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تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصــــرة إلى الســــادة أعضــــاء 
 مجلس إدارة أريُد (ش.م.ق.ع.)

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لشركة أريُد  (ش.م.ق.ع.) ("الشركة") وشركاتها التابعة (معًا "المجموعة") 
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ والبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر 

المنتهية في ذلك التاريخ والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والتفسيرات المتممة األخرى. 
تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤. "التقارير المالية 

المرحلية" الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي. وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة 
المختصرة اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها. 

المراجعة نطاق

". للمنشأة  المستقل الحسابات  مراقب  خالل  من  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة"   ٢٤١٠  رقم  للمراجعة  الدولي  للمعيار وفقاً   مراجعتنا  بإجراء  قمنا
 إجراءات وتطبيق ةوالمحاسبيّ  ةالماليّ  األمور عن المسؤولين األفراد عن أساسي بشكل االستفسار المرحلية المالية المعلومات مراجعة نوتتضمّ 
ً   تتم  والتي  التدقيق  عملية  إجراءات  عن  نطاقها  في  المراجعة  عملية  إجراءات  وتقل.  األخرى  المراجعة  وإجراءات  التحليل ، الدولية  التدقيق  لمعايير  وفقا
 نبدي ال فإننا وبالتالي .التدقيق عملية أثناء اكتشافها يمكن التي الجوهرية األمور جميع باكتشاف الالزم التأكيد على الحصول من تمكننا ال وبالتالي

 .بشأنها تدقيق رأي

النتيجة

 كافة  من  إعدادها يتم  لم  المرفقة المختصرة  الموحدة المرحلية  المالية  المعلومات  بأن  االعتقاد يستدعي  ما  علمنا  إلى  يرد  لم  فإنه، مراجعتنا  إلى استناداً 
 ".المرحلية المالية التقارير"  ٣٤ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقاً  الجوهرية النواحي

 قطر فرع – كوبرز ووترهاوس برايس عن
١٢٠١٥٥ المالية لألسواق قطر لهيئة ليسجرقم الت

 منتون مارك
٣٦٤ الحسابات مدقق ليسجرقم ت

 ٢٠٢١ يوليو ٢٨
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المختصرة  الموحدة  المرحلية الماليـة  المعلومات

 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢

المختصر  الموحد  المرحلي الخسارة أو  الربح بيان

يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترةيونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

 ١٤٬١١٨٬٠٧٠ ١٤٬٥٠٩٬٠٥٤ ٦٬٨٢٢٬٧٦٩ ٤٧٬٣١١٬٦٩٢اإليرادات

 ( ٥٬١٥٦٬٢٨٢) ( ٥٬٣٩٥٬٧٣٩) ( ٢٬٤٥٢٬٣٥٦)( ٢٬٧٤٤٬٥٩٩) تشغيل مصروفات
 ( ٢٬٩٦٦٬٣٨٤) ( ٢٬٦٩١٬٥٤٥) ( ١٬٤٠٥٬٢٨١) ( ١٬٣٤٠٬٤٥٨) ٥وإدارية وعمومية بيعية مصروفات

 ( ٤٬١١٠٬٩٣٨) ( ٤٬٠٥٦٬٩٩٣) ( ٢٬٠٢٧٬٣٤٩)( ٢٬٠٠٦٬٥٠٤)وإطفاء استهالك
 ( ٩٢٥٬٩٠٥) ( ٩٢٤٬٢٠٤) ( ٤٦١٬٦٨٣) ( ٤٨٣٬١٠٢)  التمويل تكاليف صافي
 غير موجودات قيمة تدني خسائر

 ( ١٤٤) ( ٢٬٣٨٩٬٣٩٠) ( ٣٣١) ( ٢٬٣٩٠٬٠٣٧) ٢٤مالية
 ٤٠٦٬٠٦٩ ١٬٠٠٤٬٥٦٧ ٢٠٢٬٦٦٠ ١٬٢٢٥٬٤٩٧ ٦ صافي - اخرى ايرادات

 الزميلة الشركات نتائج من حصة
 بالصافي – المشتركة والمشاريع

 ٦٦٥ ١٨٬٥٠٥ ٨٬٢٥٦ ١١٨٥٩ الضريبة من
( ٢٠٩٬١٨٩) ( ٢٠٣٬٢٦٢) (٩٥٬٤٣٤)( ١٠٤٬٤٧٣)ورسوم إمتيازات

 ضريبة قبل الربح / )الخسارة(
 ١٬١٥٥٬٩٦٢ ( ١٢٩٬٠٠٧) ٥٩١٬٢٥١( ٥٣١٬١٢٥) الدخل
( ٢١٥٬١٢٥)  ( ١٥٨٬١٨٤) ( ٧٦٬١٩٦) ( ٤٣٬٧١٩)٢٣الدخل ضريبة

 ٩٤٠٬٨٣٧ ( ٢٨٧٬١٩١) ٥١٥٬٠٥٥( ٥٧٤٬٨٤٤)الفترة ربح / )خسارة(

:إلى المنسوب الربح) / الخسارة(
 ٨١٨٬٤٥٩ ( ٩٥٦٬١٩٧) ٤٣١٬٧٠٦( ١٬١٤٩٬٤٢٧) األم الشركة مساهمي

 ١٢٢٬٣٧٨ ٦٦٩٬٠٠٦ ٨٣٬٣٤٩ ٥٧٤٬٥٨٣المسيطرة غير الملكية حقوق
(٥٧٤٬٨٤٤ ) ٩٤٠٬٨٣٧ ( ٢٨٧٬١٩١) ٥١٥٬٠٥٥ 

 األساسي العائد / )الخسارة(
للسهم والمخفض

 )األم الشركة لمساهمي منسوب(
 ٢٦، ٠ ( ٣٠، ٠)  ١٣، ٠ ( ٣٦، ٠) ٧ )سهم لكل القطري باللایر موضحة(

 .١مدرج في الصفحة تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. ٢٨إلى  ٩من بالصفحات اإليضاحات المدرجة 



).ع.ق.م.ش(أريُد 
المختصرة  الموحدة  المرحلية الماليـة  المعلومات

 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٣

المختصر  الموحد  المرحلي  الشامل الدخل بيان

يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترةيونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

 ٩٤٠٬٨٣٧ ( ٢٨٧٬١٩١) ٥١٥٬٠٥٥( ٥٧٤٬٨٤٤) الفترة ربح ) /خسارة(

األخر الشامل الدخل) / الخسارة(

 إلى  الحقا  تصنيفها  إعادة  تتم  قد  بنود
 الخسارة أو الربح

 القيمة في التغيرات من الفعال الجزء
(٩٬٠٥٤)  ٣٬٣٧٤  ٥١٧ ١٬٥٣٠ ٢٢ النقدي التدفق لتحوطات العادلة

 األخرى الشاملة الخسارة من الحصة
 والمشاريع الزميلة الشركات في

 ( ١٥٬٠٩٠) ( ١١٬٥١٥)  ( ١٨٬٢٨٦) - ٢٢ المشتركة
( ٧٤٥٬٥٢٥)  ( ٧٨٠٬٥٢٥)  ٨٥٨٬٤٤٤ ( ٩٣٬٧٥٨) ٢٢ األجنبية العمالت ترجمة فروقات

ً   تصنيفها  إعادة  تتم  لن  بنود  إلى  الحقا
 الخسارة أو الربح
 العادلة القيمة في التغيرات صافي

 حقوق أدوات في لالستثمارات
 من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية
 ( ٥١٬٤٣٣) ١٨٬٦٠٦ ( ١٠٢٬٧٧٢) ١٣٬٦٣٣ ٢٢ اآلخر الشامل الدخل خالل

 العادلة القيمة في التغيرات صافي
 ١٠٬٢٩٦ ٩٬٥٨٨ ٢٬٠٧٥ ( ١٣) ٢٢ الموظفين منافع الحتياطي

 - األخر الشامل الدخل) / الخسارة(
( ٨١٠٬٨٠٦) ( ٧٦٠٬٤٧٢) ٧٣٩٬٩٧٨( ٧٨٬٦٠٨)الضريبة من بالصافي

 الشامل الدخل) /  الخسارة( إجمالي
 ١٣٠٬٠٣١ ( ١٬٠٤٧٬٦٦٣) ١٬٢٥٥٬٠٣٣( ٦٥٣٬٤٥٢)للفترة

 الشامل الدخل) /  الخسارة( إجمالي
:إلى العائد
 ١٦٥٬٣٣٧ ( ١٬٦٣٣٬٢٦٩) ١٬٠٤٧٬٦٧٢( ١٬٢٢١٬٥٥٩) األم الشركة مساهمي

 ( ٣٥٬٣٠٦) ٥٨٥٬٦٠٦ ٢٠٧٬٣٦١ ٥٦٨٬١٠٧المسيطرة غير الملكية حقوق
(٦٥٣٬٤٥٢ ) ١٣٠٬٠٣١ ( ١٬٠٤٧٬٦٦٣) ١٬٢٥٥٬٠٣٣ 

 .١مدرج في الصفحة تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. ٢٨إلى  ٩من بالصفحات اإليضاحات المدرجة 



).ع.ق.م.ش(أريُد 
المختصرة  الموحدة  المرحلية الماليـة  المعلومات

 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٤

المختصر  الموحد المرحلي  المالي  المركز بيان

يونيو  ٣٠ 
٢٠٢١

 ديسمبر ٣١
٢٠٢٠  

)مدققة( )مراجعة( إيضاح 
قطري لایر ألف قطري لایر ألف  

   الموجودات
    متداولة غير موجودات
 ٢٦٬١٢٠٬١٠٣ ٢٣٬٦٢٠٬٤٧٢ ٨ ومعدات وآالت ممتلكات

ً  مدفوعة ومبالغ وشهرة ملموسة غير موجودات  ٢٦٬٤٥٤٬٩٣٨ ٢٤٬٢٥١٬٧٧٠ ٩ األجل طويلة مقدما
 ٦٬٧١٠٬٣٥٣ ٥٬٧٥٢٬٤٠٤ ١٠ موجودات إستخدام حق

 ٤٦٬٥٨١ ٩٦٬٧٦١  العقارية االستثمارات
 ١٬٦٩٥٬٥٠٧ ١٬٦٧١٬٢١١ ١١ مشتركة ومشاريع زميلة شركات في استثمارات
 ٧٨٩٬٠٠٧ ٨٠٦٬٣٠٢ ١٢ الملكية حقوق أدوات - مالية موجودات
 ٧٤٠٬٣٤٣ ٦٨٣٬٨٤٦ أخرى متداولة غير موجودات
 ٦٤٣٬١٠٤ ٦٥٠٬٠٢٧ المؤجلة الضريبة موجودات

 ١٨٨٬٨٣٠ ١٥٣٬٧٩٢ عقود وموجودات تكاليف
 ٦٣٬٣٨٨٬٧٦٦ ٥٧٬٦٨٦٬٥٨٥المتداولة غير الموجودات إجمالي

 المتداولة الموجودات
 ٣٩٧٬٨٠٢ ٤٣٣٬٧٤٦ المخزون

 ٣٦٧٬٢٠٩ ٣٩٠٬٢٤٠ عقود وموجودات تكاليف
وأخرى مدينة تجارية ذمم  ٧٬٦١٢٬٨٦٢ ١٣٧٬١٨٩٬٢٠١ 

 ١٥٬٦٧٨٬٤٨٨ ١٤١٢٬٣٩٠٬٤٥٩ ونقد البنوك لدى أرصدة

٢٤٬٠٥٦٬٣٦١ ٢٠٬٤٠٣٬٦٤٦ 
 ٢٩١٬٩٣٤ ١٥٢٨٩٬٩٥٠للبيع بها محتفظ موجودات

 ٢٤٬٣٤٨٬٢٩٥ ٢٠٬٦٩٣٬٥٩٦المتداولة الموجودات إجمالي
 ٨٧٬٧٣٧٬٠٦١ ٧٨٬٣٨٠٬١٨١الموجودات إجمالي

 والمطلوبات الملكية حقوق
 الملكية حقوق
 ٣٬٢٠٣٬٢٠٠ ٣٬٢٠٣٬٢٠٠ المال رأس

 ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢ ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢ قانوني احتياطي
 ٤١٠٬٩٢٥ ٤٢١٬٤١٩ العادلة القيمة احتياطي
 ( ١١٬٢٧٣)( ٤٬٦٠٠) الموظفين منافع احتياطي
 ( ٧٬٨٦٩٬٦٩٣) ( ٨٬٥٦٣٬٩٣٢)١٦األجنبية العمالت ترجمة احتياطي

 ١٬٣٠٤٬٣٣٣ ١٬٣٠٤٬٣٣٣ أخرى قانونية احتياطيات
 ١٣٬٢٧٧٬٧٧٠ ١١٬٥١٩٬٧٨٤ مدورة أرباح
 ٢٢٬٧٤٩٬٥٤٤ ٢٠٬٣١٤٬٤٨٦األم الشركة مساهمي إلى المنسوب الملكية حقوق
 ٥٬٤٥١٬٢٧٩ ٥٬٨٩٠٬٦٥٧ المسيطرة غير الملكية حقوق

