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Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي 

  2019يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً   28إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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المصرح  عدد االسهمسعر السهم اإلسمي، وعلى ب والمتعلقةبعد تاريخ التقرير  الالحقةعلى األحداث  لإلطالع( 27) رقم يرجى الرجوع إلى إيضاح* 
.منهابه والمدفوع بالكامل 

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

  2019 2018 2019 2018 

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

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

    
  

  15,122,136   14,508,119   7,439,478        7,316,226  4 اإليرادات

      

 (6,121,540)  (5,235,367)  (2,974,464)     (2,604,411)   مصروفات تشغيل

 (2,980,185)  (2,955,568)  (1,512,674)     (1,563,951)   مصروفات بيع وعمومية وإدارية

 (4,058,299)  (4,241,537)  (2,012,164)     (2,094,069)   إستهالك وإطفاء

 (897,949)  (1,049,081)  (474,206)        (529,251)   صافي تكاليف تمويل

الشهرة وموجودات مالية  تدنيخسارة 

  2,102   444  1,983  599  وموجودات أخرى

  161,724   348,382         (66,055)           157,847  5 صافيبال – )مصاريف( أخرى /إيرادات 

حصة من نتائج شركات زميلة وشركات 

  191,127   21,885  210,126           18,232  10 بالصافي من الضريبة -مشروع مشترك 

 (281,733)  (252,330)      (143,799)        (127,444)  6 إمتيازات ورسوم 

      

  1,137,383   1,144,947      468,225   573,778  الربح قبل ضريبة الدخل

 (262,029)  (167,110)      (145,000)   (64,039) 15 ضريبة الدخل

      

 875,354 977,837 323,225 509,739  ربح الفترة

      

      الربح المنسوب إلى:

 688,921  841,167   202,874   420,701  مساهمي الشركة األم

 186,433  136,670   120,351   89,038  غير المسيطرةحقوق الملكية 

  509,739 323,225 977,837 875,354 

      العائد األساسي والمخفض للسهم

 0،22 0،26 0،06 0،13 7 )منسوب لمساهمي الشركة األم( 

      * )لاير قطري لكل سهم(



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصر الموحد المرحلي  بيان الدخل الشامل

  2019يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً   28إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 يونيو 30

    لفترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

  2019 2018 2019 2018 

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

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

      

 875.354 977,837  323.225 509,739  ربح الفترة

      

      بنود الدخل الشامل األخرى 

      الخسارةالبنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 

الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق  الجزء

 (4,424)  11 (4,354) 21 النقدي

 

291 

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

 (26,875)  668 (3,363) 21 للشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك

 

2.752 

 (601.540)  350,337 (791.485) 255,702 21 أجنبيةفروقات من تحويل عمالت 

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 
      الخسارة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات حقوق الملكية 

  2,825  (41.504)  9,694 21 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 

(80.742) 

 4.886  247 1.312 (275) 21 صافي التغيرات في القيمة العادلة إلحتياطي منافع الموظفين

بالصافي  –األخرى  لخسارة الشاملة(ا) بنود الدخل الشامل

 322,110 (830.998) 257,404  من الضريبة

 

(674.353) 

 201.001 1,299,947 (507.773) 767,143  إجمالي الدخل الشامل للفترة

      :إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى

 140.886  1,123,825 (507.039)  649,996  مساهمي الشركة األم

 60.115  176,122 ( 734)  117,147  المسيطرة حقوق الملكية غير

  767,143 (507.773) 1,299,947 201.001 
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 بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي 

  2019 يونيو 30كما في 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً   28إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 إيضاح 

 )مدققة( )مراجعة(  

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    المـوجـودات

    الموجودات غير المتداولة

 27,207,493  26,101,167  8 ممتلكات وآالت ومعدات

 26,656,686  26,354,877  9 موجودات غير ملموسة وشهرة

 --  5,685,200  )أ(3 موجوداتحق إستخدام 

 52,802  48,771   إستثمارات عقارية

 2,146,946  2,101,833  10 إستثمارات في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك

 947,237  931,597  11 أدوات حقوق الملكية –موجودات مالية 

 858,994  709,599   موجودات غير متداولة أخرى

 569,892  646,893   موجودات ضريبة مؤجلة

 151,806  162,992   وتكاليف عقودموجودات 

 58,591,856 62,742,929  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    

    الموجودات المتداولة

 643,061  620,026   مخزون

  312,070  309,168    قودموجودات وتكاليف ع

  8,233,543  8,211,903   مدينة وأخرى  ذمم تجارية

 17,493,273  11,547,082  12 أرصدة لدى بنوك ونقد 

   20,688,179  26,681,947 

 25,672 13,537  برسم البيعمحتفظ بها موجودات 

 26,707,619 20,701,716  إجمالي الموجودات المتداولة

 85,299,475 83,444,645  إجمالي الموجودات

    

    حقوق الملكية 

  3.203.200  3,203,200 13 رأس المال

  12.434.282  12,434,282        إحتياطي قانوني

  606,299  566,044              إحتياطي القيمة العادلة

  22,031  21,956                إحتياطي منافع الموظفين

  (7,805,451) (7,494,319)  14 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 

 1,252,304  1,252,304           إحتياطيات قانونية أخرى

  12,496,038  12,331,838         أرباح مدورة

  22,208,703 22,315,305  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

  5,968,984 5,586,187  المسيطرة حقوق الملكية غير

  28,177,687 27,901,492  إجمالي حقوق الملكية





 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

  المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2019يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً   28إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم 

 إحتياطي قانوني رأس المال 

إحتياطي القيمة 

 العادلة

إحتياطي منافع 

 إحتياطي تحويل الموظفين

إحتياطيات قانونية 

 اإلجمالي مدورةأرباح  أخرى

حقوق ملكية غير 

 مسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

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

           

 28,177,687 5,968,984 22,208,703 12,496,038 1,252,304 (7,805,451)  22,031 606,299 12.434.282 3.203.200  2019يناير  1كما في 

           :المحاسبية السياسات في التغيرأثر  

 للتقارير الدولي للمعيار المبدئي التطبيق على تعديالت

 (246,384) (10,811) (235,573) (235,573) -- -- -- -- -- -- )أ(( 3)إيضاح  (16) رقم المالية

 27,931,303 5,958,173 21,973,130 12,260,465 1,252,304 (7,805,451) 22,031 606,299 12,434,282 3,203,200  2019يناير  1معّدل كما في الالرصيد 

 977,837 136,670 841,167 841,167 -- -- -- -- -- -- فترةربح ال

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

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

استثمارات بالقيمة العادلة  من  من المحققة األرباح

 األرباح إلى تدويرها المعادخالل بنود الدخل الشامل 

 -- -- -- 11,856 -- -- -- (11,856) -- -- المدورة
تعامالت مع مساهمي الشركة األم، مدرجة مباشرة 

           حقوق الملكية في

 (800,800) -- (800,800) (800,800) -- -- -- -- -- -- (16)إيضاح   2018توزيعات أرباح لسنة 

تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، مدرجة 

     -- -- -- -- -- -- مباشًرة في حقوق الملكية

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

تابعة التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة 

 20,825 -- 20,825 20,825 -- -- -- -- -- -- في شركة زميلة 

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

المجموعة، تدرج مباشرة  معامالت مع غير مالكين

           في حقوق الملكية

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

 27,901,492 5,586,187 22,315,305 12,331,838 1,252,304 (7,494,319) 21,956 566,044 12,434,282 3,203,200 2019 يونيو 30 فيكما 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 )تتمة( المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2019يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً   28إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم 

 قانوني إحتياطي رأس المال 

القيمة  إحتياطي

 العادلة

منافع  إحتياطي

 الموظفين

تحويل  إحتياطي

 عمالت أجنبية 

إحتياطيات 

 اإلجمالي أرباح مدورة قانونية أخرى

حقوق الملكية غير 

 المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

 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 ألف لاير 

           

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

           أثر التغير في السياسات المحاسبية:

تعديالت على التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 225,540  (4,004) 229,544 229,544 -- -- -- -- -- -- (28)إيضاح  )معدّل(( 15رقم )

تعديالت على التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

  (38,303)  (17,320)  (20,983) 99,835 -- -- -- (120,818) -- -- (28)إيضاح  )معدّل(( 9رقم )

 29,772,347  6,510,948 23,261,399 12,330,352 1,202,508 ( 6,298,501) ( 12,497) 402,055 12,434,282 3,203,200 (28)إيضاح  2018يناير  1كما في  معدّلال الرصيد

 875,354 186,433 688,921 688,921 -- -- -- -- -- -- ربح الفترة

  (674,353)  (126,318)  (548,035) -- --  (474,305) 2,446  (76,176) -- -- بنود الدخل الشامل األخرى

 201,001  60,115 140,886 688,921 --  (474,305) 2,446  (76,176) -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

