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 بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي 

  2018يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  25إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  يونيو 30أشهر المنتهية في الثالثة لفترة   

  2018 2017 2018 2017 

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

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

      

 16.259.036 15.284.771  8.214.645  7.521.538 22 اإليرادات

      

 (5.908.629) (6.121.540)  (2.961.506)  (2.974.464)  مصروفات تشغيل

 (3.420.635) (3.142.820)  (1.738.810)  (1.594.734)  عمومية وإداريةو مصروفات بيع

 (4.172.911) (4.058.299)  (2.077.353)  (2.012.164)  إستهالك وإطفاء

 (874.531) (897.949)  (440.823)  (474.206)  صافي تكاليف تمويل

قيمة موجودات مالية  تدنيصافي خسارة 

 (3.055) 2.102  (1.469)  1.983  متضمنة موجودات عقود

 74.944 161.724  3.967 (66.055) 4 صافيبال – أخرى)مصاريف(  / إيرادات

حصة من نتائج شركات زميلة وشركات 

 9.272 191.127 (2.070) 210.126 9 بالصافي من الضريبة -مشروع مشترك 

 (297.065) (281.733)  (145.715)  (143.799) 5 إمتيازات ورسوم 

      

 1.666.426 1.137.383  850.866  468.225  الربح قبل ضريبة الدخل

 (359.398) (262.029)  (211.118)  (145.000) 14 ضريبة الدخل

      

 1.307.028 875.354  639.748  323.225  ربح الفترة

      

      الربح المنسوب إلى:

 1.096.780 688.921  512.667  202.874  مساهمي الشركة األم

 210.248 186.433  127.081  120.351  حقوق الملكية غير المسيطرة

  323.225  639.748  875.354 1.307.028 

      األساسي والمخفض للسهمالعائد 

 3،42 2،15  1،60 0،63 6 )منسوب لمساهمي الشركة األم( 

      )لاير قطري لكل سهم(



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصر الموحد المرحلي  بيان الدخل الشامل

  2018يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  25إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 30أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 
 يونيو

 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 يونيو

  2018 2017 2018 2017 

 مراجعة() )مراجعة( إيضاح 

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

      

 1.307.028 875.354  639.748  323.225  ربح الفترة

      

       خرىالدخل الشامل األ بنود

      البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق  الجزء

 (181)  11 18 النقدي

 

291 (53) 

لخسارة الشاملة( األخرى ا) /الدخل الشامل  بنود حصة من

  (1.984)  668 18 للشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك

 

2.752 (5.243) 

 195.501 (601.540) (111.491) (791.485) 18 فروقات من تحويل عمالت أجنبية

 16.618 -- (5.132) -- 18 صافي التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

      البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات حقوق الملكية 

 --  (41.504) 18 بنود الدخل الشامل األخرىبالقيمة العادلة من خالل 

 

(80.742) -- 

 (22.623) 4.886 (22.780) 1.312 18 صافي التغيرات في القيمة العادلة إلحتياطي منافع الموظفين

 (141.568) (830.998)  الضريبة بالصافي من – الدخل الشامل األخرى بنود

 

(674.353) 184.200 

 1.491.228 201.001  498.180 (507.773)  للفترةالدخل الشامل  إجمالي

      :إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى

 1.267.602 140.886  395.137 (507.039)  مساهمي الشركة األم

 223.626 60.115  103.043  (734)  المسيطرة حقوق الملكية غير

  (507.773) 498.180  201.001 1.491.228 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي 

  2018 يونيو 30كما في 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  25إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 إيضاح 

 )مدققة( )مراجعة(  

 )معدّلة(   

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    المـوجـودات

    الموجودات غير المتداولة

 29.474.307  27.451.658 7 ممتلكات وآالت ومعدات

 28.804.983  28.362.769 8 موجودات غير ملموسة وشهرة

 60.930  56.898  إستثمارات عقارية

 2.119.041  2.273.581 9 إستثمارات في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك

 812.933  898.023 10 أدوات حقوق الملكية –موجودات مالية 

 701.831  661.335  موجودات غير متداولة أخرى

 341.648  425.354  موجودات ضريبة مؤجلة

  --  138.910 )أ(3 وموجودات عقود تكاليف

 62.315.673 60.268.528  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    

    الموجودات المتداولة

 679.623  607.912  مخزون

 --  230.493 )أ(3 موجوداتو قودتكاليف ع

 7.912.601  7.913.301  مدينة وأخرى  ذمم تجارية

 18.390.694  17.015.893 11 أرصدة لدى بنوك ونقد 

  25.767.599  26.982.918 

 157.894 -- )أ( 25 برسم البيعمحتفظ بها موجودات 

 27.140.812  25.767.599  إجمالي الموجودات المتداولة

 89.456.485  86.036.127  إجمالي الموجودات

    

    حقوق الملكية 

 3.203.200  3.203.200 12 رأس المال

 12.434.282  12.434.282  قانونيإحتياطي 

 522.873  325.879  إحتياطي القيمة العادلة

 (12.497)  (10.051)  إحتياطي منافع الموظفين

 (6.298.501)  (6.772.806) 13 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 

 1.202.508  1.202.508  إحتياطيات قانونية أخرى

 12.000.973  11.818.867  أرباح مدورة

 23.052.838  22.201.879  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 6.532.272  6.325.853  المسيطرة حقوق الملكية غير

 29.585.110  28.527.732  إجمالي حقوق الملكية
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  المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2018يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  25إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 قانوني إحتياطي رأس المال إيضاح 

 إحتياطي

 القيمة العادلة

منافع  إحتياطي

 الموظفين

تحويل  إحتياطي

 عمالت أجنبية 

إحتياطيات 

 اإلجمالي أرباح مدورة أخرىقانونية 

حقوق الملكية 

 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

  

 لاير ألف

 ألف لاير     قطري قطري 

ألف لاير 

 قطري

 لاير ألف

 قطري

 ألف لاير

 قطري

 لاير   ألف

 قطري 

 ألف لاير

 قطري

ألف لاير      

 قطري

ألف لاير    

 ألف لاير     قطري قطري

            

 29.691.335 6.569.451 23.121.884 12.070.177 1.202.508 (6.298.659) (12.497) 522.873 12.434.282 3.203.200  )مدققة( 2018يناير  1في 

 (106.225) (37.179) (69.046) (69.204) -- 158 -- -- -- --  التعديل

 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  *)معدّلة( – 2018يناير  1كما في 

            التغير في السياسات المحاسبية 

تعديالت على التطبيق المبدئي 

للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

(15)  -- -- -- -- -- -- 229.906 229.906 (4.004) 225.902 

المبدئي تعديالت على التطبيق 

للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

(9)  -- -- (120.818) -- -- -- 25.153 (95.665) (24.007) (119.672) 

 2018يناير  1الرصيد كما في 

 29.691.340 6.504.261 23.187.079 12.256.032 1.202.508 (6.298.501) (12.497) 402.055 12.434.282 3.203.200  )معدّل(

 875.354 186.433 688.921 688.921 -- -- -- -- -- --  الفترةربح 

 (674.353) (126.318) (548.035) -- -- (474.305)  2.446 (76.176) -- --  بنود الدخل الشامل األخرى

 201.001 60.115 140.886 688.921 -- (474.305)  2.446 (76.176) -- --  الدخل الشامل للفترة إجمالي
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 )تتمة(المختصر الموحد المرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2018يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  25إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

- 6 - 

   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 قانوني إحتياطي رأس المال إيضاح 

 إحتياطي

 القيمة العادلة

منافع  إحتياطي

 الموظفين

تحويل  إحتياطي

 عمالت أجنبية 

إحتياطيات 

 اإلجمالي أرباح مدورة قانونية أخرى

حقوق الملكية 

 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

  

 ألف لاير

 ألف لاير     قطري قطري   

ألف لاير 

 قطري

 ألف لاير

 قطري

 ألف لاير

 قطري

 ألف لاير

 قطري  

 ألف لاير

 قطري

ألف لاير      

 قطري

ألف لاير    

 ألف لاير     قطري قطري

            

تعامالت مع مساهمي الشركة األم، 

            مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

 (1.121.120) -- (1.121.120) (1.121.120) -- -- -- -- -- -- 15 2017توزيعات أرباح لسنة 

تعامالت مع مساهمات غير 

في حقوق مباشًرة مسيطرة، مدرجة 

            الملكية

التغير في حقوق الملكية غير 

  56,956 61.396 (4.440) (4.440) -- -- -- -- -- --  تابعة ةالمسيطرة لشرك

 (36,178) (36.178) -- -- -- -- -- -- -- --  فقدان السيطرة على شركة تابعة **

تغيرات في حصص الملكية غير 

 تهاالمسيطرة لشركة زميلة في شرك

 1.363 -- 1.363 1.363 -- -- -- -- -- --  تابعةال

 (263.383) (263.383) -- -- -- -- -- -- -- --  2017توزيعات أرباح لسنة 

معامالت مع غير مالكين 

المجموعة، تدرج مباشرة في 

            حقوق الملكية

 (2.247) (358) (1.889) (1.889) -- -- -- -- -- --  محّول لدعم صندوق إتحاد الموظفين

 28.527.732 6.325.853 22.201.879 11.818.867 1.202.508 (6.772.806)  (10.051)  325.879  12.434.282  3.203.200  )مراجعة( 2018 يونيو 30في 

 

 مدورة.الرصيد اإلفتتاحي لألرباح ال ضمنوقد تم إدراج التأثير المتراكم المقارنة  أرقام عديليتم إعادة ت لمالمختارة،  نتقال. وفًقا لطريقة اإل2018يناير  1من  عتباراً إ 9ار الدولي للتقارير المالية رقم يوالمع 15ار الدولي للتقارير المالية رقم يالمع اً ئيطبقت المجموعة مبد * 

 .كإستثمار في شركة زميلة تم معاملتةالمتبقي اإلستثمار  إن .من عملية التوحيد ، وبالتالي تم إستبعادها2018أبريل  1** فقدت المجموعة سيطرتها على إحدى شركاتها التابعة بتاريخ 
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 )تتمة(المختصر الموحد المرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2018يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  25إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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   مساهمي الشركة األممنسوبة إلى    

 إحتياطي قانوني رأس المال إيضاح 
إحتياطي 

 القيمة العادلة
إحتياطي منافع 

 الموظفين
إحتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

إحتياطيات قانونية 
 اإلجمالي أرباح مدورة أخرى

حقوق الملكية غير 
 المسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

  
ألف لاير   

 ألف لاير     قطري قطري
ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

  ألف لاير
 قطري  

 ألف لاير
 قطري

ألف لاير      
 قطري

  ألف لاير
 ألف لاير     قطري قطري  

            

 29.001.111 6.817.056 22.184.055 11.247.966 1.152.553 (6.319.028) 2.482 462.600 12.434.282 3.203.200  )مدققة( 2017يناير  1في 

            