 ٢٨٬٢٠٠٬٨٢٣ ٢٦٬٢٠٥٬١٤٣الملكية حقوق اجمالي

 .١مدرج في الصفحة تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. ٢٨إلى  ٩من بالصفحات اإليضاحات المدرجة 
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.)ع.ق.م.أريُد (ش
٢٠٢١ يونيو ٣٠ في  المنتهية أشهر الستة لفترة المختصرة  الموحدة  ةالمرحلّي  ة المالّي  المعلومات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٦

المختصر  الموحد المرحلي  الملكية حقوق  في التغيرات  بيان

يونيو ٣٠ في المنتهية للفترة

)األم  الشركة مساهمي إلى منسوب(
 رأس
 المال 

 احتياطي
 قانوني

 احتياطي
 العادلة  القيمة

 منافع احتياطي
الموظفين

 ترجمة احتياطي
األجنبية العمالت

 احتياطيات
اإلجماليمدورة أرباحأخرى قانونية

 الملكية حقوق
المسيطرة غير

 حقوق إجمالي
الملكية

قطري لایر  ألفقطري لایر  ألفقطري لایر  ألف قطري لایر  ألفقطري لایر  ألفقطري لایر  ألفقطري لایر  ألف قطري لایر  ألف قطري لایر  ألف قطري لایر  ألف 
   

 ٢٩٬١٠٤٬٩٨٦ ٥٬٩٧٨٬٠١٧ ٢٣٬١٢٦٬٩٦٩ ١٢٬٩٤٧٬٥٠٨ ١٬٢٩٩٬٤٨٩ (٧٬٣١٤٬٢٩٤) ٥٬٩٧٥ ٥٥٠٬٨٠٩ ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢ ٢٠٢٠٣٬٢٠٣٬٢٠٠ يناير ١ في
 ٩٤٠٬٨٣٧ ١٢٢٬٣٧٨ ٨١٨٬٤٥٩ ٨١٨٬٤٥٩- - -- -- الفترة ربح

 (٨١٠٬٨٠٦) (١٥٧٬٦٨٤) (٦٥٣٬١٢٢) -- (٥٨٦٬٦٥٣) ٩٬١٤٩ ( ٧٥٬٦١٨) - - األخرى الشاملة الخسارة
 ١٣٠٬٠٣١ ( ٣٥٬٣٠٦) ١٦٥٬٣٣٧ ٨١٨٬٤٥٩-(٥٨٦٬٦٥٣) ٩٬١٤٩ ( ٧٥٬٦١٨) --للفترة الشامل الدخل إجمالي 

 األم  الشركة مساهمي مع معامالت
 الملكية حقوق في مباشرة بها والمعترف

 (٨٠٠٬٨٠٠)-(٨٠٠٬٨٠٠)(٨٠٠٬٨٠٠) -- -- - - )١٧ إيضاح ( ٢٠١٩ لسنة األرباح  توزيعات
 المسيطرة غير الحصص مع معامالت 

  الملكية حقوق في مباشرة بها والمعترف
 للشركة المسيطرة غير الحصة في  التغيير

 ٦٣٩-٦٣٩ ٦٣٩- -- -- - لها التابعة الشركة في  الزميلة
 (١٥٧٬٦١٥) (١٥٧٬٦١٥) -- -- -- --٢٠١٩ لسنة األرباح  توزيعات
 المجموعة  في المالكين غير مع معامالت

الملكية حقوق في مباشرة بها والمعترف
 (١٬٨٨٨) (٣٠١) (١٬٥٨٧)(١٬٥٨٧)--- -- -الموظفين اتحاد صندوق إلى  محول

 ٢٨٬٢٧٥٬٣٥٣ ٥٬٧٨٤٬٧٩٥ ٢٢٬٤٩٠٬٥٥٨ ١٢٬٩٦٤٬٢١٩ ١٬٢٩٩٬٤٨٩ (٧٬٩٠٠٬٩٤٧) ١٥٬١٢٤ ٤٧٥٬١٩١ ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢ ٢٠٢٠٣٬٢٠٣٬٢٠٠ يونيو ٣٠ في 

 .١مدرج في الصفحة تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
.جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٢٨إلى  ٩من  بالصفحات اإليضاحات المدرجة



.)ع.ق.م.أريُد (ش
٢٠٢١ يونيو ٣٠ في  المنتهية أشهر الستة لفترة المختصرة  الموحدة  ةالمرحلّي  ة المالّي  المعلومات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٧

) تتمة(  تصرالمخ  الموحد المرحلي  الملكية حقوق  في التغيرات  بيان

)األم الشركة مساهمين إلى منسوب(
 رأس
 المال 

  احتياطي
 قانوني

 القيمة احتياطي
 العادلة 

 منافع احتياطي
 الموظفين

 ترجمة احتياطي
األجنبية العمالت  

 احتياطيات
أخرى قانونية مدورة أرباح   اإلجمالي  

 غير الملكية حقوق
 المسيطرة

 حقوق إجمالي
 الملكية

قطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألف قطري لایر ألف قطري لایر ألفقطري لایر ألف قطري لایر ألف قطري لایر ألف قطري لایر ألف قطري لایر ألف
   

 ٢٨٬٢٠٠٬٨٢٣ ٥٬٤٥١٬٢٧٩ ٢٢٬٧٤٩٬٥٤٤ ١٣٬٢٧٧٬٧٧٠ ١٬٣٠٤٬٣٣٣(٧٬٨٦٩٬٦٩٣)(١١٬٢٧٣) ٤١٠٬٩٢٥ ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢ ٢٠٢١٣٬٢٠٣٬٢٠٠ يناير ١ في
(٢٨٧٬١٩١) ٦٦٩٬٠٠٦(٩٥٦٬١٩٧)(٩٥٦٬١٩٧) - - - - -- الفترة خسارة

(٧٦٠٬٤٧٢) (٨٣٬٤٠٠)(٦٧٧٬٠٧٢) - -(٦٩٤٬٢٣٩) ٦٬٦٧٣ ١٠٬٤٩٤ -- األخرى الشاملة الخسارة
(١٬٠٤٧٬٦٦٣) ٥٨٥٬٦٠٦(١٬٦٣٣٬٢٦٩)(٩٥٦٬١٩٧)-(٦٩٤٬٢٣٩) ٦٬٦٧٣ ١٠٬٤٩٤- -للفترة الشاملة الخسارة إجمالي 

 األم  الشركة مساهمي مع معامالت
الملكية حقوق في مباشرة بها والمعترف

(٨٠٠٬٨٠٠)-(٨٠٠٬٨٠٠)(٨٠٠٬٨٠٠) -- -- - - )١٧ إيضاح ( ٢٠٢٠ لسنة األرباح  توزيعات
 المسيطرة غير الحصص مع معامالت

 الملكية حقوق في مباشرة بها والمعترف
 

 للشركة المسيطرة غير الحصة في  التغيير
 لها التابعة الشركة في  الزميلة

- - -- -- ٦٧٧-٦٧٧ ٦٧٧ 

(١٤٥٬٩١٣)(١٤٥٬٩١٣) -- -- -- - - ٢٠٢٠ لسنة األرباح  توزيعات
 المجموعة  في المالكين غير مع معامالت

 الملكية حقوق في مباشرة بها والمعترف
 

(١٬٩٨١)(٣١٥)(١٬٦٦٦)(١٬٦٦٦)- -- -- - الموظفين اتحاد صندوق إلى  محول
 ٢٦٬٢٠٥٬١٤٣ ٥٬٨٩٠٬٦٥٧ ٢٠٬٣١٤٬٤٨٦ ١١٬٥١٩٬٧٨٤ ١٬٣٠٤٬٣٣٣(٨٬٥٦٣٬٩٣٢)(٤٬٦٠٠) ٤٢١٬٤١٩ ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢ ٢٠٢١٣٬٢٠٣٬٢٠٠ يونيو ٣٠ في

 .١مدرج في الصفحة تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
.جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٢٨إلى  ٩من بالصفحات اإليضاحات المدرجة 



).ع.ق.م.أريُد (ش
المختصرة  الموحدة  المرحلية الماليـة  المعلومات

 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٨

المختصر  الموحد  المرحلي النقدية  التدفقات بيان
يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

٢٠٢١٢٠٢٠إيضاح
)مراجعة()مراجعة(

قطري لایر ألفقطري لایر ألفالتشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
 ١٬١٥٥٬٩٦٢ (١٢٩٬٠٠٧) الدخل  ضريبة قبل الربح  / )الخسارة(

 : لـ تعديالت
 ٤٬١١٠٬٩٣٨ ٤٬٠٥٦٬٩٩٣ وإطفاء استهالك
-(٢٣٬٣١٦) ٦ األرباح توزيعات إيرادات
 ١٤٤ ٢٬٣٨٩٬٣٩٠ ٢٤ مالية غير موجودات قيمة تدني خسائر

 (٤٬٣٤٩) - ٦ الخسارة  او الربح خالل من العادلة   بالقيمة االستثمارات استبعاد من ربح
 (٦٢)(١٬٤٧٩)الخسارة أو الربح  خالل من العادلة بالقيمة  لالستثمارات العادلة القيمة  في التغير
 (٣٤٬١٧٦) (١٬٥٩٤٬٤٩٨)  ومعدات  وآالت ممتلكات استبعاد من ربح

 ٩٢٥٬٩٠٥ ٩٢٤٬٢٠٤  صافي تكاليف التمويل
 ٥٤٬٢٤٣ ٤٣٬٤٣٤  الموظفين منافع مخصص
 ١٩٠٬٤٦٤ ٨٨٬٢٣٣  التجارية المدينة الذمم قيمة في االنخفاض مخصص

 (٦٦٥) (١٨٬٥٠٥) ١١ الضريبة من بالصافي - المشتركة والمشاريع  الزميلة الشركات نتائج من حصة
 ٦٬٣٩٨٬٤٠٤ ٥٬٧٣٥٬٤٤٩العامل  المال رأس في التغيرات قبل التشغيلي الربح

 : العامل المال رأس في التغيرات
 ٥٦٬٤٥٠(٣٥٬٩٤٤) المخزون  في التغير
 ٤٣٤٬٦٤٦ ٣٤٧٬٠٠٥واألخرى  المدينة التجارية  الذمم  في التغير
 (١٧٬٦٣١) ١٢٬٠٠٧ العقود  وموجودات تكاليف في التغير
 (٥٨٥٬٤٣١)(٢٬١٣٦٬٥٤٦) واألخرى  الدائنة التجارية  الذمم  في التغير
 ٨٩٬٢٠٤(١٤٬٤٨٨) العقود مطلوبات  في التغير
 ٦٬٣٧٥٬٦٤٢ ٣٬٩٠٧٬٤٨٣ العمليات  من الناتج النقد

 (١٬٠٣٧٬٧٣٣)(٨٦٤٬٥٨٠) المدفوعة التمويل تكاليف
 (١٤١٬٢٦٣)(١٤٤٬٤٧٣)المدفوعة الموظفين منافع

 (٣٥٤٬٣٠٤)(٦٧٢٬٥٢١) مدفوعة دخل ضريبة
 ٤٬٨٤٢٬٣٤٢ ٢٬٢٢٥٬٩٠٩التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي

االستثمارية األنشطة من الناتجة النقدية التدفقات
 (١٬٩٣٣٬٩١٥) (١٬٨٧١٬٨٥٩)٨ومعدات  وآالت ممتلكات  على استحواذ
ً  مدفوعة مبالغ و ملموسة غير موجودات  على إضافات  (٩٢٦٬٨٧٣) (١٬٠٢٠٬٣٤٨)٩األجل  طويلة مقدما
 (٢٬٥٨٨) (٧٩٦) الزميلة  الشركات في إضافي استثمار

(١٢٬٣٥٩) -  الملكية  حقوق أدوات - المالية  الموجودات في إضافي استثمار 
 ٩٩٬١٧٢ ١٬٩٦٤٬٥٨٠ ومعدات  وآالت ممتلكات استبعاد من متحصالت 

 ١٣٬٨٦٥ ١٤٦الخسارة  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات  استبعاد من متحصالت
 (٢٠١٬٩٢٧) ٢١٩٬٧٩٩ المحتجزة  الودائع في الحركة
 ١٠٤٬٧٢٦ ٣٠٬١٨٣ األجل  قصيرة ودائع في الحركة
 (١٦٨٬٨٠٢)(١٬٣٨٢) متداولة  غير أخرى موجودات في الحركة

 ٦٢٬٥٧٧ -مشترك  ومشروع زميلة شركة من مستلمة أرباح توزيعات
 - ٢٣٬٣١٦ مستلمة  أرباح توزيعات

 ١٣٩٬٨٠٤ ٨٢٬٣٢٨ مستلمة  فوائد
 (٢٬٨٢٦٬٣٢٠)(٥٧٤٬٠٣٣)االستثمارية األنشطة في المستخدم النقد صافي

التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات 
 ٣٬٥٣٨٬٢٩٦ ٤٬٧٤٢٬٦٠٩ والتسهيالت  القروض من متحصالت