تعامالت مع مساهمي الشركة األم، مدرجة مباشرة في 

           حقوق الملكية

 (1,121,120) -- (1,121,120) (1,121,120) -- -- -- -- -- -- (16)إيضاح  2017توزيعات أرباح لسنة 

مباشًرة في تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، مدرجة 

           حقوق الملكية

 56,956 61,396 (4,440) (4,440) -- -- -- -- -- -- التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

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

لشركة تابعة في تغيرات في حصص الملكية غير المسيطرة 

 1,363 -- 1,363 1,363 -- -- -- -- -- -- شركة زميلة

 (263,383) (263,383) -- -- -- -- -- -- -- -- 2017توزيعات أرباح لسنة 

معامالت مع غير مالكين المجموعة، تدرج مباشرة في 

           حقوق الملكية

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

 28,608,739 6,332,540 22,276,199 11,893,187 1,202,508 (6,772,806) (10,051) 325,879 12,434,282 3,203,200 (28)مراجعة( )معدلًة( )إيضاح  2018يونيو  30في كما 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصر الموحد المرحليبيان التدفقات النقدية 

  2019يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً   28إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة  إيضاح 

  2019 2018 

 )مراجعة(  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  
    األنشطة التشغيلية

 1.137.383 1,144,947  الربح قبل ضريبة الدخل

    تعديالت:

 4.058.299 4,241,537  إستهالك وإطفاء  

  (11.273) (12,674)  إيرادات توزيعات أرباح  

 (2.102) (444)  وموجودات أخرى موجودات ماليةشهرة وخسارة تدني   

 (379) (466)  من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ربح  

 (5.051) 2,104  التغير بالقيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

  (235.969) --  ربح من فقدان السيطرة على شركة تابعة  

 (11.763) (40,659)   ربح من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

 897.949 1,049,081  صافي تكاليف تمويل  

  105.804 90,182  مخصص لمنافع الموظفين  

  110.770 127,564  مخصص للذمم التجارية المدينة  

 (191.127) (21,885) 10 بالصافي من الضريبة –حصة من نتائج شركات زميلة وشركات مشروع مشترك   

  5.852.541 6,579,287  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

    

    التغيرات في رأس المال العامل:

  71,711 23,035  التغير في المخزون  

 (203,929)  (297,368)  التغير في الذمم التجارية المدينة واألخرى  

 (104,860)  (8,284)   التغير في موجودات وتكاليف عقود

 (801,934)  (775,689)  التغير في الذمم التجارية الدائنة واألخرى

 (63,682)  324  مطلوبات عقود التغير في

    

 4.749.847 5,521,305  التشغيلالنقد من عمليات 

 (1.011.660) (1,069,522)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (193.609) (90,304)  منافع موظفين مدفوعة

  (404.410) (382,950)  ضريبة دخل مدفوعة

 3.140.168 3,978,529  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 )تتمة( بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي

  2019يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً   28إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  إيضاح 

  2019 2018 
 )مراجعة(  

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  
    ستثماريةاألنشطة اإل

 (1.703.456) (2,226,904)  على ممتلكات وآالت ومعدات اإلستحواذ

 (1.209.026) (287,123)  اإلستحواذ على موجودات غير ملموسة

 (7,535) --  أدوات حقوق الملكيةإستثمار إضافي في 

 (1.451) --  في شركات زميلةإستثمار 

 99.736 79,574  متحصالت من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 5.160 18,604  متحصالت من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   17.139   (64,263)  الحركة في الودائع المحتجزة

 474.857 34,642  الحركة في الودائع قصيرة األجل

 42.580 (154,644)  الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

 174.729 75,150  توزيعات أرباح مستلمة 

 175.499 171,581  فوائد مستلمة

 (1.931.768) (2,353,383)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

    

    األنشطة التمويلية

 56.956 --  متحصالت من حقوق إصدار شركة تابعة

 -- (947)  على حقوق ملكية غير مسيطرة إلستحواذا
 2.179.583 4,115,807  متحصالت من قروض وتسهيالت 

  (3.619.898) (9,710,918)  سداد قروض وتسهيالت

 -- (604,935) 20 إيجار لمدفوعات رئيسية عناصر
  (2.463) (12,977)  إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة

  (1.121.120) (800,800)  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم

  (263.383) (547,034)  مدفوعة لمساهمات حقوق ملكية غير مسيطرة توزيعات أرباح

 330.200 (152,814)  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

 (2.440.125) (7,714,618)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

 (1.231.725) (6,089,472)  صافي التغير في النقد وشبه النقد

 273.334 (66,769)  أثر التغير في تقلبات سعر الصرف

 17.095.602 16,533,142  يناير 1النقد وشبه النقد كما في 

 16.137.211 10,376,901 12 يونيو 30النقد في النقد وشبه 
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 الصادر عنها التقرير الشركة .1

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

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

 

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

 . 1998 لسنة( 21) رقم

 

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

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

 

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

 .2015 يوليو

 

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

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

 .المطبق التنظيمي العمل وإطار( اإلتصاالت قانون) 2006 لعام( 34) رقم قانون بموجب اإلتصاالت تنظيم هيئة تنظمها الشركة

 

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

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

 

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

 قامت(. الحوكمة دليل) الرئيسية السوق في المدرجة القانونية والهيئات للشركات الحوكمة قانون ذلك في بما الصلة ذات والتشريعات المالية

 .الحوكمة دليل لمتطلبات لإلمتثال المناسبة الخطوات بإتخاذ المجموعة

 

 قرار حسب 2019 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة للمجموعة المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات إصدار على الموافقة تمت

 . 2019 يوليو 29 في الصادر المجموعة إدارة مجلس

 

  عداداإلأساس  .2

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 2019يونيو  30 المنتهية في ستة أشهرالموحدة المرحلية لفترة التم إعداد البيانات المالية المختصرة  ( 34وفقا

 "التقارير المالية المرحلية". 

 

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

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

 

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

الستة أشهر المنتهية . باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة 2018ديسمبر  31أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31لن تكون بالضرورة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  2019يونيو  30في 

 

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

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

ي الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المستخدمة ف

 (.3)رقم هو مذكور في إيضاح ستثناء ما إ، ب2018ديسمبر  31ية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في البيانات المالية السنو

 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

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

بعض المعايير  ما يخص تطبيق، كما ينطبق ذلك على اإليضاحات، فيما عدا 2018ديسمبر  31السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .دناهأكما هو موضح  الجديدة والمعدّلة التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحالية
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال .3

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة تطبيق  3،2

 المعايير الجديدة والمعّدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة (أ

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

والمتعلق بتحديد  (،4) رقم المالية تقاريرلل الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسيرو ،إليجاراتا ،(17) رقم الدولي المحاسبي المعيار ذلك في بما

 رقم القياسية فسيراتالت ولجنة - التشغيلية اإليجار عقود (15فسيرات القياسية رقم )ولجنة الت,إيجار، عقد على يحتوي الترتيب كان إذا فيما

إيضاح رقم  في الجديدة المحاسبية والسياسات المعيار هذا تطبيق تأثير توضيح تم. اإليجار لعقد القانونية المعامالت جوهر وتقييم (،27)

 .()أ(3)

 المعّدلة المعايير (ب

 

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

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

 المواد بتعريف المتعلقة التعديالت 

 العمل تعريف لتوضيح تعديالت 

 ( عقود 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :)التأمين 

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

 المستثمر من بالموجودات المساهمة أو بيع بمعالجة تتعلق( 2011) مشتركة ومشاريع زميلة شركات في اإلستثمارات

 .المشترك مشروعه أو الزميلة شركته إلى

 ( 8( و)1) رقمومعايير المحاسبة الدولية  ، (14و) (6( و)3( و)2) رقم المالية للتقارير ةالدولي ريياالمع على التعديالت

 (22و) (20و) (19)و (12) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقمو (38و) (37( و)34و)

 الذي المكان تحديدأول اإلطار من واإلقتباس يهإل بالمشار يتعلق فيما التصريحات هذه لتحديث( 32ولجنة تفسير المعايير )

 .المفاهيمي اإلطار من مختلف إصدار إلى فيه يشيرون

 

  السياسات المحاسبية الهامةالتغير في  . )أ( 3

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

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

 يسريوالذي  2016 يناير في (16رقم ) المالية تقاريرلل الدولي المعيار إصدار تم. 2019 يناير 1 المبدئي في التطبيق تاريخ وذلك في الصلة، ذات

 عقود بجميع عترافاإل وجوب على ينص( 16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار. 2019 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات مفعوله

 عقد أن أو أقل أو شهراً  12 المدة إال أذا كانت للمجموعة، المالي المركز بيان في عام بشكل بها المرتبطة التعاقدية لتزاماتواإل والحقوق اإليجار

