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 . السادة المساهمين في شركة أريُد ش.م.ق.عتقرير مراقب الحسابات المستقل إلى 

 

 تقرير عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

 الرأي 
 

  )"الشركة"( وشركاتها   برأينا، أن البيانات المالية الموحدة تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة أريدُ ش.م.ق.ع.

  وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية ، 2٠22ديسمبر  ٣1"المجموعة"( كما في التابعة )معاً 

 للتقارير المالية . 

 

 قمنا بتدقيق ما يلي 

 

 تتكون البيانات المالية الموحدة للمجموعة من:

 

 ؛2٠22ديسمبر  ٣1للسنة المنتهية في بيان الربح أو الخسارة الموحد  •

 بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ •

 ؛ 2٠22ديسمبر  ٣1بيان المركز المالي الموحد كما في  •

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ •

 المنتهية في ذلك التاريخ؛ و بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة  •

 األخرى.  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة، والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة والمعلومات التفسيرية المتممة •

 

 أساس الرأي 
 

للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن    قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن لقد أجرينا عملية التدقيق وفقاً 
 من هذا التقرير. تدقيق البيانات المالية الموحدة

 

 ينا.نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأ

 

 االستقاللية 

 

معايير    ة عن مجلسنحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادر 

وقد استوفينا  . التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية  

 ً  . معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر مجلسل مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

 

 منهجنا في التدقيق
 

 نظرة عامة 

 

 أمور التدقيق الرئيسية 

 

 المعلومات المعقدة ذات الصلة.  باإليرادات و نظم تكنولوجيااإلعتراف   •

 القيمة الدفترية لوحدات تكوين النقد، بما في ذلك الشهرة.   •

 لمجموعة. المعالجة المحاسبية للتعرضات الضريبية والتعرضات الرقابية و القانونية المعلقة وغير المؤكدة في األسواق المختلفة التي تعمل فيها ا •

 .Ooredoo Hutchison Asia ("OHA")في   المتبقية للحصةة ي محاسبلالمعالجة ا •

 

فقد   ه الخصوص، كجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية الموحدة. وعلى وج

  اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي تتضمن وضع افتراضات وضعنا في الحسبان اإلجتهادات الحكمية التي وضعتها  

  اإلدارة للضوابط   ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخاطر تجاوز

 يز بما يمثل أحد مخاطر التحريف المادي الناتج عن اإلحتيال. لك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التح  الرقابية الداخلية، بما في ذ

 

االعتبار    أعمال التدقيق لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين فيلقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من  

هيكل المجموعة والعمليات والضوابط المحاسبية ومجاالت األنشطة التي تعمل فيها المجموعة.
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 أمور التدقيق الرئيسية
 

للسنة   المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية الموحدةأمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا 

ً الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال نقدم رأي هذه األمور   منفصال عن   ا

 ينا عنها. عند تكوين رأ

 

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق أمور التدقيق الرئيسية 

 إلعتراف باإليرادات ونظم تكنولوجيا المعلومات المعقدة ذات ا
 الصلة 

 

بقيمة     ألف لایر قطري  22,698,184أفصحت المجموعة عن إيرادات 

 .من األنشطة المتعلقة باالتصاالت

الكبيرة هذه، والتي   المخاطر  بتنفيذ إجراءات تدقيق حول مجال  لقد قمنا 

مجموعة من اإلجراءات التي تنطوي على فحص أنظمة الرقابة    تضمنت

 بإجراءات تدقيق تفصيلية كما هو موضح أدناه:  و القيام

  

كامنة    األكثر أهمية، حيث توجد مخاطرلقد اعتبرنا هذا األمر من األمور  

اإليرادات تتم    حول االعتراف باإليرادات في خدمات االتصاالت نظًرا ألن

التي تتضمن كميات   معالجتها بواسطة نظم تكنولوجيا المعلومات المعقدة

البيانات والتي تحتوي على مجموعة المنتجات والخدمات    كبيرة من  من 

إلى ذلك، يعتبر تطبيق معيار    الصلة. باإلضافةالمختلفة، و األسعار ذات  

معقدة عملية  اإليرادات  األحكام    محاسبة  من  العديد  عليها  وينطوي 

إلى توجيه جزء كبير من جهود التدقيق    والتقديرات الرئيسية. لقد أدى ذلك

 تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة.  لدينا نحو هذا األمر وأنظمة

 

 التفاصيل:   البيانات المالية الموحدة لمزيد من  راجع اإل يضاحات التالية من

 

 ؛: السياسات المحاسبية الهامة ٣إيضاح  •

 و  ؛ : اإليرادات4إيضاح • 

 . األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة : 4٣إيضاح • 

 

أنظمة  •  وحددنا  المختلفة  الهامة  اإليرادات  لمصادر  فهم  على  حصلنا 

 المعلومات وأنظمة الربط والتقارير ذات الصلة.ونظم تكنولوجيا  الرقابة

 

  قمنا بتقييم السياسات المحاسبية الخاصة بإيرادات المجموعة، بما في ذلك • 

  متطلبات األحكام والتقديرات الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارة في ضوء  

 .15رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

  تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمجموعة و ضوابط اعتمدنا على نظم    •

  الرقابة الداخلية الرئيسية. قمنا بإشراك متخصصي تكنولوجيا المعلومات 

 الداخليين لدينا لمساعدتنا في فحص الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات 

بمعالجة  المرتبطة  المعلومات  تكنولوجيا  ألنظمة  التطبيق  وضوابط 

 ة بمصادر اإليرادات الكبيرة. المتعلق المعامالت

 

 قمنا بفحص أنظمة الرقابة اآللية واليدوية وإجراءات التدقيق التفصيلية   •

للتحقق من دقة وحدوث اإليرادات. وشمل ذلك فحص التسويات الشاملة  

الفوترة    من أنظمة  إلى  المصدر  أنظمة  المستخرجة من  البيانات  سجالت 

  األستاذ العام.  ودفتر

  

المرتبطة    • اليدوية  القيود  لتحديد  البيانات  تحليل  أدوات  استخدمنا 

أنظمة    باإليرادات إلى  وتتبعناها  العام  األستاذ  دفتر  في  تسجيلها  تم  التي 

 . المصدر

 

در األساسية لفحص  اأجرينا إجراءات تحليلية وقمنا بتقييم و ثائق المص  •

عتبرناها غير عادية  ودقة وصحة التسجيل، بما في ذلك القيود التي ا  اكتمال

 .بطبيعتها

 

قمنا بفحص المكالمات باستخدام عوامل مختلفة للتأكد من أن الحاالت    •

 . التعرف عليها إلى حينمعالجتها بدقة من خالل عناصر الشبكة  ستتم

 

قمنا بتنفيذ إجراءات جوهرية إضافية في الحاالت التي تم فيها تحديد نقاط   •

 الدقة وحدوث اإليرادات. ضعف في الرقابة لتقييم 

 

ً • قمنا أيض  بتقييم مدى كفاية إيضاحات المجموعة فيما يتعلق باإليرادات.  ا
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  القيمة الدفترية لوحدات تكوين النقد، بما في ذلك الشهرة 

  

المجموعة الشهرة بتاريخ التقرير بقيمة   تبلغ    دفتريةتشمل صافي أصول 

 ٣6رقم    . يتطلب معيار المحاسبة الدوليألف لایر قطري  4,986,142

أصول الشهرة الناتجة من    فحص انخفاض قيمة  "انخفاض قيمة األصول"

 . اندماج األعمال بشكل سنوي على األقل

 

عالوة على ذلك، يتضمن صافي األصول استثمارات في شركات زميلة  

ألف لایر قطري كما  7,٠51,٠75ومشاريع مشتركة بقيمة دفترية قدرها 

"االستثمارات في    28في ذلك التاريخ. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  

اإلستثمارات المحتسبة عن  الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" تقييم  

حقوق الملكية فيما يتعلق باالنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات  ق  طري

األصول    باإلضافة، تعمل بعض الشركات التي ترتبط بها هذه.  ذلكعلى  

و/أو سياسي  إستقرار  عدم  من  تعاني  التي  البلدان  إقتصادية    في  تحديات 

يتمثل في أن هذه بما    صعبة. هناك خطر محتمل  تتداول  الشركات قد ال 

يؤدي إلى انخفاض القيمة. يتضمن   يتماشى مع التوقعات و التنبؤات ، مما

للقيمة المجموعة  لألداء    تقييم  تقديًرا  النقد  تكوين  لوحدات  المستخدمة 

للشركات القيمة    المستقبلي  تحديد  فإن  الخصوص،  وجه  على  المعنية. 

حساس  االرباح    المستخدمة  نمو  بمعدل  المتعلقة  الهامة  لالفتراضات 

الفوائدالمت قبل  النمو    وقعة  معدالت  و  واالطفاء  واالستهالك  والضرائب 

معدالت الخصم. نتيجة الختبارات انخفاض القيمة التي تم    طويلة األجل و

اإل  إجراؤها،  الشركات  عتراف  تم  في  باإلستثمارات  القيمة  في  بانخفاض 

  ديسمبر   ٣1خالل السنة المنتهية في    مليون لایر قطري  196بمبلغ    الزملية

  وهي  الشركات الزميلة للمجموعة  واحدة من بهذا اإلنخفاض  يتعلق    ، 2٠22

في  (  ”AMH“)  المحدودة  القابضة  موبايل  آسيا  شركة تعمل  التي 

 سنغافورة. 

والتي   هذه،  الكبيرة  المخاطر  مجال  حول  تدقيق  إجراءات  بتنفيذ  قمنا  قد 

الرقابة  مجموعة من اإلجراءات التي تنطوي على فحص أنظمة    تضمنت

 تدقيق تفصيلية كما هو موضح أدناه:   و القيام بإجراءات

 

حصلنا على فهم لعملية تقييم انخفاض القيمة، وتحديد أنظمة الرقابة ذات    •

الرقابة    الصلة ألنظمة  التشغيلية  والفعالية  وتنفيذها،  تصميمها  فحص  و 

 انخفاض القيمة.  المتعلقة بعملية

 

الحسابية لنماذج التقييم المستخدمة من قبل اإلدارة. قمنا  قمنا بفحص الدقة    •

النقدية   أيًضا التدفقات  )نموذج  التقييم  منهجية  مالءمة  مدى  بتقييم 

المطبقة السوق   المخصومة(  ممارسات  إلى  بالرجوع  اإلدارة،  قبل  من 

 ."انخفاض قيمة األصول" ٣6رقم  ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي

 

موث  • بتقييم  األعمال قمنا  خطط  في  المدرجة  المجموعة  ميزانيات  وقية 

من خالل مقارنة ميزانيات   ، النقدية(تشكل أساس توقعات التدفقات   )والتي

الحالية الوثائق   الفترة  مقابل  الملحوظة  الفروقات  وتقييم  الفعلية  بالنتائج 

األساسية أيًضا    والتفسيرات  قمنا  اإلدارة.  من  عليها  الحصول  تم  التي 

اإليرادات واألرباح والضرائب   بمطابقة  الفوائد  نمو  معدل  قبل  المتوقعة 

لحساب توقعات التدفقات النقدية للموازن    واإلستهالك واإلطفاء المستخدمة

 ات المعتمدة و/أو خطط العمل. 

 

المجموعة  ا  • مستوى  على  التقييم  في  المتخصصين  بخبراءنا  ستعنا 

الضرورة(    والمكونات والمنهجية  )عند  االفتراضات  تقييم  في  لدعمنا 

اإلدارة، وعلى وجه الخصوص، قمنا بحساب مستقل    المستخدمة من قبل

رأس لتكلفة  المرجح  الوحد    لمتوسط  لكل  النهائي  النمو  ومعدالت  المال 

 المكونة للنقد التي تعتبر جوهرية.

 

االفتراضات   • في  التغيرات  لتحديد  الحساسية  تحليالت  بإجراء  قمنا 

والتدفقات   لرئيسية، ا النهائي  النمو  ومعدالت  الخصم  معدالت  وبالتحديد، 

إلى انخفاض القيمة. نظرنا فيما إذا كانت    النقدية المتوقعة التي قد تؤدي 

 .معقول هذه التغييرات محتملة بشكل

 

ً قمنا أيض  •  إيضاح بتقييم مدى كفاية اإليضاحات ذات الصلة الواردة في    ا

وخاصة    حول  16  رقم  وااليضاح  1٣  رقم الموحدة،  المالية  البيانات 

المعقولة الممكنة في االفتراضات    إيضاحات الحساسية المتعلقة بالتغييرات

 القيمة. التي قد تؤدي إلى انخفاض 

 

األمور   القيمة الذي قامت به المجموعة ضمنلقد اعتبرنا أن تقييم انخفاض  

األحكام بسبب  الحالية  السنة  لتدقيق  بالنسبة  أهمية  واالفتراضات    األكثر 

 االنخفاض في القيمة.  الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند إجراء تقييمات

 

 الموحدة لمزيد من التفاصيل:  اإليضاحات التالية من البيانات المالية راجع

 

 : األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة؛4٣إيضاح • 

: الموجودات غير الملموسة والشهرة و المبالغ المدفوعة مقدما 1٣إيضاح  •  

 و  ؛ طويلة األجل 

 : استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة. 16إيضاح •

 

 

 



 

4 

 
 

و الرقابية  والتعرضات  الضريبية  للتعرضات  المحاسبية  القانونية   المعالجة 
 المجموعة  المعلقة وغير المؤكدة في األسواق المختلفة التي تعمل بها

  

الطبيعة   تعمل المجموعة عبر سلطات ضريبية وتنظيمية متعددة، وبسبب

واألحكام   للتعرضات  قبلالمتأصلة  من  والتقييمات  السلطات  الصادرة 

األسواق في  القضائية  والدعاوى  والتنظيمية  فإن  الضريبية  المعينة، 

 والقانونية والرقابية.  المجموعة معرضة لمختلف المسائل الضريبية

للتعرضات   المحاسبية  بالمعالجة  المرتبطة  الكبيرة  للمخاطر  استجابة 

القانون  الضريبية و  الرقابية  قمنا والتعرضات  المؤكدة،  وغير  المعلقة  ية 

 التالية:  بتنفيذ اإلجراءات

  

 ً المحاسبية عن هذه األمور، تطبق اإلدارة أحكاما المعالجة  في   هامة  عند 

الدولية للتقارير   تقدير المخصصات واإليضاحات ذات الصلة وفقاً للمعايير

 المالية. 

المتطلبات    • مع  التعامل  في  المجموعة  لسياسات  فهم  على  حصلنا 

 والرقابية.  والقانونية الضريبية

  

غير الضريبية  للتعرضات  المحاسبية  المعالجة  االعتبار  في  أخذنا   لقد 

األسواق  المؤكدة والتعرضات القانونية والتعرضات القضائية المعلقة في

تعمل بها   التي  ذاتالمختلفة  أنها مسألة  أهمية كبيرة في   المجموعة على 

وذلك يتطلب مستوى   تدقيقنا نظًرا لحجم وتعقيد وطبيعة هذه التعرضات، 

أحكام أو ممارسات تنظيمية  هام من حكم اإلدارة في تفسير تشريعات أو

االعتراف باإللتزام أو اإلفصاح عن  محددة لتحديد ما إذا كان من المطلوب

 مطلوبات محتملة. 

قمنا بتقييم مدى كفاية التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للرقابة على   •

المطالبة  السجالت نوع  تشمل  والتي  والضريبية،  والتنظيمية  القانونية 

 وحساب صافي التعرض. والمبلغ والمخصص

 

لقد أجرينا مناقشات مع الفرق الضريبية والقانونية والرقابية للمجموعة    •

المستخدمة من قبل اإلدارة المرتبطة بالنتيجة المحتملة  اإلجراءا لتقييم ت 

المحيطة   للتعرضات والظروف  الحقائق  اإلدارة  مع  ناقشنا  كما  الكبيرة، 

 للمجموعة من أجل تقييم معقولية استنتاجات اإلدارة.  بالتعرضات الهامة

  

  لقد عقدنا مناقشات واستعرضنا التقارير التي تم تسليمها من فرق تدقيق   • الموحدة لمزيد من التفاصيل:  اإليضاحات التالية من البيانات المالية راجع

في   المكونات التابعة  الشركات  في  الكبيرة  بالتعرضات  يتعلق  فيما  لدينا 

استعانت فرقنا المكونة أيًضا خبراء ضرائب محليين و/أو خبراء   .الخارج

 إلى استنتاجاتهم.  للتوصلالضرورة  قانونيين حسب

  

 : االرتباطات و المطلوبات الطارئة و الدعاوي؛٣8إيضاح • 

 والتقديرات المحاسبية الهامة؛ و : األحكام 4٣إيضاح • 

 . المخصصات :42إيضاح • 

والتأكيدات    • الخارجية  والضريبية  القانونية  اآلراء  وراجعنا  لقد حصلنا 

وغيرها من المستندات ذات الصلة التي تدعم استنتاجات اإلدارة   القانونية

هذه   القانوني    دعن  .األموربشأن  القسم  مع  مناقشات  أجرينا  الضرورة، 

 الجوهرية. باإلدارة بخصوص القضايا

  

بدعم من فرق تدقيق المكونات الخاصة بنا، قمنا بمراجعة تقارير تقييم    • 

من الضريبية   المخاطر للتأكد  الدولة  داخل  لإلدارة  والتنظيمية  والقانونية 

 التي أعدتها إدارة المجموعة. توافقها مع التقارير

  

  إيضاحفي  قمنا أيًضا بتقييم مدى كفاية اإليضاحات ذات الصلة الواردة    • 

 البيانات المالية الموحدة.  من 42 رقم وااليضاح ٣8 رقم
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 Ooredoo Hutchisonفي   المتبيقةحصة للة ي محاسبالمعالجة ال

Asia ("OHA") 
 

وهي  2٠22يناير    4في   للمجموعة  التابعة  الشركات  إحدى   ،PT 

Indosat Tbk  "(Indosat Ooredoo" أو "IO)" ً   . أكملت اندماجا

 ً   ، PT Hutchison 3 Indonesia ("H3I")مع شركة    قانونيا

لشركة   الفرعية  اإلندونيسية   CK Hutchison Holdingsالشركة 

Limited ("CKH")  .في نفس يوم إغالق االندماج، استحوذت  وCK 

Hutchison Group    في  5٠على األسهم  من   ٪Ooredoo 

Hutchison Asia ("OHA")    باسم سابقًا   Ooredoo)المعروفة 

Asiaموعة ومجموعة  (. بعد إعادة الهيكلة هذه، تمتلك كل من المجCK 

Hutchison   50٪    منOHA  تمتلك ذلك  على  بناًء   ،Ooredoo 

Group    وCK Hutchison Group    65.6سيطرة مشتركة على  ٪

 .OHAمن حصة ملكية الشركة المندمجة عبر  

 : تضمنت إجراءاتنا ما يلي 

 

االندماج واالتفاقيات ذات الصلة وفحصنا مدى مالءمة تاريخ  إتفاقية  قرأنا     •

 .الصفقة

 

قمنا بتقييم المنهجية المعتمدة من قبل اإلدارة لتقييم القيمة العادلة للحصة    •

الرئيسية  .  OHAفي    المتبقية التقييم  افتراضات  بتقييم  أيًضا  قمنا 

 .المستخدمة

 

قمنا بتقييم كفاءة وموضوعية واستقاللية المقي مين المستقلين المعينين من   •

كما   المجموعة.  المقيمين  قبل  مع  وناقشنا  التقييم  تقارير  على  حصلنا 

 .الخارجيين المنهجيات واالفتراضات الرئيسية المستخدمة

 

بتنفيذ    • قمنا  الضرورة(،  )عند  الداخليين  التقييم  مع مدخالت من خبراء 

للحصة   العادلة  بالقيمة  يتعلق  فيما  التالية،  والقيم    المتبقية اإلجراءات 

من التخصيص    األصول القابلة للتحديد التي شكلت جزءاً العادلة لصافي 

 :االفتراضي لسعر الشراء، على النحو الذي اعتُبر مالئم

 

في    - المستخدمة  واالفتراضات  المنهجية  مالءمة  مدى  في  النظر 

المالية  التقارير  إعداد  متطلبات  على  بناًء  العادلة  القيم  تحديد 

 بها؛المعمول بها وممارسات السوق المعمول 

 

مقارنة بعض المدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد الكامنة وراء    -

 القيم العادلة بالوثائق الداعمة مثل الخطط المالية المعتمدة؛ و 

 

تقييم مدى معقولية بعض المدخالت التي يمكن مالحظتها و / أو   - 

 .للمقارنةالقيم العادلة الناتجة بناًء على بيانات السوق القابلة 

 

• أخذنا في االعتبار مدى مالءمة السياسات المحاسبية واإلفصاحات ذات  

 الصلة في البيانات المالية الموحدة. 

 

كاستثمار   المتبيقة  ةبالحصواالعتراف    IOأدى االندماج إلى إلغاء توحيد  

 ٪.٣2.8في مشروع مشترك بملكية فعلية بنسبة  

 

للحصة   العادلة  القيمة  والقيمة    5،916  المتبقيةبلغت  قطري  مليون لایر 

المحددة   األصول  لصافي  تسجيل   1،٣61العادلة  تم  قطري.  مليون لایر 

  هذه العمليةمليون لایر قطري كجزء من    4.555شهرة افتراضية بقيمة  

توحيد   إلغاء  من  مكاسب  إلى  لایر    16.81بمبلغ    IOباإلضافة  مليون 

 قطري. 

 

الدولي   المحاسبة  معيار  يتطلبه  لما  الشركات    28وفقًا  في  "االستثمارات 

الزميلة والمشاريع المشتركة"، تم إجراء تخصيص افتراضي لسعر الشراء 

(NPPA  وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية )مجموعات األعمال"   ٣"

المعاملة. تطلب ذلك من اإلدارة عمل تقديرات جوهرية كجزء لحساب هذه  

والمطلوبات   المقتناة  للتحديد  القابلة  للموجودات  العادلة  القيم  تحديد  من 

 المتكبدة.

 

العادلة  القيمة  تحديد  أجل  من  مستقلين  مقيمين  بتعيين  المجموعة  قامت 

والقيم العادلة التي شكلت جزًءا من التخصيص االفتراضي    المتبقيةللحصة  

 لسعر الشراء. 

 

لقد اعتبرنا أن هذا األمر له أهمية بالغة في تدقيق السنة الحالية بالنظر إلى 

العادلة للحصة   القيمة  تحديد  ينطوي عليها  التي  الهامة    المتبقيةالتقديرات 

والمطلوبات   عليها  المستحوذ  للتحديد  القابلة  للموجودات  العادلة  والقيم 

 المفترضة. 

 

 : البيانات المالية الموحدة لمزيد من التفاصيل اإليضاحات التالية من راجع 

 و  ؛ : استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 16إيضاح   •

 : األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة.4٣• إيضاح 

 

 المعلومات األخرى 
 

)باستثناء البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا    رسالة رئيس مجلس اإلدارةإن المديرين مسؤولون عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من  

 ك التاريخ. التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي الكامل ، والذي من المتوقع إتاحته لنا بعد ذل عليها(

 

 أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها. تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق  ولن نبدي  إن رأينا عن البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، وال نبدي

تتفق بشكل    نظر فيما إذا كانت المعلومات األخرى البتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بال

 مادي.  مادي مع البيانات المالية الموحدة أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل

 

فإننا   ، مراقب الحسابات ألخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير  على المعلومات ا  وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي استناداً إلى ما قمنا به من أعمال

 مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص. 

 

 ، إذا توصلنا إلى وجود خطأ جوهري فيه ، فنحن مطالبون بإبالغ األمر للمسؤولين عن الحوكمة.التقرير السنوي الكامل عندما نقرأ 
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 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 

التجارية    ن الشركاتإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانو

تتمكن من إعداد    ، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لكي2٠21لسنة    8كما تم تعديله بموجب القانون رقم    2٠15لسنة    11القطري رقم  

 بيانات مالية موحدة خالية من التحريف المادي سواء كان ناتجاً عن احتيال أو خطأ.

 

مقتضى    ة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حسبتعتبر اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية الموحدة، مسؤول

إيقاف أنشطتها    الحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو

 . بذلك أو ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى القيام

 

 ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

أو خطأ،    ادي، سواء كان ناشئاً عن احتيالتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أي تحريف م

يتم وفقا للمعايير    يوإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن التدقيق الذ

مادية إذا كان من المعقول    التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبرالدولية للتدقيق سوف يكشف دوما عن أي تحريف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت  

 الموحدة.  توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية

 

 يلي:  هني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. كما أننا نقوم بماكجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم الم

 

  المناسبة لتلكتحديد وتقييم مخاطر التحريف المادي للبيانات المالية الموحدة، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق  •

  ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال يعتبر أعلىالمخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية  

 ية. من ذلك الذي ينشأ عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخل 

 

 لعالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، وليس لغرضالحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات ا •

 إبداء الرأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

 

 ل اإلدارة. تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المعدة من قب •

 

المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي مرتبط بأحداث   المجموعةالتوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمرارية  •

على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها.    المجموعةأو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية فيما يتعلق بقدرة 

  ، الموحدة  لتدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات الماليةوفي حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير ا

كافية، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق الخاص    غير  اإلفصاحات  كانت  إذا  أو

 عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة.   المجموعةفي أن تتوقف بنا. ومع ذلك، فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية 

 

ل المعامالت  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمث •

 واألحداث بطريقة تحقق عرضا عادالً. 

 

مناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية  الحصول على أدلة تدقيق كافية و •

ي  الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولين عن رأي التدقيق الذ

 توصلنا إليه.

 

الجوهرية، بما   بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له واكتشافات التدقيقنقوم  

 .في ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق

 

وغيرها    الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبالغهم بجميع العالقاتكما أننا نقدم للمسؤولين عن  

ئية فيما يتعلق  الوقا   من األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات المتخذة إلزالة التهديدات أو اإلجراءات

 بهذا الخصوص. 

 

الموحدة    يانات الماليةومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على الب

التنظيمات الكشف   في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو للفترة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. ونقوم بتوضيح هذه األمور

أن تزيد اآلثار العكسية    العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من المعقول توقع

 مر.عن المصلحة العامة من جراء اإلبالغ عن هذا األ
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 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

نؤكد   ، فإننا2٠21لسنة    8كما تم تعديله بموجب القانون رقم    2٠15( لسنة  11عالوة على ذلك، ووفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم )

 على:

المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛أننا قد حصلنا على كافة  •

 أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقا لألصول المرعية؛ •

 أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛ •

 المدرجة بتقرير مجلس اإلدارة مع دفاتر وسجالت الشركة؛ وتتوافق المعلومات المالية  •

كما تم تعديله بموجب   2٠15لسنة   (11)ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم    علمنا  الى  رديلم   •

 . 2٠22ديسمبر  ٣1تائج تشغيلها أو مركزها المالي الموحد كما في أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر ماديا على ن  2٠21لسنة  8القانون رقم 

 فرع قطر -عن برايس ووترهاوس كوبرز 

12٠155 مالية لهيئة قطر لألسواق ال لرقم التسجي

 نتونيمارك م

364 سجل مراقبي الحسابات رقم

 الدوحة، دولة قطر

2023 فبراير 13



أريُد ش.م.ق.ع. 
البيانات المالية الموحدة 

  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
)جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( 

8 

الموحد  ةالخسار أو  الربح  بيان
ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

20222021 اإليضاح 

ألف لاير قطري ألف لاير قطري

422,698,18429,899,742 رادات إليا
5195,418494,904    رىخا رادات يا
( 13,486,389)( 10,620,951)6   رىألخا للتشغي ا  تنفقاو  لبينيا  لصيو لتوا لشبكةا

( 3,213,071)( 2,932,006) بها  ةطتب رلما  لتكلفةوا  نفيوظلما بتروا
( 7,974,443)( 4,565,279)7 استهالك وإطفاء 
( 1,994,364)( 1,032,373)8 تكاليف التمويل 
8266,883190,055 إيرادات تمويل 

16422,18380,462كة رلمشتايع رلمشاوا ميلةزلا ت كارلشا صافي أرباح  نم حصة
( 230,383)( 192,526)39 مالية  ودات جوم قيمة  نيد ت رخسائ

( 2,400,464)( 193,308)27     رىألخغير المالية ا  وداتجولموا رة لشها قيمة  نيد ت رخسائ

1,566,903-9.1   أبراج بيع من أرباح
( 715,569)( 470,171)9.2 بالصافي  –  رىخأ رخسائ

( 538,066)( 442,562)10 إمتيازات ورسوم 

3,133,4921,679,317قبل ضريبة الدخل  الربح

( 626,697)( 372,584)19الدخل   ضريبة

2,760,9081,052,620السنة  ربح

 إلى: المنسوب الربح 
2,360,23446,918 مساهمي الشركة األم 

400,6741,005,702طرة لمسيا رغي لملكيةا وقحق

2,760,9081,052,620

للسهم   ضلمخفوا   ألساسيا د لعائا
 ( مألا كةرلشا ميهلمسا  وب)منس

110.740.01)موضحة باللاير القطري لكل سهم( 

 . 7 إلى  1 من الصفحات في مدرج المستقل  الحسابات مراقب تقرير إن

. الموحدة المالية البيانات  هذه من يتجزأ  ال  جزءا   تمثل  85 إلى 16 من الصفحات  في المرفقة اإليضاحات تشكل



أريُد ش.م.ق.ع. 
البيانات المالية الموحدة 

  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
يذكر خالف ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم  

9 

الموحد  الشامل  الدخل بيان
ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

20222021 اإليضاح 

ألف لاير قطري ألف لاير قطري

2,760,9081,052,620السنة  ربح

 خر األ  )خسارةال / (الشامل  ل الدخ
لى الربح أو الخسارة إ  الحقا تصنيفها  دةعاإ متت دق  ودبن

265,2056,303الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي 
( 2,785)2619,925 الشامل اآلخر في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  (الخسارة) بحرالحصة من 

( 851,985)261,592,056 فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

 رة لخساأو ا  بحرل ا لى إ الحقا    تصنيفها دةعا إ متت لن ودبن
القيمة   في  التغيرات  المصنفة  صافي  الملكية  حقوق  أدوات  في  لالستثمارات  العادلة 

( 21,309)2632,689بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2612415,210صافي التغيرات الحتياطي منافع الموظفين

( 854,566)1,649,999بالصافي بعد الضريبة  –  رى ألخا  لةلشاما (رةلخساا)/الدخل 

4,410,907198,054الشامل للسنة  الدخل إجمالي 

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
( 725,623)4,097,410 مساهمي الشركة األم 

313,497923,677حقوق الملكية غير المسيطرة 

4,410,907198,054

 . 7 إلى  1 من الصفحات في مدرج المستقل  الحسابات مراقب تقرير إن

. الموحدة المالية البيانات  هذه من يتجزأ  ال  جزءا   تمثل  85 إلى 16 من الصفحات  في المرفقة اإليضاحات تشكل



أريُد ش.م.ق.ع. 
البيانات المالية الموحدة 

  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( )جميع المبالغ 

10 

الموحد  المالي المركز  بيان
 ديسمبر 31 في كما

*20222021 اإليضاح 

ألف لاير قطري ألف لاير قطري
 الموجودات 

 موجودات غير المتداولة 
 1214,197,62814,868,664 ومعدات  ومنشآتممتلكات 

 1316,701,62418,088,422وشهرة ومبالغ مدفوعة مقدما  طويلة األجل موجودات غير ملموسة 
 142,587,9272,860,655 موجودات حق االنتفاع 
 15117,215133,960 ة االستثمارات العقاري

167,051,0751,646,154 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 17632,577686,078 الملكية أدوات حقوق  -موجودات مالية 

 18202,014234,199 موجودات غير متداولة أخرى 
 19316,282365,551 موجودات الضريبة المؤجلة 

 20156,521111,897 تكاليف العقود 

 41,962,86338,995,580إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 الموجودات المتداولة 
21404,764364,994 مخزون

 20213,224181,287 تكاليف العقود 
 5,251,310  225,772,951ذمم تجارية مدينة وأخرى 
 2313,536,46811,670,454 أرصدة لدى البنوك ونقد 

19,927,40717,468,045
 20,893,903-9,2موجودات محتفظ بها للبيع 

 19,927,40738,361,948إجمالي الموجودات المتداولة 

 61,890,27077,357,528إجمالي الموجودات 

 حقوق الملكية والمطلوبات 
 حقوق الملكية 
243,203,2003,203,200 رأس المال 

2512,434,28212,434,282 احتياطي قانوني 
25372,887393,453احتياطي القيمة العادلة واالحتياطات األخرى

( 5,583)( 777)25 احتياطي منافع الموظفين 
( 8,634,620)( 6,955,719)25 احتياطي ترجمة العمالت األجنبية 

251,372,3381,326,968 احتياطيات قانونية أخرى 
 13,885,14412,504,113 أرباح مدورة 

 24,311,35521,221,813إلى مساهمي الشركة األم  المنسوبحقوق الملكية 

 3,845,0895,186,715حقوق الملكية غير المسيطرة 

 28,156,44426,408,528إجمالي حقوق الملكية 

. التصنيف إعادة عمليات بعض  بخصوص تفاصيل  على للحصول 49 اإليضاح  على االطالع يرجى *

. 7 إلى  1 من الصفحات في مدرج المستقل  الحسابات مراقب تقرير إن

. الموحدة المالية البيانات  هذه من يتجزأ  ال  جزءا   تمثل  85 إلى 16 من الصفحات  في المرفقة اإليضاحات تشكل
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أريُد ش.م.ق.ع. 
 البيانات المالية الموحدة 

  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
( جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)  

12 

الموحد  الملكية حقوق  في  التغيرات  بيان

إلى مساهمين الشركة األم( منسوب )

 رأس 
 إحتياطي قانوني  المال 

احتياطي القيمة  
العادلة  

واالحتياطات  
 األخرى 

احتياطي منافع 
 الموظفين

احتياطي ترجمة  
األجنبية العمالت  

احتياطيات قانونية  
اإلجمالي أرباح مدورة أخرى 

حقوق الملكية  
غير المسيطرة 

إجمالي حقوق  
الملكية 

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

1,304,33313,277,77022,749,5445,451,27928,200,823( 7,869,693) ( 11,273) 410,925 12,434,282 20213,203,200يناير   1في 

46,91846,9181,005,7021,052,620- - - - - - ربح السنة
( 854,566)( 82,025)( 772,541)--( 764,927)9,858( 17,472)--الدخل/ )الخسارة( الشامل األخرى 

923,677198,054( 725,623)46,918-( 764,927)9,858( 17,472)--إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل للسنة
---4,168--( 4,168)--- إلى األرباح المدورة  ة المحولالموظفين  مزايااحتياطي 

والمعترف بها مباشرة في  معامالت مع مساهمي الشركة األم 
 حقوق الملكية 

( 800,800)-( 800,800)( 800,800)------( 35رباح )إيضاح أتوزيعات 
---( 22,635)22,635----- محول إلى احتياطات قانونية أخرى 

معامالت مع الحصص غير المسيطرة والمعترف بها مباشرة  
 في حقوق الملكية 

1,348-1,3481,348------التغيير في الحصة غير المسيطرة في شركة زميلة
( 1,187,926)( 1,187,926)-------- مدفوعة لحصة غير مسيطرة أرباح توزيعات 

معامالت مع غير المالكين في المجموعة والمعترف بها  
 مباشرة في حقوق الملكية 

( 1,981)( 315)( 1,666)( 1,666)------ إلى صندوق اتحاد الموظفين  محول
( 990)-( 990)( 990)------ الصندوق االجتماعي والرياضي إلى  محول

1,326,96812,504,11321,221,8135,186,71526,408,528( 8,634,620)( 5,583)20213,203,20012,434,282393,453ديسمبر  31في 

. 7 إلى  1 من الصفحات في مدرج المستقل  الحسابات مراقب تقرير إن

. الموحدة المالية البيانات  هذه من يتجزأ  ال  جزءا   تمثل  85 إلى 16 من الصفحات  في المرفقة اإليضاحات تشكل



أريُد ش.م.ق.ع. 
 البيانات المالية الموحدة 

  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
( جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)  

1٣ 

)تتمة(  الموحد  الملكية حقوق  في  التغيرات  بيان

إلى مساهمين الشركة األم(  منسوب )

 رأس 
 إحتياطي قانوني  المال 

احتياطي القيمة  
العادلة  

واالحتياطات  
 األخرى 

احتياطي منافع 
 الموظفين

احتياطي ترجمة  
اإلجمالي أرباح مدورة احتياطيات قانونية أخرى  العمالت األجنبية 

حقوق الملكية  
المسيطرة غير 

إجمالي حقوق  
الملكية 

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

1,326,96812,504,11321,221,8135,186,71526,408,528 ( 8,634,620) ( 5,583) 393,453 12,434,282 20223,203,200يناير   1في 

2,360,2342,360,234400,6742,760,908- - - - - - السنة ربح
1,649,999( 87,177)1,737,176--58,1511241,678,901--خر الدخل/ )الخسارة( الشامل اآل

2,360,2344,097,410313,4974,410,907-58,1511241,678,901--للسنةإجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل 

من   المحققة  خالل    اإلستثماراألرباح  من  العادلة  بالقيمة 
---78,717---( 78,717)--إلى األرباح المدورة   المعاد تدويرهاالدخل الشامل اآلخر 

---( 4,682)--4,682---المدورة  األرباح الى المحولة  الموظفين مزايا احتياطي
معامالت مع مساهمي الشركة األم والمعترف بها مباشرة  

 في حقوق الملكية 
( 960,960)-( 960,960)( 960,960)------ ( 35رباح )إيضاح أتوزيعات 

---( 45,370)45,370----- محول إلى احتياطات قانونية أخرى 
معامالت مع الحصص غير المسيطرة والمعترف بها  

 مباشرة في حقوق الملكية 
( 1,206,108)( 1,206,108) ( 9,2 إيضاح) تابعة شركةفك توحيد 

( 8,619)( 8,619)-------- تخفيض رأس مال شركة تابعة 
( 440,108)( 440,108)-------- مسيطرة مدفوعة لحصة غير أرباح توزيعات 

معامالت مع غير المالكين في المجموعة والمعترف بها  
 مباشرة في حقوق الملكية 

( 1,811)( 288)( 1,523)( 1,523)------ إلى صندوق اتحاد الموظفين  محول
( 45,385)-( 45,385)( 45,385)------االجتماعي والرياضي  الصندوقإلى  محول

1,372,33813,885,14424,311,3553,845,08928,156,444 ( 6,955,719)( 777)20223,203,20012,434,282372,887ديسمبر  31في 

. 7 إلى  1 من الصفحات في مدرج المستقل  الحسابات مراقب تقرير إن

. الموحدة المالية البيانات  هذه من يتجزأ  ال  جزءا   تمثل  85 إلى 16 من الصفحات  في المرفقة اإليضاحات تشكل



أريُد ش.م.ق.ع. 
البيانات المالية الموحدة 

  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
( )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك  

14 

الموحد  النقدية التدفقات  بيان
ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

*20222021اإليضاح 

ألف لاير قطري ألف لاير قطري
التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة 