 028.307.1 210.248 1.096.780     1.096.780 -- -- -- -- -- --  ربح الفترة

 200.184           13.378                 170.822 -- -- 174.548 (14.705) 10.979 -- --  بنود الدخل الشامل األخرى

 228.491.1 223.626 1.267.602     1.096.780 -- 174.548 (14.705) 10.979 -- --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

            

تعامالت مع مساهمي الشركة األم، 
            مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

 (1.121.120) -- (1.121.120) (1.121.120) -- -- -- -- -- -- 15 2016توزيعات أرباح لسنة 

تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، 
            في حقوق الملكيةمباشرة مدرجة 

 (311.526) (311.526) -- -- -- -- -- -- -- --  2016توزيعات أرباح لسنة 

             معامالت مع غير مالكين المجموعة

  (2.209)  (352) (1.857) (1.857) -- -- -- -- -- --  الموظفين إتحاد صندوق لدعم محّول

 29.057.484 6.728.804 22.328.680 11.221.769 1.152.553 (6.144.480) (12.223) 473.579 12.434.282 3.203.200  )مراجعة( 2017مارس  31في 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي

  2018يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  25إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاح 

  2018 2017 

 )مراجعة(  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    األنشطة التشغيلية

 1.666.426 1.137.383  الربح قبل ضريبة الدخل

    تعديالت:

 4.172.911 4.058.299  هالك وإطفاءستإ  

  (27.418)  (11.273)  توزيعات أرباحإيرادات   

 3.055 (2.102)  قيمة موجودات ماليةتدني  ةخسار صافي  

 (203) (379)  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  إستثماراتمن إستبعاد  ربح  

 -- (5.051)  القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبتغير ال  

 --  (235.969)  شركة تابعة فقدان السيطرة علىربح من 

 (25.707) (11.763)   ربح من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

 874.531 897.949  صافي تكاليف تمويل  

 141.056  105.804  مخصص لمنافع الموظفين  

 110.870  110.770  مخصص للذمم التجارية المدينة  

  (9.272) (191.127) 9 بالصافي من الضريبة –حصة من نتائج شركات زميلة وشركات مشروع مشترك   

 6.906.249  5.852.541  قبل التغيرات في رأس المال العاملالربح التشغيلي 

    

    التغيرات في رأس المال العامل:

  (82.235)  71.711  التغير في المخزون  

 (133.195) (308.789)  التغير في الذمم التجارية المدينة واألخرى  

  (1.467.541) (865.616)  التغير في الذمم التجارية الدائنة واألخرى  

    

5.223.278 4.749.847  النقد من عمليات التشغيل  

 ( 1.006.653) (1.011.660)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (235.683) (193.609)  منافع موظفين مدفوعة

  (438.987)  (404.410)  ضريبة دخل مدفوعة

 3.541.955 3.140.168  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

 

 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي

  2018يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  25إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاح 

  2018 2017 

 )مراجعة(  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    ستثماريةاألنشطة اإل

  (1.287.411) (1.703.456)  اإلستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات

  (611.876) (1.209.026)  اإلستحواذ على موجودات غير ملموسة

 -- (1.451)  إستثمار إضافي في شركات زميلة

  (79.838) --  مشترك عومشرشركات  في إضافي ستثمارإ

بنود الدخل الشامل المالية بالقيمة العادلة من خالل  موجوداتإستثمار إضافي في ال

 (18.935) (7.535)  : موجودات مالية متاحة للبيع(2017)األخرى 

 26.500 99.736  متحصالت من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 الربح أو الخسارة متحصالت من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

   1.539 5.160   متاحة للبيع( موجودات مالية :2017)

 (133.514)     17.139    الحركة في الودائع المحتجزة

 (253.874) 474.857  الحركة في الودائع قصيرة األجل

    (33.241)   42.580  الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

 27.418 174.729  مستلمة  توزيعات أرباح

 166.382 175.499  فوائد مستلمة

 (2.196.850) (1.931.768)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

    

    األنشطة التمويلية

 -- 56.956  تابعة شركة إصدار حقوق متحصالت من

 2.443.688 2.179.583  قروض وتسهيالت متحصالت من 

  (2.492.476)  (3.619.898)  سداد قروض وتسهيالت

  (4.897)  (2.463)  إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة

  (1.121.120)  (1.121.120) 15 مدفوعة لمساهمي الشركة األم توزيعات أرباح

  (311.526)  (263.383)  مدفوعة لمساهمات حقوق ملكية غير مسيطرة توزيعات أرباح

  (247.688) 330.200  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

  (1.734.019) (2.440.125)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

 (388.914) (1.231.725)  صافي التغير في النقد وشبه النقد

 16.604 273.334  أثر التغير في تقلبات سعر الصرف

 15.562.730 17.095.602  يناير 1النقد وشبه النقد كما في 

 15.190.420 16.137.211 11 يونيو 30النقد في النقد وشبه 
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 الصادر عنها التقرير الشركة .1

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

ربي، الدوحة، دولة غبرج الخليج ال 100في  يقع المسجلالمؤسسة مكتب  إن تصاالت المحلية والدولية داخل دولة قطر.لتقديم خدمات اإل

 قطر.

 

بموجب  1998نوفمبر  25)"الشركة"( في  (.ش.م.ق(تصاالت قطر )كيوتل( إسم شركة إب قطرية مساهمة المؤسسة إلى شركةتم تحويل 

 . 1998لسنة  (21)القانون رقم 

 

من قبل مساهمي  كما ينبغي هذا التغيير مت الموافقة علىت .(.ش.م.ق) Ooredooسم القانوني للشركة إلى تم تغيير اإل ،2013يونيوفي 

 .2013مارس  31غير العادية الذي عقد بتاريخ  موميةالجمعية العجتماع إالشركة في 

 

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

 .2015يوليو  7في 

 

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

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

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

 المطبق.

 

"المجموعة"( في تقديم خدمات إتصاالت محلية ودولية في دولة قطر ومناطق ـ ب مجتمعةتعمل الشركة مع شركاتها التابعة )يشار إليهم 

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

 

حسب  2018يونيو  30الستة أشهر المنتهية في تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة لفترة 

 .2018يوليو  29في  ادرالص دارة المجموعةمجلس إقرار 

 

  عداداإلأساس  .2

( 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 2018يونيو  30 المنتهية في أشهرستة تم 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 

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

 

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 2017سمبر دي 31يجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2018ديسمبر  31لن تكون بالضرورة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  2018يونيو  30أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(أساس اإلعداد  .2

 األحكام والتقديراتإدارة المخاطر و

من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  المختصرة الموحدة المرحليةيتطلب إعداد البيانات المالية 

ة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. إن األحكام مدرجالمحاسبية والمبالغ ال

د تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عن

 (.3هو مذكور في إيضاح )ستثناء ما إ، ب2017ديسمبر  31المستخدمة في البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المختصرة الموحدة المرحلية  المالية البياناتهذه السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد نسجم ت

بعض  ما يخص تطبيق فيما عدا ،اإليضاحاتينطبق ذلك على  ، كما2017ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة السنويةالمالية 

 .كما هو موضح ادناه لة التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحاليةالجديدة والمعدّ المعايير 

 

 المجموعة من قبل تطبيقها تم التي المعايير الجديدة والمعّدلة (أ

 إدارج تعديالتوسياساتها المحاسبية  بتغيير ام المجموعةيالتي أدت إلى قلة لفترة التقرير الحالية عدد من المعايير الجديدة والمعدّ تم تطبيق 

 المعايير التالية:لتطبيق بأثر رجعي كنتيجة 

 و المالية، ألدواتا( 9) رقم المالية للتقارير الدولي معيارال 

 العمالء من العقود إيرادات( 15) رقم المالية للتقارير الدولي معيارال 

أدناه. لم يكن للمعايير األخرى تأثير مادي على السياسات المحاسبية تم توضيحها هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة  تطبيقأثر إن 

 تعديالت. أية ولم تتطلب ،للمجموعة

 

 المعّدلة المعايير (ب

 

 

 2018يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

بتصنيف وقياس المتعلقة دفعات على أساس األسهم  (2الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت على المعيار 

 معامالت الدفع باألسهم.

المبدئي المتعلقة باإلفصاحات حول التطبيق التعديالت  ( 7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 (.9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 (.57الفقرة )على : تعديل ةعقاري اتإستثمار (40المعيار المحاسبي الدولي رقم ) تعديالت على

( 1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 2016-2014دورة التحسينات السنوية 

 (.28والمعيار المحاسبي الدولي رقم )

 معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدماً. (22رقم ) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 بعد تطبيقها موعد يحن لم التي التفسيراتو لةوالمعدّ  الجديدة ريالمعاي (ج

      2019يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 عقود اإليجار. (16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 حالة عدم التأكد حول المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل.  (23الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )تفسير لجنة تفسيرات المعايير 

 

  اإليجار عقود -( 16) رقم المالية للتقارير الدولي معيارال

ً تقريب اإليجار عقود بجميع اإلعتراف إلى هذا وسيؤدي 2016 يناير في (16) رقم المالية للتقارير الدولي معيارال إصدار تم  المركز بيان في ا

 عترافاإل يتم الجديد، المعيار بموجب. والتمويلية التشغيلية اإليجار عقود بين اإلختالفات إلغاء سيتم حيث ،المرحلي الموحد المختصر المالي

 ذاتتلك و األجل قصيرة اإليجار عقود هي الوحيدة اتاإلستثناء إن .اإليجارات لدفع المالي والمطلوب( المستأجر البند استخدام في الحق) باألصل

 .المنخفضة القيم

 

إيجارات  تعهدات المجموعة لدى ،التقرير إعداد تاريخ في كما. للمجموعة التشغيلية اإليجار عقود بشكل أساسي على محاسبة المعيار سيؤثر

 المدفوعاتب الخاصة والمطلوبات بالموجودات عترافاإل على التعهدات تأثير مدى بعد المجموعة تحدد لم ذلك، ومع. لإللغاء قابلة غير تشغيلية

 .النقدية التدفقات وتصنيف المجموعة ربح على ذلك أثر سيكون وكيف المستقبلية

 

 المحاسبية السياسات في التغييرات    .أ3

 

 التطبيق أثر – (15) رقم المالية للتقارير الدولي معيارال (أ

 الدولي يالمحاسب معيارال محل حل وقد اإلعتراف باإليرادات، يتم ومتى كم لتحديد شامالً  إطاراً ( 15) رقم المالية للتقارير الدولي معيارال وضع

 .الصلة ذات والتفسيرات "المقاوالت عقود"( 11) رقم الدولي يالمحاسب معيارالو "اإليرادات" (18) رقم

 

 عدم المجموعة اختارت.2018 يناير 1 مناً عتبارإ العمالء مع العقود إيرادات من( 15) المالية للتقارير الدولي معيارال بتطبيق المجموعة قامت

 الرصيد ضمن اإلعتراف بها سيتم نتقالاإل بتاريخ المتداولة والمطلوبات للموجودات دفتريةال القيم على تعديالت أيةلكن و المقارنة، ارقام تعديل

