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المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصــــرة إلى الســــادة أعضــــاء تقریر عن مراجعة 
 مجلس إدارة أریُد (ش.م.ق.ع.)

 مقدمة 

"المجموعة")    ا("الشركة") وشركاتھا التابعة (معً   ).عق.ش.م.(لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لشركة أریُد  
والبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات   ۲۰۲۲  مارس   ۳۱كما في  

ض ھذه المعلومات المالیة المنتھیة في ذلك التاریخ والتفسیرات المتممة األخرى. تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرالثالثة أشھرالنقدیة عن فترة  
. "التقاریر المالیة المرحلیة" الصادر عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولي. ۳٤المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  

 عملیة المراجعة التي قمنا بھا.وتنحصر مسؤولیتنا في إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة اعتمادا على 

 المراجعة  نطاق

". للمنشأة  المستقل  الحسابات  مراقب  خالل  من  المرحلیة  المالیة  المعلومات  مراجعة"  ۲٤۱۰  رقم  للمراجعة  الدولي  وفقاً للمعیار  مراجعتنا  بإجراء  قمنا
إجراءات   وتطبیق   والمحاسبیّة  المالیّة  األمور  عن  المسؤولین  األفراد  عن  أساسي  بشكل  االستفسار  المرحلیة  المالیة  المعلومات  مراجعة  وتتضّمن
، الدولیة  التدقیق  وفقاً لمعاییر  تتم  والتي  التدقیق  عملیة  إجراءات  عن  نطاقھا  في  المراجعة  عملیة  إجراءات  وتقل.  األخرى  المراجعة  وإجراءات  التحلیل
نبدي   ال  فإننا  وبالتالي  .التدقیق  عملیة  أثناء  اكتشافھا  یمكن   التي  الجوھریة  األمور  جمیع  باكتشاف  الالزم  التأكید  على  الحصول  من  تمكننا  ال  وبالتالي

 . بشأنھا تدقیق رأي

 النتیجة 

 كافة  من  إعدادھا  یتم  لم  المرفقة  المختصرة   الموحدة  المرحلیة   المالیة  المعلومات  بأن  االعتقاد  یستدعي  ما  علمنا  إلى  یرد  لم  مراجعتنا، فإنھ  استناداً إلى
 ".المرحلیة المالیة التقاریر"  ۳٤ رقم الدولي المحاسبي  وفقاً للمعیار  الجوھریة النواحي

 قطر فرع  – كوبرز ووترھاوس برایس  عن
 ۱۲۰۱٥٥ المالیة لألسواق قطر لھیئة  لیسجرقم الت

   تھتموني  ولید
 ۳۷۰ الحسابات مدقق لی سج رقم ت

 ۲۰۲۲أبریل  ۲۷
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 ) .ع.ق.م.ش(أریُد 
 المختصرة الموحدة المرحلیة المالیـة المعلومات

   ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة
 ) ذلك خالف یذكر لم ما القطریة بالریاالت المبالغ جمیع(

۲ 

 المختصر الموحد المرحلي   الخسارة أو الربح بیان
 أشھر  الثالثة لفترة

 مارس ۳۱ في المنتھیة 
۲۰۲۲ *۲۰۲۱ 

(مراجعة ) (مراجعة) إیضاح  

 ۷٬۱۹۷٬۳٦۲ ٥٬٥٤٤٬۹٦٤ ٤ اإلیرادات 
 ۳۸٬۲۹۱ ۲٤٬٥٦۹ ایرادات اخرى 

) ۲٬٥۲٤٬٦٦۰( ٥ الشبكة والتوصیل البیني ونفقات التشغیل األخرى   )۳٬۲۱٥٬۱٥٤ (  
) ۷٤۷٬۷۹٦() ٦٦۲٬٤٤۹(   بھا الموظفین والتكلفة المرتبطة رواتب  

) ۲٬۰٥۰٬٤۸۹() ۱٬۱٥٦٬٦۱۸( وإطفاء  استھالك  
) ٤۸۳٬٦٥۸() ۲٥٤٬٥۹۰( تكالیف التمویل   

 ٤۲٬٥٥٦ ٥۳٬۰۳۳ إیرادات التمویل 
 ۱۷٬٦٤٦ ۹٬٥٦۹ ۱۱المشتركة والمشاریع الزمیلة الشركات أرباح صافي من حصة
) ٤٦٬۱٦٤( مالیة  موجودات قیمة تدني خسائر  )۳۸٬٦۳۰ (  
) ۱۹( ٦ بالصافي  –أخرى ) خسائر(/  أرباح  )۲٥۹٬۲۲۱ (  

) ۱۲٤٬٦٥۱(  ورسوم إمتیازات  )۹۸٬۷۸۹ (  
 ٤۰۲٬۱۱۸ ۸٦۲٬۹۸٤ الدخل  ضریبة قبل الربح

) ۱۰۷٬۷۳۹( ۲۲ الدخل  ضریبة  )۱۱٤٬٤٦٥ (  
 ۲۸۷٬٦٥۳ ۷٥٥٬۲٤٥ الفترة  ربح

 :إلى  المنسوب الربح
 ۱۹۳٬۲۳۰ ٦٥۹٬۱۱٦ األم  الشركة مساھمي

 ۹٤٬٤۲۳ ۹٦٬۱۲۹ المسیطرة  غیر الملكیة حقوق
۷٥٥٬۲٤٥ ۲۸۷٬٦٥۳ 

 للسھم  والمخفض األساسي العائد 
 ) األم  الشركة  لمساھمي منسوب(
۱۰٫۲ ۷ ) سھم  لكل القطري باللایر موضحة(  ۰٫۰٦ 

 . معینة تصنیفات إعادةب المتعلقة تفاصیل  على للحصول ۲۸ رقم لإلیضاح الرجوع یرجى*

 . ۱مدرج في الصفحة تقریر عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
 جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  ۲۸ إلى  ۱ من المرفقة المالحظاتتشكل 



 ) .ع.ق.م.ش(أریُد 
 المختصرة الموحدة المرحلیة المالیـة المعلومات

   ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة
 ) ذلك خالف یذكر لم ما القطریة بالریاالت المبالغ جمیع(

۳ 

 المختصر الموحد المرحلي  الشامل الدخل بیان
 أشھر  الثالثة لفترة

 مارس ۳۱ في المنتھیة 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ) مراجعة ( )مراجعة( إیضاح  
قطري لایر ألف قطري لایر ألف   

 ۲۸۷٬٦٥۳ ۷٥٥٬۲٤٥ الفترة  ربح

 (الخسارة) الشامل األخر  /الدخل

 الخسارة   أو الربح إلى الحقا تصنیفھا إعادة تتم  قد بنود
 ۱٬۸٤٤ ۳٬۰۲٤ ۲۱ النقدي  التدفق لتحوطات العادلة القیمة في التغیرات  من الفعال  الجزء

) ۱۱٬٥۱٥( ٤٬۷۰۳ ۲۱ المشتركة  والمشاریع الزمیلة الشركات في اآلخر  الشامل(الخسارة)  /الربحمن  الحصة  
) ٦۸٦٬۷٦۷(۲٬۳۷٤٬۰۰۲  ۲۱ األجنبیة  العمالت ترجمة فروقات  

 الخسارة   أو الربح الحقاً إلى تصنیفھا  إعادة  تتم لن  بنود
  بالقیمة   المصنفة  الملكیة  حقوق  أدوات  في  لالستثمارات  العادلة  القیمة  في   التغیرات  صافي
 ٤٬۹۷۳ ۳٤٬۳٦٤ ۲۱ اآلخر  الشامل الدخل خالل من العادلة
 ۹٬٦۰۱ -  ۲۱ الموظفین منافع الحتیاطي العادلة القیمة في  التغیرات صافي
) ٦۸۱٬۸٦٤(  ۲٬٤۱٦٬۰۹۳ الضریبة  من بالصافي - األخر الشامل الخسارة)( /الدخل

) ۳۹٤٬۲۱۱(  ۳٬۱۷۱٬۳۳۸ للفترة الشاملالخسارة) ( /الدخل إجمالي

 :إلى العائد الشامل )الخسارة(  /الدخل إجمالي
) ٬۷۱۰٤۱۱(  ۳٬۰۹٦٬۹۲۸ األم  الشركة مساھمي

 ۱۷٬٤۹۹ ۷٤٬٤۱۰ المسیطرة  غیر الملكیة حقوق
۳٬۱۷۱٬۳۳۸  )۲۱۱۳۹٤٬ (

 . ۱مدرج في الصفحة تقریر عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
 المختصرة جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة  ۲۸ إلى  ۱من  المرفقة المالحظات تشكل

.



 ) .ع.ق.م.ش(أریُد 
 المختصرة الموحدة المرحلیة المالیـة المعلومات

   ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة
 ) ذلك خالف یذكر لم ما القطریة بالریاالت المبالغ جمیع(

٤ 

 المختصر الموحد المرحلي  المالي  المركز بیان
 مارس   ۳۱

۲۰۲۲ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ *
 ) مدققة( )مراجعة( إیضاح 

قطري لایر ألفقطري لایر ألف
 الموجودات 
 متداولة  غیر موجودات 
 ۱٤٬۸٦۸٬٦٦٤ ۱٤٬۳٦۲٬۷٥۲ ۸ومعدات وآالت ممتلكات

 ۱۸٬۰۸۸٬٤۲۲ ۱۷٬۷۷۹٬٥٤۳ ۹ األجل  مقدماً طویلة مدفوعة ومبالغ  وشھرة ملموسة غیر موجودات
 ۲٬۸٦۰٬٦٥٥ ۲٬٦٦۲٬۷۱٤ ۱۰ موجودات إستخدام حق

 ۱۳۳٬۹٦۰ ۱۳۱٬۰۳۹ العقاریة  االستثمارات
 ۱٬٦٤٦٬۱٥٤ ۷٬٥٦۷٬٤۹۰ ۱۱ مشتركة  ومشاریع  زمیلة شركات في استثمارات
 ٦۸٦٬۰۷۸ ۷۱۸٬۱۳۰ ۱۲ الملكیة  حقوق أدوات -  مالیة موجودات
 ۲۳٤٬۱۹۹ ۲۳۷٬۱۳٤ أخرى  متداولة غیر موجودات
 ۳٦٥٬٥٥۱ ۳٤٤٬۰۸٦ المؤجلة  الضریبة  موجودات

 ۱۱۱٬۸۹۷ ۱۱۷٬٦۳۹ عقود  تكالیف
 ۳۸٬۹۹٥٬٥۸۰ ٤۳٬۹۲۰٬٥۲۷ المتداولة  غیر الموجودات  إجمالي

 المتداولة الموجودات 
 ۳٦٤٬۹۹٤ ٤٤۲٬۸٥۸ المخزون 

 ۱۸۱٬۲۸۷ ۱۸۲٬۹۹٦ عقود  تكالیف
وأخرى  مدینة تجاریة ذمم  ۱۳ ٥٬٥٦۱٬٤۷۰ ٥٬۲٥۱٬۳۱۰ 

 ۱۱٬٦۷۰٬٤٥٤ ۱۲٬۱۱۰٬۲٦۳ ۱٤ ونقد البنوك  لدى أرصدة
۱۸٬۲۹۷٬٥۸۷ ۱۷٬٤٦۸٬۰٤٥ 

 ۲۰٬۸۹۳٬۹۰۳ -  للبیع  بھا محتفظ موجودات
 ۳۸٬۳٦۱٬۹٤۸ ۱۸٬۲۹۷٬٥۸۷ المتداولة  الموجودات  إجمالي
 ۷۷٬۳٥۷٬٥۲۸ ٦۲٬۲۱۸٬۱۱٤ الموجودات  إجمالي

 والمطلوبات  الملكیة حقوق
 الملكیة  حقوق
 ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ المال  رأس

 ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ قانوني  احتیاطي
 ۳۹۳٬٤٥۳ ٤۳٥٬٥۲۹ العادلة  القیمة احتیاطي
) ۹۰۱(  الموظفین  منافع احتیاطي  )٥٬٥۸۳ (  
٥۱ األجنبیة  العمالت ترجمة احتیاطي  )٦٬۲۳۸٬۸۸٤ (  )۸٬٦۳٤٬٦۲۰ (  

 ۱٬۳۲٦٬۹٦۸ ۱٬۳۲٦٬۹٦۸  أخرى  قانونیة احتیاطیات
 ۱۲٬٥۰٤٬۱۱۳ ۱۲٬۱۹۷٬٥۸۷  مدورة  أرباح
 ۲۱٬۲۲۱٬۸۱۳ ۲۳٬۳٥۷٬۷۸۱  األم  الشركة مساھمي إلى المنسوب الملكیة حقوق
 ٥٬۱۸٦٬۷۱٥ ۳٬۹۷۹٬٥۷۷  المسیطرة  غیر الملكیة حقوق

 ۲٦٬٤۰۸٬٥۲۸ ۲۷٬۳۳۷٬۳٥۸  الملكیة حقوق اجمالي

 .معینة تصنیفات إعادة بشأن تفاصیل  على للحصول ۲۸ رقم لإلیضاح الرجوع یرجى*

 . ۱مدرج في الصفحة تقریر عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات  ۲۸ إلى  ۱من  المرفقة المالحظات تشكل
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 .) ع.ق.م.أریُد (ش
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة المختصرة الموحدة ةالمرحلیّ  ةالمالیّ  المعلومات

 ) ذلك خالف یذكر لم ما القطریة بالریاالت المبالغ جمیع(

٦ 

 المختصر الموحد  المرحلي  الملكیة حقوق في  التغیرات  بیان
 )األم الشركة مساھمي إلى منسوب(

 رأس 
 المال 

  احتیاطي
 قانوني 

  احتیاطي
 العادلة  القیمة

منافع احتیاطي
 الموظفین

 ترجمة احتیاطي
 األجنبیة  العمالت

 احتیاطیات
 اإلجمالي  مدورة  أرباح أخرى  قانونیة

الملكیة حقوق
 المسیطرة  غیر

 إجمالي
 الملكیة  حقوق

 قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف 
   

 ۲۸٬۲۰۰٬۸۲۳ ٥٬٤٥۱٬۲۷۹ ۲۲٬۷٤۹٬٥٤٤ ۱۳٬۲۷۷٬۷۷۰ ۱٬۳۰٤٬۳۳۳ (۷٬۸٦۹٬٦۹۳) (۱۱٬۲۷۳) ٤۱۰٬۹۲٥ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲۰۲۱ ینایر ۱ في
 ۲۸۷٬٦٥۳ ۹٤٬٤۲۳ ۱۹۳٬۲۳۰ ۱۹۳٬۲۳۰- - - - -- الفترة  ربح

 (٦۸۱٬۸٦٤) (۷٦٬۹۲٤) (٦۰٤٬۹٤۰) -- (٦۰٦٬۹٤۱) ٦٬٦۸۱(٤٬٦۸۰)- - اآلخر  الشامل الخسارة)( /الدخل
 (۳۹٤٬۲۱۱) ۱۷٬٤۹۹ (٤۱۱٬۷۱۰) ۱۹۳٬۲۳۰-(٦۰٦٬۹٤۱) ٦٬٦۸۱(٤٬٦۸۰)- - للفترة  الشامل الخسارة)( /إجمالي الدخل

 والمعترف األم الشركة مساھمي مع معامالت
 الملكیة حقوق في  مباشرة بھا

 (۸۰۰٬۸۰۰)-(۸۰۰٬۸۰۰) (۸۰۰٬۸۰۰) -- --- - )۱٦  إیضاح( ۲۰۲۰ لسنة األرباح توزیعات
  المسیطرة  غیر الحصص مع معامالت 

 الملكیة حقوق في مباشرة بھا والمعترف
 

 للشركة  المسیطرة غیر الحصة في التغییر
 لھا  التابعة الشركة في الزمیلة

- - -- -- 
٦۷۷٦۷۷ - ٦۷۷ 

  غیر للحقوق المدفوعة األرباح توزیعات
 (۱۱۳٬۰۰٤) (۱۱۳٬۰۰٤) - - - - - - - - المسیطرة
 المجموعة  في المالكین  غیر مع معامالت

         الملكیة حقوق في مباشرة بھا والمعترف
 (۱٬۹۸۱) (۳۱٥) (۱٬٦٦٦) (۱٬٦٦٦) - - - - -- الموظفین اتحاد صندوق إلى محول

)۸٬٤۷٦٬٦۳٤( (٤٬٥۹۲) ٤۰٦٬۲٤٥ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲۰۲۱ مارس ۳۱ في  ۱٬۳۰٤٬۳۳۳ ۱۲٬٦٦۹٬۲۱۱ ۲۱٬٥۳٦٬۰٥٬ ٤٥۳٥٥٬٤٥۹ ۲٦٬۸۹۱٬٥۰٤ 

 . ۱مدرج في الصفحة تقریر عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
. جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ۲۸ إلى  ۱من  المرفقة المالحظاتتشكل 



 .) ع.ق.م.أریُد (ش
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة المختصرة الموحدة ةالمرحلیّ  ةالمالیّ  المعلومات

 ) ذلك خالف یذكر لم ما القطریة بالریاالت المبالغ جمیع(

۷ 

 )تتمة( المختصر الموحد  المرحلي  الملكیة حقوق في  التغیرات  بیان
 ) األم الشركة مساھمین  إلى منسوب(

 رأس 

 المال 

 احتیاطي 

 قانوني 
  القیمة احتیاطي

 العادلة 
منافع احتیاطي

 الموظفین
 ترجمة احتیاطي
األجنبیة  العمالت  

 احتیاطیات
أخرى  قانونیة مدورة  أرباح   اإلجمالي  

  غیر الملكیة حقوق
 المسیطرة 

حقوق إجمالي
 الملكیة

 قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف

   
)٥٬٥۸۳( ۳۹۳٬٤٥۳ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲۰۲۲ ینایر ۱ في  )۸٬٦۳٤٬٦۲۰(  ۱٬۳۲٦٬۹٦۸ ۱۲٬٥۰٤٬۱۱۳ ۲۱٬۲۲۱٬۸۱۳ ٥٬۱۸٦٬۷۱٥ ۲٦٬٤۰۸٬٥۲۸ 

 ۷٥٥٬۲٤٥ ۹٦٬۱۲۹ ٦٥۹٬۱۱٦ ٦٥۹٬۱۱٦- - - - -- الفترة  ربح
 ۲٬٤۱٦٬۰۹۳ (۲۱٬۷۱۹) ۲٬٤۳۷٬۸۱۲ -- ۲٬۳۹٥٬۷۳٦ - ٤۲٬۰۷٦- - (الخسارة) الشامل اآلخر  /الدخل

 ۳٬۱۷۱٬۳۳۸ ۷٤٬٤۱۰ ۳٬۰۹٦٬۹۲۸ ٦٥۹٬۱۱٦-۲٬۳۹٥٬۷۳٦ - ٤۲٬۰۷٦- - (الخسارة) الشامل للفترة  /إجمالي الدخل
إلى األرباح   محولةالاحتیاطي مزایا الموظفین 

 )٦(إیضاح المدورة 
- 

-- ٤٬٦۸۲ -- (٤٬٦۸۲) -- -
 والمعترف األم الشركة مساھمي مع معامالت

 الملكیة حقوق في  مباشرة بھا
 

 )۱٦  إیضاح( ۲۰۲۱ لسنة األرباح توزیعات
-- -- -- (۹٦۰٬۹٦۰)(۹٦۰٬۹٦۰) -(۹٦۰٬۹٦۰) 

  المسیطرة  غیر الحصص مع معامالت
 الملكیة حقوق في مباشرة بھا والمعترف

 

 (۱٬۲۰٦٬۱۰۸) (۱٬۲۰٦٬۱۰۸) - - - - - - - - تابعة شركة توحید فك
غیر للحقوق المدفوعة األرباح توزیعات
 - المسیطرة

 
- 

 
- - - - 

 
- 

 
- (۷٥٬٤٤۰) (۷٥٬٤٤۰) 

 المجموعة  في المالكین  غیر مع معامالت
 الملكیة حقوق في مباشرة بھا والمعترف

        

- - - - - - - - -- الموظفین اتحاد صندوق إلى محول
)٦٬۲۳۸٬۸۸٤( (۹۰۱) ٤۳٥٬٥۲۹ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲۰۲۲ مارس ۳۱ في  ۱٬۳۲٦٬۹٦۸ ۱۲٬۱۹۷٬٥۸۷ ۲۳٬۳٥۷٬۷۸۱ ۳٬۹۷۹٬٥۷۷ ۲۷٬۳۳۷٬۳٥۸ 

 . ۱مدرج في الصفحة تقریر عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
 . جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ۲۸ إلى  ۱من  المرفقة المالحظات تشكل



 ) .ع.ق.م.أریُد (ش
 المختصرة الموحدة المرحلیة المالیـة المعلومات

   ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة
 ) ذلك خالف یذكر لم ما القطریة بالریاالت المبالغ جمیع(

۸ 

 

المختصر  الموحد المرحلي النقدیة التدفقات بیان
 

 مارس ۳۱ في المنتھیة   أشھر الثالثة لفترة
 ۲۰۲۱* ۲۰۲۲ إیضاح

 ) مراجعة ( )مراجعة(
قطري لایر ألفقطري لایر ألف التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات

 ٤۰۲٬۱۱۸ ۸٦۲٬۹۸٤ الدخل ضریبة قبل الربح

 : لـ تعدیالت
 ۲٬۰٥۰٬٤۸۹ ۱٬۱٥٦٬٦۱۸ وإطفاء  استھالك
(۱۲٬۷۲۸) -  األرباح  توزیعات إیرادات
 ۳۸٬٦۳۰ ٤٦٬۱٦٤مالیة  موجودات قیمة تدني خسائر
) ۱٬۰٦٥ ٦ الخسارة  أو الربح خالل  من العادلة بالقیمة  لالستثمارات العادلة القیمة في تغیرات ۲۲۳۱٬ ) 

 (۳۱٬۸۸۸)(۱۱٬۹۳۷) مالیة غیر أصول استبعاد من ربح
-(۲٬٥۷۱٬۸۸۱) ٦ شركة تابعة مكاسب من فك توحید مع 

-۲٬٥٥٥٬۰٦۹ ٦ الخسارة  أو الربح  إلى تدویره المعاد الترجمة احتیاطي
۲٥٤٬٥۹۰٦٥۸٤۸۳٬ تكالیف التمویل   

) ٤۲٬٥٥٦((٥۳٬۰۳۳) إیرادات التمویل   
 ۳۷٬۸٦۸ ٥۰٬۸۷۰ الموظفین  منافع مخصص

) ۱۷٬٦٤٦( (۹٬٥٦۹) ۱۱ المشتركة  والمشاریع الزمیلة الشركات أرباح صافي من حصة  
 ۲٬۹۰٦٬۷۲۲ ۲٬۲۸۰٬۹٤۰ العامل  المال رأس  في التغیرات قبل  التشغیلي  الربح

 : العامل المال رأس في التغیرات 
 (٤۲٬۳۲۳)(۷۷٬۸٦٤) المخزون  في  التغیر
 (۱۸٥٬٤٦۸)) ۳٥۸٬۲۰۲( واألخرى  المدینة التجاریة الذمم في  التغیر
 ۲۰٬٦۱٦(۷٬٤٥۱) العقود تكالیف في  التغیر
 (۱٬۸۰٦٬٥۷٥)(٤۷٦٬٥٤۸) واألخرى  الدائنة التجاریة الذمم في  التغیر
 (۱۰٬۷۸۹) ٥٤٤ العقود  مطلوبات  في  التغیر
 ۸۸۲٬۱۸۳ ۱٬۳٦۱٬٤۱۹ العملیات  من  الناتج النقد

