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أريُد ش.م.ق.ع.  تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة
تدقيق البيانات المالية الموحدة   عن تقرير

الرأي 

لشركة أريُد ش.م.ق.ع.("الشركة") وشركاتها  برأينا، أن البيانات المالية الموحدة تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد  
لك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذ  ئها وأدا  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في    التابعة (معاً "المجموعة")

 .للتقارير المالية 

قمنا بتدقيق ما يلي 

البيانات المالية الموحدة للمجموعة من:تتكون 
  ؛٢٠٢١ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في     الموحد   ة بيان الربح أو الخسار •
  ؛ذلك التاريخ   بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في •
 ؛٢٠٢١ديسمبر    ٣١المالي الموحد كما في  بيان المركز  •
  ؛ ذلك التاريخ   بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في •
 و ؛  ذلك التاريخ   بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في •
المستخدمة  • الهامة  المحاسبية  السياسات  تشمل  والتي  الموحدة،  المالية  للبيانات  المتممة  المتممة    معلومات وال اإليضاحات  التفسيرية 

  األخرى. 

 أساس الرأي 

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

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

 االستقاللية 

للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن مجلس    الدولي  مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقينحن  
المالية الموحدة.  معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات  

  للمحاسبين.   الدولي  وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي

  منهجنا في التدقيق 

 نظرة عامة 

أمور التدقيق الرئيسية 

  الصلة   ذات  المعقدة   المعلومات  تكنولوجيا  نظم  و   باإليرادات  اإلعتراف.  
  

  الشهرة  ذلك   في  بما  لنقد، ا  تكوين   لوحدات  الدفترية  القيمة.  
 المجموعة   فيها تعمل  التي   المختلفة  األسواق  في غير المؤكدة و  المعلقة   القانونية  الرقابية و   والتعرضات  الضريبية للتعرضات  المحاسبية   المعالجة.

مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص،  كجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم 
اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي تتضمن وضع افتراضات    اإلجتهادات الحكمية التي وضعتها   فقد وضعنا في الحسبان 

بيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخاطر تجاوز اإلدارة للضوابط  ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بط
. الناتج عن اإلحتيال  الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز بما يمثل أحد مخاطر التحريف المادي

لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين في    ال التدقيقعمأقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من  ل
التي تعمل فيها المجموعة.  نشطةاالعتبار هيكل المجموعة والعمليات والضوابط المحاسبية ومجاالت األ 



٢ 

أمور التدقيق الرئيسية 

على البيانات المالية الموحدة  ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها    أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت
 عن منفصالقدم رأيا للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال ن

  . هذه األمور عند تكوين رأينا عنها

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق   أمور التدقيق الرئيسية 

المخاطر الكبيرة هذه، والتي تضمنت    مجال  حوللقد قمنا بتنفيذ إجراءات تدقيق  
من   القيام  مجموعة  و  الرقابة  أنظمة  فحص  على  تنطوي  التي  اإلجراءات 

 كما هو موضح أدناه:   بإجراءات تدقيق تفصيلية

  أنظمة الرقابة   اإليرادات الهامة المختلفة وحددنا  مصادر • حصلنا على فهم ل
والتقارير ذات الصلة.   أنظمة الربطتكنولوجيا المعلومات و نظمو

، بما في ذلك  المجموعة  إيراداتالخاصة ب  • قمنا بتقييم السياسات المحاسبية 
المطب الرئيسية  والتقديرات  متطلبات  األحكام  ضوء  في  اإلدارة  قبل  من  قة 

. ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

على اعتمدنا  بالمجموعة   نظم   •  الخاصة  المعلومات  ضوابط    تكنولوجيا  و 
المعلومات    الرقابة  تكنولوجيا  متخصصي  بإشراك  قمنا  الرئيسية.  الداخلية 

في لمساعدتنا  لدينا  لتكنولوجي  فحص   الداخليين  العامة  المعلومات  الضوابط  ا 
وضوابط التطبيق ألنظمة تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بمعالجة المعامالت  

اإليرادات الكبيرة.  مصادرب تعلقةالم

ب قمنا  الرقابة•  أنظمة  ال   فحص  وإجراءات  واليدوية  التفصيليةاآللية    تدقيق 
التسويات الشاملة من    فحص  دقة وحدوث اإليرادات. وشمل ذلك  للتحقق من
ودفتر  سجالت   الفوترة  أنظمة  إلى  المصدر  أنظمة  من  المستخرجة  البيانات 

األستاذ العام. 

  القيود اليدوية المرتبطة باإليرادات  • استخدمنا أدوات تحليل البيانات لتحديد
في دفتر األستاذ العام وتتبعناها إلى أنظمة المصدر.   تسجيلها تمالتي 

اكتمال    فحصثائق المصدر األساسية ل• أجرينا إجراءات تحليلية وقمنا بتقييم و 
التي اعتبرناها غير عادية بطبيعتها.   قيود، بما في ذلك التسجيلودقة وصحة ال 

مختلفة للتأكد من أن الحاالت ستتم    عوامل  المكالمات باستخدام  فحص• قمنا ب
معالجتها بدقة من خالل عناصر الشبكة وحتى التعرف عليها.  

. اإليراداتبالمجموعة فيما يتعلق  يضاحات بتقييم مدى كفاية إ • قمنا أيًضا 

تكنولوجيا المعلومات المعقدة ذات   نظمو اإلعتراف باإليرادات
 الصلة 

بقيمة   فصحتأ إيرادات  عن  لایر  ألف    ٢٩٬٨٩٩٬٧٤٢  المجموعة 
 من األنشطة المتعلقة باالتصاالت.  قطري

 من األمور األكثر أهمية، حيث توجد مخاطر األمرلقد اعتبرنا هذا  
حول االعتراف باإليرادات في خدمات االتصاالت نظًرا ألن   كامنة

تكنولوجيا المعلومات المعقدة    نظم   اإليرادات تتم معالجتها بواسطة
مجموعة    والتي تحتوي على  التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات 

عار ذات الصلة. باإلضافة  من المنتجات والخدمات المختلفة، و األس
ذلك،  اإليرادات  يعتبر  إلى  محاسبة  معيار    ة معقد  عملية  تطبيق 

قد أدى ذلك  ل  العديد من األحكام والتقديرات الرئيسية.  يهاوينطوي عل
وأنظمة    األمرإلى توجيه جزء كبير من جهود التدقيق لدينا نحو هذا  

 تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة. 

البيانات المالية الموحدة لمزيد من   من التالية  يضاحاتراجع اإل 
التفاصيل: 

 : السياسات المحاسبية الهامة٣إيضاح  •
 : اإليرادات ٤إيضاح  •
: األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة ٤١إيضاح  •



٣ 

المخاطر الكبيرة هذه، والتي تضمنت    حول مجالقد قمنا بتنفيذ إجراءات تدقيق  
اإلجراءات التي تنطوي على فحص أنظمة الرقابة و القيام بإجراءات  مجموعة من  

  كما هو موضح أدناه:   تدقيق تفصيلية

ذات الصلة    أنظمة الرقابة  • حصلنا على فهم لعملية تقييم انخفاض القيمة، وتحديد 
التشغيل  و فحص  والفعالية  المتعلقة ية ألتصميمها وتنفيذها،  الرقابة  عملية ب  نظمة 

انخفاض القيمة. 

الدقة الحسابية لنماذج التقييم المستخدمة من قبل اإلدارة. قمنا أيًضا   فحص• قمنا ب
بتقييم مدى مالءمة منهجية التقييم (نموذج التدفقات النقدية المخصومة) المطبقة 
من قبل اإلدارة، بالرجوع إلى ممارسات السوق ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي 

الخاص بانخفاض قيمة األصول. ٣٦رقم 
 

قمن (والتي •  األعمال  خطط  في  المدرجة  المجموعة  ميزانيات  موثوقية  بتقييم  ا 
تشكل أساس توقعات التدفقات النقدية)، من خالل مقارنة ميزانيات الفترة الحالية 

الفروق وتقييم  الفعلية  األساسية   ات بالنتائج  والتفسيرات  الوثائق  مقابل  الملحوظة 
اإلدارة.   من  عليها  الحصول  تم  واألرباح   بمطابقة  ًضاأي قمنا  التي  اإليرادات 

الفقبل    المتوقعة نمو  و  وائدمعدل  والستهاإلوالضرائب  المستخدمة   طفاءاإلك 
 ات المعتمدة و/أو خطط العمل. وازن لحساب توقعات التدفقات النقدية للم

بخبرا ناستع•   والمكونات  ال  ءنا ا  المجموعة  التقييم على مستوى  في  متخصصين 
ف لدعمنا  الضرورة)  قبل (عند  من  المستخدمة  والمنهجية  االفتراضات  تقييم  ي 

لمتوسط المرجح لتكلفة رأس    مستقل  اإلدارة، وعلى وجه الخصوص، قمنا بحساب
.  الوحد المكونة للنقد التي تعتبر جوهرية المال ومعدالت النمو النهائي لكل

 
الرئيسية االفتراضات  في  التغيرات  لتحديد  الحساسية  تحليالت  بإجراء  قمنا   •  ،

معدالت الخصم ومعدالت النمو النهائي والتدفقات النقدية المتوقعة التي   ، وبالتحديد
قد تؤدي إلى انخفاض القيمة. نظرنا فيما إذا كانت هذه التغييرات محتملة بشكل 

معقول.

حول   ١٣ذات الصلة الواردة في إيضاح    إليضاحات• قمنا أيًضا بتقييم مدى كفاية ا
المو المالية  إ البيانات  وخاصة  بالتغييرات    المتعلقة   الحساسية  يضاحات حدة، 

. التي قد تؤدي إلى انخفاض القيمة  فتراضاتالمعقولة الممكنة في ااال

لنقد، بما في ذلك الشهرة لوحدات تكوين االقيمة الدفترية 

صافي أصول المجموعة الشهرة بتاريخ التقرير بقيمة دفترية    تشمل
معيار المحاسبة الدولي    يتطلب  ألف لایر قطري.   ٥،١٧٥،٤٨٨تبلغ  
األصول  ٣٦رقم   قيمة  بانخفاض  قيمة    فحص  الخاص  انخفاض 

سنوي على األقل.    بشكلمن اندماج األعمال    الناتجة  الشهرة  أصول
الشركات   بعض  تعمل  ذلك،  إلى  هذهباإلضافة  بها  ترتبط    التي 

عدم  األصول من  تعاني  التي  البلدان  و/أو  ستقرارإ  في    سياسي 
صعبة إقتصادية  هذه  تحديات  أن  في  يتمثل  محتمل  خطر  هناك   .

، مما  التنبؤات  الشركات قد ال تتداول بما يتماشى مع التوقعات و
للقيمة   المجموعة  تقييم  يتضمن  القيمة.  انخفاض  إلى  يؤدي 

  لشركاتتقديًرا لألداء المستقبلي ل  نقدتكوين ال  وحداتل المستخدمة
حساس  القيمة المستخدمة   المعنية. على وجه الخصوص، فإن تحديد

  وائدالف  قبل  المتوقعةالمتعلقة بمعدل نمو االرباح    لالفتراضات الهامة
و معدالت النمو طويلة األجل و    االطفاء و  االستهالك والضرائب و

. نتيجة الختبارات انخفاض القيمة التي تم إجراؤها،  معدالت الخصم 
والموجودات   الشهرة  قيمة  بانخفاض  االعتراف  غيرمتداولة  التم 

في    ٢،٢٥٢بمبلغ   المنتهية  السنة  خالل  قطري  لایر    ٣١مليون 
 فيما يتعلق بعمليات المجموعة في ميانمار.  ٢٠٢١ديسمبر 

 ضمن   قد اعتبرنا أن تقييم انخفاض القيمة الذي قامت به المجموعةل 
األحكام    ألمورا بسبب  الحالية  السنة  لتدقيق  بالنسبة  أهمية  األكثر 

تقييمات   إجراء  عند  اإلدارة  اتخذتها  التي  الهامة  واالفتراضات 
االنخفاض في القيمة.  

إلى الرجوع  التالية  يرجى  هذه  اإليضاحات  الما  من  لية  البيانات 
 الموحدة لمزيد من التفاصيل: 

 ؛: األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة٤١إيضاح  •
 و ؛ ١٩-ير جائحة كوفيد: تأث٤٧ إيضاح •
لموجودات غير الملموسة والشهرة و المبالغ  ا  :١٣ إيضاح •

 .المدفوعة مقدما طويلة األجل



٤ 

بالمعالجة   المرتبطة  الكبيرة  للمخاطر  الضريبيةاستجابة  للتعرضات   المحاسبية 
المؤكدة، وغير  المعلقة  القانونية  و  الرقابية  اإلجراءات    والتعرضات  بتنفيذ  قمنا 

 التالية: 

الضريبية    ●  المتطلبات  مع  التعامل  في  المجموعة  لسياسات  فهم  على  حصلنا 
 .  رقابيةوالقانونية وال

على السجالت    للرقابةقمنا بتقييم مدى كفاية التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية    ● 
القانونية والتنظيمية والضريبية، والتي تشمل نوع المطالبة والمبلغ والمخصص  

 عرض. وحساب صافي الت

تقييم للمجموعة ل   رقابيةلقد أجرينا مناقشات مع الفرق الضريبية والقانونية وال  ● 
قبل  المستخدمةاإلجراءات   با  اإلدارة   من  للتعرضات  المرتبطة  المحتملة  لنتيجة 

الهامة  بالتعرضات  المحيطة  والظروف  الحقائق  اإلدارة  ناقشنا مع  كما  الكبيرة، 
 ستنتاجات اإلدارة.  للمجموعة من أجل تقييم معقولية ا

تدقيق    ●  فرق  من  تسليمها  تم  التي  التقارير  واستعرضنا  مناقشات  عقدنا  لقد 
المكونات لدينا فيما يتعلق بالتعرضات الكبيرة في الشركات التابعة في الخارج. 

فرقنا المكونة أيًضا خبراء ضرائب محليين و/أو خبراء قانونيين حسب    عانتاست
 تاجاتهم.  الضرورة للتوصل إلى استن

لقد حصلنا وراجعنا اآلراء القانونية والضريبية الخارجية والتأكيدات القانونية    ● 
وغيرها من المستندات ذات الصلة التي تدعم استنتاجات اإلدارة بشأن هذه األمور. 
القضايا  القانوني باإلدارة بخصوص  القسم  عند الضرورة، أجرينا مناقشات مع 

 الجوهرية.  

تقارير تقييم المخاطر   مراجعةبدعم من فرق تدقيق المكونات الخاصة بنا، قمنا ب  ● 
الضريبية والقانونية والتنظيمية لإلدارة داخل الدولة للتأكد من توافقها مع التقارير 

 التي أعدتها إدارة المجموعة.  

 ن م   ٣٧ذات الصلة الواردة في إيضاح    اإليضاحاتقمنا أيًضا بتقييم مدى كفاية  ●  
  . البيانات المالية الموحدة

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

 المجموعة

وبسبب   متعددة،  وتنظيمية  ضريبية  سلطات  عبر  المجموعة  تعمل 
الطبيعة المتأصلة للتعرضات واألحكام الصادرة والتقييمات من قبل  

في   القضائية  والدعاوى  والتنظيمية  الضريبية  سواق  األالسلطات 
الضريبية  ال المسائل  لمختلف  معرضة  المجموعة  فإن  معينة، 

  . الرقابيةوالقانونية و

عن هذه األمور، تطبق اإلدارة أحكاًما هامة    لجة المحاسبية المعا عند  
واإل  المخصصات  تقدير  الصلة    يضاحات في  للمعايير  ذات  وفقاً 

 .  الدولية للتقارير المالية

لقد أخذنا في االعتبار المعالجة المحاسبية للتعرضات الضريبية غير  
ف المعلقة  القضائية  والتعرضات  القانونية  والتعرضات  ي  المؤكدة 

ذات   مسألة  أنها  على  المجموعة  بها  تعمل  التي  المختلفة  األسواق 
نظًرا لحجم وتعقيد وطبيعة هذه التعرضات،  كبيرة في تدقيقنا  أهمية  
مستوى هام من حكم اإلدارة في تفسير تشريعات أو    يتطلب  وذلك

مطلوب  من الأحكام أو ممارسات تنظيمية محددة لتحديد ما إذا كان  
 .  اإلفصاح عن مطلوبات محتملة أو  مباإللتزااالعتراف 

إلى الرجوع  التالية  يرجى  هذه  اإليضاحات  المالية    من  البيانات 
 الموحدة لمزيد من التفاصيل: 

؛رتباطات و المطلوبات الطارئة و الدعاوي : اال٣٧إيضاح  •
 : األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة؛ و ٤١إيضاح  •
  .١٩-كوفيد : تأثير جائحة ٤٧إيضاح  •



٥ 

\

المعلومات األخرى  

دقيقنا  إن المديرين مسؤولون عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من التقرير السنوي (باستثناء البيانات المالية الموحدة وتقرير ت
  .عليها)

ي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها. تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق  ، وال نبدالموحدة ال يغطي المعلومات األخرى إن رأينا عن البيانات المالية  
مات األخرى ال  بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت المعلو

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

لخصوص. ذا ا وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي استناداً إلى ما قمنا به من أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في ه

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

قان المالية ومتطلبات  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  الموحدة  المالية  البيانات  لهذه  العادل  والعرض  اإلعداد  اإلدارة مسؤولة عن  الشركات  إن  ون 
، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لكي  ٢٠٢١لسنة    ٨كما تم تعديله بموجب القانون رقم    ٢٠١٥لسنة    ١١التجارية القطري رقم  

  تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من التحريف المادي سواء كان ناتجاً عن احتيال أو خطأ. 
تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حسب  ، عند إعداد البيانات المالية الموحدة، مسؤولة عن  اإلدارة تعتبر  

ة أو  مقتضى الحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية المجموع
  . إيقاف أنشطتها أو ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى القيام بذلك

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

مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة  مسؤوليات

تحريف مادي، سواء كان ناشئاً عن احتيال  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أي  
دقيق الذي  أو خطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن الت

حاالت التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر    يتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكشف دوما عن أي تحريف مادي في حال وجوده. تنشأ
ت المالية  مادية إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانا 

  الموحدة. 

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

المادي للبيانات المالية الموحدة، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك   التحريف تحديد وتقييم مخاطر   •
أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال يعتبر أعلى  كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق

  ية.من ذلك الذي ينشأ عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخل
 لغرض  وليس   للظروف،   وفقا   مناسبة   تعتبر   التي   التدقيق   إجراءات   تصميم   بغرض   التدقيق   بعملية   العالقة   ذات   ة الداخلي  للرقابة   فهم   ى الحصول عل  •

.للمجموعة  الداخلية   الرقابة  أنظمة   فاعلية   مدى  عن  الرأي   إبداء
 إلى  التوصل. اإلدارة  بها   قامت  التي   العالقة   ذات   واإلفصاحات   المحاسبية   التقديرات   معقولية   ومدى   المطبقة   المحاسبية   السياسات   مالءمة  مدى   تقييم  •

 قد  ظروف   أو   بأحداث   مرتبط   مادي   تأكد   عدم  هناك   كان   إذا   وما   المحاسبي،   المنشأة   استمرارية   ألساس   اإلدارة   استخدام   مالءمة   مدى   حول   استنتاج 
 حال  وفي.  عليها  الحصول   تم  التي  التدقيق   أدلة   على  بناء  مستمرة   كمنشأة  أعمالها  مواصلة  على  المجموعة  بقدرة   يتعلق   فيما   جوهرية   شكوكاً   تثير 

 الموحدة،  المالية  البيانات  في  الواردة   الصلة  ذات  اإلفصاحات  إلى  الحسابات  مراقب   تقرير   في  االنتباه  بلفت  مطالبون   فإننا مادي،   شك  وجود   استنتاج 
 مراقب  تقرير   تاريخ   حتى   عليها   الحصول   تم   التي   التدقيق   أدلة   إلى   تستند   استنتاجاتنا   إن .  رأينا  بتعديل   نقوم   كافية،   غير   اإلفصاحات   كانت   إذا   أو 

.مستمرة  كمنشأة  أعمالها   مواصلة  عن   المجموعة  تتوقف أن  في  مستقبلية   ظروف  أو  أحداث   تتسبب   فقد ذلك   ومع .  بنا الخاص   الحسابات
 المعامالت  تمثل  الموحدة  المالية  البيانات  كانت  إذا  وما  اإلفصاحات،   لكومحتواها، بما في ذتقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها   •

.عادالً   عرضاً   تحقق  بطريقة  واألحداث 
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(تتمة) مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة مسؤوليات

الية على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات الم  الحصول •
ي الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولين عن رأي التدقيق الذ 

 توصلنا إليه.

التدقيق  واكتشافات  له  التخطيط  تم  الذي  التدقيق  وتوقيت  بنطاق  أخرى،  أمور  بين  من  يتعلق،  فيما  الحوكمة  عن  المسؤولين  مع  بالتواصل    نقوم 
  الجوهرية، بما في ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق. 

  ولين عن الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبالغهم بجميع العالقات كما أننا نقدم للمسؤ
استقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات  تؤثر على  بأنها  االعتقاد  المعقول  أو اإلجراء  وغيرها من األمور التي من  التهديدات    اتالمتخذة إلزالة 

  الوقائية فيما يتعلق بهذا الخصوص. 

يانات المالية  ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على الب
ه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو  الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. ونقوم بتوضيح هذ   للفترةالموحدة  

المعقول توقع    التنظيمات الكشف العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من
 هذا األمر.  أن تزيد اآلثار العكسية عن المصلحة العامة من جراء اإلبالغ عن
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  المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  حول تقرير

الموحدة، دخل خالل العام حيز التنفيذ، القانون رقم    ١في االيضاح    مبين كما هو   قانون    ٢٠٢١لعام    ٨من البيانات المالية  لتعديل بعض أحكام 
جرائات  اإل، كانت الشركة بصدد استكمال  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١. إعتبارا من السنة المنتهية في  ٢٠١٥) لسنة  ١١الشركات التجارية القطري رقم (

  وكما السماح بدفع مكافآت أعضاء مجلس االدارة الثابتة.   التغييرات المطلوبة الشكلية إلجراء 

، فإننا  ٢٠٢١لسنة    ٨كما تم تعديله بموجب القانون رقم    ٢٠١٥) لسنة  ١١فقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم (وو  ، عالوة على ذلك 
  على:  نؤكد

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

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

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

 مع دفاتر وسجالت الشركة؛ و  مجلس اإلدارةتقرير  تتوافق المعلومات المالية المدرجة ب •

لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ) ١١( لسنة  ٢٠١٥  كما تم •
تعديله بموجب القانون  رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر ماديا على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي الموحد كما  في  

٣١  ديسمبر  ٢٠٢١.  

فرع قطر   -نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز 
 ١٢٠١٥٥سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 

  مارك مينتون 
 ٣٦٤سجل مراقبي الحسابات رقم 

الدوحة، دولة قطر 
 ٢٠٢٢فبراير ١٤



 أریدُ ش.م.ق.ع.
المالیة الموحدة  البیانات 

   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

۸ 

 الموحد  ةالخسار  أو  الربح   بیان 
 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

*۲۰۲۰ ۲۰۲۱ اإلیضاح
 ألف لایر قطريألف لایر قطري

 ۲۹٬۸۹۹٬۷٤۲۲۸٬۸٦٦٬٥٦٥ ٤ راداتإلیا
 ٤۹٤٬۹۰٤٤٥۸٬۰۲٦ ٥  رىخا  راداتیا

 )۱۳٬۱۹٤٬۳۸۱()۱۳٬٤۸٦٬۳۸۹( ٦       رىألخ ا  ل لتشغیا  تنفقاو  لبیني ا  ل صیولتوا  لشبكةا
 )۳٬۲٥۸٬۳۷٥()۳٬۲۱۳٬۰۷۱( بھا  ةطتبرلما  لتكلفةوا  نفیوظلما  بتروا

 )۸٬۲٤٥٬٤٦۰( )۷٬۹۷٤٬٤٤۳( ۷ استھالك وإطفاء
 )۲٬۱٤۹٬٦۸٥()۱٬۹۹٤٬۳٦٤( ۸ تكالیف التمویل
 ۲٥٤٬۱۰۹ ۱۹۰٬۰٥٥ ۸ إیرادات تمویل

 ۸۰٬٤٦۲۳٥٬۲۷٦ ۱٦كة رلمشتا  یع رلمشاوا  میلةزلا  تكارلشا  نتائج  نم  حصة
 )۳٦۰٬۷۷٥()۲۳۰٬۳۸۳( ۳۸ مالیة  وداتجوم  قیمة  نيدت  رخسائ
 )٤۰۷٬۱۸٤( )۲٬٤۰۰٬٤٦٤( ۲٦    رىألخ اغیر المالیة    وداتجولموا  رةلشھا  قیمة  نيدت  رخسائ

-۱٬٥٦٦٬۹۰۳ ۹٫۱ أبراج اإلتصاالتأرباح من بیع  
 ۱۲٬٥۸۹)۷۱٥٬٥٦۹( ۹٫۲ بالصافي  –  رىخأ  أرباح/    )رخسائ(

 )۳۸٥٬٦۷٦()٥۳۸٬۰٦٦( ۱۰ إمتیازات ورسوم
 ۱٬٦۷۹٬۳۱۷۱٬٦۲٥٬۰۲۹الربح قبل ضریبة الدخل

 )۲۰۳٬۰۹۹( )٦۲٦٬٦۹۷( ۱۹ ضریبة الدخل
 ۱٬٤۲۱٬۹۳۰ ۱٬۰٥۲٬٦۲۰ ربح السنة

 إلى:  العائد  الربح
 ۱٬۱۲٦٬٤۷٥ ٤٦٬۹۱۸ مساھمي الشركة األم

 ۱٬۰۰٥٬۷۰۲۲۹٥٬٤٥٥ طرةلمسیا  رغی  لملكیةا  وقحق
۱٬۰٥۲٬٦۲۰۱٬٤۲۱٬۹۳۰ 

للسھم   ض لمخفوا  ألساسيا  دلعائا
 )مألا  كة رلشا  ميھلمسا  وبمنس(

 ۰٫۳٥ ۰٫۰۱ ۱۱ (موضحة باللایر القطري لكل سھم)

 .معینة  اتتصنیف  إعادة  بشأن  تفاصیل  على   للحصول  ٤۸  لإلیضاح رقم  * یرجى الرجوع

 . ۷إلى    ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من  

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   تمثل  ۹٦إلى    ۱٦إن اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من  



 أریدُ ش.م.ق.ع.
المالیة الموحدة  البیانات 

   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

۹ 

 الموحد  الشامل  الدخل  بیان 
 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ اإلیضاح
 ألف لایر قطري قطريألف لایر  

 ۱٬۰٥۲٬٦۲۰۱٬٤۲۱٬۹۳۰ربح السنة

خرىاألشاملة  الخسارة  ال

 الربح أو الخسارة  لىإ  الحقا  تصنیفھا  دةعاإ  متت  دق  ودبن

 )٥٬٥۸٤(٦٬۳۰۳ الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
في الشركات الزمیلة والمشاریع    ىخراآل  ةالشامل الحصة من الخسارة  

 )۱٥٬۷٥۷( )۲٬۷۸٥( المشتركة
 )۸٦۳٬۷٦۹()۸٥۱٬۹۸٥( فروقات ترجمة العمالت األجنبیة

 رةلخساأو ا  بحر لا  لىإ  اًالحق  تصنیفھا  دةعاإ  متت  نل  ودبن
الملكیة  صافي التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق  

 )٦۷٬۹٥۳( )۲۱٬۳۰۹(  المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 )۲۹٬۹٥٦(۱٥٬۲۱۰  صافي التغیرات في القیمة العادلة الحتیاطي منافع الموظفین

 )۹۸۳٬۰۱۹()۸٥٤٬٥٦٦(  الضریبة  بعدبالصافي    –ى  رألخا  ةللشاما  رةلخساا

 ۱۹۸٬۰٥٤٤۳۸٬۹۱۱إجمالي الدخل الشامل للسنة

الشامل العائد إلى:  إجمالي الدخل
 ٤٦٤٬٦۸۱)۷۲٥٬٦۲۳( الشركة األم  يمساھم

 )۲٥٬۷۷۰( ۹۲۳٬٦۷۷ حقوق الملكیة غیر المسیطرة
۱۹۸٬۰٤ ٥٤۳۸٬۹۱۱ 

 . ۷إلى    ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من  

تمثل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ۹٦إلى    ۱٦إن اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من  



 أریدُ ش.م.ق.ع.
المالیة الموحدة  البیانات 

   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۰ 

الموحد  المالي  المركز  بیان 
دیسمبر ۳۱ في كما

*۲۰۲۰ ۲۰۲۱ اإلیضاح
 ألف لایر قطريألف لایر قطري

الموجودات
 موجودات غیر المتداولة

 ۱٤٬۸٦۸٬٦٦٤۲٦٬۱۲۰٬۱۰۳   ۱۲ ومعدات  ومنشآتممتلكات  
 ۲٦٬٤٥٤٬۹۳۸ ۱۸٬۰۸۸٬٤۲۲   ۱۳ موجودات غیر ملموسة وشھرة ومبالغ مدفوعة مقدماً طویلة األجل

 ۲٬۸٦۰٬٦٥٥٦٬۷۱۰٬۳٥۳   ۱٤ موجودات حق االنتفاع
 ۱۳۳٬۹٦۰٤٦٬٥۸۱ ۱٥ ةاالستثمارات العقاری

 ۱٬٦۹٥٬٥۰۷ ۱٬٦٤٦٬۱٥٤ ۱٦ استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
 ٦۸٦٬۰۷۸۷۸۹٬۰۰۷   ۱۷ أدوات حقوق الملكیة   -موجودات مالیة  

 ۱۸٤٬۷٤٤۷۷۷٬۷٤۲   ۱۸ موجودات غیر متداولة أخرى
 ٦٤۳٬۱۰٤ ۳٦٥٬٥٥۱   ۱۹ موجودات الضریبة المؤجلة

 ۱۱۱٬۸۹۷۱٥۱٬٤۳۱   ۲۰ تكالیف العقود
 ۳۸٬۹٤٦٬۱۲٥٦۳٬۳۸۸٬۷٦٦  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 الموجودات المتداولة
 ٦٤٬۹۹٤۳۳۹۷٬۸۰۲ ۲۱ مخزون

 ۱۹٦٬۹٥۸ ۱۸۱٬۲۸۷   ۲۰ تكالیف العقود
 ٥٬۳۰۰٬۷٦٥۷٬۷۸۳٬۱۱۳   ۲۲ ذمم تجاریة مدینة وأخرى
 ۱۱٬٦۷۰٬٤٥٤۱٥٬٦۷۸٬٤۸۸   ۲۳ أرصدة لدى البنوك ونقد

۱۷٬٥۱۷٬٥۰۰ ۲٤٬۰٥٦٬۳٦۱ 
 ۲۰٬۸۹۳٬۹۰۳۲۹۱٬۹۳٤   ٤٦ محتفظ بھا للبیعموجودات  

 ۳۸٬٤۱۱٬٤۰۳۲٤٬۳٤۸٬۲۹٥  إجمالي الموجودات المتداولة
 ۷۷٬۳٥۷٬٥۲۸۸۷٬۷۳۷٬۰٦۱  إجمالي الموجودات

 حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

 ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲٤ رأس المال
 ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۲٥ احتیاطي قانوني

 ۳۹۳٬٤٥۳٤۱۰٬۹۲٥ ۲٥ احتیاطي القیمة العادلة واالحتیاطات األخرى
 )۱۱٬۲۷۳( )٥٬٥۸۳(   ۲٥ احتیاطي منافع الموظفین

 )۷٬۸٦۹٬٦۹۳()۸٬٦۳٤٬٦۲۰(   ۲٥ العمالت األجنبیةترجمة  احتیاطي  
 ۱٬۳۲٦٬۹٦۸۱٬۳۰٤٬۳۳۳ ۲٥ احتیاطیات قانونیة أخرى

 ۱۳٬۲۷۷٬۷۷۰ ۱۲٬٥۰٤٬۱۱۳   أرباح مدورة
 ۲۲٬۷٤۹٬٥٤٤ ۲۱٬۲۲۱٬۸۱۳   إلى مساھمي الشركة األم  العائدحقوق الملكیة  

 ٥٬۱۸٦٬۷۱٥٥٬٤٥۱٬۲۷۹   حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ۲٦٬٤۰۸٬٥۲۸۲۸٬۲۰۰٬۸۲۳  إجمالي حقوق الملكیة

 . عملیات إعادة التصنیفللحصول على تفاصیل بخصوص بعض    ٤۸ * یرجى االطالع على اإلیضاح

 . ۷إلى    ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من  
تمثل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ۹٦إلى    ۱٦إن اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من  
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 أریدُ ش.م.ق.ع.
المالیة الموحدة  البیانات 

   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۲ 

 الموحد  الملكیة   حقوق   في  التغیرات  بیان 
 (العائد إلى المساھمین في الشركة األم)

 رأس
 إحتیاطي قانوني المال

احتیاطي القیمة 
العادلة 

واالحتیاطات 
 األخرى

احتیاطي منافع 
 الموظفین

 ترجمةاحتیاطي 
 العمالت األجنبیة

احتیاطیات قانونیة 
 اإلجمالي أرباح مدورة أخرى

حقوق الملكیة 
 غیر المسیطرة

إجمالي حقوق 
 الملكیة

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

 ۲۹٬۱۰٤٬۹۸٦ ٥٬۹۷۸٬۰۱۷ ۲۳٬۱۲٦٬۹٦۹ ۱۲٬۹٤۷٬٥۰۸ ۱٬۲۹۹٬٤۸۹ )۷٬۳۱٤٬۲۹٤( ٥٬۹۷٥ ٥٥۰٬۸۰۹ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱٬٤۲۱٬۹۳۰ ۲۹٥٬٤٥٥ ۱٬۱۲٦٬٤۷٥ ۱٬۱۲٦٬٤۷٥- -- - - - ربح السنة

 )۹۸۳٬۰۱۹( )۳۲۱٬۲۲٥( )٦٦۱٬۷۹٤( -- )٥٥٥٬۳۹۹( )۱۷٬۲٤۸( )۸۹٬۱٤۷(- - الخسارة الشاملة األخرى
 ٤۳۸٬۹۱۱ )۲٥٬۷۷۰( ٤٦٤٬٦۸۱ ۱٬۱۲٦٬٤۷٥ )٥٥٥٬۳۹۹( )۱۷٬۲٤۸( )۸۹٬۱٤۷( - - إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة للسنة
األرباح المحققة من إستثمارات بالقیمة 

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر 
 -- - ٥۰٬۷۳۷ -- - )٥۰٬۷۳۷( - - المحولة إلى األرباح المدورة

معامالت مع مساھمي الشركة األم 
ھا مباشرة في حقوق   الملكیةوالمعترف ب

 )۸۰۰٬۸۰۰(-)۸۰۰٬۸۰۰( )۸۰۰٬۸۰۰( -- -- -- )۳٤توزیعات األرباح (إیضاح 
 -- - )٤٬۸٤٤( ٤٬۸٤٤ -- --- محول إلى احتیاطات قانونیة أخرى

معامالت مع الحصص غیر المسیطرة 
ھا مباشرة في حقوق الملكیة  والمعترف ب

المسیطرة في شركة التغییر في الحصة غیر 
 زمیلة

-- -- -- ٦۳۹ ٦۳۹-٦۳۹ 

 )٥۰۰٬٦٦۷( )٥۰۰٬٦٦۷( - - - - - - - - توزیعات مدفوعة لحصة غیر مسیطرة
معامالت مع غیر المالكین في المجموعة 
ھا مباشرة في حقوق الملكیة          والمعترف ب

 )۱٬۸۸۸( )۳۰۱( )۱٬٥۸۷( )۱٬٥۸۷( - - - - - - تحویل إلى صندوق اتحاد الموظفین
 )٤۰٬۳٥۸(-)٤۰٬۳٥۸( )٤۰٬۳٥۸( - - - - - - االجتماعي والریاضيالصندوق   تحویل إلى

 ۲۸٬۲۰۰٬۸۲۳ ٥٬٤٥۱٬۲۷۹ ۲۲٬۷٤۹٬٥٤٤ ۱۳٬۲۷۷٬۷۷۰ ۱٬۳۰٤٬۳۳۳ )۷٬۸٦۹٬٦۹۳( )۱۱٬۲۷۳( ٤۱۰٬۹۲٥ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 . ۷إلى    ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من  
.البیانات المالیة الموحدة   جزءا ال یتجزأ من ھذه  ۹٦إلى    ۱٦تشكل اإلیضاحات المرفقة من  



 أریدُ ش.م.ق.ع.
المالیة الموحدة  البیانات 

   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۳ 

 (تتمة)  الموحد  الملكیة   حقوق   في  التغیرات  بیان 
 المساھمین في الشركة األم)(العائد إلى 

 رأس
 المال

إحتیاطي 
 قانوني

احتیاطي القیمة 
العادلة 

واالحتیاطات 
 األخرى

احتیاطي منافع 
 الموظفین

 ترجمةاحتیاطي 
 العمالت األجنبیة

احتیاطیات 
 اإلجمالي أرباح مدورة قانونیة أخرى

حقوق الملكیة 
 غیر المسیطرة

إجمالي حقوق 
 الملكیة

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

   
 ۲۸٬۲۰۰٬۸۲۳ ٥٬٤٥۱٬۲۷۹ ۲۲٬۷٤۹٬٥٤٤ ۱۳٬۲۷۷٬۷۷۰ ۱٬۳۰٤٬۳۳۳ )۷٬۸٦۹٬٦۹۳( )۱۱٬۲۷۳( ٤۱۰٬۹۲٥ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۱٬۰٥۲٬٦۲۰ ۱٬۰۰٥٬۷۰۲ ٤٦٬۹۱۸ ٤٦٬۹۱۸- -- - - - ربح السنة
 )۸٥٤٬٥٦٦( )۸۲٬۰۲٥( )۷۷۲٬٥٤۱( -- )۷٦٤٬۹۲۷( ۹٬۸٥۸ )۱۷٬٤۷۲(- - الدخل/ (الخسارة) الشاملة األخرى

 ۱۹۸٬۰٥٤ ۹۲۳٬٦۷۷ )۷۲٥٬٦۲۳( ٤٦٬۹۱۸-)۷٦٤٬۹۲۷( ۹٬۸٥۸ )۱۷٬٤۷۲( - - إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة للسنة
األرباح المحققة من إستثمارات بالقیمة العادلة من 

خالل بنود الدخل الشامل اآلخر المحولة إلى 
 -- - ٤٬۱٦۸ -- )٤٬۱٦۸( - - - األرباح المدورة

ھا  معامالت مع مساھمي الشركة األم والمعترف ب
 مباشرة في حقوق الملكیة

 )۸۰۰٬۸۰۰(-)۸۰۰٬۸۰۰( )۸۰۰٬۸۰۰( -- -- -- )۳٤(إیضاح رباح أتوزیعات 
 -- - )۲۲٬٦۳٥( ۲۲٬٦۳٥ -- --- محول إلى احتیاطات قانونیة أخرى

معامالت مع الحصص غیر المسیطرة والمعترف 
ھا مباشرة في حقوق الملكیة  ب

التغییر في الحصة غیر المسیطرة في شركة 
 ۱٬۳٤۸-۱٬۳٤۸ ۱٬۳٤۸- -- -- - زمیلة

 )۱٬۱۸۷٬۹۲٦( )۱٬۱۸۷٬۹۲٦( - - - - - - - - توزیعات مدفوعة لحصة غیر مسیطرة
معامالت مع غیر المالكین في المجموعة 
ھا مباشرة في حقوق الملكیة          والمعترف ب

 )۱٬۹۸۱( )۳۱٥( )۱٬٦٦٦( )۱٬٦٦٦( - - - - - - تحویل إلى صندوق اتحاد الموظفین
 )۹۹۰(-)۹۹۰( )۹۹۰( - - - - - - الصندوق االجتماعي والریاضي تحویل إلى 

 ۲٦٬٤۰۸٬٥۲۸ ٥٬۱۸٦٬۷۱٥ ۲۱٬۲۲۱٬۸۱۳ ۱۲٬٥۰٤٬۱۱۳ ۱٬۳۲٦٬۹٦۸ )۸٬٦۳٤٬٦۲۰( )٥٬٥۸۳( ۳۹۳٬٤٥۳ ۱۲٬٤۳٤٬۲۸۲ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 . ۷إلى    ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من  
یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  جزءاً ال  ۹٦إلى    ۱٦تشكل اإلیضاحات المرفقة من  
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الموحد  النقدیة  التدفقات  بیان 
 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

*۲۰۲۰ ۲۰۲۱ اإلیضاح
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ۱٬٦۷۹٬۳۱۷۱٬٦۲٥٬۰۲۹ الربح قبل ضریبة الدخل

 تعدیالت لـ:
 ۸٬۲٤٥٬٤٦۰ ۷٬۹۷٤٬٤٤۳ ۷ استھالك وإطفاء

 )٦۸٬٥۰۱()٥۰٬۳۰٥( ٥  إیرادات توزیعات األرباح
 ۳٦۰٬۷۷٥ ۲۳۰٬۳۸۳ ۳۸ في قیمة الموجودات المالیة تدني خسائر 
 ٤۰۷٬۱۸٤ ۲٬٤۰۰٬٤٦٤ ۲٦ قیمة الشھرة والموجودات غیر المالیة األخرى انخفاضخسائر 

 ۲٦- أرباح من استبعاد استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 )۱۰٬۷۳۳( )۱۸٬۰٤۰( العادلة من خالل الربح أو الخسارةتغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة 

 )۱٤۲٬۷۸۹( )۱٬٦۸۲٬۰۳۸( /۹٫۱۹٫۲ ربح من استبعاد أصول غیر مالیة
 )۲۱٬٤۰۷(- بیع استثمارات في شركات زمیلةمن ربح 

-)۲٥۰٬٥٤٤( ۹٫۲ ربح من فك توحید شركة تابعة
 ۱٬۹۹٤٬۳٦٤۲٬۱٤۹٬٦۸٥ ۸ تكالیف التمویل
 )۲٥٤٬۱۰۹()۱۹۰٬۰٥٥( ۸ إیرادات تمویل

 ۱۳٥٬۳۸۰ ۱۱۸٬٦٥٥ ۲۹ مخصص منافع الموظفین
 )۳٥٬۲۷٦( )۸۰٬٤٦۲( ۱٦ حصة من نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

 ۱۲٬۳۹۰٬۷۲٤ ۱۲٬۱۲٦٬۱۸۲ ربح تشغیلي قبل التغیرات في رأس المال العامل

 التغیرات في رأس المال العامل:
 ۱٥۹٬٥۰۳ ۲۸٬۱۸۰ ۲۱ في المخزون التغیر
 ٤۱۹٬۰٤۸ ۲۱٤٬۲٦۷ ۲۲ المدینة واألخرىالتجاریة في الذمم  التغیر
 )٥٬۱۸۰(۳۳٬۸۱۲ ۲۰ ودفي تكالیف العق التغیر
 ۹۰۱٬۹۳۹ )۱٬٥٤۱٬٦٦۳( ۳۱ في الذمم الدائنة التجاریة واألخرى التغیر
  ۷۱٬٤٥٤  )۹٤٬۳۰٤( ۳۳ في مطلوبات العقد التغیر

 ۱۳٬۹۳۷٬٤۸۸ ۱۰٬۷٦٦٬٤۷٤ النقد الناتج من العملیات
 )۱٬۹٦۱٬۲۷٤()۱٬۹۳٥٬۸۲٥( ۲۸ فوائد مدفوعة

 )۱٦۱٬۳٥٥( )۱۸۳٬۱۷۳( ۲۹ منافع الموظفین المدفوعة
)  ۷۰٤٬۰۸۸(  )٦۷۲٬۲٤۸( ۱۹ ضریبة دخل مدفوعة

  ۱۱٬۱۱۰٬۷۷۱  ۷٬۹۷٥٬۲۲۸ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

 االستثماریة األنشطةالتدفقات النقدیة من 
 )٥٬٦۲٦٬۹٤۳( )٤٬۷۳٦٬٤۲۰( ۱۲ ومعدات التآواستحواذ على ممتلكات 

 )٥٦۲٬۱۷۳()۱٬۲۲٤٬۹۸٦( ۱۳ موجودات غیر ملموسة على  استحواذ
 )۲٬٦۸٦( )۸۰۹( في الشركات الزمیلةاستثمار إضافي 

 )۸٬۰۱۱( -  أدوات حقوق الملكیة -استثمار إضافي في الموجودات المالیة 
 ۳٤۳٬۹۳۹ ۲٬۸۱۳٬٦۰۹ ۹٫۱/۹٫۲ متحصالت من استبعاد أصول غیر مالیة

 ٦٥٬۸۱۷ ۱٬٥۰۷ متحصالت من استبعاد استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ۷۹٬۸۷۲ - متحصالت من استبعاد استثمار في شركة زمیلة

 ۳۲٤٬۱۰۰۱۱۰٬۱۲٤ محتجزة تم استحقاقھاودائع 
 )۱۸٥٬۷۹۰( )۱٤۹٬۲۸٥( المحتجزةودائع الضافات إلى اإل

 ۷٦٬٥۱۱ )۱۸۰٬۰٤۷( صافي الحركة في ودائع قصیرة األجل
 )۱٤٬٤٥۲( )٥٥٬۹۷۱( الحركة في موجودات أخرى غیر متداولة

 ٦٤٬۱۸٦ ۱۸٬۸٥٤ توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة ومشروع مشترك
 ٦۸٬٥۰۱ ٥۰٬۳۰٥ توزیعات أرباح مستلمة أخرى

 ۱۸۹٬۳۸۲۲٥۳٬۳٦۰ فوائد مستلمة
 )٥٬۳۳۷٬۷٤٥( )۲٬۹٤۹٬۷٦۱( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
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* ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ اإلیضاح
 ألف لایر قطري ألف ریل قطري

 التمویلیة األنشطة من النقدیة التدفقات
 ۸٬۲٤٤٬۱۳۱ ۱۰٬۱۱٥٬٤۱۷ التسھیالتو القروض من متحصالت

 )۹٬۲۰٥٬٤۱۱( )۱٥٬٥۲٥٬۷۸۸( التسھیالت و القروض سداد
 )۱٬۲۸۰٬٤۸۱( )۱٬۰۸٤٬۲٥٤( 32 االیجار لمدفوعات الرئیسیة العناصر
 )۳٬٦۱٤( )۷۸٬۳۹٦( المؤجلة التمویل تكالیف إلى  إضافات

 )۸۰۰٬۸۰۰( )۸۰۰٬۸۰۰( 34 األم الشركة لمساھمي  مدفوعة موزعة أرباح توزیعات
 (٥۰۰٬٦٦۷) )۱٬۱۸۷٬۹۲٦( تابعة شركات في  المسیطرة غیر للحصص مدفوعة موزعة أرباح توزیعات

 )۳٤٤٬۳۲٦( )٥۳۷٬٤۹۷( أخرى متداولة غیر مطلوبات في  الحركة
 )۳٬۸۹۱٬۱٦۸( )۹٬۰۹۹٬۲٤٤( التمویلیة األنشطة في المستخدم النقد صافي

 ۱٬۸۸۱٬۸٥۸ )٤٬۰۷۳٬۷۷۷(  النقد وشبھ النقد في الزیادة)/ االنخفاض( صافي
 ۱۳٬۳٥۳٬۸۸۱ ۱٤٬٦۰۹٬٤۸۳  السنة بدایة في  النقد وشبھ نقد
 )٦۲٦٬۲٥٦( ۱٬۱۰۸٬٦۰٤  رفصال سعر تقلبات في  التغیر أثر
 ۱۱٬٦٤٤٬۳۱۰۱٤٬٦۰۹٬٤۸۳ 23 السنة نھایة في النقد وشبھ نقد

 عملیات إعادة التصنیف.للحصول على تفاصیل بخصوص بعض    ٤۸* یرجى االطالع على اإلیضاح  

 . ۷  إلى   ۱  من  الصفحات  في  مدرج  المستقل  الحسابات  مراقب تقریر  إن
 .الموحدة   المالیة  البیانات  ھذه  من  یتجزأ  ال  جزءاً   ۹٦  إلى   ۱٦  من  المرفقة  اإلیضاحات  تشكل
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   التقریر عنھ الصادر الكیان .۱

 
لتقدیم   ۱۹۸۷لسنة  ۱۳دولة قطر بموجب القانون رقم ، القائمة في ۱۹۸۷یونیو  ۲۹ة") في القطریة العامة لالتصاالت ("المؤسستأسست المؤسسة 

 برج الخلیج الغربي، الدوحة، دولة قطر.  ۱۰۰خدمات االتصاالت المحلیة والدولیة داخل دولة قطر. یقع المكتب المسجل للشركة في 
 

بموجب    ۱۹۹۸نوفمبر    ۲٥في    ت قطر (كیوتل) (ش.م.ق.) ("الشركة")مساھمة قطریة تحت اسم شركة اتصاال  تم تحویل المؤسسة إلى شركة
 . ۱۹۹۸لسنة  ۲۱القانون رقم 

 
، تم تغییر االسم القانوني للشركة إلى أریُد (ش.م.ق.). تمت الموافقة على ھذا التغییر من قبل مساھمي الشركة في اجتماع الجمعیة  ۲۰۱۳في یونیو  

 .۲۰۱۳رس ما  ۳۱ومیة غیر العادیة المنعقد في العم
 

الصادر    قامت الشركة بتغییر اسمھا القانوني من أریُد (ش.م.ق.) إلى أریُد (ش.م.ق.ع.) لالمتثال ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري الجدید
 .۲۰۱٥یولیو  ۷في 

 
لھاتف الثابت والھاتف المحمول في  ت لتقدیم كًال من خدمات اتصاالت اإن الشركة ھي مقدم خدمة اتصاالت مرخصة من قبل ھیئة تنظیم االتصاال

(قانون    ۲۰۰٦لسنة    ۳٤ولة قطر. بصفتھا مقدم خدمة مرخص، فإن أعمال وأنشطة الشركة تنظمھا ھیئة تنظیم االتصاالت بموجب قانون رقم  د
 االتصاالت) وإطار العمل التنظیمي المطبق. 