 اإليجار عقود في" اإليجارات" (17رقم ) الدولي المحاسبة معيار بموجب المطلوب التصنيف فإن وبالتالي،. أصل ذو قيمة منخفضةب يتعلق اإليجار

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

ً  المستقبلية اإليجار لمدفوعات الحالية لقيمةبشكل عام ا يعادل ما وهو المؤجر، األصل ستخدامإ في الحق رسملة  مباشرة، المنسوبة التكاليف إليها مضافا

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

 

 

 

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

 السلبي التعويض مع المسبق الدفع ميزات (9الدولي للتقارير المالية رقم ) تعديالت على المعيارال 

 المشروع وشركات الزميلة الشركات في اإلستثمارات (28) رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت 

 الشركات في األجل طويلة بالفوائد المتعلقة المشترك

 .المشترك المشروع وشركات الزميلة

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

 المعايير على  2017-2015 السنوية التحسينات دورة 

 المالية للتقارير الدولية

( 3) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت

 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار ،األعمال إندماج

 رقم الدولي المحاسبي والمعيار ،المشتركة الترتيبات( 11)

 رقم الدولي المحاسبي والمعيار، الدخل ضرائب(  12)

 .اإلقتراض تكاليف(  23)

  تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 (23رقم )

 عدم التيقن في معالجة ضريبة الدخل.
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال .3

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةالتغير في )أ(.   3

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

 .المعيار في المحددة اإلنتقالية األحكام بموجب به المسموح النحو على وذلك 2018 التقرير للفترة

 

 ستخدامإ كحق الف لاير قطري 5,681,942 قامت المجموعة باإلعتراف بمبلغ (،16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إلى اإلنتقال عند

 (16) رقم المالية للتقارير  الدولي المعيارب المبدئي عترافاإل أثر إن. اإليجار لمطلوبات قطريالف لاير   8375,476, ومبلغ مؤجرةموجودات 

 .أدناه موضح 2019 يناير 1 في كماالمختصرة الموحدة المرحلية  المالية البيانات على

 

 المتوسط معدل إن. للمستأجر اإلضافي قتراضاإل سعر ستخدامبإ المخصومة المتبقية اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة المطلوبات هذه قياس تم

 للتقارير الدولي معيارفصاح للاإل يتطلب . %7.75 كان 2019 يناير 1 في اإليجار مطلوبات على المطبق للمستأجر اإلضافي قتراضلإل المرجح

 مطلوباتمع  2018 ديسمبر 31 في بيان المركز المالي خارج للمطلوبات تسويةإجراء  يتم. التسوية عرضمن المجموعة  (16) رقم المالية

 :التالي النحو على ،2019 يناير 1 من إعتباراً  اإليجار

 

 
 ألف لاير قطري

  
  

 3,978,767 2018 ديسمبر 31 في التشغيلي اإليجار تعهدات

 1,820,528 الرصيد اإلفتتاحيضمن  ةمشمولالغير  التشغيلي اإليجار تعهداتيضاف: 

 

 2018 ديسمبر 31 فيالمعدّل  التشغيلي اإليجار تعهدات
 

5,799,295 

  

 4,183,172 2019 يناير 1 في اإلضافي قتراضاإل معدل باستخدام المخصوم
 887,538 2018 ديسمبر 31 في بها المعترف التمويلي اإليجار إلتزامات :يضاف
 )43,181( القصير المدى على اإليجار عقود: يطرح
 )403( ذات القيمة المنخفضة للموجودات إيجار عقود: يطرح
 453,976 إستخدامها المؤكد واإلقصاء التمديد خيارات :(يطرح/ ) يضاف
 (4,265) سعر أو مؤشر أساس على المتغيرة اإليجار مدفوعات: يطرح

 5,476,837 2019 يناير 1 في بها المعترف اإليجار مطلوبات

  

  المكونة من : 

 4,760,079 متداولةالغير  اإليجار مطلوبات

 716,758 متداولةال اإليجار مطلوبات

حق بموجودات قامت المجموعة بإستخدام منهجاً مجمعاً عند اإلعتراف  .لعدّ م   رجعي أساس على ستخداماإل بحق المرتبطة الموجودات قياس تم

ً  مطبقة الجديدة القواعد كانت لو كما ستخداماإل حق بعض موجودات قياس تماإلستخدام.   مطلوبات يعادل بمبلغ اآلخر البعض قياس تم حين في ،دائما

ً  تعديله وتم ،يجاراإل فترة  في كما بيان المركز المالي في به المعترف اإليجار هذابـ تتعلق مستحقة أو مسبقاً  مدفوعة تأجير مدفوعات أي بمقدار أيضا

 .المبدئي التطبيق تاريخ في ستخداماإل حق موجودات تعديل تتطلب مرهقة تأجير عقود هناك تكن لم. التقرير

 :التالية الموجودات بأنواع به المعترف الموجودات ستخدامإ في الحق يتعلق

 2019يناير  1 2019 يونيو 30 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 1,856,145  1,943,230  األراضي والمباني

 3,641,902  3,593,971  موجودات التبادل والشبكة

 132,233  96,281  أجهزة المشتركين ومعدات أخرى

 51,718  51,662  (IRU) لغاءلإل القابلة غير االستخدام حقوق

 5,681,942 5,685,200 اإلستخدام حق إجمالي موجودات
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال .3

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةالتغير في )أ(.   3

 ستخدامإ حق إلىلاير قطري ألف   879,557  بقيمة والمعدات واآلالت الممتلكات تصنيف بإعادة المجموعة قامت ،نتقالاإل تاريخ في كما

 490,095، بلغت اإلضافات على موجودات حق اإلستخدام مبلغ 2019يونيو  30. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في (8 رقم إيضاح) موجودات

 .لاير قطري لفأ 538,586 مبلغ ماالستخدا حق موجوداتوإطفاء  استهالك قيمة بلغت حين فيألف لاير قطري. 

 

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

 

 
 )زيادة )نقص

 ألف لاير قطري 
  بنود البيان المالي

 5,681,942 موجودات إستخدام حق

 (879,557) والمعدات واآلالت الممتلكات

 31,101 مؤجلة ضريبة موجودات

 (297,223) موجودات غير متداولة أخرى

 (203,579) وأخرى مدينة تجارية ذمم

 (235,573) مدورة أرباح

 (10,811) المسيطرة غير الملكية حقوق

 5,476,837 مطلوبات إيجار

 (709,569) أخرى متداولة غير مطلوبات

 (188,200) وأخرى دائنة تجارية ذمم

 

أشهر المنتهية  الستةلفترة  المرحلي الموحد المختصر الخسارة أو حالرب بيان في التالية البنود علىأدى إلى التأثير المحاسبية السياسة في رالتغيإن 

  : 2019 يونيو 30في 

 

 
 )زيادة )نقص

 ألف لاير قطري 
  بنود البيان المالي

 428,100 تشغيل مصروفات

  46,522  وإدارية عمومية بيع، مصروفات

 (419,909) وإطفاء إستهالك

 (170,311) تمويل تكاليف صافي

 (571)  بالصافي – أخرى)مصاريف(  / إيرادات

 22,643 الدخل ضريبة

 (93,526) الفترة ربح

  

 (67,505) األم الشركة مساهمي إلى المنسوب الربح

 (26,021) المسيطرة غير الملكية حقوق إلى المنسوب الربح

  

 

 رقمالمعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيقل كنتيجة 2019 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة الواحد للسهم 02،0 بمقدار السهم ربحية نخفضتإ

 .(27رقم )إيضاح  (16)
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال .3

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةالتغير في )أ(.   3

 2019 يناير 1 في المفعول سارية المحاسبية السياسات -اإليجار عقود (16رقم ) المالية لتقاريرل الدولي المعيار

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

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

 :كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم محدد، صلأ ستخدامإ

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

 ؛فعندها ال يمكن تحديد األصل جوهري بديل حق المورد لدى كان إذا الصفات التي تجعله منفصل بشكل ملموس.

