

 2020يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 العمل قطاع تعريف لتوضيح تعديالت (3على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت ال 

 إصالح سياق في المسبق االستبدال بقضايا تتعلق تعديالت (7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ال 
 .(IBORأسعار الفائدة بين البنوك )

 إصالح سياق في المسبق االستبدال بقضايا تتعلق تعديالت (9المالية رقم )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير ال 
 .(IBORأسعار الفائدة بين البنوك )

 و المعيار  (1رقم ) المعيار المحاسبي الدوليتعديالت على ال

 (8المحاسبي الدولي رقم )

 المادية تعريفب متعلقة تعديالت

 المفاهيمي اإلطار مراجع على التعديالت 

 

 

 المعايير في المفاهيمي اإلطار مراجع على تعديالت
 المالية لتقاريرل الدولية

 2020 يونيو 1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 بـ الصلة ذات) اإليجار متيازاتإ على تعديالت (16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت Covid-

19) 
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 اإليرادات    .4

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( 

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

     

  13,689,894  13,450,422   6,916,860 6,509,330 من تقديم خدمات إيرادات

  672,104  571,322   326,135 265,916 بيع معدات إتصال

  146,121  96,326   73,231 47,523 من إيجار معداتإيرادات 
     

 6,822,769 7,316,226  14,118,070 14,508,119  

 

 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020  2019  2020  2019 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

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

        

  672,104  571,322   326,135        265,916 في وقت محدد

  13,836,015  13,546,748   6,990,091  6,556,853 على مدار الوقت

 6,822,769  7,316,226   14,118,070  14,508,119  
 

ق بشكل رئيسي باإليرادات ، والمتعل 2020 يونيو 30حتساب سعر المعاملة المخصص للعقود غير المستوفاة في إتتوقع اإلدارة أن يتم 

 ، كإيرادات خالل الفترة الالحقة.المؤجلة

 

  بالصافي - أخرى إيرادات    .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  

 2020 2019 2020 2019 
 )مراجعة( )مراجعة( 

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

  – صرف عمالت أجنبية)خسائر(  / أرباح

  51,564  199,402 (30,405) 42,582 بالصافي

  12,674  --  9,982  -- أرباح توزيعات

  14,880  15,571  7,686  7,472 إيراد إيجار

 (5,724)  4,508 (2,344)  (16,976) بالصافي – التغير في القيمة العادلة للمشتقات

بالقيمة  ستثماراتإل العادلة القيمة في التغير

 (2,104)  62 (627)  (7,433)  و الخسارةأالعادلة من خالل الربح 

  277,092  186,526  173,555  177,015 بالصافي  - متنوعة إيرادات

 202,660 157,847 406,069 348,382 
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 ورسوم إمتيازات    .6

 

 إيضاحات

 التوصيل ونفقات من صافي المصادر المحددة مسبقاً لإليرادات %12تُحتسب رسوم اإلمتياز المستحقة الدفع لحكومة سلطنة عُمان بنسبة  (1)

 .الثابتة للرخصة٪ 7 و النقال الهاتف رخصة على للحصول المحلية الشبكات لمشغلي البيني

 

 وتكنولوجيا تصاالتلإل األعلى المجلس قبل من قطر في الممنوحة العامة تصاالتاإل وخدمات بشبكات الخاصة التشغيل لتراخيص وفقًا (2)

 حسابها يتمللهيئة و سنوية صناعة رسوم دفع عن مسؤولة الشركة فإن ،( CRA) االتصاالت تنظيم هيئة سمبإ إليها المشار ، المعلومات

 .التراخيص بموجب قطر في للتنظيم الخاضعة األنشطة على المعدل الربح صافي من٪ 5،12بقيمة 

 

( المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية .عإن مساهمات الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنقلة )ش.م.ك (3)

 والزكاة تم إدراجها تحت بند رسوم قانونية أخرى.

 

 للسهم والمخفض األساسي العائد    .7

 بتقسيم ربح الفترة المنسوب للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.يحتسب العائد األساسي للسهم 

 قائمة في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي للسهم. مخفضةال توجد أسهم يحتمل أن تكون 

 

 

 

  

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  2020 2019 2020 2019 
 )مراجعة( )مراجعة(  

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

  138,018 119,831  69,502 57,394  (1) إمتياز
  104,561 84,991  53,028 36,160  (2) رسوم صناعية

  9,751 4,367  4,914 1,880  (3) رسوم قانونية أخرى

  95,434 127,444  209,189 252,330  

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 2020 2019 2020 2019 
 )مراجعة( )مراجعة( 

     

ربح الفترة المنسوب لمساهمي الشركة األم )ألف 

 841,167 818,459 420,701 431,706 لاير قطري(

 3,203,200 3,203,200 3,203,200 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 

3,203,200 

للسهم )بالريال  والمخفض العائد األساسي

 26،0 13،0 13،0 القطري(

 

26،0 
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 ومعدات آالتو ممتلكات    .8

 
 يونيو 30كما في  .توصلت آسياسيل إلتفاق مع بنك محلي، تم بموجبه إستالم ممتلكات بقيمة مقابلة لما تم إيداعه من قبلها في البنك (1)

: 2019) ألف لاير قطري 474,152 والسليمانية بقيمة إجمالية بلغت ، إستلمت آسياسيل قطع أراضي ومباني تقع في مدن بغداد2020

. حالياً، تم نقل الملكية القانونية إلى طرف ذو عالقة آلسياسيل وسيتم نقلها تحت إسم آسياسيل عند اإلنتهاء ألف لاير قطري( 481,900

ذو العالقة يفيد بأن هذه الموجودات هي تحت من اإلجراءت القانونية، علماً بأن المجموعة حصلت على خطاب تعويض من الطرف 

خالل السنة، قامت أسيا سيل بتعيين إستشاري لمراجعة حالة  سيطرة المجموعة وسيتم نقل ملكيتها عند اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية.

 هذة الممتلكات.

