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  قطر –الدوحة 

 

   المرحلية الموحدة المختصرة البيانات المالية

  مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

٩٢٠١ارس م ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 
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  مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية 

  ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

  
  الصفحات           المحتويات

 
  --    مدقق الحسابات المستقللالمراجعة تقرير 

  
         المرحلية                                                                   الموحدة البيانات المالية المختصرة

  
  ١  المرحلي الموحد بيان الربح أو الخسارة المختصر

  
 ٢  المرحلي الموحد بيان الدخل الشامل المختصر

  
  ٤-٣  المرحلي الموحد بيان المركز المالي المختصر

 
 ٧-٥  بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد المرحلي

  
 ١٠-٨  بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي

       
٣٠-١١  المرحلية الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة
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  بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي 

  ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

   الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
- ١ -  

 

  

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)  إيضاح 

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري    

        
 ٧٬٦٨٢٬٦٥٨ ٧٬١٩١٬٨٩٣  ٢٣  اإليرادات

        
 (٣٬١٤٧٬٠٧٦) (٢٬٦٣٠٬٩٥٦)     مصروفات تشغيل

 (١٬٤٦٧٬٥١١) (١٬٣٩١٬٦١٧)     مصروفات بيع، عمومية وإدارية
 (٢٬٠٤٦٬١٣٥) )٢٬١٤٧٬٤٦٨(    إستهالك وإطفاء

 (٤٢٣٬٧٤٣)  (٥١٩٬٨٣٠)     صافي تكاليف تمويل
  ١١٩  (١٥٥)     شهرة وموجودات مالية وموجودات أخرىالخسارة تدني قيمة 

  ٢٢٧٬٧٧٩  ١٩٠٬٥٣٥  ٤  صافيبال – إيرادات أخرى
 (١٨٬٩٩٩) ٣٬٦٥٣  ٩  الضريبة من بالصافي -مشترك مشروع وشركات زميلة شركات نتائج من حصة

 )١٣٧٫٩٣٤( )١٢٤٬٨٨٦(  ٥  إمتيازات ورسوم 
      

  ٦٦٩٫١٥٨ ٥٧١٬١٦٩    الربح قبل ضريبة الدخل
  )١١٧٫٠٢٩( )١٠٣٬٠٧١(  ١٤  ضريبة الدخل

        

   ٥٥٢٫١٢٩  ٤٦٨٬٠٩٨    ربح الفترة
        

        الربح المنسوب إلى:
  ٤٨٦٫٠٤٧ ٤٢٠٬٤٦٦    مساهمي الشركة األم

  ٦٦٫٠٨٢ ٤٧٬٦٣٢    حقوق الملكية غير المسيطرة

    ٥٥٢٫١٢٩ ٤٦٨٬٠٩٨  

        العائد األساسي والمخفض للسهم
        (منسوب لمساهمي الشركة األم) 

   ١،٥٢  ١،٣١  ٦  (لایر قطري لكل سهم)
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  المختصر الموحد المرحلي  بيان الدخل الشامل

  ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

   الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
- ٢ - 

 

  
  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  (مراجعة) إيضاح 

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري    
        

   ٥٥٢٫١٢٩  ٤٦٨٬٠٩٨   ربح الفترة
        

         خرىالدخل الشامل األ بنود
        البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

   ٢٨٠  )٧٠( ١٩  الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي الجزء
األخرى للشركات الدخل الشامل  /لخسارة الشاملة) ا( بنود حصة من

   ٢٫٠٨٤  )٢٣٬٥١٢(  ١٩  الزميلة وشركات المشروع المشترك
   ١٨٩٫٩٤٥  ٩٤٬٦٣٥  ١٩  فروقات من تحويل عمالت أجنبية

        البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة 
القيمة العادلة إلستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  صافي التغيرات في

  )٢٣٨,٣٩(  )٦٬٨٦٩(  ١٩  من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
  ٣٫٥٧٤ ٥٢٢ ١٩  صافي التغيرات في القيمة العادلة إلحتياطي منافع الموظفين

  ١٥٦٫٦٤٥ ٦٤٬٧٠٦    بالصافي من الضريبة –بنود الدخل الشامل األخرى 

  ٧٠٨٫٧٧٤ ٥٣٢٬٨٠٤    الدخل الشامل للفترةإجمالي 
        :إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى

  ٦٤٧٫٩٢٥ ٤٧٣٬٨٢٩    مساهمي الشركة األم
  ٦٠٫٨٤٩ ٥٨٬٩٧٥    المسيطرة حقوق الملكية غير

    ٧٠٨٫٧٧٤  ٥٣٢٬٨٠٤   
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  بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي 

  ٢٠١٩مارس  ٣١كما في 

   الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
- ٣ - 

 

 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  اتإيضاح 

  (مدققة)  (مراجعة)   
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

     المـوجـودات
    الموجودات غير المتداولة

 ٢٧٬٢٠٧٬٤٩٣ ٢٦٬٠٧٠٬١٧٣ ٧ ممتلكات وآالت ومعدات
 ٢٦٬٦٥٦٬٦٨٦ ٢٦٬٥١٥٬١٢١  ٨  موجودات غير ملموسة وشهرة

 --  ٥٬٣٨٤٬٣٩٩  (أ) ٣  موجوداتإستخدام  حق
 ٥٢٬٨٠٢ ٥٠٬٧٩٧    إستثمارات عقارية

 ٢٬١٤٦٬٩٤٦ ٢٬١٤٨٬٢٠٣ ٩ شركات زميلة وشركات مشروع مشتركإستثمارات في 
 ٩٤٧٬٢٣٧ ٩٣٩٬٢٨٠ ١٠ أدوات حقوق الملكية –موجودات مالية 

 ٨٥٨٬٩٩٤ ٥٨٥٬٨٤١  موجودات غير متداولة أخرى
 ٥٦٩٬٨٩٢ ٦٤٦٬٠١٨   موجودات ضريبة مؤجلة
  ١٥١٬٨٠٦  ١٥٢٬٧١٧   موجودات وتكاليف عقود

 ٥٨٬٥٩١٬٨٥٦ ٦٢٬٤٩٢٬٥٤٩  المتداولةإجمالي الموجودات غير 

    
    الموجودات المتداولة

 ٦٤٣٬٠٦١ ٧٠١٬٤٨٢  مخزون
   ٣١٢٬٠٧٠ ٢٩١٬٧٤٩    قودموجودات وتكاليف ع

  ٨٬٢٣٣٬٥٤٣ ٧٬٩٣١٬٩٩٢  مدينة وأخرى  ذمم تجارية
 ١٧٬٤٩٣٬٢٧٣ ١٤٬٥٩٢٬٨٦٩ ١١  أرصدة لدى بنوك ونقد 

    ٢٦٬٦٨١٬٩٤٧  ٢٣٬٥١٨٬٠٩٢  
  ٢٥٬٦٧٢  ١٣٬٤١٤    برسم البيعمحتفظ بها موجودات 

 ٢٦٬٧٠٧٬٦١٩ ٢٣٬٥٣١٬٥٠٦  إجمالي الموجودات المتداولة

 ٨٥٬٢٩٩٬٤٧٥ ٨٦٬٠٢٤٬٠٥٥  إجمالي الموجودات

    
    حقوق الملكية 

  ٣٫٢٠٣٫٢٠٠ ٣٬٢٠٣٬٢٠٠ ١٢ رأس المال
  ١٢٫٤٣٤٫٢٨٢ ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢  إحتياطي قانوني