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

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

 الحق للمجموعة يكون ،المحدد األصل ستخدامإ غرض كيفية بشأن القرار يكون عندما نادرةال حاالتبعض ال في. وغرض إستخدام األصل

 :كان إذا األصل ستخدامإ توجيه في

 أو ؛ األصل تشغيل في الحق للمجموعة.   1

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

 

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

ً  تحديدها تم التي عقودلل  فقط( 16رقم ) المالية تقاريرلل الدولي المعيار تطبيق تم ، ذلك على وبناءاً   تقييم إعادة يتم لم. إيجار عقود أنها على مسبقا

 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير( و17) رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب إيجار كعقود تحديدها يتم لم التي العقود

 العقود على (16) رقم المالية تقاريرالدولي لل المعيار بموجب اإليجار عقد تعريف تطبيق تم لذلك،. إيجار عقد تشكل كانت إذا ما حول (4) رقم

 .2019 يناير 1 بعد أو في تغييرها تم التي أو المبرمة

 

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

 .قتراضاإل ألغراض كضمان المؤجرة الموجودات ستخدامإ يجوز ال وبالمقابل تعهدات أي التأجيرية تفاقياتاإل هذه تفرض ال. سنة 20 إلى سنتين

 

 قياس يتم. اإليجار بدء تاريخ في اإليجار بموجودات حق إستخدام ومطلوبات المجموعة تعترف ،(16) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار بموجب

ً الموجودات  إستخدام في الحق  أو في إجراؤها تم إيجار مدفوعات ألي لةالمعدّ  اإليجار لمطلوبات المبدئي المبلغ على يشتمل والذي بالتكلفة، مبدئيا

 الموقع أو األساسي األصل ستعادةإل أو األساسي األصل وإزالة تفكيكل هاتقديرأو تم  مباشرة مبدئية تكاليف أي إلى باإلضافة البدء، تاريخ قبل

ً  عليه، يوجد الذي ً  ستخداماإل حق قيمة إستهالك يتم. تأجير حوافز أي منه مطروحا  نهاية إلى البدء تاريخ من الثابت القسط طريقة ستخدامبإ الحقا

لهذه الموجودات بنفس األسس المستخدمة  المقدر اإلنتاجي العمر تحديد يتم. اإليجار عقد مدة نهاية أو األصل إستخدام في حقلل اإلنتاجي العمر

 من وتعديلها ، وجدت إن القيمة، تدني بخسائر دوري بشكل الموجودات إستخدام في الحق تخفيض يتم ذلك، إلى ، باإلضافة للممتلكات والمعدات

 .اإليجار على إلتزامات التعديالت بعض إجراء أجل

 

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

. اإليجار مدة فترة مدى علىيتم إستخدامه  للمجموعة اإلضافي قتراضاإل معدل فإن بسهولة، المعدل ذلك تحديد يمكن لم إذا اإليجار، أو عقد في

 .خصم كمعدل اإلضافي قتراضاإل معدل المجموعة تستخدم عام، بشكل

 

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

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

 .الخيار هذا ممارسة

 

 :يلي ما اإليجار مطلوبات قياس في المدرجة اإليجار مدفوعات تشمل

 و ،ثابتة مدفوعات أ. 

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

 .المبكر اإلنهاء عدم من معقول يقين على المجموعة تكن لم ما
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال .3

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةالتغير في )أ(.   3

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

قامت  إذا أو المتبقية، القيمة ضمان بموجب دفعه المتوقع للمبلغ المجموعة تقيم في تغيير هناك كان إذا معدل،ال أو مؤشرال في تغيير عن الناشئة

 .اإلنهاء أو التمديد أو الشراء خيار ستمارس كانت إذا وذلك تقييمالمجموعة بتغيير ال

 

 ضمن تسجيلها يتم أو ،لموجودات حق اإلستخدام الدفترية القيمة على تعديل على إجراء يتم الطريقة، بهذه اإليجار مطلوبات قياس إعادة يتم عندما

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

 

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

 بحق الخاصة بالموجودات عترافاإل عدم المجموعة ختارتإ. المرحلي الموحد المختصر المالي المركز بيان في اإليجار، مطلوبات منفصل

 اإليجار عقود أو أقل، أو شهراً  12 إيجار مدة لها التي األساسية الموجودات فئات لجميع األجل قصيرة اإليجار لعقود اإليجار ومطلوبات االستخدام

 الثابت القسط أساس على كمصروف العقود بهذه المرتبطة اإليجار بمدفوعات المجموعة تعترف. ذات القيمة المنخفضة األساسية الموجودات ذات

 .اإليجار فترة مدى على

 

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

 .واحد تأجير كمكون المؤجرة المرتبطة بها

 

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

 

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

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

 إعتباراً  للمستأجر اإلضافي قتراضاإل معدل ستخدامبإ خصمها وتم المتبقية، اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة اإليجار مطلوبات قياس تم. (17)

 :بأي من التالي اإلستخدام أصل حق  قياس يتم. 2019 يناير 1 من

 اإلقتراض معدلة بإستخدام مخصوم البدء، تاريخ منذ تطبيقها والتي تم ( 16معيار الدولي للتقارير المالية رقم )على اليمتها الحالية بناءاً ق .أ

 .المبدئي التطبيق تقديم تاريخ في للمستأجر اإلضافي

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

 .اإليجار عقد أساس حق اإلستخدام وذلك على أصل لتحديد أعاله المذكور المنهج المجموعة طبقت

 

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

 .(17رقم ) الدولي المحاسبة معيار بموجب تشغيلية إيجار عقود أنها

 

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

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

 .(36بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) القيمة تدني مراجعةلقيام بل

 .شهراً  12 عن مدتها تقل التي اإليجار عقود حق اإلستخدام بموجودات ومطلوبات اإلعتراف عدم إستثناء طبقت .ج

 .المبدئي التطبيق تاريخ في صلاأل الحق في إستخدام قياس من األولية المباشرة التكاليف ستبعادإ .د

 

ً  المجموعة طبقت  :اإليجار عقد أساس على التالية العملية البدائل أيضا

 .القيمةمنخفضة  بأنها هامتقي التي تم اإليجار لعقود بالنسبة عقود اإليجار مطلوباتو الموجوداتبحق إستخدام  عترافاإل عدماإلستثناء ب قيطبت .أ

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

 

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

 الدولي المحاسبة معيار بموجب ومطلوبات اإليجار لموجودات الحالية بالقيمة 2019 يناير 1 في اإليجار لموجودات حق اإلستخدام ومطلوبات

 .2019 يناير 1 قبلمباشرة  ، (17رفم )

 

  



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصرة الموحدة المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية

  2019يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

 

- 15 - 

 

 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال .3

 )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية التغير في )أ(.   3

 كمؤجر (ج
ً  تختلف ال المقارنة الفترة في كمؤجر المجموعة على المطبقة المحاسبية السياسات ً  إختالفا  (.16) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار عن جوهريا

ً  اإليجار عقود حتساببإ المجموعة قامت ،بناءاً الى ذلك  غير وهي ،التطبيق المبدئي تقديم تاريخ من (16) رقم المالية قاريرللمعيار الدولي للت وفقا

 اإليجار عقود ستثناءبإ كمؤجر، فيها تعمل التي اإليجار لعقود (16) رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار إلى اإلنتقال عند تعديل أي بإجراء ملزمة

 .الباطن من

 

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

ً لذلك  تمويلي، إيجار عقد أنه على تصنيفه ً في بعض المجموعة تنظر. تشغيلية كإيجارات األخرى اإليجارات جميع تصنيف يتموخالفا  أيضا

 .لألصل االقتصادي العمر من اً أساسيجزء اإليجار عقد تقييم من جزء كان إذا ما مثل المؤشرات،

 

 ال. سنة 15 و  2 بين تتراوح تأجير مدة لها والتي ،األبراج مشاركة بترتيبات أساسي بشكل المجموعة أبرمتها التي التشغيلية اإليجار عقود تتعلق

 .للمجموعة بالنسبة كبيرة مخاطرة تمثل ال المضمونة غير المتبقية والقيم التأجير، فترة نتهاءإ عند األصل شراء خيار للمستأجر يتوفر

 

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

 

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

 عقد كان إذا. بالرجوع الى األصل المؤجر وليس الرئيسي اإليجار عقد عن اإليجار من الباطن بالرجوع الى حق اإلستخدام الناشئ عقد تصنيف

 .تشغيلي إيجار عقد أنه على الباطن من اإليجار عقد تصنيف ويتم ،بتطبيق اإلعفاء المطلوبالمجموعة  تقوم األجل قصير إيجار عقد اإليجار

 

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

 .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على ،المرحلي الموحدالمختصر  الخسارة أو

 

 المخاطر وإدارة اتوالتقدير األحكام في التغير
 المالية البيانات إعداد في المستخدمة تلك معالمرحلية  الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه إعداد في المستخدمة الهامة والتقديرات األحكام تتوافق

 :أدناه الموضحة التغييرات ستثناءبإ ، 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة السنوية

 لزيادة الشروط هذه تستخدم. المجموعة في اإلستخدامحق  من مختلفة فئات عبر اإليجار عقود من العديد في واإلنهاء التمديد خيارات إدراج يتم .أ

 يتم التلقائي، للتجديد قابلة تكون التي أو المدة محددة غير اإليجار عقود فيها تكون التي الحاالت في. العقود إدارة حيث من التشغيلية المرونة

 .اإليجار لعقد المعقول والتجديد األعمال حالة اإلعتبار في األخذ مع اإليجار مدة تحديد

 دفعه المستأجر على يتوجب الذي اإلضافي قتراضاإل معدل يمثل الذي الخصم معدل باستخدام اإليجار لمدفوعات الحالية القيمة تحديد يتم .ب

 قتصاديةإ بيئة في اإلستخدام حقل مماثلة قيمة ذي أصل على للحصول ضرورية وتكون الموارد المالية مماثل، وبضمان مماثلة، مدةل لإلقتراض