 (٥۱٤٬۰٤٦)(۱۹۸٬۹۹۳)   مدفوعة ئدافو
 (۳۰٬۷٦۳)(۳٤٬۷۳۲) المدفوعة  الموظفین منافع

 (٤٤٬۲٦۱)(۱۷٬۲۷٥) مدفوعة  دخل ضریبة
 ۲۹۳٬۱۱۳ ۱٬۱۱۰٬٤۱۹ التشغیلیة األنشطة من  الناتج النقد صافي

 االستثماریة  األنشطة من  الناتجة النقدیة التدفقات
 (۷٦۷٬۹٤۰) (٥٥۸٬٦٤۲) ۸ ومعدات  وآالت ممتلكات على استحواذ

) ۹٦۸٬۲٦٤((۱٦٥٬٥٥۰) ملموسة  غیر موجودات استحواذ على  
) ۷۹٤(- الزمیلة  الشركات في  إضافي استثمار

۲۱۲٬۲۸ المالیة  غیر األصول استبعاد من متحصالت  ٥٦٬٤٦۸ 
 ٦۹ ۹۷٤ للبیع  متاحة استثمارات  بیع من متحصالت

 ۱۹٦٬۸٥٥ ٥٬۱۲۷ ودائع محتجزة تم استحقاقھا 
) المحتجزة اإلضافات إلى الودائع  ۲۳۲٬۷۱ )۲۸٬۳۹۰ 

 ۳۰٬۱۲۱(۱۹٬۲۸٤) صافي الحركة في الودائع قصیرة األجل 
 ٤٬۳۰۸-  متداولة  غیر أخرى موجودات في الحركة

 ۱۲٬۷۲۸ -  مستلمة  أخرىأرباح   توزیعات
 ٤۲٬۳۸۰ ٥۲٬۸۷۹ مستلمة  فوائد

) ۱٬۳٦٥٬٦۷۹( (٦۸۹٬٤٤٦) االستثماریة  األنشطة في المستخدم النقد صافي  

. ۱مدرج في الصفحة تقریر عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
 جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  ۲۸ إلى  ۱من  المرفقة المالحظات تشكل



 ) .ع.ق.م.أریُد (ش
 المختصرة الموحدة المرحلیة المالیـة المعلومات

   ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة
 ) ذلك خالف یذكر لم ما القطریة بالریاالت المبالغ جمیع(

۹ 

) تتمة( المختصر الموحد المرحلي النقدیة التدفقات بیان
 

 مارس ۳۱ في المنتھیة   أشھر الثالثة لفترة
 ۲۰۲۱* ۲۰۲۲ إیضاح 

) مراجعة ()مراجعة(  
قطري لایر ألف قطري لایر ألف   

 التمویلیة األنشطة من النقدیة  التدفقات 
 ٦٤۹٬۰۷٤ ٥۳۹٬٦٤٥ والتسھیالت  القروض من متحصالت

) ۳٬۹۳۷٬۷۱۱((۷۲۷٬۱۰۱) والتسھیالت  القروض سداد  
۰۲ االیجار  لمدفوعات الرئیسیة العناصر  (۱۹۳٬۷۰٦) )۲٤۲٬۹۱٦ (  

 -  ۱٬٤۰۹٬۲٦۱ تابعة  شركة في حصة استبعاد من متحصالت
) ۳۱٦(-  المؤجلة  التمویل تكالیف إلى إضافات
٦۱ األم  الشركة للمساھمي  مدفوعة موزعة أرباح  توزیعات  (۹٦۰٬۹٦۰) )۸۰۰٬۸۰۰ (  
 (۱۱۳٬۰۰٤)(۷٥٬٤٤۰) مسیطرة  غیر الملكیة حقوق لمساھمات  مدفوعة موزعة أرباح  توزیعات
(۳٦۰٬٤۷۱)-  أخرى  متداولة غیر مطلوبات في الحركة
) ۸٬۳۰۱( التمویلیة  األنشطة في المستخدم النقد صافي  )٤٬۸۰٦٬۱٤٤ (  

 (٥٬۸۷۸٬۷۱۰) ٤۱۲٬٦۷۲ النقد  وشبھ  النقد  في )االنخفاض(/  الزیادة صافي
 ٦۰۸٬٦٦۸ (۲٬۷۳۹)  الصرف  سعر تقلبات في التغیر  أثر
 ۱٤٬٦۰۹٬٤۸۳ ۱۰٬٦۷٦٬۲۲۳  الفترة  بدایة في النقد  وشبھ نقد

 ۹٬۳۳۹٬٤٤۱ ۱۱٬۰۸٦٬۱٥٦ ۱٤ الفترة  نھایة  في النقد وشبھ النقد
.معینة اتتصنیف إعادة بشأن تفاصیل  على للحصول ۲۸ لإلیضاح رقم یرجى الرجوع  *

. ۱مدرج في الصفحة تقریر عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
 جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  ۲۸ إلى  ۱من  المرفقة المالحظات تشكل



)ش.م.ق.ع.(  أريدُ 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  للمعلومات  المتممة اإليضاحات

10 

 

 التقرير عنه الصادر الكيان 1

  لسنة  13  رقم  القانون  بموجب  قطر  دولة  في  ، القائمة1987يونيو    29  في"(  المؤسسة)"  لالتصاالت  العامة  القطرية  المؤسسة  تأسست
الغربي، الدوحة،    الخليج  برج  100  في  للشركة   المسجل  المكتب  يقع.  قطر  دولة  داخل  والدولية  المحلية  االتصاالت  خدمات  لتقديم  1987
 .قطر  دولة

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

 . 1998  لسنة  21  رقم  القانون  بموجب
 
  مساهمي   قبل  من  األصول   حسب  التغيير  هذا  علس  الموافقة  تمت.(.  ق .م. أريدُ )ش  الس  للشركة  القانوني  االسم  تغيير  ، تم2013يونيو    في

 .2013  مارس  31  في  المنعقد  العادية  غير  العمومية   الجمعية  اجتماع  في  الشركة
 

  الجديد  القطري  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  لالمتثال.(  ع.ق .م. أريدُ )ش  الس .(  ق .م. أريدُ )ش  من  القانوني   اسمها  بتغيير  الشركة  قامت
 . 2015  يوليو  7  في  الصادر

 
  لالتصاالت األعلس المجلس  باسم  سابق ا المعروفة) االتصاالت  تنظيم  هيئة  قبل من  مرخصة اتصاالت  خدمة  مقدم  هي الشركة ان

  بصفتها.  قطر  دولة  في  المحمول  والهاتف  الثابت  الهاتف  اتصاالت  خدمات من كال   لتقديم(( قطر  تي  سي  آي)  المعلومات  ولتكنولوجيا
(  االتصاالت   قانون )  2006  لعام  34  رقم  قانون   بموجب  االتصاالت  تنظيم  هيئة  تنظمها  الشركة  وأنشطة  أعمال  مرخص، فإن  خدمة مقدم

 . المطبق  التنظيمي   العمل  واطار
 

  امتثال  اإلدارة  متقيّ.  2021  لسنة  8  رقم  القانون  بموجب  2015  لعام  11  رقم  القطري  التجاري  القانون  تعديل تم  ،  2021  عام  خالل
 . 2022  مارس   8  في  المنعقد  العادية  غير  العامة  الجمعية   اجتماع  في  للجمعية  األساسي  النظام  علس  المطلوبة  التغييرات  تعديل  وتم  الشركة

 
  ومناطق قطر دولة  في  ودولية  محلية  اتصاالت خدمات  تقديم  في"(  المجموعة"  برر مع ا اليهم يشار)  التابعة شركاتها  مع  الشركة تعمل
  جهاز  عليها  يسيطر  للمجموعة، والتي   األم  الشركة  هي(  م.م.ذ)  القابضة  قطر  شركة  ان.  أفريقيا  وشمال   األوسط  والشرق  آسيا  في  أخرى
 "(. الرئيسية  األم  الشركة)"  –  قطر  لدولة  السيادي  الثروة  صندوق  -  لالستثمار  قطر

 
ا  لألسواق   قطر  هيئة  عن  الصادر  التعديل  تماشيا  مع   هيئة   بقانون  االلتزام  المدرجة  الشركات  علس   ، يتوجب2018مايو    من   المالية، اعتبار 

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

 
  2022  مارس   31  في  المنتهية  أشهر  الثالثة   لفترة  للمجموعة   المختصرة   الموحدة  المرحلية   المالية  المعلومات  اصدار  علس  الموافقة  تمت
 .2022أبريل    27  بتاريخ  المجموعة   ادارة  مجلس لقرار  وفق ا
 

 اإلعداد أساس 2

  الدولي   المحاسبي   للمعيار  وفق ا  2022  مارس   31  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  عن  المختصرة   الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  اعداد تم
 ".المرحلية  المالية  التقارير"  -  34 رقم
 
  ، ويتمشركةلل  العرض  وعملة   الوظيفية  العملة   القطري، وهو   باللاير  الموحدة  المختصرة   الموحدة   المرحلية  المالية  المعلومات  اعداد يتم

 . ذلك  بخالف  اليه  اإلشارة  تمت  ما  عدا  فيما  قطري  لاير  ألف  أقرب  الس  القيم  جميع تقريب
 
الموحدة؛    السنوية   المالية   للبيانات  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  جميع  علس   المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  تحتوي ال

ذلك،    الس  اضافة.  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية   للسنة  للمجموعة  الموحدة  السنوية  المالية  البيانات مع  جنب  الس  جنب ا قرا تها  ويتعين
  المنتهية   المالية  للسنة  متوقعة  تكون  قد  التي  مؤشرا  للنتائج  بالضرورة  ليست  2022  مارس  31  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  فترة نتائج  فإن
 .2022  ديسمبر  31  في

 المخاطر  وادارة  والتقديرات  األحكام
 

  تطبيق   عملية   في  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  بوضع   اإلدارة  تقوم  أن  المختصرة   الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات   اعداد  يقتضي
.  التقديرات   هذه  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  قد.  والمصروفات  واإليرادات   والمطلوبات  للموجودات  المدرجة   والمبالغ  المحاسبية  السياسات

  التأكد  عدم  لحاالت  األخرى  األساسية  والمصادر  للمجموعة  المحاسبية  السياسات  تطبيق   في  اإلدارة  قبل  من  الموضوعة   الهامة  األحكام  ان
  المنتهية   للسنة  للمجموعة  الموحدة  السنوية  المالية   البيانات  علس  تطبيقها  تم  التي  ذاتها  هي   المالية  المخاطر  وسياسات  وأهداف التقدير  من
 .(1-3)  رقم  اإليضاح  في  مذكور  هو  ما  ، باستثنا 2021ديسمبر    31  في
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 الهامة المحاسبية السياسات 3

 

  البيانات  اعداد  في  المستخدمة  تلك  مع  المختصرة   الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  اعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  تنسجم
  الجديدة  المعايير  بعض  تطبيق   يخص  ما  عدا  بها، فيما  والمرفقة،  2021ديسمبر    31  في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  السنوية   المالية

 .(1-3)  رقم  اإليضاح  في  أدناه  موضح   هو  كما  الحالية  الفترة  في  المفعول  سارية  أصبحت  التي  والمعدّلة
 

 المحاسبية  السياسات  في  التغيرات
 

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة   1

 
  مرة  ألول  التالية   والتعديالت  المعايير  بتطبيق  المجموعة   قامت.  الحالية التقرير  فترة  في  المعدلة  أو  الجديدة  المعايير من  عدد  تطبيق بدأ

 : 2022  يناير  1  في  تبدأ  التي  السنوية  تقاريرها  فترات  علس
 

 .16  رقم  الدولي   المحاسبة  معيار  علس  تعديالت  -  المقصود  االستخدام  قبل  المتحصالت:  والمعدات  واآلالت  الممتلكات ●
 .3  رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي   المعيار  علس  تعديالت  -  المفاهيمي   اإلطار  الس  الرجوع ●
 .37  رقم  الدولي   المحاسبة  معيار  علس تعديالت  العقد،  تنفيذ  تكلفة  -  الشاقة  العقود ●
 . 2020-2018  الدولية للتقارير المالية  معايير  علس  السنوية  التحسينات ●