 .مسيطرةال غير وحقوق الملكية المدورة لألرباح فتتاحياإل

 

 .المجموعة على( 15) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق أثريظهر  أدناه موضح هو كما
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 المحاسبية السياسات في التغييرات    .أ3

 تتمة(( التطبيق أثر –( 15) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار (أ
 

بمبلغ  المدورةزيادة األرباح  أدى إلى 2018يناير  1( كما في 15صافي األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ) إن

 ألف لاير قطري: 4.004 مسيطرة بمبلغالغير  حقوق الملكية إنخفاضو، لاير قطري ألف 229.906

 مسيطرةال غير حقوق الملكية المدورة رباحاأل التفاصيل

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 6.532.272 12.000.973 (2017 ديسمبر 31) الختامي الرصيد

   باإليرادات اإلعتراف عند األثر

 -- 408.149 النقل خدمات( 1

 (195) (70.497) العمالء والء برنامج( 2

 303 1.519 محمول هاتف بيع أثر( 3

 (2,871) 4,426 تصالاإل رسوم( 4

 13.444 77.562 العناصر متعددة ترتيبات( 5

 (54.607) (97.724) ( رسوم اشتراك الصوت والرسائل القصيرة و البيانات6

 (26) (461) زمنية فترة مدى على بها معترف اخرى إيرادات( 7

 -- 94.853 أثر التغير للشركة الزميلة( 8

   بالتكلفة اإلعتراف على األثر

 -- (408.149)  النقل خدمة تكلفة( 1

 30.817 128.376 طراف األخرىألا وعمولة التركيب، تكلفة( 2

 5.369 103.132 العمالء والء برنامج (3

 (291) (1.461) محمول هاتف تكلفة أثر( 4

 (6,706) (15,232) زمنية فترة مدى على بها معترف أخرى تكاليف( 5

 (319) (6.211) إمتيازات ورسوم على صافي األثر  (6

 11.303 12.042 ذو العالقة الضريبي التأثير( 7

 (225) (418) التمويل تكلفة صافي( 8

)بعد تعديالت المعيار الدولي  2018يناير 1الرصيد كما في 

 ((15للتقارير المالية )

 

12.230.879 

 

6.528.268 

 

 الشامل األخرىبنود الدخل و المرحلي الربح أو الخسارة المختصر الموحدالتأثير على بيان 

 2018 يونيو 30 في المنتهية اشهر الستة لفترة

 تعديالتال سابقاً  إدراجهاكما تم   

 بدون تطبيقالمبالغ 

معيار الدولي ال

المالية رقم  للتقارير

(15) 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

     

     العمليات المستمرة 

 911.056.15 860.227 177.284.15  اإليرادات 

 (593.941.5) (947.179) (540.121.6)  تشغيل  اتفومصر

 (485.189.3) 665.46 (820.142.3)  مصاريف بيع، عمومية و إدارية

 169.163 (445.1) 724.161  بالصافي –رادات أخرى يإ

 (469.282) 736 (733.281)  إمتيازات ورسوم

 (416.235) (613.26) (029.262)  ضريبة الدخل
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 المحاسبية السياسات في التغييرات    .أ3

 

 .2018يناير  1من  اً بتداءإ السياسات المحاسبية المطبقة –العمالء  مع ( اإليرادات من عقود15المالية رقم ) معيار الدولي للتقاريرال (ب

 النقل خدمات من اإليرادات

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

 .النقل خدمات وتكاليف إيرادات في زيادة التغيير هذا عن نتجولقد . جماليإ أساس على

 

 العمالء والء نقاط

 وعليه سوف يتم المحاسبة عن 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

 

 حق تمنح ألنها وجود إلتزام إلى أدت العمالء والء نقاط فإن( 15) رقم المالية للتقارير الدولي معيارال على اً بناء أنه المجموعة توصلت

على  الوالء لنقاط المستقل البيع سعر أساس على ءالعمال والء نقاط لمطلوبات المعاملة سعر من جزء المجموعة تخصص. للعميل جوهري

 .صالحيتها تنتهي أو النقاط تصرف حتى عقد اتبمطلوب اإلعتراف يتم أن

 

 المضافة القيمة خدمات

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

 اتباإليراد عترافاإل وسيتم )أي ليس وكيل( الرئيسي الدور ستمثل أنهاب المجموعة فيما يتعلق بهذا النوع من الخدمات توصلت. مضافة

 .إجمالي أساس على

 
 تصالإلا رسوم

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

 .الخدمة تقديم فترة خالل بها عترافاإل وأن يتم المعاملة سعر من جزء تعتبر أن يجب إلتزام أداء منفصل تعتبر ال التي

 

 (محمول هاتف إلى باإلضافة محمول هاتف خط عقد) العناصر متعددة ترتيبات

ً  المسلمة المدعومة المنتجات مع العناصر متعددة ترتيبات وجود حالة في أنهعلى  المجموعة توصلت  تسليمه يتم الذي العنصر فإن ،مقدما

 أو خدمات مقابل لمتحصالت المجموعة حقوق التعاقدية موجوداتال تمثل. تعاقدي بأصل عترافاإل سيتطلب( المحمول الهاتف مثل) مقدماً 

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

 

 التسويقية والمصاريف أخرى أطراف لتجار والعموالت التركيب تكلفة

 لإللتزام تكاليف تكبد أو عقد على للحصول اإلضافية التكاليف تستوفي تعريف التركيب وتكاليف العموالت تكاليف بأن المجموعة توصلت

 لتقييم التعاقدية الموجودات تخضع .نهج المحفظة حسب على اطفائها يتم تعاقد كموجودات التكاليف تلك برسملة المجموعة قامت . بالعقد

ً  القيمة تدني   (.9) رقم المالية لتقاريرل الدولي معيارال متطلباتل وفقا

 

 مويل الهاالتم عنصر

 كلذ في بما إلجماليا لمعاملةا رسع تثباإ ميتو دلعقا رةفت لخال بمناس ويسن دةفائ ربسع دئوالفا تفاروبمص رفتعت أن عةولمجما ررتق

 .للعميا لیإ داتلمعا متسلي دعن التمويلعنصر 
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 المحاسبية السياسات في التغييرات    .أ3

 

 .2018يناير  1من السياسات المحاسبية المطبقة إبتداءاً  –( اإليرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 التعاقدية اتبالموجودات والمطلو

 عرض وسيتم العقد مستوى على وليس األداء إلتزامات مستوى على التعاقدية اتبوالمطلو الموجوداتب عترافاإل سيتم أنهب المجموعة قررت

 .المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات في منفصل بشكل التعاقدية اتبوالمطلو الموجودات من كل

 

 والعروض الخصومات

 .التعاقد فترة خالل أو التعاقد عند بها عترافاإل يتم قد والتي لعمالئها، مختلفة وعروض خصومات المجموعة تقدم

 

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

 .المدورة لألرباح فتتاحياإل الرصيد في إنخفاضزيادة / و ةتعاقدي اتبموجود

 
 العقدتعديالت 

بإستخدام طريقة عملية كما هو موضح بفقرة وذلك ل، بأثر رجعي معدّ ف( 15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )قامت المجموعة 

، والذي بناءاً عليه ال تحتاج 2018يناير  1فيما يتعلق بالعقود التي يتم تعديلها قبل  (15المالية رقم )(( من المعيار الدولي للتقارير ج)5)ج

ً العقود.  تعديالت يخص إلى تعديل العقد فيماالمجموعة  قررت المجموعة عرض األثر اإلجمالي لجميع التعديالت التي  عن ذلك عوضا

سعر  وزعتسعر المعاملة. ج(  تقامت المجموعة بأداء اإللتزام أو لم تقم بذلك. ب( حدد حين: أ( تكون عرضهاو 2018يناير  1حدثت قبل 

 المعاملة. 

  

الجزء غير المؤدى و الجزء لتحديد ، 2018 يناير 1 في بعد تستكمل لم التي العقود جميع تم إعادة تقييم ،العملية الطريقة هذه ستخدامإل نتيجة

 . مدورةال لألرباح فتتاحياإل الرصيد في تم تعديله( المؤجلة اإليرادات في وزيادة اإليرادات تخفيض) األثر وكان ،من اإللتزام المؤدى

 

 الربح أو الخسارة:  بيان األثر على .1

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

الربح أو الخسارة المختصر  ( فإن التالي يمثل األثر على بيان18إذا كان قد تم عرض التعديالت أدناه حسب معيار المحاسبة الدولي )

 الموحد المرحلي:

 2017 

 ألف لاير قطري 

  

 (161.874) إيرادات

 40.469 مصروفات ضريبة الدخل

 (121.405) صافي األثر
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 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغييرات  .أ3
 

 )تتمة(. 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة إبتداءاً من  –( اإليرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (ب

 

 األثر على بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي   .2
 

( كان كما 15) األثر المتراكم للتعديالت التي تمت على بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقمإن 

 يلي:

 2018يناير  1كما في 

 

 31الرصيد كما في  

 2017ديسمبر 

 

 التعديالت

 1الرصيد كما في 

 2018يناير 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

    

 377.153 161.874 215.279 إيراد مؤجل 

 57.704 40.469 17.235 ضريبة مؤجلة 

 3.188.978 (121.406) 3.310.384 أرباح مدورة

 
( كان إيضاح أثر التطبيق على بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي وعلى بيان 15رقم )بالتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

 الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي كما يلي:

 

 2018يونيو  30كما في 

 تم إدراجةكما  

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

 (15المالية رقم )

 

 

 

 التعديالت

المبالغ دون تطبيق 

الدولي  معيارال

للتقارير المالية رقم 

(15) 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

    

 334.438 (41.530) 375.968 إيراد مؤجل 

 142.769 (10.316) 153.085 ضريبة مؤجلة 

 2.729.410 31.214 2.698.196 أرباح مدورة

 
المتعلقة بالبيانات المستخدمة، و المتبقية ، يتم تعديل اإليرادات المؤجلة2018يناير  1قبل عند تطبيق طريقة عملية لجميع تعديالت العقود التي حدثت 

 األرباح المدورة، بما في ذلك أثر الضرائب المؤجلة. ضمن
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 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغييرات     .أ3
 

 )تتمة(. 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة إبتداءاً من  –العمالء ( اإليرادات من عقود مع 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (ب

 األثر على بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي .3

 

 2018يونيو  30المنتهية في  الستة أشهر للفترة

  

 

 كما تم إدراجه سابقاً 

 

 

 التعديالت

معيار الالمبالغ دون تطبيق 

رقم  الدولي للتقارير المالية

(15) 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

    

 2,810,836 (118.243) 2,929,079 إيرادات

 (3,085,450) -- (3,085,450) مصروفات التشغيل 

 66,264 29.627 36,637 مصروفات ضريبة الدخل

 (208,350) (88.616) (119,734) صافي األثر

 