3,133,4921,679,317 قبل ضريبة الدخل  الربح

 : لـ تعديالت
74,565,2797,974,443 وإطفاء  استهالك
( 50,305)( 2,050) 5 األرباح  توزيعات  إيرادات 
39192,526230,383 تدني في قيمة الموجودات المالية خسائر
27193,3082,400,464 قيمة الشهرة والموجودات غير المالية األخرى  تدني خسائر
-( 18,160) من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  أرباح
( 18,040)3,218الخسارة أو  الربح خالل من العادلة بالقيمة  لالستثمارات العادلة القيمة  في  تغيرات
( 115,135) ( 40,704) 9.1/9.2 من استبعاد أصول غير مالية  ربح
(1,566,903) -   أبراج بيع من أرباح

-2,555,069 احتياطي الترجمة المعاد تدويره إلى الربح أو الخسارة 
( 250,544)( 2,571,881)9.2 من فك توحيد شركة تابعة  ربح

81,032,3731,994,364 التمويل  تكاليف
( 190,055)( 266,883)8 تمويل  إيرادات 
30204,095118,655 الموظفين  منافع مخصص
( 80,462)( 422,183)16 مشتركة  ومشاريع زميلة شركات  نتائج من حصة

8,557,49912,126,182تشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل  ربح

 العامل: التغيرات في رأس المال 
28,180( 39,770)21 التغير في المخزون

214,267( 699,845)22التغير في الذمم التجارية المدينة واألخرى
33,812( 76,561)20 التغير في تكاليف العقود 
( 1,541,663)32224,603 واألخرى الدائنةالتغير في الذمم التجارية 

( 94,304)3417,818 العقد مطلوبات في التغير

7,983,74410,766,474العمليات  من  الناتج النقد

( 1,935,825)( 848,768)29 فوائد مدفوعة 
( 183,173)( 153,376)30المدفوعة   الموظفين  منافع

( 672,248)( 306,389)19 مدفوعة  دخل ضريبة

6,675,2117,975,228األنشطة التشغيلية من الناتج النقد    صافي

 االستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 
( 4,736,420)( 2,925,504)12 الت ومعدات آاستحواذ على ممتلكات و

( 1,224,986)( 236,845)13 استحواذ على موجودات غير ملموسة 
( 809)- استثمار إضافي في الشركات الزميلة 

-441,174 متحصالت من استبعاد حصة في شركة تابعة 
9.1/9.2 متحصالت من استبعاد أصول غير مالية  56,9742,813,609

100,5031,507متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
39,589324,100 استحقاقها ودائع محتجزة تم 

( 149,285)( 107,136) اإلضافات إلى الودائع المحتجزة 
( 180,047)( 57,710) صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل 

( 55,971)- الحركة في موجودات أخرى غير متداولة 
157,53418,854 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة ومشروع مشترك 

2,05050,305 توزيعات أرباح مستلمة أخرى 
266,317189,382 مستلمة  فوائد

( 2,949,761)( 2,263,054)األنشطة االستثمارية  في  المستخدمالنقد    صافي

. 7 إلى  1 من الصفحات في مدرج المستقل  الحسابات مراقب تقرير إن

. الموحدة المالية البيانات  هذه من يتجزأ  ال  جزءا   تمثل  85 إلى 16 من الصفحات  في المرفقة اإليضاحات تشكل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
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)تتمة(  الموحد  النقدية التدفقات  بيان
ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

*20222021اإليضاح

ألف لاير قطري ألف لاير قطري
 التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة 

3,594,25110,115,417 متحصالت من القروض والتسهيالت 
( 15,525,788)( 5,477,168) سداد القروض و التسهيالت 

( 1,084,254)( 762,225)33 العناصر الرئيسية لمدفوعات االيجار 
-( 8,619) تخفيض رأس مال شركة تابعة 

( 78,396)- إضافات إلى تكاليف التمويل المؤجلة 
( 800,800)( 960,960)35 توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم 

( 1,187,926)( 440,108)غير المسيطرة   لمساهمات حقوق الملكيةتوزيعات أرباح مدفوعة 
( 537,497)- الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

( 9,099,244)( 4,054,829)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

( 4,073,777)357,328شبه النقد و في النقد   ()االنخفاض/الزيادة صافي  
11,644,31014,609,483 السنة نقد في بداية النقد وشبه ال

421,7241,108,604 أثر التغير في تقلبات سعر الصرف 

2312,423,36211,644,310في نهاية السنة  وشبه النقد نقد  ال

للحصول على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.  49يرجى االطالع على اإليضاح  *

.االستثمار وأنشطة النقدي غير  بالتمويل تتعلق تفاصيل  على للحصول 23 اإليضاحيرجى االطالع على  

 . 7 إلى  1 من الصفحات في مدرج المستقل  الحسابات مراقب تقرير إن

. الموحدة المالية البيانات  هذه من يتجزأ  ال  جزءا   تمثل  85 إلى 16 من الصفحات  في المرفقة اإليضاحات تشكل
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 التقرير عنه الصادر الكيان .1
 

لتقديم   1987لسنة  13، القائمة في دولة قطر بموجب القانون رقم 1987يونيو  29تأسست المؤسسة القطرية العامة لالتصاالت )"المؤسسة"( في 
 برج الخليج الغربي، الدوحة، دولة قطر.  100والدولية داخل دولة قطر. يقع المكتب المسجل للشركة في خدمات االتصاالت المحلية 

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

 . 1998لسنة  21القانون رقم 
 

غيير االسم القانوني للشركة إلى أريُد )ش.م.ق.(. تمت الموافقة على هذا التغيير من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية  ، تم ت2013في يونيو  
 .2013مارس  31العمومية غير العادية المنعقد في 

 
الشركات التجارية القطري الجديد الصادر    قامت الشركة بتغيير اسمها القانوني من أريُد )ش.م.ق.( إلى أريُد )ش.م.ق.ع.( لالمتثال ألحكام قانون

 .2015يوليو  7في 
 

ي  إن الشركة هي مقدم خدمة اتصاالت مرخصة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لتقديم كال  من خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والهاتف المحمول ف
)قانون    2006لسنة    34يم االتصاالت بموجب قانون رقم  دولة قطر. بصفتها مقدم خدمة مرخص، فإن أعمال وأنشطة الشركة تنظمها هيئة تنظ

 االتصاالت( وإطار العمل التنظيمي المطبق. 
 

قامت اإلدارة بتقييم امتثال الشركة وتم    .2021لسنة    8بموجب القانون رقم    2015لسنة    11، تم تعديل القانون التجاري القطري رقم    2021خالل  
 . 2022مارس  8الذي عقد في  في اجتماع الجمعية العامة غير العادية  النظام األساسيتعديل التغييرات المطلوبة على 

 
ومناطق أخرى في آسيا   تعمل الشركة مع شركاتها التابعة )يشار إليهم مع ا بــ "المجموعة"( في تقديم خدمات اتصاالت محلية ودولية في دولة قطر

صندوق    -والشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن شركة قطر القابضة )ذ.م.م( هي الشركة األم للمجموعة، والتي يسيطر عليها جهاز قطر لالستثمار  
 )"الشركة األم الرئيسية"(.  -الثروة السيادي لدولة قطر 

 
ا من مايو    تماشيا  مع التعديل الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية،  ، يتوجب على الشركات المدرجة االلتزام بقانون هيئة قطر  2018اعتبار 

وكمة"(.  لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك قانون الحوكمة للشركات والهيئات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )"دليل الح
   ت دليل الحوكمة.اتخذت المجموعة الخطوات المناسبة لالمتثال لمتطلبا

 
فبراير   13وفقا  لقرار مجلس إدارة المجموعة    2022ديسمبر    31تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

2023 . 

 
   اإلعداد  أساس .2
 

وفق ا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية    2022ديسمبر    31تم إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  الدولي ولجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والمتطلبات المعمول بها للقوانين في دولة قطر.

 

 أساس القياس 
 

 التاريخية، باستثناء ما يلي: تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة 
 
مة  يتم قياس أدوات حقوق الملكية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، بالقي ●

 العادلة؛
   األدوات المالية المشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛  ●
 بترتيبات مدفوعات على أساس نقاط تحفيزية طويلة األجل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ و يتم قياس المطلوبات الخاصة   ●
ا تكلفة البيع، أيهما أقل. ●   يتم قياس الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقص 
 

الطرق المستخدمة  اإلفصاح عن  ل، والتي يتم تقديمها للمقابل المدفوع مقابل البضائع والخدمات. تم  العادلة للمقاب تعتمد التكلفة التاريخية على القيمة  
 .40 إيضاح  لقياس القيم العادلة بمزيد من التفصيل في

 
القيم إلى أقرب ألف لاير قطري  تم إعداد البيانات المالية الموحدة باللاير القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة، وتم تقريب جميع  

 وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه. 
 

   األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر 
 

مبالغ  يقتضي إعداد البيانات المالية الموحدة أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في عملية تطبيق السياسات المحاسبية وال
لموضوعة  الفعلية عن هذه التقديرات. تم اإلفصاح عن األحكام الهامة االمدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  

طر  من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية لحاالت عدم التأكد من التقدير وأهداف وسياسات إدارة المخا
 .39 اإليضاحفي المالية  
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   الهامة  المحاسبية السياسات .3
 

المحاسبية المبينة أدناه بشكل  تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة أريُد )ش.م.ق.ع.( والشركات التابعة لها. تم تطبيق السياسات  
جميع  ثابت على جميع الفترات المعروضة )باستثناء ما هو مذكور خالف ذلك( في هذه البيانات المالية الموحدة، وقد تم تطبيقها بشكل ثابت على  

ماشى سياساتها المحاسبية مع تلك  شركات المجموعة، وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة و ذلك حتى تت
   المستخدمة من قبل المجموعة.

 
 الشركة  استمرارية 1.3

 
في الوجود    لدى أعضاء مجلس اإلدارة، في وقت الموافقة على البيانات المالية الموحدة، توقع معقول بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لالستمرار

 ، استمروا في اعتماد مبدأ االستمرارية المحاسبي في إعداد البيانات المالية الموحدة. التشغيلي في المستقبل المنظور. وبالتالي
 

 التوحيد  أساس 2.3
 

ت التابعة لها.  تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والمنشآت التي تسيطر عليها الشركة )بما في ذلك المنشآت المهيكلة( والشركا
 السيطرة عندما يكون للشركة: تتحقق  

 
 نفوذ على الجهة المستثمر بها؛ -
 معرضة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها؛ و  -
 القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على عائداتها.  -
 

المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات في عنصر واحد  تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الجهة  
 أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله. 

 
وق  حق عندما يكون للشركة نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها، يكون لديها نفوذ على الجهة المستثمر فيها في حال كانت

ن  التصويت كافية إلعطائها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها من جانب طرف واحد. تأخذ الشركة في الحسبا
 : جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق الشركة في التصويت في الجهة المستثمر فيها كافية لمنحها النفوذ، وتشمل

 
 حجم حقوق التصويت للشركة فيما يتعلق بحجم وتشتت ملكية أصحاب حقوق التصويت اآلخرين؛ -
 حقوق التصويت المحتملة للشركة أو أصحاب حقوق التصويت اآلخرين أو أطراف أخرى؛ -
 حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية؛ و  -
القدرة الحالية لتوجيه النشاطات المحتملة في الوقت الذي يجب  أي حقائق أو ظروف أخرى قد تشير إلى أن الشركة تمتلك أو ال تمتلك   -

 فيه اتخاذ القرار بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. 
 

ة. تدرج  يبدأ توحيد بيانات أي شركة تابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على الشركة التابعة وينتهي التوحيد عندما تفقد الشركة تلك السيطر
من التاريخ  إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد  

 الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه الشركة عن السيطرة على الشركة التابعة. 
 

الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى الحصص غير المسيطرة. ويؤول إجمالي الدخل الشامل    يؤول الربح أو 
 ر المسيطرة عجزا  في رصيدها. للشركات التابعة إلى مالكي الشركة والحصة غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى تكبّد الحصة غي

 
إجراء   يتم  الضرورة،  قبل  وعند  المستخدمة من  تلك  مع  المحاسبية  سياساتها  تتماشى  وذلك حتى  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  على  تعديالت 

 المجموعة. 
 

امالت  يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمع
 أعضاء المجموعة عند التوحيد بالكامل.بين 

 

 والشهرة   األعمال اندماجات . أ
 

حول عند  تقوم المجموعة بالمحاسبة عن اندماج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم قياس المقابل الم
ابلة للتحديد. يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنوي ا لتحديد انخفاض القيمة. يتم االعتراف  االستحواذ بالقيمة العادلة، وكذلك صافي الموجودات المقتناة الق

الموحد على الفور. يتم صرف تكاليف المعاملة عند تكبدها، إال إذا كانت تتعلق  الخسارة  أو  الربح  بأي مكسب ناتج عن صفقة شراء ضمن بيان  
 بإصدار سندات دين أو حقوق ملكية. 

 
 المقابل المحول المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات القائمة مسبق ا. يتم االعتراف بهذه المبالغ بشكل عام في الربح أو الخسارة. ال يشمل  

 
ملكية، فلن تتم إعادة قياسه ويتم  يتم قياس أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إذا تم تصنيف المقابل المحتمل كحقوق  

المقابل المحتمل  الملكية. يتم قياس  التسوية ضمن حقوق  الدولي    ، المحاسبة عن  المعيار  أداة مالية وضمن نطاق  التزام وهي  المصنف كأصل أو 
الموحد وفقا  للمعيار  الخسارة  أو  الربح  ي بيان  ، األدوات المالية، بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ف9للتقارير المالية رقم  

بالقيمة العادلة    9. كما يتم قياس المقابالت المحتملة األخرى التي ال تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الدولي للتقارير المالية رقم  
أو الخسارة.  في تاريخ كل تقرير مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية السياسات .3
 

 )تتمة(  التوحيد أساس 2.3
 

 )تتمة(   والشهرة  األعمال اندماجات أ. 

 
بقة  يتم قياس الشهرة مبدئي ا بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة وأي حصص سا

يد عن إجمالي  تزمحتفظ بها، على صافي الموجودات القابلة للتحديد المقتناة والمطلوبات المتحملة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة  
بشكل صحيح جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المحتملة ومراجعة اإلجراءات    تقد حدد كانت  المبلغ المحول، تعيد المجموعة تقييم ما إذا  

زيادة   التقييم  إعادة  ينتج عن  يزال  كان ال  إذا  تاريخ االستحواذ.  بها في  التي سيتم االعتراف  المبالغ  لقياس  العادلة لصافي  المستخدمة  القيمة  في 
 الموجودات المقتناة على إجمالي المقابل المحول، يتم االعتراف بالمكاسب في الربح أو الخسارة. 

 
البيانات  في    إذا كانت المحاسبة األولية عن اندماج األعمال غير مكتملة بحلول نهاية فترة التقرير التي تم فيها الدمج، فإن المجموعة تقدم تقريرا  

تحواذ، يتم تعديل  المالية الموحدة للمبالغ المؤقتة للبنود التي لم تكتمل المحاسبة عنها. خالل فترة القياس، التي ال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ االس 
الحقائق والظروف التي كانت   المبالغ المؤقتة المعترف بها في تاريخ االستحواذ بأثر رجعي لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول 

عة  موجودة في تاريخ االستحواذ، وإذا كانت معروفة، أثرت على قياس المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ. خالل فترة القياس، تعترف المجمو
ا بموجودات أو مطلوبات إضافية إذا تم الحصول على معلومات جديدة حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ، وإذا   أيض 

 كانت معروفة، كان من الممكن أن تؤدي إلى االعتراف بتلك الموجودات والمطلوبات كما في ذلك التاريخ. 

 
ا أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.   اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص  لغرض  بعد االعتراف المبدئي، تُقاس الشهرة بالتكلفة ناقص 

  في أي اندماج لألعمال، من تاريخ االستحواذ، لكل وحدة من وحدات تكوين النقد والتي من المتوقع أن تستفيد من االندماج، بغض النظر عماالشهرة  
 إذا كانت الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات. 

 
ماج األعمال لوحدات تكوين النقد القابلة للتحديد ألن المحاسبة األولية غير مكتملة، ال يتم اختبار في حالة عدم تخصيص الشهرة المكتسبة من اند

وحدة    هذه الشهرة المؤقتة النخفاض القيمة ما لم تكن هناك مؤشرات على انخفاض القيمة ويمكننا تخصيص القيمة الدفترية للشهرة بشكل موثوق إلى
تكوين النقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات التآزر في اندماج األعمال. عندما يتم تخصيص الشهرة  منتجة للنقد أو مجموعة من وحدات  

للعملية عند    لوحدة تكوين النقد ويتم استبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، يتم تضمين الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية 
ة عند استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ  تحديد الربح أو الخسار 

 به من وحدة تكوين النقد. 

 
 المسيطرة  غير الحصص . ب

 
عليها في تاريخ االستحواذ. التغيرات في حصة  يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها النسبية في صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ  
 المجموعة في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. 

 

 التابعة  الشركات . ج
 

الشركة، أو يكون لديها حقوق، لعوائد  الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض  
انات المالية  متغيرة نتيجة مشاركتها مع المنشأة وعندما يكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها بالمنشأة. يتم ادراج البي

 لسيطرة. للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء ا

 
 السيطرة  فقدان . د
 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تلغي االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص غير مسيطرة ذات صلة  
قياس أي حصة محتفظ بها  ومكونات حقوق الملكية األخرى. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم  

 في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. 
 

 المشتركة  والمشاريع الزميلة الشركات في  الحصص . ه
 

م  الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي يكون للمجموعة فيها تأثير هام، ولكن دون أن يصاحب سيطرة أو سيطرة مشتركة. ويعرف التأثير الها
 ت. السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، لكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسا قرارات  بأنه القدرة على المشاركة في 

المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون ألطرافه بمقتضاه سيطرة مشتركة في الترتيب وأن يكون لهم الحق في صافي موجودات الترتيب.  
ماع  السيطرة المشتركة هي االشتراك في السيطرة على ترتيب والتي تنعقد فقط عندما تتطلب القرارات الخاصة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلج

 طراف المشاركة في السيطرة. من األ

 

لتي تشمل  يتم المحاسبة عن الحصص في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية. يتم االعتراف بهم أولي ا بالتكلفة، وا 
الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات  تكاليف المعاملة. الحق ا لالعتراف األولي، تتضمن البيانات المالية  

ا أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية.  الزميلة والمشاريع المشتركة ناقص 
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 )تتمة(  المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في  الحصص ه. 

 

ستداللية  ال يتم االعتراف بخسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتجاوز حصة المجموعة ما لم تتكبد المجموعة التزامات قانونية أو ا
ذا حدث انخفاض في القيمة، يتم  نيابة عنها. تتم مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة على أساس منتظم وإ

 شطبها في الفترة التي يتم فيها تحديد تلك الظروف. 

 

كة في  أي زيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في القيم العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد للشركات الزميلة والمشاريع المشتر
كجزء من تكلفة االستثمار. إن أي عجز في تكلفة االستحواذ أقل من حصة المجموعة في القيم   تاريخ االستحواذ يتم االعتراف بها كشهرة وإدراجها

سائر الموحد  العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في تاريخ االستحواذ يتم قيده في بيان األرباح أو الخ 
 في سنة االستحواذ. 

 

عة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى أحدث البيانات المالية أو البيانات المالية المرحلية المعدة حتى تاريخ  تستند حصة المجمو
بالنسبة   للمجموعة.  مشروعها  للمشاريع  التقرير  ومطلوبات  وموجودات  نتائج  في  عن حصتها  بالمحاسبة  المجموعة  تقوم  للمجموعة،  المشتركة 

، وهو منشأة استثمارية وتطبق قياس القيمة العادلة على الشركات  . أحد المشاريع المشتركة للمجموعةمحاسبة حقوق الملكيةم طريقة  باستخدا  المشترك
 التابعة لها. 

 

وشركتها الزميلة أو  يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن معامالت بيع أو شراء بين المجموعة )بما في ذلك الشركات التابعة الموحدة(  
أو   الزميلة  الشركات  في  المعامالت  بهذه  المرتبطة  غير  المجموعة  بقدر حصة  فقط  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  في  المشترك  مشروعها 

 المشاريع المشتركة. 
 

 التوحيد عند المستبعدة المعامالت . و
 
إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة. يتم استبعاد المكاسب  األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأي  استبعاد  يتم  

فيها.    غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر
ة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض  يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريق

 القيمة. 
 

 فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة، والتي تم إدراجها في هذه البيانات المالية الموحدة لشركة أريُد )ش.م.ق.ع.(: 
 

 التأسيسبلد  األنشطة الرئيسية  اسم الشركة التابعة

للمساهمة الفعلية   النسبة المئوية 
 ديسمبر  31كما في للمجموعة 
2022 2021 

 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة   .ش.و. ش القابضة  لالستثمارات أريدُ 
 % 100 % 100 قطر  استثمار  شركة .م.م ذ لالستثمار الدولية أريدُ 

 % 100 % 100 قطر  إدارية خدمات شركة   .م.م.ذ أريدُ  مجموعة
 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة   .ش.وش القابضة آسيا شرق  جنوب أريدُ 

 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة   .ش.و.ش القابضة الغربي الخليج
 % 100 % 100 سنغافورة استثمار  شركة   .المحدودة إي  تي بي لالستثمارات آسيا أريدُ 
 % 100 % 100   البحرين استثمار  شركة   .ش.م.ش القابضة الدفنة
 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة   .ش.و.ش القابضة  الخور
 % 100 % 100 كايمن  جزر استثمار  شركة  المحدودة هولدنجز بي آي

 % 100 % 100 كايمن  جزر استثمار  شركة  .القابضة تاور ميانمار أريدُ  شركة

 % 100 % 100 كايمن  جزر استثمار  شركة المحدودة آسيا  ترايب واي

Ooredoo Hutchison Asia Pte. Ltd . 100 - سنغافورة استثمار  شركة % 

 % 100 % 100 برمودا استثمار  شركة  ليمتد فينانس انترناشيونال أريدُ 

 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة انفستكوم ش.ش.و.    مينا

 % 55.0 % 55.0 ُعمان سلطنة اتصاالت  شركة "(ُعمان.م.ع.م )"أريُد ش  لالتصاالت القطرية العمانية الشركة

 % 72.5 % 72.5 قطر  اتصاالت  شركة .م.م.ذ لينك ستار

 % 92.1 % 92.1 الكويت  اتصاالت  شركة   (الكويت.م.ك.ع )"أريُد ش  المتنقلة لالتصاالت الوطنية الشركة

 % 92.1 % 92.1 المتحدة العربية  اإلمارات استثمار  شركة .م.م.ذ - زد إف انترناشونال الوطنية شركة

 % 92.1 % 92.1 الكويت  اتصاالت  شركة     البحر المتحدة ذ.م.م )فونو( شركة

 % 92.1 % 92.1 البحرين استثمار  شركة  .ش.و.ش  لالستثمارات الخليجية الوطنية شركة

 % 83.3 % 83.3 المالديف اتصاالت  شركة   سي ال  بي مالديفز أريدُ 

 % 59.9 % 59.9 المالديف اتصاالت  شركة  .المحدودة تي في بي انترناشونال تيلكوم وارف شركة

 % 74.4 % 74.4 الجزائر  اتصاالت  شركة "( الجزائر.بي.إيه )"أريُد أس  الجزائر تيلكوم الوطنية الشركة

 % 92.1 % 92.1 مالطا  استثمار  شركة  .ليمتد كونسورتيوم أريدُ 

 % 39.0 % 39.0 ُعمان سلطنة اتصاالت  شركة ( 1.م.ع.م )ش سنتر داتا دقم
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 )تتمة(   الهامة المحاسبية السياسات 3
 

 )تتمة(  التوحيد أساس 2.3
 
  )تتمة(  التوحيد عند المستبعدة المعامالت و.
 

 بلد التأسيس األنشطة الرئيسية  اسم الشركة التابعة

النسبة المئوية للمساهمة الفعلية  
 ديسمبر  31كما في للمجموعة 

2022 2021 

 % 92.1 % 92.1 مالطا  استثمار  شركة .المحدودة القابضة تونس أريدُ 

 % 100 % 100 مالطا  استثمار  شركة .ليمتد هولدنج  مالطا أريدُ  شركة

 % 84.1 % 84.1 تونس  اتصاالت  شركة إيه  إس تونس أريدُ 

  مساهمة   شركة  النقال،  للهاتف  الفلسطينية  الوطنية  االتصاالت  شركة
 % 45.4 % 45.4 فلسطين اتصاالت  شركة (2"( )فلسطين)"أريُد  عامة

 % 100 % 100 كايمن  جزر استثمار  شركة أنكوربوريشن  ريوود

 % 100 % 100 كايمن  جزر استثمار  شركة إنكوربوريشن  نيوود

 % 49.0 % 49.0 العراق  اتصاالت  شركة ( 3)فانوس( ) ليمتد تيليكوم ميديا شركة

 % 100 % 100 العراق  استثمار  شركة المحدودة العامة للخدمات  الرواد

 % 64.1 % 64.1 العراق  اتصاالت  شركة سي  إس جي بي لالتصاالت سيل آسيا

 % 86.1 % 86.1 كايمن  جزر استثمار  شركة ليمتد  ترايب واي

 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة .ش.م. ش القابضة برزان

 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة .ش.و.ش القابضة لفان

 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة .ش.و. ش القابضة  زكريت

 % 100 % 100 ميانمار اتصاالت  شركة ليمتد  ميانمار أريدُ 

 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة .ش.و.ش القابضة  الوكير

 % 100 % 100 البحرين استثمار  شركة .ش.و.ش القابضة  الوكرة

 % 100 - كايمن  جزر استثمار  شركة ليمتد تمويل أريدُ 

 % 100 % 100 قطر  إدارية خدمات شركة .م.م.ذ بي آي أريدُ 

 % 100 % 100 قطر  إدارية خدمات شركة .م.مذ سيرفسيز جلوبال أريدُ 

 % 100 % 100 قطر  استثمار  شركة .م.مذ انفيستمنت إنترناشيونال سيوال

 % 92.1 % 92.1 الكويت  اتصاالت  شركة .م.م.ذ لالتصاالت فاست  شركة

 % 100 % 100 ميانمار اتصاالت  شركة المحدودة فينتش ميانمار أريدُ 

 % 100 % 100 قطر  استثمار  شركة .م.م.ذ انفستمنت اتش آي أو

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

 % 100 % 100 قطر  استثمار  شركة .م.م.ذ ايست  برزان

 % 100 % 100 قطر  استثمار  شركة .م.م ذ سيرفسيز فينانشال أريدُ 

 % 100 % 100 قطر  استثمار  شركة .م.م. ذ ايست  الوكرة

OSEA .100 % 100 قطر  استثمار  شركة انفستمنت ذ.م.م % 

 % 100 % 100   قطر مقاوالت  شركة .م.م ذ العامة للمقاوالت األولى  األبراج

Mediterraneenne Prestations De Services 
EURL 74.4 % 74.4 الجزائر  مقاوالت  شركة % 

 % 55 % 55 عمان  وصيانة  مقاوالت شركة  S.P.Cالخليج  أبراج

 % 92.1 % 92.1 الكويت  وتجارة مقاوالت شركة .م.م ذ الكويت أبراج

 SARL تاورز انفراكوتونيسيا 
خدمات إستشارية في مجال  

 % 84.1 % 84.1 تونس  اإلتصاالت

 - % 100 هولندا استثمار  شركة بي في تاور مينا شركة

 - % 100 هولندا استثمار  شركة في بي هولدنجزمينا ديجيتال  شركة

 - % 100 سنغافورة استثمار  شركة Pte Ltdساوث ايست آسيا هولدنج  أريدُ 

والتجزئة   آرابيا  لينك ستار الجملة  تجارة 
 - % 72.5 السعودية  لإللكترونيات والتعويضات 

تصدير    خدمات  شركة S.P.Cلينك تيك  ستار
 - % 72.5 عمان  واستيراد

 % 65.0 - إندونيسيا  اتصاالت  شركة "(أريدُ  إندوسات)"  كي بي تي إندوسات، تي بي

 % 65.0 - سنغافورة إدارية خدمات شركة ليمتد إي تي بي سنغافورة إندوسات

 % 65.0 - إندونيسيا  اتصاالت  شركة تيلكومينكاسي ميترا استارون تي بي

 % 47.0 - إندونيسيا  اتصاالت  شركة ( 4)  لينتاسارتا أبليكانوسا تي بي

 % 32.9 - إندونيسيا  استثمار  شركة ( 4) داناوا  ميديا لينتاس تي بي

 % 64.9 - إندونيسيا  اتصاالت  شركة ميديا  فيجن إنترأكتيف تي بي

 % 40.3 - إندونيسيا  استثمار  شركة ( 4) ديجيتال بورسا  بورتال تي بي
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 )تتمة(   الهامة المحاسبية السياسات .3
 

 )تتمة(  التوحيد أساس 2.3
 
الكيان حيث  ( من شركة مركز بيانات الدقم ش.م.ع.م وقد فرضت سيطرتها على  % 39:  2021) %39تمتلك المجموعة ما نسبته الفعلية   )أ(

يمكنها إظهار قوتها بشكل غير مباشر من خالل الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش.م.ع.م )"أريُد ُعمان"( بحكم امتالك أريُد عمان 
% من حصة التصويت أو السيطرة في هذه الشركة. هذا يعرض المجموعة لعوائد متغيرة من استثماراتها ويعطي المجموعة  51ألكثر من  

 عليها، وبالتالي، تم اعتبار هذه الشركة كشركة تابعة للمجموعة. اعلى التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته القدرة
 

  إظهار  يمكنها  حيث  الكيان  على  سيطرتها  فرضت  وقد  فلسطين  أريدُ   من%(  45.4:  2021)  %45.4ما نسبته الفعلية    المجموعة  تمتلك )ب(
  الوطنية   امتالك  بحكم"(  لالتصاالت   الوطنية)"   ع.ك.م.ش   المتنقلة  لالتصاالت  الوطنية  للشركة  المباشرة  غير  ملكيتها  خالل   من  قوتها

  أريدُ )"  عامة  مساهمة  شركة   النقال،   للهاتف  الفلسطينية  الوطنية   االتصاالت   شركة  في   التصويت   حصص  من %  49.3  نسبته  ما  لالتصاالت 
.  البسيطة  باألغلبية  األساسية  القرارات  اتخاذ  يتم  حيث  األوقات،   جميع  في  دارةاإل  مجلس  أعضاء  أغلبية  تعيين  في  حقها  مع"(  فلسطين
  أريدُ   على  سيطرتها  خالل  من  العائدات  هذه  على  التأثير  على  المقدرة   تمنحها  متغيرة  عوائد  إلى   المجموعة  تعريض   إلى  ذلك  يؤدي

 . فلسطين
 
: 2021) %100 بنسبة كايمان جزر في  مسجلة خاص لغرض منشأة  وهي ، (”ريوود”) إنكوربوريشن ريوود  بتأسيس المجموعة قامت ( ج)

  التصويت  حقوق  من%  49  بشراء  ريوود  وقامت.  العراق  في  استثمارية  أنشطة  لمزاولة  المجموعة  بها  تحتفظ  التصويت  حقوق  من %(  100
  فانوس،   لشركة  التصويت  حقوق   غالبية   من  أقل   تمتلك  المجموعة  أن   من  الرغم   على .  العراق   في "(  فانوس )"   ليمتد   تيليكوم   ميديا   شركة   في
  تعرض  االتفاقية  هذه   إن. العراق وفانوس،  ريوود بين المبرمة المساهمون اتفاقية بموجب قوتها  إثبات  المجموعة بإمكان يزال ال أنه إال

 .  فانوس شركة على  سيطرتها خالل من العائدات  هذه  على التأثير على المقدرة يمنحها  مما متغيرة عائدات  إلى المجموعة
 
للمجموعة سيطرة غير مباشرة من خالل شركة بي تي إندوسات تي بي كيه )"إندوسات أريُد "(، بحكم امتالك أريُد إندوسات أكثر من   )د(

من حصص التصويت في هذه الشركات. مما يؤدي إلى تعرض المجموعة إلى عائدات متغيرة من استثمارها وتمنحها المقدرة    50%
 على التأثير على هذه العائدات من خالل سيطرتها عليهم، لذا فقد اعتبرت هذه الشركات شركات تابعة للمجموعة. 

 
 

 العامة  المحاسبية السياسات في التغيرات 3.3
 
 المجموعة قبل من المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير .1
 
  يناير   1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  المفعول  سارية  أصبحت  والتي  التالية،   والمعدلة  الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تطبيق  تم

 : الموحدة المالية البيانات هذه في ، 2022
 

 16 رقم  الدولي المحاسبة معيار على تعديالت  - المقصود االستخدام قبل المتحصالت: والمعدات واآلالت الممتلكات •

  3 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار ىعل تعديالت - المفاهيمي اإلطار الى الرجوع •
  37 رقم  الدولي المحاسبة معيار ىعل تعديالت العقد، تنفيذ تكلفة - الشاقة العقود •
 2020-2018 المالية للتقارير الدولية معايير ىعل السنوية التحسينات •
 
  على  جوهري  تأثير  لها  يكون  أن   المتوقع  من  وليس  السابقة  الفترات  في  بها  المعترف  المبالغ  على  جوهري  تأثير  أي  أعاله  الواردة  للتعديالت  يكن  لم

 . الحالية الفترة
 
 ( بتطبيقها بعد المجموعة تقم لم التي الصادرة) الجديدة المعايير أثر .2
 

ولم يتم    الحالي   والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقريرلقد تم نشر بعض المعايير والتعديالت على المعايير المحاسبية  
إن إدارة المجموعة بصدد تقييم تأثير هذه المعايير الجديدة والتفسير والتعديالت التي سيتم تطبيقها في البيانات المالية تطبيقها من قبل المجموعة.  

 للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق. 
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 )تتمة( العامة  المحاسبية السياسات في التغيرات 3.3
 

 اإليرادات  4.3
 

باستثناء    يتم قياس اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون مستحق لها مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العمالء، 
ال  بناء  على  يتم تقديرها  الحجم، والتي  المتوقعة وخصومات  يتم تعديل اإليرادات للخصومات  نيابة عن أي طرف ثالث.  بيانات  المبالغ المحصلة 

 والتوقعات. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى عمالئها.التنبؤات التاريخية أو  
 

البيني، وخدمات   الشبكة، واستخدام البث، والرسائل، ورسوم التوصيل  تتكون اإليرادات من خدمات االتصاالت بشكل أساسي من رسوم دخول 
تصال، ورسوم التوصيل والخدمات األخرى ذات الصلة. يتم تقديم الخدمات بشكل منفصل أو كحزم مجمعة جنب ا إلى جنب مع الخدمات  البيانات واال

 و/أو األجهزة األخرى. 
 

الخدمة يمكن بالنسبة للحزم المجمعة، تقوم المجموعة بحساب المنتجات والخدمات الفردية بشكل منفصل إذا كانت مميزة، أي إذا كان المنتج أو  
تجات  التعرف عليها بشكل منفصل عن العناصر األخرى في الحزمة المجمعة وإذا كان بإمكان العميل االستفادة منها. يتم تخصيص المقابل بين المن

   والخدمات المنفصلة )أي التزامات األداء المتميزة( في حزمة بناء  على أسعار البيع المستقلة. 
 

البيع المستقلة بناء  على السعر الملحوظ الذي تبيع به المجموعة المنتجات والخدمات على أساس مستقل. بالنسبة للبنود التي ال يتم  يتم تحديد أسعار  
المعدل  بيعها بشكل منفصل )مثل برنامج والء العمالء(، تقوم المجموعة بتقدير أسعار البيع المستقلة باستخدام طرق أخرى )مثل نهج تقييم السوق  

 نهج التكلفة باإلضافة إلى الهامش أو النهج المتبقي(.  أو
 

 االعتراف باإليرادات 
 

 منية معينة: تنظر اإلدارة في االعتراف باإليرادات بمرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية، وإال سيتم االعتراف باإليرادات في نقطة ز
 
 التي يقدمها أداء المجموعة أثناء تأدية المجموعة للعمل؛  يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت المنافع أ(
 
 يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين األصل الذي يتحكم به العميل أثناء إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو  ب(
 
 ل األداء المكتمل حتى تاريخه. ال يُنشئ أداء المجموعة أصال  ذا استخدام بديل للمنشأة، ويكون للمنشأة حق واجب النفاذ في الدفع مقاب ج(
 

 تحصل المجموعة بشكل أساسي على اإليرادات من القطاعات الرئيسية التالية: 
 

 خدمات شبكة الموبايل 
 

العميل  تتكون عقود خدمة الموبايل عادة  من بدالت محددة الستخدام البث والرسائل والبيانات ورسوم االتصال. في هذا النوع من الترتيب، يتلقى  
 ه الخدمات. المنافع ويستهلكها في نفس الوقت أثناء قيام المجموعة بأداء الخدمة. وبالتالي، يتم االعتراف باإليراد على مدار الفترة عند تقديم هذ 

 
 الخدمات الثابتة 

 
والهاتف. يتم تجميع هذه الخدمات مع  تقدم المجموعة خدمات ثابتة تشمل عادة خدمات التركيب والتهيئة واالتصال باإلنترنت وخدمات التلفزيون  

لخدمة  معدات مقفلة أو غير مقفلة، مثل أجهزة التوجيه و/أو أجهزة فك التشفير. على غرار عقود خدمة الهاتف المحمول، يتم االعتراف بإيرادات ا
 ة عند نقل السيطرة إلى العميل. الثابتة مع المعدات المقفلة خالل فترة العقد، في حين يتم االعتراف بإيرادات المعدات غير المقفل

 
 بيع األجهزة غير المقفلة 

 
وبصورة  إن األجهزة مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والموجهات المتنقلة )الماي فاي( واألجهزة المشابهة األخرى التي تُباع بشكل منفصل  

ي أجهزة غير مقفلة. يتم االعتراف بإيرادات بيع األجهزة غير المقفلة في  غير مجمعة مع عقود الخدمة المتنقلة/ الثابتة لها قيمة مستقلة للعميل وه
 نقطة زمنية معينة عند نقل السيطرة إلى العميل. 

 
 خدمة الربط البيني 

 
البيني لحركة الصوت والبيانات بين مشغلي االتصاالت اآلخرين بمرور   الوقت عندما يحدث اإلرسال عبر  يتم االعتراف باإليرادات من الربط 

  الشبكة.
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 )تتمة(   اإليرادات 4.3
 

  اإليرادات من خدمات النقل
 

  زميلةكة  تحدد المجموعة ما إذا كانت ستعمل كشركة أساسية أو وكيل في هذه األنواع من الترتيبات وبالتالي تعترف بإجمالي اإليرادات إذا كانت شر
 وصافي اإليرادات إذا كانت وكيال . يتم االعتراف باإليرادات على مدار الفترة عند تقديم هذه الخدمات. 

 
 نقاط والء العمالء 

   
( تعمل كشركة أساسية عندما يتم استبدال نقاط والء العمالء من خالل خدمات أو منتجات المجموعة الخاصة  1المجموعة ما يلي: )  استنتجتلقد  

تم  ( تعمل كوكيل في ترتيبات نقاط والء العمالء التي يتم استردادها من خالل شركائها حيث ي2ويتم االعتراف باإليرادات على أساس اإلجمالي؛ و)
 االعتراف باإليرادات على أساس صافي.  