 .للمجموعة الممنوحة التسهيالت مقابل كضمانات إستخدامها تم المجموعة ومعدات واآلت ممتلكات من جزءاً  (2)

 .COVID-19 أثر عن الناتج واإلستنتاج للتقييم (30إيضاح رقم ) إلى الرجوع يرجى
  

 وشهرة ملموسة غير موجودات    . 9

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
 26,656,686 26,319,887 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

 1,124,300 883,175 إضافات
 (3,253) -- إستبعادات

 1,273 11,209 (8)إيضاح  ومعدات وآالت ممتلكاتمن  إعادة تصنيف
 (2,032,222) (746,151) إطفاء للفترة / للسنة

 573,103 (259,822) تعديالت فروقات عملة

 26,319,887 26,208,298 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

عندما  .، اآلالت والمعداتالممتلكاتاألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تحت بند  يتم مبدئياً إدراج حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء ضمن  )أ(

 لإلستخدام المنشود منها.تصبح جاهزة تنقل الحقاً لموجودات غير ملموسة عندما و تستوفي شروط اإلعتراف والقياس

 .COVID-19أثر  عن الناتج واإلستنتاج للتقييم (30إيضاح رقم ) إلى الرجوع يرجى
  

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 27,207,493 27,045,039 السنة / صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
 (880,280) -- (16رقم ) المالية للتقارير الدولي للمعيار األولي التطبيق
 6,344,032 1,933,915 إضافات

 (321,819)  (64,996) إستبعادات
 (15,989) (50,850)  إعادة تصنيف

 (5,707,580) (2,773,474) للفترة / للسنة  ستهالكإ
 419,182 (534,757) تعديالت فروقات صرف عملة

 27,045,039 25,554,877 السنة / القيمة الدفترية في نهاية الفترة
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 حق إستخدام الموجودات.    10

 

 أخرى ومعدات مشتركين وأجهزة والشبكات ، البداالت موجودات ، والمباني األراضي ذلكبما في  الموجوداتتستأجر الشركة العديد من 

 سنة(. 20إلى  2: 2019سنة ) 20إلى  2من  هومدة اإليجار إن معدل . لإللغاء القابلة غير االستخدام حقوق ،

 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 -- 6,033,848 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

 5,619,868 -- ( 16التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 1,595,425 732,395 إضافات

 (162,476) -- إستبعادات

 (1,108,826) (585,631) إطفاء للفترة / للسنة

 -- 39,641 ومعدات وآالت ممتلكاتمحولة من 

 (11,638) (129,507) المبكر اإلنهاء عند التخفيض

 101,495 (3,590) تعديالت فروقات عملة

 6,033,848 6,087,156 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 
 .COVID-19 أثر عن الناتج واإلستنتاج للتقييم (30إيضاح رقم ) إلى الرجوع يرجى

 

 مشترك مشروع شركاتو زميلة شركات في إستثمارات     .11

 :المشروع المشتركشركات و ستثمارات المجموعة في الشركات الزميلةإل لخصةالتالي المعلومات المالية الميعرض الجدول 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
 

 المشترك:حصة المجموعة من بنود بيان المركز المالي للشركات الزميلة وشركات المشروع 
 

 

 1,085,829 923,335 الموجودات المتداولة

 3,009,595 2,668,847 الموجودات غير المتداولة

 (743,909) (777,738) المطلوبات المتداولة

 (2,280,708) (2,044,977) المطلوبات غير المتداولة

 1,070,807 769,467 صافي الموجودات

 901,105 868,811 الشهرة 

 1,971,912 1,638,278 الدفترية لإلستثماراتالقيمة 

 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 
 )مراجعة( )مراجعة( 

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

حصة من إيرادات الشركات الزميلة 

 891,739 719,883 337,841 229,970 وشركات المشروع المشترك 

حصة من نتائج الشركات الزميلة 

 –وشركات المشروع المشترك

 21,885 665 18,232 8,256 بالصافي من الضريبة
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 الملكية حقوق أدوات – المالية الموجودات     .12

 2019ديسيمبر  31 2020 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 خالل من العادلة بالقيمة المحددة الملكية حقوق أدوات في إستثمارات

 828,789 779,536 (1) األخرى الشامل الدخل بنود

 75,651 72,473   الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المقاسة مالية موجودات

 

852,009 

 

904,440 

 

 . (28رقم ) حإليضاا في راتالستثماا ذهله لةدلعاا لقيمةا نع حإلفصاا مت
 

 وصناديق الخاصة واألسهم التحوط وصناديق باالتصاالت مرتبطة شركات في ستثماراتإ من للمجموعة المالية الموجودات تتكون (1)

الموحد المختصر  الخسارة أو الربح بيان خالل من العادلة بالقيمة التحوط صناديق في ستثماراإل تقييم يتم. االستثماري المال رأس

  .المرحلي

 

 في ستثماراتاإل اإلعتراف بهذه المجموعة ختارتإ. ىاآلخر الشامل الدخلبنود  خالل من العادلة بالقيمة األخرى ستثماراتاإل تقييم يتم

 ستراتيجيةإ ألغراض االستثمارات بهذه حتفاظاإل يتم حيث ىاآلخر الشامل الدخلبنود  خالل من العادلة القيمةب الملكية حقوق أدوات

 القيمة في األجل قصيرة بالتقلبات عترافاإل أن اإلدارة تعتقد ، باإلضافة إلى ذلك. للمتاجرة بها حتفاظاإل يتم وال األجل طويلة إلى متوسطة

ً متسق يكون لن الموحد المرحليالمختصر  الخسارة أو الربح بيان في ستثماراتاإل لهذه العادلة  .المجموعة ستراتيجيةإ مع ا

 

 النقد وشبه النقد     .13

 :مما يليشبه النقد النقد ويتكون  ،المرحلي لغرض بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 
 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
 

  

 11,547,082 13,307,543 القيمة تدني مخصص من بالصافي – ونقد بنوك لدى أرصدة
 (249,817) (186,944) سحب على المكشوف

 13,120,599 11,297,265 
 (64,492)  (104,738) تستحق بعد أكثر من ثالث شهور يطرح: ودائع محتجزة
 (855,872) (1,062,313) يطرح: ودائع محتجزة

   

 10,376,901 11,953,548 المرحلي الموحد المختصر النقدية التدفقات بيان حسب النقد وشبة النقد

 

 من شديدة لرقابة تخضع البنوك هذه ألن نظراً  السداد عن للتخلف منخفضة ائتمانية مخاطر ذات أنها على البنوك لدى األرصدة تقييم يتم

ً وفق. المعنية الدول في المركزية البنوك  الفترة نهاية في البنوك لدى األرصدة على الخسارة مخصصات بتقدير المجموعة إدارة تقوم ، لذلك ا