 (٥٬٠٣٠٬٧٣٠)(٨٬٦١٣٬٨٦٩) والتسهيالت  القروض سداد
 (٥٨٦٬٥٣٥) (٦٠٠٬١٨٨)٢١ االيجار  لمدفوعات الرئيسية العناصر
 (٢٥٣)(٧٦٬٤٢٨) المؤجلة  التمويل تكاليف إلى إضافات
 (٨٠٠٬٨٠٠) (٨٠٠٬٨٠٠)١٧ األم   الشركة للمساهمي مدفوعة موزعة أرباح توزيعات
 (١٥٧٬٦١٥)(١٤٥٬٩١٣)مسيطرة غير الملكية حقوق  لمساهمات  مدفوعة موزعة أرباح توزيعات
 (١٧١٬١٢١)(٥٧٤٬٣٣٠) أخرى   متداولة غير مطلوبات في الحركة
 (٣٬٢٠٨٬٧٥٨)(٦٬٠٦٨٬٩١٩)التمويلية األنشطة في المستخدم النقد صافي

 (١٬١٩٢٬٧٣٦)(٤٬٤١٧٬٠٤٣)النقد وشبه النقد في االنخفاض صافي
 (٢٠٧٬٥٩٧) ١٬٣٧٨٬٩٩٦ الصرف سعر   تقلبات في التغير أثر
 ١٣٬٣٥٣٬٨٨١ ١٤٬٦٠٩٬٤٨٣ الفترة  بداية في النقد وشبه نقد

 ١١٬٩٥٣٬٥٤٨ ١٤١١٬٥٧١٬٤٣٦الفترة نهاية في النقد وشبه النقد

 .١مدرج في الصفحة تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. ٢٨إلى  ٩من بالصفحات اإليضاحات المدرجة 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

)ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٩

التقرير عنه الصادر الكيان  ١

 لسنة ١٣ رقم القانون بموجب قطر دولة في القائمة، ١٩٨٧ يونيو ٢٩ في") المؤسسة("  لالتصاالت العامة القطرية المؤسسة تأسست
، الدوحة، الغربي الخليج برج ١٠٠ في للشركة المسجل المكتب يقع. قطر دولة داخل والدولية المحلية االتصاالت خدمات لتقديم ١٩٨٧

 .قطر دولة

  ١٩٩٨ نوفمبر ٢٥ في") الشركة.) (" ق.م.ش) (كيوتل( قطر إتصاالت شركة اسم تحت قطرية مساهمة شركة إلى المؤسسة تحويل تم
 .١٩٩٨ لسنة ٢١ رقم القانون بموجب

 مساهمي قبل من األصول حسب التغيير هذا على الموافقة تمت.). ق.م.ش (أريدُ  إلى للشركة القانوني االسم تغيير تم، ٢٠١٣ يونيو في
 .٢٠١٣ مارس ٣١ في المنعقد العادية غير العمومية الجمعية اجتماع في الشركة

 الجديد  القطري  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  لالمتثال.)  ع.ق.م.ش (أريدُ   إلى.)  ق.م.ش (أريدُ   من  القانوني  اسمها  بتغيير  الشركة  قامت
 .٢٠١٥ يوليو ٧ في الصادر

 لالتصاالت األعلى المجلس باسم اسابقً  المعروفة( االتصاالت تنظيم هيئة قبل من مرخصة اتصاالت خدمة مقدم هي الشركة إن
 بصفتها. قطر دولة في المحمول والهاتف الثابت الهاتف اتصاالت خدمات من كًال  لتقديم)) قطر تي سي آي( المعلومات ولتكنولوجيا

) االتصاالت  قانون(  ٢٠٠٦  لعام  ٣٤  رقم  قانون  بموجب  االتصاالت  تنظيم  هيئة تنظمها  الشركة  وأنشطة  أعمال  فإن،  مرخص  خدمة  مقدم
 .المطبق التنظيمي العمل وإطار

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

 ً  هيئة  بقانون  االلتزام  المدرجة  الشركات  على  يتوجب،  ٢٠١٨  مايو  من  ااعتبارً ،  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  التعديل  مع  تماشيا
 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

 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة للمجموعة المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلومات إصدار على الموافقة تمت
 .٢٠٢١ يوليو ٢٨ بتاريخ المجموعة إدارة مجلس لقرار اوفقً 

اإلعداد  أساس  ٢

 الدولي المحاسبي للمعيار اوفقً  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية الستة الشهور عن المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلومات إعداد تم
 ".المرحلية المالية التقارير"  - ٣٤ رقم

 ويتم، شركةلل العرض وعملة الوظيفية العملة وهو، القطري باللایر الموحدة المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلومات إعداد يتم
 .ذلك بخالف إليه اإلشارة تمت ما عدا فيما قطري لایر ألف أقرب إلى القيم جميع تقريب

؛ الموحدة  السنوية  المالية  للبيانات  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  جميع  على  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  تحتوي ال
، ذلك إلى إضافة. ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة السنوية المالية البيانات مع جنب إلى اجنبً  قراءتها ويتعين

 في  المنتهية  المالية للسنة  متوقعة  تكون قد  التي للنتائج  مؤشراً   بالضرورة  ليست  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر  الستة  فترة  نتائج  فإن
 .٢٠٢١ ديسمبر ٣١

المخاطر  وإدارة والتقديرات  األحكام

 تطبيق  عملية  في  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  بوضع  اإلدارة  تقوم  أن  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  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  إن
 المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة السنوية المالية البيانات على تطبيقها تم التي ذاتها هي المالية المخاطر وسياسات وأهداف التقدير من
).١-٣( اإليضاح في مذكور هو ما باستثناء، ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٠ 

 

 الهامة المحاسبية السياسات  ٣
 

 البيانات إعداد في المستخدمة تلك مع المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلومات إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات تنسجم
 الجديدة  المعايير  بعض  تطبيق  يخص  ما  عدا  فيما،  بها  والمرفقة،  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  السنوية  المالية
 .)١-٣( رقم اإليضاح في أدناه موضح هو كما الحالية الفترة في المفعول سارية أصبحت التي لةوالمعدّ 

 
 المحاسبية السياسات في التغيرات

 
 المجموعة قبل من المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير   ١

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

 :٢٠٢١ يناير ١ في تبدأ التي السنوية تقاريرها فترات على
 

 ).١٦(عداد التقارير المالية رقم إلعلى المعيار الدولي  ١٩-يجار المتعلقة بـ كوفيدإللتعديل امتيازات ا األوليتأثير التطبيق  ●
)، ٩( للتقارير المالية رقم ةر الدولييياعلى المع –٢المرحلة  – ت إصالح معيار سعر الفائدةاللتعديتأثير التطبيق المبدئي  ●

  )٢٨( رقم الدولي المحاسبي والمعيار )١٦(و)، ٤)، (٧(
 
 على  جوهري  بشكل  تؤثر  أن المتوقع  من  وليس،  السابقة  الفترات  في  بها المعترف  المبالغ  على  تأثير  أي  أعاله  المذكورة  للتعديالت  يكن  لم

 .الحالية الفترات في للمجموعة المالية البيانات
 
 )بتطبيقها بعد المجموعة تقم لم التي الصادرة( الجديدة المعايير أثر  ٢

 
. المجموعة  قبل  من  تطبيقها  يتم  لم  والتي،  الحالية  التقرير  لفترة   إلزامية  ليست  التي  الجديدة  المحاسبية  والتفسيرات  المعايير  بعض  نشر  تم  لقد
 حسب  للمجموعة  المالية  البيانات  على  تطبيقها سيتم  التي  الجديدة والتعديالت  والتفسيرات  المعايير  هذه  أثر  تقييم  بصدد المجموعة  إدارة  إن

 .االقتضاء وعند
 

 اإليرادات  ٤
 

 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف  قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
          

 ١٣٬٤٥٠٬٤٢٢ ١٣٬٧٤٣٬٩٣٨  ٦٬٥٠٩٬٣٣٠ ٦٬٩٦٧٬٧٠٦ الخدمات تقديم من إيرادات
 ٥٧١٬٣٢٢ ٦٨٤٬٧٣٢  ٢٦٥٬٩١٦ ٣١٥٬٧٨٣ إتصال معدات بيع من إيرادات
 ٩٦٬٣٢٦ ٨٠٬٣٨٤  ٤٧٬٥٢٣ ٢٨٬٢٠٣ المعدات إيجار إيرادات

 ١٤٬١١٨٬٠٧٠ ١٤٬٥٠٩٬٠٥٤  ٦٬٨٢٢٬٧٦٩ ٧٬٣١١٬٦٩٢ 
 
 
 

 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 
  قطري لایر ألف   قطري لایر ألف 
        

 ٥٧١٬٣٢٢ ٦٨٤٬٧٣٢  ٢٦٥٬٩١٦ ٣١٥٬٧٨٣ محدد وقت في
 ١٣٬٥٤٦٬٧٤٨ ١٣٬٨٢٤٬٣٢٢  ٦٬٥٥٦٬٨٥٣ ٦٬٩٩٥٬٩٠٩ الوقت مدار على

 ١٤٬١١٨٬٠٧٠ ١٤٬٥٠٩٬٠٥٤  ٦٬٨٢٢٬٧٦٩ ٧٬٣١١٬٦٩٢ 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١١ 

 

 وإدارية وعمومية بيعية مصروفات  ٥

 

 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف  قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
      

 المرتبطة والتكاليف الموظفين رواتب
 ١٬٦٢٠٬١٠٧ ١٬٤٦٣٬٣٧٩  ٧٥٠٬٦١٧  ٧١٥٬٥٨٣  بها

 ٣٥٣٬١٢٣ ٣٢٧٬٥٣٣  ١٥٩٬٨٦٨  ١٧٧٬٧٧٤  والرعاية التسويق تكاليف
 ٣٥٠٬٢٧٤ ٣٠٣٬٣٥٠  ١٧٥٬٢٠٨  ١٤٦٬٠٥٠  البطاقات على عمولة
 ٦١٬٤١١ ٩٢٬٦٩٦  ٣٦٬٤٧٩  ٥٣٬٢٠٦  والمهنية القانونية الرسوم
 متعلقة غير – والمرافق اإليجار
  ٢١٬٠٦٣  بالشبكة

٢٤٬٥٧٨  
٤٤٬١١٨ 

٥٠٬٩٨٢ 

 ١٩٠٬٤٦٤ ٨٨٬٢٣٣  ٩٢٬٨٢٨  ٥٠٬٧٧٢  المدينة الذمم قيمة النخفاض مخصص
متعلقة  غير – وصيانة إصالح
  ٢١٬٤٣٧  بالشبكة

١٩٬٦٧٤  
٤٠٬٠٦٢ 

٤٠٬٨٦٩ 

 ٢٩٩٬١٥٤ ٣٣٢٬١٧٤  ١٤٦٬٠٢٩  ١٥٤٬٥٧٣  أخرى مصاريف
 ٢٬٩٦٦٬٣٨٤ ٢٬٦٩١٬٥٤٥  ١٬٤٠٥٬٢٨١ ١٬٣٤٠٬٤٥٨ 

 
 بالصافي  - اخرى ايرادات  ٦

 

 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف  قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
      
 أجنبية عمالت صرف أرباح) خسائر(
 ١٩٩٬٤٠٢ (٥٥٠٬٧٤٨)  ٤٢٬٥٨٢ (٢٧٩٬٦٢٨) بالصافي  –

 - ٢٣٬٣١٦  - ١٠٬٥٨٨ أرباح توزيعات
 ١٥٬٥٧١ ١٩٬٣٠٦  ٧٬٤٧٢ ١٠٬٥٤٨ إيجار إيراد

 – للمشتقات العادلة القيمة في التغير
 ٤٬٥٠٨ ٥٬٣٣٦  (١٦٬٩٧٦)  (٢٬٠٢٤) بالصافي

 حقوق إستثمارات من محقق غير ربح
 الربح خالل من العادلة بالقيمة الملكية

 ٦٢ ١٬٤٧٩  (٧٬٤٣٣) ٢٥٦ الخسارة أو
 غير موجودات استبعادات من ربح
 ٣٤٬١٧٦ ١٬٥٩٤٬٤٩٨  ٢٣٬٢٨٠ ١٬٥٦٢٬٦١٠ *مالية

 - متنوعة إيرادات(مصروفات) / 
 ١٥٢٬٣٥٠ (٨٨٬٦٢٠)  ١٥٣٬٧٣٥ (٧٦٬٨٥٣)  بالصافي

 ٤٠٦٬٠٦٩ ١٬٠٠٤٬٥٦٧  ٢٠٢٬٦٦٠ ١٬٢٢٥٬٤٩٧ 
 
 

 PT EPIDلشركة برج إتصاالت  ٤٬٢٤٧) إتفاقية بيع وشراء لبيع ستأجرالم/إندوسات (البائع دُ أبرمت أري ٢٠٢١مارس  ٣٠في  *
Menara AssetCo  المملوكة لشركة    )ؤجرالم/(المشتريDigital Colony  .  إيجار ذلك، قام كل طرف بإبرام اتفاقية  باإلضافة الى

إندوسات  ، قامت أريدُ ٢٠٢١ يوما ١٨. في العمليات برامإسنين تبدأ من تاريخ  ١٠برج إتصاالت لمدة  ٤٬٠٨٥لمساحة واحدة لكل 
، تم اإلعتراف بربح من البيع بقيمة التأجير. نتيجة لعمليات البيع وإعادة  تأجيراليات البيع وإعادة  لاإلتفاقية من خالل عم  برامبإ  EPID و