 
قامت اإلدارة بتقییم امتثال الشركة وسیتم    .۲۰۲۱لسنة    ۸بموجب القانون رقم    ۲۰۱٥لسنة    ۱۱التجاري القطري رقم    خالل العام ، تم تعدیل القانون

 في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة القادم.  النظام األساسيتعدیل التغییرات المطلوبة على 
 

ولیة في دولة قطر ومناطق أخرى في آسیا  "المجموعة") في تقدیم خدمات اتصاالت محلیة ودتعمل الشركة مع شركاتھا التابعة (یشار إلیھم معًا بــ 
صندوق    -األوسط وشمال أفریقیا. إن شركة قطر القابضة (ذ.م.م) ھي الشركة األم للمجموعة، والتي یسیطر علیھا جھاز قطر لالستثمار    والشرق

 "). ("الشركة األم الرئیسیة  -الثروة السیادي لدولة قطر 
 

المدرجة االلتزام بقانون ھیئة قطر  ۲۰۱۸لألسواق المالیة، اعتباًرا من مایو  تماشیاً مع التعدیل الصادر عن ھیئة قطر   ، یتوجب على الشركات 
الحوكمة").  لألسواق المالیة والتشریعات ذات الصلة بما في ذلك قانون الحوكمة للشركات والھیئات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة ("دلیل  

   لالمتثال لمتطلبات دلیل الحوكمة.اتخذت المجموعة الخطوات المناسبة 
 

  ۱٤وفقاً لقرار مجلس إدارة المجموعة بتاریخ    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  
 .۲۰۲۲فبرایر 

 
   اإلعداد  أساس .۲

 
الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة  وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة   ۲۰۲۱مبر  دیس  ۳۱البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  تم إعداد 

  الدولي ولجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والمتطلبات المعمول بھا للقوانین في دولة قطر.
 

 أساس القیاس 
 

 اریخیة، باستثناء ما یلي: البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة الت  تم إعداد
مة  یتم قیاس أدوات حقوق الملكیة، المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة، بالقی ●

 العادلة؛
   بالقیمة العادلة؛ األدوات المالیة المشتقة یتم قیاسھا   ●
 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ و ت على أساس نقاط تحفیزیة طویلة األجل بالقییتم قیاس المطلوبات الخاصة بترتیبات مدفوعا ●
  یتم قیاس الموجودات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقًصا تكلفة البیع، أیھما أقل. ●

 
الطرق المستخدمة  اإلفصاح عن  دیمھا للمقابل المدفوع مقابل البضائع والخدمات. تم  تعتمد التكلفة التاریخیة على القیمة العادلة للمقابل، والتي یتم تق

 .۳۹لقیاس القیم العادلة بمزید من التفصیل في إیضاح 
 

قطري  العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة، وتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف لایر  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري، وھو  
 وما عدا ذلك تم ذكره وتوضیحھ. 
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۱۷ 

 
 (تتمة)   اإلعداد أساس .۲

 
   األحكام والتقدیرات وإدارة المخاطر 

 
الموحدة أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة وال مبالغ  یقتضي إعداد البیانات المالیة 

لموضوعة  الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تم اإلفصاح عن األحكام الھامة امطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  المدرجة للموجودات وال
طر  من قبل اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر األساسیة لحاالت عدم التأكد من التقدیر وأھداف وسیاسات إدارة المخا

 .۳۸اح المالیة في اإلیض 
 

   الھامة  المحاسبیة السیاسات .۳
 

ق.ع.) والشركات التابعة لھا. تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل  تتضمن البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة لشركة أریُد (ش.م. 
ت المالیة الموحدة، وقد تم تطبیقھا بشكل ثابت على جمیع  ثابت على جمیع الفترات المعروضة (باستثناء ما ھو مذكور خالف ذلك) في ھذه البیانا

البیانات المالیة للشركات التابعة و ذلك حتى تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك    شركات المجموعة، وعند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على
  المستخدمة من قبل المجموعة.

 
 الشركة  استمراریة ۱٫۳

 

الوجود    انات المالیة الموحدة، توقع معقول بأن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لالستمرار في في وقت الموافقة على البیلدى أعضاء مجلس اإلدارة،  
 التشغیلي في المستقبل المنظور. وبالتالي، استمروا في اعتماد مبدأ االستمراریة المحاسبي في إعداد البیانات المالیة الموحدة. 

 
 التوحید أساس ۲٫۳

 

المنشآت المھیكلة) والشركات التابعة لھا.  ات المالیة الموحدة البیانات المالیة للشركة والمنشآت التي تسیطر علیھا الشركة (بما في ذلك البیانتتضمن 
 تتحقق السیطرة عندما یكون للشركة: 

 نفوذ على الجھة المستثمر بھا؛ -
 تھا مع الجھة المستثمر فیھا؛ و معرضة، أو أن یكون لدیھا حقوق في العوائد المتغیرة نتیجة مشارك -
 القدرة على استخدام نفوذھا للتأثیر على عائداتھا.  -

 

  الشركة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على الجھة المستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغیرات في عنصر واحد تقوم  
 ه. أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورة أعال

 

دیھا نفوذ على الجھة المستثمر فیھا في حال كانت حقوق  عندما یكون للشركة نسبة أقل من أغلبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون ل
حسبان  التصویت كافیة إلعطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر فیھا من جانب طرف واحد. تأخذ الشركة في ال 

 الجھة المستثمر فیھا كافیة لمنحھا النفوذ، وتشمل:   جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كانت حقوق الشركة في التصویت في
 حجم حقوق التصویت للشركة فیما یتعلق بحجم وتشتت ملكیة أصحاب حقوق التصویت اآلخرین؛ -
 التصویت اآلخرین أو أطراف أخرى؛حقوق التصویت المحتملة للشركة أو أصحاب حقوق  -
 حقوق ناشئة من ترتیبات تعاقدیة؛ و  -
أخرى قد تشیر إلى أن الشركة تمتلك أو ال تمتلك القدرة الحالیة لتوجیھ النشاطات المحتملة في الوقت الذي یجب  أي حقائق أو ظروف   -

 فیھ اتخاذ القرار بما في ذلك أنماط التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. 
 

التابعة وینتھي التوحید عندما تفقد الشركة تلك السیطرة. تدرج  یبدأ توحید بیانات أي شركة تابعة عندما تتمكن الشركة من السیطرة على الشركة  
حد من التاریخ  إیرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المو

 لشركة عن السیطرة على الشركة التابعة. الذي تحصل فیھ الشركة على السیطرة حتى التاریخ الذي تتوقف فیھ ا
 

یؤول الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى الحصص غیر المسیطرة. ویؤول إجمالي الدخل الشامل  
والحصة غیر المسیطرة حتى وإن أدى ذلك إلى تكبّد الحصة غیر المسیطرة عجزاً في رصیدھا. ى مالكي الشركة للشركات التابعة إل
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الم سیاساتھا  تتماشى  وذلك حتى  التابعة  للشركات  المالیة  البیانات  على  تعدیالت  إجراء  یتم  الضرورة،  مع  وعند  قبل  حاسبیة  المستخدمة من  تلك 
 المجموعة. 

 
امالت  یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات بین شركات المجموعة والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمع

 بین أعضاء المجموعة عند التوحید بالكامل.
 

 والشھرة   األعمال اندماجات . أ
 

ج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ عندما یتم تحویل السیطرة إلى المجموعة. یتم قیاس المقابل المحول عند  لمحاسبة عن اندماتقوم المجموعة با
یھا. یتم  االستحواذ بالقیمة العادلة، وكذلك صافي الموجودات المقتناة القابلة للتحدید، وأي مبلغ ألي حصة غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ عل

الموحد على  الخسارة  أو  الربح  یًا لتحدید انخفاض القیمة. یتم االعتراف بأي مكسب ناتج عن صفقة شراء ضمن بیان  أي شھرة تنشأ سنو اختبار  
 الفور. یتم صرف تكالیف المعاملة عند تكبدھا، إال إذا كانت تتعلق بإصدار سندات دین أو حقوق ملكیة. 

 
 ا. یتم االعتراف بھذه المبالغ بشكل عام في الربح أو الخسارة. سویة العالقات القائمة مسبقً المحول المبالغ المتعلقة بتال یشمل المقابل  

 
دة قیاسھ ویتم  یتم قیاس أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. إذا تم تصنیف المقابل المحتمل كحقوق ملكیة، فلن تتم إعا

االمح التسویة ضمن حقوق  ااسبة عن  المقابل  یتم قیاس  الدولي    ، لمحتمل لملكیة.  المعیار  أداة مالیة وضمن نطاق  التزام وھي  المصنف كأصل أو 
ً الخسارة  أو  الربح  ، األدوات المالیة، بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة في بیان  ۹للتقاریر المالیة رقم   للمعیار    الموحد وفقا

بالقیمة العادلة    ۹المقابالت المحتملة األخرى التي ال تدخل في نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    . كما یتم قیاس۹لمالیة رقم  الدولي للتقاریر ا
 في تاریخ كل تقریر مع االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة في الربح أو الخسارة. 

 
ول والمبلغ المعترف بھ للحصص غیر المسیطرة وأي حصص سابقة  یادة في إجمالي المبلغ المحا بالتكلفة، والتي تمثل الزیتم قیاس الشھرة مبدئیً 

تزید عن إجمالي  محتفظ بھا، على صافي الموجودات القابلة للتحدید المقتناة والمطلوبات المتحملة. إذا كانت القیمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة  
بشكل صحیح جمیع الموجودات المقتناة وجمیع المطلوبات المحتملة ومراجعة اإلجراءات    تقد حدد كانت  ما إذا  محول، تعید المجموعة تقییم  المبلغ ال

العا القیمة  في  زیادة  التقییم  إعادة  ینتج عن  یزال  كان ال  إذا  االستحواذ.  تاریخ  بھا في  االعتراف  التي سیتم  المبالغ  لقیاس  ي  دلة لصافالمستخدمة 
 االعتراف بالمكاسب في الربح أو الخسارة. جمالي المقابل المحول، یتم الموجودات المقتناة على إ

 
في البیانات    إذا كانت المحاسبة األولیة عن اندماج األعمال غیر مكتملة بحلول نھایة فترة التقریر التي تم فیھا الدمج، فإن المجموعة تقدم تقریراً 

القیاس، التي ال تزید عن سنة واحدة من تاریخ االستحواذ، یتم تعدیل  المحاسبة عنھا. خالل فترة   مؤقتة للبنود التي لم تكتملالمالیة الموحدة للمبالغ ال
ي كانت  المبالغ المؤقتة المعترف بھا في تاریخ االستحواذ بأثر رجعي لتعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف الت

لمبالغ المعترف بھا في ذلك التاریخ. خالل فترة القیاس، تعترف المجموعة  نت معروفة، أثرت على قیاس اي تاریخ االستحواذ، وإذا كاموجودة ف
ا  أیًضا بموجودات أو مطلوبات إضافیة إذا تم الحصول على معلومات جدیدة حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ االستحواذ، وإذ

 ت والمطلوبات كما في ذلك التاریخ. إلى االعتراف بتلك الموجودافة، كان من الممكن أن تؤدي كانت معرو
 

اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تخصیص  لغرض  بعد االعتراف المبدئي، تُقاس الشھرة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة.  
ع أن تستفید من االندماج، بغض النظر عما  كوین النقد والتي من المتوق تحواذ، لكل وحدة من وحدات تالشھرة في أي اندماج لألعمال، من تاریخ االس

 إذا كانت الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المستحوذ علیھا قد تم تخصیصھا لتلك الوحدات. 
 

ار ألولیة غیر مكتملة، ال یتم اختب القابلة للتحدید ألن المحاسبة افي حالة عدم تخصیص الشھرة المكتسبة من اندماج األعمال لوحدات تكوین النقد  
وحدة    ھذه الشھرة المؤقتة النخفاض القیمة ما لم تكن ھناك مؤشرات على انخفاض القیمة ویمكننا تخصیص القیمة الدفتریة للشھرة بشكل موثوق إلى

لشھرة  ماج األعمال. عندما یتم تخصیص اتستفید من عملیات التآزر في اندمنتجة للنقد أو مجموعة من وحدات تكوین النقد التي من المتوقع أن  
للعملیة عند    لوحدة تكوین النقد ویتم استبعاد جزء من العملیة ضمن تلك الوحدة، یتم تضمین الشھرة المرتبطة بالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة 

یة المستبعدة والجزء المحتفظ  ف على أساس القیم النسبیة للعمل الشھرة المستبعدة في ھذه الظرو   تحدید الربح أو الخسارة عند استبعاد العملیة. یتم قیاس 
 بھ من وحدة تكوین النقد. 

 
 المسیطرة  غیر الحصص . ب

 
التغیرات في حصة  یتم قیاس الحصص غیر المسیطرة بحصتھا النسبیة في صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ علیھا في تاریخ االستحواذ.  

 كمعامالت حقوق ملكیة. تي ال تؤدي إلى فقدان السیطرة یتم احتسابھا المجموعة في شركة تابعة وال
 

 التابعة  الشركات . ج
 

لعوائد  الشركات التابعة ھي المنشآت التي تسیطر علیھا المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض الشركة، أو یكون لدیھا حقوق، 
ا بالمنشأة. یتم ادراج البیانات المالیة  دیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل نفوذھمتغیرة نتیجة مشاركتھا مع المنشأة وعندما یكون ل

للشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة من تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ انتھاء السیطرة. 



 أریُد ش.م.ق.ع. 
 البیانات المالیة الموحدة 

  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 لم یذكر خالف ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما 

 

۱۹ 

 
 (تتمة)   الھامة المحاسبیة السیاسات .۳

 
 (تتمة)  التوحید أساس ۲٫۳

 
 طرة السی  فقدان . د
 

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تلغي االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص غیر مسیطرة ذات صلة  
  ناتجة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. یتم قیاس أي حصة محتفظ بھا ومكونات حقوق الملكیة األخرى. یتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة  

 في الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة. 
 

 المشتركة  والمشاریع الزمیلة الشركات في  الحصص . ه
 

م  الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي یكون للمجموعة فیھا تأثیر ھام، ولكن دون أن یصاحب سیطرة أو سیطرة مشتركة. ویعرف التأثیر الھا
 السیاسات. السیاسة المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، لكن دون سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك قرارات  ركة في بأنھ القدرة على المشا

المشروع المشترك ھو ترتیب مشترك یكون ألطرافھ بمقتضاه سیطرة مشتركة في الترتیب وأن یكون لھم الحق في صافي موجودات الترتیب.  
ع  اك في السیطرة على ترتیب والتي تنعقد فقط عندما تتطلب القرارات الخاصة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماالسیطرة المشتركة ھي االشتر

 من األطراف المشاركة في السیطرة. 
، والتي تشمل  یتم المحاسبة عن الحصص في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. یتم االعتراف بھم أولیًا بالتكلفة

المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات  تكالیف المعاملة. الحقًا لالعتراف األولي، تتضمن البیانات المالیة الموحدة حصة  
ة والمشاریع المشتركة التي  الزمیلة والمشاریع المشتركة ناقًصا أي انخفاض في قیمة االستثمارات الفردیة. ال یتم االعتراف بخسائر الشركات الزمیل

تداللیة نیابة عنھا. تتم مراجعة القیم الدفتریة لالستثمارات في الشركات الزمیلة  تتجاوز حصة المجموعة ما لم تتكبد المجموعة التزامات قانونیة أو اس
 فیھا تحدید تلك الظروف. والمشاریع المشتركة على أساس منتظم وإذا حدث انخفاض في القیمة، یتم شطبھا في الفترة التي یتم 

الموجودات القابلة للتحدید للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة في    أي زیادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في القیم العادلة لصافي
أقل من حصة المجموعة في القیم  تاریخ االستحواذ یتم االعتراف بھا كشھرة وإدراجھا كجزء من تكلفة االستثمار. إن أي عجز في تكلفة االستحواذ 

شاریع المشتركة في تاریخ االستحواذ یتم قیده في بیان األرباح أو الخسائر الموحد  العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحدید للشركات الزمیلة والم
 في سنة االستحواذ. 

البیانات المالیة أو البیانات المالیة المرحلیة المعدة حتى تاریخ  تستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة إلى أحدث  
ألحد المشاریع المشتركة للمجموعة، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصتھا في نتائج وموجودات ومطلوبات مشروعھا لمجموعة. بالنسبة التقریر ل 

 التابعة لھا، باستخدام طریقة محاسبة حقوق الملكیة.    المشترك، وھو منشأة استثماریة وتطبق قیاس القیمة العادلة على الشركات
ة عن معامالت بیع أو شراء بین المجموعة (بما في ذلك الشركات التابعة الموحدة) وشركتھا الزمیلة أو  یتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتج 

المجموع بقدر حصة  فقط  للمجموعة  الموحدة  المالیة  البیانات  في  المشترك  أو  مشروعھا  الزمیلة  الشركات  في  المعامالت  بھذه  المرتبطة  غیر  ة 
 المشاریع المشتركة. 
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 التوحید عند المستبعدة المعامالت . و
 

مالت داخل المجموعة. یتم استبعاد المكاسب  األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأي إیرادات ومصروفات غیر محققة ناتجة عن المعااستبعاد  یتم  
ا.  المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فیھغیر  

نخفاض  لكن فقط إلى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل على ایتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة التي یتم بھا حذف األرباح غیر المحققة، و
  القیمة.

 
 

 فیما یلي الشركات التابعة للمجموعة، والتي تم إدراجھا في ھذه البیانات المالیة الموحدة لشركة أریُد (ش.م.ق.ع.): 
 

 بلد التأسیس األنشطة الرئیسیة  اسم الشركة التابعة
النسبة المئویة للمساھمة  

كما في  عة الفعلیة للمجمو
 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین شركة استثمار    أریُد لالستثمارات القابضة ش.ش.و.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة استثمار  أریُد الدولیة لالستثمار ذ.م.م 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة خدمات إداریة  مجموعة أریُد ذ.م.م.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین ثمار شركة است   أریُد جنوب شرق آسیا القابضة ش.ش.و

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین شركة استثمار    الخلیج الغربي القابضة ش.ش.و.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ سنغافورة شركة استثمار   أریُد آسیا لالستثمارات بي تي إي المحدودة.

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰  البحرین شركة استثمار   الدفنة القابضة ش.ش.م.

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ نحریالب شركة استثمار   الخور القابضة ش.ش.و.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ جزر كایمن شركة استثمار    ھولدنجز المحدودةآي بي 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ جزر كایمن شركة استثمار    شركة أریُد میانمار تاور القابضة.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ جزر كایمن شركة استثمار  واي ترایب آسیا المحدودة

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ سنغافورة شركة استثمار   أریُد آسیا بي تي إي المحدودة.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ برمودا شركة استثمار    انترناشیونال فینانس لیمتدأریُد 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین شركة استثمار  مینا انفستكوم ش.ش.و.   
الشركة العمانیة القطریة لالتصاالت ش.م.ع.م ("أریُد  

 ٪ ٥٥٫۰ ٪ ٥٥٫۰ سلطنة ُعمان شركة اتصاالت  ُعمان")

 ٪ ۷۲٫٥ ٪ ۷۲٫٥ قطر  شركة اتصاالت  ستار لینك ذ.م.م.
الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع ("أریُد 

 ٪ ۹۲٫۱ ٪ ۹۲٫۱ الكویت  شركة اتصاالت    الكویت)

 ٪ ۹۲٫۱ ٪ ۹۲٫۱ اإلمارات العربیة المتحدة شركة استثمار  ذ.م.م. -شركة الوطنیة انترناشونال إف زد 
 ٪ ۹۲٫۱ ٪ ۹۲٫۱ الكویت  شركة اتصاالت      شركة البحر المتحدة ذ.م.م (فونو)

 ٪ ۹۲٫۱ ٪ ۹۲٫۱ البحرین شركة استثمار   شركة الوطنیة الخلیجیة لالستثمارات ش.ش.و.

 ٪ ۸۳٫۳ ٪ ۸۳٫۳ المالدیف شركة اتصاالت    أریُد مالدیفز بي ال سي
 ٪ ٥۹٫۹ ٪ ٥۹٫۹ المالدیف شركة اتصاالت    المحدودة.شركة وارف تیلكوم انترناشونال بي في تي 

ر أس.بي.إیھ ("أریُد  الشركة الوطنیة تیلكوم الجزائ
 ٪ ۷٤٫٤ ٪ ۷٤٫٤ الجزائر  شركة اتصاالت  ) الجزائر"

 ٪ ۹۲٫۱ ٪ ۹۲٫۱ مالطا  شركة استثمار    أریُد كونسورتیوم لیمتد.

 ) ۱دقم داتا سنتر ش.م.ع.م (
 

 شركة اتصاالت 
 ٪ ۳۹٫۰ ٪ ۳۹٫۰ سلطنة ُعمان 
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)i( (تتمة)  التوحید عند تبعدةالمس تالمعامال   
 

 بلد التأسیس األنشطة الرئیسیة  اسم الشركة التابعة

النسبة المئویة للمساھمة  
كما في  الفعلیة للمجموعة 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ٪ ۹۲٫۱ ٪ ۹۲٫۱ مالطا  شركة استثمار  أریُد تونس القابضة المحدودة.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ مالطا  مار شركة استث شركة أریُد مالطا ھولدنج لیمتد.

 ٪ ۸٤٫۱ ٪ ۸٤٫۱ تونس  شركة اتصاالت  أریُد تونس إس إیھ 
االتصاالت الوطنیة الفلسطینیة للھاتف النقال،  شركة 

 ٪ ٤٥٫٤ ٪ ٤٥٫٤ فلسطین شركة اتصاالت  )۲شركة مساھمة عامة ("أریُد فلسطین") (

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ جزر كایمن شركة استثمار  ریوود أنكوربوریشن 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ جزر كایمن شركة استثمار  یشن نیوود إنكوربور

 ٪ ٤۹٫۰ ٪ ٤۹٫۰ العراق  شركة اتصاالت  ) ۳(فانوس) (شركة میدیا تیلیكوم لیمتد 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ العراق  شركة استثمار  الرواد للخدمات العامة المحدودة

 ٪ ٦٤٫۱ ٪ ٦٤٫۱ العراق  شركة اتصاالت  آسیا سیل لالتصاالت بي جي إس سي 
 ٪ ۸٦٫۱ ٪ ۸٦٫۱ جزر كایمن ستثمار شركة ا  واي ترایب لیمتد

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین استثمار شركة  برزان القابضة ش.ش.م. 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین شركة استثمار  لفان القابضة ش.ش.و.

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین شركة استثمار  زكریت القابضة ش.ش.و. 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ میانمار شركة اتصاالت  أریُد میانمار لیمتد 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین شركة استثمار  .ش.و.الوكیر القابضة ش

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ البحرین شركة استثمار  القابضة ش.ش.و.الوكرة  
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ جزر كایمن شركة استثمار  أریُد تمویل لیمتد

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة خدمات إداریة أریُد آي بي ذ.م.م.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة خدمات إداریة أریُد جلوبال سیرفسیز ذ.م.م

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  استثمار شركة  سیوال إنترناشیونال انفیستمنت ذ.م.م
 ٪ ۹۲٫۱ ٪ ۹۲٫۱ الكویت  شركة اتصاالت  شركة فاست لالتصاالت ذ.م.م.

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ میانمار شركة اتصاالت  أریُد میانمار فینتش المحدودة
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة استثمار  أو آي اتش انفستمنت ذ.م.م.

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة استثمار  م.م. شركة شرق الوكیر ذ.
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة استثمار  برزان ایست ذ.م.م.

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة استثمار  أریُد فینانشال سیرفسیز ذ.م.م 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة استثمار  الوكرة ایست ذ.م.م. 

OSEA  .۱۰۰ ٪ ۱۰۰ قطر  شركة استثمار  انفستمنت ذ.م.م ٪ 
 - ٪ ۱۰۰ قطر   شركة مقاوالت  العامة ذ.م.م  األبراج األولى للمقاوالت
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 - ٪ ۷٤٫٤ الجزائر  شركة مقاوالت 

 - ٪ ٥٥ عمان  شركة مقاوالت وصیانة   S.P.Cأبراج الخلیج 
 - ٪ ۹۲٫۱ الكویت  شركة مقاوالت وتجارة أبراج الكویت ذ.م.م 

 - ٪ ۸٤٫۱ تونس  إلتصاالت متعلقة باإستشارات  أبراج تونس إنفراكو ذ.م.م
 ٪ ٦٥٫۰ ٪ ٦٥٫۰ إندونیسیا  شركة اتصاالت  بي تي إندوسات، تي بي كي (" إندوسات أریُد")

 ٪ ٦٥٫۰ ٪ ٦٥٫۰ سنغافورة شركة خدمات إداریة إندوسات سنغافورة بي تي إي لیمتد
 ٪ ٦٤٫۹ - إندونیسیا  شركة اتصاالت  ) ٥بي تي إندوسات میجا میدیا (

 ٪ ٦٥٫۰ ٪ ٦٥٫۰ إندونیسیا  شركة اتصاالت  تیلكومینكاسين میترا بي تي استارو
 ٪ ٤۷٫۰ ٪ ٤۷٫۰ إندونیسیا  شركة اتصاالت  ) ٤بي تي أبلیكانوسا لینتاسارتا ( 
 ٪ ۳۲٫۹ ٪ ۳۲٫۹ إندونیسیا  شركة استثمار  ) ٤بي تي لینتاس میدیا داناوا (

 ٪ ٦٤٫۹ ٪ ٦٤٫۹ إندونیسیا  شركة اتصاالت  بي تي إنترأكتیف فیجن میدیا 
 ٪ ٤۰٫۳ ٪ ٤۰٫۳ إندونیسیا  شركة استثمار  ) ٤بورتال بورسا دیجیتال (ي ت بي
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۲۲ 
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 (تتمة)  التوحید أساس ۲٫۳
 

)i(   ۳۹تمتلك المجموعة ما نسبتھ الفعلیة ٪  )فرضت سیطرتھا على الكیان حیث  ) من شركة مركز بیانات الدقم ش.م.ع.م وقد  ٪۳۹:  ۲۰۲۰
ة القطریة لالتصاالت ش.م.ع.م ("أریُد ُعمان") بحكم امتالك أریُد عمان وتھا بشكل غیر مباشر من خالل الشركة العمانییمكنھا إظھار ق

ي المجموعة  ٪ من حصة التصویت أو السیطرة في ھذه الشركة. ھذا یعرض المجموعة لعوائد متغیرة من استثماراتھا ویعط٥۱ألكثر من 
 علیھا، وبالتالي، تم اعتبار ھذه الشركة كشركة تابعة للمجموعة. اائد من خالل سیطرتھالقدرة على التأثیر على تلك العو

 
)ii(  ٤٥٫٤ما نسبتھ الفعلیة    تمتلك المجموعة) ٪یمكنھا إظھار قوتھا  ٪) من أریُد فلسطین وقد فرضت سیطرتھا على الكیان حیث  ٤٥٫٤:  ۲۰۲۰

متنقلة ش.م.ك.ع ("الوطنیة لالتصاالت") بحكم امتالك الوطنیة لالتصاالت  من خالل ملكیتھا غیر المباشرة للشركة الوطنیة لالتصاالت ال
وطنیة الفلسطینیة للھاتف النقال، شركة مساھمة عامة ("أریُد فلسطین")  ٪ من حصص التصویت في شركة االتصاالت ال٤۹٫۳  ما نسبتھ

القرارات األساسیة باألغلبیة البسیطة. یؤدي ذلك إلى    مع حقھا في تعیین أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة في جمیع األوقات، حیث یتم اتخاذ
 العائدات من خالل سیطرتھا على أریُد فلسطین.  تعریض المجموعة إلى عوائد متغیرة تمنحھا المقدرة على التأثیر على ھذه 

 
)iii( ) ۲۰۲۰٪ (۱۰۰  )، وھي منشأة لغرض خاص مسجلة في جزر كایمان بنسبة”ریوود”قامت المجموعة بتأسیس ریوود إنكوربوریشن :

ق التصویت  ٪ من حقو٤۹أنشطة استثماریة في العراق. وقامت ریوود بشراء مجموعة لمزاولة ٪) من حقوق التصویت تحتفظ بھا ال۱۰۰
في شركة میدیا تیلیكوم لیمتد ("فانوس") في العراق. على الرغم من أن المجموعة تمتلك أقل من غالبیة حقوق التصویت لشركة فانوس،  

 یزال بإمكان المجموعة إثبات قوتھا بموجب اتفاقیة المساھمون المبرمة بین ریوود وفانوس، العراق. إن ھذه االتفاقیة تعرض  إال أنھ ال
  مجموعة إلى عائدات متغیرة مما یمنحھا المقدرة على التأثیر على ھذه العائدات من خالل سیطرتھا على شركة فانوس.ال

 
)iv(  للمجموعة سیطرة غیر مباشرة من خال) ٥۰"إندوسات أریُد ")، بحكم امتالك أریُد إندوسات أكثر من  ل شركة بي تي إندوسات تي بي كیھ ٪ 

الشركات. مما یؤدي إلى تعرض المجموعة إلى عائدات متغیرة من استثمارھا وتمنحھا المقدرة على التأثیر  من حصص التصویت في ھذه  
 تبرت ھذه الشركات شركات تابعة للمجموعة. على ھذه العائدات من خالل سیطرتھا علیھم، لذا فقد اع

 
)v(  للحصول على تفاصیل بشأن إلغاء التوحید ۳۷الرجوع إلى اإلیضاح. 
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 العامة المحاسبیة السیاسات في التغیرات ۳٫۳
 

 المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  .۱
 

ال المعاییر  المالتم تطبیق  للتقاریر  التالیة، والتي أصبحت  دولیة  الجدیدة والمعدلة  تبدأ في أو بعد  یة  التي  السنویة  للفترات  المفعول  ینایر    ۱ساریة 
 ، في ھذه البیانات المالیة الموحدة: ۲۰۲۱

  

ساریة  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
  المفعول
للفترات 
  السنویة

التي تبدأ في  
 أو بعد

  
والمعیار المحاسبي الدولي رقم   ۹على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲المرحلة تعدیالت    -إصالح سعر الفائدة المعیاري 

 ۱٦والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ٤والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۷والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۳۹
ر  ینای ۱

۲۰۲۱ 
، المعیار المحاسبي الدولي  ۹المعاییر المحاسبیة الدولي تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ، أجرى مجلس  ۲۰۲۰في أغسطس  

لمعالجة   ۱٦قم ، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة ر٤، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۷، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۳۹رقم 
 أثناء إصالح سعر الفائدة المعیاري، بما في ذلك استبدال معیار واحد بآخر بدیل.المشكالت التي تنشأ 

 
 اإلعفاءات التالیة:   ۲توفر تعدیالت المرحلة 

 
ار)، فإن اإلعفاءات لھا تأثیر • عند تغییر أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات والمطلوبات المالیة (بما في ذلك مطلوبات اإلیج

التغییرات الضروریة كنتیجة مباشرة إلصالح معدل الفائدة المرجعي والتي تعتبر معادلة اقتصادیًا، لن ینتج عنھا ربح أو خسارة فوریة على  
 في بیان الدخل.

 
تقاریر  أو المعیار الدولي لل  ۳۹لدولي رقم  • ستسمح إعفاءات محاسبة التحوط باالستمرار في معظم عالقات التحوط من المعیار المحاسبي ا 

 التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح سعر إیبور. ومع ذلك، قد تكون ھناك حاجة إلى تسجیل عدم فعالیة إضافیة. ۹المالیة رقم 
 

 أجرت المجموعة عملیة تحدید مقدار تأثیر التعدیالت كما ھو موضح أدناه: 
 

 قروض وتسھیالت: 
 

والتي تشیر إلى لیبور بالدوالر  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة التي یحتفظ بھا الكیان "أ" في ت لى تفاصیل جمیع األدوایحتوي الجدول التالي ع
 األمریكي ولم تتحول بعد إلى سونیا أو سعر فائدة معیاري بدیل: 

 

القیمة الدفتریة في   
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

لم تتحول بعد إلى سعر فائدة معیاري بدیل 
 :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 دوالر للیبور المعرضة المشتقة غیر والمطلوبات الموجودات 
 المطفأة بالتكلفة والمقاسة أمریكي

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ٤٬۲٥۹٬٤۱٤ ۱۹٬۷٦۸٬٤٥٥ قروض وتسھیالت

 
 محاسبة التحوط:

 
" من ۲یة المقدمة في "المرحلة تحوطات التالالمحاسبیة لل  ، اعتمدت المجموعة التخفیفات۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ة للسنة المنتھیة في نسببال

سیستمر نشر  . ۲۰۲۱التعدیالت. ال یوجد لدى المجموعة أي اداة مالیة متأثرة بسعر لیبور لمدة أسبوع وشھرین والذي توقف في عام 
ي عملیة ع المجموعة ف. وستشر۲۰۲۳ شھرا، حتى یونیو ۱۲أشھر، و  ٦فترات االستحقاق بین لیلة واحدة، وشھر واحد، وثالثة اشھر، و 

 بمعاییر بدیلة.  لیبورالستبدال العقود المرتبطة ب ۲۰۲۲على مدار عام 
 

  لیس لدى المجموعة تعرض مادي من التحوط
 

 والمشتقات؛  األدوات المالیة المقاسة باستخدام قیاس التكلفة المطفأة
 

 قات األخرى. من األدوات المالیة والمشت IBORلیس لدى المجموعة تعرض مادي إلصالح  
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یونیو   1
۲۰۲۰/۱  

 ۲۰۲۰أبریل 

 
 

 16 رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار على تعدیالت - 19-كوفید بـ عالقة ذات إیجاریة متیازات
 

 المالیة للتقاریر ليالدو المعیار على تعدیالت( 19-كوفید بـ المتعلقة اإلیجار امتیازات الدولي المحاسبیة المعاییر مجلس أصدر ،2020 مایو  ي 
 عملیة وسیلة تقدیم خالل من ،19-كوفید لـ مباشرة كنتیجة تحدث التي اإلیجار امتیازات عن المحاسبة في للمستأجرین إعفاءً  توفر التي) 16 رقم

 یعد  19 -كوفید بـ المتعلق اإلیجار امتیاز كان  إذا ما تقییم عدم باختیار للمستأجر العملیة الوسیلة تسمح. 16 رقم لمالیةا  للتقاریر الدولي لمعیار
 اإلیجار  امتیاز عن ناتج اإلیجار مدفوعات في تغییر أي عن بالمحاسبة االختیار ھذا بإجراء ومیق الذي المستأجر على یجب. اإلیجار لعقد عدیًال 

 تعدیًال  التغییر یكن لم إذا 16 رقم المالیة اریرللتق الدولي المعیار على المطبق التغییر عن بھا یحاسب التي الطریقة بنفس 19-كوفید ـب  لمتعلق
 .اإلیجار عقد

 :التالیة وطالشر جمیع استیفاء تم إذا وفقط 19-كوفید  لوباء مباشرة كنتیجة تحدث التي اإلیجار امتیازات على فقط العملیة الوسیلة نطبق

 التغیر یسبق والذي منھ أقل أو اإلیجار عقد مقابل نفس ھو ذيال اإلیجار لعقد المقابل تعدیل إلى اإلیجار مدفوعات في التغیر یؤدي )أ(
 مباشرة؛

 الشرط  ھذاب  اإلیجار امتیاز یفي( 2021 یونیو 30 قبل أو في أصالً  المستحقة الدفعات  على  فقط اإلیجار  دفعات في تخفیض أي یؤثر )ب
 یونیو  30 بعد ما إلى  تمتد التي اإلیجار عاتمدفو  وزیادة 2021 یونیو 30 قبل أو في اإلیجار  مدفوعات انخفاض إلى أدى إذا

 و  ؛)2021

 .اإلیجار لعقد األخرى واألحكام الشروط على جوھري تغییر یوجد ال )ج

 المعاییر مجلس قام ذلك، ومع. 2021 یونیو  30 قبل أو في مستحقة انتك التي اإلیجار مدفوعات في التخفیض على  األصل في  اإلعفاء قتصر
 2022 یونیو 30 حتى الحقًا التاریخ ھذا بتمدید الدولي لمحاسبیة

 الدولي المحاسبیة المعاییر مجلس أصدره كما( 16 رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار على التعدیل المجموعة طبقت الحالیة، المالیة السنة ي
  ).2020 مایو ي

.الموحدة المالیة البیانات ھذه في درجةالم المبالغ على أو اإلفصاحات على جوھري تأثیر أي لتطبیقھا یكن لم  
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 (تتمة)   الھامة المحاسبیة السیاسات .۳
 

 (تتمة)  العامة المحاسبیة السیاسات في التغیرات ۳٫۳
 

 أثر المعاییر الجدیدة (الصادرة التي لم تقم المجموعة بعد بتطبیقھا) . ۲
 

  ۳۱ر المنتھیة في  التفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة لفترات التقریلقد تم نشر بعض المعاییر والتعدیالت على المعاییر المحاسبیة و
المجموعة. ولیس من المتوقع أن یكون لھذه المعاییر أو التعدیالت أو التفسیرات تأثیر مادي  ، ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر من قبل  ۲۰۲۱دیسمبر  

 ة وعلى معامالتھا المستقبلیة المتوقعة. على المنشأة في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلی
 

 اإلیرادات  ٤٫۳
 

كون مستحق لھا مقابل تحویل البضائع أو الخدمات إلى العمالء، باستثناء  یتم قیاس اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن ی
للخصومات   اإلیرادات  تعدیل  یتم  نیابة عن أي طرف ثالث.  البیانات  المبالغ المحصلة  بناًء على  یتم تقدیرھا  المتوقعة وخصومات الحجم، والتي 

 دما تنقل السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى عمالئھا.والتوقعات. تعترف المجموعة باإلیرادات عنالتنبؤات التاریخیة أو  
 

البث الشبكة، واستخدام  البیني، وخدمات  تتكون اإلیرادات من خدمات االتصاالت بشكل أساسي من رسوم دخول  التوصیل  ، والرسائل، ورسوم 
ل منفصل أو كحزم مجمعة جنبًا إلى جنب مع الخدمات  ات األخرى ذات الصلة. یتم تقدیم الخدمات بشكالبیانات واالتصال، ورسوم التوصیل والخدم

 و/أو األجھزة األخرى. 
 

دیة بشكل منفصل إذا كانت ممیزة، أي إذا كان المنتج أو الخدمة یمكن بالنسبة للحزم المجمعة، تقوم المجموعة بحساب المنتجات والخدمات الفر
المجمعة وإذا كان بإمكان العمیل االستفادة منھا. یتم تخصیص المقابل بین المنتجات  لتعرف علیھا بشكل منفصل عن العناصر األخرى في الحزمة ا

   على أسعار البیع المستقلة.والخدمات المنفصلة (أي التزامات األداء المتمیزة) في حزمة بناًء 
 

المنتجات والخدمات على أساس مستقل. بالنسبة للبنود التي ال یتم  یتم تحدید أسعار البیع المستقلة بناًء على السعر الملحوظ الذي تبیع بھ المجموعة  
خدام طرق أخرى (مثل نھج تقییم السوق المعدل  بیعھا بشكل منفصل (مثل برنامج والء العمالء)، تقوم المجموعة بتقدیر أسعار البیع المستقلة باست

 أو نھج التكلفة باإلضافة إلى الھامش أو النھج المتبقي). 
 

  باإلیرادات االعتراف
 منیة معینة: تنظر اإلدارة في االعتراف باإلیرادات بمرور الوقت، إذا تم استیفاء أحد المعاییر التالیة، وإال سیتم االعتراف باإلیرادات في نقطة ز

 
 یتلقى العمیل ویستھلك في نفس الوقت المنافع التي یقدمھا أداء المجموعة أثناء تأدیة المجموعة للعمل؛ أ)
 

 دي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسین األصل الذي یتحكم بھ العمیل أثناء إنشاء األصل أو تحسینھ؛ أو یؤ ب)
 

 مكتمل حتى تاریخھ. ، ویكون للمنشأة حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء الال یُنشئ أداء المجموعة أصالً ذا استخدام بدیل للمنشأة  ج)
 
 

 على اإلیرادات من القطاعات الرئیسیة التالیة: تحصل المجموعة بشكل أساسي 
 

 

 خدمات شبكة الموبایل 
 

صال. في ھذا النوع من الترتیب، یتلقى العمیل  تتكون عقود خدمة الموبایل عادةً من بدالت محددة الستخدام البث والرسائل والبیانات ورسوم االت 
 المجموعة بأداء الخدمة. وبالتالي، یتم االعتراف باإلیراد على مدار الفترة عند تقدیم ھذه الخدمات. المنافع ویستھلكھا في نفس الوقت أثناء قیام 

 
 الخدمات الثابتة 

 
الخدمات مع  واالتصال باإلنترنت وخدمات التلفزیون والھاتف. یتم تجمیع ھذه  تقدم المجموعة خدمات ثابتة تشمل عادة خدمات التركیب والتھیئة  

غیر مقفلة، مثل أجھزة التوجیھ و/أو أجھزة فك التشفیر. على غرار عقود خدمة الھاتف المحمول، یتم االعتراف بإیرادات الخدمة  معدات مقفلة أو  
 االعتراف بإیرادات المعدات غیر المقفلة عند نقل السیطرة إلى العمیل. الثابتة مع المعدات المقفلة خالل فترة العقد، في حین یتم 

 
 مقفلة بیع األجھزة غیر ال

 
وبصورة  إن األجھزة مثل الھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة والموجھات المتنقلة (الماي فاي) واألجھزة المشابھة األخرى التي تُباع بشكل منفصل  

ھزة غیر المقفلة في  ة/ الثابتة لھا قیمة مستقلة للعمیل وھي أجھزة غیر مقفلة. یتم االعتراف بإیرادات بیع األجغیر مجمعة مع عقود الخدمة المتنقل
 نقطة زمنیة معینة عند نقل السیطرة إلى العمیل. 
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 (تتمة)   الھامة المحاسبیة السیاسات .۳
 

 (تتمة)   اإلیرادات ٤٫۳
 

 خدمة الربط البیني 
 

ا البیني لحركة الصوت والب یتم االعتراف باإلیرادات من  الوقت عندما یحدث اإلرسال عبر یانات بین  لربط  مشغلي االتصاالت اآلخرین بمرور 
   الشبكة.

 
  اإلیرادات من خدمات النقل

 
  زمیلةشركة    تحدد المجموعة ما إذا كانت ستعمل كشركة أساسیة أو وكیل في ھذه األنواع من الترتیبات وبالتالي تعترف بإجمالي اإلیرادات إذا كانت

 كانت وكیالً. یتم االعتراف باإلیرادات على مدار الفترة عند تقدیم ھذه الخدمات. وصافي اإلیرادات إذا 
 

 نقاط والء العمالء 
   

) تعمل كشركة أساسیة عندما یتم استبدال نقاط والء العمالء من خالل خدمات أو منتجات المجموعة الخاصة  ۱المجموعة ما یلي: (  استنتجتلقد  
) تعمل كوكیل في ترتیبات نقاط والء العمالء التي یتم استردادھا من خالل شركائھا حیث یتم  ۲س اإلجمالي؛ و(ویتم االعتراف باإلیرادات على أسا

 االعتراف باإلیرادات على أساس صافي.  
 

المجموعة جزًءا من سعر ریًا للعمیل. تخصص  المجموعة أن نظام الوالء ینشأ عنھ التزام أداء منفصل ألنھ یوفر بشكل عام حقًا جوھاستنتجت  
دال النقاط أو انتھاء  المعاملة اللتزام نظام الوالء بناًء على سعر البیع القیاسي النسبي المستقل لنقاط الوالء ویتم االعتراف بالتزام العقد حتى یتم استب

 صالحیتھا. 
 

 خدمات القیمة المضافة 
 

دمات الموسیقى والفیدیو وخدمات الرسائل القصیرة، كخدمات ذات قیمة مضافة.  محتوى إضافي، مثل ختقدم المجموعة عروض حیث تزود العمالء ب
رادات  فیما یتعلق بھذه األنواع من الخدمات، تحدد المجموعة ما إذا كانت ستتصرف بصفتھا موكالً أو وكیالً، وعلیھ تعترف المجموعة بمجمل اإلی

 ى أنھا الوكیل.ادات عندما تخلص إلإذا كانت ھي الموكل وتعترف بصافي اإلیر
 

   رسوم االتصال
 

توصلت المجموعة بأن رسوم االتصال المفروضة على تفعیل الخدمات سیتم االعتراف بھا خالل فترة العقد، في حین أن رسوم االتصال التي ال  
 یم الخدمة.بھا خالل فترة تقد  تعتبر التزام أداء مستقل بحد ذاتھ یجب أن تعتبر جزء من سعر المعاملة وأن یتم االعتراف

 
   ترتیبات متعددة العناصر (عقد ھاتف محمول باإلضافة إلى سماعة ھاتف)

 
دماً  توصلت المجموعة على أنھ في حالة وجود ترتیبات متعددة العناصر مع المنتجات المدعومة المسلمة مقدماً، فإن العنصر الذي یتم تسلیمھ مق

االعتراف بأصل عقد. یتعلق أصل العقد بشكل رئیسي بحقوق المجموعة بمقابل الخدمات أو السلع التي تم  طلب  (مثل سماعة الھاتف المحمول) سیت
 تقدیمھا ولكن لم یتم إصدار فاتورة بھا في تاریخ التقریر.

 
  تكلفة التركیب والعموالت لتجار أطراف أخرى والمصروفات التسویقیة

 
التركیب تستوفي تعریف التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد أو تكبد تكلفة لاللتزام بالعقد.  لیف  توصلت المجموعة بأن تكالیف العموالت وتكا 

م  قامت المجموعة برسملة تلك المصروفات كموجودات تكلفة عقود ویتم إطفائھا على حسب نھج المحفظة. تخضع موجودات العقد المعترف بھا لتقیی
 ). ۹دولي للتقاریر المالیة رقم (ر الاالنخفاض في القیمة وفقاً لمتطلبات المعیا

 
 ً  عمولة مقدما

 
سبقًا  توصلت المجموعة إلى أن بیع البطاقات المدفوعة مسبقًا إلى التجار أو الموزعین حیث تحتفظ المجموعة بسیطرتھا على البطاقات المدفوعة م 

للتجار أو الموزعین ولكن عند استخدام أو انتھاء صالحیة   لبیعلن تعترف باإلیرادات عند ا  یتم تقییمھ على أنھ ترتیب شحن. وھكذا، فإن المجموعة
 البطاقات المدفوعة مسبقًا. وبالتالي، یتم االعتراف بالعمولة الناتجة عن بیع البطاقات المدفوعة مسبقاً كمصروف. 

 

أو العمالء، توصلت المجموعة إلى أن  عین  في الحاالت التي تنقل فیھا المجموعة سیطرتھا على البطاقات المدفوعة مسبقًا إلى التجار أو الموز
المجموعة  العمولة المقدمة مؤھلة كمقابل مستحق الدفع للعمیل، وبالتالي سیتم التعامل معھا على أنھا تخفیض في سعر المعاملة. وبالمثل، یجب على  

 ً  الصالحیة یكون خالل سنة او سنتین من تاریخ اإلصدار). (انتھاء  االعتراف باإلیراد فقط عند استخدام أو انتھاء صالحیة البطاقات المدفوعة مسبقا
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 إیرادات العموالت 
 

 جموعة. تتكبدھا المعندما تعمل المجموعة بصفتھا وكیل ولیس بصفتھا األصیل في المعاملة، فإن اإلیراد المعترف بھ ھو صافي مبلغ العمولة التي 
 

 دخل الخدمة اإلضافیة 
 

 تتحقق اإلیرادات من الخدمات اإلضافیة عند تقدیم ھذه الخدمات. 
 

  عناصر التمویل الجوھریة
 

ذلك  ي قررت المجموعة االعتراف بمصروفات الفوائد بأسعار فائدة سنویة مناسبة على مدى فترة العقد ویتم االعتراف بإجمالي سعر المعاملة بما ف
  عدات للعمالء.ل عند تسلیم المعنصر التموی

 

  موجودات ومطلوبات العقد
 

من   كل  ویجب عرض  العقد  مستوى  على  ولیس  األداء  التزام  مستوى  على  العقد  ومطلوبات  بموجودات  االعتراف  یجب  أنھ  المجموعة  قررت 
على أنھا متداولة وغیر متداولة  ومطلوبات العقد  مجموعة موجودات  موجودات ومطلوبات العقد بشكل منفصل في البیانات المالیة الموحدة. تصنف ال 

  بناًء على توقیت ونمط تدفق المنافع االقتصادیة.
 

 الخصومات والعروض 
 

یختلف تأثیر  تقدم المجموعة العدید من الخصومات والعروض الترویجیة لعمالئھا، والتي یمكن االتفاق علیھا في البدایة أو تقدیمھا خالل مدة العقد.  
 لترویجیة وقد یؤدي إلى االعتراف بموجودات العقد. ذه الخصومات والعروض اومحاسبة ھ

 

   اإلیجار عقود ٥٫۳
 
 تعریف عقود اإلیجار -أ
 

مقابل مبلغ مالي.  تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت العقود تتضمن إیجاراٍت في حال كانت العقود تنطوي على حق استخدام األصل لفترة من الزمن  
 ستخدام الموجودات الُمحدّدة أم ال، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت العقود:ذا كانت العقود تنطوي على حق اولتقییم ما إ

 
قد یتم النص على ذلك بشكل صریح أو ضمني، ویجب أن یكون متمیًزا بشكل فعلي أو یمثل  -كان العقد یتضمن استخدام أصل محدد   )أ

 ل أساسي، فال یتم تحدید األصل؛لیا. وإذا كان لدى المورد حق استبداكبیر كافة إمكانیات األصل الممیز فعبشكل 
 كانت المجموعة تحتفظ بحقھا في تحصیل المنافع االقتصادیة كاملة من استخداِمھا لألصل خالل فترة االستخدام؛ و  )ب
یھا حقوق اتخاذ القرار األكثر  یكون للمجموعة الحق في ذلك عندما یكون لدكانت المجموعة تحتفظ بحقھا في توجیھ استخدام األصل.   )ج

كیفیة وألي غرض یتم استخدام األصل. أّما في الحاالت النادرة التي تُحّدد فیھا حقوق الشركة في اتخاذ القرارات مسبقًا،    صلة بتغییر
 تالیتین:تحتفظ المجموعة بحقھا في توجیھ استخدام األصل في أي من الحالتین ال 

)i( األصل؛ أو  إذا كان للمجموعة الحق في تشغیل 
)ii(  .إذا كانت المجموعة قد صّممت األصل على نحو یُحّدد سلفا كیفیة استخدامھ والغرض منھ
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  كمستأجرالشركة  -ب
ت التجاریة والمركبات وغیرھا. إن متوسط مدة عقد  تقوم المجموعة بتأجیر العدید من الموجودات بما في ذلك المواقع والمباني المكتبیة والمحال

 قتراض. قیات اإلیجار أي تعھدات، ولكن ال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض اال سنة. ال تفرض اتفا  ۲۰إلى  ۲اإلیجار ھو 

لتي تتألف  یتم قیاس أصل حق االنتفاع مبدئیًا بالتكلفة اوالتزام اإلیجار في تاریخ بدء عقد اإلیجار.    موجودات حق االنتفاعتقوم المجموعة باالعتراف  
یھا أي تكالیف أولیة مباشرة تم  من المبلغ األولي اللتزام اإلیجار ُمعدال وفقا ألي مدفوعات إیجاریة مسددة في تاریخ بدء اإلیجار أو قبلھ، مضافًا إل 

و تجدیده أو تأھیل الموقع الُمقام علیھ، ناقًصا أي حوافز إیجاریة ُمستلمة. یتم  تكبدھا والتكالیف التقدیریة الخاصة بتفكیك وإزالة األصل األساسي أ
یة العمر اإلنتاجي ألصل حق االنتفاع أو نھایة مدة  نتفاع الحقًا باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدء اإلیجار إلى نھااستھالك أصل حق اال 

إلنتاجیة لموجودات حق االنتفاع باستخدام ذات الطریقة المستخدمة مع الممتلكات والمعدات. باإلضافة  عقد اإلیجار، أیھما أقرب. ویتم تحدید األعمار ا
فاض في القیمة، إن وجدت، ویتم تعدیلھا وفقا لعملیات إعادة قیاس  إلى ذلك، یتم تخفیض أصل حق االنتفاع على نحو دوري وفقا لقیمة خسائر االنخ

 التزام اإلیجار. 

القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ بدء اإلیجار، ویتم خصمھا باستخدام سعر فائدة ضمني  اإلیجار مبدئیا بیتم قیاس التزام  
لمجموعة على مدة عقد اإلیجار في حال تعذر تحدید سعر الفائدة. وعموًما، تستخدم المجموعة معدل  بعقد اإلیجار أو معدل االقتراض اإلضافي ل

 تراض اإلضافي لدیھا كمعدل خصم. االق

مدید  ا خیار تتشتمل مدة عقد اإلیجار التي یتم تحدیدھا من جانب المجموعة على فترة إیجاریة غیر قابلة لإللغاء بعقود اإلیجار، والفترات التي یغطیھ
ا خیار فسخ عقد اإلیجار إذا كانت المجموعة  عقد اإلیجار إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة ھذا الخیار والفترات التي یغطیھ

  متأكدة بشكل معقول من عدم ممارسة ھذا الخیار.
 تتضمن المدفوعات اإلیجاریة المدرجة في التزام اإلیجار التالي: 

 
 ثابتة؛ و مدفوعات  )أ
تمدید، والغرامات المترتبة على  مدفوعات اإلیجار في فترة تجدید اختیاریة إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خیار ال )ب

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

لیة  أة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویتم إعادة قیاسھ عندما یكون ھناك تغیر في دفعات اإلیجار المستقب یتم قیاس التزام اإلیجار بالتكلفة المطف
جب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا قامت  ینشأ عن تغیر في المؤشر أو المعدل، أو إذا كان ھناك تغیر في تقدیر المجموعة للمبلغ الُمتوقع دفعھ بمو

 قییمھا عما إذا كانت ستستخدم خیارات الشراء أو التمدید أو الفسخ. المجموعة بتغییر ت

التزام اإلیجار بھ یتم إجراء تعدیل مقابل للقیعندما یتم إعادة قیاس  مة الدفتریة ألصل حق االنتفاع، أو یتم تسجیل ذلك في الربح أو  ذه الطریقة، 
 إلى الصفر. الخسارة إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة لموجودات حق االنتفاع 

ة عن الموجودات األخرى، باإلضافة  تعرض المجموعة موجودات حق االنتفاع، والتي ال تستوفي تعریف االستثمارات العقاریة، بصورة منفصل
یجار  لمجموعة أّال تعترف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإلیجار لعقود اإل إلى مطلوبات اإلیجار في بیان المركز المالي الموحد. اختارت ا

وجودات األساسیة منخفضة القیمة. تقوم  شھًرا أو أقل، أو عقود اإلیجار للم  ۱۲قصیرة األجل لكافة الموجودات األساسیة التي تكون مدة إیجارھا  
 صروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. المجموعة باالعتراف بالمدفوعات اإلیجاریة المرتبطة بعقود اإلیجار كم

بالمحاسبة عن كل مكون من ع تقوم  ذلك  من  وبدالً  اإلیجار،  المؤجرة عن عناصر  العناصر غیر  المجموعة عدم فصل  اإلیجار اختارت  ناصر 
وعناصر غیر اإلیجاریة المرتبطة بھ كعنصر إیجار واحد. 
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  الشركة كمؤجر -ج
یة المرتبطة بملكیة  تقوم المجموعة بإجراء تقییم لكل عقد إیجار عند إبرامھ. وإذا ترتّب عن عقد اإلیجار تحویل كامل المخاطر والمكاسب الجوھر

تصنیفھا على اعتبارھا عقود إیجار تشغیلي. وتقوم    الموجودات األساسیة، یتم تصنیف مثل ھذه العقود على اعتبارھا عقود إیجار تمویلي، وإّال یتم
 ات كجزء من تقییمھا. المجموعة أیًضا بدراسة بعض المؤشرات، مثل ما إذا كانت عقود اإلیجار للجزء األكبر من العمر االقتصادي للموجود

سنة.    ۱٥إلى    ۲والتي لھا مدة إیجار تتراوح من    تتعلق عقود اإلیجار التشغیلي التي أبرمتھا المجموعة بشكل أساسي بترتیبات مشاركة األبراج، 
  على المجموعة.  لیس لدى المستأجر خیار شراء األصل عند انتھاء فترة اإلیجار، وال تمثل القیم المتبقیة غیر المضمونة مخاطر كبیرة 

 سنة. ۲۰و ۱٥ھا بین دخلت المجموعة أیًضا في ترتیبات اإلیجار التمویلي التفاقیات األلیاف الضوئیة التي تتراوح مدت

م  عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسیًطا، فإنھا تقوم بالمحاسبة عن حصصھا في عقد اإلیجار الرئیسي وعقد اإلیجار من الباطن بشكل منفصل. یت
األصل األساسي. إذا  تصنیف عقد اإلیجار من الباطن بالرجوع إلى أصل حق االنتفاع الناشئ عن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس بالرجوع إلى    تقییم

ھ عقد  كان عقد اإلیجار الرئیسي ھو عقد إیجار قصیر األجل تطبق علیھ المجموعة اإلعفاء المطالب بھ، یتم تصنیف عقد اإلیجار من الباطن على أن
 یجار تشغیلي. إ

"اإلیرادات من العقود    ۱٥الدولي للتقاریر المالیة رقم  عندما یحتوي ترتیب ما على مكونات عقد إیجار وغیر إیجار، تقوم المجموعة بتطبیق المعیار  
یرادات في بیان األرباح  مع العمالء" لتخصیص المقابل في العقد. تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي كإ

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

 األخرى  (الخسائر) األرباح/ ٦٫۳
 

ات  تمثل األرباح/ (الخسائر) األخرى األرباح / (الخسائر) التي حققتھا المجموعة والتي تنشأ من األنشطة خارج مخصص خدمات االتصاالت ومبیع
 تم االعتراف بالمكونات الرئیسیة لألرباح/ (الخسائر) األخرى على النحو اآلتي: المعدات. ی

 

 ادلة أرباح القیمة الع
ادلة ألي حصة  أرباح القیمة العادلة على الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و األرباح من إعادة القیاس إلى القیمة الع

  و الخسائر الموحد.اقتناء في اندماج األعمال و األرباح من أدوات التحوط التي یتم االعتراف بھا في بیان األرباح أ موجودة مسبقًا في عملیة 
 

 ربح وخسائر صرف العمالت األجنبیة 
ة التمویل اعتماًدا  یتم تسجیل أرباح وخسائر العمالت األجنبیة على الموجودات والمطلوبات المالیة على أساس الصافي كإیرادات تمویلیة أو تكلف 

 خسارة. على ما إذا كانت حركات العمالت األجنبیة تمثل مركز ربح أو صافي 
 

 الضرائب  ۷٫۳
ف  تخضع بعض الشركات التابعة والمشاریع المشتركة والشركات الزمیلة للضرائب على الدخل في مختلف الوالیات القضائیة األجنبیة. یمثل مصرو 

 الیة والضریبة المؤجلة. ضریبة الدخل مجموع الضرائب الح 
 

 ضریبة الدخل الحالیة 
 ل الحالیة للسنة الحالیة والسنوات السابقة بالمبلغ المتوقع استرداده أو دفعھ إلى السلطات الضریبیة. یتم قیاس موجودات ومطلوبات ضریبة الدخ

 

سنة التقریر المالي وأي  ذھا أو النافذة بشكل جوھري بنھایة  یتم احتساب التزام المجموعة للضریبة الحالیة باستخدام معدالت الضرائب التي تم إنفا
  تعدیل على الضریبة المستحقة الدفع فیما یتعلق بالسنوات السابقة.
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 ضریبة الدخل المؤجلة 
األسس الضریبیة للموجودات والمطلوبات  ي نھایة سنة التقریر المالي بین یتم تكوین مخصص ضریبة الدخل المؤجلة على أساس الفروق المؤقتة ف

 وقیمھا الدفتریة ألغراض إعداد التقاریر المالیة. 
 

 یتم االعتراف بمطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة لجمیع الفروق الضریبیة المؤقتة، باستثناء: 
 

معاملة ال تمثل اندماًجا لألعمال، وفي وقت    بالشھرة أو األصل أو االلتزام فيعندما ینشأ التزام ضریبة الدخل المؤجلة من االعتراف األولي   ●
 المعاملة، ال تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبیة وال الربح أو الخسارة الخاضعین للضریبة؛ و 

والحصص في المشاریع المشتركة،    فیما یتعلق بالفروق الضریبیة المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمیلة ●
 یث یمكن التحكم في توقیت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال تنعكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور. ح

 
المؤقتة القابلة للخصم ترحیل االعتمادات الضریبیة   ارة  غیر المستخدمة والخسالمرحلة  ویتم االعتراف بموجودات ضریبة الدخل لجمیع الفروق 

  مستخدمة والمرحلة إلى القدر الذي یكون فیھ من المرجح توافر الربح الخاضع للضریبة بحیث یمكن االستفادة منھ مقابل الفروقالضریبیة غیر ال
 المؤقتة القابلة للخصم وترحیل االعتمادات الضریبیة غیر المستخدمة والخسارة الضریبیة غیر المستخدمة، باستثناء: 

 
ؤجلة المتعلق بالفرق المؤقت القابل للخصم من االعتراف األولي بأصل أو التزام في معاملة ال تمثل  ضریبة الدخل المعندما ینشأ أصل   ●

 معاملة، ال تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبیة وال الربح أو الخسارة الخاضعین للضریبة؛ و اندماج األعمال، وفي وقت ال
كات التابعة والشركات الزمیلة والحصص في المشاریع المشتركة،  للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشرفیما یتعلق بالفروق المؤقتة القابلة   ●

ة فقط إلى الحد الذي یحتمل أن تنعكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور وسیتوفر الربح  یتم االعتراف بموجودات ضریبة الدخل المؤجل
 تفادة من الفروق المؤقتة. الخاضع للضریبة بحیث یمكن على أساسھ االس 

 
ي یصبح فیھ من غیر المحتمل  تتم مراجعة القیمة الدفتریّة لموجودات ضریبة الدخل المؤجلة في كل نھایة سنة التقریر المالي وتُخفض إلى الحد الذ 

لة. ویتم إعادة   تقییم موجودات ضریبة الدخل المؤجلة  أن تتوفّر أرباح ضریبیّة كافیة للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل ضریبة الدخل المؤجَّ
ة المستقبلیة المحتملة استرداد أصل  بح الضریبیغیر المدرجة كل نھایة سنة التقریر المالي ویتم االعتراف بھا للحد الذي یحتمل معھ أن تتیح الر

 الضریبة المؤجلة. 
 

لتي یتوقع تطبیقھا في السنة التي یتحقق فیھا األصل أو عند  یتم قیاس موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة على أساس معدالت الضریبة ا
   إنفاذھا أو النافذة بشكل أساسي في نھایة سنة التقریر المالي.بناء على معدالت الضریبة (والقوانین الضریبیة) التي تم   تسویة االلتزام، 

 
لمؤجلة في حالة وجود حق واجب النفاذ نظامیا لمقاصة موجودات  یتم إجراء مقاصة بین موجودات ضریبة الدخل المؤجلة ومطلوبات ضریبة الدخل ا

 ضریبة الدخل المؤجلة إلى نفس المنشأة الخاضعة للضریبة ونفس السلطة الضریبیة. لحالیة مقابل المطلوبات الضریبیة الحالیة وتؤول  ضریبة الدخل ا
 

 الضریبة الحالیة والمؤجلة للسنة 
ثناء عندما تتعلق ببنود معترف بھا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في  والمؤجلة في الربح أو الخسارة، باستیتم االعتراف بضریبة الدخل الحالیة  

وفي ھذه الحالة، یتم االعتراف بالضریبة الحالیة المؤجلة أیًضا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكیة على التوالي.  حقوق الملكیة،  
الحالیة أو ضریبة الدخل المؤجلة من المحاسبة األولیة الندماج األعمال، یتم تضمین التأثیر الضریبي في المحاسبة عن اندماج  عندما تنشأ الضریبة  

 األعمال. 
 

 التعرض الضریبي 
ن الممكن استحقاق  عند تحدید مبلغ الضریبة الحالیة والمؤجلة، تأخذ المجموعة في االعتبار تأثیر المواقف الضریبیة غیر المؤكدة وما إذا كان م

حداث المستقبلیة. قد تتوافر معلومات  ضرائب وفوائد إضافیة. یعتمد ھذا التقییم على التقدیرات واالفتراضات وقد یتضمن سلسلة من األحكام حول األ
الحالیة؛ ستؤثر مثل ھذه التغییرات عل  ى المطلوبات الضریبیة على  جدیدة تجعل المجموعة تغیر أحكامھا فیما یتعلق بكفایة المطلوبات الضریبیة 

 مصروف الضرائب في الفترة التي یتم فیھا ھذا التحدید. 
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 التمویل تكلفة ۸٫۳
 

تشتمل تكالیف التمویل على مصروفات الفوائد على مطلوبات اإلیجار والقروض، وإلغاء الخصم على المخصصات المعترف بھا في بیان  
 لشامل الموحد. الدخل ا 

 

 التمویل  إیرادات ۹٫۳
 

التمویل من إیرادات الفوائد على األموال المستثمرة والمدرجة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. یتم االعتراف بإیرادات الفائدة  تتكون إیرادات  
 في األرباح أو الخسائر باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

 
 ات والمعد والمنشآت الممتلكات ۱۰٫۳

 
 االعتراف والقیاس: 

 

والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. یتم تسجیل الموجودات قید  یتم قیاس الممتلكات  
 اإلنشاء بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القیمة. 

 لي: ت. تشمل تكالیف موجودات المنشأة ذاتیاً ما یوتتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودا 
 

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة.  ●
 منھا؛ المقصود  االستخدام  أجل من لالستخدام صالحة   حالة في الموجودات وضع إلى  مباشرة عائدة أخرى  تكالیف أي ●
  الذي وضعت فیھ؛ وتفكیك وإزالة البنود واستعادة الموقع عندما یكون على المجموعة التزام إلزالة األصل أو استعادة الموقع، تقدیر تكالیف  ●
 رسملة تكالیف القروض.  ●
 

نبیة  قد تتضمن التكلفة أیًضا تحویالت من حقوق ملكیة أي أرباح أو خسارة ناتجة عن تحوطات التدفقات النقدیة المؤھلة لمشتریات العمالت األج
وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من المعدات ذات  لمشتراة والتي ھي جزء ال یتجزأ من  للممتلكات والمنشآت والمعدات. تتم رسملة البرمجیات ا 

  الصلة.
 

رئیسیة)    إذا كان ألجزاء مھمة من بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، فعندئذ یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة (مكونات 
 للممتلكات والمنشآت والمعدات. 

 
استبعاد بند من بنود للممتلكات والمنشآت والمعدات (محسوبا على أنھ الفرق بین صافي المتحصالت من  بأي ربح أو خسارة من    عترافیتم اال

 االستبعاد والقیمة الدفتریة لبند الممتلكات والمعدات) یتم االعتراف بھا في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

والمعدات ذات الصلة عند اكتمال اإلنشاء أو التركیب واألنشطة ذات الصلة الالزمة    التنفیذ للممتلكات والمنشآت  یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید
 إلعداد الممتلكات والمعدات لالستخدام المقصود منھا، وتكون الممتلكات والمعدات جاھزة لالستخدام التشغیلي. 

 
 المحول إلى االستثمارات العقاریة 

 
، یتم إعادة تصنیف العقار وفقًا لذلك بالقیمة الدفتریة في تاریخ التحویل  ة العقاری اتار المشغول بمالكھ لالستثمارام العقار من العقعندما یتغیر استخد 

. ٤۰وفقًا لنموذج التكلفة المحدد بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
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 (تتمة)  عداتوالم والمنشآت الممتلكات ۱۰٫۳
 

 النفقات 
 

الق المحاسبة عنھا بشكل منفصل ویتم شطب  تتم  التي  الممتلكات والمنشآت والمعدات  المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود  النفقات  یمة  یتم رسملة 
لكات والمنشآت  ة المستقبلیة لبند الممتدة في المنافع االقتصادی الدفتریة للعنصر المستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون ھناك زیا

 والمعدات المرتبط بھا. ویتم إدراج جمیع نفقات االقتراض في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبد النفقات. 
 

 االستھالك 
 

مقدرة  لى مدى األعمار اإلنتاجیة الاألرباح أو الخسائر الموحد عیتم استھالك بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس القسط الثابت في بیان 
یكن مؤكداً بصورة معقولة لم  أیھما أقل، ما  المستأجرة على مدى فترة اإلیجار أو أعمارھا اإلنتاجیة،  الموجودات  یتم استھالك  بأن    لكل مكون. 

 المجموعة ستحصل على ملكیتھا في نھایة مدة اإلیجار. األرض ال تستھلك. 
 

ھ جاھزة لالستخدام، أو فیما یتعلق بالموجودات المنشأة داخلیًا، من تاریخ اكتمال األصل  من تاریخ تركیبھا وتصبح فی  یبدأ استھالك ھذه الموجودات 
 وجاھزیتھ لالستخدام. األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمنشآت والمعدات ھي كما یلي. 

 
 سنة  ٤۰ - ٥  مبانٍ 

 سنة  ۲٥ - ٥ والشبكات  موجودات الصرافة
 سنوات  ۱۰ - ۲ كین ومعدات أخرىالمشترأجھزة 

 

م استرداد  تتم مراجعة القیم الدفتریة للممتلكات والمنشآت و المعدات الستبیان أي انخفاض في قیمتھا عندما یستدل من الظروف واألحداث بأنھ لن یت
، یتم خفض الموجودات  مة التقدیریة القابلة لالستردادحال تجاوزت القیم الدفتریة القیقیمتھا الدفتریة. وإذا تبین وجود أي استدالل على ذلك وفي  

 ما أعلى. وصوالً لقیمتھا القابلة لالسترداد، باعتبارھا القیمة العادلة لھذه الموجودات مخصوما منھا تكالیف البیع أو القیمة االستخدامیة، أیھ
 

 إلغاء االعتراف 
 

ببند الممتلكات والمنشآت والمعدات عندیتم إلغاء   ة مستقبلیة متوقعة من استخدامھ أو  استبعاده أو عندما ال تكون ھناك منافع اقتصادی   االعتراف 
صل.  راف باألاستبعاده. یتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء األصل في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي یتم فیھا إلغاء االعت

 في نھایة كل سنة مالیة.   تاجیة وطریقة االستھالك، وتعدیلھا عند الضرورة، تتم مراجعة موجودات المتبقیة واألعمار اإلن
 

 االقتراض  تكالیف ۱۱٫۳
 

بالضرورة فترة زمنیة أساسیة   یستغرق  الذي  إنتاج األصل  أو  إنشاء  العائدة مباشرة إلى حیازة أو  القروض  للغرض  تتم رسملة تكالیف  لتجھیزه 
وفات عند تكبدھا. تشتمل تكالیف القروض  موجودات المعنیة. ویتم إدراج تكلفة القروض االخرى كمصرالمقصود منھ أو لبیعھ، كجزء من تكلفة ال

 على تكالیف الفائدة والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المجموعة فیما یتعلق باقتراض األموال. 
 

 الحكومیة المنح ۱۲٫۳
 

 یا. ن المجموعة ستلتزم بالشروط المرتبطة بھا واستالم المنح فعلیتم االعتراف بالمنح الحكومیة إال عند وجود تأكید معقول بأال 
 

ات  یتم االعتراف بالمنح الحكومیة في الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعترف فیھا المجموعة كمصروفات بالتكالیف ذ
لى  اف بالمنح الحكومیة التي یتمثل شرطھا األساسي في أنھ یجب عتھدف المنح إلى التعویض عنھا. على وجھ التحدید، یتم االعترالصلة التي 

  المجموعة شراء أو إنشاء أو امتالك موجودات غیر متداولة (بما في ذلك الممتلكات والمنشآت والمعدات) كدخل مؤجل في بیان المركز المالي
 مار اإلنتاجیة للموجودات ذات الصلة. إلى الربح أو الخسارة على أساس منھجي ومنطقي على مدى األع الموحد وتحویلھا

 

  المنح الحكومیة المستحقة القبض كتعویض عن المصروفات أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو لغرض تقدیم دعم مالي فوري للمجموعة مع عدم وجود
 لقبض. ھا في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فیھا مستحقة اتكالیف مستقبلیة ذات صلة یتم االعتراف ب

 

قرض حكومي بسعر فائدة أقل من السوق كمنحة حكومیة، ویتم قیاسھا بالفرق بین العائدات المستلمة والقیمة العادلة  االستفادة من یتم التعامل مع 
 أسعار الفائدة السائدة في السوق. للقرض بناًء على  
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ً مق المدفوعة والمبالغ  لشھرةوا الملموسة غیر الموجودات ۱۳٫۳  األجل  طویلة   دما
 

الموجودات غیر الملموسة المستحوذ  یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف األولي. إن تكلفة  
لي، یتم إدراج الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا  علیھا في اندماج األعمال ھي القیمة العادلة كما في تاریخ االستحواذ. بعد االعتراف األو

المنتجة داخلیًا، باستثناء تكالیف التطویر المرسملة،  لة الموجودات غیر الملموسة  اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ال یتم رسم
 تي یتم فیھا تكبد النفقات. ویتم إظھار النفقات في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة ال

 
االنخفاض في القیمة عندما  یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة علی مدى أعمارھا االنتاجیة االقتصادیة ویتم تقییمھا لتحري 

غیر ملموس ذي عمر إنتاجي    یكون ھناك مؤشر على انخفاض قیمة األصل غیر الملموس. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء ألصل ما
المستقبلیة المتضمنة في    افع االقتصادیةمحدد في كل سنة مالیة. وتسجل التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو في النمط المتوقع الستھالك المن

محاسبیة. ویتم االعتراف بمصروف  األصل عن طریق تغییر فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھو مناسب، وتعامل على أنھا تغیرات في التقدیرات ال
یتوافق مع طبیعة األصل غیر   المصروفات بما  اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في فئة

 الملموس. 
 

 البحث والتطویر 
 

 معرفة وفھم علمي أو تقني جدید، في الربح أو الخسارة عند تكبدھا. یتم االعتراف بالنفقات على أنشطة البحث، التي یتم إجراؤھا بھدف اكتساب 
 

محّسنة بشكل كبیر. تتم رسملة نفقات التطویر فقط إذا كان من الممكن  تتضمن أنشطة التطویر خطة أو تصمیًما إلنتاج منتجات وعملیات جدیدة أو  
نیًا وتجاریًا، ومن المحتمل وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة، وتنوي المجموعة  قیاس تكالیف التطویر بشكل موثوق، وكان المنتج أو العملیة مجدیة تق 

تتضمن النفقات المرسملة تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكالیف العامة التي تعزى   ھ. ولدیھا موارد كافیة إلكمال التطویر واستخدام األصل أو بیع
فة القروض المرسملة. یتم االعتراف بنفقات التطویر األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدھا.  مباشرة إلى تجھیز األصل لالستخدام المقصود وتكل

 اقًصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ن یتم قیاس نفقات التطویر المرسملة بالتكلفة
 

  األجل) المدفوعات المسبقة طویلة -" IRU("  حقوق االستخدام غیر القابلة لإللغاء
 

االعتراف بحقوق  ترتبط حقوق االستخدام غیر القابلة لإللغاء بحق استخدام جزء من إمكانیات كیبل إرسال أرضي أو بحري ممنوح لفترة ثابتة. یتم 
األساسي، بشكل    االستخدام غیر القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما یكون للمجموعة حق محدد غیر قابل لإللغاء الستخدام جزء محدد من األصل
صادیة للموجودات  عام األلیاف الضوئیة أو عرض النطاق الترددي المخصص للطول الموجي، وتكون مدة ھذا الحق للجزء الرئیسي من الحیاة االقت

 نة، أیھما أقصر. س ۱٥إلى  ۱۰األساسیة. یتم إطفاءھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة االستخدام المتوقعة وعمر العقد الذي یتراوح بین 
 

الممتلكات والمنشآت والمعدات. عند اكتمال  یتم عرض األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ المتعلقة بحقوق االستخدام غیر القابلة لإللغاء مبدئیًا كجزء من 
للعملیات المقصودة، سیتم نقل حقوق  اإلنشاء أو التركیب واألنشطة ذات الصلة الالزمة إلعداد حقوق االستخدام غیر القابلة لإللغاء لالستخدام و

الملموسة أو المبالغ المدفوعة مقدماً طویلة األجل بناًء   االستخدام غیر القابلة لإللغاء ذات الصلة من الممتلكات والمنشآت والمعدات للموجودات غیر
 على الحقوق التعاقدیة المحددة. 

 

 ا بأنھا محددة أو غیر محددة. یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة إم
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ً  المدفوعة والمبالغ  والشھرة الملموسة غیر الموجودات ۱۳٫۳  (تتمة)  األجل طویلة   مقدما
 

 الشھرة 
 

تاریخ الشراء والتي ال یمكن تحدیدھا  تمثل الشھرة الزیادة في تكلفة الشراء عن القیمة العادلة لصافي الموجودات المحددة الجھة المستثمر فیھا في  
 للموجودات المحددة. 

 

الشھرة المكتسبة من اندماج األعمال من تاریخ االستحواذ على كل من وحدات تكوین النقد للمجموعة، أو مجموعات وحدات تكوین النقد  یتم توزیع 
الموج إذا كانت  النظر عما  الدمج، بغض  المتوقع أن تستفید من عملیات  لتلك  التي من  للمجموعة قد تم تخصیصھا  المطلوبات األخرى  ودات أو 

 جموعات الوحدات. الوحدات أو م
 

 وكل وحدة أو مجموعة وحدات یتم تخصیص الشھرة لھا: 
 
 تمثل المستوى األدنى داخل المجموعة والتي یتم عندھا مراقبة الشھرة ألغراض إداریة داخلیة؛ و  ●
 ، قطاعات التشغیل. ۸المالیة رقم لدولي للتقاریر ل المجموعة كما ھو محدد وفقًا للمعیار الیس أكبر من قطاع بناًء على قطاعات تشغی ●

 

 فیما یلي ملخص لألعمار اإلنتاجیة وطرق اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة للمجموعة بخالف الشھرة: 
 

 

عقود العمیل والعالقة مع   تكالیف الترخیص 
 العمیل ذي العالقة 

 
 العالمة التجاریة / 

 سماء التجاریة ألا

حقوق االستخدام غیر  
لإللغاء*، والبرامج  القابلة 

والموجودات األخرى  
 غیر الملموسة 

 محدد األعمار اإلنتاجیة 
 سنة) ٥۰ – ۱۰(

 محدد
 سنوات) ۸ – ۲(

 محدد
 سنة)  ۲٥ – ٦(

 محدد
 سنة)  ۱٥ – ۳(

 
طریقة اإلطفاء  

 المستخدمة 

یتم إطفاؤھا بطریقة  
القسط الثابت على مدار  

 ات توفرھا فتر

یتم إطفاؤھا بطریقة  
الثابت على مدار  القسط  

 فترات توفرھا. 

یتم إطفاؤھا بطریقة  
القسط الثابت على مدار  

 فترات توفرھا 

یتم إطفاؤھا بطریقة  
القسط الثابت على مدار  

 فترات توفرھا 

تم إنشاؤھا أو اقتناؤھا  
 مقتناة  مقتناة  مقتناة  مقتناة  داخلیا 

 

ً  مبالغ مدفوعة مقدماً طویلة األجل ویتم إطفائھالى أنھا غیر القابلة لإللغاء ع * تعامل حقوق االستخدام  ) سنة. ۱٥بین ( عموما
 

 العقاریة  االستثمارات ۱٤٫۳
 

ة،  عتیادیاالستثمارات العقاریة ھي عقارات محتفظ بھا إما لكسب دخل إیجار أو لزیادة رأس المال أو لكلیھما، ولكن لیس للبیع في سیاق األعمال اال
تورید سلع أو خدمات أو ألغراض إداریة. یتم قیاس االستثمارات العقاریة مبدئیًا بالتكلفة. تتضمن التكلفة المصروفات  أو الستخدامھا في إنتاج أو  

الستھالك واإلطفاء المتراكم.  . بعد االعتراف األولي، یتم إثبات االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقصاً ا ةالعقاری  ات المنسوبة مباشرة إلى اقتناء االستثمار
لغ عشرین  تم احتساب استھالك وإطفاء االستثمارات العقاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات التي تب ی
 ) سنة.۲۰(
 

نیف تصبح تكلفتھ وذلك  ا العادلة في تاریخ إعادة التص إذا تغیر استخدام الممتلكات بحیث یتم إعادة تصنیفھ ضمن الممتلكات والمعدات، فإن قیمتھ
 لغرض المحاسبة الالحقة. 

 
   سنة. ۲۰یتم استھالك االستثمارات العقاریة على أساس قسط ثابت باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر بـ 

 
یة مستقبلیة متوقعة من عملیة  م وجود أي منافع اقتصاد نھائیا من الخدمة مع عدیلغى االعتراف باالستثمارات العقاریة عندما یتم استبعادھا أو سحبھا  

في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي   ة العقاری ات االستبعاد. یتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناشئة من سحب أو استبعاد االستثمار
تم فیھا السحب أو االستبعاد. 



 أریُد ش.م.ق.ع. 
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۳٥ 

 (تتمة)   الھامة ةالمحاسبی  السیاسات .۳
 

 العادلة  القیمة قیاس ۱٥٫۳
 

ثل القیمة  ألغراض القیاس واإلفصاح، تقوم المجموعة بتحدید القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات عند القیاس األولي أو في تاریخ كل تقریر. تم 
لقیاس،  المشاركین في السوق في تاریخ ا  التزام ما في معاملة منتظمة بینالعادلة المبلغ الذي یمكن استالمھ مقابل بیع أصل ما أو دفعھ مقابل تحویل  

العادلة بناء    بغض النظر عّما إذا كان ذلك الثمن قابالً للمالحظة بشكل مباشر أو كان قد تم تقدیره باستخدام أسلوب آخر للتقییم. یستند قیاس القیمة 
 م إما: على فرضیة أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تت

 
 أو االلتزام، أو  في السوق الرئیسي لألصل ●
 في السوق األكثر فائدة بالنسبة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غیاب السوق الرئیسیة.  ●
 

االفتراضات التي یستخدمھا  یجب أن یتیسر للمجموعة الوصول إلى السوق الرئیسیة أو األكثر فائدة. وتقاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام  
 تراض أن المشاركین في السوق یعملون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. ق عند تسعیر األصل أو االلتزام، وھذا على افالمشاركون في السو

 
ام الموجودات وھي في أعلى  تقاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بمراعاة قدرة المشاركین في السوق على تحقیق فوائد اقتصادیة باستخد 

 مكنھ استخدام الموجودات وھي في أعلى وأفضل استخدام لھا. أو عن طریق بیعھا إلى مشارك آخر في السوق ی  وأفضل استخدام لھا
 

دلة، مما یزید من  تستخدم المجموعة طرق التقییم التي تعد مناسبة في الظروف المحیطة وكذلك التي تتوفر لھا البیانات الكافیة لقیاس القیمة العا
 الملحوظة.  ذات العالقة ویقلل من استخدام المدخالت غیر استخدام المدخالت الملحوظة 

 
على أساس  یتم تحدید القیمة العادلة ألغراض القیاس و / أو اإلفصاح في ھذه البیانات المالیة الموحدة على ھذا األساس، باستثناء معامالت الدفع  

  ۱٦لي للتقاریر المالیة رقم  الت اإلیجار التي تدخل في نطاق المعیار الدو؛ معام۲لمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  األسھم التي تقع ضمن نطاق ا 
اسبي الدولي  والقیاسات التي لھا بعض أوجھ التشابھ مع القیمة العادلة، ولكنھا لیست قیمة عادلة، مثل صافي القیمة الممكن تحقیقھا في المعیار المح

 . ۳٦لي رقم القیمة المستخدمة في المعیار المحاسبي الدو أو ۲رقم 
 

للقیمة    وتصنف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا واإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة ضمن التسلسل الھرمي
 ریة لقیاس القیمة العادلة ككل: العادلة، والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوھ

 المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة. أسعار السوق   –  ۱المستوى  ●
طرق التقییم األخرى التي تكون فیھا جمیع المدخالت ذات المستوى األدنى والتي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة    –   ۲المستوى   ●

 للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر. قابلة  
التقییم التي تكون فیھا جمیع المدخالت ذات المستوى األدنى والتي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة غیر قابلة  طرق    –  ۳المستوى   ●

 للمالحظة. 
 

یات  حدد المجموعة ما إذا تم إجراء تحویالت بین المستوبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البیانات المالیة الموحدة على أساس متكرر، ت
یف (بناء على أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل تاریخ  في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصن 

 تقریر.
 

 المالیة  األدوات ۱٦٫۳
 

لك عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام  یتم االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في بیان المركز المالي الموحد للمجموعة، وذ
قیمة العادلة. إن تكالیف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ  والمطلوبات المالیة مبدئیاً بال  التعاقدیة الخاصة باألداة. یتم قیاس الموجودات المالیة

المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) یتم إضافتھا أو  أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالیة (بخالف الموجودات والمطلوبات  
حسب االقتضاء، عند االعتراف األولي. أما تكالیف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى  خصمھا من القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالیة،  

  رة أو الخساالربح  لعادلة من خالل الربح أو الخسارة فیتم االعتراف بھا فوراً في بیان  االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالیة بالقیمة ا
الموحد. 
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۳٦ 

 ) (تتمة  الھامة المحاسبیة السیاسات .۳
 

   المالیة  الموجودات ۱۷٫۳
 

  رة.یتم االعتراف وإلغاء االعتراف بجمیع المشتریات أو المبیعات المنتظمة للموجودات المالیة على أساس تاریخ المتاج
 

تحدده اللوائح أو  إن المشتریات والمبیعات المنتظمة ھي مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل إطار زمني  
   العرف السائد في السوق.

 
ة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القیمة العادلة  یتم الحقاً قیاس جمیع الموجودات المالیة المعترف بھا في مجملھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادل

  جودات المالیة.من خالل الربح والخسارة، باالعتماد على تصنیف المو
 

  تصنیف الموجودات المالیة
 

)i(   أدوات الدین المصنفة بالتكلفة المطفأة 
 

 یتم الحقاً قیاس أدوات الدین التي تستوفي الشروط التالیة بالتكلفة المطفأة: 
 
 التعاقدیة؛ و حتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة م االأن یت ●
أن تؤدي األحكام التعاقدیة لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على مدفوعات أصل الدین والفائدة   ●

 ائم. على مبلغ أصل الدین الق
 

  التكلفة المطفأة وطریقة سعر الفائدة الفعلي
 

األصل المالي عند االعتراف األولي بھ، مطروحا منھ دفعات أصل الدین ومضافا إلیھ اإلطفاء  التكلفة المطفأة ألصل مالي ھي المبلغ الذي یقاس بھ 
ومبلغ االستحقاق، والمعدل وفقا ألي مخصص خسارة. تمثل القیمة    المتراكم باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بین ذلك المبلغ األولي

 المطفأة لألصل المالي قبل التعدیل وفقا ألي مخصص خسارة. الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي التكلفة 
 

 ات العالقة. طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة حساب التكلفة المطفأة ألداة دین وتوزیع إیرادات الفائدة على مدار الفترة ذ
 

ا بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  یتم االعتراف بإیرادات الفوائد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألدوات الدین المقاسة الحقً 
یة، یتم احتساب إیرادات الفوائد من خالل  اآلخر. بالنسبة لألدوات المالیة بخالف الموجودات المالیة المشتراة أو المنشأة المنخفضة القیمة االئتمان

مالي، باستثناء الموجودات المالیة التي أصبحت الحقًا منخفضة القیمة االئتمانیة.  تطبیق سعر الفائدة الفعلي على إجمالي القیمة الدفتریة لألصل ال
اف بإیرادات الفوائد عن طریق تطبیق سعر الفائدة الفعلي على  بالنسبة للموجودات المالیة التي أصبحت الحقًا منخفضة القیمة االئتمانیة، یتم االعتر

اطر االئتمان على األداة المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة، في فترات التقریر الالحقة، بحیث لم یعد  التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخ
لفوائد عن طریق تطبیق سعر الفائدة الفعلي على إجمالي القیمة الدفتریة لألصل  األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة، یتم االعتراف بإیرادات ا

 المالي. 
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 (تتمة)   المالیة الموجودات ۱۷٫۳
 

)ii(   أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

 الشامل اآلخر: خالل الدخل التالیة الحقًا بالقیمة العادلة من  تقاس أدوات الدین التي تستوفي الشروط
 
 أن یتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال یھدف إلى تحقیق كل من تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة؛   ●
محددة بحیث تقتصر على مدفوعات أصل الدین والفائدة على    أن تؤدي األحكام التعاقدیة لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ  ●

 أصل الدین القائم. مبلغ 

 
)iii(   أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

في أدوات حقوق الملكیة    عند االعتراف األولي، قد تتخذ المجموعة خیاراً غیر قابل لإللغاء (على أساس كل أداة على حدة) لتصنیف االستثمارات
الدخل الشامل اآلخر. ال یسمح بالتصنیف بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في حقوق  كما في القیمة العادلة من خالل  

 األعمال.  الملكیة محتفظ بھ للمتاجرة أو إذا كان مقابالً محتمالً معترفاً بھ من قبل الشركة المستحوذة في اندماج
 

إلیھا تكالیف المعاملة.    یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة مضافاً  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئیاً 
القیمة   في  التغیرات  الناشئة عن  والخسائر  باألرباح  االعتراف  مع  العادلة  بالقیمة  االستثمارات  قیاس  یتم  الشامل اآلخر  الحقاً،  الدخل  العادلة في 

عادلة واالحتیاطیات األخرى. لن یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد عند  والمتراكمة في القیمة ال
  استبعاد استثمارات حقوق الملكیة، وبدالً من ذلك، سیتم تحویلھا إلى األرباح المدورة.

 
حقوق الملكیة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد ما لم تمثل توزیعات األرباح  بتوزیعات األرباح على ھذه االستثمارات في أدوات    عترافیتم اال

 بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار.
 

(iv)  الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من یاسھا بالتكلفة  تلبي المعاییر التي یتم ق  الموجودات المالیة التي ال
 خالل الربح أو الخسارة. وعلى وجھ التحدید: 

ما لم تحدد المجموعة استثماراً في  یتم تصنیف االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،   ●
ال الشامل اآلخر عند  حقوق  الدخل  العادلة من خالل  بالقیمة  اندماج األعمال  للمتاجرة أو مقابل محتمل ناشئ من  بھ  ملكیة غیر محتفظ 

  االعتراف األولي.
 

االعتراف بأي أرباح أو خسائر  في نھایة كل فترة تقریر، مع یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة 
 بالقیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 

 
 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة 

 
التقریر. وعلى  ي نھایة فترة  یتم تحدید القیمة الدفتریة للموجودات المالیة المقومة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بالسعر الفوري ف 

 وجھ التحدید: 
 
بالنسبة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة التي ال تشكل جزءاً من عالقة تحوط محددة، یتم االعتراف بفروق صرف العمالت   ●

 )؛ ۹بالصافي" (إیضاح   -إیرادات أخرى (خسائر)/في األرباح أو الخسائر في بند " 
 

المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي ال تشكل جزءاً من عالقة تحوط محددة، یتم االعتراف  ن  بالنسبة ألدوات الدی ●
بالصافي" (إیضاح    -إیرادات أخرى  (خسائر)/بفروق صرف العمالت على التكلفة المطفأة ألداة الدین في األرباح أو الخسائر في بند " 

المعترف بھ في األرباح أو الخسائر ھو نفسھ كما لو تم قیاسھ بالتكلفة المطفأة، فإن عنصر العملة  ة  ). بما أن عنصر العملة األجنبی۹
تقی الشامل اآلخر في احتیاطي إعادة  الدخل  بھ في  االعتراف  یتم  العادلة)  (بالقیمة  الدفتریة  القیمة  بناًء على تحویل  المتبقي  یم  األجنبیة 

 االستثمارات؛
 

یة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي لیست جزءاً من عالقة تحوط محددة، یتم االعتراف  ال بالنسبة للموجودات الم ●
 بالصافي" كجزء من أرباح أو خسائر القیمة العادلة؛ و  -بفروق أسعار الصرف في األرباح أو الخسائر في بند "إیرادات أخرى 

 
ب ● المقاسة  قیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم االعتراف بفروق أسعار الصرف في الدخل  البالنسبة ألدوات حقوق الملكیة 

 الشامل اآلخر في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات. 
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 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
 

الئتمانیة المتوقعة على االستثمارات في أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة  صص خسارة للخسائر اتعترف المجموعة بمخ 
وكذلك على عقود الضمان المالي. یتم تحدیث مبلغ الخسائر من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم المدینة التجاریة واألخرى، وموجودات العقد،  

 ئتمان منذ االعتراف األولي لألداة المالیة المعنیة.انیة المتوقعة في تاریخ كل تقریر لتعكس التغیرات في مخاطر االاالئتم
 

المتوقعة على مدى العمر للذمم المدینة التجاریة واألخر العقد. یتم تقدیر الخسائر االئتمانیة  تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانیة  ى وموجودات 
برة السابقة في الخسارة االئتمانیة التاریخیة للمجموعة، معدلة  ھذه الموجودات المالیة باستخدام مصفوفة مخصصات تستند إلى الخ   المتوقعة على

المتوقع للظروف في تاریخ التقریر، بما في ذلك القیمة الزمنیة  وفقاً لعوامل خاصة بالمدینین والظروف االقتصادیة العامة و تقییم االتجاه الحالي و
لي ومعدل البطالة للدول التي تبیع فیھا سلعھا وخدماتھا على أنھا العوامل األكثر  للنقود عند االقتضاء. لقد حددت المجموعة الناتج المحلي اإلجما 

 صلة. 
 

ادة كبیرة في مخاطر لخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر عندما تكون ھناك زی بالنسبة لجمیع األدوات المالیة األخرى، تعترف المجموعة با
ذا لم ترتفع مخاطر االئتمان على األداة المالیة بشكل جوھري منذ االعتراف األولي، تقیس المجموعة  االئتمان منذ االعتراف األولي. ومع ذلك، إ

ا  المالیة بمبلغ یعادل  لتلك األداة  المتوقعة لمدة  مخصص الخسارة  تقییم ما إذ  ۱۲لخسائر االئتمانیة  بالخسائر  شھراً. یعتمد  ا كان ینبغي االعتراف 
 لعمر على الزیادات الجوھریة في احتمالیة أو مخاطر عدم االنتظام منذ االعتراف األولي.االئتمانیة المتوقعة على مدى ا 

 
لمحتملة على مدار العمر  االئتمانیة المتوقعة التي ستنجم عن جمیع أحداث عدم االنتظام اتمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر الخسائر 

شھًرا الجزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتوقع    ۱۲تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة  المتوقع لألداة المالیة. في المقابل،  
 یر. شھًرا بعد تاریخ التقر  ۱۲ى أداة مالیة والتي تكون ممكنة خالل أن ینتج عن أحداث عدم االنتظام عل

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان  ) ۱(
 

لألداة  عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالیة قد زادت بشكل كبیر منذ االعتراف األولي، تقارن المجموعة مخاطر عدم االنتظام  
عتراف األولي. عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في  تاریخ التقریر مع مخاطر عدم االنتظام لألداة المالیة كما في تاریخ االالمالیة كما في  

داعي    لومات الكمیة والنوعیة المعقولة والقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات التطلعیة المتاحة دون تكلفة أو جھد الاالعتبار المع
  لھ.

 
خ االعتراف األولي ألغراض  ھ المجموعة طرفًا في االلتزام غیر القابل لإللغاء ھو تاریبالنسبة لعقود الضمان المالي، یعتبر التاریخ الذي تصبح فی

االعتراف األولي بعقود الضمان المالي، تأخذ  تقییم انخفاض قیمة األداة المالیة. عند تقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ  
 أن المدین المحدد سیتخلف عن تنفیذ العقد.  المجموعة في االعتبار التغیرات في مخاطر

 
االقتضاء  تقوم المجموعة بانتظام بمراقبة فعالیة المعاییر المستخدمة لتحدید ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان ومراجعتھا حسب 

   یصبح المبلغ متأخر السداد.للتأكد من أن المعاییر قادرة على تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل أن 
 
  تعریف عدم االنتظام  ) ۲(
 

 مرور  مع   التعرضات   من   االنتظام  عدم   الحتمالیة  تقدیرات  وتضع  جمعھا  یتم  التي   التاریخیة  البیانات   لتحلیل  التدفق  لمعدالت  نماذج   المجموعة   تستخدم 
  المناطق   مختلف   عبر   الرئیسیة،   الكلي  االقتصاد  عوامل   في   یراتوالتغ  االنتظام   عدم  معدالت  في  تغیرات  أي   تحدید   التحلیل  ھذا   یتضمن.  الوقت

ً  ۹۰-۳۰ االئتمان مدة متوسط  إن  التجاریة،  المدینة للذمم  بالنسبة.  للمجموعة الجغرافیة   .یوما
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 ) موجودات مالیة منخفضة القیمة االئتمانیة ۳(
 

أو أكثر من األحداث التي لھا تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لذلك  یعتبر األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة عند وقوع حدث  
 انات یمكن مالحظتھا حول األحداث التالیة: األصل المالي. الدلیل على أن األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة یتضمن بی

 

 أو المقترض. الصعوبات المالیة الجوھریة التي تعاني منھا الجھة المصدرة  أ)

 مخالفة العقد، مثل العجز أو واقعة التأخر في السداد.  ب)

لم یكن للمقرض أخذه في الحسبان    تعاقدیة مرتبطة بعجز المقترض المالي، بمنح المقترض تنازال  وأقیام المقرض، ألسباب اقتصادیة  ج)
 في ظروف خالف ذلك. 

 إعادة الھیكلة المالیة؛   یصبح من المحتمل أن یقوم المقترض بإشھار إفالسھ أو د)

 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتیجة الصعوبات المالیة.  ه)

 لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة توضح غیر ذلك. یوًما ، ما لم یكن   ۹۰عندما یتأخر األصل المالي عن موعد استحقاقھ  و)

 

 المتوقعة ) قیاس واالعتراف بالخسائر االئتمانیة ٤(
 

تظام. یعتمد  إن قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھو دالة على احتمالیة عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام والتعرض عند عدم االن
ت التطلعیة. بالنسبة للتعرض  النتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام على البیانات التاریخیة المعدلة بواسطة المعلوماتقییم احتمالیة عدم ا

بالنسبة ل التقریر؛  تاریخ  للموجودات في  الدفتریة  القیمة  یتم تمثیل ذلك من خالل إجمالي  المالیة،  الموجودات  عقود  عند عدم االنتظام، بخصوص 
ھا في المستقبل حسب تاریخ عدم  الي، یشمل التعرض المبلغ المسحوب كما في تاریخ التقریر، إلى جانب أي مبالغ إضافیة یُتوقع سحبالضمان الم

ات  ات التطلعیة ذاالنتظام المحدد بناًء على االتجاه التاریخي، وفھم المجموعة لالحتیاجات التمویلیة المستقبلیة المحددة للمدینین، وغیرھا من المعلوم
 الصلة. 

 
ق بین جمیع التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة وفقًا للعقد  بالنسبة للموجودات المالیة، یتم تقدیر الخسارة االئتمانیة المتوقعة على أنھا الفر 

  وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة الحصول علیھا مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
 

وفقًا لشروط األداة المضمونة، فإن مخصص  الضمان المالي، حیث إن المجموعة مطالبة بسداد مدفوعات فقط في حالة عدم انتظام المدین    ة لعقدبالنسب
  ا منالخسارة المتوقع ھو المدفوعات المتوقعة لتعویض المالك عن خسارة االئتمان التي یتكبدھا ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة الحصول علیھ

  المالك أو المدین أو أي طرف آخر.
 

بیان األرباح أو الخسائر الموحد لجمیع األدوات المالیة مع تعدیل مماثل لقیمھا الدفتریة من  تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القیمة في  
عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتي یتم  خالل حساب مخصص الخسارة، باستثناء االستثمارات في أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالقیمة ال

امل اآلخر وتكون متراكمة في القیمة العادلة واالحتیاطیات األخرى، وال تخفض القیمة الدفتریة  االعتراف بمخصص الخسارة لھا في الدخل الش
 لألصل المالي في بیان المركز المالي الموحد.

 

 سیاسة الشطب  ) ٥(
 

شدیدة وال یوجد احتمال  ھناك معلومات تشیر إلى أن الطرف المقابل یواجھ صعوبات مالیة    ألصول المالیة عندما تكون تقوم المجموعة بشطب أحد ا
   واقعي السترداده.

 

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة 
 

األصل أو عندما تقوم بتحویل األصل المالي  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من 
منشأة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بشكل أساسي بجمیع مخاطر ومزایا الملكیة واستمرت  وجمیع مخاطر ومزایا ملكیة األصل إلى  

م المرتبط بھا مقابل المبالغ التي قد یتعین علیھا  في السیطرة على األصل المحول، فإن المجموعة تعترف بحصتھا المحتفظ بھا في األصل وااللتزا
بشكل أساسي بجمیع مخاطر ومزایا ملكیة األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي  دفعھا. إذا احتفظت المجموعة  

 وتعترف أیًضا باالقتراض المرھون مقابل المتحصالت المستلمة. 
 