 المشمولة الفترة نهاية في البنوك لدى األرصدة من أي يستحق لم. المتوقعة االئتمان خسائر من شهراً  12 لـ مساوية وبقيمة بالتقرير المشمولة

عكس ب الشركة إدارة قامت فقد ، للبنك الحالية االئتمانية والتصنيفات التاريخية السداد عن التخلف تجربة االعتبار في األخذ ومع ، بالتقرير

 ألف لاير قطري(. 805: 2019) 2020يونيو  30ألف لاير قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في  63تدني في القيمة بلغ 
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 المال رأس     .14

 

 2020 2019 

 قطري ريـالألف  عدد األسهم )باأللف( قطري ريـالألف  )باأللف(عدد األسهم  

     المصرح به

     ريـال قطري للسهم 1أسهم عادية بقيمة 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ديسمبر 31/  يونيو 30في 

     المصدر والمدفوع بالكامل

     ريـال قطري للسهم 1أسهم عادية بقيمة 

 3,203,200 3,203,200 3,203,200 3,203,200 ديسمبر 31/  يونيو 30في 

 
   أجنبية عمالت تحويل حتياطيإ     .15

 

 بحقوق ارتباطها بقدر إال ،الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية تحويل العمالت اتفروقحتياطي التحويل على جميع إمل تيش

 . مسيطرة غيرملكية 
 

 الدخل ضريبة     .16

 

المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للفترة المشمولة في  إن تمثل ضريبة الدخل مبالغ الضريبة التي تعترف بها الشركات التابعة.

 كما يلي:تظهر  المرحلي المختصر الموحدالربح أو الخسارة بيان 

 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال 

 2020 2019 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     ضريبة الدخل الحالية

مصروفات ضريبة الدخل 

 220,514 230,142 63,900 94,238 الحالية

     ضريبة الدخل المؤجلة

متعلقة بنشوء وعكس 

  (53,404) (15,017) 139 (18,042) الفروقات المؤقتة

 76,196 64,039 215,125 167,110  

 

 .COVID-19 عن الناتج واإلستنتاج للتقييم( 30) رقم إيضاح إلى الرجوع يرجى
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 األرباح توزيعات     .17

 يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة  

 2019 2020 :توزيعات أرباح مدفوعة
 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   األرباح المعلنة والموافق عليها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي:

 لاير قطري للسهم  0،25بمبلغ  2019توزيعات أرباح نهائية لسنة 

 800,800 800,800 *لاير قطري للسهم( 2،5: 2018)
 

 للسهم سميةاأل القيمة تغيير إلى أدى مما ، المالية لألسواق قطر هيئة توجيهات حسب السهم تجزئةب المجموعة قامت ،2019 عام خالل* 

 .العادية األسهم عدد على أثرت وبالتالي لاير قطري 1 إلى لاير قطري 10 من العادي

 

  وتسهيالت قروض     .18

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ريـال قطريألف  ألف ريـال قطري 
   

 30,932,248 29,082,837 قروض وتسهيالت
 (184,973) (164,910) يطرح: تكاليف تمويل مؤجلة

 
28,917,927 30,747,275 

 

 كالتالي: المرحلي تظهر في بيان المركز المالي المختصر الموحد

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ريـال قطريألف  ألف ريـال قطري 
   

 25,336,943 22,229,671 الجزء غير المتداول
 5,410,332 6,688,256 الجزء المتداول

 
28,917,927 30,747,275 

 

الف  30,598,129إن القيمة العادلة لقروض و تسهيالت المجموعة و التي تتضمن قروض وتسهيالت بنسب ثابتة و نسب متغيرة بقيمة 

 لاير قطري(.الف  31,942,380: 2019) 2020يونيو  30لاير قطري كما في 

 

 الموظفين منافع.     19

 

"نقاط  شكل على األجل طويلة وحوافز ،معاشات التقاعد وغيرها من منافع ما بعد التوظيفو الخدمة نهاية منافع الموظفين منافع تمثل

 .تحفيزية"

 

 سعرعلى و معينة، أداء أهداف تحقيقمن خالل  سهمعلى أساس األ مدفوعاتالنقدية للالتسوية  نم الناتج لتزامإللالقيمة الدفترية  تحديد يتم

 .شركةال سهم

 

 .العادلة قيمتها تقارب دفعات التحفيز طويلة األجللإللتزام الناتج من  الدفترية القيمة فإن التقرير، تاريخ في كما

 .2020يونيو  30في كما قيمتها السوقية  مثلخطة المزايا المحددة لت موجوداتتم تحديث 
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  أخرىو دائنة تجارية ذمم.     20

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
  

 2,727,934 3,024,730  ذمم تجارية دائنة

 8,410,414 7,831,126 مصاريف مستحقة الدفع

  315,986  273,022 فائدة مستحقة الدفع

  7,245  6,319 ربح مستحق الدفع مقابل إلتزام تمويل إسالمي

  355,101  302,149 رسوم تراخيص مستحقة الدفع

  489,513  505,125 بالصافي - مبالغ مستحقة لشركات إتصاالت دولية

  98,760  130,574 صافي القيمة العادلة السالبة لمشتقات

 108,868 82,789 األجل طويلة الحوافز نقاط أساس علىالتسوية النقدية 

 1,261,153 1,074,234  مطلوبات أخرى

 13,230,068 13,774,974 

 

 أيجار مطلوبات.     21

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
 -- 6,649,303 السنة/  الفترة بداية في الدفترية القيمة صافي

 4,709,986 -- ( 16التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 887,538 -- إعادة التصنيف إلى مطلوبات اإليجار التمويلي

 2,014,735 732,395 السنة  /إضافات خالل الفترة 

 451,996 249,067 مصروف الفائدة على مطلوبات العقود

 (1,265,585) (586,535) لمدفوعات العقودالعنصر الرئيسي 

 (171,325) (197,330) العقود مطلوباتدفع جزء من الفائدة على 

 (11,757) (82,170) المبكر اإلنهاء عند التخفيض

 33,715 (94,137) عملة فروقات تعديالت

 6,649,303 6,670,593 السنة /القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

   

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 5,692,809 5,657,512 الجزء غير المتداول

 956,494 1,013,081 الجزء المتداول

 6,670,593 6,649,303 

 