  ٦٠٦٬٢٩٩ ٥٧٥٬٨٧٤  إحتياطي القيمة العادلة
  ٢٢٬٠٣١ ٢٢٬٣٧٠   إحتياطي منافع الموظفين

  )٧٬٨٠٥٬٤٥١( )٧٬٧٢٢٬٠٠٢( ١٣  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 
 ١٬٢٥٢٬٣٠٤ ١٬٢٥٢٬٣٠٤   إحتياطيات قانونية أخرى

  ١٢٬٤٩٦٬٠٣٨ ١١٬٨٧٢٬٠٨٩  أرباح مدورة

  ٢٢٬٢٠٨٬٧٠٣ ٢١٬٦٣٨٬١١٧  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
  ٥٬٩٦٨٬٩٨٤ ٥٬٨٥٢٬٠٩٠  المسيطرة حقوق الملكية غير

  ٢٨٬١٧٧٬٦٨٧ ٢٧٬٤٩٠٬٢٠٧  إجمالي حقوق الملكية
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   المختصر الموحد المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 
 

   الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
- ٥ - 

 

      منسوبة إلى مساهمي الشركة األم 

 إحتياطي قانوني رأس المال 
إحتياطي القيمة 

 العادلة
إحتياطي منافع 

 إحتياطي تحويل الموظفين
إحتياطيات قانونية 

 اإلجمالي مدورةأرباح  أخرى
حقوق ملكية غير 

 إجمالي حقوق الملكية مسيطرة

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

 ٢٨٬١٧٧٬٦٨٧ ٥٬٩٦٨٬٩٨٤ ٢٢٬٢٠٨٬٧٠٣ ١٢٬٤٩٦٬٠٣٨ ١٬٢٥٢٬٣٠٤ )٧٬٨٠٥٬٤٥١(  ٢٢٬٠٣١ ٦٠٦٬٢٩٩ ١٢٫٤٣٤٫٢٨٢ ٣٫٢٠٣٫٢٠٠  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
                      :المحاسبية السياسات في التغيرأثر  

 للمعيار المبدئي التطبيق على تعديالت
 )١٦( رقم المالية للتقارير الدولي

  )٢٧٣٬٧٣٦(  )١٠٬٨١١(  )٢٦٢٬٩٢٥(  )٢٦٢٬٩٢٥(  --  --  --  --  --  --  (أ)) ٣إيضاح (

  ٢٧٬٩٠٣٬٩٥١  ٥٬٩٥٨٬١٧٣  ٢١٬٩٤٥٬٧٧٨  ١٢٬٢٣٣٬١١٣  ١٬٢٥٢٬٣٠٤  )٧٬٨٠٥٬٤٥١(  ٢٢٬٠٣١  ٦٠٦٬٢٩٩  ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢  ٣٬٢٠٣٬٢٠٠   ٢٠١٩يناير  ١معّدل كما في الالرصيد 
  ٤٦٨٬٠٩٨  ٤٧٬٦٣٢  ٤٢٠٬٤٦٦  ٤٢٠٬٤٦٦  --  --  --  --  --  --  فترةربح ال

بنود الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) 
 ٦٤٬٧٠٦ ١١٬٣٤٣ ٥٣٬٣٦٣ -- -- ٨٣٬٤٤٩ ٣٣٩ )٣٠٬٤٢٥( -- --   األخرى

الشامل (الخسارة إجمالي الدخل 
  ٥٣٢٬٨٠٤  ٥٨٬٩٧٥  ٤٧٣٬٨٢٩  ٤٢٠٬٤٦٦  --  ٨٣٬٤٤٩  ٣٣٩  )٣٠٬٤٢٥(  --  --  فترةالشاملة) لل

                      
تعامالت مع مساهمي الشركة األم، 

            مدرجة مباشرة في حقوق الملكية
 )٨٠٠٬٨٠٠( -- )٨٠٠٬٨٠٠( )٨٠٠٬٨٠٠( -- -- -- -- -- --  ٢٠١٨توزيعات أرباح لسنة 

تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، 
                      مدرجة مباشًرة في حقوق الملكية

التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة 
  ٢٠٬٨٢٥  --  ٢٠٬٨٢٥  ٢٠٬٨٢٥  --  --  --  --  --  --  لشركة تابعة

  )١٦٤٬٧٧١(  )١٦٤٬٧٧١(  --  --  --  --  --  --  --  --  ٢٠١٨توزيعات أرباح لسنة 
المجموعة، معامالت مع غير مالكين 

                      تدرج مباشرة في حقوق الملكية
  )١٬٨٠٢(  )٢٨٧(  )١٬٥١٥(  )١٬٥١٥(  --  --  --  --  --  --  محّول لدعم صندوق إتحاد الموظفين

  ٢٧٬٤٩٠٬٢٠٧  ٥٬٨٥٢٬٠٩٠  ٢١٬٦٣٨٬١١٧  ١١٬٨٧٢٬٠٨٩  ١٬٢٥٢٬٣٠٤  )٧٬٧٢٢٬٠٠٢(  ٢٢٬٣٧٠  ٥٧٥٬٨٧٤  ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢  ٣٬٢٠٣٬٢٠٠  ٢٠١٩ مارس ٣١كما في 
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  (تتمة) المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

 ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

   الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
- ٦ - 

 

 
      منسوبة إلى مساهمي الشركة األم 

 إحتياطي قانوني رأس المال 
إحتياطي القيمة 

 العادلة
إحتياطي منافع 

 إحتياطي تحويل الموظفين
إحتياطيات قانونية 

 اإلجمالي مدورةأرباح  أخرى
حقوق ملكية غير 

 إجمالي حقوق الملكية مسيطرة

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

  ٢٩٬٥٨٥٬١١٠  ٦٬٥٣٢٬٢٧٢  ٢٣٬٠٥٢٬٨٣٨  ١٢٬٠٠٠٬٩٧٣  ١٬٢٠٢٬٥٠٨  )٦٬٢٩٨٬٥٠١(  )١٢٬٤٩٧(  ٥٢٢٬٨٧٣  ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢  ٣٬٢٠٣٬٢٠٠   )ة(معدّل – ٢٠١٨يناير  ١كما في 
                      :المحاسبية السياسات في التغيرأثر  

 للمعيار المبدئي التطبيق على تعديالت
 )١٥( رقم المالية للتقارير الدولي
  ٢٢٥٬٥٤٠  )٤٬٠٠٤(  ٢٢٩٬٥٤٤  ٢٢٩٬٥٤٤  --  --  --  --  --  --  )ة(معدّل

 للمعيار المبدئي التطبيق على تعديالت
  )٣٨٬٣٠٣(  )١٧٬٣٢٠(  )٢٠٬٩٨٣(  ٩٩٬٨٣٥  --  --  --  )١٢٠٬٨١٨(  --  --  )ة(معدّل )٩( رقم المالية للتقارير الدولي