 التطبيق أثر – المالية األدوات( 9) المالية للتقارير الدولي المعيار (ج

. مالية غير بنود بيع أو لشراء العقود وبعض المالية والمطلوبات الموجودات وقياس لتحديد متطلبات المالية األدوات( 9) المالية للتقارير الدولي المعيار يقدم

 ".والقياس عترافاإل": المالية األدوات( 39) رقم الدولي المحاسبي المعيار محل المعيار هذا يحل

 

 إدراج وتم المقارنة، رقامإ تعديل عدم المجموعة ختارتإ. 2018 يناير 1 من إبتداءاً ( 9) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بتطبيق المجموعة قامت

وحقوق  العادلة القيمة إحتياطيولألرباح المدورة  فتتاحياإل الرصيد ضمن المالية والمطلوبات للموجودات الدفترية القيم علىفي تاريخ التطبيق  التعديالت

 .مسيطرةالملكية غير ال

 

 لاير ألف 25.153 بمبلغ المدورة األرباح في زيادة هو 2018 يناير 1 في كما( 9) رقم المالية للتقارير الدولي معيارال تطبيق من الناتج األثر صافيإن 

 لاير ألف 24.007 لغببم وإنخفاض في حقوق الملكية غير المسيطرة قطري لاير ألف 120.818 بمبلغ العادلة القيمة حتياطيإ وإنخفاض في قطري،

 :قطري
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 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغييرات   .أ3

 )تتمة(. 2018يناير  1المطبقة إبتداءاً من السياسات المحاسبية  –( اإليرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (ب

 المرحلي  الموحد المختصر الخسارة أو الربح بيان على األثر .3
 

 المدورة األرباح تفاصيلال

 حقوق الملكية

 مسيطرةال غير

 القيمة حتياطيإ

 العادلة

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

    

  522.873 6.528.268 12.230.879 (2017ديسمبر  31)كما في الرصيد الختامي 

    

    :القياس وإعادة التصنيف إعادة على األثر

 إلى للبيع متاحة إستثمارات من( الملكية حقوق) مالية ستثماراتإ (أ

 األخرى الشامل الدخلبنود  خالل من العادلة بالقيمة إستثمارات
 

 

127,119 

 

 

(1,957) 

 

 

(123,233) 

 إلى للبيع متاحة إستثمارات من( الملكية حقوق) مالية إستثمارات (ب

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة إستثمارات

 

29.087 

 

16,961 

 

2.415 

    

    :المتوقعة اإلئتمان خسائر على التطبيق أثر

 -- (36.894) (116,265) مدينة تجارية ذمم (أ

 -- (892) (1.091) إيرادات إشتراكات غير مفوترة (ب

 -- (680) (801) أرصدة مدينة أخرى (ت

 -- 953 78 شركات إتصاالت دوليةمن مبالغ مستحقة  (ث

 -- (155) (162) موجودات عقود مؤجلة (ج

 -- (204) (10.168) بنكية ودائعأرصدة و (ح

 --  (45) غير تجارية –ذمم مدينة من حكومة قطر  (خ

 -- (49) (575) فوائد قروض (د

 -- (1.090) (2.024) األثر الضريبي ذو العالقة  (ذ

) بعد تعديالت المعيار الدولي للتقارير  2018يناير  1الرصيد كما في 

 ( (9المالية رقم )

12.256.032 6.504.261 402.055 

 

 على بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى المختصر الموحد المرحلي األثر

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهثة في 

  

 

 سابقاً  تم إدراجةكما 

 

 

 التعديالت

معيار الالمبالغ بدون تطبيق 

الدولي للتقارير المالية رقم 

(9) 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

    العمليات المستمرة 

 (6.120.995) 545 (6.121.540) التشغيل اتفومصر

 (3.028.049) 114.771 (3.142.820) مصاريف بيع وعمومية وإدارية 

 156.673 (5.051) 161.724 يالصافي –أخرى  إيرادات

 (259.466) 2.563 (262.029) ضريبة الدخل
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 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغييرات .أ3

 )تتمة(. 2018يناير  1إبتداءاً من السياسات المحاسبية المطبقة  –( اإليرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (ب

 )تتمة(المرحلي  الموحد المختصر الخسارة أو الربح بيان على األثر .3
 

ً  األصلية القياس فئات أدناه المرفقة وااليضاحات التالي الجدول يبين  الدولي المعيار بموجب الجديدة القياس وفئات (39) رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

 .2018 يناير 1 في كما للمجموعة المالية الموجودات فئات من فئة لكل (9) المالية للتقارير

 

 

 

 

 إيضاح

 حسب األصلي التصنيف

 الدولي المحاسبة معيار

 (39) رقم

 حسب الجديد التصنيف

 للتقارير الدولي معيارال

 (9) رقم المالية

 صليةاأل الدفترية القيمة

 المحاسبة معيار حسب

 (39) رقم الدولي

 حسب الحالية القيمة

 للتقارير الدولي معيارال

 (9) رقم المالية

 قطري لاير ألف قطري لاير ألف    

      المالية الموجودات

أدوات  في ستثماراتإ

 الملكية حقوق

 أ

 للبيع متاحة

 العادلة بالقيمة مالية وات أد

 الشامل الدخلبنود  خالل من

 ىخراأل

 

812.933 799.653 

أدوات  في ستثماراتإ

 الملكية حقوق

 خالل من العادلة بالقيمة ب

 الخسارة أو الربح

 من العادلة بالقيمة إلزامي

 63.672 -- الخسارة أو الربح خالل

 وأرصدة تجارية ذمم

 أخرى مدينة

 ج

 7.756.023 7.912.601 المطفأة بالتكلفة مدينة وذمم قروض

 18.380.322 18.390.694 المطفأة بالتكلفة مدينة وذمم قروض  النقد وشبه النقد
 

 
ً . ستراتيجيةإ ألغراض الطويل المدى على بها حتفاظاإل المجموعة تنوي التي ستثماراتاإل تلك الملكية حقوق إستثمارات تمثل (أ  معيارال به يسمح لما وفقا

 الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة إستثماراتك األولي التطبيق تاريخ في ستثماراتإلا هذه بتصنيف المجموعة قامت ،(9) رقم المالية للتقارير الدولي

 الموحد المختصر الخسارة أو الربح بيان ضمن اإلستثمارات بتلك الخاص المتراكم العادلة القيمة حتياطيإ تصنيف إعادة يتم لن. ىخراأل الشامل

 .المرحلي

ً  (ب  علىمراقب كان  أدائهاو العادلة القيمةب مدرجة كانت ألنها وذلككمتاحة للبيع  المالية ستثماراتاإل هذه تصنيف تم ،(39) الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

ً مالزإ الموجودات  هذه تصنيفتم . األساس هذا  .(9) قمر لماليةا يررللتقا ليولدا رللمعيا فقاًو ةرلخساا أوالربح  لخال نم لةدلعاا بالقيمة يا

ً  اھتصنيف مت لتيا رىألخا المدينة واألرصدة التجارية ممذلا (ج  تم تصنيفها اآلن (39) مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا بجوبم مدينة وذمم روضکق سابقا

 ألرباحل اإلفتتاحي الرصيد ضمنو اإلعتراف بها  المدينة الذمم لتلك قطري لاير ألف 364بلغت ضافية إتم تكوين مخصصات تدني  .ةفأطلما بالتکلفة

 .(9) المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق عند 2018 يناير 1 في المدورة

 

 2018 يناير 1 في المفعول سارية المحاسبية السياسات – المالية األدوات( 9) رقم المالية للتقارير الدوليالمعيار  (د
 

 االخرى المالية والموجودات ستثماراتإلا

 التصنيف

 :التالية القياس فئات حسب الماليةموجوداتها  بتصنيف المجموعة قامت ،2018 يناير 1 في

 قياسها يتم التي  ً  و ؛( الخسارة أو الربح خالل من أو ىاالخر الشامل الدخلبنود  خالل من إما) العادلة بالقيمة الحقا

 المطفأة بالتكلفة قياسها تم التي. 
 

 تغييرات أي تطرأ لم. النقدية للتدفقات التعاقدية الشروط تحليل إلى باإلضافة المالية الموجودات إلدارة أعمالها لنماذج مفصل بتحليل المجموعة قامت

.المالية المطلوبات وقياس تصنيف على
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 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغييرات    .أ3

 )تتمة( 2018 يناير 1 في المفعول سارية المحاسبية السياسات – المالية األدوات( 9) رقم المالية للتقارير الدوليالمعيار  (د

 القياس

 العادلة بالقيمة ةمدرج غيرها أن حالة في ،مضافاً إليها العادلة بالقيمة ةالمالي اتالموجود بقياس المجموعة تقوم األولي، عترافاإل عند

 الموجودات معامالت تكاليف تكبد يتم. تلك الموجودات المالية قتناءإ إلى مباشرة تنسب التي المعاملة تكاليف الخسارة أو الربح خالل من

 .المرحلي الموحد المختصر الخسارة أو الربح بيان في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المدرجة المالية

 

 السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:تنطبق 

 وأالربح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الخسارة

  ً بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بصافي األرباح  يتم قياس هذه الموجودات الحقا

  الربح أو الخسارة. ضمنرباح األفوائد أو إيرادات توزيعات الوالخسائر، بما في ذلك 

 مشتقات المصنفة كأدوات تحوط.ال( أدناه 3) إيضاحالرجاء الرجوع إلى 

ً يتم قياس هذه الموجودات   المطفأةموجودات مالية بالقيمة   ميتستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إبالتكلفة المطفأة ب الحقا

عتراف إل(. يتم اهناأد( 2) إيضاح) لقيمةا تدني رخسائ خالل نم ةفأطلما لتکلفةا خفض

الربح  ضمنالقيمة  وتدني عمالت أجنبيةتحويالت أرباح أو خسائر بإيرادات الفوائد و

الربح  ضمن من إستبعاد اإلستثمارات ةيتم اإلعتراف بالربح أو الخسار. أو الخسارة

 أو الخسارة.