من خالل قسم الخزينة  اإليجار مطلوبات مراقبة تتم. اإليجار بمطلوبات يتعلق فيما كبيرة سيولة مخاطرل المجموعة تتعرض ال

 للمجموعة.
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 (تتمة) أيجار مطلوبات.     21

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

  تحليل تاريخ اإلستحقاق

 1,429,929 1,481,210 ال تزيد عن سنة

 4,219,386 4,492,041 سنواتتزيد عن سنة وتقل عن خمس 

 3,394,521 3,111,473 تزيد عن خمس سنوات

 (2,394,533) (2,414,131) المؤجلة التمويل إيراداتطرح: 

 6,670,593 6,649,303 
 

 البيع برسم بها محتفظ موجودات       .   22

 Ooredoo لـ تابعة شركة وهي ،("APE")أرتجاسا بيمبيران إلكترونيكس  بشركة المتعلقة والمطلوبات الموجودات من جزء تصنيف تم

لشركة  غير العادي العامين المساهمين جتماعفي إ على ذلك موافقةال بعد 2017 عام في لبيعا برسم بها كمحتفظ ،2017قبل عام  إندوسات

أدى  .المحلي القضائي ختصاصاإل متطلبات على بناءً أرتجاسا  شركة في إندوسات Ooredoo ستثمارإ من جزء تجريد أجل منأرتجاسا 

ً  Ooredooالتصنيف إلى فقدان سيطرة   شركة في المفوضين مجلس وافق ، 2020 مايو 28 في ،إندوسات على شركة أرتجاسا. الحقا

 .أقل أيهما البيع، تكاليف مطروحاً منها العادلة القيمة أو الدفترية بالقيمة تقاس والتي ،أرتجاسا أسهم ستثمارإ كامل بيع خطة علىلينتاسارتا 
 

 األخرى الشامل الدخل بنود مكونات     .    23

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة 

 2020 2019 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( 

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

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها 
     الحقاً إلى الربح أو الخسارة

     تحوطات التدفق النقدي

 (4,454) (9,054) (4,372) 517 خالل الفترة )خسائر( إيرادات

  30 -  18 - أثر الضريبة المؤجلة

 517 (4,354) (9,054) (4,424) 

حصة من التغيرات في القيمة العادلة 
 (26,875) (15,090) (3,363) (18,286) لتحوطات التدفق النقدي

     عمالت أجنبية  إحتياطي تحويل

 -فروق صرف عمالت أجنبية 
 350,337 (745,525) 255,702 858,444 العمليات األجنبية

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها 
     الحقاً إلى الربح أو الخسارة

     إحتياطي القيمة العادلة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة 
لإلستثمارات في أدوات حقوق 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود 
 2,825 (51,433) 9,694 (102,772) الدخل الشامل االخرى

     إحتياطي منافع موظفين

صافي الحركة في إحتياطي منافع 
 247 11,472 (275) 2,205 موظفين

 -- (1,176) -- (130) أثر ضريبة الدخل المؤجلة

 2,075 (275) 10,296 247 

 –للفترة  بنود الدخل الشامل األخرى
 322,110 (810,806) 257,404 739,978 بالصافي من الضريبة
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 التعهدات.     24

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ريـال قطريألف  ألف ريـال قطري 
   لها مخصص أخذ يتم  لم الرأسمالية التي إلتزامات التكاليف

سنة / فترة التكاليف الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في نهاية 

 3,203,745 3,376,037 يتم أخذ مخصص لهاالتقرير المالي ولكن لم 

   

 185,014 190,111 عتماداإل خطابات

 
 

  القانونية والدعاوي المحتملة المطلوبات.     25

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   المطلوبات المحتملة

 827,153 509,178 خطابات ضمان

 22,242 21,408 مطالبات على المجموعة لم يعترف بها كمطلوبات

 الدعاوي القانونية 

بصورة جوهرية كما  تتغيرلم  2019ديسمبر  31إن جميع القضايا الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

 .2020 يونيو 30في 

 
 .COVID-19 أثر عن الناتج واإلستنتاج للتقييم (30إيضاح رقم ) إلى الرجوع يرجى

 

 العالقة ذات األطراف إفصاحات.     26

األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الزميلة، والمساهمين الرئيسين، تمثل 

وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة، والشركات التي هم مالكيها الرئيسيين. في إطار األعمال اإلعتيادية تدخل 

طراف ذات العالقة. يتم إعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تدخل المجموعة في معامالت مع األ

المجموعة في معامالت تجارية مع مؤسسات ذات عالقة بالحكومة في إطار األعمال اإلعتيادية في شكل تقديم خدمات إتصاالت وإيداع 

 ودائع والحصول على تسهيالت إئتمانية وخالفها.

 

 امالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلةمع (أ)

المسيطر عليها من قبل جهاز قطر لمجموعة. ( فإن شركة قطر القابضة )ذ.م.م( هي الشركة األم ل1كما هو مذكور في اإليضاح رقم )

ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط اإلعتيادي  حكومية تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع مؤسسات لإلستثمار.

لألعمال والتي تتضمن تقديم خدمات إتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسهيالت إئتمانية. إن كافة هذه المعامالت تقوم على أساس 

مالت الهامة بين الشركة والمؤسسات الحكومية تجاري بحت في إطار النشاط اإلعتيادي لألعمال. تبين النقاط التالية، األرصدة والمعا

 ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة: 

ألف لاير قطري( من مؤسسات حكومية  772,653: 2019ألف لاير قطري ) 537,485 مبلغ المدينة التجارية ذممتتضمن ال .أ

 ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة.

 ألف لاير قطري(. 16,817: 2019ألف لاير قطري )20,650  قيمتهالقة بالحكومة إن أكبر مبلغ إيراد تم تحقيقه من مؤسسات ذات ع .ب

إلى رسوم صناعية مستحقة لصالح هيئة تنظيم اإلتصاالت والتي تعد  عودوالتي ت (6) رقم تم عرضها في إيضاح الرسوم الصناعية .ج

 إحدى المؤسسات ذات العالقة بالحكومة.  

( إفصاحات أطراف ذات العالقة، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجريها مع 24وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم )

الحكومة القطرية وغيرها من المنشآت التي تمارس الحكومة القطرية السيطرة عليها وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري. 

 المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات اإلتصاالت.   تتمثل طبيعة
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 )تتمة( إفصاحات األطراف ذات العالقة.     26
 

 المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين اآلخرين باإلدارة (ب)

وكبار موظفي اإلدارة الذين لديهم الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه  المسؤولون الرئيسيون في اإلدارة هم أعضاء مجلس اإلدارة

 ومراقبة أنشطة المجموعة.

 30ألف ريـال قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  89,468 بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة

  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةألف ريـال قطري لفترة  183,560و  ألف ريـال قطري( 115,871: 2019)  2020 يونيو

 30ألف ريـال قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  3,557 بلغت مكافآت نهاية الخدمة و ،ألف ريـال قطري( 206,424 :2019)

 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةألف ريـال قطري لفترة  8,553و  ألف ريـال قطري( 13,286 :2019) 2020 يونيو

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت بند "مصروفات بيع،  آت. تم إدراج مكاف ألف ريـال قطري( 17,067 :2019)

 عمومية وإدارية".

 

 القطاعية المعلومات.     27

( "قطاعات 8وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) إن المعلومات المتعلقة بقطاعات المجموعة الصادر عنها التقرير موضحة أدناه

التشغيل". يشترط هذا المعيار أن تكون القطاعات التشغيلية محددة على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل 

 أدائها. صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة وتستخدم لتخصيص موارد للقطاعات وتقييم

تزاول المجموعة خطاً واحداً من األعمال وهو تقديم خدمات اإلتصاالت والمنتجات ذات الصلة. إن معظم إيرادات وأرباح وموجودات 

المجموعة تتعلق بعملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تعمل المجموعة خارج دولة قطر من خالل شركاتها التابعة والزميلة، 

 التقرير. بأن العمليات الرئيسية التي يصدر فيها التقرير إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة تعتبر قطاعاً يصدر عنهعلماً 

ينسب اإليراد إلى القطاعات الصادر عنها التقرير في موقع شركات المجموعة. إن المبيعات مابين شركات المجموعة تسجل بأسعار تقوم 

 بحت.على أساس تجاري 

قطاعات  ألغراض تقارير اإلدارة، تم تنظيم المجموعة بشكل وحدات أعمال تجارية بناءاً على المنطقة الجغرافية التي تغطيها، وتضم سبعة

 يصدر عنها التقرير كاآلتي:

(1) Ooredoo ؛تقدم خدمات إتصاالت محلية ودولية داخل دولة قطر ،قطر 

 اق؛تقدم خدمات الهاتف الجوال في العر آسيا سيل (2)

تقدم خدمات إتصاالت مثل الهاتف الجوال وخدمات اإلتصاالت الثابتة والوسائط المتعددة، ونقل البيانات،  Ooredooإندوسات  (3)

 وخدمات االنترنت في اندونيسيا.

(4) Ooredoo تقدم خدمات إتصاالت الهاتف الجوال واإلتصاالت الثابتة في عُمان. عُمان 

(5) Ooredoo الجزائرتقدم خدمات إتصاالت الهاتف الجوال واإلتصاالت الثابتة في  الجزائر. 

(6) Ooredoo تقدم خدمات إتصاالت الهاتف الجوال واإلتصاالت الثابتة في ميانمار؛ و ميانمار 

 .أخرى تتضمن بعض من الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الالسلكي واإلتصاالت (7)

 

 يتضمن. أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في أخرى وأماكن الكويت في الجوال الهاتف وخدمات نظم توفر لإلتصاالت، الوطنية

 و فلسطين والوطنية الجزائر Ooredoo و تونس Ooredooو الكويت Ooredoo إلى تعود أرصدة لإلتصاالت الوطنية الشركة حساب

Ooredoo كل أن وإستنتجت تقييمها اإلدارة أعادت ،وبالرجوع ألخر الظروف والمعلومات  ،2020خالل . أخرى وأطراف المالديف 

 الدولي المعياربالمتطلبات المطروحة ب يفي كان إذا ما لمعرفة فردي بشكل تقييمه ويجب منفصل تشغيل قطاع تمثل ةالمذكور القطاعات من

 ."أخرى" من كجزء ذلك عن اإلبالغ يتم ، كذلك يكن لم إذا. عنه اإلبالغ يمكن كقطاع ،التشغيل قطاعات (8) رقم المالية لتقاريرل

 

م تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل شركاتها التابعة العاملة بصورة منفصلة لغرض إتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يت

عنها التقرير. تحدد أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على تقييم أداء القطاعات بناءاً على الربح أو الخسارة هذه القطاعات الصادر 

 أساس تعامل تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف الخارجية األخرى.

 

 القيمة تكون عندما القيمة في تدني خسارة وتسجل ستردادلإل القابلة قيمتها إلى موجوداتها بتخفيض المجموعة قامت ،خالل الفترة السابقة 

.الدفترية قيمتها من أقل للموجودات ستردادلإل القابلة
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 القطاعية )تتمة(المعلومات  .27

 

 قطاعات التشغيل

 :2019و 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة الخاصة بالمجموعة بقطاعات التشغيل ةالخاص حاربواأل اتبيان اإليراد ةالتاليول اعرض الجدت

 )مراجعة( 2020يونيو  30تهية في نأشهر الم ثالثةاللفترة 

 .التمويل وتكلفة الموجودات قيمة تدنيو ستهالكواإل ، اإلطفاء ذلك في بما للقطاع المنسوبة المصروفات جميع طرح بعد الضريبة قبل القطاع (خسارة)/  ربح تحديد يتم* 

 هو وكما الوطنية لإلتصاالت لمجموعة "التشغيل قطاعات" ، (8رقم ) المالية لتقاريرل الدولي المعيار بموجب قطاعها معلومات تجميع مستوى تقييم بإعادة المجموعة قامت ، 2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة فترة خالل** 

 .والمقارنة الحالية الفترات في هذا انعكس وقد. فردي بشكل عنها والكشف محاسبتها يتم ثم ومن منفصل تشغيل قطاع هي (NMTCالوطنية لإلتصاالت ) لمجموعة تابعة شركة كل أن ستنتاجوإ بمراجعة المجموعة قامت. أعاله موضح