 .مماثلة

رقم  المالية تقاريرلل الدولي المعيار متطلبات طبقت وقد المتشابهة خصائصها على بناءً  كمحفظةالموجودات  وتحديد بحساب المجموعة تقوم .ج

 .المحفظة تلك وتكوين حجم تعكس التي فتراضاتواإل التقديرات على (16)

 إلى المستقبلية التكاليف تقدير يستند. اإلستخدام تأهيل موجودات حقالمتعلقة بإعادة  المستقبلية للتكاليف كاملة المجموعة بمخصصات تعترف .د

مع األخذ في  نتظامبإ التقديرات هذه مراجعة تتم. المستقبلية المطلوبات لتقدير معقول أساس أنها اإلدارة تعتقد والتي  الحالية االقتصادية البيئة

 .األساسية فتراضاتاإل على جوهرية تغييرات أياإلعتبار 
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 اإليرادات .4

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

 2019 2018 2019 2018 

 )مراجعة( )مراجعة( 

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

     

 13,928,170  13,689,894 6,921,567  6,916,860 من تقديم خدمات إيرادات

 1,049,385  672,104  444,539  326,135         بيع معدات إتصال

 144,581  146,121  73,372   73,231           من إيجار معدات إيرادات

 7,316,226 7,439,478 14,508,119 15,122,136 

 

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

 2019  2018  2019  2018 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

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

        

 1,049,385  672,104  444,539  326,135 في وقت محدد

 14,072,751  13,836,015  6,994,939  6,990,091 على مدار الوقت

 7,316,226  7,439,478  14,508,119  15,122,136 
 

، والمتعلق بشكل رئيسي باإليرادات المؤجلة ، كإيرادات  2019يونيو  30تتوقع اإلدارة أن يتم احتساب سعر المعاملة المخصص للعقود غير المستوفاة في 

 خالل الفترة الالحقة.

 

  بالصافي -أخرى  )مصاريف( / إيرادات .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 2019 2018 2019 2018 
 )مراجعة( )مراجعة( 

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

  – )خسائر( /صرف عمالت أجنبية  أرباح

 (157,634)   51,564  (329,822)    (30,405) بالصافي

  11,273   12,674   169               9,982  توزيعات أرباحإيرادات 

  14,851   14,880   7,211            7,686  إيراد إيجار

  7,790  (5,724)   4,064           (2,344)  بالصافي – التغير في القيمة العادلة للمشتقات

بالقيمة  ستثماراتإل العادلة القيمة في التغير

  5,051  (2,104)   6,219           (627)   العادلة من خالل الربح و الخسارة

  280,393   277,092   246,104        173,555   متنوعة إيرادات

 157,847 (66.055)  348,382 161.724  
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 إمتيازات ورسوم .6

 

ً المصادر المحددة من صافي  (%12: 2018) %12 مان بنسبةلحكومة سلطنة ع  الدفع مستحقة ال متيازاإلرسوم حتسب ت   (1)  ومصروفات لإليرادات مسبقا

  .التشغيل

 دولة من عمليات المجموعة في تحققالمعلى صافي الربح ( %12،5: 2018) %12،5بنسبة  كرسوم صناعية تقوم المجموعة بوضع مخصص (2)

 قطر.

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

 رسوم قانونية أخرى. بند تحت

 للسهم العائد األساسي والمخفض .7

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

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

 

 األسهمعدد  وعلى اإلسمي، السهم سعرب والمتعلقةالتقرير  تاريخ بعد األحداث الالحقةعلى  لإلطالع (27) رقم إيضاح إلى يرجى الرجوع *
 ا.منه بالكامل والمدفوع به المصرح

 .والمخفضةعلى ربحية السهم األساسية  (16) المعيار الدولي للتقارير المالية تطبيقتأثير على  لإلطالع )أ(3  رقم إيضاحيرجى الرجوع إلى  *

 ومعداتآالت وممتلكات  .8

 

 

 

 

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

  2019 2018 2019 2018 
 )مراجعة( )مراجعة(  

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

 153,550  138,018  77,379  69,502 (1) إمتياز

 119,347  104,561  63,076  53,028 (2) رسوم صناعية

 8,836  9,751  3,344  4,914 (3) رسوم قانونية أخرى

  127,444 143,799  252,330 281,733 

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

 2019 2018 2019 2018 
 )مراجعة( )مراجعة( 
     

ربح الفترة المنسوب لمساهمي الشركة األم )ألف 

 688,921,921 841,167 202.874 420,701 لاير قطري(

 

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

 

3,203,200 

 

3,203,200 

العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال 

 06،0 13،0 *القطري(
 

26،0 

 

22،0 

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 29,474,307 27,207,493 السنة / صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة

 4,936,631 2,385,691 )أ( إضافات

 (113,716) (36,826) إستبعادات

 (137) (1,564) (9 رقم إلى موجودات غير ملموسة )إيضاح إعادة تصنيف

 -- 7,736 أخرى متداولة غير موجودات إلى تصنيف إعادة

 (5,982,369) (2,819,525) للفترة / للسنة  ستهالكإ

 (1,057,623) 237,719 تعديالت فروقات صرف عملة

 (49,600) -- السنة /خالل الفترة  القيمة تدني مخصص

 -- (879,557) ()أ( 3رقم  إيضاح) الحق في إستخدام الموجودات إلى المحول

 27,207,493 26,101,167 السنة / الدفترية في نهاية الفترةالقيمة 
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 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات .8

 إيضاحات
 ،2019 يونيو 30 في كما. البنك في قبلها من إيداعه تم لما مقابلة بقيمة عقارات إستالم بموجبه تم العراق، في المحلي البنك مع إلتفاق آسياسيل توصلت

 القانونية الملكية نقل تم حالياً،. قطري ريـال ألف 440,400 بلغت إجمالية بقيمة والسليمانية بغداد مدن في تقع ومباني أراضي قطع آسياسيل إستلمت

ً  القانونية، اإلجراءت من اإلنتهاء عند آسياسيل إسم تحت نقلها وسيتم آلسياسيل عالقة ذو طرف إلى الموجودات لتلك  على حصلت المجموعة بأن علما

 .القانونية اإلجراءات من اإلنتهاء عند ملكيتها نقل وسيتم المجموعة سيطرة تحت تقع الموجودات هذه بأن يفيد العالقة ذو الطرف من تعويض خطاب
 .الممتلكات هذه حالة لمراجعة خارجياً  مستشاراً  آسياسيل عينت العام، خالل

 والمعداتآالت و للممتلكات العادلة القيمة على للمجموعة التابعة الشركات إحدى حصلت ،2019يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  (أ)

 .لاير قطري مليون 159 بقيمة

 

 وشهرة موجودات غير ملموسة .9

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
 28,804,983 26,656,686 الفترة / السنة صافي القيمة الدفترية في بداية

 1,308,870 252,099 إضافات

 (3,040) (2,089) إستبعادات

 137 1,564 (8 رقم )إيضاح ومعدات وآالت ممتلكاتمن  إعادة تصنيف

 (2,010,000) (879,395) إطفاء للفترة / للسنة

 (1,434,504) 326,012 تعديالت فروقات عملة

 (9,760) -- السنة /تدني القيمة خالل الفترة 

 26,656,686 26,354,877 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 
 شروطعندما تستوفي  .والمعدات، اآلالت الممتلكاتتحت بند  قيد التنفيذ الرأسماليةاألعمال  ضمنغير القابلة لإللغاء  اإلستخداممبدئياً إدراج حقوق  يتم (أ(

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

 مشروع مشتركشركات و في شركات زميلةإستثمارات  .10

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

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

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

 1,129,156  1,100,514 الموجودات المتداولة

 2,966,360  3,302,542       الموجودات غير المتداولة

  (736,287) (772,550)         المطلوبات المتداولة

 (2,178,034) (2,501,261)     المطلوبات غير المتداولة

 1,181,195 1,129,245 صافي الموجودات

 965,751 972,588 الشهرة 

 2,146,946 2,101,833 القيمة الدفترية لإلستثمارات
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 )تتمة( في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك إستثمارات .10

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

 2019 2018 2019 2018 
 )مراجعة( )مراجعة( 

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

حصة من إيرادات الشركات الزميلة 

 891,739  463.176 337,841 وشركات المشروع المشترك 

 

896.603 

حصة من نتائج الشركات الزميلة 

بالصافي  –وشركات المشروع المشترك

 21,885  210.126 18,232 من الضريبة

 

 

191.127 

 
 

 أدوات حقوق الملكية –المالية الموجودات  .11

 2018ديسيمبر  31 2019 يونيو 30 

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

   

 الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة المحددة الملكية حقوق أدوات في إستثمارات

 840,505 )أ( األخرى

 

855,195 

 92,042 91,092 )أ( الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المقاسة مالية موجودات