دين بالقيمة العادلة من خالل ال في أدوات إستثمارات

 األخرىبنود الدخل الشامل 

ً  يتم قياس هذه الموجودات  ستخدام إإيرادات الفوائد المحتسبة ب إنبالقيمة العادلة.  الحقا

يتم في القيمة  تدنيوال عمالت أجنبية تحويالت أرباح أو خسائرطريقة الفائدة الفعلية و

والخسائر ألرباح اصافي الربح أو الخسارة. يتم اإلعتراف ب ضمنبها اإلعتراف 

األرباح ستبعاد، يتم إعادة تصنيف . عند اإلىخرالشامل األ بنود الدخل ضمناألخرى 

 إلى الربح أو الخسارة. ىخرالدخل الشامل األبنود  ضمنوالخسائر المتراكمة 

بنود  إستثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل

 الدخل الشامل األخرى

توزيعات األرباح كدخل ب اإلعترافبالقيمة العادلة. يتم  الحقا يتم قياس هذه الموجودات 

سترداد جزء من إالربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح  ضمن

بنود  ضمنو الخسائر الصافية األخرى أيتم اإلعتراف باألرباح ستثمار. تكلفة اإل

 ل األخرى مالدخل الشا

 
 الملكية حقوق أدوات

ً  المجموعة تقوم  القيمة وخسائر أرباح عرض المجموعة إدارة قررت إذا. العادلة بالقيمة الملكية حقوق ستثماراتإ جميع بقياس الحقا

ً  تصنيفهال إعادةفإنه لن يكون هناك  ،ىخراأل الشامل الدخلضمن بنود  الملكية حقوق في ستثماراتلإل العادلة  خسائر أو رباحأل الحقا

 الخسارة أو الربح بيان ضمن االستثمارات هذه من األرباح بتوزيعات عترافاإلسيستمر  .الخسارة أو الربح ضمن العادلة القيمة

 .األرباح هذه ستالمإ في المجموعة حق ينشأ عندما أخرى كإيرادات

 

 خرىاأل (الخسائر) األرباح في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة في بالتغيرات عترافاإل يتم

)وأية مبالغ مستردة  قيمةال تدني خسارة دراجإ يتم ال. حسبما يقتضيه الحال المرحلي الموحدالمختصر  الخسارة أو الربح بيان ضمن

 عن منفصل بشكل ىخراأل الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة المتعلقة باإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية والمقاسة منها(

 .العادلة القيمة في األخرى التغيرات
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 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغييرات    .أ3
 

 )تتمة( 2018 يناير 1 في المفعول سارية المحاسبية السياسات – المالية األدوات( 9) رقم المالية للتقارير الدوليد(    
 

 المالية موجوداتال قيمة تدني

 خسائر" بنموذج )39( رقم الدولي المحاسبي المعيار في " المتكبدة الخسارة" نموذج )9( رقم المالية للتقارير الدولي معيارال يستبدل

ً  الجديد القيمة تدني نموذج ينطبق". المتوقعة اإلئتمان . التعهداتو القروض وضمانات المصرفية والودائع المدينة الذمم حسابات على أيضا

 .المتوقعة االئتمان خسائر لقياس مبسطال نهجال بتطبيق المجموعة قامت

 

 االئتمان مخاطر في الجوهرية الزيادة

 تقييم وخبرة لها التاريخية الخبرة على اً بناءالكمية والنوعية والتحليالت  معلوماتال الحسبان في المجموعة تأخذ تعثرال مخاطر تحديد عند

 .للمستقبلتطلعية  معلومات باإلضافة إلى االئتمان

  اإلفتراضي اإلحتمال هيكل مصطلح توليد 

 مع التعثر إحتمالية تقديرات تضعرضات خطر لتعتكوين تقديرات و جمعها يتم التي البيانات لتحليل إحصائية نماذج المجموعة تستخدم

 عبر الرئيسية الكلي االقتصاد عوامل في والتغيرات تعثراألساسية لل معدالتال في التغيرات تحديد التحليل هذا يتضمن. الوقت مرور

 .للمجموعة الجغرافية المناطق مختلف

 

 المخاطر وإدارة والتقديرات حكاماأل في التعديالت

 المالية اإلستثمارات تصنيف

المجموعة ما إذا كان يجب تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالقيمة العادلة من تحدد ، ماليةإستثمارات عند شراء 

 يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. كموجودات مالية ى أوالدخل الشامل االخربنود خالل 

 

 .الماليةستثماراتها إ( بشأن تصنيف 9المالية رقم ) معيار الدولي للتقاريرتتبع المجموعة تعليمات ال

 

 كتقديرات هامة (SPPIصل المبلغ )أعلى  والفائدةأصل المبلغ  ومدفوعاتنماذج االعمال 

( المتعلقة بالموجودات SPPIصل المبلغ )أمدفوعات أصل المبلغ والفائدة على يار نماذج االعمال المناسبة وتقييم متطلبات تخإإن تحديد 

المختصرة الموحدة المرحلية. تم اإلفصاح عن تفاصيل تصنيف  وله اثر جوهري على البيانات الماليةالمالية قد تتطلب حكم محاسبي هام 

 "أ"( )ج(. 3المجموعة للموجودات المالية في إيضاح رقم )
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 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغييرات    .أ3

 )تتمة( 2018 يناير 1 في المفعول سارية المحاسبية السياسات – المالية األدوات( 9) رقم المالية للتقارير الدوليد(    

 )تتمة( المخاطر وإدارة والتقديرات حكاماأل في التعديالت

 

 االئتمان المتوقعةخسائر قياس مخصص 

 ىخرالدخل الشامل األ بنود بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خاللقاسة الماالئتمان المتوقعة للموجودات المالية خسائر قياس مخصص 

حتمالية تعثر العمالء والخسائر إئتماني )قتصادية المستقبلية والسلوك اإلفتراضات هامة حول الظروف اإلإستخدام نماذج معقدة وإيتطلب 

 الناتجة عن هذا التعثر(.

 

 ، مثل:أيضاً االئتمان المتوقعة يتطلب عدد من األحكام الهامة خسائر تطبيق متطلبات المحاسبة لقياس إن 

 االئتمان؛ مخاطر في الكبيرة الزيادة معايير تحديد 

 المتوقعة؛ االئتمان خسائر لقياس فتراضاتواإل المناسبة النماذج ختيارإ 

 من بها يرتبط وما األسواق أو المنتجات أنواع من نوع لكل المستقبلية للسيناريوهات النسبية حتماليةواإل العدد تحديد 

 و المتوقعة؛ االئتمان خسائر

 المتوقعة االئتمان خسائر قياس ألغراض المماثلة المالية الموجودات من مجموعات إنشاء. 

 طرف أساسي مقابل وكيل

 العميل من خالل:  تم اإللتزام بها تجاهوكيل في كل ترتيب لتقديم سلعة أو خدمة  وإذا كانت تمثل طرف أساسي أ فيماتحدد المجموعة 

 للعميل؛ و تزويدها يتم تحديد السلع أو الخدمات التي س  (أ)

 للعميل.  نقلهاما إذا كانت تتحكم المجموعة في السلعة أو الخدمة المحددة قبل فيتقييم  (ب)

 

 اإللتزامأداء يكون للعميل، في حين أنها تكون وكيل حين  نقلهاإذا كانت تتحكم في السلعة أو الخدمة قبل  يتكون المجموعة طرف أساس

 السلعة أو الخدمة المحددة لطرف آخر.  نقلترتيب  وللمجموعة ه

 

 اإلعتراف باإليراد

بمرور الوقت إذا تحققت إحدى الخصائص التالية، أما بخالف ذلك فيتم اإلعتراف اإليرادات تأخذ اإلدارة في إعتبارها اإلعتراف ب

 : محددة باإليراد في نقطة زمنية

 المقدمة من المجموعة ويستخدمها في نفس الوقت الذي تقدم فيه؛يستلم العميل المنفعة  (أ)

 تلك الموجودات.  عزيزتم خلق او تيالموجودات التي يتحكم بها العميل عندها  يعززإذا كان أداء المجموعة يخلق او (ب)

العمل ستخدامات بديلة بالنسبة للمنشأة و للمنشأة حق ملزم للحصول على مقابل إيؤدي أداء المجموعة إلى خلق موجودات لها  (ج)

 حتى تلك اللحظة. المؤدى
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 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغييرات    .أ 3

 رسملة التكاليف 

 الشروط التالية: كانت تلك التكاليف تتوافق مع التكاليف المتكبدة للوفاء بالعقد إذا من خالل  اتتحدد اإلدارة ما إذا كانت ستعترف بالموجود

 .من قبل المجموعة بشكل خاص هترتبط التكاليف بشكل مباشر لعقد أو عقد متوقع يمكن تحديد (أ)

 في المستقبل؛ و  للوفاء بأداء اإللتزامموارد المجموعة التي ستستخدم في  تعززتولد التكاليف أو  (ب)

 التكلفة. إسترداديتوقع  (ج)

 

 للعميل.تلك الموجودات السلعة أو الخدمة الخاصة بمع نقل  بالتزامن يتم إطفاء هذه الموجودات بشكل منتظم

 

السنوية للمجموعة كما في وللسنة وحدة المفي البيانات المالية  ح عنهاالمفصتتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك 

 ستثناء ما يلي:إ، ب2017ديسمبر  31المنتهية في 

 

 قياس مخاطر االئتمان

 ةيونسب، ونسب الخسارة المرتبطة بها، التعثرحتمالية إبمن التقديرات فيما يتعلق  إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة الموجودات يتطلب مزيداً 

( EADالتعثر ) دعن اإلئتماني رضلتعاقيمة و( PD)التعثر حتماليةإ دامستخإب نالئتماا طرمخا سبقيا عةولمجما ومتقالتعثر بين األطراف. 

 (.LGD)الناتجة عن التعثر رلخسائوا

 

 تقييمات الجودة االئتمانية

 .2018 يونيو 30في Moodyجدول تصنيفها االئتماني الداخلي وفقًا لمقياس التصنيف الخاص بـ  بتوفيق المجموعةقامت 

 

  بالصافي -خرى أ )مصاريف( / إيرادات .4

  
 

 

 

 

 

 

 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو

 2018 2017 2018 2017 

 )مراجعة( )مراجعة( 

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

     

 84,514 (157,634)  2.836  (329.822) بالصافي  – )خسائر( / صرف عمالت أجنبية أرباح

  27.418  11.273  10.273  169 توزيعات أرباح

  15.542  14.851  8.647  7.211 إيراد إيجار

  (10.380)  7.790  (2.015)  4.064 بالصافي – التغير في القيمة العادلة للمشتقات

أرباح إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و 

 -- 6.219 الخسارة 

 

5.051 

 

-- 

 -- 235.969 --  235.969 فقدان السيطرة على شركة تابعة بعدربح القيمة العادلة 

 (42.150) 44.424 (15.774) 10,135 إيرادات/)مصاريف( متنوعة

 (66.055)  3.967  161.724  74.944  
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 إمتيازات ورسوم .5

 

ً المصادر المحددة من صافي  (%12: 2017) %12 مان بنسبةلحكومة سلطنة ع  الدفع مستحقة ال متيازاإلرسوم حتسب ت   (1)  لإليرادات مسبقا

  .التشغيل ومصروفات

من عمليات المجموعة  تحققالمعلى صافي الربح ( %12،5: 2017) %12،5بنسبة  كرسوم صناعية تقوم المجموعة بوضع مخصص (2)

 قطر. دولة في

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة لالمدفوعة  (ش.م.ك) المتنقلةتصاالت إلشركة الوطنية لالمساهمات  نإ (3)

 رسوم قانونية أخرى. بند تحتتم إدراجها 

 

 للسهم العائد األساسي والمخفض .6

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

 في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي للسهم.قائمة ن مخففة وال توجد أسهم يحتمل أن تك

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  يونيو

  2018 2017 2018 2017 

 (مراجعة) )مراجعة(  

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

      