 
  بشكل  تؤثر  أن  المتوقع  من  السابقة، وليس الفترات  في بها  المعترف  المبالغ  علس  جوهري  تأثير  أي  أعاله  المذكورة  للتعديالت يكن لم

 .الحالية  الفترات  في  للمجموعة  المالية  البيانات  علس  جوهري
 
 تقم المجموعة بعد بتطبيقها(أثر المعايير الجديدة )الصادرة التي لم   2

 
  قبل  من تطبيقها  يتم لم  الحالية، والتي  التقرير لفترة   الزامية ليست  التي الجديدة  المحاسبية  والتفسيرات المعايير  بعض  نشر  تم  لقد

  المالية  البيانات  علس تطبيقها سيتم  التي  الجديدة  والتعديالت  والتفسيرات المعايير  هذه  أثر تقييم  بصدد  المجموعة  ادارة  ان.  المجموعة
 . للتطبيق  قابلة  تصبح  عندماو  حسب  للمجموعة

 

 اإليرادات 4
 

 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 
 2022 2021 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 

   
 6,776,232 5,10۳,۷04 الخدمات تقديم  من  ايرادات
 368,949 402,۳9۷ اتصال  معدات  بيع  من  ايرادات
 52,181 ۳8,86۳ المعدات  ايجار  ايرادات

 5,544,964 7,197,362 

 
 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 
 2022 2021 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 ألف لاير قطري قطري  اير   ألف 

   
 6,828,413 5,142,56۷ الوقت  مدار  علس
 368,949 402,۳9۷ محدد  وقت  في
 5,544,964 7,197,362 
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 األخرى التشغيل نفقات و  البيني والربط الشبكة مصاريف 5

 

 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 

 2022 2021  * 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 658,200 ۷1۳,۳10   األخرى  والخدمات  المباعة  المعدات  تكلفة
 553,986 4۳5,0۷5 البيني  التوصيل  وتكاليف  الصادرة  المدفوعات
 593,246 ۳۷0,61۷ الصلة   وذات  التنظيمية  الرسوم
 591,538 ۳۷4,0۷۷ الشبكة  وصيانة  تشغيل
 311,495 159,250 خدماتو  ايجار
 149,759 125,58۷ والرعاية  التسويق  تكاليف
 157,300 161,60۷ البطاقات  علس  عمولة

 39,490 69,448 الرسوم القانونية والمهنية
 (15,645) (1,519) الحركة  وبطيئة  متقادمة  بضاعة  مخصص  المردود من

 175,785 11۷,208   أخرى  مصاريف 
 2,524,660 3,215,154 

.معينة  اتتصنيف  اعادة  بشأن   تفاصيل  علس   للحصول   28  لإليضاح رقم  يرجس الرجوع  * 
 

 بالصافي - اخرى) خسائر/ ( أرباح 6

 

 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 

 2022 2021  * 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 31,888 11,9۳۷ ربح من بيع أصول غير مالية
 7,360 (45) بالصافي  –  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغير

بح غير محقق من استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  ر  /(  )خسارة
 1,223 (1,065) الربح أو الخسارة

 (271,120) (2,5۷4,110) بالصافي  –  أجنبية  عمالت  صرف)خسارة(  
 - 2,5۷1,881 تابعة  شركة  مع  توحيد  فك  من  مكاسب

 (28,572) (8,61۷) بالصافي  –خسائر متنوعة  
 (19) (259,221) 

 

.معينة  اتتصنيف  اعادة  بشأن   تفاصيل  علس   للحصول   28  لإليضاح رقم  يرجس الرجوع  * 
   
   PT Hutchison 3 Indonesiaو  ”( IO)“  اندوسات(  اإلندماج بين أريدُ  1)
   
ا ("IO") وهي   للمجموعة  التابعة  الشركات  احدى  أكملت  ،2022  يناير  4  في    PT Hutchison  Indonesia شركة  مع  قانوني ا  اندماج 

3 )"H3I"( ،  لشركة   التابعة  اإلندونيسية  الشركةCK Hutchison Holdings Limited ("CKH") . 
 

  االندماج  صفقة  إلتمام  الوزارة  موافقاتالمتبقي من  كان    ذلك،  ومع .  2021  ديسمبر  28  في   المساهمين  قبل  من  االندماج  علس  الموافقة  تمت
  من  االنتها   تم  ذلك،  علس  وبنا   .  2022  يناير  4  في  ها االاستالم  يتم  لم(  والمعلوماتية  االتصاالت  ووزارة  اإلنسان   وحقوق  القانون  ارةوز)

ا  الدمج  عملية  Ooredoo عبر  األسهم  من٪  65  تمتلك   المجموعة  كانت  حيث IO علس   السيطرة  المجموعة   وفقدت  التاريخ،  ذلك  من  اعتبار 
Asia -  التنفيذ  حيز  الجديد  اإلدارة   مجلس   دخل  عندماوذلك    لها،  بالكامل   المملوكة   التابعة  الشركة. 

 

   Ooredoo Hutchison في  األسهم  من٪  50  علس استحوذت  CK Hutchison Group  االندماج،فيه    سانتهالذي    يوم نفس  في
Asia ((“OHA”  )باسم سابق ا المعروفة .(Ooredoo Asia ومجموعة المجموعة  من كل  تمتلك هذه، الهيكلة اعادة بعد CK 

Hutchison   50٪  منOHA ،     مجموعة  و  أريدُ مجموعة  تمتلك   ذلك  علس   بناCK Hutchison   من٪  65.6  بنسبة  مشتركة  سيطرة  
  OHA.عبر  المندمجة  الشركة  ملكية  حصة

 

 .٪ 32.8  بنسبة  فعلية  بملكية   مشترك  مشروع  في  المتبقية  الحصة  واالعتراف IO توحيد  الغا   الس  االندماج  أدى
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 (تتمة) بالصافي – اخرى) خسائر/ ( أرباح 6

 
 : البيع  تاريخ  في  كما  IO  والتزامات  ألصول  الدفترية  القيم  يلي فيما
 
 قطري  اير   ألف 
  

 8,560,998 ومعدات وآالت ممتلكات
 5,4۷۷,05۳ األجل مقدما  طويلة مدفوعة ومبالغ وشهرة ملموسة غير موجودات

 ۳,051,059 موجودات استخدام حق
 56,816 العقارية االستثمارات
 ۷1,۳09 مشتركة ومشاريع زميلة شركات في استثمارات
 96,۷16 الملكية حقوق أدوات - مالية موجودات
 6۳4,429 أخرى متداولة غير موجودات
 1۷1,518 المؤجلة الضريبة موجودات
 4,628 المخزون
 21,۳9۳ عقود تكاليف 
 1,40۳,152 وأخرى مدينة تجارية ذمم

 1,044,۳40 ونقد البنوك لدى أرصدة
 ۳00,492 للبيع بها محتفظ موجودات

 20,89۳,90۳ الموجودات إجمالي
  

 4,۳4۳,615 وتسهيالت قروض
 118,695 الموظفين منافع

 4,۳۳6,9۷4 اإليجار مطلوبات
 26۷,962 مؤجلة ضريبية مطلوبات
 9۷4,244 أخرى متداولة غير مطلوبات
 49,6۷9 عقود مطلوبات

 4,12۷,166 وأخرى دائنة تجارية ذمم
 694,829 مؤجلة ايرادات
 4,999 الدفع مستحقة دخل ضريبة

 5,149 المرتبطة مباشرة باألصول المحتفظ بها للبيع المطلوبات
 10,۷56 غ مستحقة إلطراف ذات عالقةمبال

 14,9۳4,068 المطلوبات إجمالي
 5,959,8۳5 الموجودات  صافي
 (1,206,108) مسيطرة  غير  حقوق
 4,۷5۳,۷2۷ بها  المعترف   غير   األصول   لصافي  الدفترية  القيمة

 
 :التوحيد  فك  علس   الربح  احتساب  يليفيما 
 
 قطري  اير   ألف 

  :المستحق  أو  ةالمستلم  األرصدة
 Ooredoo Hutchison Asia* 5,916,۳4۷  في  تبقيةالم  للحصة  العادلة  القيمة
 1,409,261 المستلم  المبلغ

 ۷,۳25,608 المجموع 
 (4,۷5۳,۷2۷) التي سيتم شطبها األصول لصافي الدفترية القيمة
 2,5۷1,881 األجنبية  العمالت  ترجمة  احتياطي  تدوير   إعادة  قبل  البيع  من  ربح
 (2,555,069) األجنبية  العمالت  تحويل   احتياطي  تدوير  اعادة
 16,812 التوحيد  فك  من  ربح
 
  االندماج  تاريخ  في IOH ألسهم  المدرج  السعر  من Ooredoo Hutchison Asia في  المتبقية  للحصة   العادلة  القيمة  احتساب  تم *

  بنسبة  المطبقة  السيطرة  عالوة تحديد وتم حكمها  بممارسة  اإلدارة  قامت.  السيطرة  لعالوة  المناسبين  والتعديل االعتبار  مع  الفعلي
 .2وهي طريقة تقييم مستوى   ،40٪
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 للسهم والمخفض  األساسي العائد 7

  خالل  القائمة  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط   علس  األم  الشركة   في  للمساهمين  المنسوب  الفترة  عائد  بتقسيم  للسهم  األساسي  العائد  حتسبي
 .الفترة
 . للسهم  األساسي   العائد  يعادل  للسهم  المخفف  العائد  فإن  الفترة، وبالتالي  خالل  وقت  أي  في  قائمة  مخففة  تكون  أن  يحتمل  أسهم  توجد  ال
 
 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 
 2022 2021 
 (مراجعة) (مراجعة) 
   

 193,230 659,116 (قطري  لاير  ألف)  األم  الشركة   لمساهمي   المنسوب  الفترة  ربح
 3,203,200 ۳,20۳,200 (باآلالف)  األسهم  لعدد  المرجح   المتوسط
 0.06 0.21 (القطري  باللاير)  للسهم  والمخفض  األساسي  العائد

 

 والمعدات  وآالت الممتلكات 8

 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 26,120,103 14,868,664 السنة  /الفترة  بداية  في  الدفترية  القيمة  صافي
 (115,711) - تابعة  شركة  في  سابق ا  بها  محتفظ  بحصة  االعتراف  الغا 

 4,736,420 ۳45,۳28 اضافات
 (214,538) (۳45) استبعادات

 (226,727) (2۷,896) التصنيف  اعادة
 (5,309,905) (۷44,048) السنة/    الفترة  استهالك
 (733,539) - السنة /    الفترة  خالل  القيمة  في  انخفاض
 (8,560,998) - للبيع  بها  المحتفظ  باألصول  المتعلقة
 (826,441) (۷8,951) العملة  صرف فروقات  تعديل
 14,868,664 14,۳62,۷52 السنة/    الفترة  نهاية  في  الدفترية  القيمة

 

 األجل طويلة مقدما   المدفوعة والمبالغ والشهرة الملموسة غير الموجودات 9

 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 26,454,938 18,088,422 السنة  /الفترة  بداية  في  الدفترية  القيمة  صافي
 407,723 4۷,20۷ اضافات

 (777) - استبعادات
 121,082 2۷,896 ومعدات  وآالت  ممتلكات  من  تصنيف  اعادة
 (1,455,566) (2۷1,915) السنة/    الفترة  اطفا 

 (1,085,698) - السنة /    الفترة  خالل  القيمة  في  انخفاض
 (5,477,053) - للبيع  بها  المحتفظ  باألصول  المتعلقة
 (876,227) (112,06۷) العملة  صرف فروقات  تعديل
 18,088,422 1۷,۷۷9,54۳ السنة/    الفترة  نهاية  في  الدفترية  القيمة

 



)ش.م.ق.ع.(  أريدُ 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  للمعلومات  المتممة اإليضاحات