 
Ooredoo 

 آسيا سيل قطر
Ooredoo 
 الجزائر

 إندوسات
Ooredoo 

Ooredoo 
 مانع  

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

 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 
           إليراداتا

 6,509,330  -- 964,732 291,193 583,795 1,647,432 513,163 846,559 1,662,456 من تقديم خدمات إيرادات

 265,916  -- 208,125 1,693 34,887 7,324 1,951 -- 11,936 بيع معدات إتصال

خرين ستخدام األإمن  إيرادات

 47,523  -- 2,598 2,815 4,452 32,625 -- -- 5,033 لموجودات 

 -- (1) (143,021) 70,155 256 732 215 4,873 203 66,587 قطاعات المجموعةبين 

           

 6,822,769  (143,021) 1,245,610 295,957 623,866 1,687,596 519,987 846,762 1,746,012 إجمالي اإليرادات

           

           يرادعتراف باإلتوقيت اإل

 265,916  (74,694) 222,299 1,693 34,887 7,324 1,951 -- 72,456 حددفي وقت م

 6,556,853  (68,327) 1,023,311 294,264 588,979 1,680,272 518,036 846,762 1,673,556 على مدار الوقت

 1,746,012 846,762 519,987 1,687,596 623,866 295,957 1,245,610 (143,021)  6,822,769 

           

           النتائج

 591,251 (2) (104,190) 6,859 (138,057) 71,934 68,174 (2,260) 161,364 527,427 *ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة

 2,027,349 (3) 104,190 246,962 220,417 189,955 659,972 164,594 223,686 217,573 إستهالك وإطفاء

 461,683  -- 18,638 55,800 10,163 186,984 8,379 2,007 179,712 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .27

 )مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 .التمويل وتكلفة الموجودات قيمة تدنيو ستهالكواإل ، اإلطفاء ذلك في بما للقطاع المنسوبة المصروفات جميع طرح بعد الضريبة قبل القطاع (خسارة)/  ربح تحديد يتم* 

 
  

 

Ooredoo آسيا سيل قطر 
Ooredoo 

 الجزائر
 إندوسات

Ooredoo 
Ooredoo 

 مانعُ 
Ooredoo 

 أخرى ميانمار
 تعديالت

 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

 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 
           اإليرادات

 6,916,860  -- 1,055,550 269,934 645,627 1,513,578 596,877 1,081,812 1,753,482 من تقديم خدمات إيرادات

 326,135  -- 252,777 1,144 15,321 22,013 13,730 -- 21,150 بيع معدات إتصال

من إستخدام األخرين  إيرادات

 73,231  -- 2,123 3,104 3,851 60,264 -- -- 3,889 لموجودات 

 -- (1) (144,199) 87,762 794 1,783 506 2,256 3,216 47,882 بين قطاعات المجموعة

           

 7,316,226  (144,199) 1,398,212 274,976 666,582 1,596,361 612,863 1,085,028 1,826,403 إجمالي اإليرادات

           توقيت اإلعتراف باإليراد

 326,135  (59,959) 274,487 1,144 15,321 22,013 13,730 -- 59,399 في وقت محدد

 6,990,091  (84,240) 1,123,725 273,832 651,261 1,574,348 599,133 1,085,028 1,767,004 مدار الوقتعلى 

 1,826,403 1,085,028 612,863 1,596,361 666,582 274,976 1,398,212 (144,199)  7,316,226 

           النتائج

 573,778 (2) (102,926) 108,936 (216,328) 135,557 (23,079) 2,700 165,309 503,609 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة*

 2,094,069 (3) 102,926 238,573 213,934 152,460 649,028 181,498 330,889 224,761 إستهالك وإطفاء

 529,251  -- 30,843 56,884 8,048 192,445 11,981 2,758 226,292 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .27

  يتم إستبعاد اإليرادات بين قطاعات المجموعة عند التوحيد. (1

 تشمل التالي:أرباح القطاعات قبل الضرائب ال  (2

 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 (102,926) (104,190) غير ملموسة  إطفاء موجودات

 كجزء من مصاريف القطاع.لم يتم إعتبار اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحددة والناتجة عن دمج األعمال  (3
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .27

 

 قطاعات التشغيل

 :2019و 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةتعرض الجداول التالية بيان اإليرادات واألرباح الخاصة بقطاعات التشغيل الخاصة بالمجموعة لفترة 

 )مراجعة( 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 .التمويل وتكلفة الموجودات قيمة تدنيو ستهالكواإل ، اإلطفاء ذلك في بما للقطاع المنسوبة المصروفات جميع طرح بعد الضريبة قبل القطاع (خسارة)/  ربح تحديد يتم* 

 هو وكما الوطنية لإلتصاالت لمجموعة "التشغيل قطاعات" ، (8رقم ) المالية لتقاريرل الدولي المعيار بموجب قطاعها معلومات تجميع مستوى تقييم بإعادة المجموعة قامت ، 2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة فترة خالل** 

 .والمقارنة الحالية الفترات في هذا انعكس وقد. فردي بشكل عنها والكشف محاسبتها يتم ثم ومن منفصل تشغيل قطاع هي (NMTCالوطنية لإلتصاالت ) لمجموعة تابعة شركة كل أن ستنتاجوإ بمراجعة المجموعة قامت. أعاله موضح

 
Ooredoo 

 آسيا سيل قطر
Ooredoo 
 الجزائر

 إندوسات
Ooredoo 

Ooredoo 
 مانع  

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

 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 
           إليراداتا

 13,450,422  - 2,023,271 570,571 1,191,918 3,269,874 1,099,410 1,930,525 3,364,853 من تقديم خدمات إيرادات

 571,322  - 458,741 2,559 59,238 16,317 3,522 - 30,945 بيع معدات إتصال

خرين ستخدام األإمن  إيرادات

 96,326  - 4,412 5,753 8,845 67,435 - - 9,881 لموجودات 

 - (1) (272,502) 147,266 743 2,050 2,609 11,447 919 107,468 بين قطاعات المجموعة

 14,118,070  (272,502) 2,633,690 579,626 1,262,051 3,356,235 1,114,379 1,931,444 3,513,147 إجمالي اإليرادات

 يرادعتراف باإلتوقيت اإل
  

 
   

 
 

 
 

 571,322  (112,009) 484,646 2,559 59,238 16,317 3,522 - 117,049 حددوقت مفي 

 13,546,748  (160,493) 2,149,044 577,067 1,202,813 3,339,918 1,110,857 1,931,444 3,396,098 على مدار الوقت