 151,870 153,550  75,788  77,379 (1) إمتياز

 129,949 119,347  62,801  63,076 (2) رسوم صناعية

 15,246 8,836  7,126  3,344 (3) رسوم قانونية أخرى

  143,799  145,715  281,733 297,065 

 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 يونيو

 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 يونيو

 2018 2017 2018 2017 

 )مراجعة( )مراجعة( 

     

 1.096.780 688.921  512.667 202.874 ربح الفترة المنسوب لمساهمي الشركة األم )ألف لاير قطري(

 320.320 320.320  320.320  320.320 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 3،42 2،15  1،60 0،63 العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري(
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 ومعداتآالت وممتلكات  .7

 

 30كما في ك. إلتفاق مع البنك المحلي في العراق، تم بموجبه إستالم عقارات بقيمة مقابلة لما تم إيداعه من قبلها في البن توصلت آسياسيل   )أ(

ألف ريـال قطري. حالياً،  440.440، إستلمت آسياسيل قطع أراضي ومباني تقع في مدن بغداد والسليمانية بقيمة إجمالية بلغت 2018يونيو 

إلى طرف ذو عالقة آلسياسيل وسيتم نقلها تحت إسم آسياسيل عند اإلنتهاء من اإلجراءت القانونية،  الموجوداتلتلك  قانونيةتم نقل الملكية ال

علماً بأن المجموعة حصلت على خطاب تعويض من الطرف ذو العالقة يفيد بأن هذه الموجودات تقع تحت سيطرة المجموعة وسيتم نقل 

 اإلجراءات القانونية.ملكيتها عند اإلنتهاء من 

 

 وشهرة موجودات غير ملموسة .8

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 )معدّلة(  

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

   

 29.617.154  28.804.983 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

 1.262.563  1.141.163 إضافات

 -- (3.040) إستبعادات

 35.607 (1,442) إعادة تصنيف

 (1.946.690)  (1.000.255) إطفاء للفترة / للسنة

 8.265 -- إسترداد تدني القيمة

 (155.886) (578.640) عملة تعديالت فروقات

 (16.030) -- معاد تصنيفها كموجودات محتفظ بها برسم البيع 

 28.804.983 28.362.769 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 

عندما  .والمعدات، اآلالت الممتلكاتتحت بند  قيد التنفيذ الرأسماليةاألعمال  ضمنغير القابلة لإللغاء  اإلستخداممبدئياً إدراج حقوق  يتم  ب((

 .المنشود منها تصبح جاهزة لإلستخداملموجودات غير ملموسة عندما  تنقل الحقاً و اإلعتراف والقياس شروطتستوفي 

 

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 (ةمعدّل)  

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

   

 32.450.005  29.474.307 السنة / صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة

 4.257.992 1.703.456 إضافات

 (510.085) (84.933) إستبعادات

 (35.607) 1.442 تصنيفإعادة 

 (6.464.816)  (3.054.012) للفترة / للسنة  ستهالكإ

 (167.616) (588.602) تعديالت فروقات صرف عملة

 (55.566) -- برسم البيع ودات محتفظ بهامعاد تصنيفة كموج

 29.474.307  27.451.658 السنة / القيمة الدفترية في نهاية الفترة
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 مشروع مشتركشركات و في شركات زميلةإستثمارات  .9

 :المشروع المشتركشركات و ستثمارات المجموعة في الشركات الزميلةإل لخصةيعرض الجدول التالي المعلومات المالية الم

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

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

 1.010.408 1.044.444 الموجودات المتداولة

 2.739.428  2.866.872 الموجودات غير المتداولة

 (792.942)  (789.254) المطلوبات المتداولة

 (2.026.090)  (1.959.256) المطلوبات غير المتداولة

 930.804  1.162.806 صافي الموجودات

 1.188.237  1.110.775 الشهرة 

 2.119.041  2.273.581 القيمة الدفترية لإلستثمارات

 
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 2018 2017 2018 2017 

 )مراجعة( )مراجعة( 

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

  

حصة من إيرادات الشركات الزميلة 

  417.503  463.176 وشركات المشروع المشترك 
 

896.603 

 

839.339 

حصة من نتائج الشركات الزميلة 

بالصافي  –وشركات المشروع المشترك

 (2.070)  210.126 من الضريبة

 

 

191.127 

 

 

9.272 

 
 في كإستثمار لإللكترونيات بيمبريان أرتجاسا( PT) بمعاملة المجموعة قامت التابعة، شركة من شركات المجموعة على السيطرة لفقدان كنتيجة (أ

ً  عرضها تم) أشهر ثالثة آخر خالل زميلة شركة  (.البيع برسم محتفظ كأصل سابقا

إحدى ( بالدخول في إتفاقية بيع وشراء مع طرف ثالث إلستبعاد S.arlللمجموعة، أسيا القابضة لإلنترنت ) ع المشتركوالمشرقامت إحدى شركات  (ب

 والذي نتج عنه اإلعتراف بربح من اإلستبعاد. 2018مايو  8شركاتها التابعة. وتم اإلنتهاء من اإلستبعاد بتاريخ  أكبر

 

 أدوات حقوق الملكية –الموجودات المالية  .10

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 )معدّلة(  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 --  829.300 ىالدخل الشامل االخربنود موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 --  68.723 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 812.933 -- إستثمارات متاحة للبيع

 898.023  812.933 
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 النقد وشبه النقد  .11

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

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 2018 2017 

 )مراجعة( 

 (معدّلة)  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

  16.516.955  17.015.893 أرصدة لدى البنوك ونقد 

  (454.901)  (52.563) تستحق بعد أكثر من ثالث شهور يطرح: ودائع محتجزة

 (871,634)  (826.119) يطرح: ودائع محتجزة

 15,190,420  16.137.211 النقد وشبه النقد 

 

 معامالت غير نقدية: 

  مليون لاير قطري. 72.4بمبلغ  من إحدى البائعين عند الشراء ت ومعداتتكلفة ممتلكات واآلحصلت المجموعة على خصم على 

 في القيمة العادلة كنتيجة  بربحمليون لاير قطري يتعلق  236 إن الربح الناتج عن فقدان السيطرة على إحدى الشركات التابعة الذي بلغ

 إلستبعاد شركة تابعة. 

 رأس المال .12

 2018 2017 

 

عدد األسهم 

 قطري ريـالألف  )باأللف(

عدد األسهم 
 قطري ريـالألف  )باأللف(

     المصرح به

     قطري للسهم ريـال 10أسهم عادية بقيمة 

 5.000.000 500.000 5.000.000 500.000 ديسمبر 31 / يونيو 30في 

     المصدر والمدفوع بالكامل

     ريـال قطري للسهم 10أسهم عادية بقيمة 

 3.203.200 320.320 3.203.200 320.320 ديسمبر 31 / يونيو 30في 

 

  عمالت أجنبية  حتياطي تحويلإ .13

 . الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية تحويل العمالت اتفروقحتياطي التحويل على جميع إمل تيش

 

 ضريبة الدخل .14

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  ستةاللفترة  يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة  

 2018 2017 2018 2017 

 )مراجعة( )مراجعة( 

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

     ضريبة الدخل الحالية

 393.416 324.742 202.483 184.811 مصروفات ضريبة الدخل الحالية

     ضريبة الدخل المؤجلة

 (34.018) (62.713)  8.635  (39.811) متعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

 145.000 211.118 262.029 359.398 
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 توزيعات األرباح .15

  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 2017 2018 :توزيعات أرباح مدفوعة

  )مراجعة(   

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   األرباح المعلنة والموافق عليها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي:

  3،50: 2016لاير قطري للسهم ) 3،50بواقع  2017أرباح موزعة نهائية لسنة 

 1.121.120 1.121.120 لاير قطري للسهم(

 

 قروض وتسهيالت  .61

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 40.144.062  38.415.916 قروض وتسهيالت

 (288.718)  (229.500) يطرح: تكاليف تمويل مؤجلة

 38.186.416  39.855.344 

 

 كالتالي: المرحلي تظهر في بيان المركز المالي المختصر الموحد

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 32.611.650  30.427.127  الجزء غير المتداول

 7.243.694  7.759.289 الجزء المتداول

 38.186.416  39.855.344 

 
 كما يلي: تظهر لقروض وتسهيالت المجموعة المقارنة القيم العادلة والقيم الدفترية إن

 

 القيم العادلة القيم الدفترية

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 )مدققة(   )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري قطريألف ريـال  

     

 28.586.651 28.138.594 27.808.854 28.140.334 نسب ثابتة

 12.349.719 10.280.103 12.335.208 10.275.582 نسب متغيرة 

 38.415.916 40.144.062 38.418.697 40.936.370 
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 أخرى و دائنة ذمم تجارية .17

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 لة()معدّ   

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 3,131,630  2.792.567  ذمم تجارية دائنة

 6,443,633  6.379.236 مصاريف مستحقة الدفع

 371.157  372.237 فائدة مستحقة الدفع

 14.651  14.346 ربح مستحق الدفع مقابل إلتزام تمويل إسالمي

 336.605  449.906 رسوم تراخيص مستحقة الدفع

 451.145  450.221 بالصافي – مبالغ مستحقة لشركات إتصاالت دولية

 45.338  87.486 مالية صافي القيمة العادلة السالبة لمشتقات

 154.462  158.620 (19مطلوبات اإليجار التمويلي )إيضاح 

 133.473  71.295 السهميةالتسوية النقدية للمدفوعات 

 2.429.925  1.849.972 مطلوبات أخرى

 12.625.886  13.512.019 

 

 األخرىالدخل الشامل  بنود .18

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثيةلفترة ل 

 2018 2017 2018 2017 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري لاير قطريألف  ألف لاير قطري 

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح 
     أو الخسارة

     

     اإلستثمارات المتاحة للبيع

 (6.398) -- خالل الفترة  ةالقيمة العادلة الناشئ)خسارة(  / ربح
 

-- 

 

13.766 

 (203) -- (203) -- إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة

 3.055 -- 1.469 -- المّحول إلى الربح أو الخسارة من التدني في القيمة 

 -- (5.132) -- 16.618 

     تحوطات التدفق النقدي

 (62) 321 (194) 13 خالل الفترةناشئة  (خسائرربح/)

   9   (30)  13   (2) أثر الضريبة المؤجلة

 11 (181) 291 (53) 

في القيمة العادلة لتحوطات  حصة من التغيرات

 التدفق النقدي

 

668 

 

(1.984)  2.752 (5.243) 

     عمالت أجنبية  إحتياطي تحويل

 (111.491) (791.485) العمليات األجنبية -فروق صرف عمالت أجنبية 
 

(601.540) 

 

195.501 

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح 
     أو الخسارة

     إحتياطي القيمة العادلة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في 

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود 

 -- (80.742) -- (41.504) الدخل الشامل االخرى

     إحتياطي منافع موظفين

 (30.213) 6.649 (30.370) 1.247 صافي الحركة في إحتياطي منافع موظفين

 7.590 (1.763) 7.590 65 المؤجلةأثر ضريبة الدخل 

 1.312 (22.780) 4.886 (22.623) 