  لایر قطري. مليار ١٫٥٧
  

. سوف تستمر اإلدارة في إعادة تقييم جارهااستألألصول المعاد  سنوات ١٠بإفتراض مدة إيجار  بوضع حكم مهم اإلدارة قامت
 إندوسات.  التمديد وخيارات اإلنهاء فقط عند حدوث حدث مهم أو حدوث تغيير في الظروف التي تقع ضمن سيطرة أريدُ خيارات 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٢ 

 

 للسهم والمخفض األساسي لعائدا / (الخسارة)   ٧

 
 المرجح المتوسط على األم الشركة في للمساهمين المنسوب الفترة ربح)/خسارة( بتقسيم للسهم األساسي العائد / )الخسارة( تحتسب

 .الفترة خالل القائمة األسهم لعدد
 
 العائد  / )الخسارة( يعادل للسهم المخفف العائد فإن وبالتالي، الفترة خالل وقت أي في قائمة مخففة تكون أن يحتمل أسهم توجد ال

 .للسهم األساسي
 
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 
      
 المنسوب الفترة ربح /) خسارة(

 لایر ألف( األم الشركة لمساهمي
 ٨١٨٬٤٥٩ (٩٥٦٬١٩٧)  ٤٣١٬٧٠٦ (١٬١٤٩٬٤٢٧) )قطري
 األسهم لعدد المرجح المتوسط

 ٣٬٢٠٣٬٢٠٠ ٣٬٢٠٣٬٢٠٠  ٣٬٢٠٣٬٢٠٠ ٣٬٢٠٣٬٢٠٠ )باآلالف(
 األساسي العائد / )الخسارة(

 ٠،٢٦ ) ٠،٣٠(  ٠،١٣ ) ٠،٣٦( )القطري باللایر( للسهم والمخفض
 

 والمعدات وآالت الممتلكات  ٨

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٢٧٬٠٤٥٬٠٣٩ ٢٦٬١٢٠٬١٠٣ السنة /الفترة بداية في الدفترية القيمة صافي
 ٥٬٦٢٦٬٩٤٣ ١٬٨٧١٬٨٥٩ إضافات

 (٢٠٠٬٩٨١)  (١٥٧٬٢٨٢) استبعادات
 (٢٢٠٬٤٩٦) (٤٩٬٣٧١) التصنيف إعادة

 (٥٬٥١٣٬١٨٩)  (٢٬٧٠٢٬١٢٨) السنة/  الفترة استهالك
 (٩٥٬٠٨٤) (٧٢٢٬٧٣٢) السنة/  الفترة خالل القيمة في انخفاض
 - (٩٬٥٩٣) ) ١٥ إيضاح( للبيع بها المحتفظ األصول إلى المحول
 (٥٢٢٬١٢٩)  (٧٣٠٬٣٨٤) العملة صرف فروقات تعديل
 ٢٦٬١٢٠٬١٠٣ ٢٣٬٦٢٠٬٤٧٢ السنة/  الفترة نهاية في الدفترية القيمة

 
 األجل طويلة مقدماً  المدفوعة والمبالغ والشهرة الملموسة غير الموجودات  ٩

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٢٦٬٣١٩٬٨٨٧ ٢٦٬٤٥٤٬٩٣٨ السنة /الفترة بداية في الدفترية القيمة صافي
 ١٬٦٠٠٬٦٩٩ ٣٩٩٬٤٨٣ إضافات

 (١٦٩)  - استبعادات
 ٢٢٦٬٢١٨ ٤٣٬٧٩٦ ومعدات وآالت ممتلكات من تصنيف إعادة
 (١٬٥٠٣٬٢١٠) (٧٤٩٬٤٥٠) السنة/  الفترة إطفاء

 (٣١٢٬١٠٠) (١٬٠٨٥٬٦٩٨) السنة/  الفترة خالل القيمة في انخفاض
 ١٢٣٬٦١٣ (٨١١٬٢٩٩) العملة صرف فروقات تعديل
 ٢٦٬٤٥٤٬٩٣٨ ٢٤٬٢٥١٬٧٧٠ السنة/  الفترة نهاية في الدفترية القيمة



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٣ 

 

 الموجودات إستخدام حق  ١٠

 
 من  وغيرها المشتركين وأجهزة، والشبكات وموجودات، والمباني األراضي ذلك في بما الموجودات من العديد المجموعة تستأجر
 ).سنة ٢٠ إلى ٢: ٢٠٢٠( سنة ٢٠ إلى ٢ من اإليجار عقد مدد تتراوح. لإللغاء القابلة غير االستخدام حقوق وموجودات، المعدات

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٦٬٠٣٣٬٨٤٨ ٦٬٧١٠٬٣٥٣ السنة /الفترة بداية في الدفترية القيمة صافي
 ١٬٨٥٨٬٥٥٥ ٩٠٠٬٧٤٢ إضافات

 - (٢١٢٬٨٠٠) استبعادات
 (١٬٢١٧٬٦٣٥) (٥٩٩٬٧٤٨) السنة/  الفترة خالل إطفاء
 (٥٬٧٢٢) ٥٬٥٧٥ ومعدات وآالت ممتلكات )إلى( /من تصنيف إعادة

 (٥٢٬٤٧٦) (٥٦٬٢٦٨) المبكر اإلنهاء عند تخفيض
 - (٥٨١٬٢٢٧) السنة/  الفترة خالل القيمة في انخفاض

 ٩٣٬٧٨٣ (٤١٤٬٢٢٣) العملة صرف فروقات تعديل
 ٦٬٧١٠٬٣٥٣ ٥٬٧٥٢٬٤٠٤ السنة/  الفترة نهاية في الدفترية القيمة

 
 مشتركة ومشاريع زميلة شركات في استثمارات  ١١

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

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 والمشاريع الزميلة للشركات المالي المركز بيان بنود من المجموعة حصة
  :المشتركة

 

 ١٬٠١٧٬٣٤٣ ١٬٠٤٤٬٧١٥ متداولة موجودات
 ٢٬٦٣١٬٥٢٢ ٢٬٥٨٥٬١٦٠ متداولة غير موجودات
 (٥٧٦٬٥٧٨) (٥٨٢٬٧٩٢) متداولة مطلوبات
 (٢٬٢٩٣٬٩٥٥) (٢٬٢٧٦٬٣٥٦) متداولة غير مطلوبات

   
 ٧٧٨٬٣٣٢ ٧٧٠٬٧٢٧ الموجودات صافي
 ٩١٧٬١٧٥ ٩٠٠٬٤٨٤ الشهرة
 ١٬٦٩٥٬٥٠٧ ١٬٦٧١٬٢١١ لالستثمار الدفترية القيمة

 
 
 
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف  قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
      

 الزميلة الشركات إيرادات من حصة
 ٧١٩٬٨٨٣ ٦٩٦٬٦٨٤  ٢٢٩٬٩٧٠ ٣٠٨٬٢٦٨ المشتركة والمشاريع

 الزميلة الشركات نتائج من حصة
 من بالصافي - المشتركة والمشاريع

 ٦٦٥ ١٨٬٥٠٥  ٨٬٢٥٦  ٨٥٩ الضريبة
 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٤ 

 

 الملكية حقوق أدوات - المالية الموجودات  ١٢

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 

 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أدوات في استثمار
 ٧٠٣٬١٧٨ ٧٢٢٬٣٨٠ )١( اآلخر

 ٨٥٬٨٢٩ ٨٣٬٩٢٢ الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات
 ٧٨٩٬٠٠٧ ٨٠٦٬٣٠٢ 
 
 .٢٨ اإليضاح في االستثمارات لهذه العادلة القيمة حول المعلومات من مزيد عن اإلفصاح تم
 
 الخاصة واألسهم التحوط وصناديق باالتصاالت مرتبطة شركات في استثمارات من للمجموعة المالية الموجودات تتكون ) ١( 

 . الخسائر أو األرباح بيان خالل من العادلة بالقيمة التحوط صناديق في االستثمار تقييم يتم. االستثماري المال رأس وصناديق

 أدوات في االستثمارات هذه تصنيف المجموعة اختارت. اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة األخرى االستثمارات تقييم يتم
 إلى متوسطة إستراتيجية ألغراض االستثمارات بهذه االحتفاظ يتم حيث اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق
 لهذه العادلة القيمة في األجل قصيرة بالتقلبات االعتراف أن اإلدارة تعتقد، ذلك على عالوةً . المتاجرة بغرض وليست األجل طويلة

 .المجموعة استراتيجية مع امتسقً  يكون لن المختصر الموحد المرحلي الخسائر أو األرباحبيان  في االستثمارات
 

 واألخرى المدينة التجارية الذمم   ١٣

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٢٬٧٨٥٬٩٥٢ ٢٬٨٦٢٬٦٦٨ القيمة في االنخفاض مخصصات خصم بعد - تجارية مدينة ذمم
 ٣٬٥٩٠٬٠٦٩ ٢٬٩٧٣٬٤٧١ امقدمً  مدفوعة ومبالغ أخرى مدينة ذمم 
 ٧٣٦٬٥٤٢ ٧٣٦٬٣٩٥ مفوترة غير مشتركين إيرادات 
 ٥٠٠٬١٨٤ ٦١٦٬٦٢٨ بالصافي - الدولية االتصاالت شركات من مستحقة مبالغ 

 ١١٥ ٣٩ امقدمً  المدفوعة التقاعد تكاليف صافي
 ٧٬٦١٢٬٨٦٢ ٧٬١٨٩٬٢٠١ 
 

 ونقد البنوك لدى أرصدة  ١٤

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

 
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
    

 ١٣٬٣٠٧٬٥٤٣ ١٢٬٣٩٠٬٤٥٩  القيمة تدني مخصص من بالصافي – ونقد بنوك لدى أرصدة
 (١٨٦٬٩٤٤) -  المكشوف على سحب

  ١٣٬١٢٠٬٥٩٩ ١٢٬٣٩٠٬٤٥٩ 
 (١٠٤٬٧٣٨) (١٠٢٬٧٧٠)  شهور ثالث من أكثر بعد تستحق محتجزة ودائع: يطرح
 (١٬٠٦٢٬٣١٣) (٧١٦٬٢٥٣)  محتجزة ودائع: يطرح
 ١١٬٩٥٣٬٥٤٨ ١١٬٥٧١٬٤٣٦  المرحلي الموحد المختصر النقدية التدفقات بيان حسب النقد هوشب النقد

 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٥ 

 

 )تتمة( ونقد البنوك لدى أرصدة  ١٤

 
 من  شديدة  لرقابة  تخضع  البنوك هذه  ألن  انظرً   السداد  عن للتخلف  منخفضة  ائتمانية  مخاطر  ذات أنها  على  البنوك  لدى  األرصدة  تقييم يتم
 التقرير فترة نهاية في البنوك لدى األرصدة على الخسارة مخصص المجموعة تقدر، لذلك اوفقً . المعنية الدول في المركزية البنوك قبل

، السداد عن متأخرة التقرير فترة نهاية في البنوك لدى األرصدة من أي تعد لم. اشهرً  ١٢ لمدة المتوقعة االئتمانية الخسائر يعادل بمبلغ
 عكس وجود المجموعة رصدت فقد، للبنك الحالية االئتمانية والتصنيفات السداد عن للتخلف التاريخية التجربة االعتبار في األخذ ومع

 بمبلغ عكس: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة فترة خالل قطري لایر ألف  ٣٩٨ بمبلغ القيمة في االنخفاض لخسارة
 ).قطري لایر ألف ٦٣
 

 برصيد معينة بنكية حسابات استخدام من آسيا سيل تقيد خطابات) CMC( واإلعالم االتصاالت هيئة أرسلت، ٢٠١٦ سنة خالل
 هيئة  إلى  عليها  المتنازع  المبالغ  جميع  آسيا سيل  أودعت،    ٢٠٢١  يناير  ٣١  في.  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  في  كما  قطري  لایر  ألف  ١٨٩٬٩٩٤
، ٢٠٢١يونيو    ٣٠في    كما.  األرصدة  هذه  على  المفروضة  القيود  الزالة  جراءاتباإل  سيلآسيا    بدأت  كما)،  CMC(  واإلعالم  االتصاالت

  .األرصدة هذه على المفروضة القيود إزالة تم
  

 المتعلقة  البنوك  لدى  المقيدة  النقدية  والودائع،  االرباح  توزيعات  لدفعات  بها  المحتفظ  المقيدة  المصرفية  الودائع  ببعض  المتبقي  الرصيد  يتعلق
 .محلي وبنك المجموعة بين المشتقة المالية باألدوات المتعلق دالمقيّ  والنقد بنكية ضمانات بإصدار

 
 للبيع بها محتفظ موجودات    ١٥

 
 أريدُ   لشركة  تابعة  شركة  وهي،  ”Artajasa Pembayaran Elektronis (“APE(  بشركة  المتعلقة  األصول من  جزء  تصنيف  تم