 
ا من سعر  استنتجت   المجموعة أن نظام الوالء ينشأ عنه التزام أداء منفصل ألنه يوفر بشكل عام حق ا جوهري ا للعميل. تخصص المجموعة جزء 

الوالء ويتم االعتراف بالتزام العقد حتى يتم استبدال النقاط أو انتهاء  المعاملة اللتزام نظام الوالء بناء  على سعر البيع القياسي النسبي المستقل لنقاط 
 صالحيتها. 

 
 خدمات القيمة المضافة 

 
تقدم المجموعة عروض حيث تزود العمالء بمحتوى إضافي، مثل خدمات الموسيقى والفيديو وخدمات الرسائل القصيرة، كخدمات ذات قيمة مضافة.  

دمات، تحدد المجموعة ما إذا كانت ستتصرف بصفتها موكال  أو وكيال ، وعليه تعترف المجموعة بمجمل اإليرادات  فيما يتعلق بهذه األنواع من الخ
 إذا كانت هي الموكل وتعترف بصافي اإليرادات عندما تخلص إلى أنها الوكيل.

 
   رسوم االتصال

 
راف بها خالل فترة العقد، في حين أن رسوم االتصال التي ال  توصلت المجموعة بأن رسوم االتصال المفروضة على تفعيل الخدمات سيتم االعت

 تعتبر التزام أداء مستقل بحد ذاته يجب أن تعتبر جزء من سعر المعاملة وأن يتم االعتراف بها خالل فترة تقديم الخدمة.
 

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

في حالة وجود ترتيبات متعددة العناصر مع المنتجات المدعومة المسلمة مقدما ، فإن العنصر الذي يتم تسليمه مقدما     توصلت المجموعة على أنه
م  )مثل سماعة الهاتف المحمول( سيتطلب االعتراف بأصل عقد. يتعلق أصل العقد بشكل رئيسي بحقوق المجموعة بمقابل الخدمات أو السلع التي ت

 صدار فاتورة بها في تاريخ التقرير.تقديمها ولكن لم يتم إ
 

  تكلفة التركيب والعموالت لتجار أطراف أخرى والمصروفات التسويقية
 

د.  توصلت المجموعة بأن تكاليف العموالت وتكاليف التركيب تستوفي تعريف التكاليف اإلضافية للحصول على عقد أو تكبد تكلفة لاللتزام بالعق
روفات كموجودات تكلفة عقود ويتم إطفائها على حسب نهج المحفظة. تخضع موجودات العقد المعترف بها لتقييم  قامت المجموعة برسملة تلك المص

 (. 9االنخفاض في القيمة وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

 عمولة مقدما  
 

وزعين حيث تحتفظ المجموعة بسيطرتها على البطاقات المدفوعة مسبق ا  توصلت المجموعة إلى أن بيع البطاقات المدفوعة مسبق ا إلى التجار أو الم
لن تعترف باإليرادات عند البيع للتجار أو الموزعين ولكن عند استخدام أو انتهاء صالحية   يتم تقييمه على أنه ترتيب شحن. وهكذا، فإن المجموعة

 ناتجة عن بيع البطاقات المدفوعة مسبقا  كمصروف. البطاقات المدفوعة مسبق ا. وبالتالي، يتم االعتراف بالعمولة ال 
 

المدفوعة مسبق ا إلى التجار أو الموزعين أو العمالء، توصلت المجموعة إلى أن    في الحاالت التي تنقل فيها المجموعة سيطرتها على البطاقات 
أنها تخفيض في سعر المعاملة. وبالمثل، يجب على المجموعة  العمولة المقدمة مؤهلة كمقابل مستحق الدفع للعميل، وبالتالي سيتم التعامل معها على  

 )انتهاء الصالحية يكون خالل سنة او سنتين من تاريخ اإلصدار(. االعتراف باإليراد فقط عند استخدام أو انتهاء صالحية البطاقات المدفوعة مسبقا  
 

 إيرادات العموالت 
 

 بصفتها األصيل في المعاملة، فإن اإليراد المعترف به هو صافي مبلغ العمولة التي تتكبدها المجموعة. عندما تعمل المجموعة بصفتها وكيل وليس 
 

 دخل الخدمة اإلضافية 
 

 تتحقق اإليرادات من الخدمات اإلضافية عند تقديم هذه الخدمات. 



 أريُد ش.م.ق.ع. 
   2022ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 انات المالية الموحدة اإليضاحات المتممة للبي
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( 

24 

 
 )تتمة(   الهامة المحاسبية السياسات .3
 

 )تتمة(  اإليرادات 4.3
 

   عناصر التمويل الجوهرية
 

ي ذلك  قررت المجموعة االعتراف بمصروفات الفوائد بأسعار فائدة سنوية مناسبة على مدى فترة العقد ويتم االعتراف بإجمالي سعر المعاملة بما ف
   عنصر التمويل عند تسليم المعدات للعمالء.

 
   موجودات ومطلوبات العقد

 
من  قررت   كل  ويجب عرض  العقد  مستوى  على  وليس  األداء  التزام  مستوى  على  العقد  ومطلوبات  بموجودات  االعتراف  يجب  أنه  المجموعة 

اولة  موجودات ومطلوبات العقد بشكل منفصل في البيانات المالية الموحدة. تصنف المجموعة موجودات ومطلوبات العقد على أنها متداولة وغير متد 
   ونمط تدفق المنافع االقتصادية.بناء  على توقيت 

 
 الخصومات والعروض 

 
ختلف تأثير  تقدم المجموعة العديد من الخصومات والعروض الترويجية لعمالئها، والتي يمكن االتفاق عليها في البداية أو تقديمها خالل مدة العقد. ي

 العقد. ومحاسبة هذه الخصومات والعروض الترويجية وقد يؤدي إلى االعتراف بموجودات 
 

  اإليجار عقود 5.3
 
 تعريف عقود اإليجار  -أ
 

غ مالي.  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت العقود تتضمن إيجاراٍت في حال كانت العقود تنطوي على حق استخدام األصل لفترة من الزمن مقابل مبل 
 الُمحدّدة أم ال، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت العقود:ولتقييم ما إذا كانت العقود تنطوي على حق استخدام الموجودات 

 
ا بشكل فعلي أو يمثل  -كان العقد يتضمن استخدام أصل محدد   (أ قد يتم النص على ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميز 

 يتم تحديد األصل؛ بشكل كبير كافة إمكانيات األصل المميز فعليا. وإذا كان لدى المورد حق استبدال أساسي، فال
 كانت المجموعة تحتفظ بحقها في تحصيل المنافع االقتصادية كاملة من استخداِمها لألصل خالل فترة االستخدام؛ و  (ب
  األكثر  القرار  اتخاذ  حقوق  لديها   يكون  عندما  ذلك  في  الحق  للمجموعة  يكون.  األصل  استخدام  توجيه  في  بحقها  تحتفظ  المجموعة  كانت (ج

  مسبق ا،   القرارات  اتخاذ  في   الشركة   حقوق   فيها   تُحّدد  التي  النادرة  الحاالت  في  أّما.  األصل  استخدام  يتم   غرض  وألي   كيفية  بتغيير  صلة 
 :التاليتين  الحالتين من أي في  األصل استخدام توجيه في  بحقها المجموعة  تحتفظ

 أو  األصل؛  تشغيل  في الحق للمجموعة (  1)
 .منه والغرض استخدامه كيفية  سلفا يُحّدد نحو  على األصل صّممت  قد مجموعةال ( 2)

 
  الشركة كمستأجر -ب
 

ة عقد  تقوم المجموعة بتأجير العديد من الموجودات بما في ذلك المواقع والمباني المكتبية والمحالت التجارية والمركبات وغيرها. إن متوسط مد 
 تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. سنة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي    20إلى  2اإليجار هو 

 
والتزام اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق االنتفاع مبدئي ا بالتكلفة التي تتألف    موجودات حق االنتفاعتقوم المجموعة باالعتراف  

ي مدفوعات إيجارية مسددة في تاريخ بدء اإليجار أو قبله، مضاف ا إليها أي تكاليف أولية مباشرة تم  من المبلغ األولي اللتزام اإليجار ُمعدال وفقا أل
ا أي حوافز إيجارية ُمستلمة. يتم    تكبدها والتكاليف التقديرية الخاصة بتفكيك وإزالة األصل األساسي أو تجديده أو تأهيل الموقع الُمقام عليه، ناقص 

الحق ا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بدء اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االنتفاع أو نهاية مدة    استهالك أصل حق االنتفاع 
ات. باإلضافة  عقد اإليجار، أيهما أقرب. ويتم تحديد األعمار اإلنتاجية لموجودات حق االنتفاع باستخدام ذات الطريقة المستخدمة مع الممتلكات والمعد

ك، يتم تخفيض أصل حق االنتفاع على نحو دوري وفقا لقيمة خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها وفقا لعمليات إعادة قياس  إلى ذل
 التزام اإليجار. 

 
ا باستخدام سعر فائدة ضمني  يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء اإليجار، ويتم خصمه 

ا، تستخدم المجموعة مع دل  بعقد اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة على مدة عقد اإليجار في حال تعذر تحديد سعر الفائدة. وعموم 
 االقتراض اإلضافي لديها كمعدل خصم. 

 
جارية غير قابلة لإللغاء بعقود اإليجار، والفترات التي يغطيها خيار تمديد  تشتمل مدة عقد اإليجار التي يتم تحديدها من جانب المجموعة على فترة إي

وعة  عقد اإليجار إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار والفترات التي يغطيها خيار فسخ عقد اإليجار إذا كانت المجم
  متأكدة بشكل معقول من عدم ممارسة هذا الخيار.
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 تتضمن المدفوعات اإليجارية المدرجة في التزام اإليجار التالي: 
 
 مدفوعات ثابتة؛ و  (أ
التمديد، والغرامات المترتبة على  مدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار   (ب

 الفسخ المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من عدم فسخ العقد مبكرا. 
 

تقبلية  إليجار المسيتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغير في دفعات ا
إذا قامت  ينشأ عن تغير في المؤشر أو المعدل، أو إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ الُمتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو  

 المجموعة بتغيير تقييمها عما إذا كانت ستستخدم خيارات الشراء أو التمديد أو الفسخ. 
 

التزام اإليجا ر بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل للقيمة الدفترية ألصل حق االنتفاع، أو يتم تسجيل ذلك في الربح أو  عندما يتم إعادة قياس 
 خسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االنتفاع إلى الصفر. ال
 

العقارية، بصورة منفصلة عن الموجودات األخرى، باإلضافة  تعرض المجموعة موجودات حق االنتفاع، والتي ال تستوفي تعريف االستثمارات  
جار  إلى مطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي الموحد. اختارت المجموعة أاّل تعترف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار لعقود اإلي

ا أو أقل   12قصيرة األجل لكافة الموجودات األساسية التي تكون مدة إيجارها   ، أو عقود اإليجار للموجودات األساسية منخفضة القيمة. تقوم  شهر 
 المجموعة باالعتراف بالمدفوعات اإليجارية المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

 
بال تقوم  ذلك  وبدال  من  اإليجار،  المؤجرة عن عناصر  العناصر غير  المجموعة عدم فصل  اإليجار اختارت  محاسبة عن كل مكون من عناصر 

 وعناصر غير اإليجارية المرتبطة به كعنصر إيجار واحد. 
 
  الشركة كمؤجر -ج
 

بملكية  تقوم المجموعة بإجراء تقييم لكل عقد إيجار عند إبرامه. وإذا ترتّب عن عقد اإليجار تحويل كامل المخاطر والمكاسب الجوهرية المرتبطة  
األساسية، يتم تصنيف مثل هذه العقود على اعتبارها عقود إيجار تمويلي، وإاّل يتم تصنيفها على اعتبارها عقود إيجار تشغيلي. وتقوم  الموجودات  

ا بدراسة بعض المؤشرات، مثل ما إذا كانت عقود اإليجار للجزء األكبر من العمر االقتصادي للموجودات كجزء من تقييمها.   المجموعة أيض 
 

سنة.    15إلى    2ود اإليجار التشغيلي التي أبرمتها المجموعة بشكل أساسي بترتيبات مشاركة األبراج، والتي لها مدة إيجار تتراوح من  تتعلق عق
   ليس لدى المستأجر خيار شراء األصل عند انتهاء فترة اإليجار، وال تمثل القيم المتبقية غير المضمونة مخاطر كبيرة على المجموعة.

 
ا في ترتيبات اإليجار التمويلي التفاقيات األلياف الضوئية التي تتراوح مدتها بين دخلت المجمو  سنة. 20و 15عة أيض 

 
ا وسيط ا، فإنها تقوم بالمحاسبة عن حصصها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل منفصل. يت م  عندما تكون المجموعة مؤجر 

طن بالرجوع إلى أصل حق االنتفاع الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس بالرجوع إلى األصل األساسي. إذا  تقييم تصنيف عقد اإليجار من البا 
ه عقد  كان عقد اإليجار الرئيسي هو عقد إيجار قصير األجل تطبق عليه المجموعة اإلعفاء المطالب به، يتم تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أن

 إيجار تشغيلي. 
 

"اإليرادات من العقود    15ترتيب ما على مكونات عقد إيجار وغير إيجار، تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  عندما يحتوي  
رباح  مع العمالء" لتخصيص المقابل في العقد. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كإيرادات في بيان األ

 الخسائر الموحد، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. أو
 

 األخرى (الخسائر) /األرباح 6.3
 

ات  تمثل األرباح/ )الخسائر( األخرى األرباح / )الخسائر( التي حققتها المجموعة والتي تنشأ من األنشطة خارج مخصص خدمات االتصاالت ومبيع
 بالمكونات الرئيسية لألرباح/ )الخسائر( األخرى على النحو اآلتي: المعدات. يتم االعتراف 

 
 أرباح القيمة العادلة 

 
ادلة ألي حصة  أرباح القيمة العادلة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و األرباح من إعادة القياس إلى القيمة الع

   اقتناء في اندماج األعمال و األرباح من أدوات التحوط التي يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.موجودة مسبق ا في عملية 
 

 ربح وخسائر صرف العمالت األجنبية 
 

ة التمويل اعتماد ا  يتم تسجيل أرباح وخسائر العمالت األجنبية على الموجودات والمطلوبات المالية على أساس الصافي كإيرادات تمويلية أو تكلف
 على ما إذا كانت حركات العمالت األجنبية تمثل مركز ربح أو صافي خسارة. 
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 الضرائب  7.3
 

الواليات القضائية األجنبية. يمثل مصروف  تخضع بعض الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة للضرائب على الدخل في مختلف  
 ضريبة الدخل مجموع الضرائب الحالية والضريبة المؤجلة. 

 
 ضريبة الدخل الحالية 

 
 ريبية. يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للسنة الحالية والسنوات السابقة بالمبلغ المتوقع استرداده أو دفعه إلى السلطات الض

 
ي وأي  احتساب التزام المجموعة للضريبة الحالية باستخدام معدالت الضرائب التي تم إنفاذها أو النافذة بشكل جوهري بنهاية سنة التقرير الماليتم  

 تعديل على الضريبة المستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة. 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة 
 

أساس الفروق المؤقتة في نهاية سنة التقرير المالي بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات  يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل المؤجلة على 
 وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية. 

 
 يتم االعتراف بمطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة لجميع الفروق الضريبية المؤقتة، باستثناء: 

 
ا لألعمال، وفي وقت  عندما ينشأ التزام ضريبة الدخل المؤجل  ● ة من االعتراف األولي بالشهرة أو األصل أو االلتزام في معاملة ال تمثل اندماج 

 المعاملة، ال تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبية وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة؛ و 
ابعة والشركات الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة،  فيما يتعلق بالفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات الت ●

 حيث يمكن التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال تنعكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور. 
 

غير المستخدمة والخسارة  ة  المرحلويتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم ترحيل االعتمادات الضريبية  
فروق  الضريبية غير المستخدمة والمرحلة إلى القدر الذي يكون فيه من المرجح توافر الربح الخاضع للضريبة بحيث يمكن االستفادة منه مقابل ال

 ناء: المؤقتة القابلة للخصم وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسارة الضريبية غير المستخدمة، باستث
 
عندما ينشأ أصل ضريبة الدخل المؤجلة المتعلق بالفرق المؤقت القابل للخصم من االعتراف األولي بأصل أو التزام في معاملة ال تمثل   ●

 اندماج األعمال، وفي وقت المعاملة، ال تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبية وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة؛ و 
المشاريع  فيما   ● في  والحصص  الزميلة  والشركات  التابعة  الشركات  في  باالستثمارات  المرتبطة  للخصم  القابلة  المؤقتة  بالفروق  يتعلق 

المشتركة، يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة فقط إلى الحد الذي يحتمل أن تنعكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور 
 ضريبة بحيث يمكن على أساسه االستفادة من الفروق المؤقتة. وسيتوفر الربح الخاضع لل 

 
المحتمل  تتم مراجعة القيمة الدفتريّة لموجودات ضريبة الدخل المؤجلة في كل نهاية سنة التقرير المالي وتُخفض إلى الحد الذي يصبح فيه من غير  

لة. ويتم إعادة تقييم موجودات ضريبة الدخل المؤجلة  أن تتوفّر أرباح ضريبيّة كافية للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل   ضريبة الدخل المؤجَّ
داد أصل  غير المدرجة كل نهاية سنة التقرير المالي ويتم االعتراف بها للحد الذي يحتمل معه أن تتيح الربح الضريبية المستقبلية المحتملة استر

 الضريبة المؤجلة. 
 

المؤجلة على أساس معدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو عند    يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل 
 ي.  تسوية االلتزام، بناء على معدالت الضريبة )والقوانين الضريبية( التي تم إنفاذها أو النافذة بشكل أساسي في نهاية سنة التقرير المال

 
دخل المؤجلة ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة في حالة وجود حق واجب النفاذ نظاميا لمقاصة موجودات  يتم إجراء مقاصة بين موجودات ضريبة ال

 ضريبية. ضريبة الدخل الحالية مقابل المطلوبات الضريبية الحالية وتؤول ضريبة الدخل المؤجلة إلى نفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة ال
 

 الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة 
 

مباشرة    يتم االعتراف بضريبة الدخل الحالية والمؤجلة في الربح أو الخسارة، باستثناء عندما تتعلق ببنود معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو
ا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملك ية على التوالي.  في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة، يتم االعتراف بالضريبة الحالية المؤجلة أيض 

عن اندماج  عندما تنشأ الضريبة الحالية أو ضريبة الدخل المؤجلة من المحاسبة األولية الندماج األعمال، يتم تضمين التأثير الضريبي في المحاسبة 
 األعمال. 

 
 التعرض الضريبي 

 
المواقف الضريبية غير المؤكدة وما إذا كان من الممكن استحقاق  عند تحديد مبلغ الضريبة الحالية والمؤجلة، تأخذ المجموعة في االعتبار تأثير  

معلومات    ضرائب وفوائد إضافية. يعتمد هذا التقييم على التقديرات واالفتراضات وقد يتضمن سلسلة من األحكام حول األحداث المستقبلية. قد تتوافر
ضريبية الحالية؛ ستؤثر مثل هذه التغييرات على المطلوبات الضريبية على  جديدة تجعل المجموعة تغير أحكامها فيما يتعلق بكفاية المطلوبات ال

 مصروف الضرائب في الفترة التي يتم فيها هذا التحديد. 
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 التمويل  تكلفة 8.3
 

مطلوبات اإليجار والقروض، وإلغاء الخصم على المخصصات المعترف بها في بيان الدخل  تشتمل تكاليف التمويل على مصروفات الفوائد على  
 الشامل الموحد. 

 

 التمويل  إيرادات 9.3
 

دات الفائدة  تتكون إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على األموال المستثمرة والمدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم االعتراف بإيرا
 رباح أو الخسائر باستخدام معدل الفائدة الفعلي. في األ

 

 والمعدات  والمنشآت الممتلكات 10.3
 

 االعتراف والقياس: 
 

ا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم تسجيل الموجو دات قيد  يتم قياس الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقص 
ا أي انخفاض في القيمة. اإلنشاء   بالتكلفة ناقص 

 وتتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودات. تشمل تكاليف موجودات المنشأة ذاتيا  ما يلي: 
 

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة.  ●
 االستخدام المقصود منها؛أي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلى وضع الموجودات في حالة صالحة لالستخدام من أجل   ●
عندما يكون على المجموعة التزام إلزالة األصل أو استعادة الموقع، تقدير تكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي وضعت   ●

   فيه؛ و
 رسملة تكاليف القروض.  ●
 

ا تحويالت من حقوق ملكية أي أرباح أو خسارة ناتجة عن تحوطات ا لتدفقات النقدية المؤهلة لمشتريات العمالت األجنبية  قد تتضمن التكلفة أيض 
ت  للممتلكات والمنشآت والمعدات. تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي هي جزء ال يتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من المعدات ذا 

 الصلة.  
 

إنتاجية مختلفة، فعندئذ يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية(  إذا كان ألجزاء مهمة من بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات أعمار  
 للممتلكات والمنشآت والمعدات. 

 

يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من استبعاد بند من بنود للممتلكات والمنشآت والمعدات )محسوبا على أنه الفرق بين صافي المتحصالت من  
 الممتلكات والمعدات( يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.  االستبعاد والقيمة الدفترية لبند

 

لة الالزمة  يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للممتلكات والمنشآت والمعدات ذات الصلة عند اكتمال اإلنشاء أو التركيب واألنشطة ذات الص 
 ها، وتكون الممتلكات والمعدات جاهزة لالستخدام التشغيلي. إلعداد الممتلكات والمعدات لالستخدام المقصود من

 

 المحول إلى االستثمارات العقارية 
 

، يتم إعادة تصنيف العقار وفق ا لذلك بالقيمة الدفترية في تاريخ التحويل  ةالعقاري   ات عندما يتغير استخدام العقار من العقار المشغول بمالكه لالستثمار
 . 40دد بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم وفق ا لنموذج التكلفة المح

 

 النفقات 
 

يمة  يتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل ويتم شطب الق 
تكون هناك زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات والمنشآت  الدفترية للعنصر المستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما  

 والمعدات المرتبط بها. ويتم إدراج جميع نفقات االقتراض في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبد النفقات. 
 

 االستهالك 
 

في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة   يتم استهالك بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس القسط الثابت
لم يكن مؤكدا  بصورة معقولة أيهما أقل، ما  المستأجرة على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية،  الموجودات  يتم استهالك  بأن   لكل مكون. 

 تستهلك.  المجموعة ستحصل على ملكيتها في نهاية مدة اإليجار. األرض ال
 

مال األصل  يبدأ استهالك هذه الموجودات من تاريخ تركيبها وتصبح فيه جاهزة لالستخدام، أو فيما يتعلق بالموجودات المنشأة داخلي ا، من تاريخ اكت
 وجاهزيته لالستخدام. األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشآت والمعدات هي كما يلي. 

 

 سنة  40 - 5 مبانٍ 
 سنة  25 - 5 موجودات الصرافة والشبكات 

 سنوات  10 - 2 أجهزة المشتركين ومعدات أخرى
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 )تتمة(  والمعدات والمنشآت الممتلكات 10.3
 

انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه لن يتم استرداد  تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمنشآت و المعدات الستبيان أي  
الموجودات  قيمتها الدفترية. وإذا تبين وجود أي استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفض  

 عادلة لهذه الموجودات مخصوما منها تكاليف البيع أو القيمة االستخدامية، أيهما أعلى. وصوال  لقيمتها القابلة لالسترداد، باعتبارها القيمة ال
 

 إلغاء االعتراف 
 

دامه أو  يتم إلغاء االعتراف ببند الممتلكات والمنشآت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخ
ح أو خسارة ناتجة عن إلغاء األصل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف باألصل.  استبعاده. يتم إدراج أي رب

 تتم مراجعة موجودات المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك، وتعديلها عند الضرورة، في نهاية كل سنة مالية. 
 

 االقتراض  تكاليف 11.3
 

إنتاج األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية أساسية لتجهيزه للغرض  تتم   العائدة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو  القروض  رسملة تكاليف 
ض  المقصود منه أو لبيعه، كجزء من تكلفة الموجودات المعنية. ويتم إدراج تكلفة القروض االخرى كمصروفات عند تكبدها. تشتمل تكاليف القرو

 ليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال. على تكا
 

 الحكومية  المنح 12.3
 

 ال يتم االعتراف بالمنح الحكومية إال عند وجود تأكيد معقول بأن المجموعة ستلتزم بالشروط المرتبطة بها واستالم المنح فعليا. 
 

منتظم على مدى الفترات التي تعترف فيها المجموعة كمصروفات بالتكاليف ذات    الحكومية في الربح أو الخسارة على أساسيتم االعتراف بالمنح  
  الصلة التي تهدف المنح إلى التعويض عنها. على وجه التحديد، يتم االعتراف بالمنح الحكومية التي يتمثل شرطها األساسي في أنه يجب على

أو امتالك موجودات غير متداولة )بما في ذلك الممتلكات والمنشآت والمعدات( كدخل مؤجل في بيان المركز المالي    المجموعة شراء أو إنشاء 
 الموحد وتحويلها إلى الربح أو الخسارة على أساس منهجي ومنطقي على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات ذات الصلة. 

 
وفات أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة مع عدم وجود  المنح الحكومية المستحقة القبض كتعويض عن المصر

 تكاليف مستقبلية ذات صلة يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض. 
 

، ويتم قياسها بالفرق بين العائدات المستلمة والقيمة العادلة  قرض حكومي بسعر فائدة أقل من السوق كمنحة حكوميةاالستفادة من  يتم التعامل مع  
 للقرض بناء  على أسعار الفائدة السائدة في السوق. 

 
 األجل  طويلة مقدما   المدفوعة والمبالغ والشهرة الملموسة غير الموجودات 13.3

 
االعتراف األولي. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ  يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة عند  

لفة ناقصا  عليها في اندماج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. بعد االعتراف األولي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتك
لة الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلي ا، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة،  اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. ال يتم رسم

 ويتم إظهار النفقات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي يتم فيها تكبد النفقات. 
 

ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في القيمة عندما   يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة علی مدى أعمارها االنتاجية االقتصادية 
يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمة األصل غير الملموس. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء ألصل ما غير ملموس ذي عمر إنتاجي  

ك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في  محدد في كل سنة مالية. وتسجل التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو في النمط المتوقع الستهال
ف  األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مناسب، وتعامل على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية. ويتم االعتراف بمصرو 

في فئة المصروفات بما يتوافق مع طبيعة األصل غير  اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد  
 الملموس. 

 
 البحث والتطوير 

 
 دها. يتم االعتراف بالنفقات على أنشطة البحث، التي يتم إجراؤها بهدف اكتساب معرفة وفهم علمي أو تقني جديد، في الربح أو الخسارة عند تكب

 
ا إلنتاج   منتجات وعمليات جديدة أو محّسنة بشكل كبير. تتم رسملة نفقات التطوير فقط إذا كان من الممكن تتضمن أنشطة التطوير خطة أو تصميم 

المجموعة   قياس تكاليف التطوير بشكل موثوق، وكان المنتج أو العملية مجدية تقني ا وتجاري ا، ومن المحتمل وجود منافع اقتصادية مستقبلية، وتنوي
واستخدام األصل أو بيعه. تتضمن النفقات المرسملة تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف العامة التي تعزى    ولديها موارد كافية إلكمال التطوير

كبدها.  مباشرة إلى تجهيز األصل لالستخدام المقصود وتكلفة القروض المرسملة. يتم االعتراف بنفقات التطوير األخرى في الربح أو الخسارة عند ت
ا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. يتم قياس نفقات الت   طوير المرسملة بالتكلفة ناقص 
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 )تتمة(  األجل طويلة مقدما   المدفوعة والمبالغ والشهرة الملموسة غير الموجودات 13.3
 

  ( " IRU)"  القابلة لإللغاءحقوق االستخدام غير 
 

بحقوق  ترتبط حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء بحق استخدام جزء من إمكانيات كيبل إرسال أرضي أو بحري ممنوح لفترة ثابتة. يتم االعتراف 
الستخدام جزء محدد من األصل األساسي، بشكل  االستخدام غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون للمجموعة حق محدد غير قابل لإللغاء  

ت  عام األلياف الضوئية أو عرض النطاق الترددي المخصص للطول الموجي، وتكون مدة هذا الحق للجزء الرئيسي من الحياة االقتصادية للموجودا 
 سنة، أيهما أقصر.  15إلى  10لذي يتراوح بين األساسية. يتم إطفاءها على أساس القسط الثابت على مدى فترة االستخدام المتوقعة وعمر العقد ا

 

ات. عند اكتمال  يتم عرض األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المتعلقة بحقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء مبدئي ا كجزء من الممتلكات والمنشآت والمعد
التركيب واألنشطة ذات الصلة الالزمة إلعداد حقوق االستخدام غير ا لقابلة لإللغاء لالستخدام وللعمليات المقصودة، سيتم نقل حقوق  اإلنشاء أو 

ة األجل بناء   االستخدام غير القابلة لإللغاء ذات الصلة من الممتلكات والمنشآت والمعدات للموجودات غير الملموسة أو المبالغ المدفوعة مقدما  طويل 
 على الحقوق التعاقدية المحددة. 

 

 للموجودات غير الملموسة إما بأنها محددة أو غير محددة.  يتم تقييم األعمار اإلنتاجية
 

 الشهرة 
 

كن تحديدها  تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة الجهة المستثمر فيها في تاريخ الشراء والتي ال يم
 للموجودات المحددة. 

 

اندماج األعمال من تاريخ االستحواذ على كل من وحدات تكوين النقد للمجموعة، أو مجموعات وحدات تكوين النقد  يتم توزيع الشهرة المكتسبة من 
إذا كانت الموجودات أو المطلوبات األخرى للمجموعة قد تم تخصيصها لتلك   النظر عما  التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج، بغض 

 الوحدات أو مجموعات الوحدات. 
 

 ل وحدة أو مجموعة وحدات يتم تخصيص الشهرة لها: وك
 

 تمثل المستوى األدنى داخل المجموعة والتي يتم عندها مراقبة الشهرة ألغراض إدارية داخلية؛ و  ●
 ، قطاعات التشغيل. 8ليس أكبر من قطاع بناء  على قطاعات تشغيل المجموعة كما هو محدد وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ●
 

 فيما يلي ملخص لألعمار اإلنتاجية وطرق اإلطفاء للموجودات غير الملموسة للمجموعة بخالف الشهرة: 
 

 الترخيص  تكاليف 
  مع والعالقة  العميل عقود
 العالقة  ذي  العميل

 
 /  التجارية  العالمة
 التجارية  األسماء

  غير االستخدام حقوق 
  والبرامج*،  لإللغاء القابلة

  األخرى  والموجودات 
 الملموسة  غير

 اإلنتاجية  األعمار

 محدد

 ( سنة  50 – 10)

 محدد

 ( سنوات 8 – 2)

 محدد

 ( سنة   25 – 6)

 محدد

 ( سنة   15 – 3)

 
  اإلطفاء  طريقة 

 المستخدمة 

  بطريقة إطفاؤها يتم
  مدار  على الثابت القسط 
 توفرها  فترات

  بطريقة إطفاؤها يتم
  مدار  على الثابت القسط 
 . توفرها فترات

  بطريقة إطفاؤها يتم
  مدار  على الثابت القسط 
 توفرها  فترات

  بطريقة إطفاؤها يتم
  مدار  على الثابت القسط 
 توفرها  فترات

  اقتناؤها أو  إنشاؤها تم
 مقتناة  مقتناة  مقتناة  مقتناة  داخليا

 

 ( سنة. 15بين ) عموما   ويتم إطفائهاتعامل حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء على أنها مبالغ مدفوعة مقدما  طويلة األجل   *
 

 العقارية  االستثمارات 14.3
 

عتيادية،  االستثمارات العقارية هي عقارات محتفظ بها إما لكسب دخل إيجار أو لزيادة رأس المال أو لكليهما، ولكن ليس للبيع في سياق األعمال اال
ألغراض إدارية. يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئي ا بالتكلفة. تتضمن التكلفة المصروفات  أو الستخدامها في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات أو  

. بعد االعتراف األولي، يتم إثبات االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا  االستهالك واإلطفاء المتراكم.  ةالعقاري  ات المنسوبة مباشرة إلى اقتناء االستثمار
اء االستثمارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي تبلغ عشرين  يتم احتساب استهالك وإطف

 ( سنة.20)
 

ه وذلك  إذا تغير استخدام الممتلكات بحيث يتم إعادة تصنيفه ضمن الممتلكات والمعدات، فإن قيمتها العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح تكلفت
 غرض المحاسبة الالحقة. ل
 

   سنة. 20يتم استهالك االستثمارات العقارية على أساس قسط ثابت باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر بـ 
 

اقتصادية مستقبلية متوقعة من عملية  يلغى االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها نهائيا من الخدمة مع عدم وجود أي منافع  

في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي   ة العقاري ات االستبعاد. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناشئة من سحب أو استبعاد االستثمار

تم فيها السحب أو االستبعاد. 
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 العادلة  القيمة قياس 15.3
 

ثل القيمة  ألغراض القياس واإلفصاح، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات عند القياس األولي أو في تاريخ كل تقرير. تم 
اركين في السوق في تاريخ القياس،  العادلة المبلغ الذي يمكن استالمه مقابل بيع أصل ما أو دفعه مقابل تحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المش

العادلة بناء    بغض النظر عّما إذا كان ذلك الثمن قابال  للمالحظة بشكل مباشر أو كان قد تم تقديره باستخدام أسلوب آخر للتقييم. يستند قياس القيمة 
 على فرضية أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما: 

 
 اللتزام، أوفي السوق الرئيسي لألصل أو ا ●
 في السوق األكثر فائدة بالنسبة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية.  ●
 

لتي يستخدمها  يجب أن يتيسر للمجموعة الوصول إلى السوق الرئيسية أو األكثر فائدة. وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات ا
 السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. المشاركون في 

 
أعلى  تقاس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بمراعاة قدرة المشاركين في السوق على تحقيق فوائد اقتصادية باستخدام الموجودات وهي في  

 لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يمكنه استخدام الموجودات وهي في أعلى وأفضل استخدام لها.  وأفضل استخدام
 

يزيد من    تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة وكذلك التي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما
 المدخالت الملحوظة ذات العالقة ويقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة. استخدام 

 
على أساس  يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية الموحدة على هذا األساس، باستثناء معامالت الدفع  

  16؛ معامالت اإليجار التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2مالية رقم  األسهم التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير ال
اسبي الدولي  والقياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة، ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة الممكن تحقيقها في المعيار المح

 . 36يار المحاسبي الدولي رقم أو القيمة المستخدمة في المع 2رقم 
 

للقيمة    وتصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها واإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي
 ككل: العادلة، والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة 

 
 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة.  –  1المستوى  ●
طرق التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت ذات المستوى األدنى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة    –   2المستوى   ●

 غير مباشر. قابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو 
طرق التقييم التي تكون فيها جميع المدخالت ذات المستوى األدنى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة غير قابلة    –  3المستوى   ●

 للمالحظة. 
 

إجراء تحويالت بين المستويات  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تم  
اريخ  في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل ت

 تقرير.
 

 المالية  األدوات 16.3
 

ألحكام  يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة، وذلك عندما تصبح المجموعة طرفا  في ا
بشكٍل مباشر إلى االستحواذ  التعاقدية الخاصة باألداة. يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملة العائدة  

فتها أو  أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( يتم إضا
اليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى  خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف األولي. أما تك

  رة أو الخساالربح  االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها فورا  في بيان  
 الموحد. 

 
   المالية الموجودات 17.3

 
 لمبيعات المنتظمة للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة.  يتم االعتراف وإلغاء االعتراف بجميع المشتريات أو ا

 
ح أو  إن المشتريات والمبيعات المنتظمة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تحدده اللوائ

 العرف السائد في السوق.  
 

المعترف بها في مجملها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة  يتم الحقا  قياس جميع الموجودات المالية 
 من خالل الربح والخسارة، باالعتماد على تصنيف الموجودات المالية.  
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 )تتمة( المالية الموجودات 17.3

 
   تصنيف الموجودات المالية

 
 أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة  )أ(
 

 يتم الحقا  قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة: 
 
 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل  ●
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة   ●

 على مبلغ أصل الدين القائم. 
 

  التكلفة المطفأة وطريقة سعر الفائدة الفعلي
 

الذي يقاس به األصل المالي عند االعتراف األولي به، مطروحا منه دفعات أصل الدين ومضافا إليه اإلطفاء   التكلفة المطفأة ألصل مالي هي المبلغ
القيمة  المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، والمعدل وفقا ألي مخصص خسارة. تمثل  

 لمالي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التعديل وفقا ألي مخصص خسارة. الدفترية اإلجمالية لألصل ا
 

 طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حساب التكلفة المطفأة ألداة دين وتوزيع إيرادات الفائدة على مدار الفترة ذات العالقة. 
 

ألدوات الدين المقاسة الحق ا بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية  
وائد من خالل  اآلخر. بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة المنخفضة القيمة االئتمانية، يتم احتساب إيرادات الف

القيمة الدفترية لألصل المالي، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت الحق ا منخفضة القيمة االئتمانية.    تطبيق سعر الفائدة الفعلي على إجمالي 
الفعلي على   بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت الحق ا منخفضة القيمة االئتمانية، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق سعر الفائدة

ألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان على األداة المالية منخفضة القيمة االئتمانية، في فترات التقرير الالحقة، بحيث لم يعد  التكلفة المطفأة ل
ية لألصل  األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق سعر الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفتر

 لمالي. ا
 
 أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب)
 

 تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحق ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
 
 أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛   ●
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على   ●

 الدين القائم.  مبلغ أصل

 
 أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ( ج)
 

لكية  عند االعتراف األولي، قد تتخذ المجموعة خيارا  غير قابل لإللغاء )على أساس كل أداة على حدة( لتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الم
الدخل الشامل اآلخر. ال يسمح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في حقوق  كما في القيمة العادلة من خالل  

 الملكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان مقابال  محتمال  معترفا  به من قبل الشركة المستحوذة في اندماج األعمال. 
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا  بالقيمة العادلة مضافا  إليها تكاليف المعاملة.    يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
الش الدخل  العادلة في  القيمة  في  التغيرات  الناشئة عن  والخسائر  باألرباح  االعتراف  مع  العادلة  بالقيمة  االستثمارات  قياس  يتم  امل اآلخر  الحقا ، 

عادلة واالحتياطيات األخرى. لن يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند  والمتراكمة في القيمة ال
مارات في  استبعاد استثمارات حقوق الملكية، وبدال  من ذلك، سيتم تحويلها إلى األرباح المدورة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستث

 وق الملكية في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. أدوات حق
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (د)
 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة العادلة من الموجودات المالية التي ال تلبي المعايير التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو  
 خالل الربح أو الخسارة. وعلى وجه التحديد: 

 
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تحدد المجموعة استثمارا  في   ●

محتفظ به للمتاجرة أو مقابل محتمل ناشئ من اندماج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند  حقوق الملكية غير  
 االعتراف األولي.  