بالصافي من  –للفترة  بنود الدخل الشامل األخرى

 184.200 (674.353) (141.568) (998.830) الضريبة
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 التعهدات .19

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

   لها مخصص يكّونالرأسمالية التي لم  تعهدات التكاليف

 2.610.737 3.067.025 الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في تاريخ التقريرالتكاليف 

   

   اإليجار التشغيلي تعهدات

   :الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية

 481.206 484.663 ال تزيد عن سنة

 1.844.125 1.899.726 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 2.146.811 1.990.664 تزيد عن خمس سنوات

 4.472.142 4.375.053 إجمالي نفقات اإليجار التشغيلي المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير 

   

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 تعهدات اإليجار التمويلي

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري مبالغ تحت إيجارات تمويلية

    :الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 229.308 228.542 ال تزيد عن سنة

 770.458 716.843 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 54.030 76,474 تزيد عن خمس سنوات

 1.021.859 1.053.796 

 (213.288)  (197.624) غير محققةإيرادات تمويلية يطرح: 

 840.508 824.235 القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

   

   القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

 154.462 158.620 الجزء المتداول

 686.046 665.615 الجزء غير المتداول

 824.235 840.508 

   

 253.428 278.632 خطابات إعتماد

 

 والدعاوي القانونية المطلوبات المحتملة  .20

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   المطلوبات المحتملة  (أ)

 654.258 721.489 خطابات ضمان

 2.208 32.338 مطالبات على المجموعة لم يعترف بها كمطلوبات

  القانونية الدعاوي 

لم يتغير موقفها بصورة جوهرية كما  2017ديسمبر  31جميع القضايا الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في إن 

 عة للمجموعة.بمن المنظم المحلي ضد إحدى الشركات التااء المطالبة المحتملة ن، بإستث2018يونيو  30 في
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة .21

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

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

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

عتيادية في شكل تقديم خدمات إتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسهيالت إئتمانية مع مؤسسات ذات عالقة بالحكومة في إطار األعمال اإل

 وخالفها.

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة (أ)

)ش.م.ق.ع.(، )"المجموعة"(. المسيطر  Ooredooم.م( هي الشركة األم لشركة ( فإن شركة قطر القابضة )ذ.1كما هو مذكور في اإليضاح رقم )

 عليها من قبل جهاز قطر لإلستثمار.

 

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

دائع والحصول على تسهيالت إئتمانية. إن كافة هذه المعامالت تقوم على أساس تجاري بحت في إطار تتضمن تقديم خدمات إتصاالت وإيداع و

  .ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة حكومية مؤسساتو الشركة بين الهامة والمعامالت األرصدة يلي فيما، النشاط اإلعتيادي لألعمال

  حكومية مؤسساتألف لاير قطري( مستحق من  285.643: 2017ألف لاير قطري ) 311.685التجارية مبلغ الذمم المدينة تتضمن 

 ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة.

 بالحكومة. صلة، وهي هيئة ذات  تصاالتهيئة تنظيم اإلة المدفوعة إلى يرسوم الصناعال( تتعلق ب5إيضاح ة )يرسوم الصناعال 

 

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

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

 تي قامت بها المجموعة مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات اإلتصاالت.المعامالت ال

 

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

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

 أنشطة المجموعة.

يونيو  30أشهر المنتهية في الثالثة قطري لفترة  ريـالألف  87.083 بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة

الستة أشهر ألف ريـال قطري لفترة  184.055 و (2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةالقطري لفترة  ريـالألف  91.112 ) 2018

بلغت مكافآت نهاية الخدمة  و ،(2017 يونيو 30ستة أشهر المنتهية في ريـال قطري لفترة ال ألف 184.475)  2018يونيو  30المنتهية في 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةالقطري لفترة  ريـالألف  3.495 ) 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةالقطري لفترة  ريـالألف  2.804

ستة أشهر المنتهية في لف ريـال قطري لفترة الأ 9.851 ) 2018 يونيو 30ستة أشهر المنتهية في ألف ريـال قطري لفترة ال 7.863 و (2017

 وإدارية". . تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت بند "مصروفات بيع، عمومية(.2017 يونيو 30
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 اإليرادات .22

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

 2018 2017 2018 2017 

 (مراجعة) (مراجعة) 

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

     

 15.297.279 14.090.805 7.730.584 7.003.627 ربح من تقديم خدمات

 809.629 1.049.385 406.940 444.539 بيع معدات إتصال

 152.128 144.581 77.121 73.372 ربح من إيجار معدات

 7.521.538 8.214.645 15.284.771 16.259.036 

 

 المعلومات القطاعية .23

ً أدناه موضحة قطاعات المجموعة الصادر عنها التقرير المتعلقة بالمعلومات إن  "قطاعات التشغيل". ( 8)المالية رقم للمعيار الدولي للتقارير  وفقا

التشغيلي صانع القرار قبل منتظم من بشكل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها  محددة التشغيلية القطاعات أن تكونمعيار يشترط هذا ال

 أدائها.لتخصيص موارد للقطاعات وتقييم  وتستخدمالمجموعة الرئيسي في 

 

ً المجموعة تزاول   المجموعة وموجوداتمعظم إيرادات وأرباح  إن تصاالت والمنتجات ذات الصلة.وهو تقديم خدمات اإل اً من األعمالواحد خطا

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

ً قطاع تعتبر المجموعة في الرئيسي التشغيلي صانع القرار يصدر فيها التقرير إلىالرئيسية التي   التقرير.  هعنيصدر  ا

 

تقوم على  سعارأب تسجل شركات المجموعة مابينالمبيعات  إن موقع شركات المجموعة. في در عنها التقريراصالاإليراد إلى القطاعات ينسب 

 .تجاري بحتأساس 

 

يصدر قطاعات  سبعةعلى المنطقة الجغرافية التي تغطيها، وتضم  ءاً تجارية بنا أعمال وحدات بشكلالمجموعة  تم تنظيم ،اإلدارة ريراتق ألغراض

 كاآلتي:عنها التقرير 

(1) Ooredoo ؛تصاالت محلية ودولية داخل دولة قطرإخدمات  قدمت ،قطر 

 ؛خدمات الهاتف الجوال في العراق تقدم آسيا سيل (2)

، توفر نظم وخدمات الهاتف الجوال في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يتضمن حساب الوطنية لإلتصاالت (3)

 Ooredooالجزائر والوطنية فلسطين و  Ooredooتونس و  Ooredooالكويت و Ooredooالشركة الوطنية لإلتصاالت أرصدة تعود إلى 

المالديف وأطراف أخرى. تعتقد اإلدارة أن الطريقة المستخدمة في عرض بيانات الشركة الوطنية لإلتصاالت ضمن قطاع واحد هي الطريقة 

 كةالمثلى إلعطاء معلومات ذات عالقة لمستخدمي البيانات المالية الموحدة للمجموعة، علماً بأن الشركة الوطنية الكويتية لإلتصاالت هي شر

أن مساهمة عامة مدرجة بالسوق المالي في الكويت وتفصح عن قطاعاتها المختلفة بشكل مفّصل في بياناتها المالية الموحدة التي تصدرها، حيث 

 هذه البيانات متاحة لإلطالع العام.
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 المعلومات القطاعية .23

 

، ونقل البيانات، وخدمات االنترنت صاالت الثابتة والوسائط المتعددةتتصاالت مثل الهاتف الجوال وخدمات اإلإخدمات  قدمت Ooredoo ندوساتإ (4)

تم تسجيل وإلندوسات ومخصص الذمم التجارية المدينة  اإليراداتبعمل تعديل على السنة السابقة يخص كالً من قامت المجموعة . في اندونيسيا

 .ات الموزعينعبعض مبي برد المتعلقلاير قطري  مليون 106بمبلغ  الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المدورة ضمنذلك التعديل 

(5) Ooredoo   مانفي ع   واإلتصاالت الثابتة الهاتف الجوالإتصاالت خدمات  تقدم مانع. 

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

 .تصاالتخدمات الالسلكي واإلتقدم التي أخرى تتضمن بعض من الشركات التابعة للمجموعة  (7)

القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء إتخاذ لغرض بصورة منفصلة التابعة العاملة  شركاتهاتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل 

تعامل تجاري . تحدد أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على أساس ريرادر عنها التقصهذه القطاعات العلى الربح أو الخسارة  ءاً القطاعات بنا

 .األخرى الخارجية بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطرافبحت 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .23

 قطاعات التشغيل

 :2017و 2018يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  لفترة الخاصة بالمجموعة بقطاعات التشغيل ةالخاص حاربواأل اتبيان اإليراد ةالتاليول اعرض الجدت

 )مراجعة( 2018يونيو  30تهية في نأشهر الم ثالثةاللفترة 

 
  

 
Ooredoo 

 الوطنية لإلتصاالت آسيا سيل قطر

 إندوسات

Ooredoo 

Ooredoo 

 عمان

Ooredoo 

 أخرى ميانمار

 تعديالت

 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

 قطريألف لاير   ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

           يراداتإلا

 7.003.627  -- 28.675 365.659 660.164 1.321.972 276.670.1 049.126.1 832.830.1 إتصاالت من تقديم خدمات إيرادات

 444.539  -- 56.897 77 21.891 17.062 622.303 -- 990.44 بيع معدات إتصال

خرين ستخدام اآلإربح من 

 73.372  -- -- 1.819 6.376 59.606 806 -- 765.4 لموجودات 

 -- (1) (120.027) 36.711 627 1.503 1.103 39.826 2.602 655.37 بين قطاعات المجموعة

 538.521.7   (120.027) 122.283 368.182 689.934 1.399.743 2.014.530 1.128.651 242.918.1 إجمالي اإليرادات

           يرادعتراف باإلتوقيت اإل

 418.356  (26.183) 56.897 77 21.891 17.062 303.622 -- 990.44 حددوقت مفي 

 7.103.182  (93.844) 65.386 368.105 668.043 1.382.681 1.710.908 1.128.651 252.873.1 على مدار الوقت

 242.918.1 1.128.651 2.014.530 1.399.743 689.934 368.182 122.283 (120.027)  7.521.538 

           

           النتائج

 468,225 (2) (135.608) 125,359 (447.857) 137.261 (15.400) 180.202 187.971 436.297 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

 2.012.164 (3) 135.608 7.069 208.892 142.815 569.642 404.392 334.193 209.553 هالك وإطفاءستإ

 474.206  -- 386 11.088 3.455 159.792 55.189 5.990 238.306 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .23

 )مراجعة( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  يتم إستبعاد اإليرادات بين قطاعات المجموعة عند التوحيد.
 