15 

 
 

 الموجودات استخدام حق 10
 

 

  من  وغيرها  المشتركين  وأجهزة  والشبكات،  وموجودات  والمباني،  األراضي ذلك في بما  الموجودات من العديد  المجموعة تستأجر
 (. سنة  20  الس   2:  2021)  سنة  20  الس   2  من  اإليجار  عقد  مدد  تتراوح.  لإللغا   القابلة   غير  االستخدام  حقوق  وموجودات  المعدات،

 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 6,710,353 2,860,655 السنة  /الفترة  بداية  في  الدفترية  القيمة  صافي
 (7,436) - تابعة  شركة  في  سابق ا  بها  محتفظ  بحصة  االعتراف  الغا 

 1,899,342 1۳4,200 اضافات
 (217,102) - استبعادات

 (1,195,776) (1۳۷,50۳) السنة/    الفترة  خالل  اطفا 
 (37,897) - ومعدات  وآالت  ممتلكات  (الس)  /  من  تصنيف  اعادة

 (123,413) (1۷6,816) المبكر  اإلنها  عند  تخفيض
 (581,227) - السنة /    الفترة  خالل  القيمة  في  انخفاض
 (3,051,059) - للبيع  بها  المحتفظ  باألصول  المتعلقة
 (535,130) (1۷,822) العملة  صرف فروقات  تعديل
 2,860,655 2,662,۷14 السنة/    الفترة  نهاية  في  الدفترية  القيمة

 
 

 مشتركة ومشاريع زميلة شركات في استثمارات 11
 

 

 .المشتركة  والمشاريع  الزميلة  الشركات  في  المجموعة  الستثمار  المختصرة  المالية  المعلومات  التالي  الجدول  يعرض
 

 2022مارس   ۳1 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف قطري  اير   ألف قطري  اير   ألف 

 

Ooredoo 
Hutchison 

Asia المجموع أخرى  
  المالي   المركز  بيان  بنود  من  المجموعة  حصة

  : المشتركة  والمشاريع  الزميلة  للشركات
   

 1,312,353 2,8۷2,466 1,۳۷1,002 1,501,464 متداولة  موجودات
 2,440,787 16,8۷۳,459 2,42۷,404 14,446,055 متداولة  غير  موجودات
 (776,661) (5,4۷4,۷0۷) (819,98۳) (4,654,۷24) متداولة  مطلوبات
 (2,238,396) (9,۳1۳,8۳2) (2,2۳8,0۷2) (۷,0۷5,۷60) متداولة  غير  مطلوبات

     
 738,083 4,95۷,۳86 ۷40,۳51 4,21۷,0۳5 الموجودات  صافي
 908,071 2,610,104 904,184 1,۷05,920 الشهرة
 1,646,154 ۷,56۷,490 1,644,5۳5 5,922,955 لالستثمار  الدفترية  القيمة

 



)ش.م.ق.ع.(  أريدُ 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 (تتمة) مشتركة ومشاريع زميلة شركات في استثمارات 11

 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 
 2022 2021 

 

Ooredoo 
Hutchison 

Asia المجموع  أخرى  
 (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف قطري  اير   ألف قطري  اير   ألف 
     

  والمشاريع  الزميلة  الشركات  ايرادات  من  حصة
 388,416 1,۳۳1,192 425,۳02 905,890 المشتركة

  والمشاريع   الزميلة  الشركات  نتائج  من  حصة
 17,646 9,569 2,961 6,608 المشتركة

 

 :2022  مارس  حتس   الثالثة  األشهر  في  التالي   النحو  علس  الملكية  حقوق   بطريقة  المحتسبة  لالستثمارات  الدفترية  القيمة  تغيير تم

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   
 1,695,507 1,646,154 يناير  1  في

 809 5,916,۳4۷ اضافات
 80,462 9,569 السنة/    الفترة  نتائج  من  حصة
 (40,425) (4,5۷9) أخرى  شاملة  خسارة
 1,348 - المسيطرة   غير  الحقوق  في  التغيير

 (18,854) - األرباح المستلمة
 (71,309) - للبيع  بها  محتفظ  بمطلوبات  متعلق

 (1,384) (1) العملةتعديل فروقات صرف  
 ۷,56۷,490 1,646,154 

 

  المجموعة  قامت  ،(  6  ايضاح) PT Hutchison 3 Indonesia و  أريدُ  اندوسات بين  2022  يناير  4  في  حدث  الذي  لالندماج  نتيجة
 Notional)  "الشرا   لسعر  افتراضي  تخصيص" اجرا  تم.  مشترك  كمشروع  ةالمتبقي  الحصة  واعترفت اندوسات أريدُ توحيد بفك

purchase price allocation)   استخدام  تم  ،  2022  يناير  4  في  صفقة اإلندماج  من  االنتها   تم  ألنه  نظرا  .  المجموعة  مستوى  علس  
 .2022  مارس  31  في تقديرية أرقام

 

 الملكية حقوق أدوات - المالية الموجودات 12

 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 

  الشامل  الدخل   خالل   من   العادلة  بالقيمة  المصنفة  الملكية   حقوق  أدوات  في  استثمار
 682,195 ۷16,285 (1)  اآلخر

 3,883 1,845 الخسارة  أو   الربح  خالل   من  العادلة   بالقيمة  مقاسة  مالية  موجودات
 ۷18,1۳0 686,078 
 

  قطري  لاير  ألف  434,819 تبلغ  عادلة   بقيمة  باالتصاالت  مرتبطة  شركات  في  استثمارات  من  للمجموعة  المالية   الموجودات  تتكون(  1)
  عن  المحاسبة  يتم.  أخرى  خاصة   أسهم  وصناديق   االستثماري  المال   رأس   صندوق   في  واستثمار  (قطري  لايرألف    422,242:  2021)

 . الخسارة  أو   الربح  بيان  خالل   من  العادلة  بالقيمة  التحوط  صناديق  في  االستثمار

  أدوات  في  االستثمارات  هذه   تصنيف  المجموعة  اختارت.  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل   من  العادلة  بالقيمة  األخرى  االستثمارات  محاسبة  يتم
  الس  متوسطة  استراتيجية  ألغراض  االستثمارات  بهذه  االحتفاظ  يتم  حيث  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق
 . المتاجرة  بغرض  وليست  األجل  طويلة

 

  الخسائر  أو  األرباحبيان   في  االستثمارات  لهذه  العادلة  القيمة في  األجل  قصيرة  بالتقلبات  االعتراف  أن  اإلدارة ذلك، تعتقد  عالوة  علس
 .المجموعة  استراتيجية  مع  متسق ا  يكون  لن  المختصر  الموحد  المرحلي

 

 . 27  اإليضاح  في  االستثمارات  لهذه  العادلة  القيمة  حول   المعلومات  من  مزيد  عن  اإلفصاح تم



)ش.م.ق.ع.(  أريدُ 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 واألخرى المدينة التجارية الذمم  13
 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021* 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   
 2,469,067 2,548,554 القيمة  تدني  مخصص  من  بالصافي -  تجارية  مدينة ذمم
 1,534,498 1,650,558 المسبقة  والمدفوعات  القيمة  تدني  مخصص  من  بالصافي -  أخرى  مدينة ذمم

 122,660 1۳4,9۳۷ القيمة  تدني  مخصص  من  بالصافي  -  العقد  موجودات
 675,186 80۷,84۷ القيمة  تدني  مخصص  من  بالصافي  -  مفوترة  غير  مشتركين  ايرادات
 449,899 419,4۳9 القيمة  تدني  مخصص   من  بالصافي  -  الدولية   االتصاالت  شركات  من  مستحقة  مبالغ
 - 1۳5 (27  ايضاح)  المشتقة  للعقود  اإليجابية  العادلة  القيمة

 5,561,4۷0 5,251,310 
 

 .  معينة  تصنيفات  اعادة  بشأن  تفاصيل  علس   للحصول  28  رقم  لإليضاح  الرجوع  يرجس *
 

 ونقد البنوك لدى أرصدة 14
 

 : التالية  البنود  من  النقد  وشبه  النقد  المختصر، يتكون   الموحد  المرحلي  النقدية  التدفقات  بيان  لغرض
 

 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  
  2022 2021 
 (مراجعة) (مراجعة)  
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف  
    

 10,153,080 12,110,26۳  القيمة  تدني  مخصص  من  بالصافي  –  ونقد  بنوك  لدى  أرصدة
 (102,832) (۳۳2,284)  شهور  ثالث  من  أكثر  بعد  تستحق  محتجزة  ودائع:  يطرح
 (710,807) (691,82۳)  محتجزة  ودائع:  يطرح
 9,339,441 11,086,156  المرحلي الموحد المختصر  النقدية  التدفقات  بيان  حسب  النقد  هوشب  النقد

 

ا  االنتظام  لعدم  منخفضة  ائتمانية  مخاطر  ذات  أنها  علس  البنوك  لدى  األرصدة تقييم يتم   قبل  من  شديدة  لرقابة  تخضع   البنوك  هذه  ألن  نظر 
  بمبلغ  التقرير  فترة  نهاية  في  البنوك  لدى  األرصدة   علس   الخسارة   مخصص   المجموعة   تقدر  لذلك    وفقا    . المعنية  الدول  في  المركزية  البنوك
ا  12  لمدة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  يعادل   ومع  السداد،  عن  متأخرة التقرير فترة  نهاية  في  البنوك  لدى  األرصدة  من أي  تعد  لم.  شهر 
لت  فقد  للبنوك،  الحالية  االئتمانية  والتصنيفات  االنتظام لعدم  التاريخية  التجربة  االعتبار في  األخذ   في  االنخفاض  خسارة  المجموعة  سجَّ
بمبلغ  عكس انخفاض قيمة  :  2021)  .2022  مارس  31  في  المنتهية  الفترة  خالل  قطريلاير   ألف  قطريلاير    ألف  608  بمبلغ  القيمة
 قطري(لاير    ألف  746

 

 األجنبية العمالت ترجمة احتياطي 15
  

  الرئيسي   السبب  ان.  المالية  البيانات  في  األجنبية   العمليات  ترجمة  من  الناشئة  األجنبية   العملة  فروق  جميع  العمالت  ترجمة  احتياطي  يتضمن
ترجمة    احتياطي انخفض  ،  ذلك  الس  باإلضافة  .الجزائري  والدينار  التونسي  والدينار  الكويتي الدينار  هو  الحالية الفترة  خالل  للحركة

 (.6ايضاح  )  اندوسات أريدُ  توحيد  فك  نتيجة  ملحوظ   بشكل  العمالت األجنبة
 

 األرباح توزيعات 16
 

 
 المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة

 مارس  ۳1  في  
 2022 2021 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 

   
   :السنوي  العمومية   الجمعية  اجتماع  في  ومعتمدة  معلنة  أرباح  توزيعات
 للسهم  قطري  لاير   0.30  بقيمة  2021  لسنة  نهائية  أرباح  توزيعات

 800,800 960,960 (للسهم  قطري  لاير  0.25:  2020)



)ش.م.ق.ع.(  أريدُ 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  للمعلومات  المتممة اإليضاحات
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 والتسهيالت القروض  17

 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 19,763,845 19,5۷2,۳98 والتسهيالت  قروض
 182,360 192,8۷6 الدفع  المستحقة  الفوائد
 (177,750) (169,69۳) مؤجلة  تمويل  تكاليف:  ناقص ا

 19,595,581 19,768,455 
 

 :كالتالي   المختصر  الموحد  المرحلي   المالي  المركز  بيان  في  تظهر
 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 18,943,487 14,808,۳41 المتداول  غير  الجز 
 824,968 4,۷8۷,240 المتداول  الجز 

 19,595,581 19,768,455 
 

 
  البالغة متغيرة، و  ونسب  ثابتة  بنسب  المدرجة  والتسهيالت  القروض  تشمل  المجموعة، والتي  وتسهيالت  لقروض  العادلة  القيمة بلغت