 من  APE  لـ  العادية للمساهمين  رغي  موميةالعموافقة الجمعية    بعد  ٢٠١٧  عام  في  للبيع بها محتفظ  أنها  على،   ٢٠١٧  عام  قبل  إندوسات
 مجلس  وافق،    ٢٠٢٠  مايو  ٢٨  في،   ذلك  بعد. المحلية  القضائية  الوالية متطلبات  على  بناًءا  إستثمار أريد إندوسات  من  جزء  تصفية  أجل

 للبيع بها المحتفظ الموجودات قياس يتم. APE أسهم في الكامل أريد إندوسات استثمار بيع خطة على Lintasarta شركة مفوضي
والمشتريين  Lintasarta ، ال تزال إدارة شركة٢٠٢١يونيو    ٣٠كما في  .  أقل  أيهما،    البيع  تكلفة  اناقصً   العادلة  بالقيمة  أو  الدفترية  بالقيمة

 عملية التصفية.المحتملين والمساهمين الحاليين يعملون معاً على إكمال 
 

 األجنبية العمالت ترجمة احتياطي  ١٦

 
 السبب إن. المالية البيانات في األجنبية العمليات ترجمة من الناشئة األجنبية العملة فروق جميع العمالت ترجمة احتياطي يتضمن
 .الميانماري والكيات اإلندونيسية الروبية هو الحالية الفترة خالل للحركة الرئيسي

 
 األرباح توزيعات  ١٧

 
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
     

   :السنوي العمومية الجمعية اجتماع في ومعتمدة معلنة أرباح توزيعات
 للسهم قطري لایر ٠٫٢٥ بقيمة ٢٠٢٠ لسنة نهائية أرباح توزيعات

 ٨٠٠٬٨٠٠ ٨٠٠٬٨٠٠ )للسهم قطري لایر ٠٫٢٥: ٢٠١٩(
 

 والتسهيالت القروض    ١٨

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٢٩٬٦٦٢٬١١٩ ٢٥٬٥٨٠٬١٣٤ والتسهيالت القروض
 (١٤٧٬٣٢٢) (١٩٧٬٦٦٣) مؤجلة تمويل تكاليف: اناقصً 

 ٢٩٬٥١٤٬٧٩٧ ٢٥٬٣٨٢٬٤٧١ 
 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٦ 

 

  )تتمة( والتسهيالت القروض    ١٨

 :كالتالي المختصر الموحد المرحلي المالي المركز بيان في تظهر
 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٢٤٬٣٢٥٬٥١٤ ٢٣٬١٥٦٬٤١٤ المتداول غير الجزء
 ٥٬١٨٩٬٢٨٣ ٢٬٢٢٦٬٠٥٧ المتداول الجزء

 ٢٩٬٥١٤٬٧٩٧ ٢٥٬٣٨٢٬٤٧١ 
 

 
 The("  المضمونة غير ١٤٤A Reg S / Rule سندات من أمريكي دوالر مليار ١ المجموعة أصدرت، ٢٠٢١ أبريل ٨ في

Notes  .("شركة  قبل  من  السندات  هذه  إصدار  تم  Ooredoo International Finance Limited  بالكامل  والمملوكة  لها  التابعة 
 تكون سوف. األيرلندية البورصة في أمريكي دوالر مليارات ٥ والبالغة القائمة األجل متوسطة العالمية السندات برنامج بموجب لها

 .ش.م.ق.ع.)أريُد ( قبل من للنقض قابل وغير مشروط غير بشكل مضمونة السندات
 علىأساس    نقطة  ١٠٣،٤  عند  سعر  بفارق  العملية  تسعير تم. اسنويً ٪ ٢،٦٢٥  بنسبة  فائدة  وبسعر ٢٠٣١  أبريل ٨  في  السندات ستستحق

 إعادة ذلك في بما، أريدُ  لشركة العامة لألغراض السندات بيع عائدات صافي استخدام تم. سنوات ١٠ لمدة األمريكية الخزينة سندات
 .الحالية مديونيتها تمويل
 البالغة و، متغيرة ونسب ثابتة بنسب المدرجة والتسهيالت القروض تشمل والتي، المجموعة وتسهيالت لقروض العادلة القيمة بلغت

 ).قطري لایر ألف ٣١٬٥٢٨٬١٦٩: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في كما قطري لایر ألف ٢٦٬٨٦٤٬٠٨٩
 

 أخرى  متداولة غير مطلوبات  ١٩

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ١٬٦٤٣٬٠٩٢ ١٬٢٩٨٬٠٥٢ * الدفع مستحقة ترخيص تكاليف
 ١٢٤٬٤١٩ ١٦٢٬٢٨٤ الموقع استعادة مخصص 
 ٢١٬٥١٧ ٢٬٩٥٢ مؤجلة أرباح 
 ٧٦١٬٧٢٥ ٦١٩٬٤٦٥ ** أخرى 

 ٢٬٥٥٠٬٧٥٣ ٢٬٠٨٢٬٧٥٣ 
 

 
 .وعمان اندونيسيا في االتصاالت لمنظم المدفوعة المبالغ بسبب المستحقة الترخيص تكالييف على الحركة ان* 
 . األجل طويلة مشتريات مستحقات من أساسي بشكل المبلغ هذا يتكون**
 

 واألخرى  الدائنة التجارية الذمم  ٢٠

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٣٬٩٥٩٬٧٠٣ ٤٬٠٦٩٬٨٣٤  دائنة تجارية ذمم
 ٨٬١٢٧٬٥٤٤ ٦٬٠٧٦٬١٦٤  الدفع مستحقة مصارييف

 ٢٧٥٬٤٢٤ ٢٠٥٬٩٤٤ الدفع مستحقة فوائد
 ٤٬٥٩٤ ٤٬٤١٢ اإلسالمي التمويل التزام مقابل المستحق الربح
 ١٬٢٨٦٬٥٣٥ ٤٢٥٬٧٢١ الدفع مستحقة ترخيص رسوم
 ٥١٤٬٦٨٩ ٦١٨٬٤٣٢ بالصافي - الدولية اتصاالت شركات من مستحقة مبالغ
 ١٣٦٬٤٥٧ ١٠٩٬٧٨٥ المشتقة لألدوات لبيةالس العادلة القيمة

 ١٠٣٬٦٢٢ ٨١٬٧٥٦ نقاط أساس على األجل طويلة الحوافز مستحقات
 ١٬٢٠٥٬٠٣٢ ١٬٢٢٨٬٩١٢ أخرى مطلوبات

 ١٥٬٦١٣٬٦٠٠ ١٢٬٨٢٠٬٩٦٠ 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٧ 

 

 اإليجار مطلوبات  ٢١

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٦٬٦٤٩٬٣٠٣ ٧٬٣٦٠٬٤٠٣ السنة /الفترة بداية في الدفترية القيمة صافي
 ١٬٨٥٨٬٥٥٥ ٩٠٠٬٧٤٢ السنة /الفترة خالل إضافات

 ٥٤١٬١٥٩ ٢٩٣٬٣٢٥ اإليجار التزام على فائدة مصروف
 (١٬٢٨٠٬٤٨١) (٦٠٠٬١٨٨) االيجار لمدفوعات الرئيسية العناصر

 (٣٥١٬٦٨٢) (١٠٧٬٩٠٨) اإليجار التزام على المدفوعة دةئالفا
 (٣٥٬٩٠١) (٢٣٬٤٢٧) المبكر اإلنهاء عند تخفيض
 (٢٠٬٥٥٠) ٣٧٠٬٧٤١ العملة صرف فروقات تعديالت

 ٧٬٣٦٠٬٤٠٣ ٨٬١٩٣٬٦٨٨ السنة/  الفترة نهاية في الدفترية القيمة
 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 ٦٬٢٦٣٬٩٤٠ ٦٬٨٩٦٬٠٣٤ المتداول غير الجزء
 ١٬٠٩٦٬٤٦٣ ١٬٢٩٧٬٦٥٤ المتداول الجزء

 ٧٬٣٦٠٬٤٠٣ ٨٬١٩٣٬٦٨٨ 
 

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

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 

   التعاقدي االستحقاق تحليل
 ١٬٦٤٧٬١٨٨ ١٬٩١٠٬٧٧٠ سنة من أقل

 ٤٬٩٣١٬٩٣٠ ٥٬٥٣٣٬٣٣٧ سنوات ٥ من وأقل سنة من أكثر
 ٣٬٦٠٣٬٢٤٥ ٣٬٨٥٢٬٦٢٠ سنوات ٥ من أكثر

 ١٠٬١٨٢٬٣٦٣ ١١٬٢٩٦٬٧٢٧ 
 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٨ 

 

 اآلخر  الشامل الدخل عناصر  ٢٢

 
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف  قطري لایر ألف قطري لایر ألف 

 أو الربح ضمن الحقا تصنف قد بنود
      الخسارة

      
      النقدية التدفقات تحوطات

 (٩٬٠٥٤)  ٣٬٣٧٤  ٥١٧ ١٬٥٣٠ الفترة خالل الناتج) الخسارة/ ( الدخل
 العادلة القيمة في التغيرات حصة

 (١٥٬٠٩٠) (١١٬٥١٥)  (١٨٬٢٨٦) - النقدي التدفق لتحوطات
      

      األجنبي النقد احتياطي
 (٧٤٥٬٥٢٥)  (٧٨٠٬٥٢٥)  ٨٥٨٬٤٤٤ (٩٣٬٧٥٨) أجنبية عمليات - العملة ترجمة فروق

      
ً  تصنيفها يعاد لن بنود  الربح إلى الحقا
 الخسارة أو

 

      العادلة القيمة احتياطي
 العادلة القيمة في التغير صافي

 بالقيمة الملكية حقوق الستثمارات
 الشامل الدخل خالل من العادلة
 (٥١٬٤٣٣) ١٨٬٦٠٦  (١٠٢٬٧٧٢) ١٣٬٦٣٣ اآلخر

 

      الموظفين منافع احتياطي
 منافع احتياطي في الحركة صافي

 ١١٬٤٧٢ ١١٬٤١١  ٢٬٢٠٥ (١٠) الموظفين
 (١٬١٧٦) (١٬٨٢٣)  (١٣٠) (٣) المؤجلة الضريبة تأثير

 (١٣) ١٠٬٢٩٦ ٩٬٥٨٨  ٢٬٠٧٥ 
 للفترة اآلخر الشامل الدخل)/الخسارة(

 (٨١٠٬٨٠٦)  (٧٦٠٬٤٧٢)  ٧٣٩٬٩٧٨ (٧٨٬٦٠٨) الضريبة من بالصافي -
 

 الدخل  ضريبة  ٢٣

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

 
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة  يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف  قطري لایر ألف قطري لایر ألف 

     الحالية الدخل ضريبة
 ٢٣٠٬١٤٢ ١٩٦٬٠٣٢ ٩٤٬٢٣٨ ٨٨٬١٧٨ الحالية الدخل ضريبة مصروفات

     
     المؤجلة الدخل ضريبة

 اتالفروق وعكس بإنشاء المرتبطة
 (١٥٬٠١٧) (٣٧٬٨٤٨) (١٨٬٠٤٢) (٤٤٬٤٥٩) المؤقتة

 ٢١٥٬١٢٥ ١٥٨٬١٨٤ ٧٦٬١٩٦ ٤٣٬٧١٩ 
 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

١٩ 

 

 مالية غير موجودات قيمة تدني  ٢٤

 
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 

 - (٢٬٣٨٩٬٦٥٧) مالية غير موجودات قيمة تدني خسائر
 (١٤٤) ٢٦٧ أخرى

 (٢٬٣٨٩٬٣٩٠) (١٤٤) 
 
 على مؤشرات هناك تكن لم ما سنوي أساس على الملموسة والشهرة غير الموجودات قيمة انخفاض باختبار المجموعة تقوم  ) ١(

 القابل المبلغ مقارنة خالل من ميانمار في استثماراتها تقييم المجموعة أعادت، ميانمار في األخيرة للتطورات نتيجة .القيمة انخفاض
. النقد توليد لوحدة الدفترية بالقيمة) المحدثة النقدي التدفق توقعات باستخدام المحتسبة المستخدمة القيمة حسابات على بناءً ( لالسترداد

 البيانات  في  القيمة انخفاض  تم عكس  لذلك  ونتيجة  الدفترية قيمته  من  أقل  لالستثمار  لالسترداد  القابل  المبلغ  أن  إلى  المحدثة  الحسابات  تشير
 .مليون لایر قطري  ٢٬٢٥٢،١ بقيمة  للفترة الموحدة المالية

 

قامت المجموعة بمراجعة وموافقة  .العام نهاية حسابات في اإلفصاحات مع النموذج في المطبقة الرئيسية والمنهجية االفتراضات تتوافق
ظروف التشغيل األكثر صعوبة مع األخذ باالعتبار عدم التأكد الجوهري الذي ال يزال قائماً باإلضافة الى   توقعات التدفق النقدي المحدثة  

  وتوقعات نمو اإليرادات في السوق.
  