 931,597 947,237 

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

 

 :مالحظة
 المال رأس وصناديق الخاصة األسهم وصناديق التحوط، محافظو اإلتصاالت، شركات في إستثمارات من للمجموعة المالية الموجودات تتكون (أ)

 .الخسارة أو الربح بيان خالل من عادلة بصورة التحوط صناديق في اإلستثمار تقييم يتم. اإلستثماري

 

 الملكية حقوق أدوات في ستثماراتاإل هذه تعيين المجموعة ختارتإ. ىاآلخر الشامل الدخلبنود  خالل من العادلة بالقيمة األخرى االستثمارات تقييم يتم

 وليست األجل طويلة إلى متوسطة استراتيجية ألغراض بها محتفظ االستثمارات هذه إن حيث القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في

 الخسارة أو الربح بيان في االستثمارات لهذه العادلة القيمة في األجل قصيرة بالتقلبات االعتراف أن اإلدارة تعتقد ، ذلك على عالوة. للمتاجرة محتجزة

ً  يكون لن المختصر الموحد المرحلي  .المجموعة إستراتيجية مع مالئما
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 النقد وشبه النقد .12

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

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2019 2018 
 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
 

  

 17,015,893 11,547,082 القيمة تدني مخصص من بالصافي – ونقد بنوك لدى أرصدة

 -- (249,817) سحب على المكشوف

 11,297,265 17,015,893 

 (52,563) (64,492)  تستحق بعد أكثر من ثالث شهور يطرح: ودائع محتجزة

 (826,119) (855,872) محتجزةيطرح: ودائع 

   

 16,137,211 10,376,901 المرحلي الموحد المختصر النقدية التدفقات بيان حسب النقد وشبة النقد

 

 البنوك من شديدة لرقابة تخضع البنوك هذه ألن اً نظر السداد عن عثرللت منخفضة ائتمانية مخاطر ذات أنها على البنوك لدى األرصدة تقييم يتم

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

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

وقيد مبلغ التدني  بتقييم الشركة إدارة قامت فقد ، للبنك الحالية االئتمانية والتصنيفات التاريخية السداد عن خبرة التعثر االعتبار في األخذ ومع

كمخصص  ( قطري لاير ألف 8,704: 2018) قطري لاير ألف 7,981 بمبلغ القيمة تدني بمخصص اإلعترافتم  وبالتالي ، القيمة في

 .خسائر متراكم لهذه األرصدة

 رأس المال .13

 2019 2018 

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

     المصرح به

     قطري للسهم ريـال 1 أسهم عادية بقيمة

 5.000.000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ديسمبر 31يونيو /  30في 

     المصدر والمدفوع بالكامل

     ريـال قطري للسهم 1أسهم عادية بقيمة 

 3.203.200 3,203,200 3,203,200 3,203,200 ديسمبر 31يونيو /  30في 

 المصرح االسهم عدد وعلى اإلسمي، السهم بسعر والمتعلقة التقرير تاريخ بعد الالحقة األحداث على لإلطالع( 27) رقم إيضاح إلى الرجوع يرجى
 .منها بالكامل والمدفوع به

 
  عمالت أجنبية  حتياطي تحويلإ .14

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

 . مسيطرة
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 ضريبة الدخل .15

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

 كما يلي:تظهر  المرحلي المختصر الموحدالربح أو الخسارة 

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

 2019 2018 2019 2018 

 )مراجعة( )مراجعة( 

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

 324.742 220,514 184.811 63,900 مصروفات ضريبة الدخل الحالية

     ضريبة الدخل المؤجلة

 (62.713)  (53,404)  (39.811) 139 متعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

 64,039 145.000 167,110  262.029 

 

 توزيعات األرباح .16

 يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة  

 2018 2019 :توزيعات أرباح مدفوعة

  )مراجعة(   

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

لاير  3.5: 2017لاير قطري للسهم ) 2.5بواقع  2018أرباح موزعة نهائية لسنة 

 1.121.120 800,800 قطري للسهم(

 

  وتسهيالت قروض .17

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 36,966,111 31,716,173 قروض وتسهيالت

 (206,750) (190,271) يطرح: تكاليف تمويل مؤجلة

 31,525,902 36,759,361 

 

 كالتالي: المرحلي تظهر في بيان المركز المالي المختصر الموحد

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 27,479,441 26,620,764  الجزء غير المتداول

 9,279,920 4,905,138 الجزء المتداول

 31,525,902 36,759,361 
 

لاير الف  32,478,827تبلغ نسب متغيرة تتضمن قروض وتسهيالت بنسب ثابتة والتي تسهيالت المجموعة وإن القيمة العادلة لقروض و

 (26رقم )إيضاح  لاير قطري(.الف  36,825,982: 2018) 2019يونيو  30قطري كما في 
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 منافع الموظفين .18

 

 ،"الظل أسهم" شكل على األجل طويلة وحوافز القطريين، الوطنيين للموظفين محدد مساهمة ومخطط الخدمة، نهاية منافع الموظفين منافع تمثل

 .نقداً  مدفوعة أسهم إلى تستند التي مدفوعاتبال تتمثل والتي

 سهم سعرعلى و ،معينة أداء أهداف تحقيق طريق عن المستحقة األسهم إلى المستندة النقدية المدفوعات عن الناتجة الدفترية بالقيمة لتزامإلا تحديد يتم

 .شركةلل

 .العادلة قيمتها تقارب للمدفوعات السهمية النقدية التسوية عن الناشئة للمطلوبات الدفترية القيمة فإن التقرير، تاريخ في كما

 

 أخرى و دائنة ذمم تجارية .19

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
  

 3,456,452  3,090,582   ذمم تجارية دائنة

 6,827,135  6,920,789  مصاريف مستحقة الدفع

 375,234  323,067  فائدة مستحقة الدفع

 3,067  3,851  ربح مستحق الدفع مقابل إلتزام تمويل إسالمي

 414,028  278,449  رسوم تراخيص مستحقة الدفع

 470,024  527,814  بالصافي – مبالغ مستحقة لشركات إتصاالت دولية

 83,273  113,405  صافي القيمة العادلة السالبة لمشتقات

 177,969    -  (أ)مطلوبات اإليجار التمويلي 

 76,544  62,557  التسوية النقدية للمدفوعات السهمية

 1,446,625  1,098,728  مطلوبات أخرى

 12,419,242 13,330,351 

 (.20 رقم (، تم إعادة تصنيف مطلوبات اإليجار التمويلي إلى مطلوبات عقود )إيضاح16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (أ)

 

 أيجار مطلوبات .20

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
 -- -- السنة /في بداية الفترة 

 -- 4,589,299 ( 16التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 --  887,538         إعادة التصنيف إلى مطلوبات اإليجار التمويلي

 -- 490,095 السنة  /إضافات خالل الفترة 

 --  213,910         مصروف الفائدة على مطلوبات العقود

 -- (604,935) اإليجارالعنصر الرئيسي لمدفوعات 

 -- (41,083)        العقود مطلوباتدفع جزء من الفائدة على 

 -- 29,930 عملة فروقات تعديالت

 5,564,754 -- 

   

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 -- 4,698,309 الجزء غير المتداول

 -- 866,445 الجزء المتداول

 5,564,754 -- 
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 )تتمة( أيجار مطلوبات .20

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

 للمجموعة.

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

  تحليل تاريخ اإلستحقاق

 -- 1,170,533 ال تزيد عن سنة

 -- 4,279,104 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 -- 2,000,424 سنواتتزيد عن خمس 

 -- (1,885,307) مؤجلة تمويل تكاليفيطرح: 

 5,564,754 -- 

 

 األخرى الشامل الدخل بنود  .21

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

 2019 2018 2019 2018 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري قطريألف لاير  

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 
     الخسارة

     تحوطات التدفق النقدي

 321 (4,454) 13 (4,372) ناشئة خالل الفترة  ربح )خسائر( /

 (30)  30 (2)  18 أثر الضريبة المؤجلة

 (4,354) 11 (4,424) 291 

حصة من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات 

 (3,363) التدفق النقدي

 

668 (26,875) 2.752 

     عمالت أجنبية  إحتياطي تحويل

 (601.540)  350,337 (791.485) 255,702 العمليات األجنبية -فروق صرف عمالت أجنبية 

الحقاً إلى الربح أو البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها 
     الخسارة

     إحتياطي القيمة العادلة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في 

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود 

 (80.742) 2,825 (41.504) 9,694 الدخل الشامل االخرى

     إحتياطي منافع موظفين

 6.649 247 1.247 (275) منافع موظفين صافي الحركة في إحتياطي

 (1.763) -- 65 -- أثر ضريبة الدخل المؤجلة

 (275) 1.312 247 4.886 

 األخرى) الخسارة الشاملة ( بنود الدخل الشامل 

 (674.353) 322,110 (830.998) 257,404 بالصافي من الضريبة –للفترة 
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 التعهدات .22

 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

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

تقرير لل السنة/ فترة الالتكاليف الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في نهاية 

 2.818.880 4,253,908 المالي ولكن لم  يتم أخذ مخصص لها

   

 232,735 194,041 خطابات إعتماد

 
 

 والدعاوي القانونية المطلوبات المحتملة  .23

 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   المطلوبات المحتملة (أ)

 570,176 616,099 خطابات ضمان

 6,899 18,102 مطالبات على المجموعة لم يعترف بها كمطلوبات

 الدعاوي القانونية  

 لم يتغير موقفها بصورة جوهرية كما في 2018ديسمبر  31جميع القضايا الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في إن 

 عة للمجموعة.بمن المنظم المحلي ضد إحدى الشركات التااء المطالبة المحتملة ن، بإستث2019يونيو  30
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة .24

والمساهمين الرئيسين، وأعضاء  ،وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الزميلة بالشركات المتعلقة بهاتمثل األطراف ذات العالقة 

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

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

 عتيادية في شكل تقديم خدمات إتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسهيالت إئتمانية وخالفها.ال اإلمؤسسات ذات عالقة بالحكومة في إطار األعم

 

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة (أ)

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

تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع مؤسسات حكومية ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة في إطار  عليها من قبل جهاز قطر لإلستثمار.