 
تقرير، مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر  يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة 

بالقيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
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 )تتمة(  المالية الموجودات 17.3
 

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 
 

أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بالسعر الفوري في نهاية فترة التقرير. وعلى  يتم تحديد القيمة الدفترية للموجودات المالية المقومة بعملة  
 وجه التحديد: 

 
بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة التي ال تشكل جزءا  من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق صرف العمالت   ●

 ؛(9,2إيضاح بالصافي" ) -أخرى   خسائرفي األرباح أو الخسائر في بند " 
 
  بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي ال تشكل جزءا  من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف ●

 " بند  في  الخسائر  أو  األرباح  في  الدين  ألداة  المطفأة  التكلفة  على  العمالت  صرف   الصافي"  ب  -أخرى    سائرخ بفروق 
أن عنصر العملة األجنبية المعترف به في األرباح أو الخسائر هو نفسه كما لو تم قياسه بالتكلفة المطفأة، فإن عنصر    (. بما9,2إيضاح  )

ادة  العملة األجنبية المتبقي بناء  على تحويل القيمة الدفترية )بالقيمة العادلة( يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إع
 تقييم االستثمارات؛

 
  بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ليست جزءا  من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف ●

 بالصافي" كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة؛ و  -أخرى  خسائربفروق أسعار الصرف في األرباح أو الخسائر في بند " 
 
قوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف في الدخل  بالنسبة ألدوات ح ●

 الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 

االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة  تعترف المجموعة بمخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على  
سائر من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم المدينة التجارية واألخرى، وموجودات العقد، وكذلك على عقود الضمان المالي. يتم تحديث مبلغ الخ

 غيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لألداة المالية المعنية.االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس الت
 

العقد. يتم تقدير الخسائر اال  المتوقعة على مدى العمر للذمم المدينة التجارية واألخرى وموجودات  ئتمانية  تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية 
صصات تستند إلى الخبرة السابقة في الخسارة االئتمانية التاريخية للمجموعة، معدلة  المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخ 

يمة الزمنية  وفقا  لعوامل خاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة و تقييم االتجاه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك الق 
ناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدول التي تبيع فيها سلعها وخدماتها على أنها العوامل األكثر  للنقود عند االقتضاء. لقد حددت المجموعة ال

 صلة. 
ي مخاطر بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة ف

االعتراف األولي. ومع ذلك، إذا لم ترتفع مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف األولي، تقيس المجموعة  االئتمان منذ  
المتوقعة لمدة   المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية  لتلك األداة  بالخسائر    12مخصص الخسارة  إذا كان ينبغي االعتراف  تقييم ما  شهرا . يعتمد 

 ئتمانية المتوقعة على مدى العمر على الزيادات الجوهرية في احتمالية أو مخاطر عدم االنتظام منذ االعتراف األولي.اال
 

مدار العمر   تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنجم عن جميع أحداث عدم االنتظام المحتملة على
ا الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع    12ألداة المالية. في المقابل، تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  المتوقع ل شهر 

ا بعد تاريخ التقرير.   12أن ينتج عن أحداث عدم االنتظام على أداة مالية والتي تكون ممكنة خالل   شهر 
 
 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  ( 1)
 

لألداة  عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، تقارن المجموعة مخاطر عدم االنتظام  
ولي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في  المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر عدم االنتظام لألداة المالية كما في تاريخ االعتراف األ

أو جهد ال داعي    االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة
 له.  
 

ة طرف ا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف األولي ألغراض  بالنسبة لعقود الضمان المالي، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموع
المالي، تأخذ  تقييم انخفاض قيمة األداة المالية. عند تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بعقود الضمان  

 ن المحدد سيتخلف عن تنفيذ العقد. المجموعة في االعتبار التغيرات في مخاطر أن المدي
 

االقتضاء  تقوم المجموعة بانتظام بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ومراجعتها حسب 
ئتمان قبل أن يصبح المبلغ متأخر السداد.  للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر اال
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 تعريف عدم االنتظام  ( 2)
 

التعرضات مع مرور تستخدم المجموعة نماذج لمعدالت التدفق لتحليل البيانات التاريخية التي يتم جمعها وتضع تقديرات الحتمالية عدم االنتظام من  
المناطق  الرئيسية، عبر مختلف  الكلي  تغيرات في معدالت عدم االنتظام والتغيرات في عوامل االقتصاد  التحليل تحديد أي    الوقت. يتضمن هذا 

 يوما . 90-30الجغرافية للمجموعة. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، إن متوسط مدة االئتمان 
 
 منخفضة القيمة االئتمانية موجودات مالية  (  3)
 

المقدرة لذلك    يعتبر األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية
 حول األحداث التالية:  األصل المالي. الدليل على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية يتضمن بيانات يمكن مالحظتها 

 
 الصعوبات المالية الجوهرية التي تعاني منها الجهة المصدرة أو المقترض.  أ(
 مخالفة العقد، مثل العجز أو واقعة التأخر في السداد.  ب(
للمقرض أخذه في الحسبان  تعاقدية مرتبطة بعجز المقترض المالي، بمنح المقترض تنازال لم يكن    وأقيام المقرض، ألسباب اقتصادية   ج(

 في ظروف خالف ذلك. 
 يصبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإشهار إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية؛   د(
 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات المالية.  ه(
ا ، ما لم يكن لدى المج   90عندما يتأخر األصل المالي عن موعد استحقاقه  و(  موعة معلومات معقولة وداعمة توضح غير ذلك. يوم 
 
 ( قياس واالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة 4)
 

تظام. يعتمد  إن قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هو دالة على احتمالية عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام والتعرض عند عدم االن
االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة المعلومات التطلعية. بالنسبة للتعرض  تقييم احتمالية عدم  

ل بالنسبة  التقرير؛  تاريخ  للموجودات في  الدفترية  القيمة  المالية، يتم تمثيل ذلك من خالل إجمالي  عقود  عند عدم االنتظام، بخصوص الموجودات 
مالي، يشمل التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقرير، إلى جانب أي مبالغ إضافية يُتوقع سحبها في المستقبل حسب تاريخ عدم  الضمان ال

ذات  ات التطلعية االنتظام المحدد بناء  على االتجاه التاريخي، وفهم المجموعة لالحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للمدينين، وغيرها من المعلوم
 الصلة. 

 
للمجموعة وفق ا للعقد  بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 

 وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.  
 

صص  بة لعقد الضمان المالي، حيث إن المجموعة مطالبة بسداد مدفوعات فقط في حالة عدم انتظام المدين وفق ا لشروط األداة المضمونة، فإن مخ بالنس 
ا أي مبالغ تتوقع المجموعة الحصول عليه ن  ا مالخسارة المتوقع هو المدفوعات المتوقعة لتعويض المالك عن خسارة االئتمان التي يتكبدها ناقص 

 المالك أو المدين أو أي طرف آخر.  
 

دفترية من  تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد لجميع األدوات المالية مع تعديل مماثل لقيمها ال
لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتي يتم  خالل حساب مخصص الخسارة، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة ا

ة  االعتراف بمخصص الخسارة لها في الدخل الشامل اآلخر وتكون متراكمة في القيمة العادلة واالحتياطيات األخرى، وال تخفض القيمة الدفتري
 لألصل المالي في بيان المركز المالي الموحد.

 
 سياسة الشطب  ( 5)
 

أحد األصول المالية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يواجه صعوبات مالية شديدة وال يوجد احتمال  تقوم المجموعة بشطب  
 واقعي السترداده. 

 
 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية 

 
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي فقط عندما تنتهي 

استمرت  وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل أساسي بجميع مخاطر ومزايا الملكية و
بحصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط بها مقابل المبالغ التي قد يتعين عليها    في السيطرة على األصل المحول، فإن المجموعة تعترف 

دفعها. إذا احتفظت المجموعة بشكل أساسي بجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي  
ا باالقتراض المرهون مقابل المتحصالت المستلمة.  وتعترف أيض 
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 تعديل األصول المالية 
 

ل التدفقات  تقوم المجموعة في بعض األحيان بإعادة التفاوض أو تعديل الشروط التعاقدية للموجودات المالية. تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان تعدي
طر التعاقدية جوهري ا مع األخذ في االعتبار ، من بين أمور أخرى ، العوامل التالية: أي شروط تعاقدية جديدة تؤثر بشكل كبير على ملف مخا النقدية  

أو    ة ،األصل )على سبيل المثال ، حصة األرباح أو العائد على أساس حقوق الملكية( ، تغيير كبير في سعر الفائدة ، تغيير في فئة العملة لألدا
لمقترض  الضمانات الجديدة أو تعزيز االئتمان التي تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة باألصل أو تمديد كبير للقرض عندما ال يكون ا

 في صعوبات مالية. 
 

وتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف  إذا اختلفت الشروط المعدلة اختالف ا جوهري ا ، فإن حقوق التدفقات النقدية من األصل األصلي تنتهي صالحيتها  
نخفاض  باألصل المالي األصلي وتعترف باألصل الجديد بقيمته العادلة. يعتبر تاريخ إعادة التفاوض هو تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض احتساب ا 

ا  بتقييم ما إذا كان القرض الجديد أو أداة الدين    القيمة الالحقة ، بما في ذلك تحديد ما إذا كان حدث زيادة كبيرة قد حدث أم ال. تقوم المجموعة أيض 
والقيمة  تفي بمعيار مدفوعات أصل القرض والفائدة فقط. يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية لألصل األصلي الذي تم استبعاده من الدفاتر  

 لفرق منسوب ا إلى معاملة رأسمالية مع المالكين. العادلة لألصل الجديد المعدل بشكل جوهري في الربح أو الخسارة ، ما لم يكن جوهر ا
 

األصل ،  في الحالة التي تكون فيها إعادة التفاوض مدفوعة بالصعوبات المالية للطرف المقابل وعدم القدرة على سداد المدفوعات المتفق عليها في  
بالموجودات سواء كانت مخاطر ومزايا األصل مختلفة بشكل كبير نتيجة لذلك التعديل  تقارن المجموعة التدفقات النقدية المتوقعة األصلية والمعدلة  

ستبعاد من  التعاقدي. إذا لم تتغير المخاطر والمكافآت ، فإن األصل المعدل ال يختلف اختالف ا جوهري ا عن األصل األصلي وال يؤدي التعديل إلى اال
القيمة   إجمالي  احتساب  المجموعة  تعيد  ، وتعترف  الدفاتر.  الفعلي األصلي  الفائدة  المعدلة حسب معدل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بخصم  الدفترية 
 بمكاسب أو خسارة التعديل في الربح أو الخسارة. 

 
والمستحق في  عند إلغاء االعتراف بأصل مالي مقاس بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم  

خل الشامل  بيان األرباح أو الخسائر الموحد. باإلضافة إلى ذلك، عند إلغاء االعتراف باستثمارات في أداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الد 
أو الخسائر الموحد. في المقابل،    اآلخر، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة مسبق ا في القيمة العادلة واحتياطيات أخرى إلى بيان األرباح

الدخل    عند إلغاء االعتراف باستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي اختارتها المجموعة عند االعتراف األولي للقياس بالقيمة العادلة من خالل
الموحد،  الخسارة  أو  الربح  اطيات أخرى إلى بيان  الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة مسبق ا في القيمة العادلة واحتي 

 ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المدورة. 
 

 ( عندما: يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة
 

 من األصل قد انقضى. يكون الحق في استالم التدفقات النقدية   •

تحتفظ المجموعة بحقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب   •
 ترتيب مرور؛ أو 

افة مخاطر ومنافع األصل أو  تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من األصل وإما )أ( أن تكون قد قامت فعليا  بتحويل ك •
 )ب( لم تقم بشكل أساسي بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

 
 المالية  المطلوبات 18.3

 
 باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. تقاس كافة المطلوبات المالية إما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالتكلفة المطفأة 

 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
غيرات في القيمة  تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناشئة عن الت

ا من عالقة تحوط محددة. يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به  العادلة في بيان األ رباح أو الخسائر الموحد إلى الحد الذي ال تكون فيه جزء 
 في بيان األرباح أو الخسائر الموحد أي فائدة مدفوعة على االلتزام المالي.  

 
ام المالي العائد إلى  ومع ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتز

التغيرات في مخاطر االئتمان    التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام يتم االعتراف به في بيان الدخل الشامل الموحد، ما لم يكن االعتراف بآثار
االعتراف   الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يزيد من عدم التوافق المحاسبي في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم 

إعادة تصنيف التغيرات في القيمة العادلة العائدة إلى  بالمبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة لاللتزام ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. ال يتم  
، يتم تحويلها  مخاطر االئتمان لاللتزام المالي المعترف به في بيان الدخل الشامل الموحد الحق ا إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد؛ بدال  من ذلك 

 إلى األرباح المدورة عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي.  
 

خسارة  يتم االعتراف بأرباح أو خسائر عقود الضمان المالي الصادرة عن المجموعة والتي حددتها المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال
ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
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 مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 

 فائدة الفعلي.  تقاس المطلوبات المالية، غير المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، الحق ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر ال
وتوزيع مصروفات الفائدة على مدار الفترة ذات العالقة. وسعر الفائدة الفعلي  طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي  

يتجزأ من    هو السعر الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة التي تمثل جزءا  ال
صومات أخرى( من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي، أو في فترة زمنية أقل )إذا كان ذلك  سعر الفائدة الفعلي، وتكاليف المعاملة وعالوات أو خ

 مناسبا ( وذلك للوصول إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. 
 

 مطلوبات عقد الضمان المالي 
 

معينة لتعويض المستفيد منه عن خسارة تكبدها بسبب عدم  عقد الضمان المالي هو ذلك العقد الذي يتطلب من الجهة المصدرة له أن تسدد مدفوعات 
 وفاء مدين في سداد الدفعات عند استحقاقها وفقا  لشروط أداة الدين. 

 
تنشأ عن تحويل  يتم قياس مطلوبات عقد الضمان المالي مبدئي ا بقيمتها العادلة، وإذا لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولم  

 صل، يتم قياسها الحق ا بما يلي؛ أيهما أعلى:أ
 
 )انظر الموجودات المالية أعاله(؛ و  9مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ●
ا، عند االقتضاء، اإلطفاء التراكمي المعترف به وفق ا لسياسات االعتراف باإليرادات  ●  الموضحة أعاله.  المبلغ المعترف به مبدئي ا ناقص 
 

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
 

العمالت    بالنسبة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية والتي تقاس بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح وخسائر صرف 
في األرباح  بالصافي"    -أخرى   خسائر أساس التكلفة المطفأة لألدوات. ويتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بند " األجنبية على  
ا من عالقة التحوط المحددة. بالنسبة لتلك المصنفة كأداة تحوط للتحوط من مخاطر    ( للمطلوبات9,2  اإليضاحأو الخسائر ) المالية التي ال تشكل جزء 

 نفصل لحقوق الملكية. العمالت األجنبية، يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في عنصر م

التقرير. بالنسبة    يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بالسعر الفوري في نهاية فترة
ا من أرباح أو خسائر القيمة العادلة. للمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يشكل عنصر الصرف    األجنبي جزء 

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

 
االعتراف    تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما، وفقط عندما، يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. يتم 

 لمالي الذي تم إلغاء االعتراف به والمقابل المدفوع والمستحق الدفع في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام ا
 

 أدوات مالية مشتقة 
 

رير. كما  ة كل فترة تقيتم االعتراف باألدوات المشتقة مبدئيا  بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة، وتقاس الحقا  بقيمتها العادلة في نهاي
ذه الحالة  يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة في األرباح أو الخسائر مباشرة  ما لم تكن األداة المشتقة مخصصة وفعّالة كأداة تحوط، وفي ه

وجبة كموجودات مالية  يعتمد توقيت االعتراف في األرباح أو الخسائر على طبيعة عالقة التحوط. يتم االعتراف بالمشتقات ذات القيمة العادلة الم
 بينما يتم االعتراف بالمشتقات ذات القيمة العادلة السالبة كمطلوبات مالية. 

 
 التحوط  محاسبة 19.3

 
وطات  يجوز للمجموعة أن تصنِّف بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة كتحوطات للتدفقات النقدية. يتم المحاسبة عن تح

 العمالت األجنبية على االلتزامات المؤكدة كتحوطات التدفقات النقدية. مخاطر صرف 
ا إلجراء  في بداية عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط، إلى جانب أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيته

وعلى أساس مستمر، توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تعويض    معامالت التحوط المختلفة. عالوة على ذلك، عند بداية التحوط
ت فعالية التحوط  التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط العائد إلى مخاطر التحوط، أي عندما تلبي عالقات التحوط جميع متطلبا

 التالية: 
 

 المتحوط له وأداة التحوط؛وجود عالقة اقتصادية بين البند  -
 أثر مخاطر االئتمان ال يهيمن على تغيرات القيمة الناتجة عن تلك العالقة االقتصادية؛ و  -
تي  نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط له والذي تقوم المجموعة بالتحوط له فعليا وكمية أداة التحوط ال -

 لي ا للتحوط من تلك الكمية من البند المتحوط له. تستخدمها المجموعة فع
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المحددة ظل كما هو،  إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط، لكن هدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط  
 تقوم المجموعة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط )أي إعادة توازن التحوط( بحيث تلبي معايير التأهيل مرة أخرى. 

 
 المال  رأس 20.3

 
 األسهم العادية 

رأس المال. يتم خصم إصدار أسهم مجانية  تُصنَّف األسهم العادية كحقوق ملكية. تظهر األسهم المجانية والحقوق الصادرة خالل السنة كإضافة إلى 
 من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. يتم احتساب أي عالوة أسهم في إصدار الحقوق وفقا  للمتطلبات القانونية المحلية. 

 
 األرباح الموزعة على األسهم العادية 

ت المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من  كالتزام في البياناالمجموعة  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي  
 يخ التقرير. قبل المساهمين. يتم اعتبار توزيعات أرباح السنة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ التقرير للبيانات المالية الموحدة كحدث بعد تار

 
 السهم  ربحية 21.3

 
ربحية السهم األساسية والمخفضة بالنسبة ألسهمها العادية. تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة  تقوم المجموعة بعرض بيانات  

الربح أو  العائدة لمساهمي الشركة األم على العدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة بتسوية  
ى المساهمين العاديين والعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة وفقا ألثر جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة، والتي  الخسارة العائد إل

 تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين، إن وجدت. 
 

سة جميع الخيارات المعلقة تأثير مضاد للتخفيف، يتم تحديد ربحية السهم األساسية  عندما يكون لتأثير التحويل المفترض للسندات القابلة للتحويل وممار
 والمخفضة بنفس المبلغ. 

 
  المخزون 22.3

 
 أيهما أقل.   القابلة للتحقيقيتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة 

 
وتشمل النفقات المتكبدة لحيازة المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة بغرض  يتم تحديد تكلفة المخزون بناء  على طريقة متوسط التكلفة المرجح  

   .تجهيزه في موقعه وحالته الحالية
 

 البند.  يتم تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق على أساس سعر البيع التقديري ناقصا أي تكاليف إضافية متوقع تكبدها عند إتمام البيع واستبعاد
 

 المخصصات  23.3
 

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي ناتج عن أحداث سابقة، ويرجح أن المجموعة سيتعين  
لعرض    عليها تسوية هذا االلتزام. وتقاس المخصصات بناء على أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير، ويتم خصمها

 القيمة في حال كان التأثير مادي ا. 
 

 التزام إيقاف العمل 
ن تدفق  تعترف المجموعة بالتزام إيقاف العمل عند وجود التزام حالي قانوني أو استداللي ناتج عن أحداث سابقة، وعندما يكون من المحتمل أن يكو

 معقول لاللتزام. الموارد مطلوب ا لتسوية االلتزام، وعندما يمكن وضع تقدير 
 

م رسملة  تسجل المجموعة كامل المخصصات للتكاليف المستقبلية إليقاف عمل الشبكة والموجودات األخرى. عندما يتم االعتراف بااللتزام مبدئي ا، تت
الذي تم تكبده من خالل التطوير/  القيمة الحالية للتكاليف المقدرة عن طريق زيادة القيمة الدفترية للشبكة ذات الصلة والموجودات األخرى إلى الحد  

 اإلنشاء.  
 

الشبكة  يتم التعامل مع التغييرات في التوقيت أو التكلفة المقدرة إليقاف العمل بشكل مستقبلي من خالل تسجيل تعديل للمخصص وتعديل مقابل على  
تعلق به، ال يجوز أن يتجاوز القيمة الدفترية لذلك  والموجودات األخرى. أي تخفيض في التزام إيقاف العمل، وبالتالي أي خصم من األصل الذي ي

 األصل. إذا حدث ذلك، فإن أي زيادة عن القيمة الدفترية تؤخذ على الفور إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

ا  إذا نتج عن التغيير في التقدير زيادة في التزام إيقاف العمل، وبالتالي، إضافة إلى القيمة الدفترية لألصل، تن ظر المجموعة فيما إذا كان هذا مؤشر 
القيمة المعدلة للشبكة والموج تقدير  إذا تجاوز  ودات  على انخفاض قيمة األصل ككل، وإذا كان األمر كذلك، تقوم باختبار االنخفاض في القيمة. 

 باشرة على المصروفات. األخرى بعد خصم مخصص إيقاف العمل القيمة القابلة لالسترداد، يتم تحميل هذا الجزء من الزيادة م
 

طر الخاصة  بمرور الوقت، يتم زيادة االلتزام المخصوم للتغيير في القيمة الحالية بناء  على معدل الخصم الذي يعكس تقييمات السوق الحالية والمخا 
 بااللتزام. يتم االعتراف بالتصفية الدورية للخصم في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كتكلفة تمويل. 
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ا يتعلق  ال تعترف المجموعة بأصل الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفرق المؤقت في التزام إيقاف العمل وال االلتزام الضريبي المؤجل المقابل فيم
 عمله. بالفرق المؤقت على األصل الذي تم إيقاف 

 

 مكافآت نهاية الخدمة 
 

وظفين  تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة فيما يتعلق بموظفيها. يستند استحقاق هذه المكافآت على الراتب األساسي النهائي للم
وتدفع عند االستقالة أو إنهاء خدمة الموظف. يتم  ومدة الخدمة، بناء على إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة، المحسوبة بموجب أحكام قانون العمل 

   استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.
 

 المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة األخرى
 

وحدة االئتمان  يتم تحديد تكاليف المعاشات بموجب خطط المعاشات المحددة للمجموعة عن طريق الحساب االكتواري الدوري باستخدام طريقة  
   المتوقعة وتطبيق االفتراضات على معدل الخصم والعائد المتوقع على موجودات الخطة والمعدل السنوي للزيادة في التعويض.

 

  حصل  يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة بشكل منفصل لكل خطة عن طريق تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي
 عليها الموظفون في الفترات الحالية والسابقة، وخصم هذا المبلغ وخصم القيمة العادلة ألي موجودات خطة. 

 

اب أصل  يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنوي ا بواسطة خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. عندما ينتج عن الحس
يقتصر األصل المعترف به على القيمة الحالية للمنافع االقتصادية المتاحة في شكل أي مبالغ مستردة مستقبلية من الخطة أو  محتمل للمجموعة،  

ل المعمول  التخفيضات في المساهمات المستقبلية للخطة. لحساب القيمة الحالية للمنافع االقتصادية، يؤخذ في االعتبار أي حد أدنى لمتطلبات التموي 
 بها.

 

اء الفائدة(  م االعتراف بإعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة، والتي تشمل األرباح والخسائر االكتوارية، والعائد على موجودات الخطة )باستثن يت
( على صافي  وتأثير سقف األصل )إن وجد، باستثناء الفائدة(، على الفور في الدخل الشامل اآلخر. تحدد المجموعة صافي مصروفات الفوائد )الدخل
ى صافي التزام  التزام )أصل( المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية عل

الشتراكات ومدفوعات المنافع.  )أصل( المنافع المحددة آنذاك، مع مراعاة أي تغييرات في صافي التزام )أصل( المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة ا 
 الموحد.  الربح أو الخسارةيتم االعتراف بصافي مصروفات الفوائد والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في بيان 

 

قة أو الربح أو الخسارة من  عندما يتم تغيير منافع خطة ما أو عند تقليص الخطة، يتم االعتراف بالتغيير الناتج في المنافع المتعلقة بالخدمة الساب
 التقليص مباشرة في الربح أو الخسارة. تعترف المجموعة باألرباح والخسائر من تسوية خطة المنافع المحددة عند حدوث التسوية. 

 

القطرية كنسبة من رواتب الموظفين وفقا   بسداد اشتراكات إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية الشركة  بالنسبة للموظفين القطريين، تقوم 
شتراكات في هذه البرامج، وهي برامج اشتراكات محددة  اللمتطلبات القوانين المحلية ذات العالقة المتعلقة بالتقاعد والمعاشات. يتم تحميل حصة ا

 د. الموح الربح أو الخسارة"منافع الموظفين" ضمن بيان   19بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

 خطة الحوافز طويلة األجل 
 

لموظف  توفر المجموعة نقاط حوافز طويلة األجل )"المنافع"( لموظفيها بموجب خطة الحوافز طويلة األجل. يعتمد استحقاق هذه المنافع على أداء ا
ستحقاق  واألداء العام للمجموعة، مع مراعاة استيفاء شروط معينة )"شروط االستحقاق"( بموجب خطة موثقة، وتكون مستحقة الدفع عند نهاية فترة اال

ع على مدى فترة  )"تاريخ الممارسة"(. ترتبط المنافع بأداء الموظفين وأداء المجموعة، وتقوم المجموعة باالعتراف تناسبيا  بااللتزام مقابل هذه المناف 
 .  االستحقاق من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد، حتى يصبح الموظفون مؤهلين بشكل غير مشروط للحصول على المنافع

 

  الربح أو الخسارة يتم إعادة تقييم القيمة العادلة لاللتزام في تاريخ كل تقرير، ويتم االعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة للمنافع من خالل بيان  
 الموحد.  

 

قدية بناء  على عدد من العوامل بما في ذلك  بمجرد تسوية المنافع نقدا  في تاريخ الممارسة، يتم إلغاء االعتراف بااللتزام. يتم تحديد مبلغ التسوية الن
خالل فترة االستحقاق. في حالة  المجموعة بناء  على أهداف محددة مسبق ا وأداء سعر سهم للمجموعة  عدد نقاط الحوافز الممنوحة، واألداء التشغيلي 

 وحد. اإلخالل بشروط االستحقاق، يتم استبعاد االلتزام من خالل بيان األرباح أو الخسائر الم
 

 األجنبية  بالعمالت المعامالت 24.3
 

. يتم تسجيل  تحدد كل منشأة في المجموعة عملتها الوظيفية ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية
العملة   بسعر  المجموعة  منشآت  قبل  من  مبدئي ا  األجنبية  بالعمالت  الموجودات  المعامالت  تحويل  إعادة  يتم  المعاملة.  تاريخ  في  السائد  الوظيفية 

 والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الفوري للعملة الوظيفية السائد في نهاية سنة التقرير المالي. 
 

يخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية.  يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التار 
القيمة  السائدة في تاريخ تحديد  بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف  العادلة  بالقيمة  التي يتم قياسها  النقدية  البنود غير  تحويل  العادلة. يتم    ويتم 

ن إعادة التحويل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، باستثناء الفروق الناتجة عن إعادة تحويل القيمة  االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة ع
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. 
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 تحويل العمليات األجنبية 
 

ري بأسعار  يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، بما في ذلك الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ، إلى اللاير القط
 القطري بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت. الصرف في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية إلى اللاير 

 
ذلك،  يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر، ويتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية في حقوق الملكية. ومع  

فروق التحويل للحصص غير المسيطرة. عندما يتم    إذا كانت العملية شركة تابعة غير مملوكة بالكامل، يتم تخصيص الحصة النسبية ذات الصلة من
ك العملية  استبعاد عملية أجنبية مثل فقدان تلك السيطرة أو التأثير الجوهري، يتم إعادة تصنيف المبلغ التراكمي في احتياطي التحويل المتعلق بتل

 تبعاد.  األجنبية إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد كجزء من الربح أو الخسارة عند االس
 

 ة من عندما تستبعد المجموعة فقط جزء من حصتها في شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة، يتم إعادة توزيع النسبة ذات الصل 
يتضمن    أو شركة مشروع مشترك  المبلغ التراكمي إلى الحصص غير المسيطرة. عندما تستبعد المجموعة فقط جزء من استثمارها في شركة زميلة 

لخسائر  عملية أجنبية مع االحتفاظ بنفوذ هام أو سيطرة مشتركة، يتم إعادة تصنيف النسبة ذات الصلة من المبلغ التراكمي إلى بيان األرباح أو ا
 الموحد. 

 
لمنظور، فإن أرباح  عندما ال تكون تسوية بند نقدي مستحق القبض أو مستحق الدفع من عملية أجنبية غير مخطط لها وال محتمل في المستقبل ا

ا من صافي االستثمار في عملية أجنبية و يتم االعتراف بها في ا لدخل  وخسائر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن هذا البند النقدي تعتبر جزء 
 الشامل اآلخر، ويتم عرضها في احتياطي التحويل في حقوق الملكية. 

 
 المالية  غير الموجودات قيمة في االنخفاض 3.25
 

االنخفاض  تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة، خالف المخزون، في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على  
د ألصل ما أو وحدة تكوين  في قيمتها. وفي حال وجود أي مؤشرات على ذلك، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. وتعتبر القيمة القابلة لالستردا

تقييم القيمة االستخدامية، يتم خصم الت البيع أيهما أعلى. وعند  القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف  النقدية  النقد هي القيمة االستخدامية أو  دفقات 
لسوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر  المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل ما قبل خصم الضريبة والذي يعكس تقييمات ا 

من المرتبطة باألصل. ولغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات ألصغر مجموعة من الموجودات التي ينتج عنها تدفقات نقدية واردة  
 األخرى أو مجموعات الموجودات )"وحدة تكوين النقد"(.  االستخدام المستمر والتي تعتبر مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الواردة للموجودات

 
راف بخسائر ويعترف بخسارة االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة تكوين النقد القيمة المقدرة لالسترداد. يتم االعت

 االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.  
 

ن النقد أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ومن يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بوحدات تكوي
بها   ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي. ويتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المعترف 

ى أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس خسارة االنخفاض  في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير الستبيان وجود أي مؤشرات تدل عل
لى الحد  في القيمة في حال وجود أي تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إ 

تي كان سيتم تحديدها، صافية من االستهالك أو اإلطفاء، إن لم يتم االعتراف بأي خسائر الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية ال
 عن انخفاض القيمة. 

 
 القطاعية  التقارير 3.26
 

ة إلى تلك التي  تتضمن نتائج القطاع التي يتم اإلبالغ عنها إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة البنود العائدة مباشرة  إلى قطاع ما باإلضاف
 دة. البيانات المالية الموح  حول 45اإليضاح في  يمكن تخصيصها على أساس معقول. تم عرض المعلومات المالية عن القطاعات التشغيلية 

 
 التقرير  لتاريخ الحقة أحداث 3.27
 

دة، شريطة تقديم  يتم تعديل البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ التقرير وتاريخ الموافقة على إصدار البيانات المالية الموح
أحداث الحقة لنهاية السنة والتي ال تعد أحداث ا متعلقة بالتعديل في  دليٍل على الظروف التي كانت موجودة في تاريخ التقرير. يتم اإلفصاح عن أي  

 البيانات المالية الموحدة عندما تكون مادية. 
 
   الجبايات عن محاسبة 3.28
 

المحاسبي الدولي رقم  المحاسبة عن الجبايات التي ال تقع ضمن نطاق المعيار    21تحكم تفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  
من    مصاريف الربط البيني"ضرائب الدخل". تقوم المجموعة بتسديد مدفوعات لهيئات تنظيمية معينة بناء  على نسب معينة من اإليرادات و  12

دولية للتقارير المالية رقم  األنشطة المنظمة. وعلى هذا النحو، قامت اإلدارة بتقييم هذه المدفوعات لتكون في نطاق تفسيرات لجنة تفسير المعايير ال
 ، وعاملت هذه المدفوعات كمصروفات في بيان األرباح أو الخسائر. 12، بدال  من المعيار المحاسبي الدولي رقم 21
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 للبيع  بها كمحتفظ المصنفة الموجودات 3.29
 

الموجودات غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية من خالل معاملة  يتم تصنيف  
ف البيع،   تكالي بيع وليس من خالل االستخدام المستمر وعندما يكون البيع محتمال  بدرجة كبيرة. يتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا  

رات  أيهما أقل، باستثناء الموجودات مثل موجودات الضرائب المؤجلة، والموجودات الناشئة من منافع الموظفين، والموجودات المالية واالستثما
 العقارية المدرجة بالقيمة العادلة والحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين، والتي يتم إعفاؤها تحديدا  من هذا المطلب. 

 
ع.  العتراف بخسارة االنخفاض في القيمة ألي خفض مبدئي أو الحق للموجودات )أو مجموعة االستبعاد( إلى القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البي يتم ا 

ارة  خس  يتم االعتراف بأي ربح ألي زيادات الحقة في القيمة العادلة ناقصا  تكاليف بيع الموجودات )أو مجموعة االستبعاد(، ولكن ال تزيد عن أي
متداولة )أو  انخفاض متراكمة معترف بها سابقا . يتم االعتراف بالربح أو الخسارة التي لم يتم االعتراف بها سابقا  في تاريخ بيع الموجودات غير ال

 مجموعة االستبعاد( في تاريخ إلغاء االعتراف. 
 

كل جزءا  من مجموعة االستبعاد( عند تصنيفها كمحتفظ بها للبيع. يستمر  ال يتم استهالك أو إطفاء الموجودات غير المتداولة )بما في ذلك تلك التي تش
 االعتراف بالفوائد والمصروفات األخرى العائدة إلى مطلوبات مجموعة االستبعاد والمصنفة كمحتفظ بها للبيع. 

 
لبيع بشكل منفصل عن الموجودات األخرى  يتم عرض الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع وموجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها ل

ز في بيان المركز المالي. يتم عرض مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن المطلوبات األخرى في بيان المرك
 المالي. 

 
 اإليرادات  .4
 

البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي نقطة زمنية في تدفقات اإليرادات التالية.  تستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل  
ولي  يتماشى اإلفصاح عن اإليرادات حسب التدفقات مع معلومات اإليرادات التي تم اإلفصاح عنها لكل قطاع يجب اإلبالغ عنه بموجب المعيار الد

 (.45اإليضاح  انظر  ) 8للتقارير المالية رقم 
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

   28,405,651 21,114,169 إيرادات من تقديم الخدمات 
  1,385,124 1,485,709 بيع معدات اتصاالت 

   108,967 98,306 إيرادات إيجار المعدات 

 22,698,184 29,899,742   

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 1,385,124 1,485,709 زمنية معينة في نقطة  
 28,514,618 21,212,475 بمرور الوقت 

 22,698,184 29,899,742 

 
   اخرى ايرادات .5
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 50,305 2,050 إيرادات توزيعات األرباح 
 45,757 35,178 إيرادات اإليجار  
 158,190 398,842 ( iإيرادات متنوعة )

 195,418 494,904 

 
(i)  بشكل فردي.  جوهريةتتكون اإليرادات المتنوعة من مبالغ مختلفة غير 
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   األخرى  التشغيل  ونفقات البيني والتوصيل الشبكة .6
 

 2022 2021 * 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 2,508,947 1,817,200 التوصيل البينيالمدفوعات الصادرة وتكاليف 
 2,501,557 1,500,085 )أ(  الرسوم التنظيمية وذات الصلة 

 1,347,513 705,552 إيجار ومرافق 
 2,292,626 1,537,695 تشغيل وصيانة الشبكة 

 2,577,267 2,947,784 تكلفة المعدات المباعة والخدمات األخرى 
 731,009 645,603 تكاليف التسويق والكفالة 
 655,214 629,807 عمولة على البطاقات 
 214,637 249,837 أتعاب قانونية ومهنية

 1,450 12,108 مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 
 656,169 575,280 مصروفات أخرى 

 10,620,951 13,486,389 
 

ومصاريف    احتسابها على أساس مصادر اإليرادات المحددة مسبقا  والتي يتم  10في اإليضاح رسوم إمتيازات وصناعة تم عرض  (أ)
 .21تفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم   بموجبالربط البيني 

 

 وإطفاء  استهالك .7
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

  5,309,905 2,962,834 استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 13,196 12,783 استهالك استثمارات عقارية 

 1,455,566 1,028,365 إطفاء موجودات غير ملموسة 
  1,195,776 561,297 إطفاء موجودات حق االنتفاع 

 4,565,279 7,974,443 
 

 التمويل  وإيرادات التمويل تكاليف 8
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   التمويل تكاليف 

 1,165,112 708,322 فوائد على القروض و التسهيالت 
 39,068 - مدفوع من التزامات تمويل إسالمي ربح

 44,274 39,579 ( 29إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة )إيضاح 
 638,639 263,304 فائدة على مطلوبات اإليجار 

 107,271 21,168 تكاليف تمويل أخرى 

 1,994,364 1,032,373 التمويل إجمالي تكلفة 

   
   إيرادات التمويل 
 ( 190,055) ( 266,883) إيرادات الفوائد 

 ( 190,055) ( 266,883) إجمالي إيرادات التمويل 
 
 

 األبراج  بيع من أرباح 9,1
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 1,566,903 - من بيع األبراج  أرباح

 - 1,566,903 
 

  مليار  0.34برج اتصاالت بصافي قيمة دفترية  4,247المستأجر( بإتفاقية بيع وشراء لبيع   –، دخلت اندوسات أريد )البائع 2021مارس  30في 
  مليار  2.61من ديجيتال كولوني بصافي اعتبار ما قيمته  المستأجر( المملوكة بالكامل  -)البائع  .PT EPID Menara Asset Coلاير قطري ل  

برج   4,085لاير قطري. باإلضافة الى ذلك، دخل كل طرف بإتفاقية ايجار مساحة واحدة ل    مليار  1.57لاير قطري والذي نتج عنه ربح بلغ  
 صفقة اإليجار واعادة التأجير.  EPID، أغلقت إندوسات أريد و  2021مايو  18سنين تبدأ من تاريخ اغالق العملية. في  10اتصاالت لمدة 

 

سنوات لألصول المؤجرة. ستستمر اإلدارة في إعادة تقييم خيارات التمديد وخيارات   10في افتراض مدة إيجار تم تطبيق حكم هام من قبل اإلدارة 
اإلنهاء فقط عند حدوث حدث مهم أو تغيير في الظروف يقع تحت سيطرة أريد إندوسات. 
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   بالصافي - أخرى خسائر 9,2

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 ( 835,273) ( 3,077,354) بالصافي   - العملة األجنبية  خسائر
 3,597 681 بالصافي    - التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

 18,040 ( 3,218) من استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة  ربح/)خسارة( 
 115,135 40,704 التخلص من األصول غير المالية ربح

 - 2,571,881 )أ( مكاسب من إلغاء توحيد شركة تابعة 
 (17,068) ( 2,865) مصروفات متنوعة أخرى 

 (470,171 ) (715,569 ) 
 

 . PT Hutchison 3 Indonesiaو  Indosat Ooredoo ("IO") اريد اندوسات بين جمادالنا )أ(
 

 PT Hutchison 3 Indonesiaعملية اندماج قانونية مع شركة    IO، أكملت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي    2022يناير    4في  
("H3I")  وهي الشركة اإلندونيسية التابعة لشركة ،CK Hutchison Holdings Limited ("CKH") . 