 ٢٠١٨يناير  ١معدّل كما في ال الرصيد
  ٢٩٬٧٧٢٬٣٤٧  ٦٬٥١٠٬٩٤٨  ٢٣٬٢٦١٬٣٩٩  ١٢٬٣٣٠٬٣٥٢  ١٬٢٠٢٬٥٠٨  )٦٬٢٩٨٬٥٠١(  )١٢٬٤٩٧(  ٤٠٢٬٠٥٥  ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢  ٣٬٢٠٣٬٢٠٠  )٢٧(إيضاح 

  ٥٥٢٬١٢٩  ٦٦٬٠٨٢  ٤٨٦٬٠٤٧  ٤٨٦٬٠٤٧  --  --  --  --  --  --  فترةربح ال

 ١٥٦٬٦٤٥ )٥٬٢٣٣( ١٦١٬٨٧٨ -- -- ١٩٥٬٦٠٧ ١٬٥٩٤ )٣٥٬٣٢٣( -- --   األخرىبنود الدخل الشامل 

  ٧٠٨٬٧٧٤  ٦٠٬٨٤٩  ٦٤٧٬٩٢٥  ٤٨٦٬٠٤٧  --  ١٩٥٬٦٠٧  ١٬٥٩٤  )٣٥٬٣٢٣(  --  --  فترةي الدخل الشامل للإجمال
تعامالت مع مساهمي الشركة األم، 

            مدرجة مباشرة في حقوق الملكية
  )١٬١٢١٬١٢٠(  --  )١٬١٢١٬١٢٠(  )١٬١٢١٬١٢٠( -- -- -- -- -- --   ٢٠١٧ أرباح لسنةتوزيعات 

تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، 
                مدرجة مباشًرة في حقوق الملكية

التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة 
 ٦٩٥ -- ٦٩٥ ٦٩٥ -- -- -- -- -- --  لشركة تابعة

 )١٥٤٬١٩٦( )١٥٤٬١٩٦( -- -- -- -- -- -- -- --  ٢٠١٧توزيعات أرباح لسنة 
معامالت مع غير مالكين المجموعة، 

                      تدرج مباشرة في حقوق الملكية
  )٢٬٢٤٧(  )٣٥٨(  )١٬٨٨٩(  )١٬٨٨٩(  --  --  --  --  --  --  محّول لدعم صندوق إتحاد الموظفين

 (ُمراجعة) ٢٠١٨ مارس ٣١كما في 
 ٢٩٬٢٠٤٬٢٥٣ ٦٬٤١٧٬٢٤٣ ٢٢٬٧٨٧٬٠١٠ ١١٬٦٩٤٬٠٨٥ ١٬٢٠٢٬٥٠٨ )٦٬١٠٢٬٨٩٤( )١٠٬٩٠٣( ٣٦٦٬٧٣٢ ١٢٬٤٣٤٬٢٨٢ ٣٬٢٠٣٬٢٠٠ )٢٧ إيضاح(  )معّدلة(
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  بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي

  ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

   الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
- ٧ - 

 

 
  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   إيضاح  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)    

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري    
       األنشطة التشغيلية

  ٦٦٩٫١٥٨  ٥٧١٬١٦٩    الربح قبل ضريبة الدخل
        تعديالت:

  ٢٫٠٤٦٫١٣٥  ٢٬١٤٧٬٤٦٨    إستهالك وإطفاء
  )١١٫١٠٤(  )٢٬٦٩٢(    إيرادات أرباح موزعة

، حق إستخدام الموجودات موجودات ماليةشهرة، صافي خسارة تدني قيمة 
  )١١٩(  ١٥٥    وموجودات أخرى 

        الملموسة غيرموجودات ال قيمة تدني عكس
  )٢٩٥(  )٢٠٨(    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  إستثماراتمن إستبعاد  ربح

  ١٫١٦٨  ١٬٤٧٧    العادلة من خالل الربح أو الخسارة تغيير في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمةال
  )١١٫٥٧٥(  ٣٬٧٠٥    ربح من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  ٤٢٣٫٧٤٣  ٥١٩٬٨٣٠    صافي تكاليف تمويل
  ٨٥٫٧٩٥  ٤٨٬٤٣٥    مخصص لمنافع الموظفين

  ٤٩٫٠٢٣  ٦٤٬٩٤٩    مخصص للذمم التجارية المدينة
بالصافي من  –مشترك حصة من نتائج شركات زميلة وشركات مشروع 

  ١٨٫٩٩٩  )٣٬٦٥٣(  ٩  الضريبة

  ٣٫٢٧٠٫٩٢٨ ٣٬٣٥٠٬٦٣٥    الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
      

        التغيرات في رأس المال العامل:
  ١٢٧٫٠٦٨  )٥٨٬٤٢١(    التغير في المخزون

  )٥٣٧٬٨٠٢(  )١١٧٬٥٢٣(    التغير في الذمم التجارية المدينة واألخرى
  )١٩٬٨٦٥(  ١٩٬٤١٠    عقود وموجودات تكاليف في التغير

  )٨٣٢٬٥٤٩(  )٩٥٧٬٦٤٩(    التغير في الذمم التجارية الدائنة واألخرى
 ٩٬٦١٧  )٢٬٤٥٥(    عقود مطلوبات في التغير

        
  ٢٫٠١٧٫٣٩٧  ٢٬٢٣٣٬٩٩٧    النقد من عمليات التشغيل

  )٤٧٥٫٥٢٣(  )٥٢٠٬٥٠٨(    تكاليف تمويل مدفوعة
  )٣٣٫٣٠٣(  )١٩٬٨٤٤(    مدفوعة منافع موظفين

  )١٢٠٫٣١٦(  )٢٥٠٬٦٥٤(    ضريبة دخل مدفوعة

  ١٫٣٨٨٫٢٥٥  ١٬٤٤٢٬٩٩١    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
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  (تتمة) النقدية المختصر الموحد المرحليبيان التدفقات 
   ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

  الموحدة المرحلية البيانات المالية المختصرةمن هذه  يتجزأ التشكل جزءاً   ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
- ٨ -  

      
  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   إيضاح  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)    
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري    

        األنشطة اإلستثمارية
   (٨٨٢٬٠٠٣)  )١٬٠٦٣٬١٧٨(    اإلستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات
   (٢١٤٬٨٨٠)  )١٨٢٬٧١١(    اإلستحواذ على موجودات غير ملموسة

خالل الربح  من العادلة بالقيمة المالية الموجودات في إضافي إستثمار
  (٣٬٧٨١)  --    أو الخسارة 

  ٢٩٬٨٥٦  ٣١٬٩٩٠    متحصالت من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
متحصالت من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  ٩٩٧  ٧٠٤    الخسارة 
  (٤٠٢٬٤٥٢)  )١٩٬٨٨٧(    في الودائع المحتجزةالحركة 

  ٤٢٨٬٦٢٨  ٧٦٬٠٤٣    الحركة في الودائع قصيرة األجل
  ٤٥٬١٩٩  )٣١٬٢٩٨(    الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