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

 الحكومية والمؤسسات الشركة بين الهامة والمعامالت األرصدة التالية، النقاط تبين. لألعمال اإلعتيادي النشاط إطار في بحت تجاري أساس على

 :بالحكومة عالقة ذات أخرى ومؤسسات

 

 حكومية مؤسسات من مستحق( قطري لاير ألف 429,015: 2018) قطري لاير ألف 553,677 مبلغ التجارية المدينة الذمم تتضمن .أ

 .بالحكومة عالقة ذات أخرى ومؤسسات

ألف لاير 16,817  بلغت الخارجية بقيمة الشؤون إن أكبر مبلغ إيراد تم تحقيقه من مؤسسات ذات عالقة بالحكومة نتج عن عقد مع وزارة .ب

 ألف لاير قطري(. 17,745: 2018قطري )

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

 المؤسسات ذات العالقة بالحكومة.  

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

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

 المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات اإلتصاالت.
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 (تتمة) العالقة ذات األطراف إفصاحات  .42

 

 مجلس اإلدارة وكبار الموظفين اآلخرين باإلدارةالمعامالت مع أعضاء  (ب)

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

 أنشطة المجموعة.

 

 يونيو 30لفترة الثالث أشهر المنتهية في  قطري ريـالألف  115,871 بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة

ألف  184,055 ) 2019يونيو  30أشهر المنتهية في الستة   لفترةألف لاير قطري  206,424و  ألف لاير قطري( 87,083: 2018) 2019

لفترة الثالثة أشهر  قطري ريـالألف   13,286بلغت مكافآت نهاية الخدمة و (2018 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة قطري لفترة  ريـال

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  ألف لاير قطري  17,067و ( قطري لاير ألف 2,804: 2018) 2019يونيو  30المنتهية في 

 عمومية وإدارية".و تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت بند "مصروفات بيع .(قطري ريـالألف  7,863: 2018)

 

 المعلومات القطاعية .25

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

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

 لتخصيص موارد للقطاعات وتقييم أدائها. وتستخدمالمجموعة الرئيسي في 

 

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

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

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

 

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

 .تجاري بحت

 

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

 كاآلتي:عنها التقرير 

(1) Ooredoo ؛قطر دولة داخل ودولية محلية تصاالتإ خدمات قدمت ،قطر 

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

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

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

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

ً  للمجموعة، الموحدة المالية البيانات لمستخدمي عالقة ذات معلومات إلعطاء المثلى  شركة هي لإلتصاالت الكويتية الوطنية الشركة بأن علما

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

 ؛العام لإلطالع متاحة البيانات هذه

 وخدمات البيانات، ونقل المتعددة، والوسائط الثابتة اإلتصاالت وخدمات الجوال الهاتف مثل إتصاالت خدمات تقدم Ooredoo إندوسات (4)

 . اندونيسيا في االنترنت

(5) Ooredoo ع مان؛ في الثابتة واإلتصاالت الجوال الهاتف إتصاالت خدمات تقدم ع مان 

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

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

 

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

تعامل تجاري  هذه القطاعات الصادر عنها التقرير. تحدد أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على أساسلالقطاعات بناءاً على الربح أو الخسارة 

 بحت بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف الخارجية األخرى.
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .52

 قطاعات التشغيل

 :2018و 2019يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  لفترة الخاصة بالمجموعة بقطاعات التشغيل ةالخاص حاربواأل اتبيان اإليراد ةالتاليول اعرض الجدت

 )مراجعة( 2019يونيو  30تهية في نأشهر الم ثالثةاللفترة 

 

  

 
Ooredoo 

 الوطنية لإلتصاالت آسيا سيل قطر
 إندوسات

Ooredoo 
Ooredoo 

 مانع  
Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

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

  6,916,860    --   4,401   269,934   645,627   1,513,578   1,648,026   1,081,812   1,753,482  إيرادات من تقديم خدمات إتصاالت

  326,135    --   61,166   1,144   15,321   22,013   205,341    --   21,150  بيع معدات إتصال

من إستخدام اآلخرين إيرادات 

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

   --  (1) (144,199)   75,992   794   1,783   506   14,026   3,216   47,882  بين قطاعات المجموعة

           

 7,316,226   (144,199)   141,559  274,976  666,582  1,596,361  1,869,516  1,085,028  1,826,403 إجمالي اإليرادات

           

           توقيت اإلعتراف باإليراد

 326,135  (59,959)   82,876  1,144        15,321  22,013        205,341            --  59,399 في وقت محدد

 6,990,091  (84,240)   58,683         273,832  651,261  1,574,348  1,664,175  1,085,028  1,767,004 على مدار الوقت

  1,826,403   1,085,028   1,869,516   1,596,361   666,582   274,976   141,559   (144,199)  7,316,226 

           

           النتائج

 573,778 (2) (102,926)  (107,492)  (216,328)     135,557 (23,079)    219,128          165,309  503,609 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

 2,094,069 (3)  102,926  3,837         213,934       152,460  649,028  416,234           330,889  224,761 إستهالك وإطفاء

 529,251  -- (145) 56,884 8,048 192,445 42,969 2,758 226,292 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .52

 )مراجعة( 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
  

 

Ooredoo آسيا سيل قطر 
الوطنية 
 لإلتصاالت

 إندوسات
Ooredoo 

Ooredoo 
 مانع  

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
           اإليرادات

 6,921,567  -- 28,675 347,336 643,078 1,321,972 1,670,276 1,079,398 1,830,832 إيرادات من تقديم خدمات إتصاالت

 444,539  -- 56,897 77 21,891 17,062 303,622 -- 44,990 بيع معدات إتصال

من إستخدام اآلخرين  إيرادات

 73,372  -- -- 1,819 6,376 59,606 806 -- 4,765 موجودات لل

 -- (1)  (120,027) 36,711 627 1,503 1,103 39,826 2,602 37,655 بين قطاعات المجموعة

           

 7,439,478   (120,027) 122,283 349,859 672,848 1,399,743 2,014,530 1,082,000 1,918,242 إجمالي اإليرادات

           توقيت اإلعتراف باإليراد

 418,356   (26,183) 56,897 77 21,891 17,062 303,622 -- 44,990 في وقت محدد

 7,021,122   (93,844) 65,386 349,782 650,957 1,382,681 1,710,908 1,082,000 1,873,252 على مدار الوقت

 1,918,242 1,082,000 2,014,530 1,399,743 672,848 349,859 122,283 (120,027)   7,439,478 

           النتائج

 468,225 (2)  (135,608)  125,359  (447,857) 137,261 (15,400) 180,202 187,971 436,297 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

 2,012,164 (3) 135,608 7,069 208,892 142,815 569,642 404,392 334,193 209,553 إستهالك وإطفاء

 474,206  -- 386 11,088 3,455 159,792 55,189 5,990 238,306 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .52

  اإليرادات بين قطاعات المجموعة عند التوحيد. يتم إستبعاد (1

 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: (2

 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2019 2018 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 (135,608) (102,926) غير ملموسة  إطفاء موجودات

 اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحددة والناتجة عن دمج األعمال كجزء من مصاريف القطاع. لم يتم إعتبار (3
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .52

 )مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 

  

 
Ooredoo 

 الوطنية لإلتصاالت آسيا سيل قطر
 إندوسات

Ooredoo 
Ooredoo 

 مانع  
Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
           إليراداتا

  13,689,894     --  9,244  524,419  1,280,496  2,946,385  3,273,519       2,148,816  3,507,015 إيرادات من تقديم خدمات إتصاالت

  672,104             --  91,056  2,715  25,230  85,029  405,331            --  62,743 بيع معدات إتصال