 المالیة  األصول تعدیل
 

ت المالیة. تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان تعدیل التدفقات  لمجموعة في بعض األحیان بإعادة التفاوض أو تعدیل الشروط التعاقدیة للموجودام اتقو
لى ملف مخاطر النقدیة التعاقدیة جوھریًا مع األخذ في االعتبار ، من بین أمور أخرى ، العوامل التالیة: أي شروط تعاقدیة جدیدة تؤثر بشكل كبیر ع

لملكیة) ، تغییر كبیر في سعر الفائدة ، تغییر في فئة العملة لألداة ، أو  األصل (على سبیل المثال ، حصة األرباح أو العائد على أساس حقوق ا
ندما ال یكون المقترض  الضمانات الجدیدة أو تعزیز االئتمان التي تؤثر بشكل كبیر على مخاطر االئتمان المرتبطة باألصل أو تمدید كبیر للقرض ع

 في صعوبات مالیة. 
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العتراف  إذا اختلفت الشروط المعدلة اختالفًا جوھریًا ، فإن حقوق التدفقات النقدیة من األصل األصلي تنتھي صالحیتھا وتقوم المجموعة بإلغاء ا
ھو تاریخ االعتراف المبدئي ألغراض احتساب انخفاض  صلي وتعترف باألصل الجدید بقیمتھ العادلة. یعتبر تاریخ إعادة التفاوض  باألصل المالي األ 

أو أداة الدین    القیمة الالحقة ، بما في ذلك تحدید ما إذا كان حدث زیادة كبیرة قد حدث أم ال. تقوم المجموعة أیًضا بتقییم ما إذا كان القرض الجدید
لقیمة الدفتریة لألصل األصلي الذي تم استبعاده من الدفاتر والقیمة  في بمعیار مدفوعات أصل القرض والفائدة فقط. یتم االعتراف بأي فرق بین ات

 العادلة لألصل الجدید المعدل بشكل جوھري في الربح أو الخسارة ، ما لم یكن جوھر الفرق منسوبًا إلى معاملة رأسمالیة مع المالكین. 
 

  ،  األصل  في  علیھا  المتفق  المدفوعات  سداد  على  القدرة  وعدم  المقابل  للطرف   المالیة  بالصعوبات  مدفوعة  التفاوض  إعادة  فیھا  تكون  التي  الحالة  في
  التعدیل   لكلذ   نتیجة  كبیر  بشكل  مختلفة  األصل  ومزایا  مخاطر  كانت  سواء   بالموجودات  والمعدلة  األصلیة  المتوقعة  النقدیة  التدفقات  المجموعة  تقارن

  من  االستبعاد  إلى  التعدیل  یؤدي  وال  األصلي  األصل  عن  جوھریًا  اختالفًا  یختلف  ال  المعدل  األصل  فإن  ،   والمكافآت  المخاطر  تتغیر  لم  إذا.  التعاقدي 
  وتعترف   ،   األصلي  الفعلي  الفائدة   معدل  حسب  المعدلة  التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  بخصم  الدفتریة  القیمة  إجمالي  احتساب  المجموعة  تعید.  الدفاتر

 . الخسارة  أو  بحالر  في التعدیل  خسارة  أو بمكاسب
 

ستحق في  عند إلغاء االعتراف بأصل مالي مقاس بالتكلفة المطفأة، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل ومجموع المقابل المستلم والم
لدخل الشامل  إلغاء االعتراف باستثمارات في أداة دین مصنفة بالقیمة العادلة من خالل ا  بیان األرباح أو الخسائر الموحد. باإلضافة إلى ذلك، عند 

حد. في المقابل،  اآلخر، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة مسبقًا في القیمة العادلة واحتیاطیات أخرى إلى بیان األرباح أو الخسائر المو
القیمة العادلة من خالل الدخل  أدوات حقوق الملكیة التي اختارتھا المجموعة عند االعتراف األولي للقیاس بعند إلغاء االعتراف باستثمارات في  

الموحد،  الخسارة  أو  الربح  الشامل اآلخر، ال یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة مسبقًا في القیمة العادلة واحتیاطیات أخرى إلى بیان  
 األرباح المدورة.  ولكن یتم تحویلھا إلى

 

 طبیقھ، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة) عندما: یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو، متى ما أمكن ت
 

 . انقضى قد  األصل من  النقدیة التدفقات استالم في  الحق یكون •
  بموجب  ثالث  طرف  إلى  جوھري  تأخیر  دون  بالكامل  بدفعھا  تلتزم  ولكنھا  األصل  من  دیةالنق  التدفقات  استالم  في  بحقوقھا  المجموعة  تحتفظ •

 أو   مرور؛  ترتیب
ً  قامت قد تكون أن (أ)  وإما األصل من نقدیة  تدفقات استالم في  حقوقھا بتحویل المجموعة تقوم •   األصل  ومنافع مخاطر كافة بتحویل فعلیا

 . األصل على السیطرة بتحویل  قامت ولكنھا  األصل، ومنافع  مخاطر بكافة ظاالحتفا   أو بتحویل  أساسي  بشكل تقم لم(ب)  أو
 

 المالیة  المطلوبات ۱۸٫۳
 

 ي. تقاس كافة المطلوبات المالیة إما بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعل
 

 خالل الربح أو الخسارة  المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من
 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، مع االعتراف بأیة أرباح أو خسائر ناشئة عن التغیرات في القیمة  تدرج المطلوبات المالیة  
دة. یتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف بھ  العادلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد إلى الحد الذي ال تكون فیھ جزًءا من عالقة تحوط محد

  یان األرباح أو الخسائر الموحد أي فائدة مدفوعة على االلتزام المالي.في ب
 

د إلى  ام المالي العائومع ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مبلغ التغیر في القیمة العادلة لاللتز
یتم االعتراف بھ في بیان الدخل الشامل الموحد، ما لم یكن االعتراف بآثار التغیرات في مخاطر االئتمان  التغیرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام  

ر الموحد. یتم االعتراف  الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر من شأنھ أن یخلق أو یزید من عدم التوافق المحاسبي في بیان األرباح أو الخسائ
ي القیمة العادلة لاللتزام ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد. ال یتم إعادة تصنیف التغیرات في القیمة العادلة العائدة إلى  بالمبلغ المتبقي للتغیر ف

ھا  رباح أو الخسائر الموحد؛ بدالً من ذلك، یتم تحویلمخاطر االئتمان لاللتزام المالي المعترف بھ في بیان الدخل الشامل الموحد الحقًا إلى بیان األ
   إلى األرباح المدورة عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي.

 
خسارة  یتم االعتراف بأرباح أو خسائر عقود الضمان المالي الصادرة عن المجموعة والتي حددتھا المجموعة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ال

   أو الخسائر الموحد.  ضمن بیان األرباح
 

 لفة المطفأة   مطلوبات مالیة مقاسة بالتك
 

  فائدة الفعلي.تقاس المطلوبات المالیة، غیر المصنَّفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر ال
رة ذات العالقة. وسعر الفائدة الفعلي  لتزام مالي وتوزیع مصروفات الفائدة على مدار الفتطریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة حساب التكلفة المطفأة ال

یتجزأ من    ھو السعر الذي یستخدم لخصم الدفعات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بما في ذلك كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة التي تمثل جزءاً ال
لتزام المالي، أو في فترة زمنیة أقل (إذا كان ذلك  عالوات أو خصومات أخرى) من خالل العمر المتوقع لال سعر الفائدة الفعلي، وتكالیف المعاملة و 

 مناسباً) وذلك للوصول إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. 
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 (تتمة)  المالیة  المطلوبات ۱۸٫۳
 

 مطلوبات عقد الضمان المالي 
 

ان المالي ھو ذلك العقد الذي یتطلب من الجھة المصدرة لھ أن تسدد مدفوعات معینة لتعویض المستفید منھ عن خسارة تكبدھا بسبب عدم  ضمالعقد 
 وفاء مدین في سداد الدفعات عند استحقاقھا وفقاً لشروط أداة الدین. 

 
مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولم تنشأ عن تحویل  یتم تصنیفھا بالقیالعادلة، وإذا لم  یتم قیاس مطلوبات عقد الضمان المالي مبدئیًا بقیمتھا  

 أصل، یتم قیاسھا الحقًا بما یلي؛ أیھما أعلى:
 
 (انظر الموجودات المالیة أعاله)؛ و  ۹مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ●
 ء التراكمي المعترف بھ وفقًا لسیاسات االعتراف باإلیرادات الموضحة أعاله. االقتضاء، اإلطفا  دئیًا ناقًصا، عندالمبلغ المعترف بھ مب ●
 

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة
 

ت  أرباح وخسائر صرف العمالبالنسبة للمطلوبات المالیة المقومة بعملة أجنبیة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقریر، یتم تحدید  
بالصافي"    -إیرادات أخرى  (الخسائر)/كلفة المطفأة لألدوات. ویتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة في بند " األجنبیة على أساس الت

اة تحوط للتحوط  النسبة لتلك المصنفة كأد) للمطلوبات المالیة التي ال تشكل جزًءا من عالقة التحوط المحددة. ب۹في األرباح أو الخسائر (اإلیضاح  
العمالت األجنبیة، یتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا في عنصر منفصل    من مخاطر

 لحقوق الملكیة. 

التقریر. بالنسبة    عر الفوري في نھایة فترةجنبیة ویتم تحویلھا بالسیتم تحدید القیمة العادلة للمطلوبات المالیة المقومة بعملة أجنبیة بتلك العملة األ
 عادلة. للمطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یشكل عنصر الصرف األجنبي جزًءا من أرباح أو خسائر القیمة ال

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة 
 

المجموعة أو إلغائھا أو انتھاء صالحیتھا. یتم االعتراف  وفقط عندما، یتم الوفاء بالتزامات    االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما،تلغي المجموعة  
 ئر الموحد. بالفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف بھ والمقابل المدفوع والمستحق الدفع في بیان األرباح أو الخسا

 
 أدوات مالیة مشتقة 

 
تقة مبدئیاً بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد األداة المشتقة، وتقاس الحقاً بقیمتھا العادلة في نھایة كل فترة تقریر. كما  باألدوات المشیتم االعتراف  

ھذه الحالة    األداة المشتقة مخصصة وفعّالة كأداة تحوط، وفيیتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة في األرباح أو الخسائر مباشرةً ما لم تكن  
أو الخسائر على طبیعة عالقة التحوط. یتم االعتراف بالمشتقات ذات القیمة العادلة الموجبة كموجودات مالیة  یعتمد توقیت االعتراف في األرباح  

 یة. بینما یتم االعتراف بالمشتقات ذات القیمة العادلة السالبة كمطلوبات مال 
  

 التحوط  محاسبة ۱۹٫۳
 

كأدوات تحوط فیما یتعلق بمخاطر أسعار الفائدة كتحوطات للتدفقات النقدیة. یتم المحاسبة عن تحوطات    صنِّف بعض المشتقاتیجوز للمجموعة أن ت
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة على االلتزامات المؤكدة كتحوطات التدفقات النقدیة. 

واستراتیجیتھا إلجراء    والبند المتحوط، إلى جانب أھداف إدارة المخاطرقوم المجموعة بتوثیق العالقة بین أداة التحوط  في بدایة عالقة التحوط، ت
ض  معامالت التحوط المختلفة. عالوة على ذلك، عند بدایة التحوط وعلى أساس مستمر، توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تعوی

التحوط جمیع متطلبات فعالیة التحوط  عائد إلى مخاطر التحوط، أي عندما تلبي عالقات  العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المتحوط الالتغیرات في القیمة  
 التالیة: 

 
 وجود عالقة اقتصادیة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط؛ -
 العالقة االقتصادیة؛ و أثر مخاطر االئتمان ال یھیمن على تغیرات القیمة الناتجة عن تلك   -
تحوط لھ والذي تقوم المجموعة بالتحوط لھ فعلیا وكمیة أداة التحوط التي  فسھا الناتجة عن كمیة البند المنسبة التحوط لعالقة التحوط ھي ن -

 تستخدمھا المجموعة فعلیًا للتحوط من تلك الكمیة من البند المتحوط لھ. 
 

رة المخاطر لعالقة التحوط المحددة ظل كما ھو،  بمتطلبات فعالیة التحوط المتعلقة بنسبة التحوط، لكن ھدف إداإذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء  
 بتعدیل نسبة التحوط لعالقة التحوط (أي إعادة توازن التحوط) بحیث تلبي معاییر التأھیل مرة أخرى.   تقوم المجموعة

 
 المال  رأس ۲۰٫۳

 
 األسھم العادیة 

  الل السنة كإضافة إلى رأس المال. یتم خصم إصدار أسھم مجانیة عادیة كحقوق ملكیة. تظھر األسھم المجانیة والحقوق الصادرة ختُصنَّف األسھم ال
 من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. یتم احتساب أي عالوة أسھم في إصدار الحقوق وفقاً للمتطلبات القانونیة المحلیة. 

 
 



 أریُد ش.م.ق.ع. 
 البیانات المالیة الموحدة 

  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 لم یذكر خالف ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما 

 

٤۲ 

 
 (تتمة)   الھامة المحاسبیة السیاسات .۳
 

 المال  رأس ۲۰٫۳
 

 العادیة األرباح الموزعة على األسھم  
كالتزام في البیانات المالیة الموحدة في الفترة التي یتم فیھا اعتماد توزیعات األرباح من  المجموعة  یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على مساھمي  

 كحدث بعد تاریخ التقریر.  السنة التي تمت الموافقة علیھا بعد تاریخ التقریر للبیانات المالیة الموحدةقبل المساھمین. یتم اعتبار توزیعات أرباح 
 

 السھم  ربحیة ۲۱٫۳
 

 
خسارة  تقوم المجموعة بعرض بیانات ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بالنسبة ألسھمھا العادیة. تحتسب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح أو ال

السنة. یتم تحدید ربحیة السھم المخفضة بتسویة الربح أو    العائدة لمساھمي الشركة األم على العدد المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة خالل
لمحتملة، والتي  ین العادیین والعدد المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة وفقا ألثر جمیع األسھم العادیة المخفضة االخسارة العائد إلى المساھم

 وجدت.  تشكل أوراق نقد قابلة للتحویل وخیارات األسھم الممنوحة للموظفین، إن
 

لسھم األساسیة  عندما یكون لتأثیر التحویل المفترض للسندات القابلة للتحویل وممارسة جمیع الخیارات المعلقة تأثیر مضاد للتخفیف، یتم تحدید ربحیة ا
 والمخفضة بنفس المبلغ. 

 
   المخزون ۲۲٫۳

 
  أیھما أقل. القابلة للتحقیقیتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة 

 
بغرض  یتم تحدید تكلفة المخزون بناًء على طریقة متوسط التكلفة المرجح وتشمل النفقات المتكبدة لحیازة المخزون والتكالیف األخرى المتكبدة  

   .تجھیزه في موقعھ وحالتھ الحالیة
 

 قع تكبدھا عند إتمام البیع واستبعاد البند. یتم تحدید صافي القیمة القابلة للتحقق على أساس سعر البیع التقدیري ناقصا أي تكالیف إضافیة متو 
 

 المخصصات  ۲۳٫۳
 

المجموعة سیتعین    یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي ناتج عن أحداث سابقة، ویرجح أن
وبة لتسویة االلتزام في تاریخ التقریر، ویتم خصمھا لعرض  علیھا تسویة ھذا االلتزام. وتقاس المخصصات بناء على أفضل تقدیر للنفقات المطل

 القیمة في حال كان التأثیر مادیًا. 
 

 التزام إیقاف العمل 
انوني أو استداللي ناتج عن أحداث سابقة، وعندما یكون من المحتمل أن یكون تدفق  تعترف المجموعة بالتزام إیقاف العمل عند وجود التزام حالي ق

 لتسویة االلتزام، وعندما یمكن وضع تقدیر معقول لاللتزام. الموارد مطلوبًا 
 

تزام مبدئیًا، تتم رسملة  تسجل المجموعة كامل المخصصات للتكالیف المستقبلیة إلیقاف عمل الشبكة والموجودات األخرى. عندما یتم االعتراف باالل 
ة ذات الصلة والموجودات األخرى إلى الحد الذي تم تكبده من خالل التطویر  القیمة الحالیة للتكالیف المقدرة عن طریق زیادة القیمة الدفتریة للشبك

   اإلنشاء. /
 

خالل تسجیل تعدیل للمخصص وتعدیل مقابل على الشبكة   یتم التعامل مع التغییرات في التوقیت أو التكلفة المقدرة إلیقاف العمل بشكل مستقبلي من
ف العمل، وبالتالي أي خصم من األصل الذي یتعلق بھ، ال یجوز أن یتجاوز القیمة الدفتریة لذلك  والموجودات األخرى. أي تخفیض في التزام إیقا 

 ألرباح أو الخسائر الموحد. صل. إذا حدث ذلك، فإن أي زیادة عن القیمة الدفتریة تؤخذ على الفور إلى بیان ااأل
 

ھذا مؤشًرا    الي، إضافة إلى القیمة الدفتریة لألصل، تنظر المجموعة فیما إذا كانإذا نتج عن التغییر في التقدیر زیادة في التزام إیقاف العمل، وبالت
إذا   القیمة المعدلة للشبكة والموجودات  على انخفاض قیمة األصل ككل، وإذا كان األمر كذلك، تقوم باختبار االنخفاض في القیمة.  تجاوز تقدیر 

 سترداد، یتم تحمیل ھذا الجزء من الزیادة مباشرة على المصروفات. األخرى بعد خصم مخصص إیقاف العمل القیمة القابلة لال
 

ییمات السوق الحالیة والمخاطر الخاصة  بمرور الوقت، یتم زیادة االلتزام المخصوم للتغییر في القیمة الحالیة بناًء على معدل الخصم الذي یعكس تق
 باح أو الخسائر الموحد كتكلفة تمویل. بااللتزام. یتم االعتراف بالتصفیة الدوریة للخصم في بیان األر

 
ما یتعلق  ال تعترف المجموعة بأصل الضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالفرق المؤقت في التزام إیقاف العمل وال االلتزام الضریبي المؤجل المقابل فی

 بالفرق المؤقت على األصل الذي تم إیقاف عملھ. 
 

 مكافآت نھایة الخدمة 
خدمة فیما یتعلق بموظفیھا. یستند استحقاق ھذه المكافآت على الراتب األساسي النھائي للموظفین  مخصص لمكافآت نھایة التقوم المجموعة بتكوین  

دمة، المحسوبة بموجب أحكام قانون العمل وتدفع عند االستقالة أو إنھاء خدمة الموظف. یتم  ومدة الخدمة، بناء على إكمال الحد األدنى من فترة الخ
   كالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.استحقاق الت

 

 المعاشات ومكافآت نھایة الخدمة األخرى
للمجموعة عن طریق ال حساب االكتواري الدوري باستخدام طریقة وحدة االئتمان  یتم تحدید تكالیف المعاشات بموجب خطط المعاشات المحددة 

   لعائد المتوقع على موجودات الخطة والمعدل السنوي للزیادة في التعویض.المتوقعة وتطبیق االفتراضات على معدل الخصم وا
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٤۳ 

 (تتمة)   الھامة المحاسبیة السیاسات .۳
 

 (تتمة)  المخصصات ۲۳٫۳
 

 المعاشات ومكافآت نھایة الخدمة األخرى (تتمة) 
 

عن طریق تقدیر مبلغ المنافع المستقبلیة التي حصل  یتم احتساب صافي التزام المجموعة فیما یتعلق بخطط المنافع المحددة بشكل منفصل لكل خطة 
 المبلغ وخصم القیمة العادلة ألي موجودات خطة. لسابقة، وخصم ھذا علیھا الموظفون في الفترات الحالیة وا

 
ا ینتج عن الحساب أصل  یتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنویًا بواسطة خبیر اكتواري مؤھل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. عندم

متاحة في شكل أي مبالغ مستردة مستقبلیة من الخطة أو  محتمل للمجموعة، یقتصر األصل المعترف بھ على القیمة الحالیة للمنافع االقتصادیة ال
دنى لمتطلبات التمویل المعمول  التخفیضات في المساھمات المستقبلیة للخطة. لحساب القیمة الحالیة للمنافع االقتصادیة، یؤخذ في االعتبار أي حد أ

 بھا.
 

األرباح والخسائر االكتواریة، والعائد على موجودات الخطة (باستثناء الفائدة)  یتم االعتراف بإعادة قیاس صافي التزام المنافع المحددة، والتي تشمل  
المجموعة صافي مصروفات الفوائد (الدخل) على صافي    وتأثیر سقف األصل (إن وجد، باستثناء الفائدة)، على الفور في الدخل الشامل اآلخر. تحدد

دل الخصم المستخدم لقیاس التزام المنافع المحددة في بدایة الفترة السنویة على صافي التزام  التزام (أصل) المنافع المحددة للفترة من خالل تطبیق مع
) المنافع المحددة خالل الفترة نتیجة االشتراكات ومدفوعات المنافع.  (أصل) المنافع المحددة آنذاك، مع مراعاة أي تغییرات في صافي التزام (أصل

 الموحد.  الربح أو الخسارةوالمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في بیان یتم االعتراف بصافي مصروفات الفوائد 
 

اتج في المنافع المتعلقة بالخدمة السابقة أو الربح أو الخسارة من  عندما یتم تغییر منافع خطة ما أو عند تقلیص الخطة، یتم االعتراف بالتغییر الن
 الخسارة. تعترف المجموعة باألرباح والخسائر من تسویة خطة المنافع المحددة عند حدوث التسویة. شرة في الربح أو  التقلیص مبا 

 
بة من رواتب الموظفین وفقاً  اعد والتأمینات االجتماعیة القطریة كنس بسداد اشتراكات إلى الھیئة العامة للتق الشركة  بالنسبة للموظفین القطریین، تقوم 

شتراكات في ھذه البرامج، وھي برامج اشتراكات محددة  الذات العالقة المتعلقة بالتقاعد والمعاشات. یتم تحمیل حصة المتطلبات القوانین المحلیة  
 الموحد.  الربح أو الخسارةیان  "منافع الموظفین" ضمن ب ۱۹بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم  

 

 خطة الحوافز طویلة األجل 
 

األجل ("المنافع") لموظفیھا بموجب خطة الحوافز طویلة األجل. یعتمد استحقاق ھذه المنافع على أداء الموظف  توفر المجموعة نقاط حوافز طویلة  
) بموجب خطة موثقة، وتكون مستحقة الدفع عند نھایة فترة االستحقاق  واألداء العام للمجموعة، مع مراعاة استیفاء شروط معینة ("شروط االستحقاق" 

بط المنافع بأداء الموظفین وأداء المجموعة، وتقوم المجموعة باالعتراف تناسبیاً بااللتزام مقابل ھذه المنافع على مدى فترة  ("تاریخ الممارسة"). ترت
   یصبح الموظفون مؤھلین بشكل غیر مشروط للحصول على المنافع. االستحقاق من خالل بیان األرباح أو الخسائر الموحد، حتى

 
  الربح أو الخسارة دلة لاللتزام في تاریخ كل تقریر، ویتم االعتراف بأي تغییرات في القیمة العادلة للمنافع من خالل بیان  یتم إعادة تقییم القیمة العا

  الموحد.
 

ما في ذلك  تسویة النقدیة بناًء على عدد من العوامل بتم إلغاء االعتراف بااللتزام. یتم تحدید مبلغ البمجرد تسویة المنافع نقداً في تاریخ الممارسة، ی
خالل فترة االستحقاق. في حالة  المجموعة بناًء على أھداف محددة مسبقًا وأداء سعر سھم للمجموعة  عدد نقاط الحوافز الممنوحة، واألداء التشغیلي 

 وحد. تم استبعاد االلتزام من خالل بیان األرباح أو الخسائر الماإلخالل بشروط االستحقاق، ی
 

 األجنبیة بالعمالت المعامالت ۲٤٫۳
 

. یتم تسجیل  تحدد كل منشأة في المجموعة عملتھا الوظیفیة ویتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظیفیة
األجن  بالعمالت  المعاالمعامالت  تاریخ  في  السائد  الوظیفیة  العملة  بسعر  المجموعة  منشآت  قبل  من  مبدئیًا  الموجودات  بیة  تحویل  إعادة  یتم  ملة. 

 والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بسعر الصرف الفوري للعملة الوظیفیة السائد في نھایة سنة التقریر المالي. 
 

السائدة في تواریخ المعامالت األولیة.  باستخدام أسعار الصرف   سھا من حیث التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیةیتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیا 
القیمة  السائدة في تاریخ تحدید  بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف  العادلة  بالقیمة  یتم قیاسھا  التي  النقدیة  البنود غیر  یتم    ویتم تحویل  العادلة. 

ائر الموحد، باستثناء الفروق الناتجة عن إعادة تحویل القیمة  عمالت األجنبیة الناتجة عن إعادة التحویل في بیان األرباح أو الخساالعتراف بفروق ال
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي یتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر. 

 
 تحویل العملیات األجنبیة 

العادلة الناشئة عن االستحواذ، إلى اللایر القطري بأسعار  لشھرة وتعدیالت القیمة  عملیات األجنبیة، بما في ذلك ایتم تحویل موجودات ومطلوبات ال
 الصرف في تاریخ التقریر. یتم تحویل إیرادات ومصروفات العملیات األجنبیة إلى اللایر القطري بأسعار الصرف في تواریخ المعامالت. 

 
ي تحویل العمالت األجنبیة في حقوق الملكیة. ومع ذلك،  ر، ویتم عرضھا في احتیاطألجنبیة في الدخل الشامل اآلخیتم االعتراف بفروق العمالت ا

تم  إذا كانت العملیة شركة تابعة غیر مملوكة بالكامل، یتم تخصیص الحصة النسبیة ذات الصلة من فروق التحویل للحصص غیر المسیطرة. عندما ی
ف المبلغ التراكمي في احتیاطي التحویل المتعلق بتلك العملیة  قدان تلك السیطرة أو التأثیر الجوھري، یتم إعادة تصنی استبعاد عملیة أجنبیة مثل ف

  األجنبیة إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد.
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 (تتمة)  األجنبیة تبالعمال المعامالت ۲٤٫۳
 

 ة من عندما تستبعد المجموعة فقط جزء من حصتھا في شركة تابعة تتضمن عملیة أجنبیة مع االحتفاظ بالسیطرة، یتم إعادة توزیع النسبة ذات الصل 
اظ  یة أجنبیة مع االحتفالمبلغ التراكمي إلى الحصص غیر المسیطرة. عندما تستبعد المجموعة فقط جزء من استثمارھا في شركة زمیلة یتضمن عمل
 بنفوذ ھام أو سیطرة مشتركة، یتم إعادة تصنیف النسبة ذات الصلة من المبلغ التراكمي إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

 

ن أرباح  عندما ال تكون تسویة بند نقدي مستحق القبض أو مستحق الدفع من عملیة أجنبیة غیر مخطط لھا وال محتمل في المستقبل المنظور، فإ
لدخل  وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناشئة عن ھذا البند النقدي تعتبر جزًءا من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة و یتم االعتراف بھا في ا

 الشامل اآلخر، ویتم عرضھا في احتیاطي التحویل في حقوق الملكیة. 
 

 المالیة  غیر الموجودات قیمة  في االنخفاض ۳.۲٥
 

دفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة، خالف المخزون، في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض  القیم التتم مراجعة  
وین  وحدة تك  في قیمتھا. وفي حال وجود أي مؤشرات على ذلك، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. وتعتبر القیمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو

تقییم القیمة االستخدامیة، یتم خصم التدفقا النق البیع أیھما أعلى. وعند  القیمة العادلة مخصوما منھا تكالیف  النقدیة  د ھي القیمة االستخدامیة أو  ت 
للنقود والمخاطر  الزمنیة  المستقبلیة التقدیریة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل ما قبل خصم الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة  

من المرتبطة باألصل. ولغرض اختبار انخفاض القیمة، یتم تجمیع الموجودات ألصغر مجموعة من الموجودات التي ینتج عنھا تدفقات نقدیة واردة  
   ("وحدة تكوین النقد").  لموجوداتاالستخدام المستمر والتي تعتبر مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الواردة للموجودات األخرى أو مجموعات ا

 
راف بخسائر ویعترف بخسارة االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل ما أو وحدة تكوین النقد القیمة المقدرة لالسترداد. یتم االعت

   االنخفاض في القیمة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.
 

معترف بھا فیما یتعلق بوحدات تكوین النقد أوال لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة مخصصة للوحدات ومن لایتم تخصیص خسائر انخفاض القیمة 
بھا   ثم لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي. ویتم تقییم خسائر انخفاض القیمة المعترف 

ر الستبیان وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. یتم عكس خسارة االنخفاض  یرفي فترات سابقة في تاریخ كل تق
لى الحد  في القیمة في حال وجود أي تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فقط إ 

الدفتریة لألصل القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا، صافیة من االستھالك أو اإلطفاء، إن لم یتم االعتراف بأي خسائر   الذي ال تتجاوز فیھ القیمة
 عن انخفاض القیمة. 

 

 القطاعیة التقاریر ۳.۲٦
 

باشرةً إلى قطاع ما باإلضافة إلى تلك التي  تتضمن نتائج القطاع التي یتم اإلبالغ عنھا إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي للمجموعة البنود العائدة م
 المالیة الموحدة. حول البیانات  ٤۳لقطاعات التشغیلیة في اإلیضاح یمكن تخصیصھا على أساس معقول. تم عرض المعلومات المالیة عن ا

 

 التقریر لتاریخ الحقة  أحداث ۳.۲۷
 

موحدة، شریطة تقدیم  ن تاریخ التقریر وتاریخ الموافقة على إصدار البیانات المالیة الیتم تعدیل البیانات المالیة الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بی
عن أي أحداث الحقة لنھایة السنة والتي ال تعد أحداثًا متعلقة بالتعدیل في  دلیٍل على الظروف التي كانت موجودة في تاریخ التقریر. یتم اإلفصاح  

 . البیانات المالیة الموحدة عندما تكون مادیة
 

   الجبایات  عن محاسبة ۳.۲۸
 

المعیار المحاسبي الدولي رقم  المحاسبة عن الجبایات التي ال تقع ضمن نطاق    ۲۱تحكم تفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم  
إلیرادات وصافي األرباح المعدلة من  "ضرائب الدخل". تقوم المجموعة بتسدید مدفوعات لھیئات تنظیمیة معینة بناًء على نسب معینة من ا  ۱۲

معاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم  ات لجنة تفسیر الاألنشطة المنظمة. وعلى ھذا النحو، قامت اإلدارة بتقییم ھذه المدفوعات لتكون في نطاق تفسیر
 ألرباح أو الخسائر. ، وعاملت ھذه المدفوعات كمصروفات في بیان ا۱۲، بدالً من المعیار المحاسبي الدولي رقم ۲۱

 
 للبیع بھا كمحتفظ المصنفة  الموجودات ۳.۲۹

 

للبیع إذا كان سیتم استرداد قیمتھا الدفتریة من خالل معاملة    یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة (أو مجموعات االستبعاد) على أنھا محتفظ بھا
بدرجة كبیرة. یتم قیاسھا بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع،  بیع ولیس من خالل االستخدام المستمر وعندما یكون البیع محتمالً  

ة، والموجودات الناشئة من منافع الموظفین، والموجودات المالیة واالستثمارات  ت الضرائب المؤجل أیھما أقل، باستثناء الموجودات مثل موجودا
 دیة بموجب عقود التأمین، والتي یتم إعفاؤھا تحدیداً من ھذا المطلب. العقاریة المدرجة بالقیمة العادلة والحقوق التعاق

 

(أو مجموعة االستبعاد) إلى القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع.    یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة ألي خفض مبدئي أو الحق للموجودات
اقصاً تكالیف بیع الموجودات (أو مجموعة االستبعاد)، ولكن ال تزید عن أي خسارة  یتم االعتراف بأي ربح ألي زیادات الحقة في القیمة العادلة ن

رة التي لم یتم االعتراف بھا سابقاً في تاریخ بیع الموجودات غیر المتداولة (أو  بالربح أو الخسا  انخفاض متراكمة معترف بھا سابقاً. یتم االعتراف 
 مجموعة االستبعاد) في تاریخ إلغاء االعتراف. 

 

 لبیع. یستمرال یتم استھالك أو إطفاء الموجودات غیر المتداولة (بما في ذلك تلك التي تشكل جزءاً من مجموعة االستبعاد) عند تصنیفھا كمحتفظ بھا ل
 االعتراف بالفوائد والمصروفات األخرى العائدة إلى مطلوبات مجموعة االستبعاد والمصنفة كمحتفظ بھا للبیع. 

 
للبیع وموجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بشكل منفصل عن الموجودات األخرى    المصنفة كمحتفظ بھایتم عرض الموجودات  

عرض مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بشكل منفصل عن المطلوبات األخرى في بیان المركز  في بیان المركز المالي. یتم 
 المالي. 
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٤٥ 

 اإلیرادات  .٤
 

العمالء لنقل البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي نقطة زمنیة في تدفقات اإلیرادات ال المجموعة إیراداتھا من العقود المبرمة مع  تالیة.  تستمد 
دولي  لیتماشى اإلفصاح عن اإلیرادات حسب التدفقات مع معلومات اإلیرادات التي تم اإلفصاح عنھا لكل قطاع یجب اإلبالغ عنھ بموجب المعیار ا 

 ).٤۳(انظر اإلیضاح   ۸للتقاریر المالیة رقم 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

  ۲۷٬٤۰۳٬۲۱۳  ۲۸٬٤۰٥٬٦٥۱  إیرادات من تقدیم الخدمات 
 ۱٬۲۷۱٬۰۲۳  ۱٬۳۸٥٬۱۲٤  بیع معدات اتصاالت 

 ۱۹۲٬۳۲۹  ۱۰۸٬۹٦۷  إیرادات إیجار المعدات 
  ۲۹٬۸۹۹٬۷٤۲  ۲۸٬۸٦٦٬٥٦٥  

   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ۱٬۲۷۱٬۰۲۳ ۱٬۳۸٥٬۱۲٤ في نقطة زمنیة معینة 
 ۲۷٬٥۹٥٬٥٤۲ ۲۸٬٥۱٤٬٦۱۸ بمرور الوقت 

 ۲۹٬۸۹۹٬۷٤۲ ۲۸٬۸٦٦٬٥٦٥ 
 

    رىخا راداتی ا .٥
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   
 ٦۸٬٥۰۱ ٥۰٬۳۰٥ األرباح إیرادات توزیعات 

 ۳۱٬۷۷٥ ٤٥٬۷٥۷   اإلیجار ت اداإیر
 i(  ۳۹۸٬۸٤۲  ۳٥۷٬۷٥۰(  متنوعة إیرادات 

  ٤۹٤٬۹۰٤٥  ٤۸٬۰۲٦ 
 

 للحصول على تفاصیل بخصوص بعض عملیات إعادة التصنیف.  ٤۸* یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 
)i (  .تتكون اإلیرادات المتنوعة من مبالغ مختلفة غیر مھمة بشكل فردي 

 
        رىألخا  للتشغی ا تنفقاو لبینيا لصی و لت وا لشبكةا .٦

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰* 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ۲٬۱۸۹٬۷۰۲ ۲٬٥۰۸٬۹٤۷ المدفوعات الصادرة وتكالیف التوصیل البیني 
 ۲٬٤۸۸٬۷۱٦ ۲٬٥۰۱٬٥٥۷ الصلة الرسوم التنظیمیة وذات  

 ۱٬۲۷۲٬٦۷۹ ۱٬۳٤۷٬٥۱۳ إیجار ومرافق 
 ۲٬۳۸٤٬٤٥٤ ۲٬۲۹۲٬٦۲٦ تشغیل وصیانة الشبكة 

 ۲٬٦۲۰٬۳۸۹ ۲٬٥۷۷٬۲٦۷ تكلفة المعدات المباعة والخدمات األخرى
 ۷۰۸٬٥۹۱ ۷۳۱٬۰۰۹ تكالیف التسویق والكفالة 

 ٦۹۳٬٤٥٥ ٦٥٥٬۲۱٤ عمولة على البطاقات 
 ۱۷٥٬۲٦۸ ۲۱٤٬٦۳۷ قانونیة ومھنیة أتعاب 

 ٦۱۹٬۱۱٤ ٦٥٦٬۱٦۹ مصروفات أخرى
 ٤۲٬۰۱۳ ۱٬٤٥۰ مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

 ۱۳٬٤۸٦٬۳۸۹ ۱۳٬۱۹٤٬۳۸۱ 
 

 للحصول على تفاصیل بخصوص بعض عملیات إعادة التصنیف.  ٤۸* یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
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٤٦ 

 

 وإطفاء  استھالك .۷
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف 

 ٥٬٥۱۳٬۱۸۹  ٥٬۳۰۹٬۹۰٥  استھالك ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 ۱۱٬٤۲٦ ۱۳٬۱۹٦ یة استھالك استثمارات عقار

 ۱٬٥۰۳٬۲۱۰ ۱٬٤٥٥٬٥٦٦ إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ۱٬۲۱۷٬٦۳٥  ۱٬۱۹٥٬۷۷٦  إطفاء موجودات حق االنتفاع 

 ۷٬۹۷٤٬٤٤۳ ۸٬۲٤٥٬٤٦۰ 
 
 
 
 

 التمویل  وإیرادات التمویل تكالیف ۸
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   تكالیف التمویل 
 ۱٬٤۱۲٬٦۹۹ ۱٬۱٦٥٬۱۱۲ ئدة قروض ودیون محملة بالفا 

 ٤۸٬۸۰۸ ۳۹٬۰٦۸ ربح مدفوع من التزامات تمویل إسالمي
  ٤۱٬۳۹۸ ٤٤٬۲۷٤ ) ۲۸إطفاء تكالیف التمویل المؤجلة (إیضاح  

  ٥٤۱٬۱٥۹ ٦۳۸٬٦۳۹ على مطلوبات اإلیجارفائدة 
 ۱۰٥٬٦۲۱ ۱۰۷٬۲۷۱ تكالیف تمویل أخرى 

 ۲٬۱٤۹٬٦۸٥ ۱٬۹۹٤٬۳٦٤ إجمالي تكلفة التمویل 
   

   إیرادات التمویل 
 ) ۲٥٤٬۱۰۹( ) ۱۹۰٬۰٥٥( إیرادات الفوائد 

 ) ۲٥٤٬۱۰۹( ) ۱۹۰٬۰٥٥( إجمالي إیرادات التمویل 
 

 للحصول على تفاصیل بخصوص بعض عملیات إعادة التصنیف.  ٤۸* یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 
  

 األبراج بیع من أرباح ۹.۱
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰* 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   
 - ۱٬٥٦٦٬۹۰۳ أرباح من بیع األبراج 

 ۱٬٥٦٦٬۹۰۳ - 
 

  بلیون ۰٫۳٤ دفتریة قیمة بصافي  اتصاالت برج ٤٬۲٤۷ لبیع وشراء  بیع بإتفاقیة) المستأجر – البائع( أرید اندوسات  دخلت ، ۲۰۲۱ مارس ۳۰ في
  بلیون ۲٫٦۱  قیمتھ  ما  اعتبار  بصافي   كولوني  لدیجیتا   من  بالكامل   المملوكة) المستأجر-البائع(  .PT EPID Menara Asset Co  ل قطري لایر
  برج  ٤٬۰۸٥  ل  واحدة   مساحة  ایجار  بإتفاقیة  طرف  كل   دخل  ذلك،   الى   باإلضافة .  قطري  لایر  بلیون  ۱٫٥۷  بلغ  ربح   عنھ  نتج  والذي   قطري  لایر

 . التأجیر واعادة  اإلیجار  صفقة EPID  و أرید  إندوسات أغلقت ، ۲۰۲۱ مایو ۱۸ في . العملیة اغالق  تاریخ من تبدأ سنین ۱۰ لمدة اتصاالت
 

سنوات لألصول المؤجرة. ستستمر اإلدارة في إعادة تقییم خیارات التمدید وخیارات   ۱۰تم تطبیق حكم ھام من قبل اإلدارة في افتراض مدة إیجار 
 أرید إندوسات.  اإلنھاء فقط عند حدوث حدث مھم أو تغییر في الظروف یقع تحت سیطرة

 

   بالصافي  - أخرى أرباح  (خسائر)/ ۹.۲
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰* 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   
 ۱۳۷٬۳۹٦ ) ۸۳٥٬۲۷۳( بالصافي   -(خسائر) / أرباح العملة األجنبیة 
 ) ۲۲٬۳۷٤( ۳٬٥۹۷ بالصافي   -التغیر في القیمة العادلة للمشتقات 

 ۱۰٬۷۳۳ ۱۸٬۰٤۰ الخسارة  ربح / (خسارة) من استثمارات في أوراق مالیة بالقیمة العادلة في الربح أو
 ۱٤۲٬۷۸۹ ۱۱٥٬۱۳٥ المالیة ربح / (خسارة) التخلص من األصول غیر 

 - ۲٥۰٬٥٤٤ **  مكاسب من إلغاء توحید شركة تابعة
 ) ۲٥٥٬۹٥٥( ) ۲٦۷٬٦۱۲( مصروفات متنوعة أخرى 

 )۷۱٥٬٥٦۹ ( ۱۲٬٥۸۹ 
 

 إعادة التصنیف. للحصول على تفاصیل بخصوص بعض عملیات  ٤۸* یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 

 . IM2للحصول على تفاصیل بشأن إلغاء توحید  ۳۷یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح  **
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 ورسوم  إمتیازات .۱۰
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   

 ۳۸۱٬۲۲٤ ٥۳۲٬٤٦٥ ) i) ،(iiوصناعة (إمتیازات رسوم 
  ٤٬٤٥۲ ٥٬٦۰۱ )iiiرسوم قانونیة أخرى (

 ٥۳۸٬۰٦٦ ۳۸٥٬٦۷٦  
 

i.  من صافي مصادر اإلیرادات المحددة مسبقًا ومصروفات الربط البیني للمشغلین المحلیین    ٪ ۱۲إلى حكومة سلطنة عمان على أساس  اإلمتیازات  تُدفع
دولیة للتقاریر  على رخصة ثابتة والتي یتم احتسابھا بموجب تفسیرات لجنة تفسیر المعاییر ال  للحصول  ٪۷و  المحمول للحصول على ترخیص الھاتف  

  لایر قطري). ۲۳٥٬٤۰۱: ۲۰۲۰لایر قطري ( ۲۱۸٬۳۳٥والبالغة  ۲۱المالیة رقم 
 

ii.ف  بموجب تراخیص التشغیل لخدمات وشبكات االتصاالت العامة الممنوحة في قطر من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، یُعر
ة المعدلة المحققة من األنشط  صافي األرباح من    ٪۱۲٫٥على الشركة دفع رسوم صناعیة سنویة بنسبة  حالیاً باسم ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت، یجب  

ر الدولیة  المنظمة المنجزة في قطر وفقاً للتراخیص، وذلك الى ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت والتي یتم احتسابھا بموجب تفسیرات لجنة تفسیر المعایی
 لایر قطري).   ۱٤٥٬۸۲۳: ۲۰۲۰لایر قطري ( ۳۱٤٬۱۳۰والبالغة  ۲۱للتقاریر المالیة رقم 

 

iii. الرسوم  ضمن  والزكاة   الوطنیة  العمالة  دعم  وضریبة  العلمي،   للتقدم  الكویت  لمؤسسة  ب. ك .م.ش  المتنقلة  لالتصاالت  الوطنیة  الشركة  مساھمات  تضمین  یتم 
 األنشطة  من  اإلیرادات  أساس  على   احتسابھا  تم  والتي   ٦  اح اإلیض  في  الصلة  ذات  والرسوم  األخرى  التنظیمیة  الرسوم  عرض  تم  .األخرى  القانونیة
 .المنظمة

 
 

 والمخفضة   األساسیة السھم ربحیة .۱۱
 

 العائد لمساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة.  السنة یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم ربح
 

 الربحیة األساسیة لكل سھم. حقة في أي وقت خالل السنة وبالتالي فإن الربحیة المخففة لكل سھم یعادل  ال توجد أسھم مخففة محتملة مست 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف  ألف  
   

 ۱٬۱۲٦٬٤۷٥ ٤٦٬۹۱۸ ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة األم (لایر قطري) 
   ۳٬۲۰۳٬۲۰۰   ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم  

 ۰٫۳٥ ۰٫۰۱ األساسیة والمخففة (لایر قطري)ربحیة السھم 
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 والمعدات  والمنشآت الممتلكات .۱۲

 

 ومباني  أراضي

  التبادل موجودات
 والشبكات 

 
  ومعدات المشتِرك جھاز

 أخرى 
  قید الرأسمالیة األعمال

 اإلجمالي  التنفیذ 
 قطري لایر ألف قطري لایر ألف قطري لایر ألف قطري لایر ألف قطري لایر ألف 

      التكلفة
 ۷۹٬۳۳۱٬۸۹۰ ۳٬۳٥۹٬۲۱٦ ۷٬۷٤۰٬٤٥۳ ٦۱٬۲٥۱٬۳۰۳ ٦٬۹۸۰٬۹۱۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 ٥٬٦۲٦٬۹٤۳ ٤٬٥۷۰٬۷۹۲ ۷٤٬٥۳۲ ۹۳۸٬۸۷۸ ٤۲٬۷٤۱ إضافات 
 - )٤٬٦۲٦٬۷۰٦( ٤۷۳٬٦۳۹ ۳٬۹٤۹٬۷۷۹ ۲۰۳٬۲۸۸ تحویالت 

 )۱٬۷۲٥٬۰۲۸( )٤٬۰۸۸( )٤۲۰٬۲٥٦( )۱٬۲٦۷٬٥۸٦( ) ۳۳٬۰۹۸( استبعادات 
 )۱۷۷٬۰۹۲( )۲۲٦٬٥۳٤( )۱۰۷( ) ٤۰٬۹۱۲( ۹۰٬٤٦۱ نیف التص إعادة 

 )۲٬۰٤٦٬۲۹۹( ) ٦٤٬۸۰٦( ) ۲٤٬۷۳٤( )۱٬۷۹٤٬۹۷۹( )۱٦۱٬۷۸۰( تعدیل صرف العملة 
 ۸۱٬۰۱۰٬٤۱٤ ۳٬۰۰۷٬۸۷٤ ۷٬۸٤۳٬٥۲۷ ٦۳٬۰۳٦٬٤۸۳ ۷٬۱۲۲٬٥۳۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

      
 ) ۳٤۱٬۲٦٥( ) ۱٬۰٥٥( ) ٦۸٬۹۳۱( ) ۲٥۲٬٥۲۲( ) ۱۸٬۷٥۷( إلغاء توحید شركة تابعة 

 ٤٬۷۳٦٬٤۲۰ ۳٬٤٥۷٬٥۹۹ ۱۳۳٬٤۸۸ ۱٬۱۳۲٬٤٦٤ ۱۲٬۸٦۹ إضافات 
 - ) ٤٬۰۱۰٬۱۱۹( ٤۱٦٬٦٤٥ ۳٬۳۷۱٬٥٥۳ ۲۲۱٬۹۲۱ تحویالت 

 ) ۱٬۰٦۳٬۰٤۳( - ) ۱۱۰٬۳٤۱( ) ٥٥۱٬۷٤۷( ) ٤۰۰٬۹٥٥( استبعادات 
 ) ۲۹۲٬۰۳۰( ) ۱۲٦٬۱٥۲( ) ٥۸٬٥۹٤( ٥۸٬٥۹٤ ) ۱٦٥٬۸۷۸( إعادة التصنیف 

 ) ۳۳٬۰۳۸٬۲۲۸( ) ۲۹۲٬٦۸۱( ) ۲٬٥۱۸٬۷۱۸( ) ۲٦٬٤٤٤٬۱۱٥( ) ۳٬۷۸۲٬۷۱٤( موجودات مصنفة للبیع
 ) ۲٬٤۹۲٬۲٦٦( ) ٦٥٬٥۸٥( ) ۳۲۹٬٦٦۷( ) ۱٬۹٦۸٬۷٥۲( ) ۱۲۸٬۲٦۲( تعدیل صرف العملة 

 ٤۸٬٥۲۰٬۰۰۲ ۱٬۹٦۹٬۸۸۱ ٥٬۳۰۷٬٤۰۹ ۳۸٬۳۸۱٬۹٥۸ ۲٬۸٦۰٬۷٥٤ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
      

      االستھالك المتراكم
 ٥۲٬۲۸٦٬۸٥۱ - ٦٬۲٥۸٬٥٤۹ ٤۱٬۹٤۷٬۲٦۷ ٤٬۰۸۱٬۰۳٥ ۲۰۲۰ ینایر ۱ في 

 ۹٥٬۰۸٤ - - - ۹٥٬۰۸٤ انخفاض في القیمة خالل السنة 
 ٥٬٥۱۳٬۱۸۹ - ٦۹٤٬۸٤۳ ٤٬٤۹۰٬۱۰٥ ۳۲۸٬۲٤۱   مخصص خالل السنة

 ) ۱٬٥۲٤٬۰٤۷( - ) ٤۱٥٬٦۷۳( ) ۱٬۰۷٥٬٥۹۸( ) ۳۲٬۷۷٦(   استبعادات
 ٤۳٬٤۰٤ - ۱٬۷۷۰ ) ۱٬٦۸۳( ٤۳٬۳۱۷ إعادة التصنیف 

 ) ۱٬٥۲٤٬۱۷۰( - ) ۲۳٬۱٥٤( ) ۱٬٤٦۱٬۷۱٥( ) ۳۹٬۳۰۱( تعدیل صرف العملة 
 ٥٤٬۸۹۰٬۳۱۱ - ٦٬٥۱٦٬۳۳٥ ٤۳٬۸۹۸٬۳۷٦ ٤٬٤۷٥٬٦۰۰   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

      
 ) ۲۲٥٬٥٥٤( - )٦۸٬٥٥٦( ) ۱٤۱٬۲٦٤( )۱٥٬۷۳٤( فك توحید شركة تابعة 
 ٥٬۳۰۹٬۹۰٥ - ٥۹۲٬٤۸۸ ٤٬۳۸۷٬۸۱۳ ۳۲۹٬٦۰٤   مخصص خالل السنة

 ۷۳۳٬٥۳۹ - ۹٬۰۸٥ ۷۲۳٬٥٤۱ ۹۱۳ ) ۲سنة (انخفاض في القیمة خالل ال 
 ) ۸٤۸٬٥۰٥( - ) ۹۹٬٤۹۱( ) ٤۷٤٬۷٦٥( ) ۲۷٤٬۲٤۹(   استبعادات

 )٦٥٬۳۰۳( - )۳۲٬٦۳۲( ۳۲٬٦۳۲ )٦٥٬۳۰۳( إعادة التصنیف 
 ) ۲٤٬٤۷۷٬۲۳۰( - ) ۲٬۱۰۷٬۷۷۲( ) ۱۹٬٤۹۱٬۱٦٦( ) ۲٬۸۷۸٬۲۹۲( موجودات مصنفة للبیع