 3,513,147 1,931,444 

 

1,114,379 3,356,235 1,262,051 579,626 

 

2,633,690 (272,502)  14,118,070 

           

           النتائج

 1,155,962 (2) (210,979) (59,940) (84,825) 171,061 (59,607) 2,007 392,678 1,005,567 *ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة

 4,110,938 (3) 210,979 499,083 435,750 371,379 1,347,189 352,976 462,751 430,831 إستهالك وإطفاء

 925,905  - 34,379 114,116 18,072 379,304 17,016 2,333 360,685 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .27

 )مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 .التمويل وتكلفة الموجودات قيمة تدنيو ستهالكواإل ، اإلطفاء ذلك في بما للقطاع المنسوبة المصروفات جميع طرح بعد الضريبة قبل القطاع (خسارة)/  ربح تحديد يتم* 

 
 

  

 

Ooredoo آسيا سيل قطر 
Ooredoo 

 الجزائر

 إندوسات

Ooredoo 
Ooredoo 

 مانعُ 
Ooredoo 

 أخرى ميانمار

 تعديالت

 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

 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 

           اإليرادات

 13,689,894  -- 2,067,646 524,419 1,280,496 2,946,385 1,215,117 2,148,816 3,507,015 خدماتمن تقديم  إيرادات

 672,104  -- 459,943 2,715 25,230 85,029 36,444 -- 62,743 بيع معدات إتصال

من إستخدام األخرين  إيرادات

 146,121  -- 3,932 5,737 7,129 120,844 -- -- 8,479 لموجودات 

 -- (1) (263,455) 162,563 1,707 3,655 1,281 5,545 6,425 82,279 قطاعات المجموعةبين 

           

 14,508,119  (263,455) 2,694,084 534,578 1,316,510 3,153,539 1,257,106 2,155,241 3,660,516 إجمالي اإليرادات

           توقيت االعتراف بااليراد

 672,104  (85,867) 483,569 2,715 25,230 85,029 36,444 -- 124,984 في وقت محدد

 13,836,015  (177,588) 2,210,515 531,863 1,291,280 3,068,510 1,220,662 2,155,241 3,535,532 على مدار الوقت

 3,660,516 2,155,241 1,257,106 3,153,539 1,316,510 534,578 2,694,084 (263,455)  14,508,119 

           النتائج

 1,144,947 (2) (229,243) 240,136 (349,526) 259,927 (123,607) 85,068 299,637 962,555 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة*

 4,241,537 (3) 229,243 471,038 422,944 319,651 1,336,776 352,544 665,376 443,965 إستهالك وإطفاء

 1,049,081  -- 52,215 111,276 15,073 382,354 21,380 6,828 459,955 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .27

  يتم إستبعاد اإليرادات بين قطاعات المجموعة عند التوحيد. (1

 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: (2

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 (229,243) (210,979) غير ملموسة  إطفاء موجودات

 اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحددة والناتجة عن دمج األعمال كجزء من مصاريف القطاع. لم يتم إعتبار (3

 

 :2019 ديسمبر 31و 2020يونيو  30لمجموعة كما في با الخاصة التشغيليةبالقطاعات  المتعلقة يةموجودات القطاعاليمثل الجدول التالي 

 .القطاعية الموجودات من كجزء إعتبارها يتم لم( قطري لاير ألف 18,010,975: 2019 ديسمبر 31) قطري لاير ألف 17,424,802 قيمتها البالغة األعمال إندماج عن الناشئة األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة (أ)

 

 

 

Ooredoo آسيا سيل  قطر 
Ooredoo 
 الجزائر

 اندوسات
Ooredoo 

Ooredoo 
 عمان

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 
          موجودات القطاع )أ(

 84,295,331 17,424,802 10,927,709 6,951,881 4,504,856 16,311,803 3,873,686 9,373,357 14,927,237 )مراجعة( 2020يونيو  30في 

  87,981,622 18,010,975 11,671,230  6,733,000  4,168,799 17,637,300 4,459,738  9,592,206  15,708,374 )مدققة( 2019ديسمبر  31في 
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 المالية لألدوات العادلة القيم     .28

 تدرج القيمة العادلة

 المالية حسب تقنيات التقييم:تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات 

 يونيو 30يوضح الجدول التالي تدرج قياس األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 

 :2019ديسمبر  31و 2020

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2020 يونيو 30 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     الموجودات:

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 552,378  227,158  --  779,536  ىمن خالل بنود الدخل الشامل األخر 

 3  70,717  1,753  72,473  من خالل الربح أو الخسارة 
 -- 625  --  625  مشتقات أدوات مالية

     موجودات أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة
 4,311,864 --  --  4,311,864 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 13,307,543 --  --  13,307,543  أرصدة لدى بنوك ونقد

 18,472,041 1,753 298,500 18,171,788 

     المطلوبات:
     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 --  130,574  --  130,574  مشتقات أدوات مالية 
 --  150,213  --  150,213  نقاط الحوافز طويلة األجل دفوعاتم

     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة
 --  10,011,002 20,587,127 30,598,129 قروض وتسهيالت

  1,401,855  --  --  1,401,855  أخرى متداولة غير مطلوبات
  6,670,593  --  --  6,670,593  مطلوبات إيجار

 5,185,579 --  --  5,185,579 وأخرى دائنة تجارية ذمم

 44,136,943 20,587,127 10,291,789 13,258,027 
 

 

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 نقاط الحوافز طويلة األجل دفوعاتم

     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  31وللسنة المنتهية في  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  3و 2و 1لم يكن هنالك تحويالت بين مستويات التدرج 

2019. 

األسعار المدرجة )غير المعدّلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة التي يمكن للمجموعة  : المستوى األول

 الوصول إليها في تاريخ القياس.

مالحظتها للموجودات أو مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى األول والتي يمكن  : المستوى الثاني 

 المطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات. : المستوى الثالث
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 المقارنة معلومات عديلت   .29

. (16) رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار األولي بالتطبيق المتعلقة والتغيرات التعديالت مراعاة أجل من المقارنة معلومات بعض تعديل تم

من دون  2019 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة المرحلي الموحد المختصر الملكية حقوق في التغيرات بيان على التعديل أثركان 

 وجود أي أثر جوهري على بيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل.