مع إنخفاض في معدل النمو النهائي   الدولة مخاطر  الزيادة في  لتعكس  )٪١٧،٥:  ٢٠٢١ الربع األول(٪  ٢١،٦  الى  الخصم معدل  زيادة  تم

 قبل من المراجعة قيد ويبقى بسرعة يتطور الوضع ى مع التوقعات المنشورة حالياً.شا) بما يتم٪٧،٥: ٢٠٢١ (الربع األول ٪٥،٨الى 
 .اإلدارة

 
 :الحساسية تحليل

 
 في االنخفاض لكان، األخرى المتغيرات جميع ثبات مع ٪٠،٥ بنسبة أقل /أعلى  المستخدم الخصم معدل كان إذا،  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في

  .قلألایر قطري  مليون ٨٨ / علىأ قطري لایرمليون  ٨٢ القيمة
  
  
نتيجة لخطة أحد الشركات التابعة للمجموعة لتنفيذ إعادة تعيين الجيل الثالث ومع اإلنخفاض المستمر في إيرادات الصوت   ) ٢(

 القيمة في إنخفاضوالرسائل النصية، تم تخفيض أصول عمليات الجيل الثاني والجيل الثالث الى قيمهم القابلة لإلسترداد. ونتج عن هذا 
  .المختصرة الموحدة المرحلة المالية المعلوماتمليون لایر قطري والتي تم عكسها في  ١٣٧٫٥بمقدار 

 
 والدعاوى  الطارئة والمطلوبات االرتباطات  ٢٥

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 

   مخصصات لها يرصد لم التي الرأسمالية التكاليف إلتزامات
   

 التقرير سنة/  فترة نهاية في كما عليها المتعاقد التقديرية الرأسمالية التكاليف
 ٢٬٦٤٢٬٧٤٩ ٢٬٧٠٧٬٣٤٥ لها مخصص أخذ يتم لم ولكن المالي
 ٢٠٦٬١٩٠ ٢٠٠٬٦٢٦ اعتماد خطابات

 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١

 ٢٠٢٠ 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 

   المحتملة المطلوبات
 ٧٦٠٬١٧٠ ٧١٠٬٣٨٦ الضمان خطابات
 ٢٥٬٩٧٨ ٢٧٬٤٣١ كمطلوبات بها يعترف لم المجموعة ضد مطالبات



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢٠ 

 
 

 )تتمة( والدعاوى الطارئة والمطلوبات االرتباطات  ٢٥

 
 الدعاوى

 
 بشكل ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في كما للمجموعة الموحدة السنوية المالية البيانات في الواردة األخرى القضائية الدعاوى أوضاع تتغير لم

 .٢٠٢١ يونيو ٣٠ في كما جوهري
 

 العالقة  ذات األطراف إفصاحات  ٢٦

 
 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  وأعضاء
 تدخل. المجموعة إدارة 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
 .إلخ، االئتمانية التسهيالت على والحصول الودائع وإيداع

 
 

 الصلة  ذات والمنشآت  الحكومة  مع المعامالت ) ١( 
 

 تدخل. لالستثمار قطر جهاز عليها يسيطر والتي، للمجموعة األم الشركة هي م.م.ذ القابضة قطر شركة، ١ رقم اإليضاح في جاء كما
 خدمات  تقديم  تشمل  والتي،  المعتاد  العمل  سياق  في  الصلة  ذات  األخرى  الحكومية  والمنشآت  الحكومة  مع  تجارية  معامالت  في  المجموعة
. المعتاد العمل إطار وفي تجاري أساس على تتم المعامالت هذه كل. االئتمانية التسهيالت على والحصول الودائع وإيداع، االتصاالت

 .الصلة ذات األخرى الحكومية والمنشآت والحكومة الشركة بين الجوهرية والمعامالت األرصدة يلي فيما
 

 من مستحق) قطري لایر ألف ٥٥٤٬٧٣٩: ٢٠٢٠( قطري لایر ألف ٥٧٥٬٥٣٣ قدره امبلغً  المدينة التجارية الذمم تشمل ) ١( 
 .الصلة ذات الحكومية والمنشآت الحكومة

 

 .قطري)ألف لایر  ٢٠٬٦٥٠: ٢٠٢٠ألف لایر قطري ( ١٠٥٬٥٤٦أهم مبلغ لإليراد من القطاع الحكومي بلغ  ) ٢( 
 

 لفترة،  بالحكومة  العالقة  ذات  المؤسسات  إحدى  تعد  والتي،  االتصاالت  تنظيم  لهيئة  الدفع  المستحقة  الصناعة  رسوم  مصروفات ) ٣( 
 ).قطري لایر ألف ٨٤٬٩٩١: ٢٠٢٠( قطري لایر ألف ٩١٬٤٢٨ هي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة

 
 تجريها التي المعامالت عن اإلفصاح عدم المجموعة قررت، العالقة ذات أطراف إفصاحات) ٢٤( رقم الدولي المحاسبي للمعيار اوفقً 
 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 أعضاء  مع المعامالت ) ٢( 

 
 وتوجيه لتخطيط والمسؤوليات الصالحيات يملكون الذين العليا اإلدارة وموظفي، اإلدارة مجلس أعضاء على العليا اإلدارة أفراد يشتمل

 .المجموعة نشاطات ومراقبة
 

 أشهر الثالثة لفترة قطري لایر ألف  ٨٥٬٦٦٢ الرئيسيين اإلدارة وموظفي اإلدارة مجلس ألعضاء المتعلقة والمنافع التعويضات بلغت
 في المنتهية أشهر الستة لفترة قطري لایر ألف ١٧٤٬١٣١ وبلغت)، قطري لایر ألف ٨٩٬٤٦٨:  ٢٠٢٠( ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية

 المنتهية أشهر الثالثة لفترة قطري لایر ألف ٢٬٨٩٠ الخدمة نهاية ومكافأة)، قطري لایر ألف ١٨٣٬٥٦٠: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ يونيو ٣٠
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة قطري لایر ألف  ٧٬١٨٧ وبلغت) قطري لایر ألف ٣٬٥٥٧: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في

 مصروفات"   عنوان  تحت  الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  إدراج  تم).  قطري  لایر  ألف  ٨٬٥٥٣:  ٢٠٢٠(  ٢٠٢١
  ".واإلدارية العمومية والمصروفات البيع

   

 القطاعية المعلومات  ٢٧

 
 قطاعات) "٨( رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا هأدنا موضحة التقرير عنها الصادر المجموعة بقطاعات المتعلقة المعلومات إن

 قبل من منتظم بشكل مراجعتها تتم التي الداخلية التقارير أساس على 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



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢١ 

 

 )تتمة( القطاعية المعلومات  ٢٧

ً   المجموعة  تزاول   وموجودات  وأرباح  إيرادات  معظم  إن.  الصلة  ذات  والمنتجات  االتصاالت  خدمات  تقديم  وهو  األعمال  من  واحداً   قطاعا
، والزميلة  التابعة  شركاتها  خالل  من  قطر  دولة  خارح  المجموعة  تعمل.  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  بعملياتها  تتعلق  المجموعة

. التقرير  عنه  يصدر  قطاعاً   تعتبر  المجموعة في  الرئيسي التشغيلي  القرار  صانع  إلى  التقرير  فيها  يصدر  التي  الرئيسية  العمليات  بأن  علما
 بأسعار تسجل المجموعة شركات بين ما المبيعات إن. المجموعة شركات موقع في التقرير عنها الصادر القطاعات إلى اإليراد ينسب
 .بحت تجاري أساس على تقوم

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

 
 ؛قطر دولة داخل والدولية المحلية االتصاالت لخدمات مزود هي قطر أريدُ    ١
 ؛العراق في المتنقلة االتصاالت لخدمات مزود هي سيل آسيا  ٢
 البيانات  واتصاالت  المتعددة  والوسائط  الثابتة  واالتصاالت  الخلوية  الخدمات  مثل  االتصاالت  لخدمات  مزود  هي  أريدُ   إندوسات  ٣

 .إندونيسيا في اإلنترنت وخدمات
 ؛عمان سلطنة في الثابتة واالتصاالت الجوال الهاتف اتصاالت خدمات مزود هي عمان أريدُ   ٤
 ؛الجزائر في الثابتة واالتصاالت الجوال الهاتف اتصاالت خدمات مزود هي الجزائر أريدُ   ٥
  و؛ ميانمار في الثابتة واالتصاالت الجوال الهاتف اتصاالت خدمات مزود هي ميانمار أريدُ   ٦
 .واالتصاالت الالسلكي خدمات تقدم التي للمجموعة التابعة الشركات بعض تتضمن أخرى  ٧

 
 يتضمن. أفريقيا وشمال االوسط الشرق منطقة في أخرى وأماكن الكويت في الجوال الهاتف وخدمات نظم توفر، لالتصاالت الوطنية
 وأطراف  المالديف  وأريدُ   فلسطين  والوطنية  الجزائر  وأريدُ   تونس  وأريدُ   الكويت  أريدُ   إلى  تعود  أرصدة  لالتصاالت  الوطنية  الشركة  حساب
 تمثل المذكورة القطاعات من كل أن واستنتجت تقييمها اإلدارة أعادت، والمعلومات الظروف آلخر وبالرجوع، ٢٠٢٠ خالل. أخرى
) ٨( رقم المالية للتقارير الدولي بالمعيار المطروحة بالمتطلبات يفي كان إذا ما لمعرفة فردي بشكل تقييمه ويجب منفصل تشغيل قطاع

 ".أخرى"  من كجزء ذلك عن اإلبالغ يتم، كذلك يكن لم إذا أما. عنه اإلبالغ يمكن كقطاع، التشغيل 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 على بناء القطاع أداء تقييم يتم. األداء

 .ثالث طرف أي مع للمعامالت مماثلة بطريقة بحت تجاري أساس على للتقرير
  

    

  



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢٢ 

 
 

 )تتمة( القطاعية المعلومات  ٢٧

 
 التشغيلية القطاعات

 
 : ٢٠٢٠و ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة بالمجموعة التشغيلية للقطاعات واألرباح اإليرادات حول معلومات التالي الجدول يعرض

 
 )مراجعة( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 
 
 

 اإلجمالي  واستبعادات  تعديالت أخرى ميانمار أريدُ  عمان  أريدُ   أريدُ  إندوسات الجزائرأريُد  سيل  آسيا قطر أريدُ  
 )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( 

 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 
           يراداتإ

 ٦٬٥٠٩٬٣٣٠  - ٩٦٤٬٧٣٢ ٢٩١٬١٩٣ ٥٨٣٬٧٩٥ ١٬٦٤٧٬٤٣٢ ٥١٣٬١٦٣ ٨٤٦٬٥٥٩ ١٬٦٦٢٬٤٥٦ االتصاالت خدمات تقديم من إيرادات
 ٢٦٥٬٩١٦  - ٢٠٨٬١٢٥ ١٬٦٩٣ ٣٤٬٨٨٧ ٧٬٣٢٤ ١٬٩٥١ - ١١٬٩٣٦ اتصال  معدات بيع إيرادات
 ٤٧٬٥٢٣  - ٢٬٥٩٨ ٢٬٨١٥ ٤٬٤٥٢ ٣٢٬٦٢٥ - - ٥٬٠٣٣ معدات   ايجار إيرادات

 - (١) (١٤٣٬٠٢١) ٧٠٬١٥٥ ٢٥٦ ٧٣٢ ٢١٥ ٤٬٨٧٣ ٢٠٣ ٦٦٬٥٨٧ القطاعات  بين ما
 ٦٬٨٢٢٬٧٦٩  (١٤٣٬٠٢١) ١٬٢٤٥٬٦١٠ ٢٩٥٬٩٥٧ ٦٢٣٬٨٦٦ ١٬٦٨٧٬٥٩٦ ٥١٩٬٩٨٧ ٨٤٦٬٧٦٢ ١٬٧٤٦٬٠١٢ اإليرادات   إجمالي

           
           باإليرادات االعتراف توقيت

 ٢٦٥٬٩١٦  (٧٤٬٦٩٤) ٢٢٢٬٢٩٩ ١٬٦٩٣ ٣٤٬٨٨٧ ٧٬٣٢٤ ١٬٩٥١ - ٧٢٬٤٥٦ محدد وقت في
 ٦٬٥٥٦٬٨٥٣  (٦٨٬٣٢٧) ١٬٠٢٣٬٣١١ ٢٩٤٬٢٦٤ ٥٨٨٬٩٧٩ ١٬٦٨٠٬٢٧٢ ٥١٨٬٠٣٦ ٨٤٦٬٧٦٢ ١٬٦٧٣٬٥٥٦ الوقت   مدار على

 ٦٬٨٢٢٬٧٦٩  (١٤٣٬٠٢١) ١٬٢٤٥٬٦١٠ ٢٩٥٬٩٥٧ ٦٢٣٬٨٦٦ ١٬٦٨٧٬٥٩٦ ٥١٩٬٩٨٧ ٨٤٦٬٧٦٢ ١٬٧٤٦٬٠١٢ 
           

           النتائج
 ٥٩١٬٢٥١ (٢) (١٠٤٬١٩٠) ٦٬٨٥٩ (١٣٨٬٠٥٧) ٧١٬٩٣٤ ٦٨٬١٧٤ (٢٬٢٦٠) ١٦١٬٣٦٤ ٥٢٧٬٤٢٧ *الضريبة  قبل القطاع) خسارة( /ربح