 

. ومع ذلك ، لم يتم استالم موافقات الوزارة المتبقية إلنهاء صفقة االندماج  2021ديسمبر    28تمت الموافقة على االندماج من قبل المساهمين في  
ا من2022يناير  4)وزير القانون وحقوق اإلنسان ووزارة االتصاالت والمعلوماتية( إال في  ذلك التاريخ   . وبناء  على ذلك ، تم االنتهاء منه اعتبار 

الشركة التابعة المملوكة بالكامل    -  Ooredoo Asia% من األسهم عبر  65التي كانت تمتلك فيها المجموعة    IO، وفقدت المجموعة السيطرة على  
 لها ، عندما دخل مجلس اإلدارة الجديد حيز التنفيذ. 

 

 Ooredoo Hutchison Asia ("OHA")% من األسهم في  50على    CK Hutchison Groupاستحوذت    االندماج، في نفس يوم إغالق  
، بناء     OHAمن    CK Hutchison 50٪تمتلك كل من المجموعة ومجموعة    هذه،(. بعد إعادة الهيكلة  Ooredoo Asia)المعروفة سابق ا باسم  

المندمجة عبر  % من حصة ملك65.6سيطرة مشتركة على    CK Hutchison Groupو    Ooredoo Groupعلى ذلك تمتلك   ية الشركة 
OHA . 

 

 . %32.8 بنسبة فعلية   بملكية ركمشت روعمش في  لمتبقيةا لحصة ا  رافالعتوا IO د حيوت ء لغاإ لى إ جمادالنأدى ا
 

 كما في تاريخ االندماج:  IO لتزاماتاوألصول لفيما يلي القيم الدفترية  
 

 قطري  لاير ألف 
 8,560,998 ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 5,477,053 موجودات غير ملموسة وشهرة ومبالغ مدفوعة مقدما  طويلة األجل 
 3,051,059 موجودات حق االنتفاع 
 56,816 ة االستثمارات العقاري

 71,309 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 96,716 أدوات حقوق الملكية  -موجودات مالية 

 634,429 موجودات غير متداولة أخرى 
 171,518 موجودات الضريبة المؤجلة 

 4,628 المخزون
 21,393 تكاليف العقود 

 1,403,152 ذمم تجارية مدينة وأخرى 
 1,044,340 أرصدة لدى البنوك ونقد 

 300,492 موجودات محتفظ بها للبيع 

 20,893,903 الموجودات   مجموع 

  
 4,343,615 قروض وتسهيالت 
 118,695 الموظفينمخصص منافع  
 4,336,974 مطلوبات اإليجار 

 267,962 مطلوبات الضريبة المؤجلة 
 974,244 مطلوبات غير متداولة أخرى 

 49,679 مطلوبات عقود 
 4,127,166 ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 694,829 إيرادات مؤجلة 
 4,999 ضريبة دخل مستحقة الدفع 

 5,149 باألصول المحتفظ بها للبيع المطلوبات المرتبطة مباشرة 
 10,756 مبالغ مستحقة إلطراف ذات عالقة 

 14,934,068 المطلوبات  مجموع 

 5,959,835 صافي الموجودات 

 ( 1,206,108) حقوق الملكية غير المسيطرة 

 4,753,727 التي تم إلغاء اإلعتراف بها القيمة الدفترية لصافي األصول  
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 )تتمة( بالصافي - أخرى خسائر 2.9

 

 على فك التوحيد: حتساب الربحإ فيما يلي 
 

 قطري  لاير ألف  
  األرصدة المستلمة أو المستحق: 

 Ooredoo Hutchison Asia * 5,916,347في  المتبقيةالقيمة العادلة للحصة 
 1,409,261 المستلم النقد

 7,325,608 األرصدة   مجموع
 ( 4,753,727) التي تم إلغاء اإلعتراف بها القيمة الدفترية لصافي األصول 

 2,571,881 ربح من البيع قبل إعادة تدوير احتياطي ترجمة العمالت األجنبية 
 ( 2,555,069) العمالت األجنبية ترجمةإعادة تدوير احتياطي 

 16,812 التوحيد  إلغاء  من الربح
 

في تاريخ االندماج الفعلي مع    IOHمن السعر المدرج ألسهم    Ooredoo Hutchison Asiaفي    متبقيةال* يتم اشتقاق القيمة العادلة للحصة  
 الثاني. تقييم من المستوى  تقنية % ، وهي40وتم تحديد عالوة السيطرة المطبقة بنسبة  حكمها مارست اإلدارة للعالوة، االعتبار والتعديل المناسبين  

 

 ورسوم  إمتيازات .10
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
 

  

 427,124 532,465 (i( ،)iiرسوم إمتيازات وصناعة )
 15,438 5,601 ( iiiرسوم قانونية أخرى )

 442,562 538,066 

 
(i)   البيني    %12إلى حكومة سلطنة عمان على أساس  اإلمتيازات  تُدفع الربط  المحددة مسبق ا ومصروفات  من صافي مصادر اإليرادات 

المحمول و الهاتف  للحصول على ترخيص  المحليين  احتسابها    (%7:  2021)  %10للمشغلين  يتم  والتي  ثابتة  للحصول على رخصة 
ألف    218,335:  2021لاير قطري ) ألف  249,306  والبالغة  21بموجب تفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  

 لاير قطري(. 
 

(ii)   وتكنولوجيا لالتصاالت  األعلى  المجلس  قبل  من  قطر  في  الممنوحة  العامة  االتصاالت  وشبكات  لخدمات  التشغيل  تراخيص  بموجب 
صافي  من    %12.5المعلومات، يُعرف حاليا  باسم هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، يجب على الشركة دفع رسوم صناعية سنوية بنسبة  

المحققة من األنشط   األرباح يتم  المعدلة  والتي  االتصاالت  تنظيم قطاع  الى هيئة  للتراخيص، وذلك  وفقا   المنجزة في قطر  المنظمة  ة 
  314,130:  2021لاير قطري )ألف    177,818والبالغة    21احتسابها بموجب تفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  

 قطري(.   لايرألف  
 

(iii)   العمالة الوطنية  يتم تضمين مساهمات العلمي، وضريبة دعم  للتقدم  المتنقلة ش.م.ك.ب لمؤسسة الكويت  الشركة الوطنية لالتصاالت 
 والزكاة ضمن الرسوم القانونية األخرى.

 
 تم احتسابها على أساس اإليرادات من األنشطة المنظمة.  والتي 6اإليضاح في تم عرض الرسوم التنظيمية األخرى والرسوم ذات الصلة   
 
 والمخفضة  األساسية السهم ربحية .11
 

 العائد لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.  السنة يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم ربح
 

 ال توجد أسهم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل السنة وبالتالي فإن الربحية المخففة لكل سهم يعادل الربحية األساسية لكل سهم. 
 

 2022 2021 

   
   

 46,918 2,360,234 السنة العائد إلى مساهمي الشركة األم )لاير قطري(  ربح
 3,203,200 3,203,200 )لاير قطري( المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.01 0.74 السهم األساسية والمخففة )لاير قطري(  ربحية
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 والمعدات  والمنشآت الممتلكات .12
 

 
 ومباني  أراضي

  التبادل موجودات
 والشبكات 

  ومعدات المشتِرك جهاز
 أخرى 

  قيد الرأسمالية األعمال
 اإلجمالي  التنفيذ 

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

      التكلفة
 81,010,414 3,007,874 7,843,527 63,036,483 7,122,530 2021يناير  1في 

 (341,265) (1,055) ( 68,931) (252,522) ( 18,757) إلغاء توحيد شركة تابعة 
 4,736,420 3,457,599 133,488 1,132,464 12,869 إضافات 
 - (4,010,119) 416,645 3,371,553 221,921 تحويالت 
 (1,063,043) - (110,341) (551,747) (400,955) )ب(  استبعادات

 (292,030) (126,152) ( 58,594) 58,594 (165,878) التصنيف إعادة 
 ( 33,038,228) (292,681) (2,518,718) ( 26,444,115) (3,782,714) موجودات مصنفة للبيع
 (2,492,266) ( 65,585) (329,667) (1,968,752) (128,262) تعديل صرف العملة 

 48,520,002 1,969,881 5,307,409 38,381,958 2,860,754 2021ديسمبر  31في 

      
 2,631,230 1,668,176 103,589 844,575 14,890 إضافات 
 - ( 2,014,964) 504,394 1,290,829 219,741 تحويالت 
 ( 418,770) ( 58) ( 75,439) ( 317,709) ( 25,564) استبعادات 

 ( 97,552) ( 97,552) - - - إعادة التصنيف 
 ( 1,128,017) ( 22,769) ( 148,082) ( 925,262) ( 31,904) تعديل صرف العملة 

 49,506,893 1,502,714 5,691,871 39,274,391 3,037,917 2022ديسمبر   31في 

      
      االستهالك المتراكم

 54,890,311 - 6,516,335 43,898,376 4,475,600 2021 يناير 1 في 
 (225,554) - ( 68,556) (141,264) ( 15,734) فك توحيد شركة تابعة 
 5,309,905 - 592,488 4,387,813 329,604  مخصص خالل السنة

 733,539 - 9,085 723,541 913 ( أ انخفاض في القيمة خالل السنة )
 (848,505) - ( 99,491) (474,765) (274,249)  استبعادات

 ( 65,303) - ( 32,632) 32,632 ( 65,303) إعادة التصنيف 
 ( 24,477,230) - (2,107,772) ( 19,491,166) (2,878,292) موجودات مصنفة للبيع
 (1,665,825) - (296,197) (1,276,263) ( 93,365) تعديل صرف العملة 

 33,651,338 - 4,513,260 27,658,904 1,479,174   2021  ديسمبر 31 في

      
 2,962,834 - 394,513 2,471,726 96,595  مخصص خالل السنة

انخفاض في القيمة خالل السنة عكس 
 ( أ)

- - (2,856) - (2,856) 

 ( 405,605) - (75,014) ( 313,057) (17,534)  استبعادات

 - - - - - إعادة التصنيف 

 ( 896,446) - ( 132,143) ( 750,328) (13,975) تعديل صرف العملة 

 35,309,265 - 4,697,760 29,067,245 1,544,260 2022ديسمبر   31في 

      
      القيمة الدفترية 

 14,197,628 1,502,714 994,111 10,207,146 1,493,657 2022ديسمبر   31في 

 14,868,664 1,969,881 794,149 10,723,054 1,381,580 2021ديسمبر  31في 

 
 .27 رقم اإليضاحيتم عرض التفاصيل حول االفتراضات الرئيسية واحتساب االنخفاض في القيمة المتعلق بميانمار في  (أ)
 
 .للحصول على تفاصيل بشأن بيع األبراج خالل العام  9.1 رقم إيضاح  على االطالع يرجى (ب)
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 األجل  طويلة   مقدما   المدفوعة والمبالغ  والشهرة الملموسة غير الموجودات .13

 

 
 

 الشهرة  تكاليف الترخيص 

  والعالقة  العمالء   عقود
  ذات   العمالء  مع

 التجارية األسماء  العالقة 

البرامج والموجودات  
األخرى غير  
 اإلجمالي  الملموسة 

 قطري ألف لاير  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
       التكلفة
 47,835,299 4,246,186 2,558,465 626,181 9,313,591 31,090,876 2021يناير  1في 

 407,723 108,714 - - - 299,009 إضافات 
 (9,390) (9,390) - - - - استبعادات

 118,183 118,183 - - - - إعادة التصنيف 
 ( 9,382,914) ( 367,535) ( 1,620,348) ( 501,190) ( 3,310,024) ( 3,583,817) موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ( 1,907,637) ( 149,606) (44,145) (17,269) ( 198,015) ( 1,498,602) تعديل صرف العملة 

 37,061,264 3,946,552 893,972 107,722 5,805,552 26,307,466   2021ديسمبر  31في 

       
 118,502 97,608 - - - 20,894 إضافات 

 ( 41,611) ( 37,969) - - - ( 3,642) استبعادات
 97,552 97,552 - - - - إعادة التصنيف 

 ( 1,294,626) 11,734 ( 24,134) ( 7,184) ( 203,935) ( 1,071,107) تعديل صرف العملة 

 35,941,081 4,115,477 869,838 100,538 5,601,617 25,253,611 2022ديسمبر    31في 
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 )تتمة(  األجل طويلة   مقدما   المدفوعة والمبالغ  والشهرة الملموسة غير الموجودات 13

 

 

 الشهرة  تكاليف الترخيص 

العمالء  عقود  
والعالقة مع العميل  

 ذي العالقة 
 العالمة التجارية/ 
 األسماء التجارية

 
البرامج والموجودات  

األخرى غير  
 اإلجمالي  الملموسة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
       اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة 

       
 21,380,361 3,005,266 1,708,030 626,181 881,015 15,159,869 2021يناير  1في 
 1,455,566 330,993 80,076 - - 1,044,497 إطفاء 

 1,085,698 - - - - 1,085,698 ( أانخفاض في القيمة )
 (8,613) (8,613) - - - - استبعادات

 (2,899) (2,899) - - - - إعادة التصنيف 
 ( 3,905,861) ( 290,423) ( 879,693) ( 501,190) ( 237,834) ( 1,996,721) موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ( 1,031,410) ( 134,135) (24,746) (17,269) (13,117) ( 842,143) تعديل صرف العملة 

 18,972,842 2,900,189 883,667 107,722 630,064 14,451,200 2021ديسمبر  31في 

       
 1,028,365 315,820 9,937 - - 702,608 إطفاء 

 ( 38,506) ( 34,864) - - - ( 3,642) استبعادات
 ( 723,244) 4,826 ( 23,766) ( 7,184) ( 14,589) ( 682,531) تعديل صرف العملة 

 19,239,457 3,185,971 869,838 100,538 615,475 14,467,635 2022ديسمبر    31في 

       
       القيمة الدفترية 

 16,701,624 929,506   -   - 4,986,142 10,785,976 2022ديسمبر    31في 

 18,088,422 1,046,363 10,305 - 5,175,488 11,856,266 2021ديسمبر  31في 

 
 . 27 اإليضاح في  بميانمار  المتعلق  القيمة في االنخفاض  واحتساب الرئيسية االفتراضات حول  التفاصيل عرض تم )أ(
 . سنة 15 مدتها تكون ما عادة  التي الخدمة لترتيبات بدفعات مسبقا   المدفوعةطويلة األجل   المبالغ  تتعلق )ب(
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 )تتمة(  األجل طويلة مقدما   المدفوعة والمبالغ والشهرة الملموسة غير موجوداتلا .13

 
 اختبار انخفاض قيمة الشهرة  أ

 
 الفردية الختبار انخفاض القيمة على النحو التالي: تم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها من خالل عمليات اندماج األعمال إلى وحدات تكوين النقد 

 

 القيمة الدفترية  القيمة الدفترية  
 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  وحدات تكوين النقد 
   

 588,438 582,218 أريُد الكويت 
 1,815,044 1,795,461 أريُد الجزائر 
 2,441,712 2,291,291 أريُد تونس 
 288,491 275,690 لالتصاالت بي جي إس سيآسيا سيل 

 41,803 41,482 أخرى 

 4,986,142 5,175,488 

 
. تم  2022ديسمبر  31الشهرة لالنخفاض في القيمة كما في فحص  تم  ، الحركة في القيمة الدفترية للشهرة ناتجة عن تعديالت الصرف خالل السنة

االستخدامية المحسوبة باستخدام توقعات التدفقات النقدية من قبل اإلدارة والتي   تكوين النقد على أساس القيمةتحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدات 
 تغطي فترة خمس سنوات. 

 
 القيمة االستخدامية إحتساب االفتراضات الرئيسية المتبعة في  ب
 

 االفتراضات الرئيسية 
 

القيمة االستخدامية التدفقات النقدية طويلة األجل، ومعدالت الخصم، وتقديرات معدل نمو القيمة النهائية،  تشمل االفتراضات الرئيسية المتبعة لتحديد  
وأفضل    ومعدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، والنفقات الرأسمالية. يتم وضع االفتراضات على أساس الخبرة التاريخية

 األداء المستقبلي وتأخذ في االعتبار تحسينات الكفاءة المتوقعة خالل الفترة المتوقعة. تقدير لإلدارة لالتجاهات و
 

 معدالت الخصم 
 

ن  تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر الخاصة بكل وحدة. تستند معدالت الخصم على متوسط التكلفة المرجح لرأس المال لكل وحدة تكوي
العائد على  22.1% إلى  7.3:  2021)%  22.9% إلى  9.0    للنقد وتتراوح من %(. عند تحديد معدالت الخصم المناسبة لكل وحدة، يتم استخدام 

ا. سنوات 10في السوق المحلي لمدة السندات الحكومية العشرية    ، حيثما كان ذلك متاح 
 

 معدل نمو القيمة النهائية 
 

اإليرادات والتكاليف المرتبطة بنمو العمالء، تأثير المنافسة في السوق المحلي وإعتبارات  السوق المحلية مثل  حيثيات  تأخذ خطط العمل في االعتبار  
الصلة ويتراوح   . ال يتجاوز معدل النمو متوسط معدل النمو طويل األجل لألسواق ذات محلية متعلقة بالعوامل اإلقتصادية والبيئة السياسية التجارية 

 %(. 5.7% إلى 3.5: 2021)% 6.5% إلى 4.3  من
 

 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
 

النقدي   التدفق  توقعات  اشتقاق  المبيعات  يتم  وتكلفة  اإليرادات  من  مشتقة  واإلطفاء  واإلستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  بموازنة  المتعلقة 
. تستند التوقعات بشكل أساسي إلى الخبرة السابقة وأفضل تقدير لإلدارة لالتجاهات المستقبلية في السوق بما في ذلك عدد  فاتالمرتبطة والمصرو

 العمالء، واالختراقات، ومتوسط اإليرادات لكل مستخدم، والمنتجات والخدمات الجديدة. 
 

 النفقات الرأسمالية المدرجة في الميزانية
 

شر  التدفق النقدي للنفقات الرأسمالية المدرجة في الميزانية إلى الخبرة السابقة وتشمل النفقات الرأسمالية المستمرة المطلوبة لمواصلة نتستند توقعات  
تراخيص المجموعة.   التغطية السكانية لبعض  منتجات وخدمات صوتية وبيانات محسنة، وتلبية متطلبات  الناشئة، وتوفير  الشبكات في األسواق 

 ن النفقات الرأسمالية التدفقات النقدية الصادرة لشراء الممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة األخرى. تتضم
 

 التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس المال العامل 
 

   ة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.تعد المجموعة توقعات التدفقات النقدية للسنوات الخمس القادمة، مستمدة من أحدث خطة عمل سنوي
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 )تتمة(  األجل طويلة   مقدما   المدفوعة والمبالغ  والشهرة الملموسة غير الموجودات 13

 
 )تتمة( االستخدامية  القيمة حسابات في المتبعة الرئيسية االفتراضات ج
 

النهائي.  %(13.85:  2021)  %14.58في القيمة لشركة أريُد الجزائر  كان معدل الخصم المستخدم،  2022ديسمبر    31في    وكان معدل النمو 
للوحدات  تعتبر اإلدارة أن التغييرات في معدل الخصم ومعدل النمو النهائي يمكن أن تؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية    .%(5.7:  2021) 6.5%

 % 5.4( أو إذا انخفض معدل النمو النهائي بنسبة  %1.5:  2021)  % 3.6لقيمتها القابلة لالسترداد. إذا تم زيادة معدل الخصم بنسبة  نقد  لل  المنتجة 
 جميع المتغيرات األخرى ، فإن المبلغ القابل لالسترداد سوف يساوي القيمة الدفترية. تثبيت ( مع 2.1%: 2021)
 
%( .وكان معدل  12.42:  2021)  %12.79كان معدل الخصم المستخدم    أريُد تونسلشركة  كان معدل الخصم المستعمل    2022ديسمبر    31في   

%(. تعتبر اإلدارة أن التغييرات في معدل الخصم ومعدل النمو النهائي يمكن أن تؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية  5:  2021)  %5.25النمو النهائي  
%( أو إذا انخفض معدل النمو النهائي بنسبة  1.8:  2021)  %0.3لنقد لقيمتها القابلة لالسترداد. إذا تم زيادة معدل الخصم بنسبة  المنتجة لللوحدات  

 جميع المتغيرات األخرى ، فإن المبلغ القابل لالسترداد سوف يساوي القيمة الدفترية. تثبيت ( مع 2.4: 2021) 0.4%
 
%(.  4.0:  2021% )5.1%( وكان معدل النمو النهائي  7.32:  2021% )8.98الكويت  ألريُد  صم المستخدم  ، كان معدل الخ  2022ديسمبر    31في  

المنتجة للنقد لقيمتها القابلة  للوحدات  تعتبر اإلدارة أن التغييرات في معدل الخصم ومعدل النمو النهائي يمكن أن تؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية  
%( مع ثبات  3.3:  2021% )4.6%( أو إذا انخفض معدل النمو النهائي بنسبة  2.7:  2021% )3.6معدل الخصم بنسبة  لالسترداد. إذا تمت زيادة  

 جميع المتغيرات األخرى ، فإن المبلغ القابل لالسترداد سوف يساوي القيمة الدفترية. 
 
%( وكان معدل 10.89:  2021% )12.35هو   سي  آسيا سيل لالتصاالت بي جي إس، كان معدل الخصم المستخدم لشركة    2022ديسمبر    31في  

النهائي   )5.5النمو  الدفترية  4.0:  %2021  القيمة  تجاوز  إلى  تؤدي  لن  النهائي  النمو  الخصم ومعدل  التغييرات في معدل  أن  اإلدارة  تعتبر   .)%
 للوحدات المنتجة للنقد المبلغ القابل لالسترداد. 

 
أي تغيير معقول محتمل في اإلفتراضات  اإلدارة أنه  قيمت  المتبقية حيزا  مرتفعا  ولقد  نقد  لل  المنتجة  حداتللوايتضمن احتساب المبلغ القابل لالسترداد  

 الرئيسية المتعلقة بوحد تكوين النقد لن تؤدي الى خسائر إنخفاض القيمة. 
 
 االنتفاع  حق موجودات 14
 

 موجودات حق االنتفاع 

 أراضي ومباني  

موجودات  
التبادل  

 والشبكات 

جهاز  
المشتِرك  

 ومعدات أخرى 

حقوق  
غير   االستخدام 
 اإلجمالي  القابلة لإللغاء 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
      التكلفة
 10,371,220 89,804 251,404 5,467,233 4,562,779 2021يناير  1في 

 (16,741) - (4,687) (3,589) (8,465) إلغاء توحيد شركة تابعة 
 1,899,342 - 51,571 1,214,388 633,383 إضافات 

 ( 158,085) - (4,187) ( 130,753) (23,145) تخفيض عند اإلنهاء المبكر
 ( 326,584) - - - ( 326,584) إستبعادات خالل العام 

 (34,998) - - 7,969 (42,967) إعادة التصنيف 
 ( 5,273,390) - ( 187,366) ( 1,173,526) ( 3,912,498) كمحتفظ بها للبيعموجودات مصنفة 
 ( 715,568) (4,761) (7,210) ( 572,443) ( 131,154) تعديل صرف العملة 

 5,745,196 85,043 99,525 4,809,279 751,349   2021ديسمبر  31في 

      
 439,111 42,506 51,571 280,760 64,274 إضافات 

 ( 63,571) ( 17,432) ( 1,004) ( 40,134) ( 5,001) اإلنهاء المبكرتخفيض عند 
 ( 312,727) ( 5,437) ( 799) ( 285,777) ( 20,714) تعديل صرف العملة 

 5,808,009 104,680 149,293 4,764,128 789,908 2022ديسمبر    31في 
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 االنتفاع موجودات حق 

 أراضي ومباني  

موجودات  
التبادل  

 والشبكات 

جهاز  
المشتِرك  

 ومعدات أخرى 

حقوق  
غير   االستخدام 
 اإلجمالي  القابلة لإللغاء 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
      إطفاء متراكم 

 3,660,867 37,467 191,995 1,495,594 1,935,811 2021يناير  1في 
 (9,305) - (4,666) (3,021) (1,618) إلغاء توحيد شركة تابعة 
 1,195,776 12,183 55,606 633,068 494,919 مخصص خالل السنة 

 581,227 - - 581,227 - ( iاالنخفاض في القيمة خالل السنة )
 (34,672) - (2,203) (22,656) (9,813) تخفيض عند اإلنهاء المبكر
 ( 109,482) - - - ( 109,482) اإلستبعادات خالل العام 

 2,899 - - 2,899 - إعادة التصنيف 
 ( 2,222,331) - ( 180,380) ( 262,575) ( 1,779,376) موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ( 180,438) (2,129) (5,365) ( 122,168) (50,776) تعديل صرف العملة 

 2,884,541 47,521 54,987 2,302,368 479,665 2021ديسمبر  31في 

      
 561,297 16,167 17,344 432,889 94,897 مخصص خالل السنة 

 ( 34,768) ( 12,238) ( 1,004) ( 20,127) ( 1,399) تخفيض عند اإلنهاء المبكر
 ( 190,988) ( 2,666) ( 261) ( 178,574) ( 9,487) تعديل صرف العملة 

 3,220,082 48,784 71,066 2,536,556 563,676 2022ديسمبر    31في 
 

      القيمة الدفترية 
 2,587,927 55,896 78,227 2,227,572 226,232 2022ديسمبر    31في 

 2,860,655 37,522 44,538 2,506,911 271,684 2021ديسمبر  31في 

 
     ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة، تم االعتراف بمبلغبعد اختيار المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االنتفاع  

ألف لاير قطري(، على التوالي،    2,975:  2021ألف لاير قطري ) 4,177 ألف لاير قطري( و  438,065:  2021لف لاير قطري )أ  29,404
  ألف  18,379 ، 2022يرة التي تم االعتراف بها كمصروفات خالل عام كمصروفات خالل السنة. عالوة على ذلك، بلغت مدفوعات اإليجار المتغ

 (. لاير قطري  ألف 18,884: 2021لاير قطري )
 
(i)   شهرة والموجودات غير المالية األخرى في اإليضاح  لفي اتم عرض التفاصيل حول االفتراضات الرئيسية واحتساب االنخفاض في القيمة

27. 
 

 العقارية  االستثمارات .15
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   التكلفة
 170,593 336,471 يناير   1في 

 208,845 - محول من ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 13,849 - تحويل من الموجودات غير المتداولة األخرى 

 (56,816) - متعلقة بالمحتفظ به للبيع
 - ( 5,906) تعديل صرف العملة 

 336,471 330,565   ديسمبر  31في 

   
   االستهالك المتراكم 

 124,012 202,511 يناير 1في 
 65,303 - محول من ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 13,196 12,783 مخصص خالل السنة 
 - ( 1,944) تعديل صرف العملة 

 202,511 213,350 ديسمبر   31في 

 133,960 117,215 ديسمبر   31القيمة الدفترية في  
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 )تتمة(  العقارية االستثمارات .15
 

المجموعة  ، باإلضافة إلى العقارات التي ال تشغلها  تتكون االستثمارات العقارية من جزء من مبنى المقر الرئيسي للمجموعة مؤجر لطرف ذي عالقة
 والمحتفظ بها حالي ا لالستخدام غير المحدد.

 
القيمة العادلة   تم إجراء عملية تقييم من قبل مثمن خارجي، مستقل غير مرتبط بالمجموعة. التقييم يتوافق مع معايير التقييم الدولية. تعتقد اإلدارة أن

ألف لاير قطري( وهي أعلى من القيمة الدفترية في تواريخ    362,050:  2021ألف لاير قطري )  349,105لالستثمارات العقارية تبلغ حوالي  
أخرى. يتم    التقارير. تم تحديد القيمة العادلة بناء  على نهج السوق القابل للمقارنة والذي يعكس أسعار المعامالت الحديثة لعقارات مماثلة / طرق

 .2ارية تحت المستوى تصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لتقييم االستثمارات العق
 

  35,178  مةبلغت إيرادات إيجار العقارات التي حققتها المجموعة من استثماراتها العقارية، والتي تم تأجيرها جميعها بموجب عقود إيجار تشغيلي بقي
 ألف لاير قطري(. 45,757: 2021ألف لاير قطري )

 

 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمارات .16

 
 مشاريع مشتركة: الزميلة والشركات الفي   ةالتالي  اتلدى المجموعة االستثمار

 

 الملكية الفعلية  بلد التأسيس  التصنيف  األنشطة الرئيسية  شركة زميلة / مشروع مشترك 

    2022 2021 
      

لة  شركة إنك، نافلينك   بوالية  مسجَّ
 ديالوير

  حلوال   يقدم ُمدارة  خدمة  مقدم
 زميلة  شركة  المؤسسة  بيانات سوق  في تقنية

  الواليات
  المتحدة
 % 40 % 40 األمريكية

 % 25 % 25 سنغافورة  زميلة  شركة  قابضة  شركة  المحدودة القابضة  موبايل  آسيا شركة 

 إندونيسيا آسيا ميديا ملتي تي بي
  طريق   عن االتصاالت  خدمات

 % 17 - إندونيسيا  زميلة  شركة  الصناعية األقمار

 % 20 % 20 قطر  زميلة  شركة  المعلومات  تقنية خدمات )ذ.م.م(   بي تي اس  كيو ميزة

 % 18 % 18 كايمن جزر زميلة  شركة  قابضة  شركة  )أ(  ليمتد هولدينجز بول تايتان

 % 19 % 19 الجزائر زميلة  شركة  اإللكترونية  البنكية الخدمات  )أ(   أيه بي  إس مونتيكس

 % 28 - كايمن جزر زميلة  شركة  االستثمار  إدارة بي إل إندوسات، بنك سوفت صندوق 

Ooredoo Hutchison Asia 
Pte. Ltd  50 سنغافورة  مشترك مشروع قابضة  شركة % - 

 % 50 % 50 لوكسمبورغ  مشترك مشروع قابضة  شركة  إل  آر  أي إس هولدنج إنترنت آسيا

  التقنية والخدمات  لالستشارات انطلق 
 .م.م. ذ

  لألماكن الفنية الخدمات 
 % 55 % 55 قطر  مشترك مشروع الرياضية  والفعاليات

 
% من األسهم الفعلية في بعض المنشآت، إال أن المجموعة تمارس سيطرة جوهرية بحكم  20على الرغم من أن المجموعة تمتلك أقل من   (أ)

 حقها التعاقدي في تعيين أعضاء مجلس إدارة في تلك المنشأة. 
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 يعرض الجدول التالي المعلومات المالية المختصرة الستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة:
 

 

Ooredoo 
Hutchison 

Asia شركات زميلة  اإلجمالي  أخرى 
مشاريع  
 اإلجمالي  مشتركة

 2022 2022 2022 2021 2021   2021 

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

 ألف لاير قطري  قطري 
حصة المجموعة في الشركات الزميلة  
لبيان   وفقا   المشتركة  والمشاريع 

       المركز المالي: 
 1,312,353 68,510 1,243,843 3,204,922 1,171,304 2,033,618 الموجودات المتداولة 

 2,440,787 19,646 2,421,141 13,970,968 2,563,426 11,407,542 الموجودات غير المتداولة 
   (776,661)   (24,297)   (752,364) ( 5,087,378) ( 685,100) ( 4,402,278) المطلوبات المتداولة 

  (2,238,396)  (4,755) ( 2,233,641) ( 9,923,775) ( 2,284,267) ( 7,639,508) المطلوبات غير المتداولة 

 738,083 59,104 678,979 2,164,737 765,363 1,399,374 صافي الموجودات 
 908,071 - 908,071 4,886,338 716,315 4,170,023 الشهرة  

 1,646,154 59,104 1,587,050 7,051,075  1,481,678 5,569,397 القيمة الدفترية لالستثمارات 
       

ونتائج   إيرادات  من  المجموعة  حصة 
       الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: 

 1,497,752 - 1,497,752 5,429,258 1,666,625 3,762,633 اإليرادات 

 80,462 18,321 62,141 422,183 15,753 406,430 الربح/ )الخسارة( للسنة 

 
  :2022ديسمبر  31الدفترية لالستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية على النحو التالي في السنة المنتهية في تم تغيير القيمة  

 

 
Ooredoo Hutchison 

Asia  المجموع  اخرى شركات 

 2022 2022 2022 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
 1,646,154 1,646,154 - يناير 1 في كما
 5,916,347 - 5,916,347 ضافات اإل

 422,183 15,753 406,430 حصة من نتائج السنة 
 ( 579,911) 29,135 ( 609,046) خسارة شاملة أخرى 

 ( 157,534) ( 13,200) ( 144,334) األرباح  توزيعات
 ( 196,164) ( 196,164) - القيمة   في نخفاضاإل

 7,051,075 1,481,678 5,569,397 ديسمبر  31كما في 
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ألف لاير قطري(. ال توجد    18,854:  2021)  لاير قطريألف    157,534من الشركات الزميلة بقيمة    ، استلمت المجموعة أرباحا    2022في عام  
 أخرى خالل العام بخالف توزيعات األرباح والحصة من النتائج.   هامةحركات 

 

خالل السنة، أجرت اإلدارة تقييم انخفاض قيمة  .  ستثمار في الشركات الزميلة يتعلق بشركة آسيا موبايل القابضة المحدودةالرصيد الجوهري لإل
. طبقت المجموعة نهج القيمة االستخدامية لتحديد المبلغ القابل  ودة بناء  على المؤشرات والمعلومات المتاحة حاليا  شركة آسيا موبايل القابضة المحد

% ومعدل نمو  7.78. استخدمت المجموعة المعدل المرجح لتكلفة رأس المال بنسبة  المحدودة  لالسترداد لالستثمار في شركة آسيا موبايل القابضة
، بناء  على المعلومات المالية المقدرة  المحدودة  وذج أعمالها. قامت اإلدارة بدمج حصتها الفعلية في شركة آسيا موبايل القابضة% في نم4نهائي بنسبة  

خالل السنة ، سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة مقابل    غير المدققة لشركة آسيا موبايل القابضة، في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 (. 27حيث أن قيمتها القابلة لالسترداد كانت أقل من قيمتها الدفترية )إيضاح  مليون لاير قطري 196بمبلغ  شركة آسيا موبايل القابضة المحدودة 

 

لومات المالية  ، بناء  على المعالبيانات المالية الموحدة للمجموعة  في  شركة آسيا موبايل القابضة المحدودة قامت اإلدارة بتضمين حصتها الفعلية في  
 . آسيا موبايل القابضة المحدودةالمقدرة غير المدققة لشركة  

 

 PT Hutchison 3 Indonesiaعملية اندماج قانونية مع شركة    IO، أكملت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي    2022يناير    4في  
("H3I")    وهي الشركة اإلندونيسية التابعة لشركة ،CK Hutchison Holdings Limited ("CKH")  أدى االندماج إلى إلغاء توحيد .IO  

الشراء وصافي األصول المقتناة والشهرة هي  قيمة %. تفاصيل 32.8كاستثمار في مشروع مشترك بملكية فعلية بنسبة   المتبقية بالحصةواالعتراف  
 كما يلي: 

 

 ستحواذ هي كما يلي: لإل نتيجة ك الموجودات والمطلوبات المعترف بها 
 

 والمطلوبات  الموجودات
 القيمة العادلة 

 الف لاير قطري
  2,012,416 وأخرى  مدينة تجارية ذمم

  1,368,477 ونقدية  بنكية   أرصدة

  340,022 األخرى   المتداولة الموجودات 

  10,008,035 والمعدات  واآلالت الممتلكات

  4,161,077 الملموسة  غير األصول

  6,898,317 االنتفاع  حق أصول

  1,261,664 أخرى   متداولة غير موجودات

 ( 2,270,988) متداولة  – والتسهيالت القروض

   (707,425) متداولة  - اإليجار مطلوبات 

  (4,892,045) وأخرى  دائنة  تجارية ذمم

  (1,181,034) متداولة  - المؤجل الدخل

   (70,104) األخرى  المتداولة المطلوبات

  (3,081,286) متداولة  غير – والتسهيالت القروض

  (6,692,221) المتداولة   غير – اإليجار مطلوبات 

  (2,718,755) المتداولة  غير األخرى المطلوبات

  4,436,150 المسيطرة  غير الملكية حقوق قبل  المحددة  األصول لصافي  العادلة  القيمة 

   (287,067) مسيطرة  غير حقوق

  4,149,083 المحددة  األصول لصافي  العادلة  القيمة 

 - المجموعة ملكية نسبة

  1,361,820 المحددة  القيمة العادلة لصافي األصول من  المجموعة حصة

   (242) أخرى   تعديالت

  1,361,578 المجموعة  مستوى  على  المحددة   األصول لصافي  العادلة القيمة إجمالي 

  5,916,347 المتبقية  للحصة  العادلة القيمة

  4,554,769 االستحواذ  عن الناتجة اإلفتراضية الشهرة

 



 أريُد ش.م.ق.ع. 
   2022ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 انات المالية الموحدة اإليضاحات المتممة للبي
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( 

52 

 

 )تتمة(  المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمارات .16
 

" ، أجرت المجموعة تمرين "تخصيص  والمشاريع المشتركة  زميلةاالستثمارات في الشركات ال"  28امتثاال  ألحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
حدد  قد  و  .االستحواذ "دمج األعمال" لحساب معاملة    3للمعيار الدولي للتقارير المالية    وفق ا  ( لمرة واحدة لقيمة االستحواذNPPAسعر الشراء" )

 واسم العالمة التجارية كأصول غير ملموسة.   األطيافوتراخيص عالقات العمالء  تمرينال
 

ا من التخصيص االف  تراضي  قامت المجموعة بتعيين مقيمين مستقلين من أجل تحديد القيمة العادلة للحصة المحتجزة والقيم العادلة التي شكلت جزء 
 لسعر الشراء. 

 
   Indosat Ooredoo Hutchisonإشعارات الطلب الضريبي ضد أريد إندوسات 

 
، إحدى الشركات المشتركة للمجموعة ، خاضعة لتقييم الطلب الضريبي من   Ooredoo Hutchisonكما في تاريخ التقرير ، كانت إندوسات  

مليون لاير قطري ؛ مطالبات    86بمبلغ    2018إلى    2009( من عام  VATقبل مصلحة الضرائب اإلندونيسية لمطالبات ضريبة القيمة المضافة )
 224بمبلغ    2019-2012المطالبات الضريبية المقتطعة من  مليون لاير قطري ؛ و  468بمبلغ    2018إلى    2007ضرائب الشركات لألعوام من  

مليون لاير قطري فيما يتعلق بهذه األمور وتضمنت    257مليون لاير قطري. قام المشروع المشترك بتطبيق أحكامه وقام بإدراج مخصصات بمبلغ  
 التزامات طارئة حيث تعتبر التدفقات االقتصادية الخارجة ممكنة ولكنها غير محتملة. 

 
. خالل العام ، أجرت اإلدارة  Ooredoo Hutchison Asia ("OHA")لالستثمار في المشاريع المشتركة يتعلق بشركة    الجوهريالرصيد  

بناء  على المؤشرات والمعلومات المتوفرة حالي ا. طبقت المجموعة نهج القيمة قيد االستخدام لتحديد المبلغ القابل لالسترداد    OHAتقييم انخفاض قيمة  
% ومعدل نمو نهائي  11.44ولم يالحظ أي انخفاض في القيمة. استخدمت المجموعة معدل رأس المال المتوسط المرجح بنسبة    OHAالستثمار في  ل

 . OHA% في نموذج أعمالها. أدرجت اإلدارة حصتها الفعالة في 5بنسبة 
 
 الملكية حقوق أدوات - المالية الموجودات .17
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  قطري ألف لاير  
   

 682,195 629,385   استثمار في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 3,883 3,192 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 632,577 686,078 

 
  422,242  :2021لاير قطري )  ألف  451,690ذات عالقة بقيمة عادلة تبلغ  تتكون الموجودات المالية للمجموعة من االستثمار في شركة اتصاالت  

، واستثمار في صندوق رأس المال االستثماري وصناديق أسهم خاصة أخرى. يتم المحاسبة عن االستثمار في صناديق التحوط  لاير قطري( ألف
 بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر.