   ١١٬١٠٤  ١٢٬١٧٦    أرباح موزعة مستلمة 
  ٨٩٬٦٧٧  ٩٧٬٠٤٢    فوائد مستلمة

  )٨٩٧٬٦٥٥(  )١٬٠٧٩٬١١٩(    صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
        

        األنشطة التمويلية
  ١٬٠٧٧٬١٥٧  ١٬٩٥٢٬٥١٥    قروض وتسهيالت إضافية

 )١٬١٣٣٬٠٤٥( )٣٬٩١١٬٠٤٧(    سداد قروض وتسهيالت
  -- )٢٢٨٬٨٣٣(  (أ) ٣  اإليجار لمدفوعات الرئيسية العناصر

 )٦٧٦( )١٬٦٥٤(  ١٥  إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة
 )١٬١٢١٬١٢٠( )٨٠٠٬٨٠٠(    مدفوعة لمساهمي الشركة األمأرباح موزعة 

  )١٥٤٬١٩٦(  )١٦٤٬٧٧١(    أرباح موزعة مدفوعة لمساهمات حقوق ملكية غير مسيطرة
  )١٢٧٬٢٤١(  )٨٤٬٩٤٦(    الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

  )١٬٤٥٩٬١٢١(  )٣٬٢٣٩٬٥٣٦(    األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
        

  )٩٦٨٬٥٢١(  )٢٬٨٧٥٬٦٦٤(    التغير في النقد وشبه النقدصافي 
  )٧٦٬٠٨٧(  ٢١٬٠٢٥    أثر التغير في تقلبات سعر الصرف

  ١٧٬٠٩٥٬٦٠٢  ١٦٬٥٣٣٬١٤٢    يناير ١النقد وشبه النقد كما في 
  ١٦٬٠٥٠٬٩٩٤  ١٣٬٦٧٨٬٥٠٣  ١١  ٢٠١٩مارس  ٣١النقد في النقد وشبه 
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  المختصرة الموحدة المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

- ٩ -  

  
  الصادر عنها التقرير الشركة . ١

 ١٩٨٧لسنة  ١٣والقائمة في دولة قطر بموجب القانون رقم  ١٩٨٧يونيو ٢٩تصاالت ("المؤسسة") في تم إنشاء المؤسسة القطرية العامة لإل
، دولة ربي، الدوحةغبرج الخليج ال ١٠٠في  يقع المسجلالمؤسسة مكتب  إن تصاالت المحلية والدولية داخل دولة قطر.لتقديم خدمات اإل

  قطر.
  

بموجب  ١٩٩٨نوفمبر  ٢٥("الشركة") في  ).ش.م.ق(تصاالت قطر (كيوتل) إسم شركة إب قطرية مساهمة المؤسسة إلى شركةتم تحويل 
  . ١٩٩٨لسنة  )٢١(القانون رقم 

  
من قبل مساهمي  كما ينبغي هذا التغيير مت الموافقة علىت .).ش.م.ق( Ooredooسم القانوني للشركة إلى تم تغيير اإل ،٢٠١٣يونيوفي 

  .٢٠١٣مارس  ٣١غير العادية الذي عقد بتاريخ  موميةالجمعية العجتماع إالشركة في 
  

أحكام القانون الجديد الصادر  مع (ش.م.ق.ع.)، لكي تمتثل Ooredoo (ش.م.ق.) إلى Ooredoo من قامت الشركة بتغيير إسمها القانوني
  .٢٠١٥يوليو  ٧في 
 
خدمة إتصاالت مرخصة من قبل هيئة تنظيم اإلتصاالت (المعروفة سابقاً بالمجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا  الشركة هي مقدمإن 

لتقديم كالً من خدمات إتصاالت الهاتف الثابت والهاتف المحمول في دولة قطر. بصفتها مقدم خدمة مرخص  )المعلومات (آي سي تي قطر)
(قانون اإلتصاالت) وإطار العمل التنظيمي  ٢٠٠٦) لعام ٣٤فإن أعمال وأنشطة الشركة تنظمها هيئة تنظيم اإلتصاالت بموجب قانون رقم (

  المطبق.
 

"المجموعة") في تقديم خدمات إتصاالت محلية ودولية في دولة قطر ومناطق ـ ب مجتمعة(يشار إليهم  تعمل الشركة مع شركاتها التابعة
  أخرى في آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن شركة قطر القابضة (ذ.م.م) هي الشركة األم للمجموعة.

  
 ً  هيئة بقانون اإللتزام المدرجة الشركات على يتوجب ،٢٠١٨ مايو من إعتباراً  المالية، لألسواق قطر هيئة عن الصادر التعديل مع تماشيا
 دليل( الرئيسية وقلسا في المدرجة القانونية والهيئات للشركات الحوكمة قانون ذلك في بما الصلة ذات والتشريعات المالية قطر أسواق

  .الحوكمة دليل لمتطلبات لإلمتثال المناسبة الخطوات بإتخاذ المجموعة قامت). الحوكمة
 

حسب  ٢٠١٩مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة لفترة 
  . ٢٠١٩ أبريل ٢٩في  ادرالص دارة المجموعةمجلس إقرار 

  
   عداداإلأساس  . ٢

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٩مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في  تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية لفترة
  ) "التقارير المالية المرحلية". ٣٤(
  

تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بالريـال القطري، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة، ويتم تقريب جميع 
  ـال قطري، فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك.المبالغ إلى أقرب ألف ري

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

. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثالثة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في يجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١لن تكون بالضرورة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٩مارس  ٣١أشهر المنتهية في 

  
  األحكام والتقديراتإدارة المخاطر و

من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  المرحليةيتطلب إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة 
ة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. إن األحكام مدرجالمحاسبية والمبالغ ال

المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات 
  ).٣هو مذكور في إيضاح (، باستثناء ما ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المستخدمة في البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة . ٣

مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المختصرة الموحدة المرحلية  المالية البياناتهذه السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد نسجم ت
بعض  ما يخص تطبيق فيما عدا ،اإليضاحاتينطبق ذلك على  ، كما٢٠١٨ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة السنويةالمالية 

  .دناهأكما هو موضح  لة التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحاليةالجديدة والمعدّ المعايير 
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  المختصرة الموحدة المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

- ١٠ -  

  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة . ٣

  والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  ٣،٢

 المجموعة من قبل تطبيقها تم التي المعايير الجديدة والمعّدلة  )أ

 عقود بشأن الحالية اإلرشادات محل يحل والذي اإليجار، عقود ،)١٦( رقم المالية الدولي للتقارير المعيار بتطبيقالمجموعة  قامت
 )،٤( رقم المالية تقاريرلل الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسيرو ،إليجاراتا ،)١٧( رقم الدولي المحاسبي المعيار ذلك في بما اإليجار،
 فسيراتالت ولجنة - تشغيليةال اإليجار عقود )١٥فسيرات القياسية رقم (ولجنة الت,إيجار، عقد على يحتوي ترتيبال كان إذا ما وتحديد
 الجديدة المحاسبية والسياسات المعيار هذا تطبيق تأثير توضيح تم. اإليجار لعقد القانونية المعامالت مستوى وتقييم ،)٢٧( رقم القياسية

  .)(أ)٣إيضاح رقم ( في

 
 المعّدلة المعايير  )ب

 
  