 ) ۱٬٦٦٥٬۸۲٥( - ) ۲۹٦٬۱۹۷( ) ۱٬۲۷٦٬۲٦۳( )۹۳٬۳٦٥( تعدیل صرف العملة 
 ۳۳٬٦٥۱٬۳۳۸ - ٤٬٥۱۳٬۲٦۰ ۲۷٬٦٥۸٬۹۰٤ ۱٬٤۷۹٬۱۷٤ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 

      
      القیمة الدفتریة 

 ۱٤٬۸٦۸٬٦٦٤ ۱٬۹٦۹٬۸۸۱ ۷۹٤٬۱٤۹ ۱۰٬۷۲۳٬۰٥٤ ۱٬۳۸۱٬٥۸۰ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
 ۲٦٬۱۲۰٬۱۰۳ ۳٬۰۰۷٬۸۷٤ ۱٬۳۲۷٬۱۹۲ ۱۹٬۱۳۸٬۱۰۷ ۲٬٦٤٦٬۹۳۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 

 .۲٦  اإلیضاح في بمیانمار المتعلق  القیمة في االنخفاض واحتساب الرئیسیة  االفتراضات  حول التفاصیل عرض یتم) ۱(
 

 . المجموعة قروض  لتأمین كضمان) ألف ۸٤٬۲۰۹: ۲۰۲۰( ال شيء بمبلغ  والمعدات والمنشآت الممتلكات بعض  استخدام یتم) ۲(
 
 .یع األبراج خالل العام للحصول على تفاصیل بشأن ب  ۹٫۱راجع إیضاح  )۳(
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 البیانات المالیة الموحدة 

  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 لم یذكر خالف ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما 

 

٤۹ 

 
ً  المدفوعة والمبالغ  والشھرة الملموسة غیر الموجودات .۱۳  األجل  طویلة   مقدما

 
 
 

 الشھرة  تكالیف الترخیص 
  والعالقة  العمالء عقود

 التجاریة  األسماء  العالقة  ذات  العمالء مع

 
البرامج والموجودات  
 اإلجمالي  األخرى غیر الملموسة 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري  قطريألف لایر 
       التكلفة 

 ٤٦٬۷۱۷٬۹۲۳ ۳٬۹۳۱٬۰۳۹ ۲٬٦۱٤٬٦٤۱ ٦۳۰٬٦۳٦ ۹٬۳۰۰٬۹۹۰ ۳۰٬۲٤۰٬٦۱۷ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱٬٦۰۰٬٦۹۹ ۱٦۳٬٤٤٥ - - - ۱٬٤۳۷٬۲٥٤ إضافات 

 ) ۲۱٬۸٦۱( ) ۲۱٬۸٦۱( - - - - استبعادات 
 ۲۲٦٬٦٤۱ ۲۲٦٬٦٤۱ - - - - التصنیف إعادة 

 ) ٦۸۸٬۱۰۳( ) ٥۳٬۰۷۸( ) ٥٦٬۱۷٦( ) ٤٬٤٥٥( ۱۲٬٦۰۱ ) ٥۸٦٬۹۹٥( تعدیل صرف العملة 
 ٤۷٬۸۳٥٬۲۹۹ ٤٬۲٤٦٬۱۸٦ ۲٬٥٥۸٬٤٦٥ ٦۲٦٬۱۸۱ ۹٬۳۱۳٬٥۹۱ ۳۱٬۰۹۰٬۸۷٦   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

       
 ٤۰۷٬۷۲۳ ۱۰۸٬۷۱٤ - - - ۲۹۹٬۰۰۹ إضافات 

 ) ۹٬۳۹۰( ) ۹٬۳۹۰( - - - - استبعادات 
 ۱۱۸٬۱۸۳ ۱۱۸٬۱۸۳ - - - - إعادة التصنیف 

 ) ۹٬۳۸۲٬۹۱٤( ) ۳٦۷٬٥۳٥( ) ۱٬٦۲۰٬۳٤۸( ) ٥۰۱٬۱۹۰( ) ۳٬۳۱۰٬۰۲٤( ) ۳٬٥۸۳٬۸۱۷( موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع 
 ) ۱٬۹۰۷٬٦۳۷( ) ۱٤۹٬٦۰٦( ) ٤٤٬۱٤٥( ) ۱۷٬۲٦۹( ) ۱۹۸٬۰۱٥( ) ۱٬٤۹۸٬٦۰۲( تعدیل صرف العملة 

 ۳۷٬۰٦۱٬۲٦٤ ۳٬۹٤٦٬٥٥۲ ۸۹۳٬۹۷۲ ۱۰۷٬۷۲۲ ٥٬۸۰٥٬٥٥۲ ۲٦٬۳۰۷٬٤٦٦ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
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 البیانات المالیة الموحدة 

  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 لم یذكر خالف ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما 

 

٥۰ 

 
ً  المدفوعة والمبالغ  والشھرة الملموسة غیر الموجودات ۱۳  (تتمة)  األجل طویلة   مقدما

 
 

 الشھرة  تكالیف الترخیص 
والعالقة  العمالء  عقود 

 مع العمیل ذي العالقة 
 العالمة التجاریة/ 
 األسماء التجاریة 

 
موجودات  البرامج وال

   األخرى غیر الملموسة
 اإلجمالي  

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطريألف لایر   ألف لایر قطري 
       اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة 

       
 ۲۰٬۳۹۸٬۰۳٦ ۲٬۷۳٥٬۰۳۳ ۱٬٦٦۸٬۳٤۳ ٦۳۰٬٦۳٦ ٥٦۲٬۹۲۸ ۱٤٬۸۰۱٬۰۹٦  ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 ۱٬٥۰۳٬۲۱۰ ۳۳٤٬٥۳٤ ۸۱٬۹۲۱ - - ۱٬۰۸٦٬۷٥٥ إطفاء 
 ۳۱۲٬۱۰۰ - - - ۳۱۲٬۱۰۰ - )۱القیمة (انخفاض في 

 ) ۲۱٬٦۹۲( ) ۲۱٬٦۹۲( - - - - استبعادات 
 ٤۲۳ ٤۲۳ - - - - إعادة التصنیف 

 ) ۸۱۱٬۷۱٦( ) ٤۳٬۰۳۲( ) ٤۲٬۲۳٤( ) ٤٬٤٥٥( ٥٬۹۸۷ ) ۷۲۷٬۹۸۲( تعدیل صرف العملة 
 ۲۱٬۳۸۰٬۳٦۱ ۳٬۰۰٥٬۲٦٦ ۱٬۷۰۸٬۰۳۰ ٦۲٦٬۱۸۱ ۸۸۱٬۰۱٥ ۱٥٬۱٥۹٬۸٦۹   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

       
 ۱٬٤٥٥٬٥٦٦ ۳۳۰٬۹۹۳ ۸۰٬۰۷٦ - - ۱٬۰٤٤٬٤۹۷ إطفاء 

 ۱٬۰۸٥٬٦۹۸ - - - - ۱٬۰۸٥٬٦۹۸ )۱انخفاض في القیمة (
 ) ۸٬٦۱۳( ) ۸٬٦۱۳( - - - - استبعادات 

 ) ۲٬۸۹۹( ) ۲٬۸۹۹( - - - - إعادة التصنیف 
 ) ۳٬۹۰٥٬۸٦۱( ) ۲۹۰٬٤۲۳( ) ۸۷۹٬٦۹۳( ) ٥۰۱٬۱۹۰( ) ۲۳۷٬۸۳٤( ) ۱٬۹۹٦٬۷۲۱( ھا للبیع موجودات مصنفة كمحتفظ ب

 ) ۱٬۰۳۱٬٤۱۰( ) ۱۳٤٬۱۳٥( ) ۲٤٬۷٤٦( ) ۱۷٬۲٦۹( ) ۱۳٬۱۱۷( ) ۸٤۲٬۱٤۳( تعدیل صرف العملة 
 ۱۸٬۹۷۲٬۸٤۲ ۲٬۹۰۰٬۱۸۹ ۸۸۳٬٦٦۷ ۱۰۷٬۷۲۲ ٦۳۰٬۰٦٤ ۱٤٬٤٥۱٬۲۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

       
       القیمة الدفتریة 

 ۱۸٬۰۸۸٬٤۲۲ ۱٬۰٤٦٬۳٦۳ ۱۰٬۳۰٥ - ٥٬۱۷٥٬٤۸۸ ۱۱٬۸٥٦٬۲٦٦ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۲٦٬٤٥٤٬۹۳۸ ۱٬۲٤۰٬۹۲۰ ۸٥۰٬٤۳٥ - ۸٬٤۳۲٬٥۷٦ ۱٥٬۹۳۱٬۰۰۷ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 
 . ۲٦ اإلیضاح في  بمیانمار  المتعلق  القیمة في االنخفاض  واحتساب الرئیسیة االفتراضات حول  التفاصیل عرض تم ) ۱(
ً  المدفوعة المبالغ  تتعلق ) ۲( . سنة ۱٥ عادة ما تكون مدتھا التي الخدمة لترتیبات المقدمة بالدفعات األجل طویلة   مقدما



 
 أریُد ش.م.ق.ع. 

   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  البیانات المالیة الموحدة
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 لك) بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذ(جمیع المبالغ 
  

٥۱ 

ً  المدفوعة والمبالغ  والشھرة الملموسة غیر الموجودات .۱۳  (تتمة)  األجل طویلة   مقدما
 

i.  الشھرة اختبار انخفاض قیمة 
 

 عمال إلى وحدات تكوین النقد الفردیة الختبار انخفاض القیمة على النحو التالي: تم تخصیص الشھرة المستحوذ علیھا من خالل عملیات اندماج األ
 

 القیمة الدفتریة  القیمة الدفتریة  
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري وحدات تكوین النقد 
   

 ٥۸٥٬۲۸٤  ٥۸۸٬٤۳۸  أریُد الكویت 
  أریُد الجزائر

 ۱٬۸۱٥٬۰٤٤  
 

۱٬۸۰٤٬۹۱۹ 
 ۲٬٥٦٤٬۹۱۱  ۲٬٤٤۱٬۷۱۲  أریُد تونس 

 ۳٬۱٤٤٬٤٤۳    -  *إندوسات أریدُ 
  ۳۳۳٬۰۱۹   ۳۳۰٬۲۹٤  أخرى

  ٥٬۱۷٥٬٤۸۸  ۸٬٤۳۲٬٥۷٦ 
 

 . بھا للبیعاألصول المصنفة كمحتفظ  للحصول على تفاصیل بخصوص   ٤٦* یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 

في  فحص  تم   كما  القیمة  في  لالنخفاض  تحدی۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الشھرة  تم  القیمة  .  أساس  على  النقد  تكوین  لوحدات  لالسترداد  القابلة  القیمة  د 
   االستخدامیة المحسوبة باستخدام توقعات التدفقات النقدیة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات.

متھا القابلة لالسترداد كانت أقل من  خسارة انخفاض في القیمة مقابل وحدة تولید النقد لمیانمار حیث أن قیبتسجیل  وعة  المجمقامت  خالل السنة،  
 قیمتھا الدفتریة. 

ii.  القیمة االستخدامیة إحتساب االفتراضات الرئیسیة المتبعة في 

 االفتراضات الرئیسیة 
ة النھائیة،  االستخدامیة التدفقات النقدیة طویلة األجل، ومعدالت الخصم، وتقدیرات معدل نمو القیم تشمل االفتراضات الرئیسیة المتبعة لتحدید القیمة  

وأفضل    ومعدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء، والنفقات الرأسمالیة. یتم وضع االفتراضات على أساس الخبرة التاریخیة
 المستقبلي وتأخذ في االعتبار تحسینات الكفاءة المتوقعة خالل الفترة المتوقعة. تقدیر لإلدارة لالتجاھات واألداء  

 
 ت الخصم معدال

ن  تعكس معدالت الخصم تقدیر اإلدارة للمخاطر الخاصة بكل وحدة. تستند معدالت الخصم على متوسط التكلفة المرجح لرأس المال لكل وحدة تكوی
لسندات  ٪). عند تحدید معدالت الخصم المناسبة لكل وحدة، یتم استخدام العائد على ا۱۷٪ إلى ۷٫٦: ۲۰۲۰٪ ( ۲۲٫۱٪ إلى ۷٫۳للنقد وتتراوح من 
 ، حیثما كان ذلك متاًحا. سنوات ۱۰في السوق المحلي لمدة الحكومیة العشریة 

 
 النھائیة   القیمة نمو معدل

لمرتبطة بنمو العمالء، تأثیر المنافسة في السوق المحلي وإعتبارات  اإلیرادات والتكالیف ا السوق المحلیة مثل  حیثیات  تأخذ خطط العمل في االعتبار  
. ال یتجاوز معدل النمو متوسط معدل النمو طویل األجل لألسواق ذات الصلة ویتراوح  وامل اإلقتصادیة والبیئة السیاسیة التجاریة محلیة متعلقة بالع

 ٪). ۷٫٥ إلى٪  ۳٫٤: ۲۰۲۰٪ ( ٥٫۷ إلى٪ ۳٫٥من 
 

 واإلطفاء  واالستھالك والضرائب الفوائد قبل األرباح
بموازن  النقدي  التدفق  توقعات  اشتقاق   یتم المبیعات  المتعلقة  وتكلفة  اإلیرادات  من  مشتقة  واإلطفاء  واإلستھالك  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  ة 

  عدد  ذلك  في  بما  السوق  في  المستقبلیة  لالتجاھات  لإلدارة  تقدیر  وأفضل  السابقة  الخبرة  إلى  أساسي  بشكل  التوقعات  تستند.  المرتبطة والمصروفات
 . الجدیدة والخدمات  والمنتجات مستخدم،  لكل اإلیرادات ومتوسط واالختراقات،  العمالء، 

 
 النفقات الرأسمالیة المدرجة في المیزانیة

ل النفقات الرأسمالیة المستمرة المطلوبة لمواصلة نشر  تستند توقعات التدفق النقدي للنفقات الرأسمالیة المدرجة في المیزانیة إلى الخبرة السابقة وتشم
الناشئة، وتوفیر المجموعة.    الشبكات في األسواق  تراخیص  السكانیة لبعض  التغطیة  منتجات وخدمات صوتیة وبیانات محسنة، وتلبیة متطلبات 

 ات والموجودات غیر الملموسة األخرى. تتضمن النفقات الرأسمالیة التدفقات النقدیة الصادرة لشراء الممتلكات والمنشآت والمعد
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٥۲ 

 
ً  المدفوعة بالغوالم  والشھرة الملموسة غیر الموجودات ۱۳  (تتمة)  األجل طویلة   مقدما

 
iii.  (تتمة) االفتراضات الرئیسیة المتبعة في حسابات القیمة االستخدامیة 

 
 التدفقات النقدیة طویلة األجل وتقدیرات رأس المال العامل 

   من قبل مجلس اإلدارة. المجموعة توقعات التدفقات النقدیة للسنوات الخمس القادمة، مستمدة من أحدث خطة عمل سنویة معتمدةتعد 
 

وكان معدل النمو النھائي  .  ٪)۱۳٫۹٤:  ۲۰۲۰(  ٪۱۳٫۸٥ في القیمة لشركة أریُد الجزائر   كان معدل الخصم المستخدم،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
دفتریة لوحدات إنتاج  تبر اإلدارة أن التغییرات في معدل الخصم ومعدل النمو النھائي یمكن أن تؤدي إلى تجاوز القیمة التع  .٪)٥٫۳:  ٪۲۰۲۰ (٥٫۷

٪  ۲٫۱: ال شيء) أو إذا انخفض معدل النمو النھائي بنسبة  ۲۰۲۰٪ (۱٫٥النقد التالیة لقیمتھا القابلة لالسترداد. إذا تم زیادة معدل الخصم بنسبة  
 جمیع المتغیرات األخرى ، فإن المبلغ القابل لالسترداد سوف یساوي القیمة الدفتریة.  تثبیتيء) مع : ال ش۲۰۲۰(
 
وكان معدل النمو .  ٪)۱۱٫٦:  ۲۰۲۰(  ٪۱۲٫٤۲  كان معدل الخصم المستخدم  ألریُد تونسكان معدل الخصم المستعمل    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   

تعتبر اإلدارة أن التغییرات في معدل الخصم ومعدل النمو النھائي یمكن أن تؤدي إلى تجاوز القیمة الدفتریة لوحدات  . ٪)٥٫٤: ۲۰۲۰٪ (٥النھائي 
٪  ۲٫٤٪) أو إذا انخفض معدل النمو النھائي بنسبة ۲٫٤: ۲۰۲۰٪ (۱٫۸النقد التالیة لقیمتھا القابلة لالسترداد. إذا تم زیادة معدل الخصم بنسبة  إنتاج

 جمیع المتغیرات األخرى ، فإن المبلغ القابل لالسترداد سوف یساوي القیمة الدفتریة.  تثبیتمع  )۳٫۲: ۲۰۲۰(
 

أي تغییر معقول محتمل في اإلفتراضات  اإلدارة أنھ  قیمت  قابل لالسترداد لوحدات تكوین النقد المتبقیة حیزاً مرتفعاً ولقد  یتضمن احتساب المبلغ ال
 لنقد لن تؤدي الى خسائر إنخفاض القیمة. الرئیسیة المتعلقة بوحد تكوین ا

 
 االنتفاع  حق موجودات ۱٤

 
 موجودات حق االنتفاع 

 
 أراضي ومباني 

دل  موجودات التبا
 والشبكات 

جھاز المشتِرك  
 ومعدات أخرى

حقوق االستخدام  
 اإلجمالي  غیر القابلة لإللغاء 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
      التكلفة 

 ۸٬٥٥٤٬۷۹٦ ۷٤٬۰۸۷ ۲۳۱٬۹۲۳ ٤٬٦۲٥٬٦۰۷ ۳٬٦۲۳٬۱۷۹ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱٬۸٥۸٬٥٥٥ ۱۳٬٥۷۱ ۲٥٬٥٦۸ ۷۰۷٬٤۳۲ ۱٬۱۱۱٬۹۸٤ إضافات 

 ) ۱۰۱٬۰۳۷( ) ۱٬٦۳۲( ) ۳٬۳٤۰( ) ۳٥٬۹۷۸( ) ٦۰٬۰۸۷( تخفیض عند اإلنھاء المبكر 
 ) ٤۹٬٥٤۹( - - ٤۰٬۹۱۲ ) ۹۰٬٤٦۱( إعادة التصنیف 

 ۱۰۸٬٤٥٥ ۳٬۷۷۸ ) ۲٬۷٤۷( ۱۲۹٬۲٦۰ ) ۲۱٬۸۳٦( تعدیل صرف العملة 
 ۱۰٬۳۷۱٬۲۲۰ ۸۹٬۸۰٤ ۲٥۱٬٤۰٤ ٥٬٤٦۷٬۲۳۳ ٤٬٥٦۲٬۷۷۹   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 
     

 ) ۱٦٬۷٤۱( - ) ٤٬٦۸۷( ) ۳٬٥۸۹( ) ۸٬٤٦٥( إلغاء توحید شركة تابعة 
 ۱٬۸۹۹٬۳٤۲ - ٥۱٬٥۷۱ ۱٬۲۱٤٬۳۸۸ ٦۳۳٬۳۸۳ إضافات 

 ) ۱٥۸٬۰۸٥( - ) ٤٬۱۸۷( ) ۱۳۰٬۷٥۳( ) ۲۳٬۱٤٥( اإلنھاء المبكر تخفیض عند 
 ) ۳۲٦٬٥۸٤( - - - ) ۳۲٦٬٥۸٤( خالل العام  إستبعادات

 ) ۳٤٬۹۹۸( - - ۷٬۹٦۹ ) ٤۲٬۹٦۷( إعادة التصنیف 
 ) ٥٬۲۷۳٬۳۹۰( - ) ۱۸۷٬۳٦٦( ) ۱٬۱۷۳٬٥۲٦( ) ۳٬۹۱۲٬٤۹۸( موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع 

 ) ۷۱٥٬٥٦۸( ) ٤٬۷٦۱( ) ۷٬۲۱۰( ) ٥۷۲٬٤٤۳( ) ۱۳۱٬۱٥٤( تعدیل صرف العملة 
 ٥٬۷٤٥٬۱۹٦ ۸٥٬۰٤۳ ۹۹٬٥۲٥ ٤٬۸۰۹٬۲۷۹ ۷٥۱٬۳٤۹ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
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 (تتمة)  االنتفاع حق موجودات .۱٤

 
 

 موجودات حق االنتفاع 
 

 أراضي ومباني 
موجودات التبادل  

 والشبكات 
جھاز المشتِرك  
 ومعدات أخرى

حقوق االستخدام  
 اإلجمالي  غیر القابلة لإللغاء 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
      إطفاء متراكم 

 ۲٬٥۲۰٬۹٤۸ ۲٦٬۱٦۸ ۱٤۹٬۱۷۳ ۸٥۹٬۸۸٤ ۱٬٤۸٥٬۷۲۳ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱٬۲۱۷٬٦۳٥ ۱۱٬٤۲۷ ٤٦٬۳٦٤ ٦۳۸٬۰٤۹ ٥۲۱٬۷۹٥ مخصص خالل السنة 

 ) ٤۸٬٥٦۱( ) ۱٬٦۳۳( ) ۳٬۰٤۳( ) ۷٬۲۲۹( ) ۳٦٬٦٥٦( تخفیض عند اإلنھاء المبكر 
 ) ٤۳٬۸۲۷( - - - ) ٤۳٬۸۲۷( إعادة التصنیف 

 ۱٤٬٦۷۲ ۱٬٥۰٥ ) ٤۹۹( ٤٬۸۹۰ ۸٬۷۷٦ تعدیل صرف العملة 
 ۳٬٦٦۰٬۸٦۷ ۳۷٬٤٦۷ ۱۹۱٬۹۹٥ ۱٬٤۹٥٬٥۹٤ ۱٬۹۳٥٬۸۱۱ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

      
 ) ۹٬۳۰٥( - ) ٤٬٦٦٦( ) ۳٬۰۲۱( ) ۱٬٦۱۸( إلغاء توحید شركة تابعة 

 ۱٬۱۹٥٬۷۷٦ ۱۲٬۱۸۳ ٥٥٬٦۰٦ ٦۳۳٬۰٦۸ ٤۹٤٬۹۱۹ مخصص خالل السنة 
 ٥۸۱٬۲۲۷ - - ٥۸۱٬۲۲۷ - ) i( االنخفاض في القیمة خالل السنة

 ) ۳٤٬٦۷۲( - ) ۲٬۲۰۳( ) ۲۲٬٦٥٦( ) ۹٬۸۱۳( تخفیض عند اإلنھاء المبكر 
 ) ۱۰۹٬٤۸۲( - - - ) ۱۰۹٬٤۸۲( خالل العام   اإلستبعادات

 ۲٬۸۹۹ - - ۲٬۸۹۹ - إعادة التصنیف 
 ) ۲٬۲۲۲٬۳۳۱( - ) ۱۸۰٬۳۸۰( ) ۲٦۲٬٥۷٥( ) ۱٬۷۷۹٬۳۷٦( موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع 

 ) ۱۸۰٬٤۳۸( ) ۲٬۱۲۹( ) ٥٬۳٦٥( ) ۱۲۲٬۱٦۸( ) ٥۰٬۷۷٦( تعدیل صرف العملة 
 ۲٬۸۸٤٬٥٤۱ ٤۷٬٥۲۱ ٥٤٬۹۸۷ ۲٬۳۰۲٬۳٦۸ ٤۷۹٬٦٦٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
      القیمة الدفتریة 

  ۲٬۸٦۰٬٦٥٥   ۳۷٬٥۲۲   ٤٤٬٥۳۸   ۲٬٥۰٦٬۹۱۱   ۲۷۱٬٦۸٤  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
      

 ٦٬۷۱۰٬۳٥۳ ٥۲٬۳۳۷ ٥۹٬٤۰۹ ۳٬۹۷۱٬٦۳۹  ۲٬٦۲٦٬۹٦۸  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 

  بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة، تم االعتراف بمبلغ العتراف  بعد اختیار المجموعة عدم ا
ألف لایر قطري)، على التوالي،   ۲٬٤٦۳: ۲۰۲۰ألف لایر قطري ( ۲٬۹۷٥ألف لایر قطري) و ۳۸۱٬۰۸۳:  ۲۰۲۰ألف لایر قطري ( ٤۳۸٬۰٦٥

ألف  ۱۸٬۸۸٤  ۲۰۲۱فوعات اإلیجار المتغیرة التي تم االعتراف بھا كمصروفات خالل عام  بلغت مد   كمصروفات خالل السنة. عالوة على ذلك، 
 ألف).  ٤٬۳۹۷: ۲۰۲۰لایر قطري (

 
)i (۲٦ اإلیضاح في بمیانمار المتعلق القیمة في االنخفاض  واحتساب الرئیسیة االفتراضات حول  التفاصیل عرض تم
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٥٤ 

 
 العقاریة  االستثمارات .۱٥

 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   التكلفة 
 ۱۷۰٬٥۹۳ ۱۷۰٬٥۹۳ ینایر   ۱في 

 - ۲۰۸٬۸٤٥ محول من ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 - ۱۳٬۸٤۹ تحویل من الموجودات غیر المتداولة األخرى

 - ) ٥٦٬۸۱٦( متعلقة بالمحتفظ بھ للبیع 
 ۱۷۰٬٥۹۳ ۳۳٦٬٤۷۱   دیسمبر ۳۱في 

   االستھالك المتراكم 
 ۱۱۲٬٥۸٦ ۱۲٤٬۰۱۲ ینایر ۱في 

 - ٦٥٬۳۰۳ محول من ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 ۱۱٬٤۲٦ ۱۳٬۱۹٦ مخصص خالل السنة 

 ۱۲٤٬۰۱۲ ۲۰۲٬٥۱۱ دیسمبر  ۳۱في 
 ٤٦٬٥۸۱ ۱۳۳٬۹٦۰ دیسمبر  ۳۱القیمة الدفتریة في 

العقارات التي ال تشغلھا المجموعة  إلضافة إلى  با،  تتكون االستثمارات العقاریة من جزء من مبنى المقر الرئیسي للمجموعة مؤجر لطرف ذي عالقة
 .والمحتفظ بھا حالیًا لالستخدام غیر المحدد

 
القیمة العادلة   تم إجراء عملیة تقییم من قبل مثمن خارجي، مستقل غیر مرتبط بالمجموعة. التقییم یتوافق مع معاییر التقییم الدولیة. تعتقد اإلدارة أن

تواریخ  ألف لایر قطري) وھي أعلى من القیمة الدفتریة في    ۲۲٤٬۱٦۲:  ۲۰۲۰ألف لایر قطري (  ۳٦۲٬۰٥۰الي  لالستثمارات العقاریة تبلغ حو
أخرى. یتم    التقاریر. تم تحدید القیمة العادلة بناًء على نھج السوق القابل للمقارنة والذي یعكس أسعار المعامالت الحدیثة لعقارات مماثلة / طرق

 .۲ة العادلة لتقییم االستثمارات العقاریة تحت المستوى تصنیف التسلسل الھرمي للقیم

  ٤٥٬۷٥۷  مةبلغت إیرادات إیجار العقارات التي حققتھا المجموعة من استثماراتھا العقاریة، والتي تم تأجیرھا جمیعھا بموجب عقود إیجار تشغیلي بقی
 ألف لایر قطري). ۳۱٬۷۷٥: ۲۰۲۰ألف لایر قطري (
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 المشتركة والمشاریع الزمیلة ركاتالش في االستثمارات .۱٦

 
 مشاریع مشتركة: الزمیلة والشركات الفي   ةالتالی  اتالمجموعة االستثمارلدى 

 الملكیة الفعلیة  بلد التأسیس  التصنیف األنشطة الرئیسیة  شركة زمیلة / مشروع مشترك 
    ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
      

لة بوالیة دیالویر دارة یقدم  مقدم خدمة مُ  نافلینك إنك، شركة مسجَّ
حلوالً تقنیة في سوق  

 بیانات المؤسسة 

الوالیات المتحدة   شركة زمیلة 
 األمریكیة 

٤۰ ٪ ۳۸ ٪ 

 ٪ ۲٥ ٪ ۲٥ سنغافورة  شركة زمیلة  شركة قابضة  شركة آسیا موبایل القابضة المحدودة 

خدمات االتصاالت عن   بي تي ملتي میدیا آسیا إندونیسیا 
 طریق األقمار الصناعیة 

 ٪ ۱۷ ٪ ۱۷ یسیا إندون شركة زمیلة 

 ٪ ۲۰ ٪ ۲۰ قطر شركة زمیلة  خدمات تقنیة المعلومات  بي (ذ.م.م) میزة كیو اس تي  
 ٪ ۱۸ ٪ ۱۸ جزر كایمن شركة زمیلة  شركة قابضة  تایتان بول ھولدینجز لیمتد 

الخدمات البنكیة   مونتیكس إس بي أیھ 
 اإللكترونیة 

 ٪ ۱۹ ٪ ۱۹ الجزائر  شركة زمیلة 

 ٪ ۲۸ ٪ ۲۸ جزر كایمن زمیلة شركة  إدارة االستثمار صندوق سوفت بنك إندوسات، إل بي 
حضانة األعمال والخدمات   شركة ماونتن إندوسات المحدودة 

 الرقمیة 
 ٪ ۲۹ - ھونغ كونغ  شركة زمیلة 

م خدمات ومعدات   بي تي ساتیرا ماناجیمن بیرسادا إندونیسیا  مقّدِ
 االتصاالت 

 ٪ ۳۲ - إندونیسیا  شركة زمیلة 

 ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ لوكسمبورغ  مشروع مشترك  قابضة شركة  ي آر إل آسیا إنترنت ھولدنج إس أ

الخدمات الفنیة لألماكن   انطلق لالستشارات والخدمات التقنیة ذ.م.م 
 والفعالیات الریاضیة 

 ٪ ٥٥ ٪ ٥٥ قطر مشروع مشترك 
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 (تتمة)  المشتركة والمشاریع الزمیلة الشركات في االستثمارات .۱٦
 

 

 الیة المختصرة الستثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة:یعرض الجدول التالي المعلومات الم

 
 اإلجمالي  مشاریع مشتركة  شركات زمیلة  اإلجمالي  مشاریع مشتركة  شركات زمیلة* 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۰   ۲۰۲۰ 
  قطري ألف لایر  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  قطريألف لایر  ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

 والمشاریع الزمیلة  الشركات في المجموعة حصة
       : المالي المركز لبیان وفقاً  المشتركة

   ۱٬۰۱۷٬۳٤۳    ۳۰٬۸٤٥    ۹۸٦٬٤۹۸   ۱٬۳۱۲٬۳٥۳   ٦۸٬٥۱۰   ۱٬۲٤۳٬۸٤۳ الموجودات المتداولة 
   ۲٬٦۳۱٬٥۲۲    ۳٦٬٤۷٤    ۲٬٥۹٥٬۰٤۸   ۲٬٤٤۰٬۷۸۷   ۱۹٬٦٤٦   ۲٬٤۲۱٬۱٤۱  الموجودات غیر المتداولة 

 ) ٥۷٦٬٥۷۸(  )۳٬٥۳٤(  ) ٥۷۳٬۰٤٤(  )۷۷٦٬٦٦۱(  )۲٤٬۲۹۷(  )۷٥۲٬۳٦٤(  المطلوبات المتداولة 
 ) ۲٬۲۹۳٬۹٥٥(      - ) ۲٬۲۹۳٬۹٥٥(  )۲٬۲۳۸٬۳۹٦(  )٤٬۷٥٥(  ) ۲٬۲۳۳٬٦٤۱( المطلوبات غیر المتداولة 

   ۷۷۸٬۳۳۲    ٦۳٬۷۸٥    ۷۱٤٬٥٤۷   ۷۳۸٬۰۸۳   ٥۹٬۱۰٤   ٦۷۸٬۹۷۹  الموجودات صافي 
   ۹۱۷٬۱۷٥      -    ۹۱۷٬۱۷٥   ۹۰۸٬۰۷۱      -  ۹۰۸٬۰۷۱    الشھرة

   ۱٬٦۹٥٬٥۰۷    ٦۳٬۷۸٥    ۱٬٦۳۱٬۷۲۲  ۱٬٦٤٦٬۱٥٤  ٥۹٬۱۰٤  ۱٬٥۸۷٬۰٥۰ القیمة الدفتریة لالستثمارات 
       

  الشركات ونتائج إیرادات من المجموعة حصة
       : المشتركة  والمشاریع الزمیلة

   ۱٬۱۲۸٬٥٦۷    ٤٥    ۱٬۱۲۸٬٥۲۲   1,497,752  -  1,497,752  اإلیرادات 
   ۳٥٬۲۷٦  ) ۲۰٬۸٦۸(    ٥٦٬۱٤٤   ۸۰٬٤٦۲   ۱۸٬۳۲۱  ٦۲٬۱٤۱ الربح/ (الخسارة) للسنة

 
  ألف لایر قطري). ٦٤٬۱۸٦: ۲۰۲۰ألف لایر قطري (۱۸٬۸٥٤ الزمیلة بقیمة، استلمت المجموعة أرباحاً من الشركات  ۲۰۲۱في عام 

 

لم یتم أي حركات جوھریة خالل العام غیر   المحدودة  القابضة   موبایل  آسیا  بشركة   یتعلق   الزمیلة  الشركات   في   لالستثمار  ي روھالج  الرصید ۱-۱٦
  والمعلومات  المؤشرات  على  بناءً   المحدودة   القابضة  موبایل  آسیا   شركة  قیمة   انخفاض   تقییم   اإلدارة  أجرت   السنة،  خالل.  األرباح من الشركات الزمیلة

  أي  یالحظ  ولم  القابضة  موبایل  آسیا   شركة  في  لالستثمار  لالسترداد  القابل  المبلغ   لتحدید   االستخدامیة  القیمة  نھج  المجموعة  طبقت.  حالیًا  المتاحة 
  قامت.  أعمالھا  نموذج  في٪  ۳٫٥  بنسبة  نھائي  نمو  ومعدل٪  ٦٫۹۸  بنسبة  المال رأس  لتكلفة  المرجح  المعدل  المجموعة  استخدمت.  القیمة في  انخفاض

  في  القابضة،  موبایل  آسیا   لشركة  المدققة  غیر  المقدرة  المالیة  المعلومات  على  بناءً   القابضة،   موبایل  آسیا   شركة   في   الفعلیة   حصتھا  بدمج  إلدارة ا
  .للمجموعة الموحدة المالیة  البیانات

 

بحكم حقھا    سیطرة جوھریةجموعة تمارس  ٪ من األسھم الفعلیة في بعض المنشآت، إال أن الم۲۰على الرغم من أن المجموعة تمتلك أقل من  
 التعاقدي في تعیین أعضاء مجلس إدارة في تلك المنشأة. 

 
 

 الملكیة حقوق  أدوات -  المالیة الموجودات .۱۷
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ۷۰۳٬۱۷۸ ٦۸۲٬۱۹٥   خراستثمار في أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل
 ۸٥٬۸۲۹ ۳٬۸۸۳ موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ٦۸٦٬۰۷۸ ۷۸۹٬۰۰۷   

 
 ٤۸۸٬٦۱۱:  ۲۰۲۰لایر قطري (  ٤۲۲٬۲٤۲ذات عالقة بقیمة عادلة تبلغ  تتكون الموجودات المالیة للمجموعة من االستثمار في شركة اتصاالت  

مار في صندوق رأس المال االستثماري وصنادیق أسھم خاصة أخرى. یتم المحاسبة عن االستثمار في صنادیق التحوط بالقیمة  ، واستثلایر قطري)
 من خالل بیان األرباح أو الخسائر.العادلة 

   
في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة    یتم محاسبة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. اختارت المجموعة تصنیف ھذه االستثمارات

 المتاجرة.  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حیث یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض إستراتیجیة متوسطة إلى طویلة األجل ولیست بغرض  
 

 للحصول على معلومات القیمة العادلة .  ۳۹راجع إیضاح 
 

  راجع. للبیع بھا كمحتفظ قطري  لایر ملیون ۹٦٫۷ والبالغة الخسارة  أو الربح خالل  من العادلة بالقیمة المقاسة المالیة الموجودات  تصنیف إعادة تم
. التفاصیل من لمزید  ٦٤ إیضاح  
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 األخرى  المتداولة  غیر الموجودات .۱۸

 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ٦٤۰٬۹۸۷ ٦۱٬۹۹۳ السلف والودائع طویلة األجل 
 ۲۹٬٤٦۷ ۷۲٬۳۱۳ رات مدفوعة مقدماً  إیجا

 ۳۷٬۳۹۹ ٤۳٬۳۳٥ بعد خصم مخصصات االنخفاض في القیمة  -موجودات العقد 
 ٦۹٬۸۸۹ ۷٬۱۰۳ أخرى 

 ۱۸٤٬۷٤٤ ۷۷۷٬۷٤۲ 
 

 . طویلة األجل للممتلكات والمنشآت والمعدات والمطالبة بمبالغ مستحقات الضرائببالسلف ) تتعلق بشكل أساسي ۱(
 
 . عاًما  ۱٥الى  ٥ات المقدمة طویلة األجل بشكل أساسي بالدفعات المقدمة لترتیبات الخدمة التي تتراوح مددھا من تتعلق الدفع) ۲(

 
    الدخل ضریبة .۱۹

 

یان  تمثل ضریبة الدخل المبالغ المعترف بھا من قبل الشركات التابعة. فیما یلي المكونات الرئیسیة لمصروف ضریبة الدخل للسنة المدرجة في ب
 رباح أو الخسائر الموحد: األ

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 قطري   لایر  ألف قطري  لایر ألف 

   الحالیة  الدخل ضریبة
 ۳٥۹٬٦۱٦ ٦۰٤٬۰۰۷ الحالیة  الدخل ضریبة تكلفة

 ) ۱۱۷٬۸۰۲( ) ۳۰٬۷٤۲( السابقة  للسنوات الدخل بضریبة  المتعلقة التعدیالت
   

   المؤجلة  الدخل ضریبة
 ) ۳۸٬۷۱٥( ٥۳٬٤۳۲ لمؤقتة ا  الفروق وعكس  بإنشاء المرتبطة 

 ۲۰۳٬۰۹۹ ٦۲٦٬٦۹۷ الموحد  الخسائر أو األرباح بیان في  المتضمنة الدخل ضریبة
 

  یتراوح  للضریبة  الخاضعةوشركة المشروع المشترك    التابعة  الشركات  على  المطبق  الضریبة  معدل.  قطر  دولة  في   الدخل  لضریبة  الشركة  تخضع  ال
.  ضریبیة  ألغراض  للشركات  المحاسبي  الربح  تعدیل  تم  فقد  للسنة،   الضریبیة   النتائج  تحدید  لغرض  ٪).۳۷  إلى٪  ۱۰:  ۲۰۲۰٪ (۳۷و٪  ۱۰  بین

 . والمصروفات الدخل من بكل المتعلقة البنود الضریبیة لألغراض التسویات تشمل
 

ت التابعة. ونظراً لخضوع عملیات المجموعة  تستند التعدیالت على الفھم الحالي للقوانین والتشریعات والممارسات القائمة بكل موقع من مواقع الشركا 
أن یتم توفیر تسویة تفصیلیة بین األرباح المحاسبیة واألرباح الخاضعة للضریبة جنباً إلى   للعدید من التشریعات والتنظیمات الضریبیة، فلیس عملیاً 

إن التسویة بین مصروف  تسویة الرئیسیة التي یمكن تحدیدھا.  جنب مع تفاصیل معدالت الضریبة الفعلیة. نتیجة لذلك، تشتمل التسویة فقط على بنود ال
 للمجموعة كما یلي:  ي معدل الضریبة الفعلي الضریبة وناتج الربح المحاسبي مضروبا ف

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 قطري   لایر  ألف قطري  لایر ألف 

 ۱٬٦۲٥٬۰۲۹ ۱٬٦۷۹٬۳۱۷   الضریبة قبل ربح
 ) ٥٥۹٬٤٥۸( ) ۱٬٥۸۸٬۰۳۷( الشركات  دخل  لضریبة  خضعت ال التي  التابعة والشركات األم الشركة ربح

 ۱٬۰٦٥٬٥۷۱ ۹۱٬۲۸۰ لضریبة دخل الشركة الربح المحاسبي والشركات الحلیفة التي تخضع 
   

 ۱۹۲٬٤٥٦ ۱۳٬۸۲۲ ) ٪۱۸: ۲۰۲۰( ٪۱٥الضریبة المحملة وفقا لمعدل ضریبة الدخل الفعلیة 
   : (خصم) / إضافة

 ) ۲٤٬۰٥۳( ) ۳٤٬۸۹٥( للضریبة  تخضع ال التي  اداتواإلیر مصاریفالتأثیر الضریبي لل
 ۷۹٬۹۳۹ ۲۳٬٦۹۸ بالفعل للضریبة النھائیة الذي یخضع دخل  التأثیر الضریبي لل

التأثیر الضریبي للفروق المؤقتة من الشركات التابعة ذات الخسائر التي ال تتوقع  
 المجموعة استخدامھا حالیًا 

٥٤۷٬٤۳٤ ۹۹٬۳۰۲ 

 ٥٬٦٥۹ ۷٬۱۲۳ مؤقت بسبب اإلیجارات األثر الضریبي للفرق ال
 ) ۲۳٬۳۸۰( ۱٦٬۹۸٦ المؤقتة   الفروق من وغیرھا والمستحقات لبدالتلاألثر الضریبي  

 ۳۲٬٦۰٥ ۲۹٬۸۳۹ صافي  -الك تاألثر الضریبي لإلھ 
 ) ۲٬۹۱۲( - األثر الضریبي للخسائر الضریبیة المرحلة غیر المستغلة 

 ۳٥۹٬٦۱٦ ٦۰٤٬۰۰۷ ) ٪۱۸: ۲۰۲۰( ٪۱٥ي بنسبة الدخل وفقا لمعدل ضریبة الدخل الفعل ضرائب
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 (تتمة)  الدخل ضریبة .۱۹

 
 
 

   الموحد الربح أو الخسارةبیان الموحد  المالي المركز  بیان

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  قطري  لایر ألف قطري   لایر  ألف قطري  لایر ألف  

     
 ۲۰٬٦۲۷ ٤٦٬٦۳٦ ۸٤٬۷۲٤ ۱۳۱٬٤٦۹ ضریبیة  ألغراض الُمعجل  االستھالك
  الدخل مقابل للمقاصة متاحة(خسائر) 

 ) ۳٬٥۳۳( ) ۱٤۸٬۷۰۱( ۲۲٤٬۹۲۹ ٦٥٬۱۲۳ للضریبة  الخاضع المستقبليالدخل 
  الفروق من وغیرھا والمستحقات  البدالت
 ۹٬٦۸۷ ) ۲٥٬٤۳۸( ۲٤٥٬۳٤٥ ۲۳۹٬٥٥۹ المؤقتة 

  تخصیص  على المؤجلة الضریبة أصل
 ۲۳٬۰۱٦ ۲۳٬٤۳۳ ) ۲۹۳٬۰۲۷( ) ۲٦۲٬۷۸٦( الشراء  سعر

 ) ۱۱٬۰۸۲( ٥۰٬٦۳۸ ۷۹٬٦۹٥ ۹٥٬۷٤۲ مطلوبات اإلیجار 
 - - - ۹٦٬٤٤٤ المتعلقة باألصول المحتفظ بھا للبیع 

 ۳۸٬۷۱٥ ) ٥۳٬٤۳۲( - - المؤجلة  الضریبة إیرادات /  (مصروفات)
الضریبة المؤجلة / الدخل   / االتزام أصل

 - - ۳٤۱٬٦٦٦ ۳٦٥٬٥٥۱   بالصافي -الضریبي المؤجل 
 
  

 مؤجلة: ال ةضریبموجودات ال سویةت
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ٦٥۸٬۸٥۱ ٦٤۳٬۱۰٤ ینایر ۱في 
 ۲٬٦٤۹ ) ۸٤٬٤۱۹( السنة  ضریبة دخل مؤجلة خالل

 ۸٬۸۳۰ ) ۲۹۷( الشامل اآلخرضریبة مؤجلة على الدخل  
 - ) ۱۷۱٬٥۱۸( المتعلقة باألصول المحتفظ بھا للبیع 

 ) ۲۷٬۲۲٦( ) ۲۱٬۳۱۹( عملة تعدیل صرف ال
 ٦٤۳٬۱۰٤ ۳٦٥٬٥٥۱ دیسمبر  ۳۱في 

 
 

 المؤجلة:  بةضریمطلوبات التسویة 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ۳٤۰٬٤٦۸ ۳۰۱٬٤۳۸ ینایر ۱في 
 ) ۳٦٬۰٦٦( ) ۳۰٬۹۸۷( إیرادات الضریبة المؤجلة للسنة 

 ) ۱٬٤۲٤( ۳٬۷۰۷ ضریبة مؤجلة على الدخل الشامل اآلخر
 - ) ۲٦۷٬۹٦۲( المتعلقة باألصول المحتفظ بھا للبیع 

 ) ۱٬٥٤۰( ) ٦٬۱۹٦( تعدیل صرف العملة 
 ۳۰۱٬٤۳۸ - دیسمبر  ۳۱في 
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٥۹ 

 

 العقود تكالیف .۲۰
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰* 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ۱۹٦٬۹٥۸ ۱۸۱٬۲۸۷ متداولة 
 ۱٥۱٬٤۳۱ ۱۱۱٬۸۹۷ غیر متداولة 

 ۲۹۳٬۱۸٤ ۳٤۸٬۳۸۹ 
 

 للحصول على تفاصیل بخصوص بعض عملیات إعادة التصنیف.  ٤۸جى الرجوع إلى اإلیضاح * یُر
 

 المخزون  .۲۱
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر   

   
 ۲٤۸٬۰۱۳ ۱٦٥٬٤۸٥ معدات المشتركین

 ۲۱۸٬۳۲۷ ۲۳۷٬۰۱٤ معدات أخرى 
 ۷۱٬۹۷۷ ۸۱٬٥۸۰ الكابالت ومعدات اإلرسال 

   
 ٤۸٤٬۰۷۹ ٥۳۸٬۳۱۷ 

 ) ۱٤۰٬٥۱٥( ) ۱۱۹٬۰۸٥( مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة   ناقصاً:
   
 ۳٦٤٬۹۹٤ ۳۹۷٬۸۰۲ 

 

:  ۲۰۲۰ألف لایر قطري (  ۱٬۸۲۳٬۷۹۱یتم االعتراف بالمخزون المستھلك كمصروف ویدرج ضمن المصروفات التشغیلیة. بلغت ھذه المصروفات  
  ألف لایر قطري). ۱٬٦۳۹٬۳٥٥

 

 خصص المخزون المتقادم وبطئ الحركة: فیما یلي الحركة في م
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   
 ۱۳٦٬۷۹۹ ۱٤۰٬٥۱٥ ینایر ۱في 

 ٤۲٬۰۱۳ ۱٬٤٥۰ مخصص خالل السنة  
 ) ۳۱٬۳۰۰( ) ۱۳٬۰۹۸( مبالغ مشطوبة 

 - ) ۳٬۸۹۹( متعلق بموجودات محتفظ بھا للبیع 
 ) ٦٬۹۹۷( ) ٥٬۸۸۳( تعدیل صرف العملة 

 ۱٤۰٬٥۱٥ ۱۱۹٬۰۸٥ سمبر دی ۳۱في 
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٦۰ 

 
   واألخرى  المدینة التجاریة الذمم .۲۲

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰* 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۲٬۷۸٥٬۹٥۲ ۲٬٤٦۹٬۰٦۷ بعد خصم مخصصات االنخفاض في القیمة   -مدینة تجاریة ذمم 
  بعد خصم مخصصات االنخفاض في القیمة -ذمم مدینة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً  

 فوعات المسبقة والمد
۱٬٥۸۳٬۹٥۳ ۳٬٥۹۰٬۰٦۹ 

 ۷۳٦٬٥٤۲ ٦۷٥٬۱۸٦ بعد خصم مخصصات االنخفاض في القیمة   -إیراد المشترك غیر المفوتر 
 ۱۷۰٬۲٥۱ ۱۲۲٬٦٦۰ بعد خصم مخصصات االنخفاض في القیمة  -موجودات العقد 

 ٥۰۰٬۱۸٤ ٤٤۹٬۸۹۹ بعد خصم مخصصات االنخفاض في القیمة  -المبالغ المستحقة من شركات النقل الدولیة 
 ۱۱٥ - صافي تكالیف التقاعد المدفوعة مقدًما  

 ٥٬۳۰۰٬۷٦٥ ۷٬۷۸۳٬۱۱۳ 
 

 
 للحصول على تفاصیل بخصوص بعض عملیات إعادة التصنیف.   ٤۸* یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 
ألف لایر قطري)    ۱٬۹۷۷٬٤۳٤:  ۲۰۲۰(  ألف لایر قطري  ۱٬۳۷۸٬۳٦٥، انخفضت قیمة الذمم المدینة التجاریّة التي تبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

 وتم رصد مخصص لھا بالكامل. 
 

خسارة االئتمان التاریخیة  یوضح الجدول التالي بیان مخاطر الذمم المدینة التجاریة بناًء على مصفوفة مخصصات المجموعة. ونظًرا ألن الخبرة في  
ات العمالء المختلفة، فإن مخصص الخسارة بناء على حالة التأخر في  للمجموعة ال تظھر بشكل جوھري أنماطا مختلفة للخسارة بالنسبة لقطاع

 السداد ال یتم تمییزه بشكل أكبر بین قاعدة عمالء المجموعة المختلفة المتبقیة. 