 (.قطري  لاير  ألف  20,900,496:  2021)  2022  مارس  31  في  كما  قطري  لاير  ألف  19,918,647
 

 أخرى متداولة غير مطلوبات 18
 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 693,301 5۷۳,55۳ *  الدفع  مستحقة  ترخيص  تكاليف
 167,288 21۳,142 الموقع  استعادة  مخصصات

 53,002 50,842 **  أخرى  
 8۳۷,5۳۷ 913,591 
 

 . الترخيص  رسوم  مقابل  عمان في    االتصاالت  لمنظم  المدفوعة   المبالغ   بسبب  المستحقة  الترخيص  تكالييف  في  الحركة  ان  *
 . األجل   طويلة  مشتريات  مستحقات  من  أساسي   بشكل  المبلغ  هذا  يتكون** 

 

 واألخرى الدائنة التجارية الذمم 19

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   
 1,328,942 1,0۷8,2۷6   دائنة  تجارية ذمم

 5,210,582 4,849,۳50 المستحقة  المصروفات
 947,194 ۷95,011 االتصاالت  تنظيم  هيئة  الس  مطلوبات

 482,285 4۷6,158 بالصافي   -  الدولية  اتصاالت  شركات  من  مستحقة  مبالغ
 153,696 154,604 الدفع  مستحقة  ترخيص  رسوم
 110,531 109,۷12 المشتقة  لألدوات  لبيةالس  العادلة  القيمة

 90,812 91,۷12 نقاط  أساس   علس   األجل   طويلة   الحوافز  مستحقات
 619,014 645,611 أخرى  مطلوبات

 8,200,4۳4 8,943,056 
 

 .معينة  تصنيفات  اعادة  بشأن  تفاصيل  علس   للحصول  28  رقم  لإليضاح  الرجوع  يرجس  *
 

 



)ش.م.ق.ع.(  أريدُ 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  للمعلومات  المتممة اإليضاحات
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 اإليجار مطلوبات 20

 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 7,360,403 4,18۷,1۷6 السنة  /الفترة  بداية  في  الدفترية  القيمة
 (118,487) - تابعة  شركة  ديتوح  فك

 2,598,496 1۳4,200 السنة  /الفترة  خالل  اضافات
 638,639 6۳,۳92 اإليجار  التزام  علس  فائدة  مصروف
 (1,084,254) (19۳,۷06) االيجار  لمدفوعات  الرئيسية  العناصر

 (555,687) (26,694) اإليجار  التزام  علس  المدفوعة  دةئالفا
 (134,222) (1۷2,106) المبكر  اإلنها  عند  تخفيض
 (4,336,974) -   للبيع  بها  المحتفظ  لتزامباال  المتعلقة
 (180,738) (44,494) العملة  صرف فروقات  تعديالت
 4,187,176 ۳,94۷,۷68 السنة/    الفترة  نهاية  في  الدفترية  القيمة

 
 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 3,557,607 ۳,248,664 المتداول  غير  الجز 
 629,569 699,104 المتداول  الجز 

 ۳,94۷,۷68 4,187,176 

 
 . المجموعة   خزينة  ادارة   قبل  من  اإليجار  مطلوبات  مراقبة  تتم.  اإليجار  بمطلوبات   يتعلق  فيما  جوهرية   سيولة  مخاطر  المجموعة  تواجه  ال

 

 
مارس   ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 

   التعاقدي  االستحقاق   تحليل
 889,725 949,580 سنة  من  أقل
 3,058,689 2,962,4۷9 سنوات  5  من  وأقل  سنة  من  أكثر
 1,604,390 1,185,۳24 سنوات  5  من  أكثر
 (1,365,628) (1,149,615) المكتسب  غير  التمويل  ربح:  ناقصا  

 ۳,94۷,۷68 4,187,176 

 



)ش.م.ق.ع.(  أريدُ 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
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 اآلخر الشامل الدخل عناصر 21

 
 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 
 2022 2021 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 

   الخسارة  أو  الربح  ضمن  الحقا  تصنف  قد  بنود
   

   النقدية  التدفقات  تحوطات
 1,844 ۳,024 الفترة  خالل   الناتج  الدخل

   
 (11,515) 4,۷0۳   العادلة لتحوطات التدفق النقدي  القيمة  في  التغيرات  من  حصة

   
   أجنبية  عمالت  صرف حتياطيا

 - 2,555,069 تابعة  شركة  توحيد  فك  عند  األجنبية  العمالت  صرف  احتياطي  تدوير  اعادة
(686,767) (181,067) العمليات األجنبية  -فروق صرف عمالت اجنبية    

 2,۳۷4,002 (686,767) 
   

 الخسارة  أو  الربح  إلى  الحقا  تصنيفها  إعادة  تتم  لن  التي  البنود
   العادلة  القيمة  إحتياطي
 الملكية  حقوق   أدوات  في  لإلستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  صافي
 4,973 ۳4,۳64 الشامل األخرى   الدخل   بنود  خالل  من  العادلة  بالقيمة

 

   الموظفين  منافع   احتياطي
 11,421 - الموظفين  منافع  احتياطي  في  الحركة  صافي
 (1,820) - المؤجلة  الضريبة تأثير

   
 (681,864) 2,416,09۳ الضريبة   من  بالصافي   -  للفترة  األخرى  ة الشامل  (الخسارة)/الدخل

 

 الدخل ضريبة 22

 

  المدرجة   للفترة  الدخل  ضريبة  لمصروف  الرئيسية   المكونات  يلي  فيما.  التابعة   الشركات  قبل  من  بها  المعترف  المبالغ  الدخل  ضريبة  تمثل
 : المختصر  الموحد  المرحلي   الربح أو الخسارة  بيان  في
 

 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 
 2022 2021 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 

   الحالية  الدخل  ضريبة
 107,854 94,108 الحالية   الدخل  ضريبة  مصروفات

   
   المؤجلة  الدخل  ضريبة

 6,611 1۳,6۳1 المؤقتة  اتالفروق   وعكس  بإنشا   المرتبطة
 10۷,۷۳9 114,465 

 

 األخرى المالية غير والموجودات الشهرة قيمة في االنخفاض  خسائر 32

  المحققة  النتائج   المجموعة  قارنت.  الفترة  خالل  انخفاض  مؤشرات أي  لتحديد  تقييم  بإجرا   المجموعة قامت  ،2022  مارس  31  في كما
  أدا   اإلدارة  ستراقب.  2022  مارس  31  في  كما  القيمة  في  انخفاض  أي  التقييم  عن  ينتج  لم.  النقدية  التدفقات  وتوقعات  المعتمدة  بالميزانيات
 .المستقبلية   التقارير  فترات  خالل   والسوق   استثماراتها

 
 



)ش.م.ق.ع.(  أريدُ 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 والدعاوى الطارئة والمطلوبات االرتباطات 24

 
  مارس ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 

     الرأسمالية  التكاليف   إلتزامات
   

  التقرير  سنة/    فترة  نهاية  في  كما  عليها  المتعاقد  التقديرية  الرأسمالية  التكاليف
 2,223,090 1,۷48,6۳۳ لها  مخصص  أخذ  يتم  لم  ولكن  المالي
 221,927 214,۳1۳ اعتماد  خطابات

 

 
  مارس ۳1

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 (مدققة) )مراجعة( 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 

   المحتملة  المطلوبات
 937,401 ۷60,190 الضمان  خطابات
 15,822 22,822 كمطلوبات  بها  يعترف  لم  المجموعة  ضد  مطالبات

 
 الدعاوى

 

  بشكل  2021  ديسمبر  31  في  كما  للمجموعة  الموحدة  السنوية  المالية  البيانات  في  الواردة  األخرى  القضائية  الدعاوى  أوضاع تتغير لم
 .2022  مارس  31  في  كما  جوهري

 

 العالقة ذات األطراف افصاحات 25

  الرئيسيين   والمساهمين  الزميلة   والشركات  الحكومية  وشبه   الحكومية  الوكاالت  ذلك  في  بما  الزميلة  الشركات  العالقة  ذات  األطراف  تمثل
االعتيادية،    األعمال  سياق  في.  لها  رئيسيين  مالكين   يكونون  التي   والشركات  للمجموعة  الرئيسيين  اإلدارة   وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضا 
  تدخل.  المجموعة  ادارة  قبل  من  المعامالت  وشروط   التسعير  سياسات  اعتماد  يتم.  عالقة  ذات  أطراف  مع  معامالت  في  المجموعة  تدخل

االتصاالت،   خدمات  تقديم حيث  من  االعتيادية  األعمال سياق في  العالقة  ذات  الحكومية  المنشآت  مع تجارية  معامالت  في  المجموعة
 . االئتمانية، الخ  التسهيالت  علس   والحصول   الودائع  وايداع

 

 الصلة  ذات  والمنشآت  الحكومة  مع  المعامالت ( 1)
 

  تدخل.  لالستثمار  قطر  جهاز  عليها  يسيطر  للمجموعة، والتي   األم  الشركة  هي  م.م.ذ  القابضة  قطر  ، شركة1رقم   اإليضاح  في جا   كما
  خدمات  تقديم  تشمل   المعتاد، والتي   العمل  سياق   في  الصلة  ذات  األخرى  الحكومية   والمنشآت  الحكومة  مع  تجارية  معامالت  في  المجموعة

.  المعتاد   العمل  اطار  وفي  تجاري  أساس   علس  تتم  المعامالت  هذه  كل.  االئتمانية  التسهيالت  علس  والحصول   الودائع  االتصاالت، وايداع
 . الصلة  ذات  األخرى  الحكومية  والمنشآت   والحكومة  الشركة   بين  الجوهرية  والمعامالت  األرصدة  يلي فيما

 

  من  مستحق(  قطري  لاير  ألف  536,081:  2021)  قطري  لاير  ألف  636,618   قدره  مبلغ ا  المدينة  التجارية  الذمم  تشمل (1)
 .الصلة  ذات  الحكومية   والمنشآت  الحكومة

 

 .ألف لاير قطري(  44,223  :2021ألف لاير قطري )  24,746 أهم مبلغ لإليراد من القطاع الحكومي بلغ   (2)
 

 . بالحكومة  العالقة  ذات  المؤسسات  احدى  تعد  االتصاالت، والتي  تنظيم  لهيئة  الدفع  المستحقة  الصناعة  رسوم  مصروفات (3)
 

  تجريها  التي   المعامالت  عن  اإلفصاح  عدم  المجموعة  العالقة، قررت  ذات  أطراف  افصاحات(  24)  رقم  الدولي  المحاسبي  للمعيار وفق ا
  التأثير  أو  المشتركة  للسيطرة  الخاضعة  وتلك   عليها  السيطرة  القطرية  الحكومة  تمارس  التي  المنشآت  من  وغيرها  القطرية  الحكومة  مع

  معامالت  وهي  االتصاالت  خدمات  توفير  في  العالقة  ذات  الجهات  تلك  مثل  ما  المجموعة   بها  قامت  التي  المعامالت  طبيعة  تتمثل.  الجوهري
 .تفضيلية  غير  تجارية

 

 اآلخرين  العليا  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس   أعضا   مع  المعامالت ( 2)
 

  وتوجيه   لتخطيط  والمسؤوليات  الصالحيات  يملكون   الذين  العليا  اإلدارة  اإلدارة، وموظفي   مجلس   أعضا   علس  العليا  اإلدارة  أفراد  يشتمل
 . المجموعة  نشاطات  ومراقبة

 

  أشهر  الثالثة  لفترة  قطري  لاير  ألف  61,877  الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي   اإلدارة  مجلس  ألعضا   المتعلقة  والمنافع  التعويضات بلغت
  أشهر  الثالثة  لفترة  قطري  لاير   ألف  3,302  الخدمة  نهاية  قطري(، ومكافأة  لاير  ألف  88,469:  2021)  2022  مارس  31  في  المنتهية
  الرئيسيين   اإلدارة   وموظفي   اإلدارة  مجلس  أعضا   مكافآت  ادراج  تم(.  قطري  لاير   ألف  4,297:  2021)  2022  مارس  31  في  المنتهية
".رواتب الموظفين والتكلفة المرتبطة بها"  عنوان  تحت
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 القطاعية المعلومات         26

 
  قطاعات( "8)  رقم  المالية   للتقارير  الدولي   للمعيار  وفقا  هأدنا  موضحة   التقرير  عنها  الصادر  المجموعة   بقطاعات  المتعلقة  المعلومات  ان

قبل    من  منتظم  بشكل  مراجعتها  تتم  التي   الداخلية  التقارير  أساس   علس  محددة  التشغيلية  القطاعات  تكون   أن  المعيار  هذا  يشترط".  التشغيل
 .أدائها  وتقييم  للقطاعات  موارد  لتخصيص  وتستخدم  ،المجموعة   في  الرئيسي   التشغيلي  القرار  صانع  مجلس االدارة، الذي هو

 
وموجودات  تزاول المجموعة قطاعا  واحدا  من األعمال وهو تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة. ان معظم ايرادات وأرباح  

المجموعة تتعلق بعملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تعمل المجموعة خارح دولة قطر من خالل شركاتها التابعة والزميلة،  
ر.  علما بأن العمليات الرئيسية التي يصدر فيها التقرير الس صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة تعتبر قطاعا  يصدر عنه التقري 

التقرير في موقع شركات المجموعة. ان المبيعات ما بين شركات المجموعة تسجل بأسعار   ينسب اإليراد الس القطاعات الصادر عنها
 تقوم علس أساس تجاري بحت.