 ٢٬٠٢٧٬٣٤٩ (٣) ١٠٤٬١٩٠ ٢٤٦٬٩٦٢ ٢٢٠٬٤١٧ ١٨٩٬٩٥٥ ٦٥٩٬٩٧٢ ١٦٤٬٥٩٤ ٢٢٣٬٦٨٦ ٢١٧٬٥٧٣ وإطفاء استهالك
 ٤٦١٬٦٨٣  - ١٨٬٦٣٨ ٥٥٬٨٠٠ ١٠٬١٦٣ ١٨٦٬٩٨٤ ٨٬٣٧٩ ٢٬٠٠٧ ١٧٩٬٧١٢ التمويل تكاليف صافي

 
 

.التمويل وتكلفة واإلطفاء االستهالك ذلك في بما للقطاع المنسوبة المصاريف جميع خصم بعد الضريبة قبل القطاع) خسارة( ربح تحديد يتم *



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢٣ 

  
 )تتمة( القطاعية المعلومات  ٢٧

 )مراجعة( ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
 

قطر أريدُ   سيل  آسيا  عمان  أريدُ   أريدُ  إندوسات أريُد الجزائر  ميانمار أريدُ   واستبعادات  تعديالت أخرى   اإلجمالي  
)مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(    

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    
           إيرادات
 ٦٬٩٦٧٬٧٠٦  - ١٬٠٤٧٬٥٨٤ ٢٢٧٬٦٩٤ ٥٦٧٬٩٠٣ ١٬٩١٧٬٦٠٩ ٥٦٠٬٣٤٥ ٨٤٨٬٢١٦ ١٬٧٩٨٬٣٥٥ االتصاالت خدمات تقديم من إيرادات
 ٣١٥٬٧٨٣  - ٢٨٣٬٢٩٣ ٢٩٠ ١٤٬٠٢٨ ١٬٢٧٩ ١٬٠٤٣ ١٬١٢٣ ١٤٬٧٢٧ اتصال  معدات بيع إيرادات
 ٢٨٬٢٠٣  - ٢٬٣١٨ ٢٬٥٥٠ ٥٬١٥٦ ١٣٬٧٨٦ - - ٤٬٣٩٣ معدات   ايجار إيرادات

 - (١) (١٧٢٬٠٩٤) ٨٥٬٧٧٤ ١٬٧٧٥ ٦٦٨ ١٤٧ ٤٬٥٩٤ (٣٠) ٧٩٬١٦٦ القطاعات  بين ما
 ٧٬٣١١٬٦٩٢  (١٧٢٬٠٩٤) ١٬٤١٨٬٩٦٩ ٢٣٢٬٣٠٩ ٥٨٧٬٧٥٥ ١٬٩٣٢٬٨٢١ ٥٦٥٬٩٨٢ ٨٤٩٬٣٠٩ ١٬٨٩٦٬٦٤١ اإليرادات إجمالي

           
           باإليرادات االعتراف توقيت

 ٣١٥٬٧٨٣  (٩٧٬٣٤٤) ٣٠٥٬٨٠٤ ٢٩٠ ١٤٬٠٢٨ ١٬٢٧٩ ١٬٠٤٣ ١٬١٢٣ ٨٩٬٥٦٠ محدد وقت في
 ٦٬٩٩٥٬٩٠٩  (٧٤٬٧٥٠) ١٬١١٣٬١٦٥ ٢٣٢٬٠١٩ ٥٧٣٬٧٢٧ ١٬٩٣١٬٥٤٢ ٥٦٤٬٩٣٩ ٨٤٨٬١٨٦ ١٬٨٠٧٬٠٨١ الوقت   مدار على

 ٧٬٣١١٬٦٩٢  (١٧٢٬٠٩٤) ١٬٤١٨٬٩٦٩ ٢٣٢٬٣٠٩ ٥٨٧٬٧٥٥ ١٬٩٣٢٬٨٢١ ٥٦٥٬٩٨٢ ٨٤٩٬٣٠٩ ١٬٨٩٦٬٦٤١ 
          

          لنتائجا
 (٥٣١٬١٢٥) (٢) (١٠٤٬١٧١) ٦٣٬٧٢٧(٢٬٦٩١٬٤٩٧) ٦٥٬١٤٣ ١٬٣٦٠٬٥٧٤ ٤٠٬٩٠٩ ١٩٧٬٧٦٩ ٥٣٦٬٤٢١ الضريبة  قبل القطاع) خسارة( /ربح

 ٢٬٠٠٦٬٥٠٤ (٣) ١٠٤٬١٧١ ٢٦١٬٠٠٧ ١٩٤٬٢٠٩ ١٧٤٬٠٢٣ ٦٩٨٬٠٤٩ ١٥٤٬٤١٩ ١٩٦٬٤٥٢ ٢٢٤٬١٧٤ وإطفاء استهالك
 ٤٨٣٬١٠٢  - ١٤٬١٨٥ ٥١٬٠٩٥ ١٠٬٦٠٤ ٢٢٤٬٩٤٣ ١٦٬٥٤٩ ٣٬٥٨٧ ١٦٢٬١٣٩ التمويل  تكاليف صافي

 
 

 .التوحيد عند القطاعات بين فيما اإليرادات حذف يتم  )  ١(
 

 :يلي ما الضريبة قبل القطاعي الربح يشمل ال  ) ٢(
 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 (١٠٤٬١٩٠) (١٠٤٬١٧١) ملموسة غير موجودات إطفاء
 (١٠٤٬١٧١) (١٠٤٬١٩٠) 

 
.القطاع مصروفات من كجزء األعمال دمج من المحددة اإلضافية الملموسة غير بالموجودات المتعلق اإلطفاء اعتبار يتم لم  )  ٣(



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢٤ 

 
 )تتمة( القطاعية المعلومات  ٢٧

 
 التشغيلية القطاعات

 
 :٢٠٢٠و ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة بالمجموعة التشغيلية للقطاعات واألرباح اإليرادات حول معلومات التالي الجدول يعرض

 
 )مراجعة( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

 
 اإلجمالي  واستبعادات  تعديالت أخرى ميانمار أريدُ  عمان  أريدُ   أريدُ  إندوسات أريُد الجزائر سيل  آسيا قطر أريدُ  
)مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( 

 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 
           إيرادات
 ١٣٬٤٥٠٬٤٢٢  - ٢٬٠٢٣٬٢٧١ ٥٧٠٬٥٧١ ١٬١٩١٬٩١٨ ٣٬٢٦٩٬٨٧٤ ١٬٠٩٩٬٤١٠ ١٬٩٣٠٬٥٢٥ ٣٬٣٦٤٬٨٥٣ االتصاالت خدمات تقديم من إيرادات
 ٥٧١٬٣٢٢  - ٤٥٨٬٧٤١ ٢٬٥٥٩ ٥٩٬٢٣٨ ١٦٬٣١٧ ٣٬٥٢٢ - ٣٠٬٩٤٥ اتصال  معدات بيع إيرادات
 ٩٦٬٣٢٦  - ٤٬٤١٢ ٥٬٧٥٣ ٨٬٨٤٥ ٦٧٬٤٣٥ - - ٩٬٨٨١ معدات   ايجار إيرادات

 - (١) (٢٧٢٬٥٠٢)  ١٤٧٬٢٦٦ ٧٤٣ ٢٬٠٥٠ ٢٬٦٠٩ ١١٬٤٤٧ ٩١٩ ١٠٧٬٤٦٨ القطاعات  بين ما
 ١٤٬١١٨٬٠٧٠  (٢٧٢٬٥٠٢) ٢٬٦٣٣٬٦٩٠ ٥٧٩٬٦٢٦ ١٬٢٦٢٬٠٥١ ٣٬٣٥٦٬٢٣٥ ١٬١١٤٬٣٧٩ ١٬٩٣١٬٤٤٤ ٣٬٥١٣٬١٤٧ اإليرادات   إجمالي

           
           باإليرادات االعتراف توقيت

 ٥٧١٬٣٢٢  (١١٢٬٠٠٩) ٤٨٤٬٦٤٦ ٢٬٥٥٩ ٥٩٬٢٣٨ ١٦٬٣١٧ ٣٬٥٢٢ - ١١٧٬٠٤٩ محدد وقت في
 ١٣٬٥٤٦٬٧٤٨  (١٦٠٬٤٩٣) ٢٬١٤٩٬٠٤٤ ٥٧٧٬٠٦٧ ١٬٢٠٢٬٨١٣ ٣٬٣٣٩٬٩١٨ ١٬١١٠٬٨٥٧ ١٬٩٣١٬٤٤٤ ٣٬٣٩٦٬٠٩٨ الوقت   مدار على

 ١٤٬١١٨٬٠٧٠  (٢٧٢٬٥٠٢) ٢٬٦٣٣٬٦٩٠ ٥٧٩٬٦٢٦ ١٬٢٦٢٬٠٥١ ٣٬٣٥٦٬٢٣٥ ١٬١١٤٬٣٧٩ ١٬٩٣١٬٤٤٤ ٣٬٥١٣٬١٤٧ 
           

           النتائج
 ١٬١٥٥٬٩٦٢ (٢) (٢١٠٬٩٧٩)  (٥٩٬٩٤٠) (٨٤٬٨٢٥) ١٧١٬٠٦١ (٥٩٬٦٠٧) ٢٬٠٠٧ ٣٩٢٬٦٧٨ ١٬٠٠٥٬٥٦٧ *الضريبة  قبل القطاع) خسارة( /ربح

 ٤٬١١٠٬٩٣٨ (٣) ٢١٠٬٩٧٩ ٤٩٩٬٠٨٣ ٤٣٥٬٧٥٠ ٣٧١٬٣٧٩ ١٬٣٤٧٬١٨٩ ٣٥٢٬٩٧٦ ٤٦٢٬٧٥١ ٤٣٠٬٨٣١ وإطفاء استهالك
 ٩٢٥٬٩٠٥  - ٣٤٬٣٧٩ ١١٤٬١١٦ ١٨٬٠٧٢ ٣٧٩٬٣٠٤ ١٧٬٠١٦ ٢٬٣٣٣ ٣٦٠٬٦٨٥ التمويل تكاليف صافي

 
 .التمويل وتكلفة واإلطفاء االستهالك ذلك في بما القطاع إلى العائدة المصروفات جميع خصم بعد الضريبة قبل القطاع) خسارة( ربح تحديد يتم*



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢٥ 

 

 )تتمة( القطاعية المعلومات  ٢٧
 

 )مراجعة( ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة
 

قطر أريدُ   سيل  آسيا  عمان  أريدُ   أريدُ  إندوسات أريُد الجزائر  ميانمار أريدُ   واستبعادات  تعديالت أخرى   اإلجمالي  
)مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(    

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    
           إيرادات
 ١٣٬٧٤٣٬٩٣٨  - ٢٬٠٧٣٬٥٤٩ ٤٧٣٬٥٢٣ ١٬١٣٧٬٤٤٣ ٣٬٧٦٧٬٠٤٤ ١٬١٠٦٬١٠٦ ١٬٦٩٧٬١٥٢ ٣٬٤٨٩٬١٢١ االتصاالت خدمات تقديم من إيرادات
 ٦٨٤٬٧٣٢  - ٥٨٦٬١٢٣ ٢٬٤٠٨ ٤٦٬٤٥١ ٣٬٤٣١ ١٬٣٧٩ ٣٬٧٨٩ ٤١٬١٥١ اتصال  معدات بيع إيرادات
 ٨٠٬٣٨٤  - ٤٬٩٠٠ ٥٬٤١٦ ١٢٬٢٧٣ ٤٨٬٩٧٤ - - ٨٬٨٢١ معدات   ايجار إيرادات

 - (١) (٣٠٦٬٨٨٦) ١٥٦٬٥٤٠ ٣٬١٩٧ ١٬٤٠٢ ٢٨٠ ٩٬٤١٥ ١٤٤ ١٣٥٬٩٠٨ القطاعات  بين ما
 ١٤٬٥٠٩٬٠٥٤  (٣٠٦٬٨٨٦) ٢٬٨٢١٬١١٢ ٤٨٤٬٥٤٤ ١٬١٩٧٬٥٦٩ ٣٬٨١٩٬٧٢٩ ١٬١١٦٬٩٠٠ ١٬٧٠١٬٠٨٥ ٣٬٦٧٥٬٠٠١ اإليرادات إجمالي

           
           باإليرادات االعتراف توقيت

 ٦٨٤٬٧٣٢  (١٥٩٬٦٠٣) ٦١٨٬١٨١ ٢٬٤٠٨ ٤٦٬٤٥١ ٣٬٤٣١ ١٬٣٧٩ ٣٬٧٨٩ ١٦٨٬٦٩٦ محدد وقت في
 ١٣٬٨٢٤٬٣٢٢  (١٤٧٬٢٨٣) ٢٬٢٠٢٬٩٣١ ٤٨٢٬١٣٦ ١٬١٥١٬١١٨ ٣٬٨١٦٬٢٩٨ ١٬١١٥٬٥٢١ ١٬٦٩٧٬٢٩٦ ٣٬٥٠٦٬٣٠٥ الوقت   مدار على