من إستخدام االخرين  إيرادات

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

    -- (1) (263,455)       131,114       1,707           3,655           1,281             36,994           6,425           82,279        بين قطاعات المجموعة

 إجمالي اإليرادات

      

3,660,516  

       

2,155,241  

      

3,719,776  3,153,539  

     

1,316,510  

      

534,578  231,414  

         

(263,455)  

       

14,508,119  

           توقيت االعتراف بااليراد

  672,104   (85,867)   114,682   2,715   25,230   85,029   405,331     --  124,984  في وقت محدد

  13,836,015   (177,588)   116,732   531,863   1,291,280   3,068,510   3,314,445   2,155,241   3,535,532  على مدار الوقت

  3,660,516   2,155,241   3,719,776   3,153,539   1,316,510   534,578   231,414   (263,455)   14,508,119  

           

           النتائج

  1,144,947  (2) (229,243)  (146,159)  (349,526)   259,927  (123,607)   471,363   299,637   962,555  ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

  4,241,537  (3)  229,243   7,770   422,944   319,651   1,336,776   815,812   665,376   443,965  وإطفاء إستهالك

  1,049,081      -- (263)   111,276   15,073   382,354   73,858   6,828   459,955  صافي تكاليف تمويل



  

Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

  2019يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

- 30 - 

 
 المعلومات القطاعية )تتمة( .52

 )مراجعة( 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 

  

 

Ooredoo آسيا سيل قطر 
الوطنية 
 لإلتصاالت

 إندوسات

Ooredoo 
Ooredoo 

 مانع  
Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت

 وإستبعادات

 

 اإلجمالي

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

           اإليرادات

 13,928,170  -- 58,294 700,802 1,278,437 2,767,877 3,378,698 2,151,083 3,592,979 إيرادات من تقديم خدمات إتصاالت

 1,049,385  -- 218,564 251 24,201 38,913 670,912 -- 96,544 بيع معدات إتصال

من إستخدام االخرين  إيرادات

 144,581  -- -- 3,132 10,505 119,868 1,749 -- 9,327 موجودات لل

 -- (1)  (367,571) 75,272 1,157 3,181 2,421 81,110 6,387 198,043 بين قطاعات المجموعة

           

 15,122,136   (367,571) 352,130 705,342 1,316,324 2,929,079 4,132,469 2,157,470 3,896,893 إجمالي اإليرادات

           توقيت االعتراف بااليراد

 877,046   (172,339) 218,564 251 24,201 38,913 670,912 -- 96,544 في وقت محدد

 14,245,090   (195,232) 133,566 705,091 1,292,123 2,890,166 3,461,557 2,157,470 3,800,349 على مدار الوقت

 3,896,893 2,157,470 4,132,469 2,929,079 1,316,324 705,342 352,130 (367,571)   15,122,136 

           النتائج

 1,137,383 (2)  (271,552)  71,072  (450,677) 254,846 (155,727) 444,268 407,540 837,613 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

 4,058,299 (3) 271,552 14,162 414,195 296,874 1,156,531 809,143 673,916 421,926 إستهالك وإطفاء

 897,949  -- 758 19,312 7,197 310,386 73,682 12,836 473,778 صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .52

  يتم إستبعاد اإليرادات بين قطاعات المجموعة عند التوحيد. (1

 قبل الضرائب ال تشمل التالي:أرباح القطاعات  (2

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2019 2018 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 (271.552) (229,243) غير ملموسة  إطفاء موجودات

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

 

 :2018 ديسمبر 31و 2019يونيو  30لمجموعة كما في با الخاصة التشغيليةبالقطاعات  المتعلقة يةموجودات القطاعاليمثل الجدول التالي 

 .ةيموجودات القطاعالكجزء من  يتم إعتبارهالم ( يقطر ريـاللف أ  8,470,947: 2018ديسمبر  31)قطري  ريـالألف  8,642,061 بقيمةشهرة  هناك (أ)

 

 

 

Ooredoo آسيا سيل  قطر 
الوطنية 
 لإلتصاالت

 اندوسات
Ooredoo 

Ooredoo 
 عمان

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

تعديالت 
 اإلجمالي وإستبعادات

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
          موجودات القطاع )أ(

  83,444,645   8,642,061   3,885,574   7,047,725   3,871,831 16,085,222 20,588,156  9,078,102  14,245,974 )مراجعة( 2019يونيو  30في 

  85,299,475   8,470,947   4,037,784   5,438,759   3,890,053   15,256,760   19,661,685  9,850,453 18,693,034 )مدققة( 2018ديسمبر  31في 
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 المالية لألدوات العادلة القيم .26

 تدرج القيمة العادلة

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

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

 :2018ديسمبر  31و 2019

 

 2019 يونيو 30
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  مراجعة((

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

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 618,301 222,204 -- 840,505 ىمن خالل بنود الدخل الشامل األخر 

 3 89,134 1,955 91,092 من خالل الربح أو الخسارة 
 -- 65 -- 65 مشتقات أدوات مالية 

     موجودات أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة
 4,547,592 -- -- 4,547,592 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 11,547,082 -- -- 11,547,082 أرصدة لدى بنوك ونقد

 17,026,336 1,955 311,403 16,712,978 
     المطلوبات:

     مقاسة بالقيمة العادلةمطلوبات مالية أخرى 
 -- 113,405 -- 113,405 مشتقات أدوات مالية 

 -- 145,973 -- 145,973 تسوية نقدية للمدفوعات السهمية
     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة

 -- 12,286,783 20,192,044 32,478,827 قروض وتسهيالت

 32,738,205 20,192,044 12,546,161 -- 
 

 

 2018ديسمبر  31
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  )مدققة(

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

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 618.301 236.894 -- 855.195 ىمن خالل بنود الدخل الشامل األخر 

 3 88.662 3.377 92.042 من خالل الربح أو الخسارة 
 -- 264 -- 264 مشتقات أدوات مالية 

     موجودات أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة
 4.232.095 -- -- 4.232.095 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 17.493.273 -- -- 17.493.273 أرصدة لدى بنوك ونقد

 22.672.869 3.377 325.820 22.343.672 

     المطلوبات:
     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 -- 83.273 -- 83.273 مشتقات أدوات مالية 
 -- 187.561 -- 187.561 تسوية نقدية للمدفوعات السهمية

     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة

 -- 15.132.298 21.693.684 36.825.982 قروض وتسهيالت

 37,096,816 21.693.684 15,403,132 -- 

ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  3و 2و 1لم يكن هنالك تحويالت بين مستويات التدرج 

2018. 

  

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

 الوصول إليها في تاريخ القياس.

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

 المطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات. : المستوى الثالث
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 التقرير تاريخ بعدأحداث  .27

واحد  كي تصبح لاير قطري العادي للسهم االسمية القيمةتعديل  على للمجموعة ةالعادي غير الجمعية العمومية توافق ، 2019 مارس 19 في

ً وفق لاير قطري وذلك 10 من بدالً   .األساسيا النظام مواد في ذلك  تعديلعلى وجوب  المالية لألسواق قطر هيئة عن الصادر للقرار ا

 إلى سهم 500,000,000 من بها المصرح األسهم عدد زيادة إلى أدى والذي ،2019 يوليو 4 في األسهم تجزئة تطبيق تم

 إلى سهم 320,320,000 من بالكامل والمدفوعة المصدرة األسهم عدد إجمالي وأدى الى زيادة عادي، سهم 5,000,000,000

 للسهم المحسوبة واألرباح القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط تعديل تم لذلك، نتيجة(. 13 رقم إيضاح)  عادي سهم 3,203,200,000

 30 في المنتهية أشهر الستة لفترةلاير قطري  2،15 و ، 2018 يونيو 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترةلاير قطري  0،63 من رجعي بأثر

ً  السهم تجزئة أثر(. 7 رقم إيضاح) التوالي على ،قطريلاير  0،22 ولاير قطري  0،06 إلى ، 2018 يونيو  السهم على العائد على أيضا

 (.)أ( 3 رقم المالحظة) (16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إلى نتقالاإل عند

 

 المقارنة المعلوماتتعديل  .28
 

 (15) رقم المالية لتقاريرالدولي ل رللمعيا األولي بالتطبيق المتعلقة والتغيرات التعديالت مراعاة أجل من المقارنة المعلومات بعض تعديل تم

 المنتهية أشهر الستة لفترة المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية على تم التعديل. (9رقم ) المالية للتقارير الدولي روالمعيا

 .2018 يونيو 30 في

 

  

 يناير 1كما في ل الرصيد المعدّ 
 )كما هو مقرر سابقاً( 2018

 

 التعديل
  2018 يناير 1في  كما

 )معّدلة(

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

    

  12,330,352 74,320 12,256,032 مدورة  أرباح

  6,510,948  6,687 6,504,261 مسيطرة غير ملكية حقوق

 