 ال تشمل التالي: أرباح القطاعات قبل الضرائب (1

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة  

 2018 2017 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

  (119.215)  (135.608) غير ملموسة  إطفاء موجودات

 األعمال كجزء من مصاريف القطاع.لم يتم إعتبار اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحددة والناتجة عن دمج  (2

  

 

Ooredoo آسيا سيل قطر 

الوطنية 

 لإلتصاالت

 إندوسات

Ooredoo 

Ooredoo 

 عمان

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 

 ألف لاير قطري قطري

 

 ألف لاير قطري

           اإليرادات

 7.730.584  - 6.796 298.733 649.518 2.078.604 1.801.950 1.109.158 1.785.825 إتصاالت من تقديم خدمات إيرادات

 406.940  - 165.338 161 607 3.259 218.004 1 19.570 بيع معدات إتصال

 77.121  - - 673 3.575 55.285 12.710 - 4.878 خرين لموجودات ستخدام اآلإربح من 

 - (1) (306.472) 42.398 1.171 2.335 2.909 59.727 5.263 192.669 بين قطاعات المجموعة

 8.214.645  (306.472) 214.532 300.738 656.035 2.140.057 2.092.391 1.114.422 2.002.942 إجمالي اإليرادات

           يرادعتراف باإلتوقيت اإل

 233.134  (173.806) 165.338 161 607 3.259 218.004 1 19.570 حددفي وقت م

 7.981.511  (132.666) 49.194 300.577 655.428 2.136.798 1.874.387 1.114.421 1.983.372 على مدار الوقت

 2.002.942 1.114.422 2.092.391 2.140.057 656.035 300.738 214.532 (306.472)  8.214.645 

           النتائج

 850.866 (2) (119.215)  (100.118) (144.492) 113.015 260.689 294.073 107.343 439.571 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

 2.077.353 (3) 119.215 7.914 178.354 157.595 633.564 413.449 356.058 211.204 هالك وإطفاءستإ

 440.823  - 329 11.532 5.081 156.969 26.559 9.938 230.415 صافي تكاليف تمويل
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 )مراجعة( 2018يونيو  30تهية في نالستة أشهر الملفترة 

 
  

 
Ooredoo 

 الوطنية لإلتصاالت آسيا سيل قطر
 إندوسات

Ooredoo 
Ooredoo 

 عمان
Ooredoo 

 أخرى ميانمار
 تعديالت

 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

 
 ألف لاير قطري لاير قطريألف  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري

 ألف لاير قطري
 ألف لاير قطري

ألف لاير 
 قطري

 
 ألف لاير قطري

           إليراداتا
 14.090.805  - 58.294 737.529 1.313.372 2.767.877 3.378.698 2.242.056 3.592.979 إتصاالت من تقديم خدمات إيرادات

 1.049.385  - 218.564 251 24.201 38.913 670.912 - 96.544 بيع معدات إتصال
ستخدام االخرين إربح من 

 144.581  - - 3.132 10.505 119.868 1.749 - 9.327 لموجودات 
 - (1) (367.571) 75.272 1.157 3.181 2.421 81.110 6.387 198.043 بين قطاعات المجموعة

 15.284.771  (367.571) 352.130 742.069 1.351.259 2.929.079 4.132.469 2.248.443 3.896.893 إجمالي اإليرادات

           توقيت االعتراف بااليراد
 877.046  (172.339) 218.564 251 24.201 38.913 670.912 - 96.544 حددفي وقت م

 14.407.725  (195.232) 133.566 741.818 1.327.058 2.890.166 3.461.557 2.248.443 3.800.349 على مدار الوقت

 3.896.893 2.248.443 4.132.469 2.929.079 1.351.259 742.069 352.130 (367.571)  15.284.771 

           
           النتائج

 1,137,383 (2) (271.552) 71,072 (450.677) 254.846 (155.727) 444.268 407.540 837.613 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

 4.058.299 (3) 271.552 14.162 414.195 296.874 1.156.531 809.143 673.916 421.926 وإطفاءهالك ستإ

 897.949  -- 758 19.312 7.197 310.386 73.682 12.836 473.778 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .23

 )مراجعة( 2017يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

  

 

Ooredoo آسيا سيل قطر 
الوطنية 
 لإلتصاالت

 إندوسات

Ooredoo 
Ooredoo 
 عمان

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

 15.297.279  - 15.302 602.256 1.302.963 3.989.092 3.617.020 2.165.189 3.605.457 إتصاالت من تقديم خدمات إيرادات

 809,629  - 337.019 18.237 3.532 22.385 350.942 1 77.513 بيع معدات إتصال

ستخدام االخرين إربح من 
 152,128  - - 673 7.225 109.957 24.393 - 9.880 لموجودات 

 - (1)  (573.662)  83.530  2.486  4.059  7.957  116.110  10.063 349.457 بين قطاعات المجموعة

  16.259.036  (573.662)  435.851  623.652  1.317.779  4.129.391  4.108.465  2.175.253 4.042.307 إجمالي اإليرادات

           بااليرادتوقيت االعتراف 

 499.170  (310.459) 337.019 18.237 3.532 22.385 350.942 1 77.513 حددفي وقت م

 15.759.866  (263.203) 98.832 605.415 1.314.247 4.107.006 3.757.523 2.175.252 3.964.794 على مدار الوقت

 4.042.307 2.175.253 4.108.465 4.129.391 1.317.779 623.652 435.851 (573.662)  16.259.036 

           النتائج

  1.666.426 (2)  (236.557)  (134.871) (254.873)  209.688  356.639  601.830  193.333  931.237 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

  4.172.911 (3)  236.557  15.960  347.780  319.358  1.274.724  838.444  716.507  423.581 هالك وإطفاءستإ

  874.531  -  661  19.939  10.437  316.459  51.262  19.840  455.933 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .23

  يتم إستبعاد اإليرادات بين قطاعات المجموعة عند التوحيد. (1

 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: (2

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 2018 2017 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 (236.557) (271.552) غير ملموسة  إطفاء موجودات

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

 
 :2017 ديسمبر 31و 2018 يونيو 30لمجموعة كما في با الخاصة التشغيليةبالقطاعات  المتعلقة يةموجودات القطاعاليمثل الجدول التالي 

 .ةيموجودات القطاعالكجزء من  يتم إعتبارهالم ( يقطر ريـاللف أ 9.097.230: 2017ديسمبر  31)قطري  ريـالألف  8.818.493 بقيمةشهرة  هناك (أ)

 

Ooredoo آسيا سيل  قطر 

الوطنية 

 لإلتصاالت

 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 لاير قطريألف  

          موجودات القطاع )أ(

  3.522.995 14.679.342 20.441.970 10.154.797  18.165.481 )مراجعة( 2018 يونيو 30في 

 

6.159.664  4,093,385  8.818.493  86.036.127 

 89.456.485 9.097.230 4.042.955 6.428.654 3.744.225 15.055.507 21.644.579 9.959.541 19.483.794 )مدققة( 2017ديسمبر  31في 
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 لقيم العادلة لألدوات الماليةا .24

 تدرج القيمة العادلة

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

 

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

 :2017 ديسمبر 31و 2018

   2018 يونيو 30 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول )مراجعة(

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  ريـال قطريألف  

     الموجودات:

     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:

 622,330 970.206 -- 300.829 ىبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر

 3 64.966 3.754 723.68 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -- 4.288 -- 288.4 مشتقات أدوات مالية

 311.902 3.754 276.224 622.333 

     

     المطلوبات: 

     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 -- 87.486 -- 486.87 مشتقات أدوات مالية 

     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة 

 -- 11.747.234 26.671.463 697.418.38 قروض وتسهيالت

 183.506.38 26.671.463 11.834.720 -- 

 

 ديسمبر 31 

2017 

 الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى  )مدققة(

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

     الموجودات:

     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 546.094 227.876 5.116 779.086 إستثمارات متاحة للبيع

 - 241 -- 241 مشتقات أدوات مالية

 779.327 5.116 228.117 546.094 

     

     المطلوبات: 

     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 -- 45.338 -- 45.338 مشتقات أدوات مالية 

     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة 

 -- 13.523.316 27.413.054 40.936.370 قروض وتسهيالت

 40.981.708 27.413.054 13.568.654 -- 

 ديسمبر 31وللسنة المنتهية في  2018يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة  3و 2و 1لم يكن هنالك تحويالت بين مستويات التدرج  *

2017. 

التي يمكن للمجموعة  لة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة)غير المعدّ المدرجة األسعار  : األولالمستوى 

 .الوصول إليها في تاريخ القياس

أو  اتوالتي يمكن مالحظتها للموجوداألول مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  : الثاني المستوى 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. اتالمطلوب

 .اتأو المطلوب اتا للموجوديمكن مالحظته المدخالت  : الثالثالمستوى 



 Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

  2018يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 
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 البيعمصنفة كمحتفظ بها بغرض كانت شركة تابعة  فقدان السيطرة على .25

 شركة تابعة بصورة غير مباشرة عن طريق اندوسات، (APEشركة أرتاجاسا بيمبياران لاللكترونيات )الموجودات والمطلوبات المتعلقة بإن 

أكتوبر  13للمساهمين في تاريخ غير العادية العمومية جتماع الجمعية إفي  على ذلك بعد الموافقة محتفظ بها برسم البيعنها أتم عرضها على 

 .(APE) شركة على سينتج عنها فقدان المجموعة للسيطرةي الت( APEللشركة )التصفية الجزئية  وذلك لغرض 2017

 

 بيع:ال برسم محتفظ بها نهاأمصنفة على الموجودات  (أ

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30  

 )مدققة( )مراجعة(  

 )معدّلة(   

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

   

 68.494 -- النقد وشبة النقد

 16.130 -- مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً  تجارية ذمم

 55.566 -- ممتلكات ومصنع ومعدات 

 16.030 -- موجودات غير ملموسة 

 895 -- استثمارات في شركات زميلة 

 779 -- موجودات غير أخرى

 157.894 -- إجمالي الموجودات المصنفة على انها متاحة للبيع 

 

 المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر بالموجودات المصنفة على انها متاحة للبيع: (ب

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30  

 )مدققة( )مراجعة(  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

    

 68.950 -- ومصاريف مستحقةدائنة تجارية  ذمم

 1.814 -- الضرائب المستحقة

 2.283 -- مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 3.253 -- مطلوبات أخرى 

 76.300 -- للبيع برسممجموع مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر بموجودات مصنفة 

 

بعد تعديل إتفاقية المساهمين و بالتالي  (APEأرتاجاسا بيمبياران لاللكترونيات )فقدت المجموعة السيطرة على شركة  2018أبريل  1في 

 وتم إدراج الحصة في نتائج الشركات الزميلة.كإستثمار في شركة زميلة  تم معاملتةاإلستثمار المتبقي إن تم إستبعادها من عملية التوحيد. 

 2018يونيو  30 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري 

  

 280.043 تبقيالقيمة العادلة لإلستثمار الم

 36.178  حقوق الملكية غير المسيطرة

 (80.252) صافي الموجودات المستبعدة

 235.969 من اإلستبعاد ربح

 