  
ة بالقيمة  يتم محاسبة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. اختارت المجموعة تصنيف هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكي 

 غراض إستراتيجية متوسطة إلى طويلة األجل وليست بغرض المتاجرة.  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات أل
 

 للحصول على معلومات القيمة العادلة.  40 رقمإيضاح  يرجى الرجوع الى
 

 األخرى  اولةالمتد غير الموجودات .18

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

   
 61,993 45,983 السلف والودائع طويلة األجل 

 72,313 64,850 المدفوعات المسبقة طويلة األجل 
 49,455 30,816 الدفعة المقدمة القتناء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 43,335 54,387 موجودات عقود 
 7,103 5,978 أخرى  

 202,014 234,199 

 
 . والمطالبة بمبالغ مستحقات الضرائبطويلة األجل للممتلكات والمنشآت والمعدات بالسلف  تتعلق بشكل أساسي   ( 1)
 
ا 15الى  5تتعلق الدفعات المقدمة طويلة األجل بشكل أساسي بالدفعات المقدمة لترتيبات الخدمة التي تتراوح مددها من  ( 2)  .عام 
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 الدخل  ضريبة .19
 

التابعة. فيما يلي المكونات الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنة المدرجة في بيان  تمثل ضريبة الدخل المبالغ المعترف بها من قبل الشركات  
 األرباح أو الخسائر الموحد: 

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   ضريبة الدخل الحالية

 604,007 352,260 تكلفة ضريبة الدخل الحالية 
 (30,742) ( 38,584) للسنوات السابقة التعديالت المتعلقة بضريبة الدخل 

   
   ضريبة الدخل المؤجلة 

 53,432 58,908 المرتبطة بإنشاء وعكس الفروق المؤقتة 

 626,697 372,584 ضريبة الدخل المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
 

 %39% إلى  10ال تخضع الشركة لضريبة الدخل في دولة قطر. معدل الضريبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضريبة يتراوح بين  
الت37% إلى  10:  2021) المحاسبي للشركات ألغراض ضريبية. تشمل  للسنة، فقد تم تعديل الربح  الضريبية  النتائج  سويات  %(. لغرض تحديد 

 الضريبية البنود المتعلقة بكل من الدخل والمصروفات. لألغراض 
 

ت المجموعة  تستند التعديالت على الفهم الحالي للقوانين والتشريعات والممارسات القائمة بكل موقع من مواقع الشركات التابعة. ونظرا  لخضوع عمليا
ية تفصيلية بين األرباح المحاسبية واألرباح الخاضعة للضريبة جنبا  إلى  للعديد من التشريعات والتنظيمات الضريبية، فليس عمليا  أن يتم توفير تسو

إن التسوية بين مصروف  جنب مع تفاصيل معدالت الضريبة الفعلية. نتيجة لذلك، تشتمل التسوية فقط على بنود التسوية الرئيسية التي يمكن تحديدها.  
 للمجموعة كما يلي:  فعلي الضريبة وناتج الربح المحاسبي مضروبا في معدل الضريبة ال

 

 2022 2021 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

   
 1,679,317 3,133,492   قبل الضريبة ربح
 ( 1,588,037) ( 1,579,678) الشركة األم والشركات التابعة التي ال تخضع لضريبة دخل الشركات  ربح
 91,280 1,553,814 المحاسبي والشركات الحليفة التي تخضع لضريبة دخل الشركة  الربح
   

 13,822 303,434 (%15: 2021)  %20الضريبة المحملة وفقا لمعدل ضريبة الدخل الفعلية 
   : )خصم( / إضافة

 (34,895) ( 21,649) التأثير الضريبي للمصاريف واإليرادات التي ال تخضع للضريبة
 23,698 42,354 التأثير الضريبي للدخل الذي يخضع بالفعل للضريبة النهائية

تتوقع   ال  التي  الخسائر  ذات  التابعة  الشركات  من  المؤقتة  للفروق  الضريبي  التأثير 
 المجموعة استخدامها حالي ا

 
74,053 547,434 

 7,123 7,580 األثر الضريبي للفرق المؤقت بسبب اإليجارات 
 16,986 ( 4,899) الضريبي للبدالت والمستحقات وغيرها من الفروق المؤقتة األثر 

 29,839 ( 36,856) صافي   -هتالك  ساألثر الضريبي لإل
 - ( 11,757) األثر الضريبي للخسائر الضريبية المرحلة غير المستغلة 

 604,007 352,260 ( %15: 2021)  % 20وفقا لمعدل ضريبة الدخل الفعلي بنسبة    الدخلضرائب 

 
 ألف لاير قطري(. 672.248: 2021ألف لاير قطري ) 306.389 بلغت قيمة ضرائب الدخل المدفوعةخالل السنة ، 
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 )تتمة( الدخل يبةضر .19

 

   الموحد  أو الخسارة الربحبيان  بيان المركز المالي الموحد  

 2022 2021 2022 2021 

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

 46,636 ( 77,486) 131,469 ( 38,326) االستهالك الُمعجل ألغراض ضريبية 
( متاحة للمقاصة مقابل الدخل  خسائر)

 الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة 
 

3,076 65,123 
 

1,081 (148,701 ) 
البدالت والمستحقات وغيرها من  

 الفروق المؤقتة 
 

317,134 239,559 17,613 (25,438) 
أصل الضريبة المؤجلة على تخصيص  

 23,433 - ( 262,786) - سعر الشراء 
 50,638 ( 116) 95,742    23,984 مطلوبات اإليجار 

 - - 96,444 - المتعلقة باألصول المحتفظ بها للبيع

 (53,432) ( 58,908) - - الضريبة المؤجلة )مصروفات( 

أصل الضريبة المؤجلة / الدخل  
 - - 365,551 305,868   بالصافي - الضريبي المؤجل 

 
 مؤجلة: ال ةضريبموجودات ال تسوية

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   
 643,104 365,551 يناير 1في 

 (84,419) ( 48,494) مؤجلة خالل السنة ضريبة دخل 
 (297) - ضريبة مؤجلة على الدخل الشامل اآلخر 

 ( 171,518) - المتعلقة باألصول المحتفظ بها للبيع
 (21,319) ( 775) تعديل صرف العملة 

 365,551 316,282 ديسمبر  31في 

 
 المؤجلة:  بةضريمطلوبات التسوية 

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   
 301,438 - يناير 1في 

 (30,987) 10,414 إيرادات الضريبة المؤجلة للسنة 
 3,707 - ضريبة مؤجلة على الدخل الشامل اآلخر 

 ( 267,962) - المتعلقة باألصول المحتفظ بها للبيع
 (6,196) - تعديل صرف العملة 

 - 10,414 ديسمبر  31في 

 
 العقود  تكاليف .20
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 181,287 213,224 متداولة 
 111,897 156,521 غير متداولة 

 369,745 293,184 
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 المخزون .21

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 165,485 137,614 معدات المشتركين
 237,014 308,039 معدات أخرى 

 81,580 87,368 الكابالت ومعدات اإلرسال 

   
 533,021 484,079 

 ( 119,085) ( 128,257) مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة   ناقصا :

 404,764 364,994 
 

هذه   بلغت  التشغيلية.  المصروفات  ضمن  ويدرج  كمصروف  المستهلك  بالمخزون  االعتراف  قطري  2,238,436  المصروفاتيتم   ألف لاير 
 ألف لاير قطري(.  1,823,791: 2021)
 

 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم وبطئ الحركة: 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   
 140,515 119,085 يناير 1في 

 1,450 12,108 مخصص خالل السنة  
 (13,098) ( 1,741) مبالغ مشطوبة 

 (3,899) - متعلق بموجودات محتفظ بها للبيع
 (5,883) ( 1,195) تعديل صرف العملة 

 119,085 128,257 ديسمبر  31في 

 

 واألخرى  المدينة التجارية الذمم .22
 2022 2021 * 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 2,469,067 2,799,244 القيمة بعد خصم مخصصات االنخفاض في  - ذمم تجارية مدينة 
بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة   -ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما  

 1,534,498 1,507,252 والمدفوعات المسبقة 
 675,186 798,023 بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة  - إيراد المشترك غير المفوتر 

 122,660 159,285 االنخفاض في القيمة بعد خصم مخصصات  - موجودات العقد 
 449,899 506,839 بعد خصم مخصصات االنخفاض في القيمة  -المبالغ المستحقة من شركات النقل الدولية  

 - 2,308 القيمة العادلة اإليجابية للعقود المشتقة 

 5,772,951 5,251,310 
 

 على تفاصيل بخصوص بعض عمليات إعادة التصنيف.  للحصول 49 اإليضاح إلى  الرجوع يُرجى •
 

  وتم(  قطري لاير ألف   1,378,365:  2021)  قطري  لاير ألف   557,232  تبلغ   التي   التجاريّة  المدينة  الذمم قيمة  انخفضت   ،2022  ديسمبر  31  في
 . بالكامل لها مخصص رصد

 

ا ألن الخبرة في خسارة االئتمان التاريخية  يوضح الجدول التالي بيان مخاطر الذمم المدينة التجارية بناء  على   مصفوفة مخصصات المجموعة. ونظر 
للمجموعة ال تظهر بشكل جوهري أنماطا مختلفة للخسارة بالنسبة لقطاعات العمالء المختلفة، فإن مخصص الخسارة بناء على حالة التأخر في  

 لفة المتبقية. السداد ال يتم تمييزه بشكل أكبر بين قاعدة عمالء المجموعة المخت 
 

 أيام التأخر في السداد  -ذمم مدينة تجارية  

 اإلجمالي  يوما  365أكثر من  يوما   365 - 90 يوما   90-60 يوما  60 - 30 يوما  30أقل من  2022ديسمبر  31

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

 % 36 % 65 % 27 %9 %5 %5 نسبة الخسائر االئتمانية المتوقعة 
إجمالي القيمة الدفترية عند عدم  

 االنتظام 
 

790,890 
 

437,888 
 

263,844 
 
1,014,383 

 
1,849,471 

 
4,356,476 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  
 ( 1,557,232) ( 1,194,399) ( 276,531) ( 23,086) ( 20,122) ( 43,094) العمر

 2,799,244 655,072 737,852 240,758 417,766 747,796 القيمة الدفترية 
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 )تتمة( واألخرى  المدينة التجارية الذمم .22
 

 أيام التأخر في السداد  -ذمم مدينة تجارية  

 اإلجمالي  يوما 365أكثر من  يوما   365 - 90 يوما   90-60 يوما 60 - 30 يوما  30أقل من  2021ديسمبر  31

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

 % 36 % 65 % 30 % 14 %8 %3 نسبة الخسائر االئتمانية المتوقعة 
إجمالي القيمة الدفترية عند عدم  

 3,847,432 1,677,329 698,139 183,126 333,827 955,011 االنتظام 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  

 ( 1,378,365) ( 1,085,116) ( 208,781) ( 25,554) ( 25,617) ( 33,297) العمر
 2,469,067 592,213 489,358 157,572 308,210 921,714 القيمة الدفترية 

 
 .39اإليضاح الخسارة في تم عرض التفاصيل حول سياسات المجموعة المتعلقة باالنخفاض في القيمة واحتساب مخصص 

 
 والنقد  البنوك لدى أرصدة .23
 

 المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد من البنود التالية:   وما في حكمهيتكون النقد 

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

   
 11,670,454 13,536,468 ( ب ، أبعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة ) - أرصدة بنكية ونقد 

   ناقصا : 
 ( 313,000) ( 370,710) ( جشهور )  3ودائع ذات فترات استحقاق ألكثر من 

 ( 681,231) ( 742,396)   ( د الودائع المقيدة )

 10,676,223 12,423,362 (ه (ديسمبر   31وفق ا لبيان التدفقات النقدية الموحد في   وما في حكمهالنقد 

 968,087 - يضاف: النقد والنقد المعادل من األصول المحتفظ بها للبيع
 11,644,310 12,423,362 ديسمبر  31النقد والنقد المعادل في 

 
ألف لاير    3,120,000:  2021ألف لاير قطري ) 2,017,311 بعد ثالثة أشهر بقيمةالمستحقة  ودائع  ال  يةتتضمن األرصدة البنكية والنقد )ا(

 . بارتباطات قصيرة األجلقطري(. ترى المجموعة أن هذه الودائع قابلة للتحويل بسهولة إلى نقد ويتم االحتفاظ بها للوفاء 
 

راوح  يتم عمل الودائع لفترات متفاوتة اعتماد ا على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة وكسب فائدة على معدالت الودائع المعنية والتي تت )ب(
 %(.7.29% إلى 0.19: 2021 (%10,7 إلى %0,3من 

 
 األرصدة البنكية والنقد. تم إعادة تصنيف الودائع ذات فترات استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر من      )ج(
 
المتعلقة بنزاعات تنظيمية وأغراض أخرى   )د( أساسي بدفعات توزيعات األرباح وإصدار الضمانات المصرفية  المقيدة بشكل  الودائع  تتعلق 

، وبالتالي   فهي غير متاحة  مختلفة )والتي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي(. تخضع هذه الودائع المقيدة لقيود تنظيمية و / أو قيود أخرى 
 لالستخدام العام من قبل المجموعة. 

 
 كضمانات لتأمين التزامات المجموعة. مافي حكمهويتم استخدام بعض النقد      )ه(
 

البنوك تخضع لرقابة شديدة من قبل   ا ألن هذه  البنوك  يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة لعدم االنتظام نظر 
 . المركزية في الدول المعنية

 
ا. لم تعد   12تقدر المجموعة مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  شهر 

التجربة التاريخية لعدم االنتظام والتصنيفات االئتمانية  أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير متأخرة عن السداد، ومع األخذ في االعتبار  
لت المجموعة خسارة االنخفاض في   :  2021)  2022ديسمبر    31ألف لاير قطري خالل السنة المنتهية في    776  القيمة بمبلغالحالية للبنوك، فقد سجَّ

 . 39اإليضاح ألف لاير قطري(. تم عرض التفاصيل حول سياسات المجموعة لالنخفاض في القيمة واحتساب مخصص الخسارة في   32,170
 

 غير نقدية  التمعام
 

  965،020 ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة  شراء(  أبشكل رئيسي من )  2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    تتكون المعامالت غير النقدية
 لاير قطري.  ألف   84,870( عائدات التخلص من األصول المالية التي يتم الوفاء بها من خالل استالم أسهم بقيمة بلاير قطري و ) ألف  
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 المال  رأس .24
 
 2022 2021 

 ألف لاير قطري  عدد األسهم )باآلالف(  ألف لاير قطري عدد األسهم )باآلالف(  
     

     المصرح به 
     لاير قطري للسهم   1أسهم عادية بواقع 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ديسمبر   31في 

     
     المصدر والمدفوع بالكامل 

     لاير قطري للسهم   1أسهم عادية بواقع 
 3,203,200 3,203,200 3,203,200 3,203,200 ديسمبر   31في 

 
   احتياطيات .25

 

 االحتياطي القانوني  أ(
 

والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل  ،   2021لسنة    8، بصيغته المعدلة بالقانون رقم    2015لسنة    11وفقا  لقانون الشركات التجارية القطري رقم  
، تم تحويل  2008من رأس المال المصدر. خالل عام  %50من ربح الشركة للسنة إلى االحتياطي القانوني حتى تصل هذه االحتياطيات إلى  10%
، تم  2012، وهو صافي مبلغ عالوة اإلصدار الناتج عن إصدار الحقوق، إلى االحتياطي القانوني. خالل عام  ألف لاير قطري   5,494,137مبلغ  

 وهو صافي مبلغ عالوة اإلصدار الناتج عن إصدار الحقوق، إلى االحتياطي القانوني.  ألف لاير قطري،  5,940,145مبلغ تحويل 
 

 وال يتم توزيع االحتياطي إال في الظروف المحددة وفقا لقانون الشركات التجارية القطري والنظام األساسي للشركة. 
 

 ب( احتياطي القيمة العادلة واحتياطيات أخرى
 

وأدوات حقوق الملكية بالقيمة    - يتألف احتياطي القيمة العادلة واالحتياطيات األخرى من صافي التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية  
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والجزء الفعلي لتحوطات التدفقات النقدية المؤهلة. 

 

الميزانية العمومية "القيمة العادلة واالحتياطيات األخرى" والحركات في هذه االحتياطيات خالل السنة. فيما يلي  توضح الجداول التالية تفاصيل بند  
 وصف لطبيعة كل احتياطي والغرض منه. 

 

  القيمة احتياطي 
  العادلة

  لالستثمارات
  بالقيمة  المصنفة
  خالل من  العادلة
  الشامل الدخل 

 اآلخر 
  تحوط احتياطي
النقدي التدفق  اإلجمالي  

  القيمة احتياطي
  العادلة

  لالستثمارات
  بالقيمة المصنفة 
  خالل  من العادلة
  الشامل الدخل

 اآلخر
  تحوط احتياطي
النقدي  التدفق  اإلجمالي  

 2022 2022 2022 2021 2021 2021 
قطري  لاير ألف  قطري  لاير ألف  قطري  لاير ألف  قطري   لاير  ألف  قطري   لاير  ألف  قطري   لاير  ألف   
       

يناير 1 في كما  430,111 (36,658 )  393,453 451,101 (40,176 )  410,925 
اآلخر  الشامل الدخل  33,021 25,130 58,151 (20,990  )  3,518 (17,742 )  

  االستثمار من المحققة المكاسب
  إلى  تدويرها المعاد  األسهم في

المحتجزة  األرباح  

 
 

(78,717) 

 
 

- 

 
 

(78,171) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

ديسمبر  31 في كما  384,415 (11,528 )  372,887 430,111 (36,658 )  393,453 
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   )تتمة( احتياطيات .25
 
 احتياطي منافع الموظفين  (ج
 

احتياطي منافع الموظفين على  منافع الموظفين. يشتمل    -  19يتم إنشاء احتياطي منافع العمل على حساب اعتماد المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 األرباح )الخسائر( االكتوارية المتعلقة بخطط المنافع المحددة. 

 

 العمالت األجنبية ترجمةاحتياطي  (د
 

 العمليات األجنبية في البيانات المالية. ترجمة العمالت جميع فروق العملة األجنبية الناشئة من   ترجمةيتضمن احتياطي 
 

ا من   ، تعتبر المجموعة القروض والفوائد المستحقة القبض من إحدى شركاتها التابعة امتداد ا لصافي استثمارها. وبالتالي،  2021سبتمبر    1اعتبار 
هذه األرصدة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر في المعلومات المالية الموحدة كما في ذلك  ترجمة  فإن فروق الصرف الناتجة عن إعادة  

 التاريخ.  
 

 احتياطيات قانونية أخرى (ه
 

 . وفق ا للوائح القانونية لمختلف الشركات التابعة، يجب تحويل حصة من أرباحها السنوية ذات الصلة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع
 

 اآلخر الشامل الدخل عناصر .26
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

   البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحق ا إلى الربح أو الخسارة 
 (21,309) 32,689 الناتجة خالل العام ( الخسائراألرباح )

   

   تحوطات التدفق النقدي 
 6,303 5,205 المكاسب الناشئة خالل العام 

   
   احتياطي مزايا الموظفين 

 19,214 124 الموظفين منافعصافي الحركة في احتياطي 

 (4,004) - الضريبة المؤجلة  ري أث ت 

 124 15,210 

   

   الزميلة  الشركات 

 (2,785) 19,925 حصة من صافي الربح )الخسارة( من تحوطات التدفقات النقدية 
   

   العمالت األجنبية احتياطي ترجمة  
 ( 851,985) ( 963,013) األجنبية العمليات-فروق صرف عمالت اجنبية  

 - 2,555,069 معاد تدويره إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع عند إلغاء توحيد الشركة التابعة

 1,592,056 (851,985)  

 1,649,999 (854,566 ) 
 

   األخرى المالية غير والموجودات الشهرة قيمة في االنخفاض خسائر .27
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 - 196,164 )أ( المحدودة  القابضة موبايل آسيا  شركةخسائر االنخفاض في القيمة في 
 2,252,124 - ( ب االنخفاض في القيمة في أريُد ميانمار ) خسائر

 148,340 ( 2,856) قيمة أخرى  انخفاض ( / عكس)

 2,400,464 193,308 اإلجمالي 
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  )تتمة( األخرى المالية غير والموجودات الشهرة قيمة في االنخفاض خسائر .27
 

 Asia Mobile Holdings Pte  زميلة )شركةالشركة  ال، قامت المجموعة بتقييم استثمارها في    2022ديسمبر    31كما في   (أ)
Ltd   "(AMH  ( من خالل مقارنة المبلغ القابل لالسترداد )بناء  على حسابات القيمة المستخدمة المحسوبة باستخدام توقعات التدفق)"

تيجة  النقدي( بالقيمة الدفترية لـوحدة توليد النقد. أشارت الحسابات إلى أن المبلغ القابل لالسترداد لالستثمار أقل من قيمته الدفترية ون
 . وحدة مليون لاير قطري في بيان الربح أو الخسارة الم 196صص انخفاض في القيمة بمبلغ لذلك تم إدراج مخ

 
من خالل مقارنة   المحدودةونتيجة للوضع السياسي الجاري، قامت المجموعة بتقييم استثماراتها في أريُد ميانمار  2021يونيو    30كما في    ب((

ة تكوين  المبلغ القابل لالسترداد )بناء  على حسابات القيمة االستخدامية المحسوبة باستخدام توقعات التدفقات النقدية( بالقيمة الدفترية لوحد
عكس تكلفة انخفاض    النقد. أشارت الحسابات المحدثة إلى أن المبلغ القابل لالسترداد لالستثمار أقل من قيمته الدفترية ونتيجة لذلك تم

 :في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تمت تجزئة خسارة االنخفاض في القيمة كما يليمليون لاير قطري  2,252.1البالغة القيمة 
 
 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
   

 585,199 - الممتلكات والمنشآت والمعدات 
 1,085,698 - األصول غير الملموسة 

 581,227 - األصول  االنتفاع منحق 

 2,252,124 - اإلجمالي 

 
ميانمار المحدودة  أن األداء قد تحسن خالل العام ، ويرجع ذلك إلى حد    أريدُ ، قامت المجموعة بتقييم األداء الفعلي لشركة    2022ديسمبر    31في  

رية من  كبير إلى  الطلب على الهاتف المحمول المدفوعة مسبق ا والزيادة في التعريفات السعرية التي فرضتها الحكومة بسبب زيادة الضريبة التجا
ا من  15% إلى  5 ه ، خلصت اإلدارة إلى عدم وجود المزيد من مؤشرات انخفاض القيمة التي من  بناء  على ما ورد أعال.  2022يناير    8% اعتبار 

 شأنها أن تؤدي إلى تحديث نموذج االنخفاض في القيمة. 
 

 ميانمار المحدودة.  أريدُ للحصول على مزيد من التفاصيل حول البيع المحتمل لشركة  48 اإليضاح  على االطالعيرجى 
 
 المؤجلة  اإليرادات .28
 

ادات من  تتعلق اإليرادات المؤجلة باإليرادات غير المكتسبة من الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات المستقبلية. وهي تشمل بشكل أساسي اإلير
يستخدم فيه  الجزء غير المستخدم وغير المستغل من البطاقات المدفوعة مسبق ا المباعة. يتم تأجيل بيع البطاقات المدفوعة مسبق ا حتى الوقت الذي  

 لبث، أو انتهاء صالحية االئتمان. العميل وقت ا
 
 والتسهيالت  القروض .29
 

 تم عرضها في بيان المركز المالي الموحد كالتالي: 
 

2021 2022  

  ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
 المطلوبات غير المتداولة   

 قرض مضمون  40,711 29,725
 ضمانقرض بدون   1,969,573 3,582,559
 سندات   11,834,880 15,476,381

ا: تكاليف تمويل مؤجلة  ( 115,781) ( 145,178)  ناقص 

 إجمالي المطلوبات غير المتداولة  13,729,383 18,943,487

   
 المطلوبات المتداولة   

 قرض مضمون  31,709 48,844
 قرض بدون ضمان 355,086 626,336

 سندات   3,641,501 -

ا: تكاليف تمويل مؤجلة ( 23,074) ( 32,572)    ناقص 
 الفوائد المستحقة الدفع  212,233 182,360

 إجمالي المتداول  4,217,455 824,968

 إجمالي القروض والتسهيالت  17,946,838 19,768,455
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 )تتمة(  والتسهيالت القروض .29
 

 المؤجلة من رسوم الترتيب والرسوم المتعلقة األخرى. كانت الحركة في تكاليف التمويل المؤجلة على النحو التالي: تتكون تكاليف التمويل 
 
 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
   
 147,322 177,750 يناير   1في 

 78,396 - إضافات خالل السنة 
 ( 44,274) ( 39,579) (8تكاليف مطفأة خالل السنة )إيضاح 
 ( 4,163) - متعلق بمطلوبات محتفظ بها للبيع 

 469 684 تعديل صرف العملة 

 177,750 138,855 ديسمبر   31في 

 

1202  2202 االستحقاق  سنة   
  معدل /  االسمية الفائدة

 النوع  العملة  الربح 
قطري   لاير  ألف قطري  لاير ألف       

      

15,476,381 15,476,381 
  يناير إلى 2023 فبراير

% 5.00 إلى 63.2% 2043 أمريكي دوالر   سندات  

78,569 72,420 
  ابريل  إلى 2023 يونيو

2027 

  إلى% 75.4+   ليبور
و سعر فائدة   50.5%

%8,50إلى  %8,0ثابت  أمريكي دوالر   مضمونة  قروض 

105,155 39,531 
  يونيو إلى 2022ديسمبر

2024 
TMM +   إلى% .251 

501.% تونسي  دينار   ضمان  بدون قرض 

53,781 - 
  إلى 2022 اكتوبر

2022 ديسمبر % 5.15 إلى 5.00%  جزائري  دينار   ضمان  بدون قرض 

4,049,959 2,285,128 
  سبتمبر حتى فورى

2029 
  إلى  %8.0+   ليبور
75.4% أمريكي دوالر   ضمان  بدون قرض 

19,763,845 17,873,460     

(177,750 ) (138,855 )    
ا    تمويل تكاليف : ناقص 
 مؤجلة 

 الفوائد المستحقة الدفع     212,233 182,360

 اإلجمالي     17,946,838 19,768,455

 
يتم االستفادة من القروض والتسهيالت لألغراض العامة للشركة والتشغيلية، وتمويل متطلبات رأس المال العامل وسداد أو إعادة تمويل   )أ(

 تسهيالت االقتراض الحالية. 
 يتم إدراج السندات في بورصات لندن وأيرلندا. بعض السندات مضمونة بشكل غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل أريُد ش.م.ق.ع.  )ب(
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 )تتمة(  والتسهيالت القروض .29

 

 .وتسهيالت المجموعةللقيمة العادلة لقروض  40يضاح اإل  مراجعة يرجى
 

ألف لاير    17,194,009بلغت القيمة العادلة لقروض وديون المجموعة، والتي تشمل القروض والتسهيالت المدرجة بنسب ثابتة ونسب متغيرة،  
 ألف لاير قطري(. 20,900,496: 2021) 2022ديسمبر  31قطري كما في 

 

:  2021ديسمبر    31)  المتداول ضمن الجزء   2023مليار دوالر أمريكي والتي تستحق في فبراير    بقيمة ، تم تصنيف سندات  2022ديسمبر    31في  
 الجزء غير المتداول(. 

 

 تعهدات القروض: 
 

 بموجب شروط تسهيالت القروض الرئيسية، على المجموعة االلتزام بالعهد المالي التالي: 
 

 أضعاف األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين.  4.5يتجاوز صافي الدين أاّل  •
 

 التزمت المجموعة بهذه التعهدات خالل فترة التقرير. 
 

 المرحلة الثانية إلصالح معيار سعر الفائدة 
 

، ومعايير المحاسبة الدولية    9الدولية إلعداد التقارير المالية ، أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعايير  2020في أغسطس 
لمعالجة المشكالت التي تنشأ   16، والمعايير الدولية للتقارير المالية  4، والمعايير الدولية للتقارير المالية  7، والمعايير الدولية للتقارير المالية   39

 .ستبدال معيار واحد بآخر بديلأثناء إصالح سعر الفائدة المعياري ، بما في ذلك ا
 

 :التخفيفات التالية 2توفر تعديالت المرحلة 
 
ا تأثير على  عند تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات والمطلوبات المالية )بما في ذلك التزامات اإليجار( ، فإن اإلعفاءات له •

 .والتي تعتبر معادلة اقتصادي ا ، لن ينتج عنها في ربح أو خسارة فورية في بيان الدخل  IBOR إلصالحالتغييرات الضرورية كنتيجة مباشرة 
 
التي   9أو المعيار الدولي للتقارير المالية  39ستسمح تخفيفات محاسبة التحوط باالستمرار في معظم عالقات التحوط من معيار المحاسبة الدولي  •

 .ومع ذلك ، قد يلزم تسجيل عدم فعالية إضافية .IBOR تتأثر بشكل مباشر بإصالح
 

 :قامت المجموعة بإجراء تمرين لتقدير تأثير التعديالت على النحو التالي
 

 :والتسهيالتالقروض  
 

دوالر والتي تشير إلى سعر ليبور بال 2022ديسمبر  31يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة في 
ديسمبر   31المجموعة بصدد االنتقال إلى معيار بديل كما في . أو معيار سعر فائدة بديل  (SIFOR)سيفر األمريكي والتي لم تتحول بعد إلى 

2022 . 
 

الموجودات والمطلوبات غير المشتقة المعرضة لمقياس ليبور 

 ألف لایر قطري  2٠22ديسمبر  ٣1القيمة الدفترية  بالدوالر األمريكي مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 1,9٣7,٣55   والتسهيالتالقروض 

 
 من األدوات المالية والمشتقات األخرى وليس لديها تعرض مادي من التحوط.  IBORليس لدى المجموعة أي تعرض مادي إلصالح 

 

   الموظفين منافع .30
 

 2022 2021 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

   
 503,896 498,464 الخدمة للموظفين مكافآت نهاية 

 159,009 212,405 مستحقات الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط* 

 662,905 710,869 إجمالي منافع الموظفين 
 الجزء المتداول من المدفوعات القائمة على الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط  

 ( 86,125) (32)إيضاح 
 
(90,812 ) 

 572,093 624,744 اإلجمالي 
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 (تتمة) الموظفين منافع .30
 

 فيما يلي الحركة في مخصص منافع الموظفين: 

 2022 2021 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

   
 860,785 662,905 يناير   1في 

 (7,846) - تفكيك شركة تابعة 
 118,655 204,095 مخصص خالل السنة  
 ( 183,173) ( 153,376) مدفوع خالل السنة  
 (19,214) - الدخل الشامل اآلخر 

 ( 118,695) - متعلق بمطلوبات محتفظ بها للبيع
 12,393 ( 2,755) تعديل صرف العملة 

 662,905 710,869 ديسمبر   31في 
 

  يتم تحديد القيمة الدفترية لاللتزام الناشئ عن المدفوعات القائمة على الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط من خالل تحقيق أهداف أداء  *
  معينة وسعر سهم الشركة. كما في تاريخ التقرير، فإن القيمة الدفترية لاللتزام الناشئ عن المدفوعات القائمة على الحوافز طويلة األجل

 العادلة.  تقارب قيمتهاأساس نقاط  على 
 

 األخرى  المتداولة غير المطلوبات .31
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 693,301 560,791 )أ( تكلفة ترخيص مستحقة الدفع  
 53,002 107,810 )ب( أخرى 

 668,601    746,303 
 

في   )أ(  االتصاالت  منظمي شركات  إلى  المستحقة  المبالغ  الدفع  مستحقة  الترخيص  تكاليف  الشركة  و    ، ميانمار،  العراقتمثل  مجموعة 
 مقابل رسوم الترخيص.  الوطنية لالتصاالت المتنقلة

 تتضمن "أخرى" بشكل رئيسي مدفوعات المشتريات طويلة األجل الدائنة.  )ب( 
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   واألخرى التجارية الدائنة الذمم .32

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
   

 1,328,942 1,291,486 ذمم دائنة تجارية 
 4,590,981 4,955,837 ( أالمصروفات المستحقة )

 947,194 765,180 المدفوعات إلى هيئة تنظيم االتصاالت 
 482,285 499,927 ( ببالصافي ) -مبالغ مستحقة من شركات النقل الدولية  

 153,696 157,646 تكلفة ترخيص مستحقة الدفع 
 110,531 50,750 القيمة العادلة السالبة لألدوات المشتقة  

 90,812 86,125 (30المدفوعات القائمة على الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط )إيضاح 
 619,014 573,159 ذمم دائنة أخرى  

 8,380,110 8,323,455 
 

 . للحصول على تفاصيل حول إعادة تصنيف معينة 49إيضاح  على االطالع  يرجى* 
 

 (. 38إيضاح )  يتكون هذا بشكل أساسي من استحقاق النفقات التشغيلية والرأسمالية بما في ذلك مخصص القضايا القانونية والضريبية ( أ)

لشركات النقل الدولية مقابل المبالغ المستحقة من شركات النقل الدولية والمبلغ الصافي المعروض فقط عند  تتم مقاصة المبالغ المستحقة  ( ب )

للتسوية على أساس الصافي أو بيع   المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية  وجود حق قانوني حالي واجب النفاذ لدى المجموعة بمقاصة 
 األصل وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 

 

 اإليجار  مطلوبات .33
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
   
 7,360,403 4,187,176 يناير 1في 

 ( 118,487) - إلغاء شركة تابعة 
 2,598,496 439,111 إضافات خالل السنة 

 638,639 263,304 مصروفات فوائد على مطلوبات اإليجار
 ( 1,084,254) ( 762,225) عناصر دفعات اإليجار األساسية 
 ( 555,687) ( 149,717) دفع جزء الفائدة اللتزام اإليجار

 ( 134,222) ( 32,179) تخفيض عند اإلنهاء المبكر 
 ( 4,336,974) - متعلق بمطلوبات محتفظ بها للبيع 

 ( 180,738) ( 140,757) تعديالت صرف العملة 

 4,187,176 3,804,713 ديسمبر  31في 

   
 3,557,607 3,142,463 متداول جزء غير 

 629,569 662,250 جزء متداول 

 3,804,713 4,187,176 
 

 ال تواجه المجموعة مخاطر سيولة جوهرية فيما يتعلق بمطلوبات اإليجار. تتم مراقبة مطلوبات اإليجار من قبل إدارة خزينة المجموعة. 
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
   

   تحليل االستحقاق 
 889,725 932,672 أقل من سنة 

 3,058,689 2,963,484 سنوات  5أكثر من سنة وأقل من 
 1,604,390 1,323,490 سنوات  5أكثر من 

 ( 1,365,628) ( 1,414,933) ناقصا: تكلفة تمويل غير مكتسبة 

 3,804,713 4,187,176 
 

 العقد مطلوبات .34
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  قطريألف لاير   
   

 46,748 64,072 متداولة 
 9,972 10,466 غير متداولة 

 74,538 56,720 
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 )تتمة( العقد مطلوبات .34
 
(i)   توفر منافع للعمالء  ينشأ التزام العقد بشكل رئيسي فيما يتعلق بنظام نقاط والء العمالء للمجموعة )"نقاط الوالء"(. حيث أن نقاط الوالء هذه

تعلقة  لن يحصلوا عليها دون إبرام عقد شراء، فإن الوعد بتقديم نقاط والء للعميل هو التزام أداء منفصل. من المتوقع أن تتحقق اإليرادات الم
 بالتزامات األداء غير المستوفاة أو التي تم الوفاء بها جزئي ا في غضون عامين من تاريخ التقرير. 

 
 األرباح  توزيعات .35
 

 توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة 
 
 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
   

   التوزيعات المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل السنة 
لاير   0,25 :  2020لاير قطري لكل سهم ) 0.30  بقيمة  2021توزيعات أرباح نهائية لسنة  

 800,800 960,960 قطري لكل سهم(
في كما  كالتزام  به  معترف  )غير  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  لالعتماد   مقترحة 

   ديسمبر( 31
لسنة   نهائية  أرباح  )  لاير  0,43بقيمة    2022توزيعات  سهم  لكل   0.30:  2021قطري 

 960,960 1,377,376 لاير قطري للسهم(

   
 النهائية المقترحة العتمادها رسميا  في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. سوف يتم تقديم توزيعات األرباح 

 
 المشتقة  المالية األدوات .36
 

 المشتقات غير المصنفة كأدوات تحوط 
 

العمالت ومخاطر  تستخدم المجموعة عقود مبادالت العمالت المختلفة وعقود العمالت اآلجلة ومبادالت أسعار الفائدة إلدارة بعض مخاطر معامالت  
 أسعار الفائدة. هذه العقود ليست مصنفة كتدفق نقدي أو قيمة عادلة أو صافي تحوطات االستثمار ويتم المحاسبة عنها كأدوات مالية مشتقة: 

 
 القيم االسمية  

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
   

 55,032 16,148 عقود العمالت اآلجلة 
 305,231 305,005 مشتقات القيمة العادلة  

 321,153 360,263 
 

 القيم العادلة  

 2022 2021 

 مطلوبات مشتقة  موجودات مشتقة  مطلوبات مشتقة  موجودات مشتقة  

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

 991 - - 608 عقود العمالت اآلجلة 
 106,037 - 50,750 - مشتقات القيمة العادلة  

 608 50,750 - 107,028 
 

عقود مبادلة سعر الفائدة مبرمة بهدف الحد من قروضها ألجل بسعر الفائدة المتغير وعقود العمالت    ، كان لدى المجموعة2202ديسمبر    31في  
 اآلجلة التي تحد بشكل فعال من التغيير في سعر الصرف لمعاملة مستقبلية.   

 القيم االسمية: يوضح الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية مع 

 المبالغ النظرية  موجودات مشتقة  مطلوبات مشتقة  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
    2022ديسمبر  31

 109,245 1,700    - عقود مبادلة أسعار الفائدة 

    2021ديسمبر  31
 218,490 -   3,503 عقود مبادلة أسعار الفائدة 
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    التشغيلي اإليجار عقود ترتيبات .37

 
 ي: في تاريخ بيان المركز المالي، لدى الشركة ارتباطات قائمة بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء، والتي تستحق على النحو التال

 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
المستقبلية فيما يتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود  لحد األدنى من مدفوعات اإليجار  ا

 24,764 26,509 ديسمبر 31اإليجار منخفضة القيمة كما في 

 
، تم تحديد ودراسة بعض ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي. تتعلق عقود اإليجار بعقود إيجار  16رير المالية رقم  عند تطبيق المعيار الدولي للتقا

 األجل وعقود إيجار منخفضة القيمة.قصيرة 
 
 والدعاوى الطارئة والمطلوبات االرتباطات .38
 
 2022 2021 

 قطري  لاير  ألف قطري لاير ألف 
   مالية   ارتباطات النفقات الرأس

النفقات الرأسمالية التقديرية التي تم التعاقد عليها في نهاية سنة التقرير المالية ولكن لم ترصد  
 مخصصات لها 

 
1,455,255 

 
2,223,090 

 221,927 217,071 خطابات اعتماد 

 
 2022 2021 

 قطري  لاير  ألف قطري لاير ألف 
   المطلوبات المحتملة 
 937,401 750,240 خطابات الضمان 

 15,822 22,878 مطالبات ضد المجموعة لم يعترف بها كديون

 
 التقاضي والمطالبات 

 
آلخر طرفا  في إجراءات قانونية مختلفة ومطالبات تنشأ في سياق أعمالها االعتيادي. ال تعتقد المجموعة أن تسوية هذه  تُعد المجموعة من وقت  

ء ما هو  اإلجراءات القانونية والمطالبات سيكون لها، بصورة فردية أو مجتمعة، تأثير سلبي جوهري على وضعها المالي أو نتائج العمليات، باستثنا
 مذكور أدناه. 