 بعد تطبيقها موعد يحن لم التي المالية للتقارير الدولية عاييرموال لةوالمعدّ  الجديدة ريالمعاي  )ج

       ٢٠٢٠يناير  ١سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 المواد بتعريف المتعلقة التعديالت  
 العمل تعريف لتوضيح تعديالت  
 ٢٨( رقم الدولي المحاسبي والمعيار الموحدة المالية البيانات) ١٠( رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت (

 المستثمر من بالموجودات المساهمة أو بيع بمعالجة تتعلق) ٢٠١١( مشتركة ومشاريع زميلة شركات في اإلستثمارات
  .المشترك مشروعه أو الزميلة شركته إلى

  
  السياسات المحاسبية الهامةالتغير في  . (أ) ٣

   أثر التطبيق – اإليجار عقود )١٦( رقم المالية للتقارير الدولي معيارال 
  

 "إليجاراتا" )١٧رقم ( الدولي المحاسبة معيار محل يحل والذي ،)١٦( رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار قامت المجموعة بتطبيق
 يناير في )١٦رقم ( المالية تقاريرلل الدولي المعيار إصدار تم. ٢٠١٩ يناير ١ في المبدئي التطبيق تاريخ وذلك في الصلة، ذات والتفسيرات

 وجوب على ينص) ١٦( رقم المالية للتقارير الدولي المعيار. ٢٠١٩ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات مفعوله يسريوالذي  ٢٠١٦
 المدة إال أذا كانت للمجموعة، المالي المركز بيان في عام بشكل بها المرتبطة التعاقدية لتزاماتواإل والحقوق اإليجار عقود بجميع عترافاإل

رقم  الدولي المحاسبة معيار بموجب المطلوب التصنيف فإن وبالتالي،. أصل ذو قيمة منخفضةب يتعلق اإليجار عقد أن أو أقل أو شهراً  ١٢
 المتكبدة اإليجار بمطلوبات المستأجر يعترف. للمستأجرين بالنسبة هإستبعاد يتم التمويلي أو التشغيلي اإليجار عقود في" اإليجارات" )١٧(

 لمدفوعات الحالية لقيمةا بشكل عام يعادل ما وهو المؤجر، األصل ستخدامإ في الحق رسملة يتم المقابل، في. المستقبل في إيجار عقد لكل
ً  المستقبلية اإليجار  مدى على إطفاؤه يتم والذي ،المتعلق باألصل المؤجر تقاعدال لتزامإ ذلك في بما مباشرة، المنسوبة التكاليف إليها مضافا

  .اإلنتاجي العمر
  

رقام أ بتعديل تقم لم وبالتالي معدّل،ال التعديل بأثر رجعي منهج ستخدامبإ )١٦( رقم المالية للتقارير  الدولي المعيار بتطبيق المجموعة قامت
  .المعيار في المحددة نتقاليةاإل األحكام بموجب به المسموح النحو علىوذلك  ٢٠١٨للفترة التقرير  المقارنة

  
   

  ٢٠١٩يناير  ١سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 السلبي التعويض مع المسبق الدفع ميزات  )٩تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (ال  
 المشروع وشركات الزميلة الشركات في اإلستثمارات  )٢٨( رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت 

 الشركات في األجل طويلة بالفوائد المتعلقة المشترك
  .المشترك المشروع وشركات الزميلة

 الموظفين منافع خطة تسوية أو تقليص أو تعديل   )١٩( رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت.  
 المعايير على  ٢٠١٧-٢٠١٥ السنوية التحسينات دورة 

  المالية للتقارير الدولية
) ٣( رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت

 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار ،األعمال إندماج
 رقم الدولي المحاسبي والمعيار ،المشتركة الترتيبات) ١١(
 رقم الدولي المحاسبي والمعيار، الدخل ضرائب)  ١٢(
  .اإلقتراض تكاليف)  ٢٣(

  تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفسير لجنة
  )٢٣رقم (

  عدم التيقن في معالجة ضريبة الدخل.
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- ١١ -  

  
 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامةالتغير في (أ).   ٣

 ستخدامإ كحق الف لایر قطري  ٥٬٥٢٦٬٢٣٣قامت المجموعة باإلعتراف بمبلغ )،١٦( رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إلى اإلنتقال عند
 ١ فياألرباح المدورة  فيبشكل أساسي  بالفرق عترافاإل مع اإليجار، لمطلوبات الف لایر قطري  ٤٧١٥٬١٧٦, ومبلغ األصل المؤجر

. للمستأجر اإلضافي قتراضاإل سعر ستخدامبإ المخصومة المتبقية اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة المطلوبات هذه قياس تم. ٢٠١٩ يناير
فصاح اإل يتطلب. %٨،٢٢ ٢٠١٩ يناير ١ في اإليجار مطلوبات على المطبق للمستأجر اإلضافي قتراضإلل المرجح المتوسط معدل كان

 ٣١ في بيان المركز المالي خارج إجراء مقاصة لإللتزامات تمي. التسوية تقديم  من المجموعة )١٦( رقم المالية للتقارير الدولي معيارلل
  :التالي النحو على ،٢٠١٩ يناير ١ من إعتباراً  اإليجار ومطلوبات ٢٠١٨ ديسمبر

  
  

  ألف لایر قطري
    

    
  ٣٬٩٧٨٬٧٦٧  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في التشغيلي اإليجار إلتزامات
  ١٬٨٤٧٬٣٦٩  غير مشمول في الرصيد اإلفتتاحي التشغيلي اإليجار إلتزاماتيضاف: 
  ٦٥٬٨٢٦٬١٣  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ فيل المعدّ  التشغيلي اإليجار إلتزامات

   
  ٤٬١١٠٬٦٤٨  ٢٠١٩ يناير ١ في اإلضافي قتراضاإل معدل باستخدام المخصوم

 ٨٨٧٬٥٣٨  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في بها المعترف التمويلي اإليجار إلتزامات :يضاف
 )١٧٩٬٣٥٢(  القصير المدى على اإليجار عقود: يطرح
 )٤٠٣(  ذات القيمة المنخفضة للموجودات إيجار عقود: يطرح
 ٤١١٬٤١٥  إستخدامها المؤكد واإلقصاء التمديد خيارات ؛) يطرح/ ( يضاف
 )٥٣٬٣٧٥(  سعر أو مؤشر أساس على المتغيرة اإليجار مدفوعات: يطرح

  
  ٢٠١٩ يناير ١ في بها المعترف اإليجار مطلوبات

 
٥٬١٧٦٬٤٧١ 

   
    المكونة من : 

 ٤٬٤٤٤٬٩٧٣  غير المتداولة اإليجار مطلوبات
 ٧٣١٬٤٩٨  المتداولة اإليجار مطلوبات

  
ً قامت المجموعة بإستخدام منهجاً م .لعدّ مُ  رجعي أساس على ستخداماإل بحق المرتبطة الموجودات قياس تم عند اإلعتراف بالموجودات  جمعا