 
 

 خر في السداد أیام التأ -ذمم مدینة تجاریة  
ً  ۹۰-٦۰ یوما  ٦۰ - ۳۰ یوما  ۳۰أقل من  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ً  ۳٦٥ - ۹۰ یوما  اإلجمالي  یوما  ۳٦٥من  أكثر یوما

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

      

 ٪ ۳٦ ٪ ٦٥ ٪ ۳۰ ٪ ۱٤ ٪۸ ٪۳ نسبة الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
القیمة الدفتریة عند عدم  إجمالي 
 ۳٬۸٤۷٬٤۳۲   ۱٬٦۷۷٬۳۲۹   ٦۹۸٬۱۳۹   ۱۸۳٬۱۲٦    ۳۳۳٬۸۲۷   ۹٥٥٬۰۱۱  االنتظام 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  
   )۲۰۸٬۷۸۱(    )۲٥٬٥٥٤(    )۲٥٬٦۱۷(    )۳۳٬۲۹۷(  مدى العمر

 
)۱٬۰۸٥٬۱۱٦(   )۱٬۳۷۸٬۳٦٥(   

 ۲٬٤٦۹٬۰٦۷ ٥۹۲٬۲۱۳ ٤۸۹٬۳٥۸ ۱٥۷٬٥۷۲ ۳۰۸٬۲۱۰ ۹۲۱٬۷۱٤ القیمة الدفتریة 
       

 أیام التأخر في السداد  -ذمم مدینة تجاریة  
ً  ۹۰-٦۰ یوما ٦۰ - ۳۰ یوما  ۳۰أقل من  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ً  ۳٦٥-۹۰ یوما  اإلجمالي  یوما ۳٦٥أكثر من  یوما

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

 ٪ ٤۲ ٪ ۷۰ ٪ ۳۲ ٪ ۱۸ ٪۹ ٪٥ نسبة الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
ة الدفتریة عند عدم  القیمإجمالي 
 االنتظام 

 ۱٬۱۱۲٬٤۱٦   ۳٥٤٬۸٦٤   ۱۸٤٬۸۳۳   ۸٦٤٬۳٥٤   ۲٬۲٤٦٬۹۱۹   ٤٬۷٦۳٬۳۸٦  

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  
 مدى العمر

        
)٥۳٬٤۷۷ ( 

        
)۳۳٬۰۰۲ ( 

        
)۳٤٬۱٥٤ ( 

        
)۲۷٤٬٤۱۸ ( 

        
)۱٬٥۸۲٬۳۸۳ ( 

         
)۱٬۹۷۷٬٤۳٤ ( 

 ۲٬۷۸٥٬۹٥۲ ٦٦٤٬٥۳٦ ٥۸۹٬۹۳٦ ۱٥۰٬٦۷۹ ۳۲۱٬۸٦۲ ۱٬۰٥۸٬۹۳۹ ة القیمة الدفتری 
 

 .۳۸ اإلیضاح  في  الخسارة مخصص  واحتساب القیمة  في باالنخفاض  المتعلقة المجموعة سیاسات حول  التفاصیل عرض تم
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   النقد وشبھ النقد .۲۳

 

 تالیة:یتكون النقد وشبھ النقد المدرج في بیان التدفقات النقدیة الموحد من البنود ال
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۱٥٬٦۷۸٬٤۸۸ i ،ii( ۱۱٬٦۷۰٬٤٥٤االنخفاض في القیمة (بعد خصم مخصص  -أرصدة بنكیة ونقد 
   

   ناقصاً: 
 ) iii ( )۳۱۳٬۰۰۰ ( )۱۳۲٬۹٥۳شھور ( ۳ودائع ذات فترات استحقاق ألكثر من 

 ) ٦۸۱٬۲۳۱ ( )۹۳٦٬۰٥۲( ) ivالودائع المقیدة (
 v) ( ۱۰٬٦۷٦٬۲۲۳ ۱٤٬٦۰۹٬٤۸۳دیسمبر  ۳۱النقد وشبھ النقد وفقًا لبیان التدفقات النقدیة الموحد في 

 - ۹٦۸٬۰۸۷ یضاف: النقد والنقد المعادل من األصول المحتفظ بھا للبیع 
 ۱٤٬٦۰۹٬٤۸۳ ۱۱٬٦٤٤٬۳۱۰ دیسمبر  ۳۱النقد والنقد المعادل في 

 
 

)i( ۳٬۱۲۰٬۰۰۰ بعد ثالثة أشھر بقیمةالمستحقة    ودائعال  یةتتضمن األرصدة البنكیة والنقد  ) ألف لایر    ۳٬۳۸۱٬۰۰۰:  ۲۰۲۰ألف لایر قطري
 قطري). ترى المجموعة أن ھذه الودائع قابلة للتحویل بسھولة إلى نقد ویتم االحتفاظ بھا للوفاء بارتباطات قصیرة األجل

 
)ii( لفوریة للمجموعة وكسب فائدة على معدالت الودائع المعنیة والتي تتراوح  دیة ا یتم عمل الودائع لفترات متفاوتة اعتماًدا على المتطلبات النق

 ٪).۱۲٫۳۱٪ إلى ۰٫۰٦: ۲۰۲۰ ٪)۷٫۲۹ إلى٪ ۰٫۱۹من 
 

)iii(  .تم إعادة تصنیف الودائع ذات فترات استحقاق ألكثر من ثالثة أشھر من األرصدة البنكیة والنقد 
 

)iv( ح وإصدار الضمانات المصرفیة المتعلقة بنزاعات تنظیمیة وأغراض أخرى  األرباتوزیعات    دفعاتتتعلق الودائع المقیدة بشكل أساسي ب
بشكل فردي). تخضع ھذه الودائع المقیدة لقیود تنظیمیة و / أو قیود أخرى ، وبالتالي فھي غیر متاحة    جوھریةمختلفة (والتي ال تعتبر  

 لالستخدام العام من قبل المجموعة. 
 

)v(  مانات لتأمین التزامات المجموعة. النقد وشبھ النقد كض یتم استخدام بعض 
 

 معاملة غیر نقدیة 
   .قطري لایر  ألف  ۲٦۰٬۲۲٦ الملموسة  غیر الموجودات على النقدیة غیر اإلضافات بلغت السنة، خالل

 
البنوك تخضع لرقابة شدیدة من قبل البنوك    یتم تقییم األرصدة لدى البنوك على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة لعدم االنتظام نظًرا ألن ھذه 

خسائر  المركزیة في الدول المعنیة. وفقًا لذلك، تقدر المجموعة مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نھایة فترة التقریر بمبلغ یعادل ال
األخذ في االعتبار التجربة    شھًرا. لم تعد أي من األرصدة لدى البنوك في نھایة فترة التقریر متأخرة عن السداد، ومع  ۱۲االئتمانیة المتوقعة لمدة  

لت المجموعة خسارة االنخفاض في     قطري  لایر   ألف   ۳۲٬۱۷۰    بمبلغ   القیمة التاریخیة لعدم االنتظام والتصنیفات االئتمانیة الحالیة للبنوك، فقد سجَّ
  في   لالنخفاض  المجموعة  سیاسات  حول  التفاصیل  عرض  تم).  قطري  لایر  ألف  ٤۰٬۹۲۱:  ۲۰۲۰(  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  في   المنتھیة  السنة  خالل
 .۳۸ اإلیضاح  في  الخسارة مخصص واحتساب القیمة
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 المال  رأس .۲٤

 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  عدد األسھم (باآلالف)  ألف لایر قطري عدد األسھم (باآلالف)  

     

     المصرح بھ 
     ریاالت قطریة للسھم ۱أسھم عادیة بواقع 

 ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ دیسمبر   ۳۱في 
     

     المصدر والمدفوع بالكامل 
     قطریة للسھمریاالت  ۱أسھم عادیة بواقع 

 ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ ۳٬۲۰۳٬۲۰۰ دیسمبر   ۳۱في 
 

   احتیاطیات .۲٥
 

 االحتیاطي القانوني  أ)
٪ من ربح الشركة للسنة إلى االحتیاطي  ۱۰والنظام األساسي للشركة، یجب تحویل    ۲۰۱٥لسنة    ۱۱وفقاً لقانون الشركات التجاریة القطري رقم  

ألف لایر قطري، وھو    ٥٬٤۹٤٬۱۳۷، تم تحویل مبلغ  ۲۰۰۸٪ من رأس المال المصدر. خالل عام  ٥۰ھذه االحتیاطیات إلى  القانوني حتى تصل  
ألف لایر قطري،    ٥٬۹٤۰٬۱٤٥، تم تحویل مبلغ  ۲۰۱۲قانوني. خالل عام  صافي مبلغ عالوة اإلصدار الناتج عن إصدار الحقوق، إلى االحتیاطي ال

 الناتج عن إصدار الحقوق، إلى االحتیاطي القانوني.  وھو صافي مبلغ عالوة اإلصدار
 

 وال یتم توزیع االحتیاطي إال في الظروف المحددة وفقا لقانون الشركات التجاریة القطري والنظام األساسي للشركة. 
 

 القیمة العادلة واحتیاطیات أخرى ب) احتیاطي
وأدوات حقوق الملكیة بالقیمة    - صافي التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة  یتألف احتیاطي القیمة العادلة واالحتیاطیات األخرى من  

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والجزء الفعلي لتحوطات التدفقات النقدیة المؤھلة. 
 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو اآلتي: أدوات حقوق الملكیة بالقیمة -كانت الحركة في احتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ٤٥۱٬۱۰۱ ٤۳۰٬۱۱۱ احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع 
 ) ٤۰٬۱۷٦( ) ۳٦٬٦٥۸( ي تحوط التدفق النقدي احتیاط

 ٤۱۰٬۹۲٥ ۳۹۳٬٤٥۳ دیسمبر   ۳۱في 
 

 احتیاطي منافع الموظفین ج) 
منافع الموظفین. یشتمل احتیاطي منافع الموظفین على    -  ۱۹یتم إنشاء احتیاطي منافع العمل على حساب اعتماد المعیار المحاسبي الدولي رقم  

 لمتعلقة بخطط المنافع المحددة. األرباح (الخسائر) االكتواریة ا 
 

 العمالت األجنبیة   ترجمةد) احتیاطي 
 العملیات األجنبیة في البیانات المالیة. ترجمة العمالت جمیع فروق العملة األجنبیة الناشئة من   ترجمةیتضمن احتیاطي 

 
شركاتھا التابعة امتداًدا لصافي استثمارھا. وبالتالي،    ، تعتبر المجموعة القروض والفوائد المستحقة القبض من إحدى۲۰۲۱سبتمبر    ۱اعتباًرا من  

ي ذلك  ھذه األرصدة یتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر في المعلومات المالیة الموحدة كما فترجمة  فإن فروق الصرف الناتجة عن إعادة  
   التاریخ.

 
 ھـ) احتیاطیات قانونیة أخرى

ت التابعة، یجب تحویل حصة من أرباحھا السنویة ذات الصلة إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع. وفقًا للوائح القانونیة لمختلف الشركا
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٦۳ 

 
   األخرى  المالیة غیر والموجودات  الشھرة قیمة في  االنخفاض خسائر .۲٦

 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 - i( ۲٬۲٥۲٬۱۲٤میانمار (أریُد خسائر االنخفاض في القیمة في  
 ٤۰۷٬۱۸٤ ۱٤۸٬۳٤۰ أخرى 

 ٤۰۷٬۱۸٤ ۲٬٤۰۰٬٤٦٤ اإلجمالي 
 

(i)    میانمار من خالل مقارنة المبلغ    أریدُ   المجموعة بتقییم استثماراتھا فيونتیجة للوضع السیاسي الجاري، قامت    ۲۰۲۱یونیو    ۳۰كما في
وقعات التدفقات النقدیة) بالقیمة الدفتریة لوحدة تكوین النقد. أشارت  القابل لالسترداد (بناًء على حسابات القیمة االستخدامیة المحسوبة باستخدام ت

  ۲٬۲٥۲٫۱ستثمار أقل من قیمتھ الدفتریة ونتیجة لذلك تم عكس تكلفة انخفاض القیمة البالغة  الحسابات المحدثة إلى أن المبلغ القابل لالسترداد لال
 :تجزئة خسارة االنخفاض في القیمة كما یليملیون لایر قطري في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. تمت 

 
 
 

 ۲۰۲۱ 
 قطري  لایر ألف 

  
 ٥۸٥٬۱۹۹ والمعدات  والمنشآت الممتلكات 

 ۱٬۰۸٥٬٦۹۸ األصول غیر الملموسة 
 ٥۸۱٬۲۲۷ حق استخدام األصول 

 ۲٬۲٥۲٬۱۲٤ اإلجمالي 
 

نقدیة المحدثة مؤخراً مع األخذ في االعتبار حالة عدم التأكد  ، قامت المجموعة بمراجعة واعتماد توقعات التدفقات ال۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
ظروف التشغیل األكثر صعوبة وتوقعات نمو اإلیرادات في السوق. في نھایة السنة، بلغ معدل الخصم  الجوھریة التي ال تزال قائمة باإلضافة إلى  

مخاطر في الدولة جنباً إلى جنب مع انخفاض معدل النمو  ٪) لیعكس ال۱۷:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱٪، و۲۱٫٦:  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰٪ (۲۲٫۱المستخدم  
٪) بما یتماشى مع التوقعات الحالیة المنشورة. لم ینتج عن التقییم المراجع  ۷٫٥:  ۲۰۲۰ر  دیسمب  ۳۱٪، و٥٫۸:  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰٪ (٥٫۰النھائي إلى  

 قید المراجعة من قبل اإلدارة.  . إن الوضع متغیر ویتم إبقاؤه۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أي انخفاض إضافي في القیمة كما في  
 

 : الحساسیة  تحلیل
 

  القیمة  انخفاض تكلفة فإن األخرى،   المتغیرات جمیع ثبات مع٪ ۰٫٥ بنسبة  أقل/   أعلى المستخدم  الخصم  معدل كان إذا ، ۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ في
 .  أقلملیون لایر قطري  ۸۸/   أعلى  قطري لایر  ملیون ۸۲ ستكون

 
 المؤجلة  اإلیرادات .۲۷

 
المكتسبة من الخدمات التي سیتم تقدیمھا في الفترات المستقبلیة. وھي تشمل بشكل أساسي اإلیرادات من  ق اإلیرادات المؤجلة باإلیرادات غیر  تتعل

دم فیھ  تخالجزء غیر المستخدم وغیر المستغل من البطاقات المدفوعة مسبقًا المباعة. یتم تأجیل بیع البطاقات المدفوعة مسبقًا حتى الوقت الذي یس
الحیة االئتمان. العمیل وقت البث، أو انتھاء ص
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٦٤ 

 
 والتسھیالت   القروض .۲۸

 
 تم عرضھا في بیان المركز المالي الموحد كالتالي: 

 
2020 2021  

  قطري لایر ألف قطري  لایر ألف
 المتداولة  غیر المطلوبات  

 قرض مضمون   ۲۹٬۷۲٥ ٥۸٬٤۱٥
 قرض بدون ضمان   ۳٬٥۸۲٬٥٥۹ ۹٬۹۲۲٬۲٤۱

 تمویل إسالمي   - ۳۹٦٬۷۰۸
 سندات   ۱٥٬٤۷٦٬۳۸۱ ۱٤٬۰٦٥٬۰۲۱

   ناقًصا: تكالیف تمویل مؤجلة (۱٤٥٬۱۷۸) (۱۱٦٬۸۷۱)
 إجمالي المطلوبات غیر المتداولة  ۱۸٬۹٤۳٬٤۸۷ ۲٤٬۳۲٥٬٥۱٤

   
   المطلوبات المتداولة  

 قرض مضمون   ٤۸٬۸٤٤ ٥۳٬۷۱۳
 قرض بدون ضمان ٦۲٦٬۳۳٦ ۱٬۰۷۱٬۰٦٥

 ل إسالمي تموی - ۳۱٬۳۸۱
 سندات   - ٤٬۰٦۳٬٥۷٥
 المتداولة  المطلوبات إجمالي  ٦۷٥٬۱۸۰ ٥٬۲۱۹٬۷۳٤

   
   ناقًصا: تكالیف تمویل مؤجلة (۳۲٬٥۷۲) (۳۰٬٤٥۱)

 الفوائد المستحقة الدفع  ۱۸۲٬۳٦۰  ۲۷٥٬٤۲٤ 
 الربح المستحق من التزام التمویل اإلسالمي -  ٤٬٥۹٤ 

 إجمالي المتداول  ۸۲٤٬۹٦۸  ٥٬٤٦۹٬۳۰۱ 
 إجمالي القروض والتسھیالت  ۱۹٬۷٦۸٬٤٥٥  ۲۹٬۷۹٤٬۸۱٥ 

 
 

 تتكون تكالیف التمویل المؤجلة من رسوم الترتیب والرسوم المتعلقة األخرى. كانت الحركة في تكالیف التمویل المؤجلة على النحو التالي: 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ۱۸٤٬۹۷۳ ۱٤۷٬۳۲۲ ینایر   ۱في 
 ۳٬٦۱٤ ۷۸٬۳۹٦ إضافات خالل السنة 

 ) ٤۱٬۳۹۸( ) ٤٤٬۲۷٤( )۸تكالیف مطفأة خالل السنة (إیضاح 
 - ) ٤٬۱٦۳( متعلق بمطلوبات محتفظ بھا للبیع 

 ۱۳۳ ٤٦۹ تعدیل صرف العملة 
 ۱٤۷٬۳۲۲ ۱۷۷٬۷٥۰ دیسمبر   ۳۱في 
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٦٥ 

 
 (تتمة)  والتسھیالت  القروض .۲۸

 
سنة االستحقاق  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ معدل   / الفائدة االسمیة  

 الربح 
   النوع   العملة 

قطري   لایر  ألف      ألف لایر قطري 
      

۲٬٦٥۲٬۲۱٥ - 
  یولیو  إلى ۲۰۲۰ مارس

٪۱۱٫۲۰ إلى ۷٫٤۰٪ ۲۰۲۹  سندات  روبیة إندونیسیة  

۱٥٬٤۷٦٬۳۸۱ ۱٥٬٤۷٦٬۳۸۱ 
  ینایر إلى ۲۰۲۱ فبرایر

٪ ٥٫۰۰ إلى ٪۳٫۲٥ ۲۰٤۳  سندات  دوالر أمریكي 

٤۲۸٬۰۸۹ - 
  یولیو   إلى ۲۰۲۰ یونیو

٪ ۱۱٫۲۰ إلى ۸٫۰۰ ۲۰۲۹  روبیة إندونیسیة  
التزام التمویل  

 اإلسالمي 

۱۱۲٬۱۲۸ ۷۸٬٥٦۹ 
  فبرایر  إلى ۲۰۲۰ ینایر

۲۰۲۳ 
  إلى٪ ۳٫۰۰+   لیبور

٦٫۲٥٪  قروض مضمونة  دوالر أمریكي 

۱٬۱۱۱٬٦۸٤ - 
  إلى ۲۰۲۱ دیسمبر

۲۰۲٤ فبرایر ٪۸٫۹٥ إلى ۲٪   قرض بدون ضمان روبیة إندونیسیة  

۱٤۳٬٦٤۰ - 
  نوفمبر إلى ۲۰۲۱ ایوم

۲۰۲۲ 
+   الكویتي المركزي  البنك

۰٫٦۰٪ - ۰٫٦٥٪  قرض بدون ضمان دینار كویتي  

۲۰۲٬۳۹۸ - 
  یولیو  إلى ۲۰۲۰ مارس

٪۱۲ إلى ۹٪ ۲۰۲۱  قرض بدون ضمان كیات میانمار 

۲۰٤٬٦۰٥ ۱۰٥٬۱٥٥ 
  یونیو   إلى ۲۰۲۰ یونیو

۲۰۲٤ 
  تركمانستاني  منات معدل
٪ ۱٫۷٥ إلى٪ ۱٫۱ رض بدون ضمانق دینار تونسي    

۱۸۱٬۹٦۹ ٥۳٬۷۸۱ 
  یولیو إلى ۲۰۲٤ دیسمبر

٪ ٥٫۱٥ إلى ٥٫۰۰٪ ۲۰۲٦  قرض بدون ضمان دینار جزائري  

۹٬۱٤۹٬۰۱۰ ٤٬۰٤۹٬۹٥۹ 
  سبتمبر حتى  فورى

۲۰۲۹ 
  إلى ٪۰٫۸۸+   لیبور

٥٫٦۹٪  قرض بدون ضمان دوالر أمریكي 
۲۹٬٦٦۲٬۱۱۹  ۱۹٬۷٦۳٬۸٤٥     

)۱٤۷٬۳۲۲ ( )۱۷۷٬۷٥۰ (    
یف تمویل  ناقًصا: تكال 

 مؤجلة 
 الفوائد المستحقة الدفع     ۱۸۲٬۳٦۰ ۲۷٥٬٤۲٤

٤٬٥۹٤ -    
من  المستحق  الربح 
 التزام التمویل اإلسالمي 

 اإلجمالي     ۱۹٬۷٦۸٬٤٥٥ ۲۹٬۷۹٤٬۸۱٥
 

)i(  و إعادة  االستفادة من القروض والتسھیالت لألغراض العامة للشركة والتشغیلیة، وتمویل متطلبات رأس المال العامل وسداد أیتم
 تمویل تسھیالت االقتراض الحالیة. 

 

)ii( ل  یتم إدراج السندات في بورصات لندن وأیرلندا وإندونیسیا. بعض السندات مضمونة بشكل غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء من قب
 أریُد ش.م.ق.ع. 

 

)iii(  إندونیسیا. یشمل التمویل اإلسالمي األوراق المالیة الصادرة بموجب برنامج الصكوك االئتمانیة في بورصة 
 

  Reg S/Rule 144Aبإصدار أوراق مالیة ممتازة غیر مضمونة بقیمة ملیار دوالر أمریكي وفق القاعدة    ۲۰۲۱أبریل    ۸قامت المجموعة في  
وعة بموجب  ("األوراق المالیة"). وتولت إصدار األوراق المالیة شركة أریُد إنترناشیونال فایننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكیة كاملة للمجم

ملیارات دوالر أمریكي وتم إدراجھا في سوق ایرلندا لألوراق المالیة. ستكون األوراق    ٥نامجھا العالمي متوسط األجل لألوراق المالیة البالغ  بر
 المالیة مضمونة من قبل أریُد ش.م.ق.ع بشكل غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء.

 

نقطة أساس على سندات    ۱۰۳٫٤٪ سنویًا. تم تسعیر المعاملة بفارق  ۲٫٦۲٥وبقسیمة قدرھا    ۲۰۳۱أبریل    ۸سوف تستحق األوراق المالیة في  
سنوات. تم استخدام صافي عائدات بیع األوراق المالیة لألغراض العامة لشركة أریُد، بما في ذلك إعادة تمویل مدیونیتھا    ۱۰الخزانة األمریكیة لمدة  

 الحالیة. 
 

 .قروض وتسھیالت المجموعةالعادلة لللقیمة  ۳۹راجع إیضاح 
 

ألف لایر   ۲۰٬۹۰۰٬٤۹٦بلغت القیمة العادلة لقروض ودیون المجموعة، والتي تشمل القروض والتسھیالت المدرجة بنسب ثابتة ونسب متغیرة، 
 ألف لایر قطري). ۳۱٬٥۲۸٬۱٦۹: ۲۰۲۰( ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قطري كما في 

 
 تعھدات القروض: 

 : التالي المالي بالعھد االلتزام  المجموعة على سیة،الرئی  القروض تسھیالت شروط  بموجب
 . الدین وإطفاء  واالستھالك والضرائب الفوائد قبل األرباح أضعاف   ٤٫٥ الدین صافي یتجاوز أالّ  •
 

 . التقریر فترة خالل  التعھدات بھذه  المجموعة التزمت
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٦٦ 

 
   الموظفین منافع .۲۹

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر   

 ٤۹۲٬۷۰۷ ٥۰۳٬۸۹٦ فآت نھایة الخدمة للموظفین مكا
 ۲۰۱٬۸۹۷ ۱٥۹٬۰۰۹ * مستحقات الحوافز طویلة األجل على أساس نقاط

 ۱٤۳٬٦۳۸ -  ۲۰۰۳لسنة  ۱۳قانون العمل رقم  -خطة المنافع المحددة للمعاشات التقاعدیة 
 ۲۲٬٥٤۳ - منافع الموظفین األخرى 
 ۸٦۰٬۷۸٥ ٦٦۲٬۹۰٥ إجمالي منافع الموظفین 

الجزء المتداول من المدفوعات القائمة على الحوافز طویلة األجل على أساس نقاط (إیضاح  
۳۱ ( 

 
)۹۰٬۸۱۲ ( )۱۰۳٬٦۲۲ ( 

 ۷٥۷٬۱٦۳ ٥۷۲٬۰۹۳ اإلجمالي 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص منافع الموظفین: 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۸۷٥٬٤۸۷ ۸٦۰٬۷۸٥ ینایر   ۱في 
 - ) ۷٬۸٤٦( تابعة تفكیك شركة 

 ۱۳٥٬۳۸۰ ۱۱۸٬٦٥٥ مخصص خالل السنة  
 ) ۱٦۱٬۳٥٥( ) ۱۸۳٬۱۷۳( مدفوع خالل السنة  
 ٤۰٬۲۱۰ ) ۱۹٬۲۱٤( الدخل الشامل اآلخر 

 - ) ۱۱۸٬٦۹٥( متعلق بمطلوبات محتفظ بھا للبیع 
 ) ۲۸٬۹۳۷( ۱۲٬۳۹۳ تعدیل صرف العملة 

 ۸٦۰٬۷۸٥ ٦٦۲٬۹۰٥ دیسمبر   ۳۱في 

نقاط من خالل تحقیق أھداف أداء معینة  فتریة لاللتزام الناشئ عن المدفوعات القائمة على الحوافز طویلة األجل على أساس  یتم تحدید القیمة الد*
ساس نقاط  وسعر سھم الشركة. كما في تاریخ التقریر، فإن القیمة الدفتریة لاللتزام الناشئ عن المدفوعات القائمة على الحوافز طویلة األجل على أ

 ھا العادلة. تقارب قیمت
 

 األخرى  المتداولة غیر المطلوبات .۳۰
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  قطريألف لایر   

 ٦۹۳٬۳۰۱ ۱٬٦٤۳٬۰۹۲ (i)تكلفة ترخیص مستحقة الدفع  
 ۱۲٤٬٤۱۹ ۱٦۷٬۲۸۸  مخصصات استعادة الموقع

 ۲۱٬٥۱۷ - أرباح مؤجلة  
 ٥۳٬۰۰۲ ۷٦۱٬۷۲٥ (ii)أخرى 

 ۹۱۳٬٥۹۱ ۲٬٥٥۰٬۷٥۳ 
 

)i( االتصاالت في إندونیسیا وسلطنة عمان مقابل رسوم  لیف الترخیص مستحقة الدفع المبالغ المستحقة الدفع إلى منظمي شركات  تمثل تكا
 الترخیص. 

)ii(  .تتضمن "أخرى" بشكل رئیسي مدفوعات المشتریات طویلة األجل الدائنة 
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٦۷ 

 
   واألخرى التجاریة الدائنة الذمم .۳۱

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 قطري   ألف لایر ألف لایر قطري 

   
 ۳٬۹٥۹٬۷۰۳ ۱٬۳۲۸٬۹٤۲ دائنة تجاریة ذمم 

 ٥٬۸۲۳٬۹۹۲ ۸٬۱۲۷٬٥٤٤ ) iالمصروفات المستحقة (
 ۱٬۲۸٦٬٥۳٥ ۱٥۳٬٦۹٦ تكلفة ترخیص مستحقة الدفع 

 ٥۱٤٬٦۸۹ ٤۸۲٬۲۸٥ ) iiبالصافي ( -مبالغ مستحقة من شركات النقل الدولیة  
 ۱۳٦٬٤٥۷ ۱۱۰٬٥۳۱ القیمة العادلة السالبة لألدوات المشتقة  

 ۱۰۳٬٦۲۲ ۹۰٬۸۱۲ )۲۹المدفوعات القائمة على الحوافز طویلة األجل على أساس نقاط (إیضاح 
 ۱٤٥٬٥٦۷ ۱٥٥٬۸٤۱ أرباح مستحقة الدفع 

 ۱٬۰٥۹٬٤٦٥ ۷۹٦٬۹٥۷ ذمم دائنة أخرى  
 ۸٬۹٤۳٬۰٥٦ ۱٥٬۳۳۳٬٥۸۲ 

 
)i( إیضاح   والضریبیة القانونیة القضایا  مخصص ذلك  في  بما والرأسمالیة التشغیلیة النفقات استحقاق من أساسي  بشكل ھذا  یتكون)۳۷ .( 
)ii( عند   فقط  المعروض  الصافي  والمبلغ  الدولیة  النقل   شركات  من  المستحقة  المبالغ   مقابل  الدولیة  النقل لشركات المستحقة  المبالغ  مقاصة  تتم  

  بیع  أو  الصافي  أساس   على   لتسویةل  نیة  ھناك  ویكون  المحتسبة  المبالغ  بمقاصة  المجموعة  لدى  النفاذ  واجب   حالي   قانوني  حق  وجود
 .  الوقت  نفس  في المطلوبات وتسویة األصل

  
 اإلیجار  مطلوبات .۳۲

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ٦٬٦٤۹٬۳۰۳ ۷٬۳٦۰٬٤۰۳ ینایر ۱في 
 - ) ۱۱۸٬٤۸۷( شركة تابعة   إالغاء

 ۱٬۸٥۸٬٥٥٥ ۲٬٥۹۸٬٤۹٦ إضافات خالل السنة 
 ٥٤۱٬۱٥۹ ٦۳۸٬٦۳۹ مطلوبات اإلیجار مصروفات فوائد على 

 ) ۱٬۲۸۰٬٤۸۱( ) ۱٬۰۸٤٬۲٥٤( عناصر دفعات اإلیجار األساسیة 
 ) ۳٥۱٬٦۸۲( ) ٥٥٥٬٦۸۷( دفع جزء الفائدة اللتزام اإلیجار

 ) ۳٥٬۹۰۱( ) ۱۳٤٬۲۲۲( تخفیض عند اإلنھاء المبكر 
 - ) ٤٬۳۳٦٬۹۷٤( متعلق بمطلوبات محتفظ بھا للبیع 

 ) ۲۰٬٥٥۰( ) ۱۸۰٬۷۳۸( تعدیالت صرف العملة 
 ۷٬۳٦۰٬٤۰۳ ٤٬۱۸۷٬۱۷٦ دیسمبر  ۳۱في 

   
 ٦٬۲٦۳٬۹٤۰ ۳٬٥٥۷٬٦۰۷ جزء غیر متداول 

 ۱٬۰۹٦٬٤٦۳ ٦۲۹٬٥٦۹ جزء متداول 
 ٤٬۱۸۷٬۱۷٦ ۷٬۳٦۰٬٤۰۳ 

 
 مجموعة. جوھریة فیما یتعلق بمطلوبات اإلیجار. تتم مراقبة مطلوبات اإلیجار من قبل إدارة خزینة الال تواجھ المجموعة مخاطر سیولة 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

            تحلیل االستحقاق 
 ۱٬٦٤۷٬۱۸۸ ۸۸۹٬۷۲٥ أقل من سنة 

 ٤٬۹۳۱٬۹۳۰ ۳٬۰٥۸٬٦۸۹ سنوات  ٥أكثر من سنة وأقل من 
 ۳٬٦۰۳٬۲٤٥ ۱٬٦۰٤٬۳۹۰ سنوات  ٥أكثر من 

 ) ۲٬۸۲۱٬۹٦۰( ) ۱٬۳٦٥٬٦۲۸( ناقصا: تكلفة تمویل غیر مكتسبة 
 ٤٬۱۸۷٬۱۷٦ ۷٬۳٦۰٬٤۰۳ 
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٦۸ 

 
 العقد  مطلوبات .۳۳

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   

 ۱۹۲٬٤٥٦ ٤٦٬۷٤۸ متداولة 

 ۸٬۲٤۷ ۹٬۹۷۲ غیر متداولة 
 ٥٦٬۷۲۰ ۲۰۰٬۷۰۳ 

 
)i(   الوالء ھذه توفر منافع للعمالء  ینشأ التزام العقد بشكل رئیسي فیما یتعلق بنظام نقاط والء العمالء للمجموعة ("نقاط الوالء"). حیث أن نقاط

منفصل. من المتوقع أن تتحقق اإلیرادات المتعلقة  لن یحصلوا علیھا دون إبرام عقد شراء، فإن الوعد بتقدیم نقاط والء للعمیل ھو التزام أداء  
 بالتزامات األداء غیر المستوفاة أو التي تم الوفاء بھا جزئیًا في غضون عامین من تاریخ التقریر. 

 
   یكن ھناك تغیرات جوھریة في أرصدة مطلوبات العقد خالل فترة التقریر. لم

 
   األرباح توزیعات .۳٤

 
 المدفوعة والمقترحة توزیعات األرباح 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

   التوزیعات المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل السنة 
لسنة   نھائیة  أرباح  سھم    ۰٫۲٥قیمة  ب  ۲۰۲۰توزیعات  لكل  قطري  لایر 

 ۸۰۰٬۸۰۰ ۸۰۰٬۸۰۰ لایر قطري لكل سھم)  ۰٫۲٥: ۲۰۱۹(
   

 مقترحة لالعتماد في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة  
   دیسمبر) ۳۱(غیر معترف بھ كالتزام كما في 

   قطري لكل سھم لایر  ۰٫۳۰ بقیمة ۲۰۲۱أرباح نھائیة لسنة  توزیعات
 ۸۰۰٬۸۰۰ ۹٦۰٬۹٦۰ ي للسھم) لایر قطر ۰٫۲٥: ۲۰۲۰(

   
 المقترحة العتمادھا رسمیاً في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة. سوف یتم تقدیم توزیعات األرباح النھائیة 

 
 المشتقة  المالیة األدوات .۳٥

 

 المشتقات غیر المصنفة كأدوات تحوط 
  ومخاطر  العمالت  معامالت  مخاطر  بعض  إلدارة  الفائدة  أسعار  ومبادالت  جلةاآل  العمالت  وعقود  المختلفة  العمالت  مبادالت  عقود  المجموعة  تستخدم
 : مشتقة  مالیة كأدوات  عنھا المحاسبة ویتم االستثمار  تحوطات صافي أو  عادلة قیمة أو  نقدي  كتدفق مصنفة  لیست العقود  ھذه.  الفائدة أسعار

 
 القیم االسمیة  
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ۳٦٬٤۱٥ - مبادالت العمالت المختلفة 
 ٤۷۳٬۷۳٤ ٥٥٬۰۳۲ عقود العمالت اآلجلة 

 ۳۰٥٬٦۰۹ ۳۰٥٬۲۳۱ القیمة العادلة  مشتقات 
 ۳٦۰٬۲٦۳ ۸۱٥٬۷٥۸ 
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٦۹ 

 
 (تتمة)  المشتقة المالیة األدوات .۳٥

 
 

 القیم العادلة  
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ت مشتقة مطلوبا موجودات مشتقة  مطلوبات مشتقة  موجودات مشتقة  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
     
     

 ۳٬۲۲۰ - - - مبادالت العمالت المختلفة 
 ۲۹٬٦۹۱ - ۹۹۱ - عقود العمالت اآلجلة 
 ۹۳٬۷٤۰ - ۱۰٦٬۰۳۷  -   مشتقات القیمة العادلة

 -  ۰۲۸٬۷۱۰ - ۱۲٦٬٦٥۱ 
 

عقود مبادلة سعر الفائدة مبرمة بھدف الحد من قروضھا ألجل بسعر الفائدة المتغیر وعقود العمالت    ، كان لدى المجموعة۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
 اآلجلة التي تحد بشكل فعال من التغییر في سعر الصرف لمعاملة مستقبلیة.   

 
 ع القیم االسمیة: النقدیة میوضح الجدول أدناه القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات 

 المبالغ النظریة  مشتقة   موجودات مشتقة  مطلوبات 
 قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف قطري  لایر ألف 

    ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 ۲۱۸٬٤۹۰ - ۳٬٥۰۳ عقود مبادلة أسعار الفائدة 

    ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 ۳۲۷٬۷۳٥ - ۹٬۸۰٦ عقود مبادلة أسعار الفائدة 

 
  التشغیلي اإلیجار عقود ترتیبات .۳٦

 ي: في تاریخ بیان المركز المالي، لدى الشركة ارتباطات قائمة بموجب عقود إیجار تشغیلي غیر قابلة لإللغاء، والتي تستحق على النحو التال

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

جل وعقود  یتعلق بعقود اإلیجار قصیرة األلحد األدنى من مدفوعات اإلیجار المستقبلیة فیما  ا
۷٦٤۲٤٬ دیسمبر ۳۱اإلیجار منخفضة القیمة كما في   ٤۸٬۳۱۹ 

، تم تحدید ودراسة بعض ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلي. تتعلق عقود اإلیجار بعقود إیجار  ۱٦عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 القیمة.قصیرة األجل وعقود إیجار منخفضة 
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۷۰ 

 
 والدعاوى  الطارئة مطلوباتوال االرتباطات .۳۷

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 قطري  لایر  ألف قطري لایر ألف 

 -  مالیة   ارتباطات النفقات الرأس
المالیة ولكن لم ترصد  النفقات الرأسمالیة التقدیریة التي تم التعاقد علیھا في نھایة سنة التقریر  

 لھا مخصصات 
 

۲٬۲۲۳٬۰۹۰ ۲٬٦٤۲٬۷٤۹ 
 ۲۰٦٬۱۹۰ ۲۲۱٬۹۲۷ خطابات اعتماد 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 قطري  لایر  ألف قطري لایر ألف 
   المطلوبات المحتملة 

 ۷٦۰٬۱۷۰ ۹۳۷٬٤۰۱ خطابات الضمان 
 ۲٥٬۹۷۸ ۱٥٬۸۲۲ مطالبات ضد المجموعة لم یعترف بھا كدیون

 والمطالبات التقاضي  
ھا االعتیادي. ال تعتقد المجموعة أن تسویة ھذه  تُعد المجموعة من وقت آلخر طرفاً في إجراءات قانونیة مختلفة ومطالبات تنشأ في سیاق أعمال

العملیات، باستثناء ما ھو  اإلجراءات القانونیة والمطالبات سیكون لھا، بصورة فردیة أو مجتمعة، تأثیر سلبي جوھري على وضعھا المالي أو نتائج 
 مذكور أدناه. 

  
سا   ءة استخدام ترددات الرادیو الدعاوى المرفوعة ضد شركة بي تي إندوسات میجا میدیا المتعلقة بإ

میجا   إندوسات  تي  بي  فساد ضد شركة  دعاوى  في  التحقیق  ("المكتب")  جاكرتا  في  العام  المدعي  مكتب  بدأ  سابقاً،  عنھ  اإلفصاح  تم  میدیا  كما 
موعة، بتھمة االستخدام  لشركة بي تي إندوسات تي بي كي، وھي شركة تابعة للمج  ٪۹۹("إندوسات میجا میدیا")، وھي شركة تابعة مملوكة بنسبة  

وسات  ، فرضت محكمة الفساد في إندونیسیا غرامة على إند۲۰۱۳یولیو    ۸غیر القانوني لتوزیعات تردد موجة رادیو تم منحھا لشركة إندوسات. في  
إلندوسات میجا میدیا ومكتب    میجا میدیا في دعوى ذات صلة ضد الرئیس التنفیذي السابق إلندوسات میجا میدیا. قدم كل من الرئیس التنفیذي السابق

المحكمة العلیا قد  والذي أكد أن    ۲۰۱٥المدعي العام استئنافًا لدى المحكمة العلیا في جاكرتا. تم استالم حكم مكتوب من المحكمة العلیا في ینایر  
  ٤۷٤رامة ضد إندوسات میجا میدیا البالغة  أیدت عقوبة السجن لثمان سنوات على الرئیس التنفیذي السابق إلندوسات میجا میدیا وأنھ تم تأكید الغ

أو مراجعات قضائیة على  /ملیون دوالر أمریكي). قدم الرئیس التنفیذي السابق إلندوسات میجا میدیا والشركة، طعوناً و  ۱۳۰ملیون لایر قطري (
،  ۲۰۲۱نوفمبر    ۱٦یة في السنوات السابقة. في  مر السنین، وخسرت جمیعھا. وبناًء علیھ، فإن إندوسات میجا میدیا قد كونت مخصصاً بالكامل للقض

. في الوقت الذي تم  ۲۰۲۱دیسمبر    ۸حجز مكتب المدعي العام على موجودات إندوسات میجا میدیا وُوضعت الشركة في حالة تصفیة طوعیة في  
لي إلغاء توحید إندوسات میجا میدیا من ھذا  فیھ تعیین المصفي، تم اعتبار إندوسات (والمجموعة) فاقدین للسیطرة على إندوسات میجا میدیا وبالتا

بعد إجراءات التصفیة ألن  التاریخ. توصلت إندوسات والمجموعة، بدعم من مستشاریھم القانونیین الخارجیین، إلى أنھ ال یوجد تعرض للمجموعة  
 المطالبة تتعلق فقط بإندوسات میجا میدیا.

 إشعارات الطلب الضریبي ضد إندوسات أُریدُ 

في   الضرائب  كما  جھاز  قبل  من  الضریبي  الربط  إلشعارات  للمجموعة، خاضعة  التابعة  الشركات  إحدى  أریُد،  إندوسات  كانت  التقریر،  تاریخ 
القی إلى   ۲۰۰۷ملیون لایر قطري ومطالبات ضریبة الشركات من    ۹۸بمبلغ    ۲۰۱۸إلى    ۲۰۰۹مة المضافة من  اإلندونیسي لمطالبات ضریبة 

ملیون لایر قطري. قامت المجموعة   ٥۲۳بمبلغ  ۲۰۱۹-۲۰۱۲ قطري ومطالبات ضریبة االستقطاع من المنبع من ملیون لایر ٤۳٤بمبلغ  ۲۰۱۸
 قطري فیما یتعلق بھذه األمور ولقد تضمنت المطلوبات المحتملة عندما تعتبر التدفقات  ملیون لایر   ۲۳٦بتطبیق حكمھا واالعتراف بمخصصات تبلغ  

 ة. الصادرة ممكنة ولكن لیست محتمل

  إشعارات المطالبة الضریبیة ضد آسیا سیل

)، تخضع إلشعار مطالبة  كما في تاریخ التقریر، كانت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وھي شركة آسیا سیل لالتصاالت ش.م.خ ("آسیا سیل" 
  ۱۱۸مبلغ    ۲۰۰۸ملیون لایر قطري، وسنة    ۲۲٥بمبلغ    ۲۰۰۷إلى    ۲۰۰٤ضریبیة من قبل الھیئة العامة للضرائب، العراق ("الھیئة") للسنوات من  

 ۲۰۱۷سنة  ملیون لایر قطري، و  ۱٥۲مبلغ    ۲۰۱٦-۲۰۱٥ملیون لایر قطري، وللسنتین    ۲۰٥مبلغ    ۲۰۱۰-۲۰۰۹ملیون لایر قطري، وللسنتین  
لمطالبات. في الربع األول  ملیون لایر قطري. وقد قدمت آسیا سیل اعتراضاً على كل من ھذه ا   ۱٦مبلغ    ۲۰۱۹ملیون لایر قطري، وسنة    ۹۰مبلغ  
  في محكمة النقض العراقیة. ۲۰۱۰إلى  ۲۰۰٤، خسرت آسیا سیل االستئناف المقدم ضد المطالبات الضریبیة للسنوات من ۲۰۲۱من 

- ۲۰۱٥لسنوات  ، قبلت سلطات الضرائب العراقیة جزئیاً المطالبة الضریبیة ل۲۰۲۱دفع المطالبات بالكامل وإغالقھا. في الربع الثاني من سنة  تم  
یة  بملیون لایر قطري یمكن استخدامھ مقابل دفع الضرائب في المستقبل. وقبلت آسیا سیل المطالبة الضری   ۸٥وأصدرت اعتماداً ضریبیاً بقیمة    ۲۰۱۷
وھریة لم یتم  ، لم یعد ھناك أي تعرضات ضریبیة ج۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر قطري وأغلقتھا. نتیجة لذلك، كما في    ۱٦البالغة    ۲۰۱۹لسنة  

 حلھا لشركة آسیا سیل. 
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  ) تتمة ( والدعاوى الطارئة والمطلوبات االرتباطات .۳۷

 
سیا سیل فیما   یتعلق بالرسوم التنظیمیة الدعاوى المرفوعة ضد آ

 
ً ("الھیئة")    واالتصاالت   اإلعالم  ھیئة   أصدرت،  ۲۰۱٤  یونیو  ۱۰  في   رأس  في  األسھم  كیةبمل  یتعلق  فیما   الشركة   ھیكل   بأن  الشركة   یخطر  خطابا

ً   تنظیمیة،   كرسوم  إیراداتھا  إجمالي  من٪  ۱٥  لدفع  عراقیة  كشركة  الترخیص  بمتطلبات  یفي   ال  مالھا   من  بدالً   الھیئة  وطالبت  الترخیص  التفاقیة  وفقا
ً   النزاع  یزال  ال  حین  وفي،  ۲۰۲۱  سنة  خالل٪.  ۱۸  بنسبة  ذلك   التنظیمیة   الرسوم  مبلغ  لكام  الھیئة،   من  بطلب  سیل،   آسیا  أودعت  األمر،   في  قائما
  كامل   مخصص  بتكوین  سیل  آسیا  قامت ).  أمریكي  دوالر  ملیون  ۲۹۱(   قطري  لایر  ملیون  ۱٬۰٦۰  والبالغة  ۲۰۲۰  دیسمبر  حتى  الفترة  یغطي  الذي

  یتم حتى) ریكيأم دوالر ملیون ۲۳( قطري لایر ملیون ۸۳ بمبلغ ۲۰۲۱ دیسمبر إلى ۲۰۲۱ ینایر من للفترة اإلضافیة الترخیص رسوم من٪ ۳ لـ
 . القضیة حل

 
شاملة  سیا سیل فیما یتعلق برسوم الخدمات ال  الدعاوى المرفوعة ضد آ

 
، أصدرت ھیئة اإلعالم واالتصاالت ("الھیئة") خطابات إلخطار آسیا سیل والمشغّلین األخرین في العراق تطلب منھم االحتفاظ  ۲۰۱۷دیسمبر    ۷في  

یھا  ستثناء تكلفة الربط البیني المحلي) كرسوم خدمة شاملة ("الرسوم"). امتثلت آسیا سیل لطلب الھیئة ولد(با  ۲۰۱۷٪ من إیراداتھم لسنة  ۱٫٥بنسبة  
، تلقت آسیا سیل  ۲۰۱۸ملیون دوالر أمریكي). في سنة    ٤۹٫۱ملیون لایر قطري (  ۱۹۷٫۳تبلغ    ۲۰۱۹إلى    ۲۰۱۷مخصص كامل للسنوات من  

الذي یطلب منھا تخصیص   الثاني  الترخیص (  ٪ من۱٫٥الخطاب  لفترة  الثانیة  الذكرى  الشاملة من نھایة  الخدمات  ). تقدر اإلدارة  ۲۰۰۹رسوم 
ملیون دوالر أمریكي). رفضت آسیا سیل التطبیق بأثر رجعي    ۱۹۰ملیون لایر قطري (  ٦۹۱ي فیما یتعلق بھذا الطلب بحوالي  التعرض اإلضاف

، فاز المشغل  ۲۰۲۱ق نزاعاً ضد قرار الھیئة لدى لجنة استماع الھیئة. في فبرایر  للرسوم على أساس أنھ غیر قانوني. بدأ مشغل آخر في العرا 
یث ذكرت لجنة االستئناف أن الھیئة لیس لھا الحق في فرض تطبیق بأثر رجعي للرسوم الجدیدة. نتیجة لذلك، بدأت آسیا سیل  بالنزاع مع الھیئة ح

ع الھیئة. وبناًء على ذلك، فإن آسیا سیل واثقة من تحقیق نتیجة ناجحة في قضیتھم  إجراءات النزاع الخاصة بھا لدى لجنة سما  ۲۰۲۱في مارس  
 التي نجحت بالفعل، وبالتالي لم تسجل أي مخصص لھذه المسألة.  بالنظر إلى السابقة 

 فلسطین   الدعوى ضد أُریدُ 

 ۲۹۱الثانیة من رسوم الحصول على الترخیص البالغة    ، أصدرت الھیئة التنظیمیة خطاباً إلخطار أُرید فلسطین بدفع الدفعة۲۰۱۷أكتوبر    ۲۳في  
ألف مشترك. یحدد الترخیص    ۷۰۰نظًرا لحقیقة أن عدد المشتركین في أُرید فلسطین وصل إلى  ملیون دوالر أمریكي)    ۸۰ملیون لایر قطري (

   تركي أُرید فلسطین إلى ملیون مشترك.ملیون دوالر أمریكي) عندما یصل عدد مش ۱۳٤ملیون لایر قطري ( ٤۸۸دفعة ثالثة للترخیص بقیمة 

 ۲۱٤ملیون لایر قطري ( ۷۸۱، أصدر وزیر المالیة ووزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات خطاباً یخطر أُرید فلسطین بدفع ۲۰۱۹في سبتمبر 
  ۳Gو  ۲Gن الثانیة والثالثة لتخصیص طیف  ملیون دوالر أمریكي) وذلك عن الدفعتین الثانیة والثالثة المتبقیتین من رسوم الترخیص. تخضع الدفعتا

 والتشغیل الفعلي لھذه الخدمات في الضفة الغربیة وقطاع غزة. 

ملیون دوالر أمریكي) لھذه المطالبات. ترى اإلدارة، بدعم من    ٤٤٫۸ملیون لایر قطري (  ۱٦۳طبقت اإلدارة حكمھا وكّونت مخصصات بمبلغ  
 ھذه الدعاوى.  فلسطین لدیھا أسباب قویة للمرافعة في مستشاریھا القانونیین الخارجیین، أن أریدُ 

 الجزائر البنك المركزي الجزائري ضد أُریدُ 

، أجرى البنك المركزي الجزائري مراجعة للتحویالت المالیة الُرید الجزائر خارج الجزائر وصرف العمالت. تزعم المراجعة  ۲۰۱٦في أواخر سنة  
، بدأ  ۲۰۱۸. وفقاً لذلك، في دیسمبر  ۲۰۱٤-۲۰۱۳جنبیة خالل  لوائح تحویل األموال وصرف العمالت األأن أُرید الجزائر قد ارتكبت انتھاكات ل 

قضیة جنح ضد أُرید الجزائر فیما    ۱٤مكتب المدعي العام في الجزائر مع وزارة المالیة الجزائریة تحقیقاً جنائیاً ضد أُرید الجزائر. ویشمل التحقیق  
إعادة األموال إلى الوطن دون االمتثال لعملیات البنك المركزي. حكمت  اب البنكي للتصدیر للشركة والتجول في  یتعلق بتحویل األموال من الحس

   ملیون دوالر أمریكي) كغرامات وتعویضات. ۸۰ملیون لایر قطري ( ۲۹۱محكمة الجنایات على الشركة بدفع ما مجموعھ 

ب البنكي للتصدیر. استأنفت الشركة القرار  ن دوالر أمریكي) تتعلق بمخالفات الحساملیو  ۷٫۸ملیون لایر قطري (  ۲٥قدمت الشركة مخصص بقیمة  
 أمام محكمة النقض. 

،  ۲۰۲۰ملیون دوالر أمریكي) بقضیة التجول في إعادة األموال إلى الوطن. خالل سنة    ۷۳ملیون لایر قطري (  ۲٦٦یتعلق صافي التعرض البالغ   
نوني خارجي، أنھا ستفوز على األرجح بالقضیة في المحكمة العلیا.  لعلیا. تعتقد اإلدارة، مدعومة برأي قااستأنفت الشركة القضیة أمام المحكمة ا 

 ونتیجة لذلك، لم تخصص الشركة شیئاً عن ھذا التعرض. 
 