 ١٤٬٥٠٩٬٠٥٤  (٣٠٦٬٨٨٦) ٢٬٨٢١٬١١٢ ٤٨٤٬٥٤٤ ١٬١٩٧٬٥٦٩ ٣٬٨١٩٬٧٢٩ ١٬١١٦٬٩٠٠ ١٬٧٠١٬٠٨٥ ٣٬٦٧٥٬٠٠١ 
           

           النتائج
 (١٢٩٬٠٠٧) (٢) (٢١١٬٦٠٠) ٢٦٢٬٥٩٣ (٣٬٢٣٩٬٦٧٠) ١٤٥٬٥٨٩ ١٬٤٤٠٬٠٤٠ ٣٩٬٣٤١ ٣٧٤٬٠٦٩ ١٬٠٦٠٬٦٣١ الضريبة  قبل القطاع) خسارة( /ربح

 ٤٬٠٥٦٬٩٩٣ (٣) ٢١١٬٦٠٠ ٥١٨٬١٤٤ ٤٠٨٬٦٣٨ ٣٤٣٬٧٣٦ ١٬٣٩٤٬٢٤٢ ٣٣٧٬٩٦١ ٣٩٦٬٤١١ ٤٤٦٬٢٦١ وإطفاء استهالك
 ٩٢٤٬٢٠٤  - ٢٨٬٧٧٩ ١٠٣٬٧٤٦ ٢٠٬٣٤٠ ٤١٨٬٣٤٥ ٢٤٬٢٩١ ٦٬٣٤٢ ٣٢٢٬٣٦١ التمويل  تكاليف صافي

 

 .التوحيد عند القطاعات بين فيما اإليرادات حذف يتم  )  ١(
 
 

 :يلي ما الضريبة قبل القطاعي الربح يشمل ال  ) ٢(
 

 يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر ستةال لفترة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف 
   

 (٢١٠٬٩٧٩) (٢١١٬٦٠٠) ملموسة غير موجودات إطفاء
 (٢١١٬٦٠٠) (٢١٠٬٩٧٩) 

 

 .القطاع مصروفات من كجزء األعمال دمج من المحددة اإلضافية الملموسة غير بالموجودات المتعلق اإلطفاء اعتبار يتم لم  )  ٣(



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢٦ 

 

 )تتمة( القطاعية المعلومات  ٢٧

 
 

 :٢٠٢٠ ديسمبر ٣١و ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في كما بالمجموعة التشغيلية القطاعات موجودات التالي الجدول يعرض
 

قطر أريدُ   سيل  آسيا  عمان  أريدُ   أريدُ  إندوسات أريُد الجزائر  ميانمار أريدُ   واستبعادات  تعديالت أخرى   اإلجمالي 
 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 

          )١( القطاعية الموجودات
          

 ٧٨٬٣٨٠٬١٨١ ١٦٬٩٠٦٬٤٠٤ ١٠٬٢١٣٬٣٩٧ ٣٬٠٦٢٬٢٦٠ ٤٬٣٥٥٬١٢٤ ١٨٬٣٩٠٬٠٠٠ ٣٬٧٩٠٬١٥٨ ٧٬٠٨٨٬٥١٩ ١٤٬٥٧٤٬٣١٩ )مراجعة( ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في
 ٨٧٬٧٣٧٬٠٦١ ١٧٬٢٧٤٬٢٦٢ ١٠٬٦٤٠٬٧٦٣ ٦٬٨٣٩٬٥٢٣ ٤٬٤٩٦٬٩٨٨ ١٧٬٣١٤٬٢٨٠ ٣٬٩٤٩٬٦٧٦ ٨٬٨٥٩٬١٧٧ ١٨٬٣٦٢٬٣٩٢ )مدققة( ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في

          
          )٢نفقات رأسمالية (

 ٢٬٢٧١٬٣٤٢ - ٢٩٠٬٦٢٢ ٤٣٬٣٥٢ ٢٧٣٬٢٩٠ ٧٥٢٬٤٣١ ٩٦٬١٨٤ ٥٢٦٬٦٧٤ ٢٨٨٬٧٨٩ )مراجعة( ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في
 ٧٬٢٢٧٬٦٤٢ - ٧٢١٬٢٨٢ ١٨٨٬٢٧٢ ١٬٢٨٤٬٥٨٧ ٢٬٢٦٩٬٣٢٧ ٥٣٨٬١٥٦ ١٬٣٠٩٬٣٠٣ ٩١٦٬٧١٥ )مدققة( ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في

          
 

 لایر ألف ١٧٬٢٧٤٬٢٦٢: ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١( قطري لایر ألف ١٦٬٩٠٦٬٤٠٤ القطاع موجودات من اجزءً تي لم تعتبر وال األعمال اندماج عن الناشئة األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة قيمة بلغت ) ١( 
  .)قطري

 .األعمال دمج عمليات من والموجودات الشهرة باستثناء الملموسة غير والموجودات والمعدات والمنشآت للممتلكات اإلضافات من الرأسمالية النفقات تتكون ) ٢( 
 

 

 

 

 

 



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢٧ 

 

 المالية  لألدوات  العادلة القيم  ٢٨

 
 العادلة للقيمة الهرمي التسلسل

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

 

 :١ المستوى
 متماثلة مطلوبات أو لموجودات النشطة األسواق في) المعدلة غير( المدرجة األسعار

 ؛القيمة قياس تاريخ في عليها الحصول للمجموعة يمكن والتي

 :٢ المستوى
 للمالحظة والقابلة ١ المستوى في الواردة المدرجة األسعار بخالف األخرى المدخالت

 و؛ مباشر غير أو مباشر بشكل إما االلتزام أو لألصل بالنسبة سواء
 .المطلوبات أو للموجودات مالحظتها مكنيُ  ال التي المدخالت :٣ المستوى

 
 ٣١و ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في كما للمجموعة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة لقياس الهرمي التسلسل التالي الجدول يوضح
 :٢٠٢٠ ديسمبر

 
١ المستوى  ٣٠ يونيو ٢٠٢١  ٢ المستوى    ٣ المستوى      
 (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 
قطري لایر ألف  قطري لایر ألف  قطري لایر ألف  قطري لایر ألف   

     الموجودات
 بالقيمة قياسها يتم مالية موجودات

     العادلة
 الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة

 ٤٤٩٬٢٤٣ ٢٧٣٬١٣٧ - ٧٢٢٬٣٨٠ اآلخر
 ٣ ٨١٬١١٥ ٢٬٨٠٤ ٨٣٬٩٢٢ والخسارة  الربح  خالل  من  العادلة  القيمة

 ٤٤٩٬٢٤٦ ٣٥٤٬٢٥٢ ٢٬٨٠٤ ٨٠٦٬٣٠٢ 
     

     المطلوبات
 بالقيمة مقاسة أخرى  مالية مطلوبات

     العادلة
 - ١٠٩٬٧٨٥ - ١٠٩٬٧٨٥ مشتقة مالية أدوات

     
 عنها مفصح أخرى  مالية مطلوبات
     العادلة بقيمتها
 - ٧٬٠٥٧٬١٥٣ ١٩٬٨٠٦٬٩٣٦ ٢٦٬٨٦٤٬٠٨٩ وتسهيالت قروض

 ٧٬١٦٦٬٩٣٨ ١٩٬٨٠٦٬٩٣٦ ٢٦٬٩٧٣٬٨٧٤ - 
 

 
١ المستوى  ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  ٢ المستوى    ٣ المستوى      
 (مدققة) (مدققة) (مدققة) (مدققة) 
قطري لایر ألف  قطري لایر ألف  قطري لایر ألف  قطري لایر ألف   

     الموجودات
 بالقيمة قياسها يتم مالية موجودات

     العادلة
 الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة

 ٤٨٨٬٦١١ ٢١٤٬٥٦٧ - ٧٠٣٬١٧٨ اآلخر
 ٣ ٨٣٬٨٠٩ ٢٬٠١٧ ٨٥٬٨٢٩ والخسارة  الربح  خالل  من  العادلة  القيمة

 ٤٨٨٬٦١٤ ٢٩٨٬٣٧٦ ٢٬٠١٧ ٧٨٩٬٠٠٧ 
     

     المطلوبات
 بالقيمة مقاسة أخرى  مالية مطلوبات

     العادلة
 - ١٣٦٬٤٥٧ - ١٣٦٬٤٥٧ مشتقة مالية أدوات

     
 عنها مفصح أخرى  مالية مطلوبات
     العادلة بقيمتها
 - ١١٬١١٨٬٦٣٣ ٢٠٬٤٠٩٬٥٣٦ ٣١٬٥٢٨٬١٦٩ وتسهيالت قروض

 ١١٬٢٥٥٬٠٩٠ ٢٠٬٤٠٩٬٥٣٦ ٣١٬٦٦٤٬٦٢٦ - 
 

 .٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  في  المنتهية  وللسنة  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠  في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  ٣و  ٢و  ١  المستويات  بين  تحويالت  هناك  تكن  لم



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

 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر  الستة  لفترة
 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 )ذلك خالف يذكر لم ما القطرية بالرياالت المبالغ جميع(

٢٨ 

 
 )تتمة( المالية لألدوات  العادلة القيم  ٢٨

 
 أساليب  باستخدام  العادلة  القيم  تحديد  يتم،  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  من  ٣  و  ٢  المستوى  ضمن  المصنفة  العادلة  القيمة  لقياسات  بالنسبة
 مقارنة،  المتاحة  الخيارات  تسعير  ونماذج  المخصومة  النقدية التدفقات  نماذج  مثل،  الرياضية  النماذج استخدام  تشمل  والتي،  المناسبة  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 عواملو المستقبلية النقدية التدفقات وتقديرات الخصم
 :العادلة للقيمة ٣ المستوى قياسات في المستخدمة للرصد

 

 القابلة غير المدخالت عالقة
العادلة بالقيمة للرصد   المدخالت قيمة 

 المدخالت
 قابلة الغير

 للرصد

 العادلة القيمة
 ٣٠ في كما

٢٠٢١يونيو   الوصف 
قطري لایر ألف      

     

 الخصم معدل في التغيير
 زيادة يْودي الى ٪١٠بمقدار

 العادلة القيمة انخفاض /
 لایر ألف ٤١٬١٠٢ ب

مرة ٩٢،٧ قطري  

قيمة الشركة / 
العائدات قبل 

الفائدة 
والضرائب 
واإلستهالك 

 ٤٤٩٬٢٤٣ واإلطفاء
 الدخل خالل من العادلة القيمة
اآلخر الشامل  

     
 

 ١٩-كوفيد فيروس تأثير  ٢٩

 
 أي أخذ إلى حاجة هناك كانت إذا فيما المجموعة نظرت، ١٩-كوفيد عن الناتجة التأكد عدم حالة استمرار وبسبب، الحالية الفترة خالل

. المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات  في  عنها  واإلفصاح  االعتبار  في  المخاطر  وإدارة  والتقديرات  األحكام  في  وتغييرات  تعديالت
 .الحالي بالوضع جوهري بشكل متأثرة غير للمجموعة التجارية العمليات تزال ال
 

 على ١٩-كوفيد فيروس تأثير من األدنى الحد االعتبار في األخذ مع، النقد توليد وحدات في الستثماراتها انوعيً  اتقييمً  المجموعة أجرت
 الصناعة  ومعايير  بالموازنة  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠  في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  الفعلية  النتائج  وقارنت،  االتصاالت  قطاع  في  العاملة  المنشآت

 .يتغير لم ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في كما القيمة انخفاض تقييم أن أكد التي
 

 تقدير يتم. ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في كما المتوقعة االئتمانية الخسائر لتحديد المستخدمة واالفتراضات المدخالت بتحديث المجموعة قامت
، االئتمان مخاطر في الجوهرية والزيادة، الكلي االقتصاد بعوامل العالقة ذات المستقبلية التوقعات على بناءً  المتوقعة االئتمانية الخسائر

 .تتأثر أن المحتمل من التي القطاعات في التعرض ضعف مؤشرات وتقييم
  

الموقف إلدارة تعطل األعمال المحتمل الذي قد يحدثه تفشي  فيتقدم ال مع عن كثب ١٩-COVIDستواصل المجموعة مراقبة تأثير 
COVID-على عملياتها وأدائها المالي. ١٩  

 
  جوهري ترتيب  ٣٠

 
 CK Hutchison Holdings مع اقانونً  ملزمة وغير حصرية تفاهم مذكرة في دخلت أنها أريدُ  أعلنت، ٢٠٢٠ ديسمبر ٢٨ في

Limited شركة وهي، إندونيسيا في بها الخاصة االتصاالت أعمال لدمج محتملة بصفقة يتعلق فيما PT Indosat Tbk وPT 
Hutchison ٣ Indonesia .تتعلق ملزمة اتفاقية أي في الدخول يتم لم، الموحدة المرحلية المالية المعلومات إصدار تاريخ في كما 

 المجموعة قامت، ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في. المحتملة الصفقة هذه مثل مزايا تقييم من المبكرة المرحلة في أريدُ  تزال وال المحتمل بالدمج
 .٢٠٢١  أغسطس  ١٦  حتى  المحتمل  االندونيسية  االعمال توحيد   اجل  من  CK Hutchison  مع  التفاهم  لمذكرة الحصرية  الفترة  بتمديد

 
 

  

 

 

 

  