 بمبلغ اآلخر البعض قياس تم حين في ،دائماً  مطبقة الجديدة القواعد كانت لو كما ستخداماإل حق موجوداتبعض  قياس تمحق اإلستخدام. 
ً  تعديله وتم ،يجاراإل مطلوبات يعادل بيان  في به المعترف اإليجار هذابـ تتعلق مستحقة أو مسبقاً  مدفوعة تأجير مدفوعات أي بمقدار أيضا

  .المبدئي التطبيق تاريخ في ستخداماإل حق موجودات تعديل طلبتت مرهقة تأجير عقود هناك تكن لم. فترة التقرير في كما المركز المالي
  

  :التالية الموجودات بأنواع به المعترف الموجودات ستخدامإ في الحق يتعلق
  

  ٢٠١٩يناير  ١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

      
  ١٬٧٨٣٬٩١٢ ١٬٧٤٣٬٥٥٢  والمباني ياألراض

  ٣٬٥٤٨٬٨٠١ ٣٬٤٨٤٬٩٣٥  لشبكةموجودات التبادل وا
  ١٤٤٬٣٧٤ ١٠٥٬٩٢٨  معدات أخرىأجهزة المشتركين و

  ٤٩٬١٤٦ ٤٩٬٩٨٤  )IRU( لغاءلإل القابلة غير االستخدام حقوق
    

  ٥٬٥٢٦٬٢٣٣  ٥٬٣٨٤٬٣٩٩   اإلستخدام حق إجمالي موجودات
  

 ستخدامإ حق إلىلایر قطري ألف   ٨٧٧٬٠١٦ بقيمة والمعدات واآلالت الممتلكات تصنيف بإعادة المجموعة قامت ،نتقالاإل تاريخ في كما
، بلغت اإلضافات على موجودات حق اإلستخدام مبلغ ٢٠١٩مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  .)٧ إيضاح( موجودات
  ألف لایر قطري. ٨٦٬٧٤٩
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامةالتغير في (أ).   ٣

    : ٢٠١٩ يناير ١في  المرحلي الموحد المختصر المالي المركز بيان في التالية البنود على أدى إلى التأثير المحاسبية السياسة في يرإن التغ

  
  

  )زيادة (نقص
  ألف لایر قطري  

    بنود البيان المالي
 ٥٬٥٢٦٬٢٣٣  موجودات إستخدام حق

 )٨٧٧٬٠١٦(  والمعدات واآلالت الممتلكات
  ٢٩٬٥٨٦  مؤجلة ضريبة موجودات

  )٢٩٧٬٢٢٣(  موجودات غير متداولة أخرى
  )٣٦٦٬٣٨٣(  وأخرى مدينة تجارية ذمم

 )٢٦٢٬٩٢٥(  مدورة أرباح
 )١٠٬٨١١(  المسيطرة غير الملكية حقوق

  ٥٬١٧٦٬٤٧١  مطلوبات إيجار
  )٧٠٩٬٥٦٩(  أخرى متداولة غير مطلوبات

  )١٧٧٬٩٦٩(  وأخرى دائنة تجارية ذمم
   

 
 ةلفترة الثالث المرحلي الموحد المختصر الخسارة أو حالرب بيان في التالية البنود علىأدى إلى التأثير المحاسبية السياسة في التغييرإن 

  : ٢٠١٩مارس  ٣١أشهر المنتهية في 

  
  

  )زيادة (نقص
  ألف لایر قطري  

    الماليبنود البيان 
  ٢٠١٬٨٥٠  تشغيل مصروفات
 ٢٢٬٥٨٢  وإدارية عمومية بيع، مصروفات

 )٢١٣٬٤٤٦(  وإطفاء إستهالك
 )٧٢٬٤٥٣(  تمويل تكاليف صافي

  )٢٨٢(  بالصافي – أخرى إيرادات
 ٨٬٠٢٨  الدخل ضريبة

  )٥٣٬٧٢١(  الفترة ربح
    

  )٤٣٬١٢٦(  األم الشركة مساهمي إلى المنسوب الربح
  )١٠٬٥٩٥(  المسيطرة غير الملكية حقوق إلى المنسوب الربح

    
  

المعيار الدولي  تطبيقل كنتيجة ٢٠١٩ مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة الواحد للسهم ٠،١٣ بمقدار السهم ربحية نخفضتإ
  .)١٦( رقمللتقارير المالية 
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامةالتغير في (أ).   ٣

  ٢٠١٩ يناير ١ في المفعول سارية المحاسبية السياسات -اإليجار عقود )١٦رقم ( المالية لتقاريرل الدولي المعيار
  اإليجار عقود تعريف  )أ

 ينص العقد كان وذلك إذا إيجار عقد على يحتوي العقد كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم ،)١٦( رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار بموجب
 في الحق يمنع العقد كان إذا ما لتقييم. وذلك في مقابل دفع مبلغ مالي الوقت من لفترة محدد أصل ستخدامإ في التحكم في الحق منح على

  :كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم محدد، صلأ ستخدامإ في التحكم
األصل منفصل بشكل ملموس أو يمثل  يكون أن ويجب ضمني، أو صريح بشكل ذلك تحديد يتم قد - محدد أصل ستخدامإ العقد يتضمن  .أ

  ؛ال يمكن تحديد األصل فعندها جوهري بديل حق المورد لدى كان إذا .فات التي تجعله منفصل بشكل ملموسجميع الص
  و ستخدام؛اإل فترة خالل األصل ستخدامإ من كبير بشكل قتصاديةاإل المنافع جميع على الحصول في الحق للمجموعة   .ب
 لتغيير مالءمة األكثر القرارإتخاذ  حقوق لديها يكون عندما الحقهذا  للمجموعةيكون . األصل ستخدامإ توجيه في الحق للمجموعة   .ج

 يكون ،المحدد األصل ستخدامإ غرض كيفية بشأن القرار يكون عندما نادرةال حاالتبعض ال في. غرض إستخدام األصلو كيفية
  :كان إذا األصل ستخدامإ توجيه في الحق للمجموعة

  أو ؛ األصل تشغيل في الحق للمجموعة.   ١
ً  بطريقة األصل المجموعة صممت  . ٢   .إستخدام األصل غرضو يةكيفو تم تحديدها مسبقا

  
 يتم التي المعامالت تقييمل وذلك العملية الوسيلة تطبيق المجموعة ختارتإ ،)١٦( رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار إلى اإلنتقال عند

ً  تحديدها تم التي عقودلل  فقط) ١٦(رقم  المالية تقاريرلل الدولي المعيار تطبيق تم ، ذلك على وبناءاً  تأجيرها،  لم. إيجار عقود أنها على مسبقا
 الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير) و١٧( رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب إيجار كعقود تحديدها يتم لم التي العقود تقييم إعادة يتم

 تقاريرللالدولي  المعيار بموجب اإليجار عقد تعريف تطبيق تم لذلك،. إيجار عقد تشكل كانت إذا ما حول )٤( رقم المالية التقارير إلعداد
  .٢٠١٩ يناير ١ بعد أو في تغييرها تم التي أو المبرمة العقود على )١٦( رقم المالية