 
 تونس أريدُ إشعارات الطلب الضريبي ضد 

 
 2018كما في تاريخ التقرير ، تعرضت إحدى الشركات التابعة للمجموعة ، تونس ، لمخاطر محتملة لضريبة الدخل على الشركات لألعوام من  

بمبلغ   2013ذي تم تنفيذه في عام مليون لاير قطري ؛ التعرض المحتمل لرسوم التسجيل بسبب التشريع الضريبي الجديد ال 111بمبلغ  2022إلى 
بمبلغ    71 أحكامها وأدرجت مخصصات  التابعة  الشركة  األمور وتضمنت    105مليون لاير قطري. طبقت  بهذه  يتعلق  فيما  قطري  مليون لاير 

 التزامات طارئة حيث تعتبر التدفقات االقتصادية الخارجة ممكنة ولكنها غير محتملة. 
 

 سيل فيما يتعلق بالرسوم التنظيمية الدعاوى المرفوعة ضد آسيا  
 

بأن هيكل الشركة فيما يتعلق بملكية األسهم في رأس    آسياسيل، أصدرت هيئة اإلعالم واالتصاالت )"الهيئة"( خطابا  يخطر  2014يونيو    10في  
من إجمالي إيراداتها كرسوم تنظيمية، وفقا  التفاقية الترخيص وطالبت الهيئة بدال  من    %15يفي بمتطلبات الترخيص كشركة عراقية لدفع  مالها ال  

، وفي حين ال يزال النزاع قائما  في األمر، أودعت آسيا سيل، بطلب من الهيئة، كامل مبلغ الرسوم التنظيمية  2022خالل سنة    %.18ذلك بنسبة  
تم دفع المبلغ المتنازع عليه والمتعلق    مليون دوالر أمريكي(.  332مليون لاير قطري )  1,210والبالغة    2022  نوفمبر الذي يغطي الفترة حتى  

 مليون دوالر أمريكي(. 2.4مليون لاير قطري ) 9بمبلغ   2023في يناير  2022بشهر ديسمبر 
 

% فيما يتعلق بالرسوم التنظيمية  4امة تأخير السداد بنسبة  يطلب غريئة اإلعالم واالتصاالت )"الهيئة"(، تلقت آسياسيل خطاب ا من    2022في أكتوبر  
مليون دوالر   58.5مليون لاير قطري ) 212. المبلغ المطالب به للغرامة 2021إلى  2011% التي دفعتها آسياسيل للفترات من 3اإلضافية بنسبة 

سيل االدعاء بأن الرسوم غير مشروعة بناء  على أحكام المحكمة  % ، تواصل إدارة آسيا3أمريكي(. على الرغم من دفع رسوم تنظيمية إضافية بنسبة  
واإلعالم    اإليجابية وأن المبلغ المدفوع يتم إيداعه لدى هيئة إدارة االتصاالت فقط لتأمين تجديد الترخيص. رفعت آسياسل دعوى ضد هيئة االتصاالت

% غير قابلة للتنفيذ في ضوء قرار محكمة 3م الترخيص اإلضافية بنسبة  غير قانوني ألن رسويئة اإلعالم واالتصاالت )"الهيئة"(بزعم أن طلب  
ا بوقف استرداد مبلغ غرامة السداد المتأخر. وبناء  على ذلك ، فإن آسياسيل واثقة من تحقيق نتيجة  ناجحة في  النقض. أصدرت المحكمة المدنية أمر 

 قضيتهم ، وبالتالي لم تسجل أي مخصص لهذا األمر. 
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 )تتمة(  والدعاوى الطارئة والمطلوبات االرتباطات .38

 
 الدعاوى المرفوعة ضد آسيا سيل فيما يتعلق برسوم الخدمات الشاملة 

 
، أصدرت هيئة اإلعالم واالتصاالت )"الهيئة"( خطابات إلخطار آسيا سيل والمشغّلين األخرين في العراق تطلب منهم االحتفاظ  2017ديسمبر    7في  

قامت  وة  )باستثناء تكلفة الربط البيني المحلي( كرسوم خدمة شاملة )"الرسوم"(. امتثلت آسيا سيل لطلب الهيئ  2017% من إيراداتهم لسنة  1.5بنسبة  
، تلقت  2018مليون دوالر أمريكي(. في سنة    49.1مليون لاير قطري )  197.3  والذي بلغ  2019إلى    2017للسنوات من    كامالبتسديد المبلغ  

(. تقدر  2009% من رسوم الخدمات الشاملة من نهاية الذكرى الثانية لفترة الترخيص )1.5آسيا سيل الخطاب الثاني الذي يطلب منها تخصيص  
  -  2009للمبالغ المستحقة للفترة    مليون دوالر أمريكي(  190مليون لاير قطري )  691دارة التعرض اإلضافي فيما يتعلق بهذا الطلب بحوالي  اإل

. رفضت آسيا سيل التطبيق بأثر رجعي للرسوم على أساس أنه غير قانوني. بدأ مشغل آخر في العراق نزاعا  ضد قرار الهيئة لدى لجنة  2016
، فاز المشغل بالنزاع مع الهيئة حيث ذكرت لجنة االستئناف أن الهيئة ليس لها الحق في فرض تطبيق بأثر رجعي 2021الهيئة. في فبراير  استماع

إجراءات النزاع الخاصة بها لدى لجنة سماع الهيئة. وبناء  على ذلك، فإن آسيا سيل   2021للرسوم الجديدة. نتيجة لذلك، بدأت آسيا سيل في مارس 
 واثقة من تحقيق نتيجة ناجحة في قضيتهم بالنظر إلى السابقة التي نجحت بالفعل، وبالتالي لم تسجل أي مخصص لهذه المسألة. 

 
 فلسطين   الدعوى ضد ُأريدُ 

 
 291الترخيص البالغة  ، أصدرت الهيئة التنظيمية خطابا  إلخطار أُريد فلسطين بدفع الدفعة الثانية من رسوم الحصول على  2017أكتوبر    23في  

ا لحقيقة أن عدد المشتركين في أُريد فلسطين وصل إلى    80مليون لاير قطري ) ألف مشترك. يحدد الترخيص    700مليون دوالر أمريكي( نظر 
 مشترك. مليون دوالر أمريكي( عندما يصل عدد مشتركي أُريد فلسطين إلى مليون  134مليون لاير قطري ) 488دفعة ثالثة للترخيص بقيمة 

 
 214مليون لاير قطري ) 781، أصدر وزير المالية ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خطابا  يخطر أُريد فلسطين بدفع 2019في سبتمبر 

  3Gو  2Gف  مليون دوالر أمريكي( وذلك عن الدفعتين الثانية والثالثة المتبقيتين من رسوم الترخيص. تخضع الدفعتان الثانية والثالثة لتخصيص طي 
 والتشغيل الفعلي لهذه الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 
مليون دوالر أمريكي( لهذه المطالبات. ترى اإلدارة، بدعم من مستشاريها    44.8مليون لاير قطري )  163مبلغ    قامت بتسجيل طبقت اإلدارة حكمها و

 افعة في هذه الدعاوى.القانونيين الخارجيين، أن أريُد فلسطين لديها أسباب قوية للمر
 

 الجزائر البنك المركزي الجزائري ضد ُأريدُ 
 

، أجرى البنك المركزي الجزائري مراجعة للتحويالت المالية الُريد الجزائر خارج الجزائر وصرف العمالت. تزعم المراجعة  2016في أواخر سنة  
، بدأ  2018. وفقا  لذلك، في ديسمبر  2014-2013أن أُريد الجزائر قد ارتكبت انتهاكات للوائح تحويل األموال وصرف العمالت األجنبية خالل  

قضية جنح ضد أُريد الجزائر فيما    15كتب المدعي العام في الجزائر مع وزارة المالية الجزائرية تحقيقا  جنائيا  ضد أُريد الجزائر. ويشمل التحقيق  م
كزي. حكمت  يتعلق بتحويل األموال من الحساب البنكي للتصدير للشركة والتجول في إعادة األموال إلى الوطن دون االمتثال لعمليات البنك المر

 مليون دوالر أمريكي( كغرامات وتعويضات.   82مليون لاير قطري ) 299محكمة الجنايات على الشركة بدفع ما مجموعه 
 

. استأنفت  قضية( 14) مليون دوالر أمريكي( تتعلق بمخالفات الحساب البنكي للتصدير 7.8مليون لاير قطري ) 25قدمت الشركة مخصص بقيمة 
 القرار أمام محكمة النقض. الشركة 

 
، استأنفت    2020مليون دوالر أمريكي( يتعلق بحالة التجوال اإلعادة إلى الوطن. خالل عام    76مليون لاير قطري )  276إن صافي التعرض البالغ  

قضية في محكمة النقض. نتيجة  لذلك  الشركة القضية أمام المحكمة العليا. تعتقد الشركة ، مدعومة برأي قانوني خارجي، أنها ستفوز على األرجح بال
 ، لم تقدم الشركة شيئ ا عن هذا التعرض.

 
 أمور أخرى

 
، كان هناك عدد من النزاعات القانونية والتنظيمية والضريبية الجارية في العديد  2022ديسمبر    31باإلضافة إلى األمور المذكورة أعاله، كما في  

تكون نتيجتها في صالح المجموعة وال يعتبر أٌي منها جوهريا  بشكل منفرد. طبقت المجموعة حكمها وقامت  من الكيانات التشغيلية للمجموعة، وقد ال  
فقات الصادرة  باالعتراف بالمطلوبات بناء  على ما إذا كانت المبالغ اإلضافية ستكون مستحقة الدفع ولقد تضمنت المطلوبات المحتملة عندما تعتبر التد 

 ممكنة ولكن ليست محتملة. 
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   المالية المخاطر إدارة .39
 

 األهداف والسياسات 
 

الغرض    تشتمل المطلوبات المالية األساسية للمجموعة، بخالف المشتقات، على الديون والقروض وعقود اإليجار التمويلي والذمم الدائنة التجارية.
المزيد من التمويل لعمليات المجموعة. لدى المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل الذمم  األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على  

 المدينة التجارية واالستثمارات والنقد والودائع قصيرة األجل والتي تنشأ مباشرة من عملياتها. 
 

ائدة ومبادالت العمالت المختلفة وعقود العملة اآلجلة.  تقوم المجموعة بإبرام صفقات للمشتقات؛ تتمثل بشكل أساسي في عقود مبادلة معدالت الف
 والهدف من ذلك هو إدارة مخاطر معدل الفائدة والعمالت الناتجة من عمليات المجموعة ومصادر تمويلها.  

 
طر التشغيلية. يقوم مجلس  إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخا

 اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، والتي تتلخص فيما يلي: 
 

 مخاطر السوق 
 

ح تتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم على رب
ق  وحقوق الملكية بالمجموعة أو على قيمة األدوات المالية الخاصة بالمجموعة. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السو

 والسيطرة عليها ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظيم العائد. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

لمخاطر أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك والقروض المدينة واالستثمارات المالية    تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المعرضة
في    المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقروض الدائنة والقروض. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة

المالية للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة متغيرة وأدوات فائدة ثابتة التي تبلغ فترات استحقاقها  السوق يتعلق بشكل أساسي بالموجودات والمطلوبات  
 ثالثة أشهر من نهاية سنة التقرير المالي. 

 
تبرم المجموعة  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الفائدة من خالل محفظة متوازنة من التزامات معدل الفائدة الثابت والمتغير. وإلدارة ذلك،  

متغير  عقود مبادلة أسعار الفائدة، حيث توافق المجموعة على مبادلة، وبموجبها وافقت المجموعة على مبادلة الفارق بين قيم سعر الفائدة بسعر  
المبادالت إن عقود  المتفق عليها.  القيم األساسية االسمية  إلى  يتم حسابها عبر الرجوع  للتحوط من    وثابت، خالل فترات محددة، والتي  مصممة 

الدين األساسي. في   من قروض    %89، بعد األخذ بعين االعتبار تأثير مبادالت أسعار الفائدة ،فإن ما نسبته تقريبا   2022ديسمبر    31التزامات 
 %(. 83: 2021المجموعة هي على أساس سعر فائدة ثابت )

 
  25وحقوق الملكية الموحد للتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة بشكل معقول بمقدار  الموحديوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر

التغيرات  الموحد  نقطة أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر   تأثير  وحقوق الملكية الموحد في 
ديسمبر. ومن المتوقع أن   31أساس المعدل المتغير للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها في  المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، على  

 يكون تأثير االنخفاض في أسعار الفائدة مساويا  ومعاكسا لتأثير الزيادة المعروضة. 
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التأثير على بيان   
األرباح أو الخسائر  

 الموحد 

التأثير على بيان  
التغيرات في حقوق  
 الملكية الموحد 

 نقطة أساس  25+  نقطة أساس  25+  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   2022ديسمبر  31في 

 - ( 4,707) ليبور بالدوالر األمريكي
 - ( 138) أخرى

   
   2021ديسمبر  31في 

 - ( 7,353) األمريكيليبور بالدوالر 
 - ( 3,973) أخرى

 
قامت المجموعة بمراقبة السوق عن كثب والمخرجات من مجموعات العمل الصناعية المختلفة التي تدير التحول إلى مؤشرات الفائدة المرجعي  

 الجديدة. وهذا يشمل اإلعالنات الصادرة عن منظمي إيبور. 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 
 

سعر صرف العملة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب المتغيرات في أسعار صرف  تتمثل مخاطر  
العملة. إن تعرض المجموعة لخطر التغيرات في أسعار الصرف تتعلق بصورة أساسية بأنشطة المجموعة التشغيلية وصافي استثمار المجموعة في  

 بعة األجنبية. الشركات التا
 

 كان لدى المجموعة صافي التعرضات الهامة التالية المقّومة بالعمالت األجنبية. 
 

 2022 2021 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

 
 موجودات  
 )مطلوبات( 

موجودات  
 )مطلوبات( 

   
 22,434 23,366 دينار كويتي

 ( 2,866,181) ( 2,100,111)   دوالر أمريكي
 67,640 52,871 يورو 

   1,169 ( 712) جنيه إسترليني
 9,013  9,161  دينار جزائري 

 18,582 18,169 أخرى 
 

 
ري، مع  يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية الموحد لتغير معقول محتمل في العمالت التالية مقابل اللاير القط

األخرى ألرباح المجموعة بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية وحقوق ملكية المجموعة على  ثبات جميع المتغيرات  
  حساب ترجمة الشركات التابعة األجنبية.

 

 إن تأثير االنخفاض في أسعار صرف العمالت من المتوقع أن يكون مساويا  ومقابال  لتأثير الزيادة حسبما هو موضح: 

 
 األثر على الربح أو الخسارة  

 2022 2021 
   +10 %  +10% 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 2,243 2,337 دينار كويتي
 ( 286,618) ( 210,011)   دوالر أمريكي

 6,764 5,287   اليورو
 117 ( 71) جنيه إسترليني
 901  916  دينار جزائري 
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 مخاطر أسعار حقوق الملكية 

 
إن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لمخاطر أسعار حقوق الملكية حيث أن رصيد االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصنفة إما  

ة من خالل  كاستثمار في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادل
 جوهرية.  ليستلربح أو الخسارة  ا

 
 مخاطر االئتمان 

 
 مقدرة الطرف في أداة مالية على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف اآلخر خسائر مالية.    عدمتتمثل مخاطر االئتمان في 

 
العمالء الذين يحصلون على السلع و/أو الخدمات بشروط  تقدم المجموعة خدمات االتصاالت لمختلف العمالء. تتمثل سياسة المجموعة في أن جميع  

لخدمات  ائتمانية يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة األرصدة المدينة بشكل مستمر ويتم تحديد سقف مشتريات ا
 التسوية. لكل عميل، والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم بناء على مستوى المعامالت السابقة و

 
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على    9تطبق المجموعة النهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

المتوقعة على الذمم المدينة  المفوترة وموجودات العقد. يتم تقدير الخسائر االئتمانية    غيرمدار العمر للذمم المدينة التجارية وإيرادات المشتركين  
االنتظام السابقة للمدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين، مع تعديله بالعوامل    عدمالتجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة  

لحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف في  الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي فيها يعمل المدينون وتقييم كل من االتجاه ا 
 .تاريخ التقرير

 
صائص مخاطر  لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية وإيرادات المشتركين غير المفوترة وموجودات العقد بناء  على خ

ات لم يصدر فواتير عنها، ولديها بشكل رئيسي نفس خصائص المخاطر  االئتمان المشتركة وأيام التأخر في السداد. تتعلق موجودات العقد بخدم
المجموعة إلى أن معدالت الخسارة المتوقعة للذمم المدينة التجارية الجارية  استنتجت  الخاصة بالذمم المدينة التجارية لنفس أنواع العقود. وعليه،  

 المشتركين غير المفوترة وموجودات العقد. تمثل تقريبا  معقوال  لمعدالت الخسارة إليرادات  
 

 53,381:  2021ألف لاير قطري )  55,406  مبلغ وقدره  بالنسبة إليرادات المشتركين غير المفوترة وموجودات العقد، بلغ مخصص الخسارة
 ألف لاير قطري(. 

 
 تقادم ومعدالت الخسارة للذمم المدينة التجارية.  لمعرفة 22اإليضاح رقم راجع 

 
ذمم  تبعا للخبرات السابقة، يتوقع استرداد الذمم المدينة غير منخفضة القيمة بالكامل. ليس من ممارسات المجموعة الحصول على ضمان مقابل ال

 المدينة، وعليه فإن غالبيتها غير مضمونة. 
 

ا  90إلى  30يختلف متوسط فترة االئتمان على مبيعات البضائع وتقديم الخدمات من  يتم تحميل   ال العميل وظروف السوق المحلية.  حسب نوعيوم 
 فائدة على الذمم المدينة التجارية القائمة. 

 
 ينتج عنه تأثير جوهري.   لنقامت اإلدارة بتقييم أن أي تغيير معقول محتمل في االفتراضات الرئيسية فيما يتعلق بمخصص الخسارة 

البنكية )باستثناء النقد في الصندوق(    االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة األخرى والنقد واألرصدةتطبق المجموعة نهج النموذج العام لقياس الخسائر  
 والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. 

 
 قياس مخاطر االئتمان  

 
زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بصفة  تأخذ المجموعة في الحسبان احتمال التخلف عن السداد عند االعتراف األولي باألصل وما إذا كانت هناك  

عن    مستمرة على مدار كل فترة تقرير مالي. ولتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، تقوم الشركة بمقارنة مخاطر التخلف
تأخذ في الحسبان المتاح لها من المعلومات   سداد األصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد كما في تاريخ االعتراف األولي. كما

 المستقبلية الداعمة والمعقولة. وعلى وجه الخصوص، يتم دمج المؤشرات التالية:
 
 تصنيف ائتماني داخلي؛ -
 تصنيف ائتماني خارجي )بقدر المتاح(؛ -
االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب في تغيير  التغيرات العكسية الجوهرية الفعلية أو المتوقعة في الظروف التجارية أو المالية أو   -

 جوهري على قدرة المقترض في الوفاء بالتزاماته؛
 التغيرات الجوهرية الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للمقترض؛ -
 الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من األدوات المالية لنفس المقترض؛ -
 نات السداد التي تدعم االلتزام أو جودة ضمانات الطرف اآلخر أو تعزيزات االئتمان؛ والتغيرات الجوهرية في قيمة ضما  -
تغيرات جوهرية في األداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة سداد المقترض في المجموعة والتغيرات في   -

 النتائج التشغيلية للمقترض. 
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اله،  تدرج معلومات االقتصاد الكلي )مثل معدالت الفائدة أو معدالت النمو( كجزء من نموذج التصنيف الداخلي. بغض النظر عن نتيجة التقييم أع
رة  ختفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي عندما تكون الدفعات التعاقدية متأ

 يوما ، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة ومدعومة إلثبات خالف ذلك.   90إلى  30السداد ألكثر من 
 

 درجات مخاطر االئتمان  
التعرض   االنتظام. تتفاوت هذه العوامل تبعا لطبيعة  باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير إلى مخاطر عدم  تعريف درجات مخاطر االئتمان  يتم 
 للمخاطر ونوع المقترض. تخضع حاالت التعرض للمخاطر للرصد المستمر، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة.  

 
لي  غم من أن الذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة تخضع لمتطلبات االنخفاض في القيمة الواردة بالمعيار الدوعلى الر

 مادية. غير، إاّل أن الخسارة المحددة لالنخفاض في القيمة 9للتقارير المالية رقم 
 

من شركات النقل الدولية ضئيل حيث إن المبالغ خاضعة لترتيبات تعاقدية مع مشغلي االتصاالت  يعتبر التعرض لمخاطر االئتمان من المبالغ المستحقة  
 اآلخرين. 

 
ف المقابل  فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من النقد واألرصدة البنكية )باستبعاد النقد في الصندوق(، فإن تعرض المجموعة ينشأ من تعثر الطر 

 للمخاطر مساويا  للقيمة الدفترية لهذه األدوات. بالحد األقصى للتعرض 
 

.  في  ذات تصنيف عاليتقلل المجموعة من التعرض لمخاطر االئتمان الناشئة عن األرصدة البنكية عن طريق االحتفاظ بحسابات بنكية في بنوك  
 A-  ،6%الى    AAAذات تصنيف  ى بنوك  %( من األرصدة البنكية أرصدة محتفظ بها لد 57:  2021)  %80، تمثل ما نسبته  2022ديسمبر    31
( من األرصدة البنكية  %38:  2021)  %14و    BBBالى    +BBB( من األرصدة البنكية أرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف  5%:  2021)

 .  وأقل +BBأرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف 
 

 االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي تم االعتراف بها عن األدوات المالية: يوضح الجدول أدناه التقييم الجماعي للحركة في الخسائر 
 
 2022 

 ألف لاير قطري

2021 

  ألف لاير قطري 
   

  2,345,013 1,845,886   يناير 1الرصيد كما في 
 230,383 192,526 المحمل للسنة 
 ( 98,226) 89,623 مبالغ مشطوبة 
 ( 6,252) ( 58,130) مبالغ مستردة 

 ( 625,692) - متعلق بموجودات محتفظ بها للبيع 
 660 ( 27,312) أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

 1,845,886 1,863,347   ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
مشتقة كما هو مسجل في بيان المركز المالي  تقتصر مخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات المالية المشتقة في أي وقت على تلك التي لها موجودات 

 الموحد. بالنسبة للمشتقات التي تتم تسويتها باإلجمالي، تتعرض المجموعة أيضا  لمخاطر التسوية. 
 
ل اآلخر،  تتعرض القيمة الدفترية للموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشام  ال

 تحتفظ المجموعة بأي رهن على هذه األرصدة.  ال، لمخاطر االئتمان.  17اإليضاح رقم  كما هو مفصح عنها في 
 

 االئتمان إدارة مخاطر 
 

ديسمبر   31تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. كما في 
مانية أخرى،  ، كان الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائت2022

من  ناشئ  الوفاء بالتزام األطراف المقابلة وبالضمانات المالية المقدمة من المجموعة    عدموالتي سوف تتسبب في خسارة مالية للمجموعة بسبب  
المجموعة من غير ذوي  القيمة الدفترية للموجودات المالية المعترف بها كما هو موضح في بيان المركز المالي الموحد. بالنظر إلى قاعدة عمالء  

 العالقة، فإن تركز مخاطر االئتمان محدود.
 

 مخاطر السيولة 
 

المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج المجموعة بخصوص إدارة مخاطر   الوفاء بااللتزامات  السيولة في عدم تمكن المجموعة من  تتمثل مخاطر 
ة للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية أو تحت الضغوط دون تكبد  السيولة في ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن سيولة كافي

مقبولة أو التعرض لمخاطر اإلضرار بسمعة المجموعة. وتهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل ومرونته    غيرخسائر  
يوما     90إلى    30تتطلب آجال المبيعات الخاصة بالمجموعة سداد مبالغ في غضون    من خالل استخدام احتياطات المجموعة والتسهيالت البنكية. 

 من تاريخ استالم الفاتورة. 



 أريُد ش.م.ق.ع. 
   2022ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 انات المالية الموحدة اإليضاحات المتممة للبي
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( 

71 
 

 
 )تتمة(   المالية المخاطر إدارة .39
 

 المدفوعات التعاقدية غير المخصومة: ديسمبر بناء على  31يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في 
 

 
 أقل من 

 سنة واحدة 
 2إلى  1

 سنوات 
  5سنوات إلى  2

 سنوات 
 أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات  5

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

      2022ديسمبر  31في 
 21,634,741 8,922,817 6,314,541 1,767,780 4,629,603 قروض وتسهيالت 
 1,291,486 - - - 1,291,486 ذمم دائنة تجارية 

 910,884 438,756 165,178 122,887 184,063 تكلفة ترخيص مستحقة الدفع 
 5,219,646 1,323,490 1,740,194 1,223,290 932,672 مطلوبات اإليجار 

 763,082    -    - 126,280 636,802 المطلوبات المالية األخرى 

 29,819,839 10,685,063 8,219,913 3,240,237 7,674,626 اإلجمالي 

 

 
 أقل من 
 سنة واحدة 

 2إلى  1
 سنوات 

  5سنوات إلى  2
 سنوات 

 أكثر من
 اإلجمالي  سنوات  5

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
      
      2021ديسمبر  31في 

  24,119,823  11,503,739 9,214,631 2,647,782 753,671 قروض وتسهيالت 
 1,328,942 - - - 1,328,942 ذمم دائنة تجارية 

   865,591 481,021 84,328   146,499   153,743 تكلفة ترخيص مستحقة الدفع 
  5,552,804  1,604,390 1,741,796 1,316,893 889,725 مطلوبات اإليجار 

 ,825751 -    -    ,19768 683,628 المطلوبات المالية األخرى 

 32,618,985 13,589,150 11,040,755 4,179,371 3,809,709 اإلجمالي 

 
 إدارة رأس المال 

 
وحقوق    تدير المجموعة رأس مالها للتأكد من قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد إلى المساهمين من خالل تحسين أرصدة الديون

  الملكية. تقوم المجموعة بعمل تعديالت على هيكل رأسمالها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وظروف العمل. وللحفاظ على هيكل رأس
إجراء أي تغيير في األهداف أو    يتم  لمجديدة.  المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم  

 .2021ديسمبر  31و 2022ديسمبر  31السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في 
 

 26,408,528:  2021)  2022ديسمبر    31ألف لاير قطري في    28,156,444جموعة التي بلغت  تشمل حقوق الملكية رأس مال واحتياطيات الم
 ألف لاير قطري(. 

 
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس مال المجموعة على أساس نصف سنوي. كجزء من هذه المراجعة، تأخذ اللجنة في عين االعتبار تكلفة  

 %(. 47: 2021) %29  2022ديسمبر  31فئة من فئات رأس المال. بلغت نسبة الرافعة المالية كما في رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل 
 

 نسبة الرافعة المالية 
 

 يوضح الجدول أدناه نسبة الرافعة المالية بنهاية السنة: 
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
   

 21,751,551 23,955,631 ( iالدين )
 (11,670,454) ( 13,536,468) وأرصدة بنكيةنقد 

   12,285,177 8,215,083 صافي الدين

   28,156,444 26,408,528 ( iiحقوق الملكية )

 % 47 % 29 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 
 
(i)   على التوالي.33و  29في اإليضاح  مفصل  إن الدين هو دين طويل األجل الذي تم الحصول عليه باإلضافة إلى مطلوبات اإليجار، كما هو ، 
 
(ii)  .تتضمن حقوق الملكية رأس المال واحتياطيات المجموعة التي تدار باعتبارها رأس المال 
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   المالية لألدوات العادلة القيمة .40

 

 القيم العادلة 
 

 موحدة: الجدول التالي يبين مقارنة حسب الفئة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة المدرجة في البيانات المالية ال
 

  القيم العادلة   القيم الدفترية  

 2022 2021 2022 2021 

 ألف لاير قطري  لاير قطريألف  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
     الموجودات المالية 
 686,078 632,577 686,078 632,577 أدوات حقوق الملكية  -موجودات مالية 

 3,716,812 4,265,699 3,716,812 4,265,699 ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 11,670,454 13,536,468  11,670,454 13,536,468 أرصدة بنكية ونقد 

     
     المطلوبات المالية 
 20,900,496 17,194,009 19,768,455 17,946,838 قروض وتسهيالت 

   693,301 560,791 693,301 560,791 مطلوبات غير متداولة أخرى 
 110,531 50,750 110,531 50,750 أدوات مالية مشتقة 

 159,009 212,405 159,009 212,405 مستحقات الحوافز طويلة األجل على أساس نقاط 
 3,531,131 3,287,398 3,531,131 3,287,398 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 320,220 327,507 320,220 327,507 ضريبة دخل دائنة 
 

 تستخدم الطرق واالفتراضات التالية في تقدير القيم العادلة. 
 

والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى قيمها الدفترية إلى حد  يقارب النقد والودائع قصيرة األجل، والذمم المدينة التجارية   ●
 كبير بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. 

يتم تقييم الذمم المدينة طويلة األجل ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة من قبل المجموعة بناء على مؤشرات مثل معدالت الفائدة وعوامل   ●
ة محددة والوضع االئتماني لكل عميل وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناء على هذا التقييم، توضع المخصصات في  مخاطر دول

لة بعد خصم  الحسبان مقابل الخسائر المتوقعة لهذه الذمم المدينة. كما في نهاية فترة التقرير، تقارب القيم الدفترية للذمم المدينة قيمتها العاد
 المخصصات. 

لقيمة العادلة لالستثمارات المدرجة على عروض األسعار في نهاية فترة التقرير. يتم تقدير القيمة العادلة للقروض من البنوك  تعتمد ا  ●
والديون المالية األخرى، باإلضافة إلى المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام  

ة على المخاطر المماثلة وجداول االستحقاق. يتم تقدير القيم العادلة للموجودات المالية غير المدرجة باستخدام أساليب  المعدالت المطبق
 التقييم المناسبة. 

تبرم المجموعة أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة، وبشكل رئيسي مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني استثماري مرتفع. إن المشتقات   ●
تقنيات التقييم مع مدخالت السوق التي يمكن مالحظتها هي بشكل رئيسي عقود مبادلة أسعار الفائدة عقود  التي يت م تقييمها باستخدام 

المبادلة   ونماذج  اآلجل  التسعير  تطبيقا   األكثر  التقييم  أساليب  تتضمن  العمالت.  ومبادالت  الفروقات  وعقود  اآلجلة  األجنبي  الصرف 
الحالية. تتضمن النماذج مدخالت مختلفة بما في ذلك جودة االئتمان لألطراف المقابلة، وأسعار صرف العمالت    باستخدام حسابات القيمة 

 األجنبية الفورية واآلجلة ومنحنيات أسعار الفائدة. 
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 لألدوات المالية من خالل طرق التقييم. تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة  
 

األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة والتي يمكن للمجموعة الحصول   : 1المستوى  
 عليها في تاريخ قياس القيمة. 

والقابلة للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام   1المدخالت األخرى بخالف األسعار المدرجة الواردة في المستوى   : 2المستوى  
 إما بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 المدخالت التي ال يُمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات.  : 3المستوى  
 

 : 2021و 2022ديسمبر  31يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2022ديسمبر  31 

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

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:
 614,970 13,040 1,375 629,385 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - 1,071 2,121 3,192 القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
 - 2,308    - 2,308 األدوات المالية المشتقة 

 634,885 3,496 16,419 614,970 

     المطلوبات: 
     مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 - 50,750 - 50,750 أدوات مالية مشتقة 
     عنها بقيمتها العادلة مطلوبات مالية أخرى مفصح 

 2,397,942 14,796,067 - 17,194,009 قروض وتسهيالت 

 17,244,759 - 14,846,817 2,397,942 
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ديسمبر  31
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2021

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

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة: 
 682,195 - - 682,195 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 -   ٣,88٣ - ٣,88٣ القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 686,٠78 - ٣,88٣ 682,195 

     المطلوبات: 
     مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 - 11٠,5٣1 - 11٠,5٣1 أدوات مالية مشتقة 
     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة 

 4,289,059 16,611,4٣7 - 2٠,9٠٠,496 قروض وتسهيالت 

 21,٠11,٠27 - 16,721,968 4,289,059 
 

 خالل الفترة المالية.  3و  2و 1المستويات ال يوجد تحويل من  
 

(.  لاير قطري  ألف   16,611,437:  2021)  لاير قطريألف    14,796,067  ، لدى المجموعة إيضاحات بقيمة عادلة قدرها2022ديسمبر    31في  
 يعتبر سوق  يتم إدراج السندات في سوق السندات األيرلندي ويتم تحديد القيمة العادلة لهذه األدوات بالرجوع إلى األسعار المدرجة في هذا السوق. ال

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.   2وبالتالي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى سائلة هذه السندات  
 

من    3ضمن المستوى    (4,289,059:  2021)  قطري  لاير  2,397,942  بقيمة عادلة تبلغ  بنكية  قروضباإلضافة إلى ذلك ، لدى المجموعة  
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

 

العادلة باستخدام أساليب التقييم المناسبة،  من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يتم تحديد القيم    3بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  
تي يمكن والتي تشمل استخدام النماذج الرياضية، مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج خيار التسعير، مقارنة بأدوات مماثلة لألسعار ال

بمعدالت الخصم وتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية    مالحظتها في السوق وأساليب التقييم األخرى. تشتمل أساليب التقييم على افتراضات تتعلق
 كعوامل أخرى. 

 

لالستثمار   للقيمة العادلة  3يلخص الجدول التالي المعلومات الكمية حول المدخالت الجوهرية غير القابلة للمالحظة المستخدمة في قياسات المستوى  
 : الكبير بشكل فردي

 

 التفاصيل 
العادلة في  القيمة  االستثمار  اسم

 2022ديسمبر  31
مدخالت غير قابلة  

 قيمة المدخالت  للمالحظة 
عالقة المدخالت غير القابلة للمالحظة  

 بالقيمة العادلة 

    ألف لاير قطري  
االستثمار في شركة  

ذات صلة  
باالتصاالت مصنفة  
على انها مدرجة  

بالقيمة العادلة من   
خالل الدخل الشامل  

 مرة EV/EBITDA  .19748 451,400 عربسات  اآلخر 

سيؤدي التغيير في قيمة المنشأة/ األرباح قبل  
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  

% إلى زيادة / انخفاض القيمة 10بنسبة 
 ألف لاير قطري 41,319العادلة بمقدار 
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 العالقة  ذات األطراف إفصاحات .41
 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 
 

ضاء  تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة بما في ذلك الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية والشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأع 
ة في  رئيسيين لها. في سياق األعمال االعتيادية، تدخل المجموعماّلك  مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة والشركات التي يكونون  

معامالت مع أطراف ذات عالقة. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تدخل المجموعة في معامالت تجارية  
التسهيالت الودائع والحصول على  تقديم خدمات االتصاالت، وإيداع  العالقة في سياق األعمال االعتيادية من حيث  المنشآت الحكومية ذات    مع 

 االئتمانية، إلخ. 
 
 المعامالت مع الحكومة والمنشآت ذات الصلة  (أ
 

، شركة قطر القابضة ذ.م.م هي الشركة األم للمجموعة، والتي يسيطر عليها جهاز قطر لالستثمار. تدخل المجموعة  1اإليضاح رقم  كما جاء في  
لة في سياق العمل المعتاد، والتي تشمل تقديم خدمات االتصاالت،  في معامالت تجارية مع حكومة قطر والمنشآت الحكومية القطرية األخرى ذات الص

لي األرصدة  وإيداع الودائع والحصول على التسهيالت االئتمانية. كل هذه المعامالت تتم في سياق العمل المعتاد بشروط وأحكام تجارية عادية. فيما ي
 القطرية األخرى ذات الصلة. والمعامالت الجوهرية بين الشركة وحكومة قطر والمنشآت الحكومية 

 
ألف لاير قطري(    563,081:  2021ألف لاير قطري )  832,447صافي االنخفاض في القيمة مبلغا  قدره    -تشمل الذمم المدينة التجارية   ( 1)

 مستحق من الحكومة والمنشآت الحكومية ذات الصلة. 
 
 ألف لاير قطري(. 212,717: 2021ألف لاير قطري ) 137,059بلغ أكبر مبلغ لإليرادات من جهة حكومية ذات صلة  ( 2)
 
بالرسوم الصناعية مستحقة الدفع لهيئة تنظيم االتصاالت، والتي تعد إحدى المؤسسات ذات    (10اإليضاح رقم )  تتعلق الرسوم الصناعية ( 3)

 العالقة بالحكومة. 
 

( إفصاحات أطراف ذات العالقة، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجريها مع الحكومة  24وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
يعة  القطرية وغيرها من المنشآت التي تمارس الحكومة القطرية السيطرة عليها وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري. تتمثل طب

 المعامالت التي قامت بها المجموعة ما مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات االتصاالت بشروط وأحكام تجارية عادية.  
 
   معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين (ب
 

ن يملكون الصالحيات والمسؤوليات لتخطيط وتوجيه ومراقبة  يشتمل أفراد اإلدارة العليا على أعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة العليا الذي
 نشاطات المجموعة.  

 
ألف لاير    14,400:  2021)  2022  ديسمبر  31لاير قطري للسنة المنتهية في  ألف   14,400تم اقتراح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  

المتعلقة ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين     31لاير قطري للسنة المنتهية في    279,295قطري(. بلغت التعويضات والمنافع 
:  2021)  2022ديسمبر    31لاير قطري للسنة المنتهية في   11,569  ألف لاير قطري(، ومكافأة نهاية الخدمة  360,584:  2021)  2022ديسمبر  
رواتب الموظفين والتكاليف ذات  ألف لاير قطري(. تم إدراج مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين تحت عنوان    15,709
 الصلة. 
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 المخصصات  .42
 

 أدناه:  مبينة المالية السنة خالل المخصصات فئات من فئة كل في الحركات
 

 
  استعادة مخصصات

 الموقع 
  القانونية األحكام

وغيرها  والتنظيمية  
مخصصات استعادة   اإلجمالي 

 الموقع 
 القانونية األحكام

وغيرها  والتنظيمية  
 اإلجمالي 

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

 1,075,693 905,480 170,213 786,889 575,359  211,530 الرصيد االفتتاحي 
شركة تابعة  فك توحيد  - - - - (347,132 ) (347,132 ) 

 197,397 5,699 مخصص إضافي خالل العام 
 

203,096 56,233 
 

118,960 175,193 

مخصصات عكس   (10,639 ) (34,186 ) (44,825 ) (5,780 ) (52,153 ) (57,933 ) 

االستفادة من المخصص /  

 الدفع 
(776 ) (263,453 ) (264,229 ) (608 ) (26,626 ) (27,234 ) 

 17,848 - 17,848 3,378 - 3,378 فك الخصم 
المتعلقة باألصول المحتفظ بها 

 للبيع 
- - - (21,694 ) - (21,694 ) 

 ( 27,852) ( 23,170) ( 4,682) ( 23,227) ( 20,359) ( 2,868) تسوية الصرف 

 206,324 454,758 661,082 211,530 575,359 786,889 

       
متداول ال غير  205,740 - 205,740 211,530 - 211,530 
متداول ال  584 454,758 455,342 - 575,359 575,359 

 206,324 454,758 661,082 211,530 575,359 786,889 
 

ا  األخرى  المخصصاتو  والتنظيمية  القانونية  األحكام  تتضمن  (أ)  الصلة  ذات  األخرى  التنظيمية  واألمور  والتجارية  القانونية  األمور  ببعض  تتعلق  أحكام 

  والدعاوى   المطالبات  حول  تفاصيل  على  للحصول  38  يضاحاإل  على  االطالع   يرجى  للمجموعة.  التابعة  الشركات  ببعض  المتعلقة  األحكام  ذلك  في  بما  ، 

 الجوهرية. 