 

  قطاعات  سبعة  تغطيها، وتضم  التي  الجغرافية  المنطقة  أساس  علس تجارية  وحدات  في  المجموعة تنظيم  اإلدارة، تم  تقارير  ألغراض
 :كاآلتي التقرير  عنها  يصدر

 
 قطر؛  دولة  داخل   والدولية  المحلية  االتصاالت  لخدمات  مزود  هي أريدُ قطر   1
 العراق؛  في  المتنقلة  االتصاالت  لخدمات  مزود  هي  سيل  آسيا 2
3 Ooredoo Hutchison Asia ("OHA")  (رئيسي ا  مشترك ا  مشروع ا  تعتبر  )الخدمات  مثل  االتصاالت  لخدمات  مزود  هي  

 .اندونيسيا  في  اإلنترنت  وخدمات  البيانات  واتصاالت  المتعددة  والوسائط  الثابتة   واالتصاالت  الخلوية
 عمان؛  سلطنة  في  الثابتة  واالتصاالت  الجوال   الهاتف  اتصاالت  خدمات  مزود  هي  أريدُ عمان 4
 الجزائر؛  في  الثابتة  االتواالتص  الجوال   الهاتف  اتصاالت  خدمات  مزود  هي  أريدُ الجزائر 5
   ميانمار؛ و  في  الثابتة  واالتصاالت  الجوال   الهاتف  اتصاالت  خدمات  مزود  هي أريدُ ميانمار 6
 . واالتصاالت  الالسلكي   خدمات  تقدم  التي   للمجموعة   التابعة  الشركات  بعض  تتضمن  أخرى 7

 
  يتضمن.  أفريقيا  وشمال   االوسط   الشرق  منطقة  في  أخرى  وأماكن  الكويت  في  الجوال   الهاتف  وخدمات  نظم  لالتصاالت، توفر  الوطنية
  وأطراف  وأريدُ المالديف  فلسطين  والوطنية   وأريدُ الجزائر  وأريدُ تونس  أريدُ الكويت  الس  تعود  أرصدة  لالتصاالت  الوطنية  الشركة  حساب
  تمثل  المذكورة  القطاعات  من  كل  أن  تجتواستن  تقييمها  اإلدارة  والمعلومات، أعادت  الظروف  آلخر  ، وبالرجوع 2020خالل  .  أخرى
(  8)   رقم  المالية  للتقارير  الدولي   بالمعيار  المطروحة  بالمتطلبات  يفي  كان  اذا ما  لمعرفة  فردي  بشكل  تقييمه  ويجب  منفصل  تشغيل  قطاع

 ". أخرى"  من  كجز   ذلك  عن  اإلبالغ  كذلك، يتم  يكن  لم  اذا  أما .  عنه  اإلبالغ  يمكن  التشغيل، كقطاع  قطاعات
 

  وتقييم  الموارد  بتوزيع  الخاصة  القرارات  اتخاذ  لغرض  منفصلة  بصورة  التشغيلية  التابعة  لشركاتها  التشغيل  نتائج بمراقبة  اإلدارة تقوم
  القابلة  القطاعات  بين  المحايدة  األسعار  معامالت.  القطاعات  لهذه  التشغيلية  الخسائر أو  األرباح  علس بنا   القطاع أدا  تقييم  يتم.  األدا 
. ثالث  طرف  أي  مع  للمعامالت  مماثلة  بطريقة  بحت  تجاري  أساس  علس  للتقرير
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 التشغيلية  القطاعات

 
 : 2021و  2022  مارس  31  في  المنتهية   أشهر  الثالثة  لفترة  بالمجموعة   التشغيلية  للقطاعات   واألرباح  اإليرادات  حول   معلومات  التالي  الجدول  يعرض

 
(مراجعة)  1202  مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  

 
 اإلجمالي  واستبعادات تعديالت أخرى أريدُ ميانمار أريدُ عمان أريدُ  إندوسات الجزائرأريدُ  سيل آسيا أريدُ قطر 

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

           يراداتا

 6,776,232  - 1,025,965 245,829 569,540 1,849,435 545,761 848,936 1,690,766 االتصاالت خدمات تقديم من ايرادات

 368,949  - 302,830 2,118 32,423 2,152 336 2,666 26,424 اتصال معدات بيع ايرادات

 52,181  - 2,582 2,866 7,117 35,188 - - 4,428 اآلخرين قبل من الموجودات استخدام من ايرادات

(134,792) 70,766 1,422 734 133 4,821 174 56,742 القطاعات بين ما  - (أ) 

(134,792) 1,402,143 252,235 609,814 1,886,908 550,918 851,776 1,778,360 اإليرادات إجمالي   7,197,362 

           

           باإليرادات االعتراف توقيت

(62,259) 312,377 2,118 32,423 2,152 336 2,666 79,136 محدد وقت في    368,949 

 6,828,413  (72,533) 1,089,766 250,117 577,391 1,884,756 550,582 849,110 1,699,224 الوقت مدار علس 

 1,778,360 851,776 550,918 1,886,908 609,814 252,235 1,402,143 (134,792)  7,197,362 

           

           النتائج

(548,173) 80,446 79,466 (1,568) 176,300 524,210 *الضريبة قبل القطاع( خسارة) /ربح  402,118 (ب) (107,429) 198,866 

 2,050,489 (ج) 107,429 257,137 214,429 169,713 696,193 183,542 199,959 222,087 واطفا  استهالك

 441,102  - 14,594 52,651 9,736 193,402 7,742 2,755 160,222 التمويل تكاليف صافي 

 
. التمويل  وتكلفة  واإلطفا   االستهالك  ذلك  في  بما  للقطاع  المنسوبة   المصاريف  جميع  خصم  بعد  الضريبة  قبل  القطاع(  خسارة)  /  ربح تحديد  يتم *
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(مراجعة)  2202  مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  
 

سيل آسيا أريدُ قطر  واستبعادات تعديالت أخرى أريدُ ميانمار أريدُ عمان أريدُ الجزائر   *OHA اإلجمالي  

قطري اير ألف  قطري اير ألف  قطري اير ألف  قطري اير ألف  قطري اير ألف  قطري اير ألف  قطري اير ألف  قطري اير ألف   قطري اير ألف   

           إيرادات

424,904 5,10۳,۷04  - 1,061,806 269,0۷2 54۳,48۷ 5۳۷,521 882,۷61 1,809,05۷ االتصاالت خدمات تقديم من ايرادات  

,1501 402,۳9۷  - ۳54,29۷ 189 ۳8,05۷ 2,216 - ۷,6۳8 اتصال معدات بيع ايرادات  

 قبل من الموجودات استخدام من ايرادات

 اآلخرين

 

4,424 

 

- 

 

- 

 

۳0,48۷ 

 

1,۷90 

 

2,162 

 

- 

  

۳8,86۳ 

 

۳16 

 - -  (168,219) 94,8۳4 605 ۷۳2 5,898 49 66,101 القطاعات بين ما

,890905 5,544,964 )أ( (168,219) 1,51۳,099 2۷1,656 612,۷6۳ 545,6۳5 882,810 1,88۷,220 اإليرادات إجمالي  

           

           باإليرادات االعتراف توقيت

,1501 402,۳9۷  (6۷,992) ۳59,۷88 189 ۳8,05۷ 2,216 - ۷0,1۳9 محدد وقت في   

,۷40904 5,142,56۷  (100,22۷) 1,15۳,۳11 2۷1,46۷ 5۷4,۷06 54۳,419 882,810 1,81۷,081 الوقت مدار علس   

 1,88۷,220 882,810 545,6۳5 612,۷6۳ 2۷1,656 1,51۳,099 (168,219)  5,544,964 890905,  

           

           لنتائجا

,82۳۷ 862,984 )ب( (۷6,۳0۷) 112,1۷0 (14,6۳8) ۷8,462 5۳,525 1۷8,591 5۳1,181 الضريبة قبل القطاع( خسارة) /ربح  

,918۳19 1,156,618 )ج( ۷6,۳0۷ 2۳4,911 88,8۷0 1۷1,۷6۷ 152,515 205,41۷ 226,8۳1 واطفا  استهالك  

,105102 201,55۷  - 10,802 ۳9,015 10,01۳ 5,8۳4 611 1۳5,282 التمويل تكاليف صافي  

 
  توحيد  بفك  المجموعة قامت  ،(  6  ايضاح)  PT Hutchison 3 Indonesia  و  اندوسات أريدُ  بين  لالندماج  نتيجة.  المعلومات القطاعية  في  بشكل تناسبي Ooredoo Hustchison Asia (OHA)  نتائج  تضمين يتم *

 (. 11  ايضاح٪ )32.8  تساوي  IOH  عمليات  من  المجموعة  حصة.  مشترك  مشروع  في  كاستثمار  بها  المتبقية  بحصتها  واعترفت  اندوسات أريدُ
 
 .التوحيد  عند  القطاعات  بين  فيما  اإليرادات  حذف يتم (  أ)

 
 : يلي  ما  الضريبة  قبل  القطاعي  الربح  يشمل  ال (ب)

 مارس   ۳1  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة 
 2022 2021 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 قطري  لاير  ألف قطري  اير   ألف 
   

 (107,429) (76,307) ملموسة  غير  موجودات  اطفا 
 (76,307) (107,429) 

 
.القطاع  مصروفات  من  كجز   األعمال  دمج  من  المحددة  اإلضافية  الملموسة   غير  بالموجودات  المتعلق  اإلطفا   اعتبار يتم  لم ( ج)
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 : 2021  ديسمبر  31و  2022  مارس  31  في  كما  بالمجموعة   التشغيلية  القطاعات  موجودات  التالي  الجدول  يعرض

 

سيل آسيا أريدُ قطر  أريدُ  إندوسات أريدُ الجزائر   أخرى أريدُ ميانمار أريدُ عمان 
 تعديالت

 *OHA اإلجمالي واستبعادات

 قطري  لاير  ألف قطري  لاير  ألف قطري  لاير  ألف 

  لاير  ألف

 قطري  لاير  ألف قطري

  لاير  ألف

 قطري  لاير  ألف قطري

  لاير  ألف

 قطري اير ألف قطري  لاير  ألف قطري
           (1)  القطاعية  الموجودات

           

,0۷5,44۷10 62,218,114 12,4۳4,9۳۳ 16,211,۷69 2,542,216 4,۳52,006 - ۳,404,0۷۷ 5,۷59,564 1۷,51۳,549 )مراجعة(  2022مارس    ۳1في    