  
  كمستأجر  )ب

 المتوسطة اإليجار مدةإن . وغيرها والمركبات والمتاجر المكاتب ومباني المواقع ذلك في بما الموجودات من العديد بتأجير المجموعة تقوم
 ألغراض كضمان المؤجرة الموجودات ستخدامإ يجوز ال وبالمقابل تعهدات أي التأجيرية تفاقياتاإل هذه تفرض ال. سنة ٢٠ إلى سنتين هي
  .قتراضاإل
  

. اإليجار بدء تاريخ في اإليجار ومطلوباتبموجودات حق إستخدام  المجموعة تعترف ،)١٦( رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار بموجب
ً الموجودات  إستخدام في الحق قياس يتم  إيجار مدفوعات ألي لةالمعدّ  اإليجار لمطلوبات المبدئي المبلغ على يشتمل والذي بالتكلفة، مبدئيا
 األصل ستعادةإل أو األساسي األصل وإزالة تفكيكل هاتقديرأو تم  مباشرة مبدئية تكاليف أي إلى باإلضافة البدء، تاريخ قبل أو في إجراؤها تم

 الثابت القسط طريقة ستخدامبإ الحقاً  ستخداماإل حق قيمة إستهالك يتم. تأجير حوافز أي منه مطروحاً  عليه، يوجد الذي الموقع أو األساسي
لهذه  المقدر اإلنتاجي العمر تحديد يتم. اإليجار عقد مدة نهاية أو األصل إستخدام في حقلل اإلنتاجي العمر نهاية إلى البدء تاريخ من

 دوري بشكل الموجودات إستخدام في الحق تخفيض يتم ذلك، إلى باإلضافة ، الموجودات بنفس األسس المستخدمة للممتلكات والمعدات
  .اإليجار على إلتزامات التعديالت بعض إجراء أجل من وتعديلها ، وجدت إن القيمة، تدني خسائرل

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

 فترة مدى علىيتم إستخدامه  للمجموعة اإلضافي قتراضاإل معدل فإن بسهولة، المعدل ذلك تحديد يمكن لم إذا أو اإليجار، عقد في الضمني
  .خصم كمعدل اإلضافي قتراضاإل معدل المجموعة تستخدم عام، بشكل. اإليجار مدة
  

 إذا اإليجار عقد تمديد خيار يغطيها التي والفترات لإللغاء، القابلة غير اإليجار عقود فترة المجموعة تحددها التي اإليجار عقد مدة ملتش
 على يقين المجموعة كانت إذا العقد إنهاء خيار يغطيها التي الفتراتذا الخيار وكذلك اإلستفادة من ه من معقول يقين على المجموعة كانت

  .الخيار هذا ممارسة عدم من
  

  :يلي ما اإليجار مطلوبات قياس في المدرجة اإليجار مدفوعات تشمل
  و ،ثابتة مدفوعات أ. 
 المبكر اإلنهاء وعقوبات التمديد، خيار ممارسة من معقول يقين على المجموعة كانت إذا ختياريةاإل تجديدال فترة في اإليجار مدفوعات. ب

  .المبكر اإلنهاء عدم من معقول يقين على المجموعة تكن لم ما للعقد
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامةالتغير في (أ).   ٣

 اإليجار مدفوعات في تغيير هناك يكون عندما قياسها إعادة يتم. الفعلية الفائدة طريقة ستخدامبإ المطفأة بالتكلفة اإليجار مطلوبات قياس يتم
 المتبقية، القيمة ضمان بموجب دفعه المتوقع للمبلغ المجموعة تقيم في تغيير هناك كان إذا معدل،ال أو مؤشرال في تغيير عن الناشئة المستقبلية

  .اإلنهاء أو التمديد أو الشراء خيار ستمارس كانت إذا وذلك تقييمر اليقامت المجموعة بتغي إذا أو
  

 تسجيلها يتم أو ،لموجودات حق اإلستخدام الدفترية القيمة على تعديل على إجراء يتم الطريقة، بهذه اإليجار مطلوبات قياس إعادة يتم عندما
  .الصفر إلى اإلستخدام لحق الدفترية القيمة تخفيض تم إذا الخسارة أو الربح في
  

 تعرض كما األخرى، الموجودات عن منفصل بشكل ، ستثماريةاإل الممتلكات بتعريف تفي ال والتي ،اإلستخدام حق المجموعة تعرض
 بالموجودات عترافاإل عدم المجموعة ختارتإ. المرحلي الموحد المختصر المالي المركز بيان في اإليجار، مطلوبات منفصل بشكل

 شهراً  ١٢ إيجار مدة لها التي األساسية الموجودات فئات لجميع األجل قصيرة اإليجار لعقود اإليجار ومطلوبات االستخدام بحق الخاصة
 العقود بهذه المرتبطة اإليجار بمدفوعات المجموعة تعترف. ذات القيمة المنخفضة األساسية الموجودات ذات اإليجار عقود أو أقل، أو

  .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على كمصروف
  
مكونات المن ذلك قامت باإلعتراف بمكونات التأجير و وبدالً  التأجير مكونات عن المؤجرة غير المكونات فصل عدم المجموعة ختارتإ

  .واحد تأجير كمكون غير المؤجرة المرتبطة بها
  

  :التالي النحو على )١٦رقم ( المالية تقاريرلل الدولي المعيار تطبيق تم ، ٢٠١٩ يناير ١ قبل المبرمة اإليجار عقود اإليجار، لعقود بالنسبة
  
 )١٧رقم ( الدولي المحاسبة معيار بموجب تشغيلية كإيجارات المصنفة اإليجار عقود  )أ

 الدولي المحاسبي المعيار بموجب تشغيلية إيجار كعقود تصنيفها تم التي اإليجار بعقود تعلقت التي بمطلوبات اإليجار المجموعة إعترفت
 للمستأجر اإلضافي قتراضاإل معدل ستخدامبإ خصمها وتم المتبقية، اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة اإليجار مطلوبات قياس تم. )١٧رقم (

  :بأي من التالي حق اإلستخدام  أصل قياس يتم. ٢٠١٩ يناير ١ من إعتباراً 
 معدلة بإستخدام مخصوم البدء، تاريخ منذ هاتطبيق تموالتي  ) ١٦معيار الدولي للتقارير المالية رقم (على اليمتها الحالية بناءاً ق  .أ

  .المبدئي الطلب تقديم تاريخ في للمستأجر اإلضافي قتراضاإل
  .مستحقة أومسبقاً  مدفوعة تأجير مدفوعات أي مبلغ حسب تعديله يتمو ،مطلوبات اإليجار يعادل مبلغ  .ب

  .اإليجار عقد أساس وذلك على اإلستخدام حق أصل لتحديد أعاله المذكور المنهج المجموعة طبقت
  
ً  تصنيفها التي تم اإليجار عقود على) ١٦( رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار تطبيق عند التالية العملية البدائل المجموعة ستخدمتإ  سابقا

  .)١٧رقم ( الدولي المحاسبة معيار بموجب تشغيلية إيجار عقود أنها على
  
  .العقدفي  المتشابهة الخصائص ذات اإليجار عقود محفظة على واحد خصم معدل تطبيق  .أ
وذلك  ،المبدئي التطبيق تاريخ قبل) ٣٧اإلعتماد على التقييم فيما إذا كانت عقود التأجير مرهقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (  .ب