 . )۳۱تعرض المجموعة المخصصات المعترف بھا للتعرضات القانونیة والضریبیة ضمن الذمم الدائنة التجاریة واألخرى (إیضاح 
 

 أمور أخرى

، كان ھناك عدد من النزاعات القانونیة والتنظیمیة والضریبیة الجاریة في العدید  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱األمور المذكورة أعاله، كما في  باإلضافة إلى  
قت المجموعة حكمھا وقامت  من الكیانات التشغیلیة للمجموعة، وقد ال تكون نتیجتھا في صالح المجموعة وال یعتبر أٌي منھا جوھریاً بشكل منفرد. طب 

ات الصادرة  العتراف بالمطلوبات بناًء على ما إذا كانت المبالغ اإلضافیة ستكون مستحقة الدفع ولقد تضمنت المطلوبات المحتملة عندما تعتبر التدفقبا
 ممكنة ولكن لیست محتملة. 
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   المالیة المخاطر إدارة .۳۸

 األھداف والسیاسات 

للمجموعة، بخالف المشتقات، على الدیون والقروض وعقود اإلیجار التمویلي والذمم الدائنة التجاریة. الغرض  األساسیة    تشتمل المطلوبات المالیة
الذمم    األساسي لھذه المطلوبات المالیة ھو الحصول على المزید من التمویل لعملیات المجموعة. لدى المجموعة العدید من الموجودات المالیة مثل

 ارات والنقد والودائع قصیرة األجل والتي تنشأ مباشرة من عملیاتھا. ة واالستثمالمدینة التجاری
 

جلة.  تقوم المجموعة بإبرام صفقات للمشتقات؛ تتمثل بشكل أساسي في عقود مبادلة معدالت الفائدة ومبادالت العمالت المختلفة وعقود العملة اآل
  الناتجة من عملیات المجموعة ومصادر تمویلھا. والھدف من ذلك ھو إدارة مخاطر معدل الفائدة والعمالت

  
م مجلس  إن المخاطر الرئیسیة الناشئة من األدوات المالیة للمجموعة ھي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة والمخاطر التشغیلیة. یقو

 تلخص فیما یلي: تاإلدارة بمراجعة السیاسات والموافقة علیھا بغرض إدارة كل من ھذه المخاطر، والتي  

  مخاطر السوق
ح تتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثیر تغیرات األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم على رب

إدارة التعرض لمخاطر السوق    وحقوق الملكیة بالمجموعة أو على قیمة األدوات المالیة الخاصة بالمجموعة. والھدف من إدارة مخاطر السوق ھو
 والسیطرة علیھا ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظیم العائد. 

 مخاطر أسعار الفائدة 

المالیة  تشتمل الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك والقروض المدینة واالستثمارات 
من خالل الدخل الشامل اآلخر والقروض الدائنة والقروض. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في أسعار الفائدة في    ة المقاسة بالقیمة العادل

استحقاقھا    السوق یتعلق بشكل أساسي بالموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة متغیرة وأدوات فائدة ثابتة التي تبلغ فترات
  نھایة سنة التقریر المالي. ثالثة أشھر من

 

لمجموعة  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الفائدة من خالل محفظة متوازنة من التزامات معدل الفائدة الثابت والمتغیر. وإلدارة ذلك، تبرم ا 
فارق بین قیم سعر الفائدة بسعر متغیر  لعقود مبادلة أسعار الفائدة، حیث توافق المجموعة على مبادلة، وبموجبھا وافقت المجموعة على مبادلة ا 

للتحوط   المبادالت مصممة  إن عقود  المتفق علیھا.  القیم األساسیة االسمیة  إلى  یتم حسابھا عبر الرجوع  من  وثابت، خالل فترات محددة، والتي 
الدین األساسي. في   ً   نسبتھدة ،فإن ما  ئ، بعد األخذ بعین االعتبار تأثیر مبادالت أسعار الفا۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱التزامات  من قروض    ٪۸۳  تقریبا

   ٪).٦۸: ۲۰۲۰المجموعة ھي على أساس سعر فائدة ثابت (
 

  ۲٥وحقوق الملكیة الموحد للتغیرات المحتملة في أسعار الفائدة بشكل معقول بمقدار  الموحدیوضح الجدول التالي حساسیة بیان األرباح أو الخسائر
التغیرات  الموحد  ألخرى ثابتة. تتمثل حساسیة بیان األرباح أو الخسائر  نقطة أساس مع بقاء جمیع المتغیرات ا  تأثیر  وحقوق الملكیة الموحد في 

دیسمبر. ومن المتوقع أن   ۳۱لمعدل المتغیر للموجودات والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا في  المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، على أساس ا
 الفائدة مساویاً ومعاكسا لتأثیر الزیادة المعروضة.  یكون تأثیر االنخفاض في أسعار

 
التأثیر على بیان   

األرباح أو الخسائر  
 الموحد 

التأثیر على بیان  
التغیرات في حقوق  

 الملكیة الموحد 
 نقطة أساس  ۲٥+  نقطة أساس  ۲٥+  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 - ) ۷٬۳٥۳( لیبور بالدوالر األمریكي

 - ) ۳٬۹۷۳( أخرى
   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 - ) ۱۹٬۸٤۸( لیبور بالدوالر األمریكي
 - ) ۳٬۹۷۳( أخرى

 

والمخرجات من مجموعات العمل الصناعیة المختلفة التي تدیر التحول إلى مؤشرات الفائدة المرجعي  قامت المجموعة بمراقبة السوق عن كثب  
، لن تضطر إلقناع أو إلزام البنوك لتقدیم  ۲۰۲۱عن منظمي إیبور. لقد أوضح المنظمون أنھ في نھایة  الجدیدة. وھذا یشمل اإلعالنات الصادرة  

 إیبور. 
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 (تتمة)   المالیة المخاطر إدارة .۳۸
 

 مخاطر العمالت األجنبیة 

داة المالیة بسبب المتغیرات في أسعار صرف  تتمثل مخاطر سعر صرف العملة في مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لأل
ة المجموعة التشغیلیة وصافي استثمار المجموعة في  العملة. إن تعرض المجموعة لخطر التغیرات في أسعار الصرف تتعلق بصورة أساسیة بأنشط

 الشركات التابعة األجنبیة. 

 ألجنبیة. كان لدى المجموعة صافي التعرضات الھامة التالیة المقّومة بالعمالت ا 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 موجودات (مطلوبات) 
موجودات  
 (مطلوبات) 

   
 ۲۱٬۹۷۹ ۲۲٬٤۳٤ دینار كویتي 

 ) ۲٬۹۸۷٬۱۱۰( ) ۲٬۸۸٦٬۱۸۱(   دوالر أمریكي
 ٥٥٬۰۱۹ ٦۷٬٦٤۰ یورو

 ۸٬۹٤۷ ۱٬۱٦۹ جنیھ إسترلیني 
 ۸٬۸٤۸ ۹٬۰۱۳ دینار جزائري 

 ۱۲٤٬٦۸٤ - كیات میانماري
 ) ۸۱٬۳۸۷( ۱۸٬٥۸۲ أخرى

 

 

معقول محتمل في العمالت التالیة مقابل اللایر القطري، مع  یوضح الجدول التالي حساسیة بیان األرباح أو الخسائر وحقوق الملكیة الموحد لتغیر  
لنقدیة وحقوق ملكیة المجموعة على  ثبات جمیع المتغیرات األخرى ألرباح المجموعة بسبب التغیرات في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات ا

  حساب ترجمة الشركات التابعة األجنبیة.
 

 العمالت من المتوقع أن یكون مساویاً ومقابالً لتأثیر الزیادة حسبما ھو موضح: إن تأثیر االنخفاض في أسعار صرف 
  

 األثر على الربح أو الخسارة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
  +۱۰٪  +۱۰٪ 
 قطري ألف لایر   ألف لایر قطري 
   

 ۲٬۱۹۸ ۲٬۲٤۳ دینار كویتي 
 ) ۲۹۸٬۷۱۱( ) ۲۸٦٬٦۱۸(   دوالر أمریكي

 ٥٬٥۰۲ ٦٬۷٦٤   الیورو
 ۸۹٥ ۱۱۷  جنیھ إسترلیني 
 ۸۸٥ ۹۰۱ دینار جزائري 

 ۱۲٬٤٦۸ - كیات میانماري
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۷٤ 

 (تتمة)   المالیة المخاطر إدارة .۳۸
 

 مخاطر أسعار حقوق الملكیة 
االستثمارات التي تحتفظ بھا المجموعة والمصنفة إما  ري لمخاطر أسعار حقوق الملكیة حیث أن رصید  إن المجموعة غیر معرضة بشكل جوھ

ة من خالل  كاستثمار في أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادل
 الربح أو الخسارة لیست جوھریة. 

 
 االئتمان  مخاطر 

 تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف في أداة مالیة على سداد التزاماتھ مما یتسبب في تكبید الطرف اآلخر خسائر مالیة.   
 

بشروط    تقدم المجموعة خدمات االتصاالت لمختلف العمالء. تتمثل سیاسة المجموعة في أن جمیع العمالء الذین یحصلون على السلع و/أو الخدمات
یخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة األرصدة المدینة بشكل مستمر ویتم تحدید سقف مشتریات الخدمات    ائتمانیة

 لكل عمیل، والتي یتم مراجعتھا بشكل منتظم بناء على مستوى المعامالت السابقة والتسویة. 
 

  على  المتوقعة  الخسارة  مخصص  تستخدم  التي  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  لقیاس  ۹  رقم  المالي   رللتقری  الدولي  رللمعیا  المبسط  النھج  المجموعة  تطبق
  المدینة  الذمم   على  المتوقعة  االئتمانیة   الخسائر  تقدیر  یتم.  العقد  وموجودات  المفوترة  غیر  المشتركین  وإیرادات  التجاریة  المدینة   للذمم  العمر  مدار

  بالعوامل  تعدیلھ   مع  للمدین،   الحالي   المالي   المركز  وتحلیل   للمدین  السابقة  االنتظام   عدم  تجربة   إلى  بالرجوع  مخصص  مصفوفة   مباستخدا  التجاریة 
  في   للظروف  المتوقع  االتجاه  وكذلك   الحالي  االتجاه  من  كل  وتقییم  المدینون  یعمل  فیھا  التي  للصناعة  العامة  االقتصادیة  والظروف  بالمدینین،   الخاصة

 التقریر  تاریخ

  مخاطر  خصائص  على  بناءً   العقد  وموجودات  المفوترة  غیر  المشتركین  وإیرادات  التجاریة  المدینة  الذمم  تجمیع  تم  المتوقعة،   االئتمانیة   الخسائر  لقیاس
  المخاطر  خصائص  نفس  رئیسي  بشكل  ولدیھا  عنھا،   فواتیر  یصدر  لم   بخدمات  العقد  موجودات  تتعلق.  السداد  في  التأخر  وأیام  المشتركة  االئتمان
  الجاریة   التجاریة  المدینة  للذمم  المتوقعة  الخسارة   معدالت  أن  إلى  المجموعة  استنتجت   وعلیھ، .  العقود  أنواع  لنفس  التجاریة  المدینة  بالذمم  الخاصة

ً  تمثل   .العقد وموجودات المفوترة غیر المشتركین  إلیرادات  الخسارة لمعدالت معقوالً  تقریبا
  ألف  ۳۹٬۰۸۰:  ۲۰۲۰(  قطري  لایر  ألف  ٥۳٬۳۸۱  مبلغ وقدره  الخسارة  مخصص  بلغ  العقد،   وموجودات  المفوترة  غیر  مشتركینال  إلیرادات  بالنسبة

 ). قطري لایر

 
 . التجاریة المدینة  للذمم الخسارة ومعدالت تقادم لمعرفة ۲۲ رقم اإلیضاح راجع

 
 

یمة بالكامل. لیس من ممارسات المجموعة الحصول على ضمان مقابل الذمم  المدینة غیر منخفضة القتبعا للخبرات السابقة، یتوقع استرداد الذمم  
  المدینة، وعلیھ فإن غالبیتھا غیر مضمونة.

تحمیل  یوًما حسب نوع العمیل وظروف السوق المحلیة. ال یتم  ۹۰إلى  ۳۰یختلف متوسط فترة االئتمان على مبیعات البضائع وتقدیم الخدمات من 
  ة التجاریة القائمة.فائدة على الذمم المدین
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 (تتمة)   المالیة المخاطر إدارة .۳۸
 .جوھري تأثیر عنھ ینتج لن الخسارة بمخصص یتعلق فیما الرئیسیة االفتراضات في محتمل معقول تغییر أي أن بتقییم اإلدارة قامت

)  الصندوق  في  النقد   باستثناء (   البنكیة  واألرصدة  والنقد   رىاألخ  المدینة  للذمم  المتوقعة  االئتمانیة   الخسائر  لقیاس  العام  النموذج  نھج  المجموعة   تطبق
 . العالقة ذات األطراف من المستحقة والمبالغ

 
  االئتمان مخاطر قیاس

زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان بصفة  تأخذ المجموعة في الحسبان احتمال التخلف عن السداد عند االعتراف األولي باألصل وما إذا كانت ھناك  
على مدار كل فترة تقریر مالي. ولتقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان، تقوم الشركة بمقارنة مخاطر التخلف عن  مستمرة  

تأخذ في الحسبان المتاح لھا من المعلومات   سداد األصل كما في تاریخ التقریر مع مخاطر التخلف عن السداد كما في تاریخ االعتراف األولي. كما
 مستقبلیة الداعمة والمعقولة. وعلى وجھ الخصوص، یتم دمج المؤشرات التالیة:ال
 
 تصنیف ائتماني داخلي؛ -
 تصنیف ائتماني خارجي (بقدر المتاح)؛ -
ي  االقتصادیة التي من المتوقع أن تتسبب في تغییر جوھرالتغیرات العكسیة الجوھریة الفعلیة أو المتوقعة في الظروف التجاریة أو المالیة أو   -

 على قدرة المقترض في الوفاء بالتزاماتھ؛
 التغیرات الجوھریة الفعلیة أو المتوقعة في النتائج التشغیلیة للمقترض؛ -
 الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان من األدوات المالیة لنفس المقترض؛ -
 ف اآلخر أو تعزیزات االئتمان؛ وضمانات السداد التي تدعم االلتزام أو جودة ضمانات الطرالتغیرات الجوھریة في قیمة  -
تغیرات جوھریة في األداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغیرات في حالة سداد المقترض في المجموعة والتغیرات في النتائج   -

 التشغیلیة للمقترض. 
 

صنیف الداخلي. بغض النظر عن نتیجة التقییم أعاله،  ثل معدالت الفائدة أو معدالت النمو) كجزء من نموذج التتدرج معلومات االقتصاد الكلي (م
خرة  تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالیة قد زادت بشكل كبیر منذ االعتراف األولي عندما تكون الدفعات التعاقدیة متأ

  إلثبات خالف ذلك.وماً، ما لم یكن لدى المجموعة معلومات معقولة ومدعومة ی ۹۰إلى  ۳۰السداد ألكثر من 
 

   االئتمان مخاطر درجات
التعرض   العوامل تبعا لطبیعة  تتفاوت ھذه  االنتظام.  باستخدام عوامل نوعیة وكمیة تشیر إلى مخاطر عدم  تعریف درجات مخاطر االئتمان  یتم 

  إلى درجة مخاطر ائتمانیة مختلفة.التعرض للمخاطر للرصد المستمر، مما قد یؤدي إلى نقل التعرض للمخاطر ونوع المقترض. تخضع حاالت 
  

  الدولي  بالمعیار  الواردة  القیمة  في  االنخفاض  لمتطلبات  تخضع  العالقة  ذات  األطراف  من  المستحقة  والمبالغ  األخرى   المدینة  الذمم  أن  من  الرغم  على
 .مادیة  غیر القیمة  في لالنخفاض  المحددة  الخسارة  أن إالّ  ، ۹ رقم المالیة للتقاریر

 

  االتصاالت  مشغلي  مع  تعاقدیة  لترتیبات   خاضعة  المبالغ  إن  حیث  ضئیل   الدولیة  النقل  شركات  من  المستحقة   المبالغ  من  االئتمان  لمخاطر  لتعرضا  یعتبر
 . اآلخرین

 
ر الطرف المقابل  واألرصدة البنكیة (باستبعاد النقد في الصندوق)، فإن تعرض المجموعة ینشأ من تعثفیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من النقد 

 بالحد األقصى للتعرض للمخاطر مساویاً للقیمة الدفتریة لھذه األدوات. 
 

  في   .  ذات تصنیف عالي  بنوك  في  بنكیة  بحسابات  االحتفاظ  طریق  عن  البنكیة   األرصدة  عن  الناشئة  االئتمان  لمخاطر  التعرض  من  المجموعة  تقلل
 ٪٥،  -Aالى    AAAذات تصنیف    بنوك  لدى  بھا  محتفظ  أرصدة  البنكیة  األرصدة  من٪)  ٥۹:  ۲۰۲۰(٪٥۷  نسبتھ  ما  تمثل  ، ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱

: ال شيء) من األرصدة ۲۰۲۰(  ٪۳۸و    BBBالى    +BBB: ال شيء) من األرصدة البنكیة أرصدة محتفظ بھا لدى بنوك ذات تصنیف  ۲۰۲۰(
 .  وأقل +BBالبنكیة أرصدة محتفظ بھا لدى بنوك ذات تصنیف  

 
 : المالیة  األدوات عن  بھا  االعتراف تم  والتي العمر مدى على المتوقعة االئتمانیة الخسائر في للحركة الجماعي  تقییمال أدناه  الجدول یوضح

 
 ۲۰۲۱ 

 قطري   لایر  ألف
۲۰۲۰ 

  قطري   لایر  ألف
  ۲٬۲۷۷٬۸٥۸  ۲٬۳٤٥٬۰۱۳   ینایر ۱ في كما  الرصید
  ۳٦۰٬۷۷٥  ۲۳۰٬۳۸۳ للسنة  المحمل

 ) ۱۸۰٬۸٥۹( ) ۹۸٬۲۲٦( مشطوبة  مبالغ
 ) ٥٬٥٥٦( ) ٦٬۲٥۲( مستردة  مبالغ

 - ) ٦۲٥٬٦۹۲( للبیع  بھا  محتفظ بموجودات متعلق
 ) ۱۰۷٬۲۰٥( ٦٦۰  األجنبیة  العمالت  صرف  وخسائر أرباح

 ۲٬۳٤٥٬۰۱۳   ۱٬۸٤٥٬۸۸٦   دیسمبر  ۳۱ في كما  الرصید
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موجودات مشتقة كما ھو مسجل في بیان المركز المالي  ت المالیة المشتقة في أي وقت على تلك التي لھا تقتصر مخاطر االئتمان الناشئة عن األدوا
 الموحد. بالنسبة للمشتقات التي تتم تسویتھا باإلجمالي، تتعرض المجموعة أیضاً لمخاطر التسویة. 

 
الدخل الشامل اآلخر،  الل الربح أو الخسارة والقیمة العادلة من خالل  ال تتعرض القیمة الدفتریة للموجودات المالیة للمجموعة بالقیمة العادلة من خ

 لمخاطر االئتمان. ال تحتفظ المجموعة بأي رھن على ھذه األرصدة.  ، ۱۷  رقم اإلیضاح فيكما ھو مفصح عنھا 
 

 إدارة مخاطر االئتمان 

دیسمبر   ۳۱عاقدیة مما یؤدي إلى خسارة مالیة للمجموعة. كما في تشیر مخاطر االئتمان إلى مخاطر تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماتھ الت
،  ، كان الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان دون األخذ بعین االعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو أي تحسینات ائتمانیة أخرى ۲۰۲۱

من  ناشئ  المقابلة وبالضمانات المالیة المقدمة من المجموعة    والتي سوف تتسبب في خسارة مالیة للمجموعة بسبب عدم الوفاء بالتزام األطراف
ذوي    رالقیمة الدفتریة للموجودات المالیة المعترف بھا كما ھو موضح في بیان المركز المالي الموحد. بالنظر إلى قاعدة عمالء المجموعة من غی

 العالقة، فإن تركز مخاطر االئتمان محدود.
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۷۸ 

 (تتمة)   یةالمال المخاطر إدارة .۳۸
 

 مخاطر السیولة 
 
إدارة مخاطر   المجموعة بخصوص  المالیة عند استحقاقھا. ویتمثل منھج  الوفاء بااللتزامات  المجموعة من  السیولة في عدم تمكن  تتمثل مخاطر 

  دیة أو تحت الضغوط دون تكبدالسیولة في ضمان أن یكون لدیھا بأقصى قدر ممكن سیولة كافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا وفقا للظروف العا
  خسائر غیر مقبولة أو التعرض لمخاطر اإلضرار بسمعة المجموعة. وتھدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بین استمراریة التمویل ومرونتھ 

یوماً    ۹۰إلى    ۳۰ي غضون  من خالل استخدام احتیاطات المجموعة والتسھیالت البنكیة. تتطلب آجال المبیعات الخاصة بالمجموعة سداد مبالغ ف 
 تاریخ استالم الفاتورة.   من 

 دیسمبر بناء على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة:  ۳۱یلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة في 

 ۲إلى  ۱ أقل من سنة واحدة  
 سنوات 

  ٥سنوات إلى  ۲
 اإلجمالي  سنوات  ٥أكثر من  سنوات 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري لایر قطريألف  ألف لایر قطري طريألف لایر ق 

      

      ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

  ۲٤٬۱۱۹٬۸۲۳ ۱۱٬٥۰۳٬۷۳۹  ۹٬۲۱٤٬٦۳۱ ۲٬٦٤۷٬۷۸۲ ۷٥۳٬٦۷۱ قروض وتسھیالت 
 ۱٬۳۲۸٬۹٤۲ - - - ۱٬۳۲۸٬۹٤۲ ذمم دائنة تجاریة 

   ۸٦٥٬٥۹۱   ۸۱٬۰۲۱٤ ۸٤٬۳۲۸   ۱٤٦٬٤۹۹   ۱٥۳٬۷٤۳ تكلفة ترخیص مستحقة الدفع 
 ٥٬٥٥۲٬۸۰٤  ۱٬٦۰٤٬۳۹۰    ۱٬۷٤۱٬۷۹٦ ۱٬۳۱٦٬۸۹۳ ۸۸۹٬۷۲٥ مطلوبات اإلیجار 

   ۹۱۹٬۱۱۳ -    -    ۲۳٥٬٤۸٥ ٦۸۳٬٦۲۸ المطلوبات المالیة األخرى 
 ۳۲٬۷۸٦٬۲۷۳ ۱۳٬٥۸۹٬۱٥۰ ۱۱٬۰٤۰٬۷٥٥ ٤٬۳٤٦٬٦٥۹ ۳٬۸۰۹٬۷۰۹ اإلجمالي 

      

 أقل من سنة واحدة  
 ۲إلى  ۱

 سنوات 
  ٥إلى نوات  س ۲

 اإلجمالي  سنوات  ٥أكثر من  سنوات 

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

      ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ۳٤٬۹٥۳٬۳۹۸  ۸٬۱۱۸٬۳۸٥  ۱٤٬۳٥۱٬۷۰۱  ٦٬۱۸۱٬۱۳٦  ٦٬۳۰۲٬۱۷٦ قروض وتسھیالت 

 ۳٬۹٥۹٬۷۰۳ - - - ۳٬۹٥۹٬۷۰۳ ذمم دائنة تجاریة 

  ۳٬۷۷۳٬٤۰٤  ۸۸۳٬۰۹۸  ۹۱٦٬٤٦٤  ٦۱٤٬٥۳۹ ۱٬۳٥۹٬۳۰۳ لفة ترخیص مستحقة الدفع تك

 ۱۰٬۱۸۲٬۳٦۳  ۳٬٦۰۳٬۲٤۷ ۳٬۰۹٤٬۸۲٥ ۱٬۸۳۷٬۱۰۲ ۱٬٦٤۷٬۱۸۹ مطلوبات اإلیجار 

  ۹۷۷٬٤٦۲    -    - ۲۲۲٬٦۹٤ ۷٥٤٬۷٦۸ المطلوبات المالیة األخرى 
 ٥۳٬۸٤٦٬۳۳۰ ۱۲٬٦۰٤٬۷۳۰ ۱۸٬۳٦۲٬۹۹۰ ۸٬۸٥٥٬٤۷۱ ۱٤٬۰۲۳٬۱۳۹ اإلجمالي 
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۷۸ 

 (تتمة)   المالیة المخاطر إدارة ۳۸
 

 إدارة رأس المال 
وحقوق    تدیر المجموعة رأس مالھا للتأكد من قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظیم العائد إلى المساھمین من خالل تحسین أرصدة الدیون

في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وظروف العمل. وللحفاظ على ھیكل رأس  تعدیالت على ھیكل رأسمالھا  الملكیة. تقوم المجموعة بعمل  
ھداف أو  المال أو تعدیلھ، قد تقوم المجموعة بتعدیل توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. لم یتم إجراء أي تغییر في األ 

 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱السنتین المنتھیتین في  السیاسات أو اإلجراءات خالل

 ۲۸٬۲۰۰٬۸۲۳:  ۲۰۲۰(  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  في   قطري  لایر  ألف   ۲٦٬٤۰۸٬٥۲۸  بلغت  التي  المجموعة   واحتیاطیات  مال   رأس  الملكیة  حقوق  تشمل
 ).   قطري  لایر  ألف

أخذ اللجنة في عین االعتبار تكلفة  تقوم إدارة المجموعة بمراجعة ھیكل رأس مال المجموعة على أساس نصف سنوي. كجزء من ھذه المراجعة، ت
 ٪). ۷٥: ۲۰۲۰٪ (٤۷  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال. بلغت نسبة الرافعة المالیة كما في 

 ة المالیة نسبة الرافع
 یوضح الجدول أدناه نسبة الرافعة المالیة بنھایة السنة: 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ف لایر قطري أل ألف لایر قطري 
   

  i (  ۲۳٬۹٥٥٬٦۳۱ ۳۷٬۱٥٥٬۲۱۸الدین (
 ) ۱٥٬٦۷۸٬٤۸۸( ) ۱۱٬٦۷۰٬٤٥٤( نقد وأرصدة بنكیة 

  ۲۱٬٤۷٦٬۷۳۰ ۱۲٬۲۸٥٬۱۷۷  صافي الدین 
 ii (  ۲٦٬٤۰۸٬٥۲۸ ۲۸٬۲۰۰٬۸۲۳حقوق الملكیة (

 ٪۷٥ ٪٤۷ نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة 

)i( التوالي على ، ۳۲و ۲۸ اإلیضاح في مفصل ھو  كما اإلیجار،  مطلوبات  إلى  باإلضافة علیھ لالحصو تم الذي  األجل  طویل   دین ھو  الدین إن.   
)ii(   .تتضمن حقوق الملكیة رأس المال واحتیاطیات المجموعة التي تدار باعتبارھا رأس المال 
 

 
 

   المالیة  لألدوات العادلة القیمة .۳۹

 القیم العادلة 
 المالیة الموحدة: القیم الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة للمجموعة المدرجة في البیانات الجدول التالي یبین مقارنة حسب الفئة بین 

    القیم العادلة    القیم الدفتریة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
     

     الموجودات المالیة 
 ۷۸۹٬۰۰۷ ٦۸٦٬۰۷۸ ۷۸۹٬۰۰۷ ٦۸٦٬۰۷۸ ت حقوق الملكیة أدوا -موجودات مالیة 

 ٤٬۱۹۲٬۹۲۹ ۳٬۷۱٦٬۸۱۲ ٤٬۱۹۲٬۹۲۹ ۳٬۷۱٦٬۸۱۲ ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
 ۱٥٬٦۷۸٬٤۸۸ ۱۱٬٦۷۰٬٤٥٤ ۱٥٬٦۷۸٬٤۸۸ ۱۱٬٦۷۰٬٤٥٤  أرصدة بنكیة ونقد 

     
     المطلوبات المالیة 
 ۳۱٬٥۲۸٬۱٦۹ ۲۰٬۹۰۰٬٤۹٦ ۲۹٬۷۹٤٬۸۱٥ ۱۹٬۷٦۸٬٤٥٥ قروض وتسھیالت 

 ۱٬٦٤۳٬۰۹۲   ٦۹۳٬۳۰۱ ۱٬٦٤۳٬۰۹۲ ٦۹۳٬۳۰۱ مطلوبات غیر متداولة أخرى 
 ۱۳٦٬٤٥۷ ۱۱۰٬٥۳۱ ۱۳٦٬٤٥۷ ۱۱۰٬٥۳۱ أدوات مالیة مشتقة 

 ۲۰۱٬۸۹۷ ۱٥۹٬۰۰۹ ۲۰۱٬۸۹۷ ۱٥۹٬۰۰۹ مستحقات الحوافز طویلة األجل على أساس نقاط 
 ٦٬۹٦٥٬۹٥۹ ۲٬۹۱۷٬۷۲۱ ٦٬۹٦٥٬۹٥۹ ۲٬۹۱۷٬۷۲۱ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۱٬۰۸۲٬٤۹۱ ۳۲۰٬۲۲۰ ۱٬۰۸۲٬٤۹۱ ۳۲۰٬۲۲۰ ضریبة دخل دائنة 
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۷۹ 

 (تتمة)  المالیة لألدوات العادلة القیم .۳۹
 تستخدم الطرق واالفتراضات التالیة في تقدیر القیم العادلة. 

 
اولة األخرى قیمھا الدفتریة إلى حد  یقارب النقد والودائع قصیرة األجل، والذمم المدینة التجاریة والذمم الدائنة التجاریة والمطلوبات المتد ●

 األدوات. كبیر بسبب االستحقاقات قصیرة األجل لھذه 
یتم تقییم الذمم المدینة طویلة األجل ذات المعدالت الثابتة والمتغیرة من قبل المجموعة بناء على مؤشرات مثل معدالت الفائدة وعوامل   ●

مخاطر المشروع الممول. وبناء على ھذا التقییم، توضع المخصصات في    مخاطر دولة محددة والوضع االئتماني لكل عمیل وخصائص
  ابل الخسائر المتوقعة لھذه الذمم المدینة. كما في نھایة فترة التقریر، تقارب القیم الدفتریة للذمم المدینة قیمتھا العادلة بعد خصم الحسبان مق

 المخصصات. 
المدرجة على عر ● العادلة لالستثمارات  القیمة  البنتعتمد  للقروض من  العادلة  القیمة  تقدیر  یتم  التقریر.  نھایة فترة  وك  وض األسعار في 

المستقبلیة باستخدام   والدیون المالیة األخرى، باإلضافة إلى المطلوبات المالیة غیر المتداولة األخرى عن طریق خصم التدفقات النقدیة 
یتم تقدیر القیم العادلة للموجودات المالیة غیر المدرجة باستخدام أسالیب    المعدالت المطبقة على المخاطر المماثلة وجداول االستحقاق. 

 تقییم المناسبة. ال
تبرم المجموعة أدوات مالیة مشتقة مع أطراف مقابلة، وبشكل رئیسي مؤسسات مالیة ذات تصنیف ائتماني استثماري مرتفع. إن المشتقات   ●

الصرف    الت السوق التي یمكن مالحظتھا ھي بشكل رئیسي عقود مبادلة أسعار الفائدة عقودالتي یتم تقییمھا باستخدام تقنیات التقییم مع مدخ
ابات  األجنبي اآلجلة وعقود الفروقات ومبادالت العمالت. تتضمن أسالیب التقییم األكثر تطبیقاً التسعیر اآلجل ونماذج المبادلة باستخدام حس

ریة  ا في ذلك جودة االئتمان لألطراف المقابلة، وأسعار صرف العمالت األجنبیة الفوالقیمة الحالیة. تتضمن النماذج مدخالت مختلفة بم
   واآلجلة ومنحنیات أسعار الفائدة.

 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

 تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة من خالل طرق التقییم. 

متماثلة والتي یمكن للمجموعة الحصول علیھا في  سعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات  األ : ۱المستوى 
 تاریخ قیاس القیمة. 

  والقابلة للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام إما بشكل  ۱المدخالت األخرى بخالف األسعار المدرجة الواردة في المستوى  : ۲المستوى 
 مباشر أو غیر مباشر. 

 للموجودات أو المطلوبات. المدخالت التي ال یُمكن مالحظتھا  : ۳المستوى 
 

 : ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یوضح الجدول التالي التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في 
 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري  قطريألف لایر 
     الموجودات: 

     موجودات مالیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة:
 ٦۸۲٬۱۹٥ - - ٦۸۲٬۱۹٥ القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -   ۳٬۸۸۳ - ۳٬۸۸۳ القیمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
 ٦۸٦٬۰۷۸ - ۳٬۸۸۳ ۹٥٦۸۲٬۱ 

     المطلوبات: 
     بالقیمة العادلة مطلوبات مالیة مقاسة 

 - ۱۱۰٬٥۳۱ - ۱۱۰٬٥۳۱ أدوات مالیة مشتقة 
 مطلوبات مالیة أخرى مفصح عنھا بقیمتھا العادلة 

 
  

 
 

 - ۲۰٬۹۰۰٬٤۹٦ - ۲۰٬۹۰۰٬٤۹٦ قروض وتسھیالت 
 ۲۱٬۰۱۱٬۰۲۷ - ۲۱٬۰۱۱٬۰۲۷ - 
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۸۰ 

 
 (تتمة)  المالیة لألدوات العادلة القیم .۳۹

 
 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
     الموجودات 

     موجودات مالیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة 
 ۷۰۳٬۱۷۸ -    - ۷۰۳٬۱۷۸ القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۳ ۸۳٬۸۰۹ ۲٬۰۱۷ ۸٥٬۸۲۹ ن خالل الربح والخسارة القیمة العادلة م
 ۷۸۹٬۰۰۷  ۲٬۰۱۷ ۸۳٬۸۰۹   ۷۰۳٬۱۸۱ 

     المطلوبات 
     مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

    - ۱۳٦٬٤٥۷    - ۱۳٦٬٤٥۷ أدوات مالیة مشتقة 
 مطلوبات مالیة أخرى مفصح عنھا بقیمتھا العادلة 

 
    

 - ۱۱٬۱۱۸٬٦۳۳ ۲۰٬٤۰۹٬٥۳٦ ۳۱٬٥۲۸٬۱٦۹ وتسھیالت قروض 
 ۳۱٬٦٦٤٬٦۲٦ ۲۰٬٤۰۹٬٥۳٦ ۱۱٬۲٥٥٬۰۹۰ - 

 خالل الفترة المالیة.  ۳و  ۲و ۱ال یوجد تحویل من المستویات 

ألف). یتم إدراج    ۲۰٬٤۰۹٬٥۳٦:  ۲۰۲۰ألف (  ۱٦٬٦۱۱٬٤۳۷، لدى المجموعة إیضاحات بقیمة عادلة قدرھا لایر قطري.  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
ات األیرلندي ویتم تحدید القیمة العادلة لھذه األدوات بالرجوع إلى األسعار المدرجة في ھذا السوق. ال یعتبر سوق ھذه  السندات في سوق السند 

 من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.  ۲وبالتالي یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة ضمن المستوى  سائلةالسندات 

من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، یتم تحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم المناسبة،    ۳لمستوى  سبة لقیاسات القیمة العادلة المصنفة ضمن ابالن
لألسعار التي یمكن والتي تشمل استخدام النماذج الریاضیة، مثل نماذج التدفقات النقدیة المخصومة ونماذج خیار التسعیر، مقارنة بأدوات مماثلة  

لیب التقییم األخرى. تشتمل أسالیب التقییم على افتراضات تتعلق بمعدالت الخصم وتقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة  مالحظتھا في السوق وأسا
 كعوامل أخرى. 

ار  لالستثم للقیمة العادلة  ۳قیاسات المستوى    یلخص الجدول التالي المعلومات الكمیة حول المدخالت الجوھریة غیر القابلة للمالحظة المستخدمة في 
 : الكبیر بشكل فردي

 التفاصیل 
  ۳۱القیمة العادلة في 

 ۲۰۲۱دیسمبر 
مدخالت غیر قابلة  

 قیمة المدخالت  للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر القابلة للمالحظة  
 بالقیمة العادلة 

 
    ألف لایر قطري 

صلة   ذات  شركة  في  االستثمار 
انھا   على  مصنفة  باالتصاالت 

خال  من   العادلة  بالقیمة  ل  مدرجة 
 ٤۲۲٬۲٤۲ الدخل الشامل اآلخر 

  األرباح /المنشأة  قیمة
  والضرائب الفوائد قبل

 مرة ۷٫۷٥ واإلطفاء  واالستھالك

 األرباح / المنشأة قیمة في  التغییر سیؤدي
  واالستھالك  والضرائب الفوائد قبل

/   زیادة  إلى ٪ ۱۰ بنسبة واإلطفاء 
 ۳۸٬٤۰۲ بمقدار العادلة  القیمة  انخفاض

 قطري   لایر  ألف



 أریُد ش.م.ق.ع. 
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  البیانات المالیة الموحدة

 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 
 یة ما لم یذكر خالف ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت القطر

 

۸۱ 

 العالقة  ذات األطراف إفصاحات .٤۰
 

   معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 
ضاء  تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزمیلة بما في ذلك الوكاالت الحكومیة وشبھ الحكومیة والشركات الزمیلة والمساھمین الرئیسیین وأع

ة في  رئیسیین لھا. في سیاق األعمال االعتیادیة، تدخل المجموعمّالك  تي یكونون  مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة والشركات ال
معامالت مع أطراف ذات عالقة. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تدخل المجموعة في معامالت تجاریة  

ة من حیث تقدیم خدمات االتصاالت، وإیداع الودائع والحصول على التسھیالت  مع المنشآت الحكومیة ذات العالقة في سیاق األعمال االعتیادی
 االئتمانیة، إلخ. 

 

 المعامالت مع الحكومة والمنشآت ذات الصلة  )أ
 

، شركة قطر القابضة ذ.م.م ھي الشركة األم للمجموعة، والتي یسیطر علیھا جھاز قطر لالستثمار. تدخل المجموعة  ۱كما جاء في اإلیضاح رقم  
الصلة في سیاق العمل المعتاد، والتي تشمل تقدیم خدمات االتصاالت،  معامالت تجاریة مع حكومة قطر والمنشآت الحكومیة القطریة األخرى ذات    في

األرصدة    ليوإیداع الودائع والحصول على التسھیالت االئتمانیة. كل ھذه المعامالت تتم في سیاق العمل المعتاد بشروط وأحكام تجاریة عادیة. فیما ی 
 یة القطریة األخرى ذات الصلة. والمعامالت الجوھریة بین الشركة وحكومة قطر والمنشآت الحكوم

 

ألف لایر قطري)    ٥٥٤٬۷۳۹:  ۲۰۲۰ألف لایر قطري (  ٥٦۳٬۰۸۱صافي االنخفاض في القیمة مبلغاً قدره    - تشمل الذمم المدینة التجاریة   ) ۱(
 الصلة.   مستحق من الحكومة والمنشآت الحكومیة ذات

 
 ألف لایر قطري). ۹۳٬٤۷٤: ۲۰۲۰ألف لایر قطري ( ۲۱۲٬۷۱۷بلغ أكبر مبلغ لإلیرادات من جھة حكومیة ذات صلة  ) ۲(

 
 تتعلق الرسوم الصناعیة بالرسوم الصناعیة مستحقة الدفع لھیئة تنظیم االتصاالت، والتي تعد إحدى المؤسسات ذات العالقة بالحكومة. ) ۳(
 

المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجریھا مع الحكومة  ) إفصاحات أطراف ذات العالقة، قررت  ۲٤سبي الدولي رقم (وفقا للمعیار المحا
یعة  القطریة وغیرھا من المنشآت التي تمارس الحكومة القطریة السیطرة علیھا وتلك الخاضعة للسیطرة المشتركة أو التأثیر الجوھري. تتمثل طب 

   ر خدمات االتصاالت بشروط وأحكام تجاریة عادیة.ت بھا المجموعة ما مثل تلك الجھات ذات العالقة في توفیالمعامالت التي قام 
 

  معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا اآلخرین )ب
والمسؤولیات لتخطیط وتوجیھ ومراقبة  یشتمل أفراد اإلدارة العلیا على أعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة العلیا الذین یملكون الصالحیات  

   المجموعة.نشاطات 
 

ألف لایر    ۱۸٬٥۹۳:  ۲۰۲۰(   ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱ألف لایر قطري للسنة المنتھیة في    ۱٤٬٤۰۰تم اقتراح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  
ألف لایر قطري للسنة المنتھیة في      ۳٦۰٬٥۸٤  قطري). بلغت التعویضات والمنافع المتعلقة ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین 

 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف لایر قطري للسنة المنتھیة في    ۱٥٬۷۰۹ألف لایر قطري)، ومكافأة نھایة الخدمة    ۳۹٤٬۷۱٦:  ۲۰۲۰(  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱
اتب الموظفین والتكالیف  روعنوان    ألف لایر قطري). تم إدراج مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین تحت  ۱٥٬٥۲۹:  ۲۰۲۰(

 . ذات الصلة
 

 الھامة  المحاسبیة والتقدیرات األحكام .٤۱
 

المبال على  تؤثر  وافتراضات  تقدیرات  اإلدارة وضع  من  المالیة  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر  وفقًا  الموحدة  المالیة  البیانات  إعداد  المسجلة  یتطلب  غ 
ات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة. قد تقع أحداث مستقبلیة من شأنھا أن تتسبب في  والمصروفللموجودات والمطلوبات والدخل  

لة للتحدید  تغییر االفتراضات المستخدمة في الوصول إلى التقدیرات. تنعكس آثار أي تغییر في التقدیرات في البیانات المالیة الموحدة حیث تصبح قاب
 بشكل معقول. 

 
والتقدیرات بشكل متواصل وھي تستند إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى، والتي من بینھا توقعات األحداث المستقبلیة التي  یتم تقییم األحكام  

یعتقد أنھا معقولة بموجب الظروف المحیطة. 
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۸۲ 

 (تتمة)  الھامة  المحاسبیة والتقدیرات األحكام .٤۱
 

 األحكام 
مت اإلدارة بوضع األحكام التالیة، غیر تلك المتعلقة بالتقدیرات، والتي لھا التأثیر األھم على  في إطار تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قا

 المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة: 
 

 باإلیرادات  االعتراف

  أحكام   واستخدام  البیانات،   من  جداً   كبیرة  كمیات  ومعالجة  تجمیع   ۱٥  رقم  المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  بموجب  باإلیرادات  االعتراف  یتطلب
 . أدناه  عنھا مفصح التقدیر من التأكد   عدم حاالت  ومصدر المحاسبیة األحكام   أھم  إن. المالیة المعلومات إلنتاج اإلدارة  وتقدیرات

 الوفاء بالتزامات األداء األحكام في تحدید توقیت 

بمرور الوقت ألنھا تقوم بتحویل السیطرة لھذه الخدمات بشكل مستمر للعمالء. نظًرا  ، تعترف المجموعة بشكل عام باإلیرادات  ٤وفقاً لإلیضاح رقم  
رور الوقت، یتم أیضاً االعتراف  ألن العمالء یتلقون ویستھلكون في نفس الوقت المزایا المقدمة من خالل ھذه الخدمات ویتم تحویل السیطرة بم

الت كل التزامات األداء. عند تحدید طریقة قیاس مدى التقدم ألوامر الشراء ھذه، أخذنا في  باإلیرادات بناًء على مدى تحویل/ إنجاز الخدمة لتحوی
 االعتبار طبیعة ھذه الخدمات باإلضافة إلى طبیعة أدائھا. 