 - ۷۷,۳5۷,528 16,6۳9,446 10,255,۳5۳ 2,۷54,591 4,۳55,850 16,8۷1,064 ۳,591,916 6,034,345 16,854,963 (مدققة)  2021  ديسمبر  31  في

           

           (2نفقات رأسمالية )

۷12,19۷ ۳92,5۳5 - 54,891 12,6۷۳ 52,562 - 90,8۷6 88,1۷5 9۳,۳58 )مراجعة(  2022مارس    ۳1في    

 - 5,144,14۳ - 646,586 141,541 501,69۳ 1,۷60,۷۷9 29۷,1۷۳ 99۳,485 802,886 )مدققة(  2021ديسمبر    ۳1في  

           

 
  توحيد  بفك  المجموعة قامت  ،(  6  ايضاح)  PT Hutchison 3 Indonesia  و  اندوسات أريدُ  بين  لالندماج  نتيجة.  المعلومات القطاعية  في  بشكل تناسبي Ooredoo Hustchison Asia (OHA)  نتائج  تضمين يتم *

 (.11  ايضاح٪ )32.8  تساوي  IOH  عمليات  من  المجموعة  حصة.  مشترك  مشروع  في  كاستثمار  المتبقية  بحصتها  واعترفت  اندوسات أريدُ
 

  لاير  ألف  16,639,446:  2021  ديسمبر  31)  قطري  لاير  ألف  12,434,933 القطاع  موجودات  من  جز  اتي لم تعتبر  وال  األعمال   اندماج  عن  الناشئة  األخرى  الملموسة   غير  والموجودات  الشهرة قيمة  بلغت (1)
   .(قطري

 . األعمال   دمج  عمليات  من  والموجودات  الشهرة  باستثنا   الملموسة  غير  والموجودات  والمعدات   والمنشآت  للممتلكات   اإلضافات  من  الرأسمالية  النفقات  تتكون (2)
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 المالية لألدوات العادلة القيم 27

 العادلة  للقيمة  الهرمي   التسلسل
 

 :التقييم  طرق   خالل   من  المالية   لألدوات  العادلة  القيمة  عن   واإلفصاح  لتحديد  الهرمي   التسلسل   المجموعة  تستخدم
 

  متماثلة  مطلوبات  أو  لموجودات  النشطة  األسواق  في( المعدلة غير) المدرجة األسعار :1  المستوى
 القيمة؛  قياس  تاريخ  في  عليها  الحصول   للمجموعة  يمكن  والتي

  للمالحظة   والقابلة 1  المستوى  في  الواردة  المدرجة  األسعار بخالف  األخرى  المدخالت :2  المستوى
 مباشر؛ و  غير  أو   مباشر  بشكل  اما  االلتزام  أو   لألصل  بالنسبة  سوا 

 .المطلوبات  أو   للموجودات  مالحظتها  يُمكن  ال  التي  المدخالت :3  المستوى
 

  31و   2022  مارس  31  في  كما  للمجموعة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة   لقياس  الهرمي   التسلسل  التالي  الجدول  يوضح
 :1202  ديسمبر

 

سرما 2022  1  المستوى 31  2  المستوى   ۳  المستوى     
 (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 

قطري  اير   ألف  قطري  اير   ألف  قطري  اير   ألف  قطري  اير   ألف   

     الموجودات
  بالقيمة  قياسها  يتم  مالية  موجودات

     العادلة

  الشامل  الدخل  خالل من  العادلة القيمة
 ۷16,285 اآلخر

 
956 

 
18,216 

 
69۷,11۳ 

 - 1,845 - 1,845 والخسارة   الربح  خالل  من  العادلة  القيمة

 - 1۳5 - 1۳5 مشتقة  مالية  أدوات

 ۷18,265 956 20,196 69۷,11۳ 

     
     المطلوبات

  بالقيمة  مقاسة  أخرى  مالية  مطلوبات
     العادلة

 - 109,۷12 - 109,۷12 مشتقة  مالية  أدوات

     

  عنها  مفصح  أخرى  مالية  مطلوبات
     العادلة  بقيمتها

 - 19,918,64۷ - 19,918,64۷ وتسهيالت  قروض

 20,028,۳59 - 20,028,۳59 - 
 

 1202 1  المستوى ۳1 ديسمبر  2  المستوى   ۳  المستوى     

 (مدققة) (مدققة) (مدققة) (مدققة) 

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

     الموجودات
  بالقيمة  قياسها  يتم  مالية  موجودات

     العادلة
  الشامل  الدخل  خالل من  العادلة القيمة

 682,195 اآلخر

 

- 

 

- 

 

682,195 
 - 3,883 - 3,883 والخسارة   الربح  خالل  من  العادلة  القيمة

 - - - - مشتقة  مالية  أدوات

 686,078 - 3,883 682,195 

     

     المطلوبات
  بالقيمة  مقاسة  أخرى  مالية  مطلوبات

     العادلة
 - 110,531 - 110,531 مشتقة  مالية  أدوات

  عنها  مفصح  أخرى  مالية  مطلوبات

     العادلة  بقيمتها
 - 20,900,496 - 20,900,496 وتسهيالت  قروض

 21,011,027 - 21,011,027 - 
 

 ديسمبر  31  في  المنتهية  وللسنة  2022 مارس  31 في  المنتهية  أشهر  ثالثةال لفترة  3و 2و  1  المستويات بين  تحويالت  هناك تكن لم
2021.
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  ألف  20,900,496:  2021)  لاير قطري  ألف  19,918,647  بلغت  عادلة  بقيمة  سندات  المجموعة  لدى  كان  ،2022  مارس  31 في
  في  المدرجة   األسعار  الس   بالرجوع   األدوات  لهذه  العادلة   القيمة  تحديد  ويتم  األيرلندي  السندات   سوق  في  مدرجة  السندات  هذه(.  لاير قطري

  للقيمة  الهرمي  التسلسل   من  2  المستوى  ضمن   العادلة  القيمة  قياس  تصنيف  تم  وبالتالي  سيولة   ذو  السندات  هذه  سوق  يعتبر  ال.  السوق  هذا
 .العادلة

 

  أساليب  باستخدام  العادلة  القيم  تحديد  العادلة، يتم  للقيمة  الهرمي   التسلسل  من  3  و   2  المستوى  ضمن  المصنفة  العادلة   القيمة  لقياسات  بالنسبة
  المتاحة، مقارنة  الخيارات   تسعير  ونماذج  المخصومة  النقدية  التدفقات  نماذج  الرياضية، مثل   النماذج  استخدام  تشمل   المناسبة، والتي  التقييم

 بمعدالت  تتعلق  افتراضات  التقييم  أساليب  تستخدم.  األخرى  التقييم  وأساليب  السوق  في  مالحظتها  يمكن  التي  لالسعار  المماثلة  بأالدوات
  القابلة   غير  الهامة  المدخالت  حول   الكمية   المعلومات  التالي  الجدول   يلخص.  أخرى  عوامل و  المستقبلية  النقدية  التدفقات  وتقديرات  الخصم
 :العادلة   للقيمة  3  المستوى  قياسات  في  المستخدمة  للرصد

 

  القابلة  غير  المدخالت  عالقة
العادلة  بالقيمة  للرصد    المدخالت  قيمة 

  المدخالت

  قابلة  الغير
 للرصد

القيمة العادلة  

  1۳كما في  
2202  مارس  الوصف 

  ألف لاير قطري   

     
سيؤدي  التغيير  في  قيمة  

الشركة / العائدات قبل الفائدة  
والضرائب واإلستهالك  

واإلطفا   بنسبة  10٪  الس  
زيادة  /  خفض  القيمة  العادلة  

بمقدار 39,660  ألف  لاير  
اتمر  .867 قطري  

قيمة  الشركة /  
العائدات قبل  

الفائدة  
والضرائب  

واإلستهالك  
819,434 واإلطفا   

  الدخل  خالل  من  العادلة  القيمة
اآلخر  الشامل  
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  المحاسبة   لمعيار  وفق ا  يتم  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  معلوماتال  عرض  كان  اذا  ما  لتحديد  تمرين ا  المجموعة  أجرت  ،  الفترة  خالل
  المرحليّة  الماليّة  المعلومات  في  المتسلسلة  البنود بعض  تصنيف  اعادة  التمرين هذا عن  نتج".  المالية  البيانات عرض" 1 رقم  الدولي
  التصنيف  اعادة  عمليات  بإجرا   المجموعة  قامت.  الحالية  الفترة  عرض  مع  لتتوافق   المقارنة  أرقام  تصنيف  اعادة  تم.  المختصرة   الموحدة

 .سابق ا  المعلنة  واألرباح  الملكية  حقوق  علس  تأثير  أي  لها  يكن  ولم  المقدمة  المعلومات  جودة  لتحسين  هذه
 

 الفترة:   خالل   تمت  التي   الهامة  التصنيف  اعادة  لعمليات  ملخص  يلي فيما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديسيمبر ۳1في  كما    

 مالحظات الحالي إعادة التصنيف السابق 

  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

     
 ۳1كما في  الموحد المالي المركز بيان

2021ديسيمبر      

 المقدمة الدفعات تصنيف اعادة

ت الواآل ممتلكاتال مشترياتل

 مدينة تجارية ذمم من معداتالو

 غير أخرى أصول الس  وأخرى

 .متداولة

وأخرى دائنة تجارية ذمم  184,744 49,455 234,199 

أخرى متداولة غير مطلوبات  5,300,765 )49,455( 5,251,310 

    

  5,485,509 - 5,485,509 المجموع

 
  عدم  مع  المقارنة  المختصر للفترة  الموحد  المرحلي النقدية  التدفقات  بيان  في  انعكست  قد  أعاله  الجداول  في  التصنيف  اعادة تأثيرات  ان

  في  المستخدم  النقد  صافي  أو   االستثمار  أنشطة   في  المستخدم  النقد  صافي  أو  ،  التشغيلية   األنشطة  من  الناتج  النقد  صافي  علس  تأثير  وجود
 .التمويلية   األنشطة

 

 

 

 

مارس 1۳فترة الثالثة أشهر المنتهية في     

 مالحظات الحالي إعادة التصنيف السابق 

  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

     

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف 

مارس 1۳الموحد للفترة المنتهية في      

 

 والبيع التشغيل مصاريف تقسيم تم - 2,651,140 (2,651,140) مصروفات تشغيل

 واإلدارية العمومية والمصروفات

 المتعلقة البنود الس  تفصيلي  بشكل

 ولعرض ؛ جنب الس با  جن بها

 الموجودات قيمة في  االنخفاض

 المالية غير والموجودات المالية

 أو الربح بيان في  منفصل بشكل

 بيان لعرض لالمتثال الخسارة

 لطبيعته مناسب بشكل الدخل

 - 1,351,087 (1,351,087) مصروفات بيعية وعمومية وادارية
الشبكة والتوصيل البيني ونفقات التشغيل 

 (3,215,154) (3,215,154) - األخرى
 (747,796) (747,796) - رواتب الموظفين والتكاليف المرتبطة بها

مخصص خسائر انخفاض القيمة )عكس( في 

 647 الموجودات المالية والموجودات األخرى

 

(647) 
 

- 

انخفاض قيمة الموجودات الماليةخسائر   - (38,630) (38,630) 

صافي  -ايرادات آخرى   (220,930) 220,930 - 
 اإليرادات لعرض تصنيفها اعادة تم

 المصروفات األخرى ؛ وتمويل /

 أساس علس  والتكاليف الدخل

 اجمالي ، بدال من الصافي وذلك

 رقم الدولي  المحاسبة لمعيار امتثاال

 38,291 38,291 - ايرادات آخرى
بالصافي  -)خسائر( /  ايرادات  أخرى   - (259,221) (259,221) 

لصافي تكاليف التموي  (441,102) 441,102 - 
 (483,658) (483,658) - تكاليف التمويل
 42,556 42,556 - ايرادات التمويل

  (4,663,612) - (4,663,612) المجموع