 معينة.  تصنيف إعادة حول تفاصيل على للحصول 49 رقم يضاحاإل على االطالع يرجى *
 

 الهامة  المحاسبية والتقديرات األحكام .43
 

المبال على  تؤثر  وافتراضات  تقديرات  وضع  اإلدارة  من  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفق ا  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  المسجلة  يتطلب  غ 
والمصروفات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة. قد تقع أحداث مستقبلية من شأنها أن تتسبب في  للموجودات والمطلوبات والدخل  

لة للتحديد  تغيير االفتراضات المستخدمة في الوصول إلى التقديرات. تنعكس آثار أي تغيير في التقديرات في البيانات المالية الموحدة حيث تصبح قاب
 بشكل معقول. 

 

لتي يعتقد  تقييم األحكام والتقديرات بشكل متواصل وهي تستند إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى، والتي من بينها توقعات األحداث المستقبلية ايتم  
 أنها معقولة بموجب الظروف المحيطة. 

 

 األحكام 
 

التالية، غير تلك المتعلقة بالتقديرات، والتي لها التأثير األهم على  في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام  
 المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة: 

 

 االعتراف باإليرادات 
 

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  باإليرادات بموجب  كبيرة جدا  من    15يتطلب االعتراف  كميات  أحكام  تجميع ومعالجة  البيانات، واستخدام 
 وتقديرات اإلدارة إلنتاج المعلومات المالية. إن أهم األحكام المحاسبية ومصدر حاالت عدم التأكد من التقدير مفصح عنها أدناه. 

 

 األحكام في تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء 
 

ا  المجموعة بشكل عام باإليرادات بمرور ا  ، تعترف4لإليضاح رقم  وفقا    لوقت ألنها تقوم بتحويل السيطرة لهذه الخدمات بشكل مستمر للعمالء. نظر 
راف  ألن العمالء يتلقون ويستهلكون في نفس الوقت المزايا المقدمة من خالل هذه الخدمات ويتم تحويل السيطرة بمرور الوقت، يتم أيضا  االعت

التزامات األداء. عند تحديد طريقة قياس مدى التقدم ألوامر الشراء هذه، أخذنا في  باإليرادات بناء  على مدى تحويل/ إنجاز الخدمة لتحويالت كل  
 االعتبار طبيعة هذه الخدمات باإلضافة إلى طبيعة أدائها. 

 

ستخدام المباشر  بالنسبة اللتزامات األداء التي يتم الوفاء بها في نقطة زمنية معينة، تأخذ المجموعة في االعتبار المتطلبات العامة للسيطرة )أي اال
 لألصل والحصول على جميع المزايا بشكل كبير( والقائمة التالية غير الشاملة لمؤشرات تحويل السيطرة: 

 

 أن يكون لدى المنشأة الحق الحالي في الدفع  •
 أن يكون لدى العميل سند ملكية قانوني  •
 أن تقوم المنشأة بتحويل الحيازة القانونية •
 مخاطر ومزايا جوهرية أن يكون لدى العميل  •
 أن يقوم العميل بقبول األصل  •
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المالية رقم  عند إبداء حكمهم، يأخذ أعضاء مجلس اإلدارة في االعتبار الشروط التفصيلية لالعتراف باإليرادات المبينة في المعيار الدولي للتقارير  
جديد،  ، خاصة فيما إذا قامت المجموعة بتحويل السيطرة على البضائع إلى العميل. وبعد تحديد تفاصيل مطلوبات المجموعة فيما يتعلق بأعمال الت15

ناعة بأن السيطرة قد تم  والقيود المتفق عليها على إمكانية قيام العميل بطلب أعمال إضافية أو بطلب استبدال البضائع، يكون مجلس اإلدارة على ق
لجة.  تحويلها وأن االعتراف باإليرادات في السنة الحالية يعد مناسبا، جنب ا إلى جنب مع االعتراف بمخصص ضمان مناسب بالنسبة لتكاليف المعا

 ما . ومع ذلك، فإن تحديد االلتزامات، للسلع والخدمات األساسية التي تبيعها المجموعة، ال تعتبر حكما  محاسبيا  ها
 
 

   مقابل الوكيلاألصيل  
. يتم تنفيذ التقييم لكل مسار إيراد منفصل من  وكيل أو  اصيل  يتم إبداء أحكام جوهرية من قبل اإلدارة عندما تستنج أن المجموعة تعمل كطرف  
 المجموعة. يتطلب التقييم تحليل المؤشرات الرئيسية، وخاصة ما إذا كانت المجموعة:

 
 المخزون؛تتحمل مخاطر  ●
 تتحمل المسؤولية األساسية عن تقديم البضائع أو الخدمات إلى العميل؛ ●
 تتمتع بصالحية وضع األسعار؛ و  ●
 تتحمل مخاطر العميل االئتمانية.  ●
 

وكيل في المعاملة على التحليل الذي تجريه اإلدارة لكل من الشكل القانوني ومضمون االتفاقية بين  الأو    االصيل يعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة  
أم وكيال ، على سبيل المثال، تلك    اصيالالمجموعة وشركائها التجاريين. تتضمن السيناريوهات التي تتطلب حكما  لتحديد ما إذا كانت المجموعة  

عالمة تجارية لطرف آخر )مثل خدمات القيمة المضافة أو محتوى التلفزيون( للعمالء وخدمة األموال عبر  التي تقدم فيها المجموعة خدمات ذات  
 الهاتف المحمول. 

 
 تحديد مدة عقد اإليجار 

 
التمديد، أو عدم ممارسة  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا  اقتصاديا  لممارسة خيار  

تخدم  خيار الفسخ. يتم إدراج خيارات تمديد وفسخ العقود في عقود اإليجار المتعددة عبر فئات مختلفة من موجودات حق االنتفاع بالمجموعة. وتس
ددة المدة أو قابلة للتجديد التلقائي،  هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة العقود. وفي الحاالت التي تكون فيها عقود اإليجار غير مح

 يتم تحديد مدة اإليجار بالنظر إلى دراسة الجدوى وتجديد عقود اإليجار المؤكد بشكل معقول. 
 

خيار    كمستأجر، يتم إدراج فترات اختيارية في مدة عقد اإليجار إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول أنها ستمارس خيار التمديد أو لن تمارس
ات  الفسخ؛ يعتمد هذا على تحليل من قبل اإلدارة لجميع الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك طبيعة األصل المؤجر والغرض منه، واإلمكاني

المؤجر مخصصا  إلى درجة   االقتصادية والعملية الستبدال األصل وأي خطط لدى المجموعة لالستخدام المستقبلي لألصل. عندما يكون األصل 
رجح  ن المكبيرة )إما عندما يتم توفيره في البداية أو نتيجة لتحسينات على العقارات المستأجرة( أو يكون استبداله غير عملي أو غير اقتصادي، فم

  أن تحكم المجموعة على أنها من المؤكد وبشكل معقول ستمارس خيارات تمديد عقد اإليجار. ستكون قيمة أصل حق االنتفاع والتزامات اإليجار
 أكبر عندما يتم إدراج خيارات التمديد في مدة عقد اإليجار.  

 
لجغرافيا. باإلضافة إلى ذلك، تخضع مدة اإليجار الدقيقة للفترة  يمكن أن تختلف فترات عقود اإليجار بشكل كبير حسب نوع واستخدام األصل وا

عقود    غير القابلة لإللغاء والحقوق والخيارات في كل عقد. بشكل عام، يتم الحكم على فترات عقود اإليجار على أنها أطول من الحد األدنى لمدة
 اإليجار و: 

 
البيع بالتجزئة(، مع وجود شروط في الطرف العلوي من هذا النطاق إذا كان    سنوات لألراضي والمباني )باستثناء متاجر  10و  5ما بين   -

 عقد اإليجار يتعلق بموجودات يعتبر من الصعب الخروج منها عاجال  ألسباب اقتصادية أو عملية أو تتعلق بالسمعة؛
ى المطلوبة لتقديم خدمات الخطوط الثابتة للعمالء  مدة اتفاقية خدمة العمالء لعقود إيجار االتصاالت الحلقية المحلية أو الموجودات األخر -

 األفراد. 
 

باستخدام  في معظم الحاالت، يكون لدى المجموعة خيارات لتجديد أو تمديد عقود اإليجار لفترات إضافية بعد نهاية مدة اإليجار والتي يتم تقييمها  
 المعايير المذكورة أعاله. 

 
رسة خيار ما )أو عدم ممارسته( بالفعل أو تصبح المجموعة ملزمة بممارسته )أو عدم ممارسته(. ال يتم  تتم إعادة تقييم مدة اإليجار في حالة مما

ة  مراجعة تقييم التأكد المعقول إال في حال وقوع حدث مهم أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تقع في إطار سيطر 
 المستأجر. 

 

 التقديرات 
 

ينشأ عنها    االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األخرى لعدم التأكد من التقدير بتاريخ المركز المالي، والتي لها مخاطر جوهرية قد
 تعديالت مادية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة، مبينة أدناه. 

 

 غير المالية  االنخفاض في قيمة الموجودات
 

تبار تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في القيمة لجميع الموجودات غير المالية في كل تاريخ تقرير. يتم اخ
ي وقت آخر  الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى غير محددة األعمار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة وذلك على أساس سنوي وفي أ

 تظهر فيه هذه المؤشرات. 
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 )تتمة( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 

 تشمل العوامل التي تعتبرها المجموعة مهمة والتي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القيمة ما يلي: 
 
 االنخفاض الجوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة لألصل؛ ●
زادت أسعار الفائدة في السوق أو معدالت السوق األخرى للعائد على االستثمارات خالل الفترة، ومن المرجح أن تؤثر تلك الزيادات   ●

 القابل لالسترداد لألصل بشكل مادي؛على معدل الخصم المستخدم في احتساب قيمة األصل االستخدامية وتقلل المبلغ 
 ضعف األداء بشكل جوهري بالنسبة إلى النتائج التشغيلية التاريخية أو المتوقعة في المستقبل؛ ●
 تغييرات جوهرية في طريقة استخدام الموجودات المستحوذ عليها أو استراتيجية األعمال الشاملة؛ و  ●
 ة. اتجاهات سلبية جوهرية في مجال العمل أو اقتصادي ●
 

سترداد بناء   تحدد المجموعة خسارة االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد. تم تحديد المبلغ القابل لال 
لهيكلة التي لم تلتزم بها  على حسابات القيمة قيد االستخدام. التدفقات النقدية مشتقة من الميزانية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة ا

ديد المبلغ القابل  المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز قاعدة الموجودات لوحدة تكوين النقد التي يتم اختبارها. يتم تح 
 ما في ذلك توقعات اإلدارة بشأن االستثمار: لالسترداد على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وافتراضات اإلدارة، ب

 
 النمو في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء؛ والتي تحتسب بعد تعديل األرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء؛ ●
 توقيت ومبالغ المصاريف الرأسمالية المستقبلية؛ ●
 تتراوح معدالت النمو طويلة األجل خالل الفترة المنفصلة والفترة النهائية؛   ●
 التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس المال العامل؛و  ●
 اختيار معّدالت الخصم بشكل يعكس المخاطر المتعلقة بها.  ●
 

لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية  المبلغ القابل لالسترداد هو األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم  
 لتقييم االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة.  16إيضاح رقم . راجع المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستنتاج

 
حد أدنى، تخضع هذه الموجودات الختبار االنخفاض في القيمة السنوي  في حالة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة، ك

يتم  وبشكل متكرر كلما كان هناك مؤشر على أن هذا األصل قد تنخفض قيمته. يتطلب ذلك تقدير القيمة قيد االستخدام لوحدات تكوين النقد التي  
ل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة تكوين النقد واختيار  تخصيص الشهرة لها. يتطلب تقدير القيمة قيد االستخدام من المجموعة عم

 (.13إيضاح رقم التدفقات النقدية )معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك  
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات 
 

المقدرة لممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها واالستثمارات العقارية بناء  على الفترة التي من المتوقع أن  تحدد إدارة المجموعة سنويا  األعمار اإلنتاجية  
ية سنويا   تكون خاللها الموجودات متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمنشآت والمعدات واالستثمارات العقار

اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة التلف المادي أو التقادم الفني أو التجاري على استخدام هذه الموجودات.    على األقل ويتم تحديثها إذا
ال تعتبر خطرا     من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بشكل مادي بالتغير في هذه التقديرات الناتج عن التغيرات في العوامل أعاله، ولكنها

 إذا تم تعديل التقديرات.  2022ديسمبر  31ا  للتعديالت الجوهرية على القيم الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات في السنة حتى هام
 

 المخصص والمطلوبات الطارئة 
 

 في تاريخ التقرير.تحدد إدارة المجموعة المخصص بناء  على أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي نتيجة لحدث سابق 
 

فع غير  تقيس إدارة المجموعة المطلوبات الطارئة كالتزام محتمل اعتمادا  على ما إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد أو التزام حالي ولكن الد
 (. 38إيضاح موثوق )محتمل أو ال يمكن قياس المبلغ بشكل 

 

 التعرضات الضريبية غير المؤكدة 
 

ال تتمكن المجموعة من تحديد المبلغ الدقيق لمطلوباتها الضريبية الحالية أو المستقبلية أو المبلغ القابل لالسترداد للمطالبة  في ظروف معينة، قد  
بااللتزام  المستردة بفضل التحقيقات الجارية أو المناقشات مع السلطات الضريبية المختلفة. عند تحديد المبلغ الذي سيتم االعتراف به فيما يتعلق  

قادير  ضريبي غير المؤكد أو المبلغ القابل لالسترداد للمطالبة باسترداد الضريبة المتعلقة باألوضاع الضريبية غير المؤكدة، تطبق المجموعة مال
، "عدم  23  مماثلة ألنها ستستخدم في تحديد مبلغ المخصص الذي سيتم االعتراف به وفقا  لتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم

الدولي رقم   المحاسبي  الدخل"، والمعيار  المحتملة"، والمعيار 37التأكد من معالجة ضريبة  المحتملة والموجودات  "المخصصات والمطلوبات   ،
 (. 38إيضاح " )، "ضرائب الدخل12المحاسبي الدولي رقم 

 

 القيمة العادلة لحقوق الملكية واالستثمارات غير المدرجة 
 

تحديدها    عندما ال يمكن استخالص القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق النشطة، يتم
مالحظتها    باستخدام مجموعة من أساليب التقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تسجيل مدخالت هذه النماذج من األسواق التي يمكن

مثل  كلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال يكون ذلك مجديا، فإن األمر يتطلب وضع أحكام لتحديد القيم العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات المدخالت  
لألدوات المالية  مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل القيمة العادلة المسجلة  

 (. 40إيضاح )
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 )تتمة( الهامة ةالمحاسبي والتقديرات األحكام .43
 

 القيمة العادلة لحقوق الملكية واالستثمارات غير المدرجة 
 

تحديدها    عندما ال يمكن استخالص القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق النشطة، يتم
مالحظتها    باستخدام مجموعة من أساليب التقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تسجيل مدخالت هذه النماذج من األسواق التي يمكن

مثل  كلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال يكون ذلك مجديا، فإن األمر يتطلب وضع أحكام لتحديد القيم العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات المدخالت  
لألدوات المالية  مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل القيمة العادلة المسجلة  

 (. 40إيضاح )
 

   احتساب مخصص الخسارة
 

تعتمد مخصصات الخسارة للموجودات المالية على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم المجموعة  
الخبرة السابقة للمجموعة،  وظروف السوق  أحكاما  عند وضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت في حساب االنخفاض في القيمة،   بناء  على 

في المستخدمة  والمدخالت  الرئيسية  االفتراضات  تفاصيل  توضيح  تم  تقرير.  فترة  كل  نهاية  في  المستقبلية  التقديرات  إلى  باإلضافة   الحالية 
 (. 39اإليضاح )
 

 االستحواذ القيمة العادلة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة في تاريخ 
 

في تاريخ االستحواذ كجزء من دمج األعمال بناء  على تخصيص سعر الشراء  المتكبدة  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المقتناة والمطلوبات  
هرية كجزء من  "مجموعات األعمال". يتطلب ذلك من اإلدارة عمل تقديرات جو 3وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   (NPPA) االفتراضي

 .تحديد القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد المقتناة والمطلوبات المتكبدة
 

ا من التخصيص االفتراضي    المتبقيةتقوم المجموعة بتعيين مقيمين مستقلين من أجل تحديد القيمة العادلة للحصة   والقيم العادلة التي شكلت جزء 
 لسعر الشراء. 

 
 الفوري للعمالت األجنبية تحديد سعر الصرف 

 
. وفق ا لذلك ، تم استخدام سعر الصرف الرسمي  ’السعر الفوري‘بالنظر إلى ضوابط الصرف المطبقة في ميانمار ، طبقت اإلدارة حكمها في تحديد 

تم استخدام نفس السعر   كما  ر.  كما نشره البنك المركزي في ميانمار لترجمة وتسجيل األرصدة المقومة بالدوالر األمريكي في نهاية فترة التقري
 إلى عملة عرض المجموعة.   OMLلترجمة عمليات 

 
 

 جوهرية   مسيطرة غير حصص لها التي التابعة بالشركات الخاصة  المالية المعلومات  ملخص .44
 

للمجموعة التي لديها حصص مادية غير مسيطرة قبل أي عمليات حذف  يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة  
داخل المجموعة: 
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 ( تتمة) جوهرية   مسيطرة غير حصص لها التي التابعة بالشركات الخاصة  المالية المعلومات  ملخص .44
 

 آسيا سيل  
الشركة الوطنية  
 أريُد عمان لالتصاالت المتنقلة* 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
    2022ديسمبر  31

 3,602,870 9,956,582 3,907,635 الموجودات غير المتداولة 
 581,092 4,218,434 1,434,250 الموجودات المتداولة 

 ( 445,590) ( 2,839,149) ( 379,589) المطلوبات غير المتداولة 
 ( 1,264,814) ( 4,828,839) ( 1,742,292) المطلوبات المتداولة 

 2,473,558 6,507,028 3,220,004 صافي الموجودات 

 1,114,062 1,321,317 1,157,297 القيمة الدفترية لحصص غير مسيطرة 
    

 2,443,281 7,374,554 3,673,502 إيرادات 

 181,518 591,035 652,546 الربح  

 82,057 118,048 234,531 ربح مخصص إلى الحصص غير المسيطرة 
 

 آسيا سيل  

الشركة الوطنية  
لالتصاالت  
 أريُد عمان إندوسات أريدُ  المتنقلة* 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     2021ديسمبر  31

 3,820,692 14,611,474 10,450,002 4,318,189 الموجودات غير المتداولة 
 541,877 2,774,005 3,651,767 1,839,459 الموجودات المتداولة 

 ( 585,131) ( 7,291,290) ( 2,882,272) ( 386,684) المطلوبات غير المتداولة 
 ( 1,373,786) ( 7,644,258) ( 4,734,457) ( 2,291,211) المطلوبات المتداولة 

 2,403,652 2,449,931 6,485,040 3,479,753 صافي الموجودات 

 1,081,925 1,144,543 1,369,031 1,250,653 لحصص غير مسيطرة القيمة الدفترية 
     

 2,324,699 7,993,812 7,262,510 3,656,773 إيرادات 

 119,769 1,757,160 304,569 824,530 الربح  

 53,588 633,848 70,996 296,343 ربح مخصص إلى الحصص غير المسيطرة 
 

للمجموعة التي لها حصة مادية غير مسيطرة ضمن المجموعة الفرعية الوطنية لالتصاالت المتنقلة )الوطنية  يشمل ذلك الشركات التابعة   *  
)"أُريدُ  إيه  الجزائرية إس بي  )"أُريدُ   لالتصاالت  تونس ش.م.ع  الفلسطينية لالتصاالت    الجزائر"(، وأُريد  الوطنية  تونس"(، وموبايل 

 فلسطين"(، قبل أي حذف داخل المجموعة.   شركة مساهمة عامة ) "أٌريدُ 
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   القطاع معلومات .45
 

"قطاعات التشغيل". يشترط    8إن المعلومات المتعلقة بقطاعات المجموعة الصادر عنها التقرير موضحة أدنا وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
التشغيلي الرئيسي    هذا المعيار أن تكون القطاعات التشغيلية محددة على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار

 في المجموعة، وهو مجلس اإلدارة، وتستخدم لتخصيص موارد للقطاعات وتقييم أدائها.  
 

عة  تزاول المجموعة قطاعا  واحدا  من األعمال وهو تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة. إن معظم إيرادات وأرباح وموجودات المجمو
ألوسط وشمال أفريقيا. تعمل المجموعة خارج دولة قطر من خالل شركاتها التابعة والزميلة، علما  بأن العمليات  تتعلق بعملياتها في منطقة الشرق ا 

القطاعات  الرئيسية التي يصدر فيها التقرير إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة تعتبر قطاعا  يصدر عنه التقرير. ينسب اإليراد إلى  
 في موقع شركات المجموعة. إن المبيعات ما بين شركات المجموعة تسجل بأسعار تقوم على أساس تجاري بحت.  الصادر عنها التقرير 

 

يصدر    التالية التي قطاعات  الألغراض تقارير اإلدارة، تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس المنطقة الجغرافية التي تغطيها، وتضم  
 عنها التقرير: 

 

 هي مزود لخدمات االتصاالت المحلية والدولية داخل دولة قطر؛  أريُد قطر .1
 هي مزود لخدمات االتصاالت المتنقلة في العراق؛  آسيا سيل .2
3. Ooredoo Hutchison Asia (“OHA”)  )هي مزود لخدمات االتصاالت مثل الخدمات الخلوية  )تعتبر مشروع مشترك رئيسي

 المتعددة واتصاالت البيانات وخدمات اإلنترنت في إندونيسيا. واالتصاالت الثابتة والوسائط  
 هي مزود خدمات اتصاالت الهاتف الجوال واالتصاالت الثابتة في سلطنة عمان؛ أريُد عمان .4
 هي مزود خدمات اتصاالت الهاتف الجوال واالتصاالت الثابتة في الجزائر؛أريُد الجزائر  .5
   هي مزود خدمات اتصاالت الهاتف الجوال واالتصاالت الثابتة في ميانمار؛ و  أريُد ميانمار .6
 أخرى تتضمن بعض الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الالسلكي واالتصاالت.  .7
 

الكويت وأماكن أخرى في منطقة   الهاتف الجوال في  المتنقلة، توفر نظم وخدمات  الشرق االوسط وشمال  مجموعة الشركة الوطنية لالتصاالت 
المتنقلة أرصدة تعود إلى أريُد الكويت وأريُد تونس وأريُد الجزائر والوطنية فلسطين   وأريُد  أفريقيا. يتضمن حساب الشركة الوطنية لالتصاالت 

القطاعات المذكورة    ، وبالرجوع آلخر الظروف والمعلومات، أعادت اإلدارة تقييمها واستنتجت أن كل من2021المالديف وأطراف أخرى. خالل 
( 8رقم )  سابقا  تمثل قطاع تشغيل منفصل ويجب تقييمه بشكل فردي لمعرفة ما إذا كان يفي بالمتطلبات المطروحة بالمعيار الدولي للتقارير المالية 

 قطاعات التشغيل، كقطاع يمكن اإلبالغ عنه. أما إذا لم يكن كذلك، يتم اإلبالغ عن ذلك كجزء من "أخرى". 
 

يتم    إلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لشركاتها التابعة التشغيلية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد وتقييم األداء.تقوم ا
لى أساس تجاري  عتقييم أداء القطاع بناء على األرباح أو الخسائر التشغيلية لهذه القطاعات. معامالت األسعار المحايدة بين القطاعات القابلة للتقرير  

 بحت بطريقة مماثلة للمعامالت مع أي طرف ثالث. 
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 )تتمة(  القطاع تمعلوما .45
 

   القطاعات التشغيلية
 

 : 2021و 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة تعرض الجداول التالية معلومات حول اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية  
 

 2022ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 
 أريدُ 
 أخرى  أريُد ميانمار  أريُد عمان    أريُد الجزائر آسيا سيل  قطر 

 تعديالت و 
 *OHA اإلجمالي  استبعادات

 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
 3,755,464 21,114,169     - 4,328,192 1,027,834 2,302,654 2,203,035 3,635,158 7,617,296 إيرادات من تقديم خدمات االتصاالت

 2,955 1,485,709     - 1,298,961 304 112,228 3,581 24 70,611 بيع معدات االتصاالت 
 4,214 98,306     - 9,209 7,208 25,963     - 38,135 17,791 إيرادات من استخدام الموجودات من قبل اآلخرين

     -     - ( 672,228) 397,950 2,082 2,436 15,070 185 254,505 ما بين القطاعات 

 3,762,633 22,698,184 ( 672,228) 6,034,312 1,037,428 2,443,281 2,221,686 3,673,502 7,960,203 إجمالي اإليرادات

          
          توقيت االعتراف باإليرادات 

 2,955 1,485,709 ( 260,832) 1,314,737 304 112,228 3,581 24 315,667 في نقطة زمنية معينة 
 3,759,678 21,212,475 ( 411,396) 4,719,575 1,037,124 2,331,053 2,218,105 3,673,478 7,644,536 بمرور الوقت 

 7,960,203 3,673,502 2,221,686 2,443,281 1,037,428 6,034,312 (672,228 ) 22,698,184 3,762,633 

          
          النتائج

 519,455 3,133,492 ( 303,113) 347,144 ( 360,045) 324,870 138,276 773,188 2,213,172 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة**
 1,274,215   4,565,279 299,930 924,508 314,260 677,377 626,154 783,049 940,001 استهالك وإطفاء

 396,934 765,490     -   39,913 162,911 28,873 25,942 9,278 498,573 صافي تكاليف التمويل
 

واعترفت بحصتها    IO، قامت المجموعة بفك توحيد   PT Hutchison 3 Indonesia و  IOالمتناسبة في تحليل القطاعات. نتيجة لالندماج بين    Ooredoo Hustchison Asia (OHA)تم تضمين نتائج   *
 . 9,2 رقم ايضاح%32.8تساوي  IOHالمحتفظ بها كاستثمار في مشروع مشترك. حصة المجموعة من عمليات 

 قبل الضريبة بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة بالقطاع بما في ذلك االستهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة الموجودات وتكلفة التمويل.  القطاع  )خسارة( /د ربح تحدييتم  * *
 

 : مالحظة
(i)  يتم استبعاد اإليرادات المشتركة بين القطاعات عند التوحيد . 
 

 ال يشمل الربح القطاعي قبل الضريبة ما يلي:  )ب(
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

   
 ( 417,308) ( 303,113) إطفاء موجودات غير ملموسة 

 (303,113 ) (417,308 ) 
 

 لم يتم اعتبار اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحددة من دمج األعمال كجزء من مصروفات القطاع.  )ج( 
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 )تتمة(  القطاع معلومات . 45
 

 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 
 أريدُ 
  الجزائرأريُد  آسيا سيل  قطر

 إندوسات 
 أخرى أريُد ميانمار  أريُد عمان أريدُ 

 تعديالت و 
 استبعادات 

 
 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 
 28,405,651  - 4,206,634 1,053,563 2,211,270 7,935,124 2,249,272 3,651,117 7,098,671 إيرادات من تقديم خدمات االتصاالت 

 1,385,124  - 1,199,761 2,661 87,508 7,590 4,641 5,151 77,812 بيع معدات االتصاالت 
 108,967  - 10,606 7,607 23,115 49,961 - - 17,678 إيرادات من استخدام الموجودات من قبل اآلخرين 

 - (i) ( 607,787) 308,283 4,131 2,806 1,137 20,754 505 270,171 ما بين القطاعات 

 29,899,742  ( 607,787) 5,725,284 1,067,962 2,324,699 7,993,812 2,274,667 3,656,773 7,464,332 إجمالي اإليرادات 

           
           االعتراف باإليرادات توقيت 

 1,385,124  ( 296,067) 1,243,041 2,661 87,508 7,590 4,641 5,151 330,599 في نقطة زمنية معينة 
 28,514,618  ( 311,720) 4,482,243 1,065,301 2,237,191 7,986,222 2,270,026 3,651,622 7,133,733 بمرور الوقت 

 7,464,332 3,656,773 2,274,667 7,993,812 2,324,699 1,067,962 5,725,284 (607,787 )  29,899,742 

           النتائج 
  1,679,317 (ii) ( 417,308) 525,317 ( 3,517,793) 248,302 1,853,429 68,368 934,927 1,984,075 القطاع قبل الضريبة*  ربح/ )خسارة(
 7,974,443 (iii) 417,039 1,018,542 632,759 700,606 2,820,192 672,614 818,236 894,455 استهالك وإطفاء 

 1,804,309  - 53,470 194,734 38,994 837,536 46,228 15,269 618,078 صافي تكاليف التمويل 
 

 القطاع بما في ذلك االستهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة الموجودات وتكلفة التمويل.  المتعلقة  القطاع قبل الضريبة بعد خصم جميع المصروفات خسارة  / يتم تحديد ربح *
 

 إيضاح: 
 يتم استبعاد اإليرادات المشتركة بين القطاعات عند التوحيد.   (أ)
 

 إيضاح: 
 

 ال يشمل الربح القطاعي قبل الضريبة ما يلي:  )ب( 
 

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

   
 ( 417,308) ( 303,113) إطفاء موجودات غير ملموسة 

 (303,113 ) (417,308 ) 
 

 لم يتم اعتبار اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحددة من دمج األعمال كجزء من مصروفات القطاع.  )ج( 
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 )تتمة(  القطاع معلومات .45
 

 .2021و 2022ديسمبر  31كما في للمجموعة يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية 
 

 
 أريُد الجزائر آسيا سيل  أريُد قطر 

 إندوسات 
 (جأريُد )

 أريدُ 
 ُعمان 

 أريدُ 
 أخرى ميانمار 

 تعديالت و 
 اإلجمالي  استبعادات 

OHA * 

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

           ( أالموجودات القطاعية )
 9,927,351 61,890,270 11,998,882 15,836,940 1,934,632 4,178,020 - 3,678,004 5,224,053 19,039,739 2022ديسمبر  31في 

 - 77,357,528 16,639,446 10,255,353 2,754,591 4,355,850 16,871,064 3,591,916 6,034,345 16,854,963 2021ديسمبر  31في 

           
           ( بنفقات رأسمالية )

 929,203 2,749,732 - 542,415 67,162 463,335 - 473,176 442,219 761,425 2022ديسمبر  31في 

 - 5,144,143 - 646,586 141,541 501,693 1,760,779 297,173 993,485 802,886 2021ديسمبر  31في 
 

واعترفت بحصتها المحتفظ بها كاستثمار في مشروع مشترك.    IO، قامت المجموعة بفك توحيد  PT Hutchison 3 Indonesia و  IOالمتناسبة في تحليل القطاعات. نتيجة لالندماج بين    أسيا  أريدُ تم تضمين نتائج   *
 . 9,2ايضاح رقم %32.8تساوي  IOHحصة المجموعة من عمليات  

 

 إيضاح: 
 

 ألف لاير قطري( جزءا  من موجودات القطاع.  16,639,446: 2021ديسمبر  31لاير قطري )ألف   11,998,882 بلغت الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى الناشئة عن اندماج األعمال ما قيمته  )أ(
 والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة باستثناء الشهرة والموجودات الناشئة من عمليات دمج األعمال. على الممتلكات تتكون النفقات الرأسمالية من اإلضافات  )ب(
 .( 9,2إيضاح ) 2021ديسمبر  31مصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع كما في  )ج( 
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 والرياضي االجتماعي للصندوق مساهمة .46
 

من   %2.5، يتعين على المجموعة المساهمة بنسبة  2010واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير    2008لسنة    13وفقا للقانون القطري رقم  
( االعتراف بالمبلغ المستحق الدفع  13صافي األرباح السنوية للصندوق االجتماعي والرياضي للدولة. ويقتضي التوضيح المرتبط بالقانون رقم )

 اره من توزيعات اإليرادات. وبالتالي، يتم االعتراف بذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية. باعتب
 

صافي الربح    من  % 2.5تمثل  ألف لاير قطري( والتي    990:  2021لاير قطري )ألف    45,385خالل السنة، قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  
 المحقق من عمليات قطر.

 

 التمويلية  األنشطة عن الناشئة المطلوبات تسوية .47
 

النقدية  النقدية وغير  التغيرات  ذلك  بما في  التمويلية،  الناشئة عن األنشطة  المجموعة  التغييرات في مطلوبات  تفاصيل  أدناه  الجدول  إن  يوضح   .
التدفقات النقدية المستقبلية، لها في بيان التدفقات النقدية  المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية هي التي تم تصنيف التدفقات النقدية، أو ستصنف  

 الموحد للمجموعة كتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية. 
 

 
 يناير   1

2022 
تمويل التدفقات النقدية  

  )أ(
التغيرات غير النقدية  

  )ب(
 األخرى التغيرات 
 2022ديسمبر  31 )ج( 

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

  17,873,460  (7,468)    -  (1,882,917) 19,763,845 ( 29 قروض وديون )إيضاح
   (138,855) ( 684)  39,579    -   (177,750) ( 29تكاليف تمويل مؤجلة )إيضاح 

 3,804,713 ( 149,717) 529,479   (762,225) 4,187,176 (33 مطلوبات اإليجار )إيضاح
 

 إيضاحات: 
 

غير   )أ( األخرى  والمطلوبات  والديون  القروض  من  النقدية  التدفقات  رئيسي  بشكل  النقدية  التدفقات  بيان  في  التمويلية  األنشطة  تتضمن 
   المتداولة.

 تتعلق التغيرات غير النقدية بإطفاء تكاليف التمويل المؤجلة.  )ب(
 األخرى تعديالت صرف العملة وإعادة التصنيف. تتضمن التغييرات  )ج( 

 

 
 هامة ترتيبات .48

 

 ميانمار المحدودة.  أريدُ بيع   (أ)
 

.  Ooredoo Asian Investments Pte Ltd% من حصتها في  100، أعلنت المجموعة أنها دخلت في اتفاقية لبيع    2022سبتمبر    8في  
التي تمتلك  OAI)سنغافورة( )"  ميانمار    Ooredooمن    %100"( ، و  OMLميانمار المحدودة. )"   Ooredoo% من  100"( ، الشركة األم 

Fintech Ltd. ("OMFL")    لشركةNine Communications Pte  قيمتها حوالي تبلغ  لمؤسسة  )"المشتري"(  المحدودة  مليون   576. 
مليون لاير قطري(. تمت الموافقة على    590مليون دوالر أمريكي )  162حقوق الملكية    مليون لاير قطري( وإجمالي قيمة   2.097دوالر أمريكي )

، وتظل خاضعة لشروط اإلغالق العرفية ، بما في ذلك    Nine Communications Pte. Ltdالصفقة من قبل مجلس إدارة المجموعة وشركة  
 الموافقات التنظيمية في ميانمار. 

 

ا ألن إتمام الصفقة المقترحة مشروط بالرضا أو التنازل عن بعض الشروط القانونية والتنظيمية ، فال يزال هناك احتمال بأن الصفقة  المقترحة  نظر 
ا هامة وقررت أنه لم يتم استيفاء جميع المعايير المحتفظ بها للبيع وفق ا للمعيار الدولي    5للتقارير المالية رقم قد ال تستمر. لقد مارست اإلدارة أحكام 

التابعة في    "األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة" كما في نهاية فترة التقرير. وبالتالي ، تواصل المجموعة توحيد شركتها
 .2022مبر ديس 31على أنها محتفظ بها للبيع في هذه البيانات المالية الموحدة كما في  OMLميانمار ولم يتم تصنيف 
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 المقارنة  معلومات .49

 

، "عرض البيانات  1لتحديد فيما إذا كان عرض البيانات المالية الموحدة يتوافق مع المعيار المحاسبي الدولي رقم  تقييم  خالل السنة، أجرت المجموعة  
البيانات المالية الموحدة. تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض  المالية". نتج عن هذه الممارسة إعادة تصنيف لبعض البنود المدرجة في  

ألرباح  الفترة الحالية. قامت المجموعة بعمليات إعادة التصنيف المذكورة لتحسين جودة المعلومات المقدمة وليس لها تأثير على حقوق الملكية وا
 المسجلة سابقا . 

 

 : السنةفيما يلي ملخص لعمليات إعادة التصنيف الهامة التي تمت خالل 
 

 2021ديسمبر  31

 السابق 
 إعادة تصنيف  

 متداول/غير المتداول 
إعادة تصنيف بند  
 مالحظات  الحالي  البيان المالي 

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

 2021ديسمبر   31بيان المركز المالي الموحد كما في 

مخصص   8,323,455 ( 575,359) ( 44,242) 8,943,056 ذمم تجارية دائنة وأخرى  تصنيف  إعادة 
الذمم   من  الموقع  استعادة 
والذمم   الدائنة  التجارية 
إلى   األخرى  الدائنة 
المتداولة   غير  المطلوبات 

 األخرى. 
المطلوبات األخرى غير  

 746,303 ( 211,530) 44,242 913,591 المتداولة 

مبلغ   575,359 575,359 - - المخصصات المتداولة  تصنيف  إعادة 
في   المسجل  المخصصات 
الدائنة   التجارية  الذمم 
األخرى   الدائنة  والذمم 
المتداولة   غير  والمطلوبات 
األخرى لتكون بند ا منفصال   

 211,530 211,530 - - المخصصات غير المتداولة  في بيان المركز المالي. 

موجودات غير متداولة  
 234,199 49,455 - 184,744 أخرى

الدفعات   تصنيف  إعادة 
مشتريات   على  المقدمة 
الشخصية   الحماية  معدات 
المدينة   والذمم  المهن  من 
األخرى إلى أصول أخرى  

 5,251,310 ( 49,455) - 5,300,765 ذمم تجارية مدينة وأخرى  غير متداولة. 

  15,342,156 - - 15,342,156 المجموع 
 

قد الناتج  وقد انعكست آثار إعادة التصنيف في الجداول أعاله في بيان التدفقات النقدية الموحد للفترة المقارنة مع عدم وجود تأثير على صافي الن
 . أنشطة االستثمار أو صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويليةمن األنشطة التشغيلية أو صافي النقد المستخدم في  

 