 

(أي االستخدام المباشر  فاء بھا في نقطة زمنیة معینة، تأخذ المجموعة في االعتبار المتطلبات العامة للسیطرة  بالنسبة اللتزامات األداء التي یتم الو
 لألصل والحصول على جمیع المزایا بشكل كبیر) والقائمة التالیة غیر الشاملة لمؤشرات تحویل السیطرة: 

 
 أن یكون لدى المنشأة الحق الحالي في الدفع  •
 العمیل سند ملكیة قانوني أن یكون لدى  •
 أن تقوم المنشأة بتحویل الحیازة القانونیة •
 اطر ومزایا جوھریة أن یكون لدى العمیل مخ •
 أن یقوم العمیل بقبول األصل  •

  رقم  المالیة  للتقاریر الدولي  المعیار في  المبینة   باإلیرادات لالعتراف   التفصیلیة  الشروط   االعتبار في  اإلدارة   مجلس أعضاء   یأخذ حكمھم، إبداء  عند
  التجدید،  بأعمال   یتعلق   فیما   المجموعة  مطلوبات   تفاصیل  تحدید  د وبع.  العمیل   إلى   البضائع  على  السیطرة   بتحویل  المجموعة  قامت  إذا   فیما   خاصة   ، ۱٥

  تم   قد   السیطرة   بأن  قناعة   على  اإلدارة  مجلس   یكون  البضائع،   استبدال   بطلب  أو  إضافیة  أعمال  بطلب   العمیل  قیام   إمكانیة   على  علیھا   المتفق   والقیود
.  المعالجة  لتكالیف  بالنسبة   مناسب  ضمان  بمخصص  االعتراف  مع  جنب   إلى  بًاجن  مناسبا،   یعد  الحالیة  السنة  في   باإلیرادات  االعتراف  وأن  تحویلھا

ً  تعتبر  ال المجموعة،   تبیعھا  التي  األساسیة  والخدمات  للسلع االلتزامات،   تحدید فإن ذلك،  ومع ً  حكما ً   محاسبیا  . ھاما

   مقابل الوكیلاألصیل  
. یتم تنفیذ التقییم لكل مسار إیراد منفصل من  وكیل أو  اصیل  ة تعمل كطرف  یتم إبداء أحكام جوھریة من قبل اإلدارة عندما تستنج أن المجموع

 المجموعة. یتطلب التقییم تحلیل المؤشرات الرئیسیة، وخاصة ما إذا كانت المجموعة:
 
 تتحمل مخاطر المخزون؛ ●
 تتحمل المسؤولیة األساسیة عن تقدیم البضائع أو الخدمات إلى العمیل؛ ●
 ر؛ و تتمتع بصالحیة وضع األسعا ●
 تتحمل مخاطر العمیل االئتمانیة.  ●

  بین  االتفاقیة  ومضمون  القانوني  الشكل   من  لكل   اإلدارة   تجریھ  الذي   التحلیل  على  المعاملة في  وكیل ال  أو  االصیل   المجموعة  كانت  إذا  ما   تحدید  یعتمد
ً   تتطلب  التي  السیناریوھات  تتضمن.  التجاریین  وشركائھا  المجموعة   تلك  المثال،   سبیل  على  وكیالً،   أم   اصیال  المجموعة  كانت  إذا  ما  لتحدید  حكما

  عبر   األموال  وخدمة  للعمالء)  التلفزیون  محتوى   أو   المضافة  القیمة  خدمات  مثل(  آخر  لطرف  تجاریة   عالمة  ذات  خدمات  المجموعة  فیھا  تقدم  التي
 . المحمول الھاتف

 
   تحدید مدة عقد اإلیجار

ً   حافزاً   تخلق  التي  والظروف  الحقائق  جمیع  االعتبار  عین ب  اإلدارة  تأخذ  اإلیجار،   عقد  مدة  تحدید  عند   ممارسة   عدم  أو   التمدید،   خیار  لممارسة  اقتصادیا
  وتستخدم .  بالمجموعة  االنتفاع   حق   موجودات   من  مختلفة  فئات   عبر  المتعددة   اإلیجار   عقود  في   العقود   وفسخ  تمدید  خیارات   إدراج  یتم .  الفسخ  خیار
  التلقائي،  للتجدید قابلة أو المدة محددة غیر اإلیجار عقود فیھا تكون التي  الحاالت وفي. العقود إدارة حیث من شغیلیةالت المرونة لزیادة الشروط ھذه
. معقول بشكل المؤكد  اإلیجار عقود وتجدید الجدوى  دراسة إلى بالنظر اإلیجار مدة تحدید یتم
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۸۳ 

 (تتمة)  الھامة  المحاسبیة والتقدیرات األحكام .٤۱
 

  )تتمة( اإلیجار دعق  مدة  تحدید
  خیار  تمارس  لن  أو  التمدید   خیار  ستمارس  أنھا  معقول  بشكل  متأكدة  المجموعة   كانت   إذا   اإلیجار  عقد  مدة  في  اختیاریة  فترات  إدراج  یتم  كمستأجر، 

  واإلمكانیات   منھ،   غرضوال  المؤجر  األصل  طبیعة  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  والظروف  الحقائق  لجمیع  اإلدارة  قبل  من  تحلیل  على  ھذا  یعتمد  الفسخ؛ 
ً   المؤجر  األصل  یكون  عندما.  لألصل  المستقبلي  لالستخدام  المجموعة  لدى  خطط  وأي  األصل  الستبدال  والعملیة  االقتصادیة   درجة  إلى  مخصصا

  المرجح   فمن  اقتصادي،   رغی  أو  عملي  غیر  استبدالھ  یكون  أو)  المستأجرة  العقارات  على  لتحسینات  نتیجة  أو  البدایة  في  توفیره  یتم  عندما  إما(  كبیرة
  اإلیجار  والتزامات  االنتفاع  حق   أصل  قیمة  ستكون.  اإلیجار  عقد  تمدید  خیارات  ستمارس  معقول  وبشكل  المؤكد  من  أنھا  على  المجموعة  تحكم  أن

  .اإلیجار عقد مدة في التمدید  خیارات إدراج یتم عندما أكبر
  للفترة  الدقیقة  اإلیجار  مدة  تخضع  ذلك،   إلى  باإلضافة.  والجغرافیا  األصل  واستخدام   نوع  حسب  كبیر  بشكل  اإلیجار  عقود  فترات   تختلف  أن  یمكن
  عقود  لمدة  األدنى  الحد  من  أطول  أنھا  على  اإلیجار  عقود  فترات  على  الحكم  یتم  عام،   بشكل.  عقد  كل  في  والخیارات   والحقوق  لإللغاء  القابلة  غیر

 : و اإلیجار

  عقد   كان  إذا   النطاق   ھذا  من  العلوي  الطرف  في  شروط   وجود   مع  ،)بالتجزئة  البیع  متاجر  باستثناء (  والمباني  لألراضي   سنوات  ۱۰و  ٥  بین  ما  -
 بالسمعة؛  تتعلق أو عملیة  أو اقتصادیة  ألسباب عاجالً  منھا الخروج الصعب من یعتبر بموجودات یتعلق  اإلیجار

 . األفراد للعمالء الثابتة الخطوط خدمات  لتقدیم المطلوبة  األخرى الموجودات أو المحلیة الحلقیة االتصاالت إیجار لعقود العمالء  خدمة اتفاقیة مدة -

  باستخدام  تقییمھا  یتم  والتي  اإلیجار  مدة  نھایة  بعد  إضافیة  لفترات  اإلیجار  عقود  تمدید  أو  لتجدید  خیارات  المجموعة  لدى  یكون  الحاالت،   معظم  في
 . أعاله المذكورة  المعاییر

  یتم   ال ).  ممارستھ  عدم  أو(  بممارستھ  ملزمة   المجموعة  تصبح   أو  بالفعل)  ممارستھ  عدم   أو(  ما   خیار  ممارسة  حالة   في   اراإلیج  مدة   تقییم   إعادة  تتم
  سیطرة  إطار  في  تقع  والتي   التقییم   ھذا  على   تؤثر  التي   الظروف   في  جوھري   تغییر   أو  مھم   حدث  وقوع   حال  في   إال   المعقول   التأكد   تقییم  مراجعة

 . المستأجر

 التقدیرات 
بالمستقبل والمصادر األخرى لعدم التأكد من التقدیر بتاریخ المركز المالي، والتي لھا مخاطر جوھریة قد ینشأ عنھا  فتراضات الرئیسیة المتعلقة  اال

 تعدیالت مادیة للمبالغ الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة، مبینة أدناه. 
 ر المالیة االنخفاض في قیمة الموجودات غی

المجموعة بتقییم ما إذا كانت ھناك أیة مؤشرات على االنخفاض في القیمة لجمیع الموجودات غیر المالیة في كل تاریخ تقریر. یتم اختبار تقوم  
ت آخر  الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى غیر محددة األعمار للتأكد من وجود انخفاض في القیمة وذلك على أساس سنوي وفي أي وق 

   ھذه المؤشرات.تظھر فیھ 
 تشمل العوامل التي تعتبرھا المجموعة مھمة والتي یمكن أن تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القیمة ما یلي: 

 
 االنخفاض الجوھري أو طویل األجل في القیمة العادلة لألصل؛ ●
الفترة، ومن المرجح أن تؤثر تلك الزیادات  ت خالل زادت أسعار الفائدة في السوق أو معدالت السوق األخرى للعائد على االستثمارا ●

 على معدل الخصم المستخدم في احتساب قیمة األصل االستخدامیة وتقلل المبلغ القابل لالسترداد لألصل بشكل مادي؛
 ضعف األداء بشكل جوھري بالنسبة إلى النتائج التشغیلیة التاریخیة أو المتوقعة في المستقبل؛ ●
 ستخدام الموجودات المستحوذ علیھا أو استراتیجیة األعمال الشاملة؛ و طریقة اتغییرات جوھریة في   ●
 اتجاھات سلبیة جوھریة في مجال العمل أو اقتصادیة.  ●
 

اًء  بن سترداد  تحدد المجموعة خسارة االنخفاض في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالسترداد. تم تحدید المبلغ القابل لال 
لم تلتزم بھا  على حسابات القیمة قید االستخدام. التدفقات النقدیة مشتقة من المیزانیة للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي  

رھا. یتم تحدید المبلغ القابل  باالمجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز قاعدة الموجودات لوحدة تكوین النقد التي یتم اخت 
 ار: لالسترداد على أساس صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، وافتراضات اإلدارة، بما في ذلك توقعات اإلدارة بشأن االستثم

 
 ة قبل االستھالك واإلطفاء؛لیالنمو في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء؛ والتي تحتسب بعد تعدیل األرباح التشغی  ●
 توقیت ومبالغ المصاریف الرأسمالیة المستقبلیة؛ ●
 تتراوح معدالت النمو طویلة األجل خالل الفترة المنفصلة والفترة النھائیة؛   ●
 التدفقات النقدیة طویلة األجل وتقدیرات رأس المال العامل؛و  ●
 المتعلقة بھا. اختیار معّدالت الخصم بشكل یعكس المخاطر  ●

مستقبلیة  بلغ القابل لالسترداد ھو األكثر حساسیة لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الواردة الالم
  كة زمیلة.لتقییم االنخفاض في قیمة االستثمار في شر ۱٦المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستنتاج. راجع إیضاح رقم 

 
لة الشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار غیر المحددة، كحد أدنى، تخضع ھذه الموجودات الختبار االنخفاض في القیمة السنوي  في حا

یتم  وبشكل متكرر كلما كان ھناك مؤشر على أن ھذا األصل قد تنخفض قیمتھ. یتطلب ذلك تقدیر القیمة قید االستخدام لوحدات تكوین النقد التي  
اختیار  الشھرة لھا. یتطلب تقدیر القیمة قید االستخدام من المجموعة عمل تقدیر للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من وحدة تكوین النقد و  تخصیص

).۱۳ رقم إیضاح( النقدیة  التدفقاتمعدل خصم مناسب من أجل احتساب القیمة الحالیة لتلك  
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۸٤ 

 
 (تتمة)  الھامة  المحاسبیة والتقدیرات األحكام .٤۱

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمنشآت والمعدات 

من المتوقع أن    تحدد إدارة المجموعة سنویاً األعمار اإلنتاجیة المقدرة لممتلكاتھا ومنشآتھا ومعداتھا واالستثمارات العقاریة بناًء على الفترة التي
ً   العقاریة   واالستثمارات  والمعدات  والمنشآت   للممتلكات   التقدیریة  تاجیةاإلن   األعمار  مراجعة  تتم.  لالستخدام  متاحة  الموجودات  خاللھاتكون     سنویا

.  الموجودات  ھذه  استخدام  على  التجاري  أو  الفني  التقادم  أو  المادي  التلف  نتیجة  السابقة  التقدیرات  عن  التوقعات  اختلفت  إذا  تحدیثھا   ویتم  األقل  على
  خطراً   تعتبر ال  ولكنھا  أعاله،  العوامل  في  التغیرات  عن  الناتج  التقدیرات  ھذه  في  بالتغیر  مادي  بشكل  تللعملیا المستقبلیة  النتائج  تتأثر  نأ  الممكن  من

 ً  . التقدیرات تعدیل تم  إذا ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ حتى السنة  في  والمعدات والمنشآت للممتلكات الدفتریة القیم  على  الجوھریة للتعدیالت  ھاما
 

 المخصص والمطلوبات الطارئة 

  ة المجموعة المخصص بناًء على أفضل تقدیر للنفقات المطلوبة لتسویة االلتزام الحالي نتیجة لحدث سابق في تاریخ التقریر.تحدد إدار
 

  غیر   الدفع  ولكن  حالي  التزام  أو  مؤكد  غیر  مستقبلي  حدث  ھناك  كان  إذا  ما  على  اعتماداً   محتمل  كالتزام  الطارئة  المطلوبات  المجموعة  إدارة  تقیس
 ). ۳۷ إیضاح( موثوق بشكل  المبلغ قیاس یمكن  ال أو محتمل

 
 التعرضات الضریبیة غیر المؤكدة 

  للمطالبة  لالسترداد  القابل  المبلغ  أو  المستقبلیة  أو  الحالیة  الضریبیة  لمطلوباتھا  الدقیق  المبلغ  تحدید  من  المجموعة  تتمكن  ال  قد  معینة،   ظروف  في
  بااللتزام  یتعلق  فیما  بھ  االعتراف  سیتم  الذي  المبلغ  تحدید  عند.  المختلفة  الضریبیة  السلطات  مع  المناقشات  أو  الجاریة  التحقیقات  بفضل  المستردة
  مقادیر  المجموعة  تطبق   المؤكدة،  غیر  الضریبیة  باألوضاع  المتعلقة  الضریبة  باسترداد  للمطالبة  لالسترداد  القابل   المبلغ  أو   المؤكد  غیر  الضریبي 

ً   بھ  االعتراف  سیتم  الذي  المخصص  غمبل   تحدید  في  ستستخدم  ألنھا  مماثلة   عدم"   ، ۲۳  رقم  المالیة  للتقاریر  الدولیة  المعاییر  تفسیر  لجنة  لتفسیر  وفقا
 والمعیار  ، "المحتملة   والموجودات  المحتملة  والمطلوبات  المخصصات"  ، ۳۷  رقم  الدولي  المحاسبي   والمعیار  ،" الدخل   ضریبة  معالجة  من  التأكد

  ).۳۷ إیضاح" (الدخل  بضرائ"   ، ۱۲ رقم الدولي  المحاسبي
 

 القیمة العادلة لحقوق الملكیة واالستثمارات غیر المدرجة 

  تحدیدھا  یتم  النشطة،  األسواق   من  الموحد  المالي  المركز  بیان   في   المسجلة  المالیة   والمطلوبات   للموجودات  العادلة   القیمة  استخالص   یمكن  ال   عندما
  مالحظتھا   یمكن  التي  األسواق  من  النماذج  ھذه  مدخالت  تسجیل  یتم.  المخصومة  النقدیة  التدفقات  نموذج  تتضمن  التقییم  أسالیب  من  مجموعة  باستخدام

  مثل  المدخالت  اعتبارات   األحكام  تتضمن .  العادلة   القیم  لتحدید   أحكام  وضع  یتطلب   األمر  فإن   مجدیا،  ذلك  یكون   ال   عندما   ولكن  ذلك،  أمكن  كلما
  المالیة   لألدوات  المسجلة   العادلة  القیمة  العوامل  ھذه  حول  االفتراضات   في  التغییرات  تؤثر  أن  یمكن  . والتقلبات  االئتمان  ومخاطر  السیولة   مخاطر

 ). ۳۹ إیضاح(
 

 
   احتساب مخصص الخسارة

 
  المجموعة  تستخدم.  المتوقعة  الخسارة  ومعدالت  السداد  عن  التخلف  مخاطر  حول  افتراضات  على  المالیة  للموجودات   الخسارة  مخصصات  تعتمد

 ً   السوق  وظروف   للمجموعة،   السابقة  الخبرة  على  بناءً   القیمة،   في  االنخفاض   حساب  في  المدخالت  واختیار  االفتراضات  ھذه  وضع  عند  أحكاما
  اإلیضاح( في المستخدمة والمدخالت الرئیسیة االفتراضات  تفاصیل  توضیح تم. تقریر  فترة كل نھایة في المستقبلیة  قدیراتالت إلى باإلضافة الحالیة

۳۷.(   
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۸٥ 

 
 جوھریة   مسیطرة غیر حصص لھا التي التابعة بالشركات الخاصة  المالیة المعلومات  ملخص .٤۲

الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة للمجموعة التي لدیھا حصص مادیة غیر مسیطرة قبل أي عملیات حذف  یلخص 
 داخل المجموعة: 

 
 

 آسیا سیل 
الشركة الوطنیة  

 أریُد عمان  إندوسات أریدُ  صاالت المتنقلة* لالت
 لایر قطريألف  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۳٬۸۲۰٬٦۹۲ ۱٤٬٦۱۱٬٤۷٤ ۱۰٬٤٥۰٬۰۰۲  ٤٬۳۱۸٬۱۸۹ الموجودات غیر المتداولة 

 ٥٤۱٬۸۷۷ ۲٬۷۷٤٬۰۰٥ ۳٬٦٥۱٬۷٦۷ ۱٬۸۳۹٬٤٥۹ الموجودات المتداولة 
 ) ٥۸٥٬۱۳۱( ) ۷٬۲۹۱٬۲۹۰( ) ۲٬۸۸۲٬۲۷۲( ) ۳۸٦٬٦۸٤( غیر المتداولة  المطلوبات

 ) ۱٬۳۷۳٬۷۸٦( ) ۷٬٦٤٤٬۲٥۸( ) ٤٬۷۳٤٬٤٥۷( ) ۲٬۲۹۱٬۲۱۱( المطلوبات المتداولة 
 ۲٬٤۰۳٬٦٥۲ ۲٬٤٤۹٬۹۳۱ ٦٬٤۸٥٬۰٤۰ ۳٬٤۷۹٬۷٥۳ صافي الموجودات 

 ۱٬۰۸۱٬۹۲٥ ۱٬۱٤٤٬٥٤۳ ۱٬۳٦۹٬۰۳۱ ۱٬۲٥۰٬٦٥۳ القیمة الدفتریة لحصص غیر مسیطرة 
     

 ۲٬۳۲٤٬٦۹۹ ۷٬۹۹۳٬۸۱۲ ۷٬۲٦۲٬٥۱۰ ۳٬٦٥٦٬۷۷۳ إیرادات 
 ۱۱۹٬۷٦۹ ۱٬۷٥۷٬۱٦۰ ۳۰٤٬٥٦۹ ۸۲٤٬٥۳۰ الربح  

 ٥۳٬٥۸۸ ٦۳۳٬۸٤۸ ۷۰٬۹۹٦ ۲۹٦٬۳٤۳ ربح مخصص إلى الحصص غیر المسیطرة 
     

 

 آسیا سیل  
الشركة الوطنیة  

 أریُد عمان إندوسات أریدُ  لالتصاالت المتنقلة* 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  لف لایر قطري أ ألف لایر قطري  

     ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
     

 ۳٬۹۱۰٬۷۳۷ ۱٥٬٤۹٥٬۸٦٦ ۱۱٬۳٦۹٬۱۹٤ ٤٬۰۲۸٬٦۹٥ الموجودات غیر المتداولة 
 ٦۰٤٬۳۲۹ ۲٬۳٤٤٬۹۲۷ ۳٬۲٥٥٬۹٦٦ ٤٬۹٥٥٬۰۸۱ الموجودات المتداولة 

 ) ٦۷٤٬۰٥۷( ) ۸٬۳۱۰٬۹٥۳( ) ۳٬۲٤۰٬٥۰۰( ) ۷۰٬٤۳۱( المطلوبات غیر المتداولة 
 ) ۱٬٤۰۳٬٦۱۷( ) ٦٬۳۳۰٬۳٥۸( ) ٤٬۷۸۰٬۷٤۳( ) ٥٬٦۹۰٬٦۳٤( المطلوبات المتداولة 
 ۲٬٤۳۷٬۳۹۲ ۳٬۱۹۹٬٤۸۲  ٦٬٦۰۳٬۹۱۷  ۳٬۲۲۲٬۷۱۱ صافي الموجودات 

  ۱٬۰۹۷٬٦٦۸  ۱٬۳۹۱٬٦٦۲  ۱٬٤۲۷٬۲۸۲  ۱٬۱٥۸٬۲۷۰ القیمة الدفتریة لحصص غیر مسیطرة 
     

  ۲٬٥۰۸٬۷۷٥  ٦٬۹۸۳٬۲۸٤  ۷٬۰۳۹٬۹۰۲ ٤٬۰۱۹٬۸۳۹ إیرادات 
  ۲۰۱٬۲۷۱ ) ۱٥۰٬۷٦۲(  ۸۲٬٦۳۸  ۷۲٥٬٦۷٤ الربح  

 ۸۹٬۳٤٥ ) ۳۸٬٥۹۹(  ۳۳٬۷۲٦ ۲٦۰٬۸۱۳ ربح مخصص إلى الحصص غیر المسیطرة 
 

المتنقلة   لالتصاالت  الوطنیة  الفرعیة  المجموعة  مسیطرة ضمن  غیر  مادیة  حصة  لھا  التي  للمجموعة  التابعة  الشركات  ذلك  یشمل  (الوطنیة  * 
تونس")، وموبایل الوطنیة الفلسطینیة لالتصاالت شركة مساھمة   الجزائر")، وأُرید تونس ش.م.ع ("أُریدُ  لجزائریة إس بي إیھ ("أُریدُ لالتصاالت ا
 فلسطین")، قبل أي حذف داخل المجموعة.  عامة ( "أٌریدُ 
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۸٦ 

   القطاع معلومات .٤۳

ال المجموعة  المتعلقة بقطاعات  المعلومات  التقریر موإن  رقم  صادر عنھا  المالیة  للتقاریر  الدولي  للمعیار  أدنا وفقا  التشغیل".    ۸ضحة  "قطاعات 
التشغیلي    یشترط ھذا المعیار أن تكون القطاعات التشغیلیة محددة على أساس التقاریر الداخلیة التي تتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل صانع القرار

  یص موارد للقطاعات وتقییم أدائھا.إلدارة، وتستخدم لتخص الرئیسي في المجموعة، وھو مجلس ا
 

عة  تزاول المجموعة قطاعاً واحداً من األعمال وھو تقدیم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة. إن معظم إیرادات وأرباح وموجودات المجمو
تھا التابعة والزمیلة، علماً بأن العملیات  ولة قطر من خالل شركاتتعلق بعملیاتھا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. تعمل المجموعة خارج د

القطاعات  الرئیسیة التي یصدر فیھا التقریر إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي في المجموعة تعتبر قطاعاً یصدر عنھ التقریر. ینسب اإلیراد إلى  
   ل بأسعار تقوم على أساس تجاري بحت.ن شركات المجموعة تسج الصادر عنھا التقریر في موقع شركات المجموعة. إن المبیعات ما بی

 
ألغراض تقاریر اإلدارة، تم تنظیم المجموعة في وحدات تجاریة على أساس المنطقة الجغرافیة التي تغطیھا، وتضم ستة قطاعات یصدر عنھا  

 التقریر كاآلتي: 
 

 ھي مزود لخدمات االتصاالت المحلیة والدولیة داخل دولة قطر؛  أریُد قطر .۱
 زود لخدمات االتصاالت المتنقلة في العراق؛ھي م  آسیا سیل .۲
ھي مزود لخدمات االتصاالت مثل الخدمات الخلویة واالتصاالت الثابتة والوسائط المتعددة واتصاالت البیانات وخدمات    إندوسات أریدُ  .۳

 اإلنترنت في إندونیسیا. 
  طنة عمان؛ ھي مزود خدمات اتصاالت الھاتف الجوال واالتصاالت الثابتة في سل أریُد عمان .٤
 الجوال واالتصاالت الثابتة في الجزائر؛ھي مزود خدمات اتصاالت الھاتف  أریُد الجزائر  .٥
   ھي مزود خدمات اتصاالت الھاتف الجوال واالتصاالت الثابتة في میانمار؛ و  أریُد میانمار .٦
 أخرى تتضمن بعض الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الالسلكي واالتصاالت.  .۷

الھاتف الجوال في الكویت وأماكن أخرى في منطقة الشرق االوسط وشمال  وعة الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة، توفر نظم  مجم وخدمات 
وأریُد  أفریقیا. یتضمن حساب الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة أرصدة تعود إلى أریُد الكویت وأریُد تونس وأریُد الجزائر والوطنیة فلسطین  

والمعلومات، أعادت اإلدارة تقییمھا واستنتجت أن كل من القطاعات المذكورة   ، وبالرجوع آلخر الظروف۲۰۲۰دیف وأطراف أخرى. خالل المال
)  ۸رقم (  سابقاً تمثل قطاع تشغیل منفصل ویجب تقییمھ بشكل فردي لمعرفة ما إذا كان یفي بالمتطلبات المطروحة بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة

 یكن كذلك، یتم اإلبالغ عن ذلك كجزء من "أخرى". عات التشغیل، كقطاع یمكن اإلبالغ عنھ. أما إذا لم قطا
 

ألداء. یتم  تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغیل لشركاتھا التابعة التشغیلیة بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات الخاصة بتوزیع الموارد وتقییم ا
القطاعات. معامالت األسعار المحایدة بین القطاعات القابلة للتقریر على أساس تجاري  األرباح أو الخسائر التشغیلیة لھذه    تقییم أداء القطاع بناء على

   بحت بطریقة مماثلة للمعامالت مع أي طرف ثالث.
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 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۸۷ 

 (تتمة)  القطاع معلومات .٤۳

  القطاعات التشغیلیة
 : ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في للمجموعة ح للقطاعات التشغیلیة  تعرض الجداول التالیة معلومات حول اإلیرادات واألربا

 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 

 
 أریدُ 
   أریُد الجزائر آسیا سیل  قطر 

 إندوسات 
 أخرى أریُد میانمار  أریُد عمان  أریدُ 

 تعدیالت و 
 استبعادات 

 
 اإلجمالي 

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

           اإلیرادات 

 - ٤٬۲۰٦٬٦۳٤ ۱٬۰٥۳٬٥٦۳ ۲٬۲۱۱٬۲۷۰ ۷٬۹۳٥٬۱۲٤ ۲٬۲٤۹٬۲۷۲ ۳٬٦٥۱٬۱۱۷ ۷٬۰۹۸٬٦۷۱ إیرادات من تقدیم خدمات االتصاالت 
 

۲۸٬٤۰٥٬٦٥۱ 
 ۱٬۳۸٥٬۱۲٤  - ۱٬۱۹۹٬۷٦۱ ۲٬٦٦۱ ۸۷٬٥۰۸ ۷٬٥۹۰ ٤٬٦٤۱ ٥٬۱٥۱ ۷۷٬۸۱۲ ت بیع معدات االتصاال 

 ۱۰۸٬۹٦۷  - ۱۰٬٦۰٦ ۷٬٦۰۷ ۲۳٬۱۱٥ ٤۹٬۹٦۱ - - ۱۷٬٦۷۸ إیرادات من استخدام الموجودات من قبل اآلخرین
 - (i) ) ٦۰۷٬۷۸۷( ۳۰۸٬۲۸۳ ٤٬۱۳۱ ۲٬۸۰٦ ۱٬۱۳۷ ۲۰٬۷٥٤ ٥۰٥ ۲۷۰٬۱۷۱ ما بین القطاعات 
 ۲۹٬۸۹۹٬۷٤۲  ) ٦۰۷٬۷۸۷( ٥٬۷۲٥٬۲۸٤ ۱٬۰٦۷٬۹٦۲ ۲٬۳۲٤٬٦۹۹ ۷٬۹۹۳٬۸۱۲ ۲٬۲۷٤٬٦٦۷ ۳٬٦٥٦٬۷۷۳ ۷٬٤٦٤٬۳۳۲ إجمالي اإلیرادات 

           
           توقیت االعتراف باإلیرادات 

 ۱٬۳۸٥٬۱۲٤  ) ۲۹٦٬۰٦۷( ۱٬۲٤۳٬۰٤۱ ۲٬٦٦۱ ۸۷٬٥۰۸ ۷٬٥۹۰ ٤٬٦٤۱ ٥٬۱٥۱ ۳۳۰٬٥۹۹ في نقطة زمنیة معینة 
 ۲۸٬٥۱٤٬٦۱۸  ) ۳۱۱٬۷۲۰( ٤٬٤۸۲٬۲٤۳ ۱٬۰٦٥٬۳۰۱ ۲٬۲۳۷٬۱۹۱ ۷٬۹۸٦٬۲۲۲ ۲٬۲۷۰٬۰۲٦ ۳٬٦٥۱٬٦۲۲ ۷٬۱۳۳٬۷۳۳ بمرور الوقت 

 ۷٬٤٦٤٬۳۳۲ ۳٬٦٥٦٬۷۷۳ ۲٬۲۷٤٬٦٦۷ ۷٬۹۹۳٬۸۱۲ ۲٬۳۲٤٬٦۹۹ ۱٬۰٦۷٬۹٦۲ ٥٬۷۲٥٬۲۸٦( ٤۰۷٬۷۸۷ ( 
 

۲۹٬۸۹۹٬۷٤۲ 
           
           

           النتائج 
  ۱٬٦۷۹٬۳۱۷ (ii) ) ٤۱۷٬۳۰۸( ٥۲٥٬۳۱۷ ) ۳٬٥۱۷٬۷۹۳( ۲٤۸٬۳۰۲ ۱٬۸٥۳٬٤۲۹ ٦۸٬۳٦۸ ۹۳٤٬۹۲۷ ۱٬۹۸٤٬۰۷٥ ربح/ (خسارة) القطاع قبل الضریبة* 

 ۷٬۹۷٤٬٤٤۳ (iii) ٤۱۷٬۰۳۹ ۱٬۰۱۸٬٥٤۲ ٦۳۲٬۷٥۹ ۷۰۰٬٦۰٦ ۲٬۸۲۰٬۱۹۲ ٦۷۲٬٦۱٤ ۸۱۸٬۲۳٦ ۸۹٤٬٤٥٥ استھالك وإطفاء
 ۱٬۸۰٤٬۳۰۹  - ٥۳٬٤۷۰ ۱۹٤٬۷۳٤ ۳۸٬۹۹٤ ۸۳۷٬٥۳٦ ٤٦٬۲۲۸ ۱٥٬۲٦۹ ٦۱۸٬۰۷۸ صافي تكالیف التمویل 

 بما في ذلك االستھالك واإلطفاء وانخفاض قیمة الموجودات وتكلفة التمویل.  المتعلقة بالقطاع(خسارة) القطاع قبل الضریبة بعد خصم جمیع المصروفات  /ربح *یتم تحدید 



 
 أریُد ش.م.ق.ع. 

   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  البیانات المالیة الموحدة
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 
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۸۸ 

 (تتمة)  القطاع معلومات .٤۳

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
 

 

 
 أریدُ 
 قطر

 
  لجزائرأریُد ا آسیا سیل 

 إندوسات 
 أریُد میانمار  أریُد عمان أریدُ 

 
 أخرى

 تعدیالت و 
  استبعادات 

 
 اإلجمالي 

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

           یرادات اإل

 ۲۷٬٤۰۳٬۲۱۳  - ٤٬۰٦۳٬٤۲۱ ۱٬۱٥٥٬۷٦۹ ۲٬۳۷٥٬۳۷۹ ٦٬۸۱٤٬۷۱۸ ۲٬۲۲۳٬٥٤۳ ٤٬۰۱۸٬٥٥۸ ٦٬۷٥۱٬۸۲٥ ن تقدیم خدمات االتصاالت إیرادات م
 ۱٬۲۷۱٬۰۲۳  - ۱٬۰۱۲٬٥٥۷ ۳٬۰٥۰ ۱۰۸٬۲۹۰ ۲۹٬۲٥۷ ۷٬۳۰۰ - ۱۱۰٬٥٦۹ معدات االتصاالت بیع 

 ۱۹۲٬۳۲۹  - ۸٬۲۸۳ ۱۱٬٤۱٤ ۲۱٬٥۰۱ ۱۳٦٬۱۲۳ - - ۱٥٬۰۰۸ إیرادات من استخدام الموجودات من قبل اآلخرین 
 - )i( ) ٥۳۰٬٥۸۹( ۳۰۱٬۳۷۱ ۱٬۲۸۱ ۳٬٦۰٥ ۳٬۱۸٦ ۲٤٬۷٥۹ ۱٬۲۸۱ ۱۹٥٬۱۰٦ ما بین القطاعات 

 ۲۸٬۸٦٦٬٥٦٥  ) ٥۳۰٬٥۸۹( ٥٬۳۸٥٬٦۳۲ ۱٬۱۷۱٬٥۱٤ ۲٬٥۰۸٬۷۷٥ ٦٬۹۸۳٬۲۸٤ ۲٬۲٥٥٬٦۰۲ ٤٬۰۱۹٬۸۳۹ ۷٬۰۷۲٬٥۰۸ إجمالي اإلیرادات 
           

           باإلیرادات  االعتراف توقیت
 ۱٬۲۷۱٬۰۲۳  ) ۲۲٥٬۱۷٤( ۱٬۰۷۲٬۰٥۷ ۳٬۰٥۰ ۱۰۸٬۲۹۰ ۲۹٬۲٥۷ ۷٬۳۰۰ - ۲۷٦٬۲٤۳ في نقطة زمنیة معینة 

 ۲۷٬٥۹٥٬٥٤۲  ) ۳۰٥٬٤۱٥( ٤٬۳۱۳٬٥۷٥ ۱٬۱٦۸٬٤٦٤ ۲٬٤۰۰٬٤۸٥ ٦٬۹٥٤٬۰۲۷ ۲٬۲٤۸٬۳۰۲ ٤٬۰۱۹٬۸۳۹ ٦٬۷۹٦٬۲٦٥ بمرور الوقت 
 ۷٬۰۷۲٬٥۰۸ ٤٬۰۱۹٬۸۳۹ ۲٬۲٥٥٬٦۰۲ ٦٬۹۸۳٬۲۸٤ ۲٬٥۰۸٬۷۷٥ ۱٬۱۷۱٬٥۱٥٬ ٤۳۸٥٬٦۳۲ )٥۳۰٬٥۸۹ (  ۲۸٬۸٦٦٬٥٦٥ 
           

           النتائج 
 ii( ۱٬٦۲٥٬۰۲۹( ) ۷۳۸٬۸۹٤( ) ۱٥۳٬۸۹۲( ) ۳۳۰٬۸۹۲( ۳٥۳٬۸۹۹ ) ۱٤٥٬۲۰۰( ۲۸٬۷۰٤ ٦۸۸٬٥۸٦ ۱٬۹۲۲٬۷۱۸ الضریبة* ربح/ (خسارة) القطاع قبل 

 iii( ۸٬۲٤٥٬٤٦۰( ٤۲٦٬٥۰۳ ۹۹٦٬۸٥۷ ۹۰۰٬۲٥٤ ۷۱۲٬٦۳۷ ۲٬۷۲۲٬٥۸٤ ٦۸۱٬۳٤٦ ۹۰۸٬۱۰۸ ۸۹۷٬۱۷۱ استھالك وإطفاء 
 ۱٬۸۹٥٬٥۷٦  - ٦٦٬٥۰۹ ۲۲۲٬۸٦۲ ۳۷٬٦۱۰ ۸۱٦٬٤۸۹ ۳٥٬۸۸٥ ٤٬٥۹٥ ۷۱۱٬٦۲٦ صافي تكالیف التمویل 

ت وتكلفة التمویل. القطاع بما في ذلك االستھالك واإلطفاء وانخفاض قیمة الموجودا المتعلقة  القطاع قبل الضریبة بعد خصم جمیع المصروفات خسارة / *یتم تحدید ربح
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 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۸۹ 

 (تتمة)  القطاع معلومات .٤۳

 إیضاح: 
 
)i(  .یتم حذف اإلیرادات فیما بین القطاعات عند التوحید 
)ii(  :ال یشمل الربح القطاعي قبل الضریبة ما یلي 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ) ٤۲٦٬۷۹٤( ) ٤۱۷٬۳۰۸( موجودات غیر ملموسة إطفاء 

 ) ۳۱۲٬۱۰۰( - غیر الملموسة انخفاض في قیمة الموجودات
 )٤۱۷٬۳۰۸ ( )۷۳۸٬۸۹٤ ( 

 
)iii(  .لم یتم اعتبار اإلطفاء المتعلق بالموجودات غیر الملموسة اإلضافیة المحددة من دمج األعمال كجزء من مصروفات القطاع 
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 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۹۰ 

 (تتمة)  القطاع معلومات .٤۳

 .۲۰۲۰و ۲۰۲۱بر دیسم ۳۱كما في للمجموعة یعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغیلیة 
 

 أریُد الجزائر آسیا سیل  أریُد قطر 
 إندوسات 

 )iiiأریُد (
 أریدُ 

 سلطنة ُعمان 
 أریدُ 

 أخرى میانمار 
 تعدیالت و 
 اإلجمالي  استبعادات 

  قطريألف لایر ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
          

          ) iالموجودات القطاعیة (

 ۷۷٬۳٥۷٬٥۲۸  ۱٦٬٦۳۹٬٤٤٦  ۱۰٬۲٥٥٬۳٥۳ ۲٬۷٥٤٬٥۹۱ ٤٬۳٥٥٬۸٥۰  ۱٦٬۸۷۱٬۰٦٤ ۳٬٥۹۱٬۹۱٦  ٦٬۰۳٤٬۳٤٥  ۱٦٬۸٥٤٬۹٦۳ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۸۷٬۷۳۷٬۰٦۱ ۱۷٬۲۷٤٬۲٦۲ ۱۰٬٦٤۰٬۷٦۳ ٦٬۸۳۹٬٥۲۳ ٤٬٤۹٦٬۹۸۸ ۱۷٬۳۱٤٬۲۸۰ ۳٬۹٤۹٬٦۷٦  ۸٬۸٥۹٬۱۷۷ ۱۸٬۳٦۲٬۳۹۲ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

          
          ) iiنفقات رأسمالیة ( 

 ٥٬۱٤٤٬۱٤۳ - ٦٤٦٬٥۸٦ ۱٤۱٬٥٤۱ ٥۰۱٬٦۹۳ ۱٬۷٦۰٬۷۷۹ ۲۹۷٬۱۷۳ ۹۹۳٬٤۸٥ ۸۰۲٬۸۸٦ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۷٬۲۲۷٬٦٤۲ - ۷۲۱٬۲۸۲ ۱۸۸٬۲۷۲ ۱٬۲۸٤٬٥۸۷ ۲٬۲٦۹٬۳۲۷ ٥۳۸٬۱٥٦ ۱٬۳۰۹٬۳۰۳ ۹۱٦٬۷۱٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

          
 إیضاح: 

)i(  ۱٦٬٦۳۹٬٤٤٦بلغت الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى الناشئة عن اندماج األعمال ما قیمتھ ) ألف لایر قطري) جزءاً من موجودات القطاع.  ۱۷٬۲۷٤٬۲٦۲: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ألف لایر قطري 
 

)ii(  والموجودات غیر الملموسة باستثناء الشھرة والموجودات الناشئة من عملیات دمج األعمال. والمنشآت والمعدات على الممتلكات تتكون النفقات الرأسمالیة من اإلضافات 
)iii(  إیضاح  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مصنفة كموجودات محتفظ بھا للبیع كما في)٤٦.(
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 (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۹۱ 

 والریاضي االجتماعي للصندوق مساھمة .٤٤

من   ٪۲٫٥، یتعین على المجموعة المساھمة بنسبة  ۲۰۱۰ایر  واإلیضاحات ذات الصلة الصادرة في ین  ۲۰۰۸لسنة    ۱۳وفقا للقانون القطري رقم  
) االعتراف بالمبلغ المستحق الدفع  ۱۳صافي األرباح السنویة للصندوق االجتماعي والریاضي للدولة. ویقتضي التوضیح المرتبط بالقانون رقم (

 في حقوق الملكیة. اره من توزیعات اإلیرادات. وبالتالي، یتم االعتراف بذلك في بیان التغیرات باعتب

من صافي الربح    ٪۲٫٥ألف لایر قطري) والتي تمثل    ٤۰٬۳٥۸:  ۲۰۲۰ألف لایر قطري (  ۹۹۰خالل السنة، قامت المجموعة بتخصیص مبلغ  
  المحقق من عملیات قطر.

 
 التمویلیة  األنشطة عن الناشئة المطلوبات تسویة .٤٥

المجم التغییرات في مطلوبات  تفاصیل  أدناه  الجدول  إن  یوضح  النقدیة.  النقدیة وغیر  التغیرات  ذلك  بما في  التمویلیة،  األنشطة  الناشئة عن  وعة 
یة المستقبلیة، لھا في بیان التدفقات النقدیة  المطلوبات الناشئة من األنشطة التمویلیة ھي التي تم تصنیف التدفقات النقدیة، أو ستصنف التدفقات النقد

 نشطة التمویلیة. الموحد للمجموعة كتدفقات نقدیة من األ 
 

 ۱  
 ۲۰۲۱ینایر 

تمویل التدفقات  
 )۱النقدیة (

التغیرات غیر 
 )۲النقدیة (

التغیرات األخرى  
)۳ ( 

دیسمبر   ۳۱
۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري قطريألف لایر   ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
      

 ۱۹٬۷٦۳٬۸٤٥ ) ٤٬٤۸۷٬۹۰۳( -           ) ٥٬٤۱۰٬۳۷۱( ۲۹٬٦٦۲٬۱۱۹ ) ۲۸قروض ودیون (إیضاح 
   )۱۷۷٬۷٥۰( ۳٬٦۹٤ ٤٤٬۲۷٤   )۷۸٬۳۹٦( ) ۱٤۷٬۳۲۲( ) ۲۸تكالیف تمویل مؤجلة (إیضاح 

  ۹۱۳٬٥۹۱   )۱٬۰۹۹٬٦٦٥( - )٥۳۷٬٤۹۷(  ۲٬٥٥۰٬۷٥۳ ) ۳۰مطلوبات غیر متداولة أخرى (إیضاح  
 ٤٬۱۸۷٬۱۷٦  )٥٬۰۱۱٬۱٤۸(  ۲٬۹۲۲٬۱۷٥  )۱٬۰۸٤٬۲٥٤( ۷٬۳٦۰٬٤۰۳ )۳۲مطلوبات اإلیجار (إیضاح 

 
 إیضاحات: 

 
)i(   غیر األخرى  والمطلوبات  والدیون  القروض  من  النقدیة  التدفقات  رئیسي  بشكل  النقدیة  التدفقات  بیان  في  التمویلیة  األنشطة  تتضمن 

  المتداولة.
)ii(  .تتعلق التغیرات غیر النقدیة بإطفاء تكالیف التمویل المؤجلة 
)iii( تصنیف. تتضمن التغییرات األخرى تعدیالت صرف العملة وإعادة ال 
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۹۲ 

 
 

 للبیع  بھا كمحتفظ المصنفة والمطلوبات الموجودات .٤٦
 
، وھي شركة تابعة للمجموعة، على أنھا محتفظ بھا للبیع بعد  أریدُ   إندوسات ، تم تصنیف الموجودات والمطلوبات المتعلقة بشركة۲۰۲۱ي دیسمبر  ف

والتوقیع   Hutchison Indonesia و  أرید إندوسات دمج المقترح لعملیاتالتقییم الذي أجرتھ المجموعة. تم إجراء ھذا التقییم بعد اإلعالن عن ال
  Hutchison. الالحق على اتفاقیة االندماج مع

 
 أرید  إندوسات ، تفي عملیة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المعالم الرئیسیة المرتبطة باالندماج المقترح ، قررت المجموعة أنھ اعتباًرا من  بناًء على تقییم  

  ۱۲فترة ال  لیتم معاملتھا على أنھا "محتفظ بھا للبیع" نظًرا ألن البیع محتمل للغایة خالل    ٥رقم  الدولي إلعداد التقاریر المالیة    بمتطلبات المعیار
 شھر التالیة. 

 
للسنة   أرید وعةعلى أنھ "محتفظ بھ للبیع" في البیانات المالیة الموحدة لمجم  أرید  إندوسات  في  أرید   في ضوء ما ورد أعاله ، تم تصنیف استثمار

  ي رئیسیًا لألعمال بعد الدمج ، فھكان أحد مجاالت األعمال الرئیسیة ، سیظل خًطا   أرید  إندوسات . بحكم حقیقة أن۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  
 .في بتعریف العملیة المتوقفةتال 

 
بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقًصا تكلفة البیع ، أیھما    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وفقًا لذلك ، یتم قیاس األصول ذات الصلة المحتفظ بھا للبیع كما في  

 الموحد دون تغییر األرقام المقارنة. أقل ، ویتم عرضھا كبند منفصل في بیان المركز المالي 
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۹۳ 

 
    (تتمة) للبیع بھا كمحتفظ المصنفة والمطلوبات الموجودات .٤٦

 
 

 : ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لوبات التالیة على أنھا محتفظ بھا للبیع كما في تم إعادة تصنیف الموجودات والمط 
 

 

 ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري 

  للبیع  بھا كمحتفظ مصنفة موجودات

 ۸٬٥٦۰٬۹۹۸ ومعدات  ومنشآت ممتلكات
 ٥٬٤۷۷٬۰٥۳ وشھرة ملموسة غیر موجودات
 ۳٬۰٥۱٬۰٥۹ االستخدام  حق موجودات

 ۱٬٤۰۳٬۱٥۲ وأخرى  تجاریة مدینة ذمم
 ۹٦۸٬۰۸۷ ونقد  البنوك لدى رصدةأ

 ۱٬٤۳۳٬٥٥٤ أخرى  أصول
 ۲۰٬۸۹۳٬۹۰۳ األصول  إجمالي

  

  للبیع  بھا كمحتفظ المصنفة بالموجودات مباشرة المرتبطة المطلوبات
 ٤٬۳٤۳٬٦۱٥ وتسھیالت  قروض

 ٤٬۳۳٦٬۹۷٤ اإلیجار  مطلوبات
 ۹۷٤٬۲٤٤ أخرى متداولة غیر مطلوبات

 ٤٬۱۲۷٬۱٦٦ وأخرى  دائنة تجاریة ذمم
 ۱٬۱٤۱٬۳۱۳ أخرى  مطلوبات

 ۱٤٬۹۲۳٬۳۱۲   المطلوبات إجمالي
 

  أعاله  المذكورة   التابعة   بالشركة  یتعلق  فیما  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  في   كماالموحد    اآلخر  الشامل   الدخل  بیان   في  بھ   المعترف  التراكمي  المصروف   بلغ 
 . قطري لایر  ألف ۲٬٥٥۹٬۷٥۱ للبیع  بھا  كمحتفظ والمصنفة 
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۹٤ 

 
 ۱۹-كوفید ائحةج تأثیر .٤۷

، نظرت المجموعة فیما إذا كانت ھناك حاجة إلى أخذ أي تعدیالت وتغییرات في  ۱۹-كوفیدجائحة  بسبب استمرار حالة عدم التأكد الناتجة عن  
مجموعة غیر متأثرة إلى  المالیة الموحدة. ال تزال العملیات التجاریة للالبیانات  األحكام والتقدیرات وإدارة المخاطر في االعتبار واإلفصاح عنھا في  

  بشكل جوھري بالوضع الحالي.
 

على المنشآت    ۱۹-كوفیدجائحة  وعة تقییًما نوعیًا الستثماراتھا في وحدات تولید النقد، مع األخذ في االعتبار الحد األدنى من تأثیر  أجرت المجم
  بالموازنة ومعاییر الصناعة التي أكد أن تقییم انخفاض   ۲۰۲۱سمبر  دی   ۳۱العاملة في قطاع االتصاالت، وقارنت النتائج الفعلیة للسنة المنتھیة في  

  لم یتغیر. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القیمة كما في 
 

. یتم تقدیر الخسائر  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قامت المجموعة بتحدیث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في  
والزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان، وتقییم مؤشرات ضعف التعرض  على التوقعات المستقبلیة لعوامل االقتصاد الكلي، االئتمانیة المتوقعة بناًء 

   في القطاعات التي من المحتمل أن تتأثر.
 

 

 ۱۹-كوفیدجائحة  تفشي    عن كثب مع التقدم في الموقف إلدارة تعطل األعمال المحتمل الذي قد یحدثھ  ۱۹-ستواصل المجموعة مراقبة تأثیر كوفید 
   على عملیاتھا وأدائھا المالي.
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۹٦ 

 
 

 

 المقارنة  معلومات .٤۸
 

، "عرض البیانات  ۱البیانات المالیة الموحدة یتوافق مع المعیار المحاسبي الدولي رقم  لتحدید فیما إذا كان عرض  تقییم  خالل السنة، أجرت المجموعة  
ادة تصنیف لبعض البنود المدرجة في البیانات المالیة الموحدة. تم إعادة تصنیف أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض  المالیة". نتج عن ھذه الممارسة إع

ادة التصنیف المذكورة لتحسین جودة المعلومات المقدمة ولیس لھا تأثیر على حقوق الملكیة واألرباح  الفترة الحالیة. قامت المجموعة بعملیات إع
 المسجلة سابقاً. 

 
دیسمبر   ۳۱سنة المنتھیة في لل    

  للسنةبیان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف الموحد 
  الحالي إعادة التصنیف  السابق  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

لایر قطري ألف    مالحظات ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
     
 

یل والبیع  تم تقسیم مصاریف التشغ - ۱۰٬۸۰٦٬۱۳۲ (۱۰٬۸۰٦٬۱۳۲) مصروفات تشغیل
واإلداریة   العمومیة  والمصروفات 

تفصیلي   المتعلقة  بنود  الإلى  بشكل 
ولعرض  بھا   ؛  جنب  إلى  جنبًا 

الموجودات   قیمة  في  االنخفاض 
المالیة   غیر  والموجودات  المالیة 
أو   الربح  بیان  في  منفصل  بشكل 
بیان  لعرض  لالمتثال  الخسارة 

 طبیعتھ لالدخل بشكل مناسب  

یة وإداریة مصروفات بیعیة وعموم  (٥٬۹٦٦٬۰٤۸) ٥, ۹٦٦٬۰٤۸ - 
التشغیل األخرى الشبكة والتوصیل البیني ونفقات   - (۱۳٬۱۹٤٬۳۸۱) (۱۳٬۱۹٤٬۳۸۱) 

 (۳٬۲٥۸٬۳۷٥) (۳٬۲٥۸٬۳۷٥) - رواتب الموظفین والتكالیف المرتبطة بھا 
مخصص خسائر انخفاض القیمة (عكس) في الموجودات  

 المالیة والموجودات األخرى 
 

(٤٤۸٬٥۳٥) 
 

٤٤۸٬٥۳٥ 
 
- 

المالیة  مخصص تدني قیمة الشھرة والموجودات غیر 
 (٤۰۷٬۱۸٤) (٤۰۷٬۱۸٤) - األخرى 

 (۳٦۰٬۷۷٥) (۳٦۰٬۷۷٥) - خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
صافي -إیرادات آخرى  تم إعادة تصنیفھا لعرض اإلیرادات   - (٤۷۰٬٦۱٥) ٤۷۰٬٦۱٥ 

وتمویل    / ؛  األخرى  المصروفات 
أساس  ال على  والتكالیف  دخل 

  ، الإجمالي  من  وذلك صافي  بدال 
رقم  لمعیار المحاسبة الدولي  امتثاال

۱ 

 ٤٥۸٬۰۲٦ ٤٥۸٬۰۲٦ - إیرادات آخرى 
بالصافي  -(خسائر) /  إیرادات  أخرى   - ۱۲٬٥۸۹ ۱۲٬٥۸۹ 

لالتمویصافي تكالیف   (۱٬۸۹٥٬٥۷٦) ۱٬۸۹٥٬٥۷٦ - 
 (۲٬۱٤۹٬٦۸٥) (۲٬۱٤۹٬٦۸٥) - تكالیف التمویل

 ۲٥٤٬۱۰۹ ۲٥٤٬۱۰۹ - إیرادات التمویل
  (۱۸٬٦٤٥٬٦۷٦) - (۱۸٬٦٤٥٬٦۷٦) المجموع 
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۹٦ 

 
 
 

 تتمة) ( المقارنة معلومات .٤۸
 

۲۰۲دیسمبر  ۳۱كما في بیان المركز المالي الموحد     
دیسمبر  ۳۱بیان المركز المالي الموحد الموجز كما في  

  الحالي إعادة التصنیف  السابق  ۲۰۲۰
 مالحظات ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

وأخرى دائنة تجاریة ذمم  المستحقة الفوائد تصنیف  إعادةتم    ۱٥٬۳۳۳٬٥۸۲  (۲۸۰٬۰۱۸)   ۱٥٬٦۱۳٬٦۰۰  
 على المستحقة واألرباح الدائنة

 بند  من اإلسالمي التمویل التزامات
 إلى األخرى الدائنة التجاریة الذمم

 مع  للتوافق والسلف القروض بند
 للتقاریر  الدولي المعیار متطلبات

متداولة - وتسھیالت قروض "المالیة األدوات" 9 المالیة   ٥٬۱۸۹٬۲۸۳   ۲۸۰٬۰۱۸   ٥٬٤٦۹٬۳۰۱  
    -  (٥٥٦٬۰۳۹)   ٥٥٦٬۰۳۹   عقود وموجودات تكالیف

 من  تصنیفھا إعادة تم العقود تكالیف
 إلى" عقود وموجودات تكالیف" بند
 التجاریة المدینة الذمم" بند

 غیر  األصول" وبند" واألخرى
 االمتثال أجل من" األخرى المتداولة
 1 الدولي المحاسبة معیار لمتطلبات 

 والمعاییر" المالیة البیانات عرض"
 15 المالیة التقاریر إلعداد الدولیة

 مع العقود من اإلیرادات"
 ""العمالء

غیر متداولة  –یف العقود تكال  - ۱٥۱٬٤۳۱ ۱٥۱٬٤۳۱ 

متداولة – عقود تكالیف   -    ۱۹٦٬۹٥۸ ۱۹٦٬۹٥۸ 

وأخرى مدینة تجاریة ذمم   ۷٬٦۱۲٬۸٦۲   ۱۷۰٬۲٥۱   ۷٬۷۸۳٬۱۱۳  
أخرى  متداولة غیر موجودات   ۷٤۰٬۳٤۳   ۳۷٬۳۹۹   ۷۷۷٬۷٤۲  

 

 

تأثیر على    من دونل أعاله حسب االقتضاء في بیان التدفقات النقدیة الموحد للفترة المقارنة  وبناًء علیھ ، تم عكس آثار إعادة التصنیف في الجداو
 تمویلیة. أو صافي النقد المستخدم في األنشطة ال یةنشطة االستثماراألصافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة أو صافي النقد المستخدم في 

 
 الالحقة  األحداث .٤۹

مع شركة بي تي ھاتشسون  ، أك۲۰۲۲ینایر    ٤في   قانونیاً  اندماجاً  للمجموعة  التابعة  إندوسات أریُد، إحدى الشركات  إندونیسیا، الشركة    ۳ملت 
 اإلندونیسیة التابعة لشركة سي كیھ ھاتشسون ھولدنجز لیمتد.  

 
فقات الوزارة المتبقیة المعلقة اعتباًرا من تاریخ  ، لم یتم استالم موا . ومع ذلك  ۲۰۲۱دیسمبر    ۲۸تمت الموافقة على االندماج من قبل المساھمین في  

. وبناًء على ذلك  ۲۰۲۲ینایر    ٤المیزانیة العمومیة إلتمام صفقة االندماج (وزیر القانون وحقوق اإلنسان ووزارة االتصاالت والمعلوماتیة) فقط في  
عندما دخل مجلس اإلدارة الجدید حیز التنفیذ. سیتم    أرید إندوساتعلى  ت المجموعة السیطرة  ، تم االنتھاء من االندماج اعتباًرا من ذلك التاریخ وفقد

وبناًء على ذلك،    .۲۰۲۲ینایر    ٤التحكم في الشركة المندمجة بشكل مشترك من قبل طرفي صفقة االندماج وسیتم احتساب حقوق الملكیة اعتباًرا من  
،  ٪٦٥لسیطرة على إندوسات أریُد التي كان لدى المجموعة فیھا نسبة مساھمة  خ، وفقدت المجموعة اتم االنتھاء من االندماج كما في ذلك التاری

 عندما دخل مجلس اإلدارة الجدید حیز التنفیذ. 
 

تم  ٪ في الكیان المندمج وسی۳۲٫۸سیتم التحكم في الشركة المندمجة بشكل مشترك من قبل طرفي صفقة االندماج، حیث سیكون للمجموعة ما نسبتھ  
 .  ۲۰۲۲ینایر  ٤حقوق الملكیة من قبل المجموعة اعتباراً من االحتساب بطریقة 

 
، والتي توضح بالتفصیل  ٤٦، بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنھا في اإلیضاح  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لم یتم االعتراف باآلثار المالیة لھذه المعاملة في 

 .كموجودات محتفظ بھا للبیع موجودات ومطلوبات إندوسات أریُد المصنفة 
 
ن اإلفصاح  ي الوقت الذي تمت فیھ الموافقة على إصدار البیانات المالیة، لم تكن المجموعة قد أكملت بعد محاسبة االندماج. وعلى ھذا النحو ال یمكف

 عن األثر المالي للمعاملة بدقة. 
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