  

 يناير 1كما في الرصيد المعّدل 
 مدرج)كما هو  2019

 سابقاً(
 

 التعديل
 1في  كماالرصيد المعّدل 

 )معّدلة( 2019 يناير

 قطري لاير ألف قطري لاير ألف قطري لاير ألف 

    

 12,079,535 (180,930) 12,260,465 مدورة  أرباح
 5,958,157 (16) 5,958,173 مسيطرة غير ملكية حقوق

 

  COVID-19 تأثير     .30

. االقتصادية واألنشطة األعمال تعطل سببمما  جائحة أنه على COVID-19 وباء العالمية الصحة منظمة أعلنت ، 2020 مارس 11 في

. المحتملة السلبية اآلثار لمواجهة العالم أنحاء جميع في مختلفة دعم تدابير عن ، السواء على والدولية المحلية ، والنقدية المالية السلطات أعلنت

 وممارسات أعمالها إستمرارية تخطيط في عملية نشطت وقد ، الوضع تقدم مع قرب عن COVID-19تأثير  مراقبة في المجموعة ستستمر

 .2020 عام في المالي وأدائها المحتمل األعمال تعطل إلدارة األخرى المخاطر إدارة
 

ً  COVID-19 جائحةأحدث إنتشار   في اإلعتبار ما المجموعة أخذت ، بسرعة نتشار الوباءإ ضوء في. العالمية قتصاديةاإل البيئة في شكوكا

 المختصرة المالية البيانات في عنها واإلبالغ المخاطر وإدارة والتقديرات األحكام في وتغييرات تعديالت أي في النظر الضروري من كان إذا

 .المرحلية الموحدة

 التقدير ومصادر المستقبل حول الرئيسية االفتراضات يلي فيما إن قطاع أعمال المجموعة لم يتأثر بشكل كبير في ضوء الوضع الحالي.

 :المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات على جوهرية تعديالت إلحداث كبيرة مخاطر على تنطوي قد التي األخرى الرئيسية
 

 المالية غير الموجودات قيمة تدني

ً تقييم المجموعة أجرت ً  ا  الشركات على COVID-19 لـوباء التأثير األقل األعتبار في األخذ مع ، النقد توليد وحدات في إلستثمارها نوعيا

الشركات األخرى  ومقياس الموازنة مقابل 2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة الفعلية النتائج وقارنت ، اإلتصاالت قطاع في العاملة

 .2019 ديسمبر 31 في كما عن ما تم القيمة تدني تغيير كبير في تقييم بأنه ال يوجد وإستنتجتفي القطاع 
 

( 8 إيضاح رقم) ومعداتها وآالتها ممتلكاتها حول كبيرة شكوك وأي ناشئة القيمة في تدني مؤشرات أي أخذت المجموعة بعين اإلعتبار كما

لـوباء  جوهري تأثير وجود عدم وتوصلت( 10 إيضاح رقم) خاصة الناتجة من أية تغييرات في فترات اإليجار وحق إستخدام الموجودات

COVID-19. 

 المالية الموجودات قيمة وتدني "(ECL)" المتوقعة االئتمانية الخسائر
 االئتمانية الخسائر لتحديد المستخدمة واالفتراضات المدخالت تقييم إعادة المجموعة من COVID-19 عن الناجمة التيقن عدم حاالت تطلبت

في المعامالت الدولية  Ooredoo لمجموعة المستقبلية الصلة ذات المعلومات بتحديث المجموعة قامت. 2020 يونيو 30 في كما المتوقعة

 اإلئتمان مخاطر في كبيرةال زيادةالو ، بها المجموعة تعمل التي المعنية باألسواق الصلة ذات الكلي القتصادا سيناريوهات بأوزان المتعلقة

 للموجوداتمناسب  مخصص بتسجيل المجموعة قامت ، لذلك نتيجة. تتأثر أن الممكن من التي القطاعات في للتعرض التدني مؤشرات وتقييم

 .2020 يونيو 30 في المنتهية أشهرالستة  لفترة المتأثرة
 

 العمالت صرف أسعار على COVID-19 تأثير بتقييم المجموعة قامت ، األجنبية العمالت صرف أسعار تقلبات وبسبب ، باإلضافة إلى ذلك

 فترةل المالية ومطلوباتها موجوداتها على المقدرة تدني قيمة العمالت األجنبية لخسارة اً مناسب تعديالً  وسجلت بها تعمل التي الدول في األجنبية

 .2020 يونيو 30 في المنتهيةأشهر  الستة

 

 المحتملة والتعهدات المطلوبات ،ضريبة الدخل
 السلطة عن الصادرة لةدّ المع الشركات ضريبة تعليمات على بناءً  بها الخاصة الدخل ضريبة بتعديل للمجموعة التابعة الشركات إحدى قامت

 .(16الرجوع لإليضاح رقم )يرجى . المحلية التنظيمية
 

 بين التجارية العالقات في وتغيرات تعاقدية تحديات أي ذلك في بما ، تشغيلية ضطراباتإ أي أثر بتقييم المجموعة قامت ،باإلضافة إلى ذلك 

يرجى الرجوع إلى اإليضاح . المحتملة والتعهدات المطلوبات في محتملة زيادة لتحديد فيما إذا نتج عن ذلك ، والموردين والعمالء المجموعة

 .(25و ) (24رقم )

  



 Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

  2020يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

- 30 - 

 

 )تتمة( COVID-19 تأثير     .30

 

 مبدأ اإلستمرارية

قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت المنشأة مستمرة في ضوء الظروف اإلقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر والشكوك 

في التطور ولكن   COVID-19المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير 

 لوقت الحالي تظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لإلستمرار في األعمال التشغيلية وأن هذا ال يؤثر على إستمراريتها إلى حدفي ا

تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بشكل  ،ونتيجة لذلك  ،2019ديسمبر  31 الوضع الذي كان عليه في كبير ولم يتغير من

 مناسب على أساس مبدأ اإلستمرارية.

الناتج من  المحتمل األعمال تعطل وذلك ألن تطور الظروف فيما يتعلق بإدارة قرب عن COVID-19تأثير  مراقبة في المجموعة ستستمر

 .2020 عام في المالي وأدائها هاعمليات علىمن الممكن أن يؤثر  COVID-19 تفشي وباء