  .)٣٦معيار المحاسبة الدولي رقم ( بموجب القيمة تدني مراجعةلقيام بل كبديل
  .شهراً  ١٢ عن مدتها تقل التي اإليجار عقود حق اإلستخدام بموجودات ومطلوبات عترافاإل عدم إستثناء تطبق  .ج
 .المبدئي التطبيق تاريخ في صلالحق في إستخدام األ قياس من األولية المباشرة التكاليف ستبعادإ  .د

  
ً  المجموعة طبقت   :اإليجار عقد أساس على التالية العملية البدائل أيضا

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

  .اإليجار عقد إنهاء أو لتمديد خيارات على العقد يحتوي حيث اإليجار عقد مدة تحديد عند اإلعتراف المتأخر إستخدام  .ب
  
  تمويلي إيجار عقود أنها على سابًقا المصنفة اإليجار عقود  )ب

ً  تصنيفها تم التي اإليجار لعقود بالنسبة  القيمة تحديد يتم ،)١٧( رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب تمويلي إيجار عقود أنها على سابقا
 معيار بموجب ومطلوبات اإليجار لموجودات الحالية بالقيمة ٢٠١٩ يناير ١ في اإليجار اإلستخدام ومطلوبات لموجودات حق الحالية

  .٢٠١٩ يناير ١ قبلمباشرة  ، )١٧رفم ( الدولي المحاسبة
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامةالتغير في (أ).   ٣

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

 ،التطبيق المبدئي تقديم تاريخ من )١٦( رقم المالية قاريرتالدولي لل لمعيارل وفقاً  اإليجار عقود حتساببإ المجموعة قامت ،الى ذلك بناءاً  .)١٦(
 ستثناءبإ كمؤجر، فيها تعمل التي اإليجار لعقود )١٦( رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار إلى اإلنتقال عند تعديل أي بإجراء ملزمة غير وهي
  .الباطن من اإليجار عقود

  
 المستأجر إلى جوهرية بصورة بالملكية الخاصة والعوائد المخاطر جميع إذا تم تحويل. بدايته عند إيجار عقد لكل تقييم بإجراء المجموعة تقوم
أيضاً في  المجموعة تنظر. تشغيلية كإيجارات األخرى اإليجارات جميع تصنيف يتموخالفاً لذلك  تمويلي، إيجار عقد أنه على تصنيفه يتم

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

 ١٥ و  ٢ بين تتراوح تأجير مدة لها والتي ،األبراج مشاركة بترتيبات أساسي بشكل المجموعة أبرمتها التي التشغيلية اإليجار عقود تتعلق
  .للمجموعة بالنسبة كبيرة مخاطرة تمثل ال المضمونة غير المتبقية والقيم التأجير، فترة نتهاءإ عند األصل شراء خيار للمستأجر يتوفر ال. سنة

  
ً  المجموعة دخلت ً  ٢٠ و ١٥ بين مدتها تتراوح والتي ،الطيف الضوئي تفاقياتبإ الخاصة التمويلي التأجير عقود ترتيبات في أيضا   .عاما

  
 يتم. كل منفصل عن عقد اإليجار من الباطنبش والعقد الرئيسي اإليجار عقدب تقوم باإلعتراف فإنها وسيطاً، مؤجراً  المجموعة تكون عندما
 إذا. ؤجربالرجوع الى األصل الم وليس الرئيسي اإليجار عقد عن ستخدام الناشئبالرجوع الى حق اإلجار من الباطن اإلي عقد تصنيف تقييم
 إيجار عقد أنه على الباطن من اإليجار عقد تصنيف يتمو ،بتطبيق اإلعفاء المطلوب المجموعة تقوم األجل قصير إيجار عقد اإليجار عقد كان

 .تشغيلي
  

 العقود من اإليرادات -) ١٥( رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار المجموعة تطبق تأجير، وغير تأجير مكونات على الترتيب يحتوي عندما
 في كإيراد اإليجار التشغيلية عقود بموجب المستلمة اإليجار مدفوعاتب المجموعة تعترف. العقد في المقابل المبلغ لتخصيص العمالء  مع

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

  المخاطر وإدارة اتوالتقدير األحكام في التغير
 البيانات إعداد في المستخدمة تلك معالمرحلية  الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه إعداد في المستخدمة الهامة والتقديرات األحكام تتوافق
  :أدناه الموضحة التغييرات ستثناءبإ ، ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة السنوية المالية

 الشروط هذه تستخدم. المجموعة في اإلستخدامحق  من مختلفة فئات عبر اإليجار عقود من العديد في واإلنهاء التمديد خيارات إدراج يتم  .أ
 للتجديد قابلة تكون التي أو المدة محددة غير اإليجار عقود فيها تكون التي الحاالت في. العقود إدارة حيث من التشغيلية المرونة لزيادة

  .اإليجار لعقد المعقول والتجديد األعمال حالة اإلعتبار في األخذ مع اإليجار مدة تحديد يتم التلقائي،
 المستأجر على يتوجب الذي اإلضافي قتراضاإل معدل يمثل الذي الخصم معدل باستخدام اإليجار لمدفوعات الحالية القيمة تحديد يتم  .ب

 في اإلستخدام حقل مماثلة قيمة ذي أصل على للحصول ضرورية تكون الموارد الماليةو مماثل، وبضمان مماثلة، مدةل قتراضإلل دفعه
  .مماثلة قتصاديةإ بيئة

 المالية تقاريرلل الدولي المعيار متطلبات طبقت وقد المتشابهة خصائصها على بناءً  كمحفظةالموجودات  وتحديد بحساب المجموعة تقوم  .ج
  .المحفظة تلك وتكوين حجم تعكس التي فتراضاتواإل التقديرات على )١٦رقم (

 البيئة إلى المستقبلية التكاليف تقدير يستند. اإلستخدام حقل التشغيل إليقاف المستقبلية للتكاليف كاملة المجموعة بمخصصات تعترف  .د
مع األخذ في  نتظامبإ التقديرات هذه مراجعة تتم. المستقبلية المطلوبات لتقدير معقول أساس أنها اإلدارة تعتقد والتي  الحالية االقتصادية

  .األساسية فتراضاتاإل على جوهرية تغييرات أياإلعتبار 
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 رسوموإمتيازات  . ٥

ً المصادر المحددة من صافي  )%١٢: ٢٠١٨( %١٢ مان بنسبةلحكومة سلطنة عُ الدفع مستحقة ال متيازاإلرسوم حتسب تُ  ) ١(   لإليرادات مسبقا
   .التشغيل ومصروفات

من عمليات المجموعة  تحققالمعلى صافي الربح ) %١٢،٥: ٢٠١٨( %١٢،٥بنسبة  كرسوم صناعية بوضع مخصصتقوم المجموعة  ) ٢( 
  قطر. دولة في

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية لالمدفوعة  ).عش.م.ك( المتنقلةتصاالت إلشركة الوطنية لالمساهمات  نإ ) ٣( 
 رسوم قانونية أخرى. بند تحتتم إدراجها والزكاة 

  
  

   

   بالصافي -خرى أ إيرادات . ٤
  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      
  ١٧٢٫١٨٨ ٨١٬٩٦٩  بالصافي  – صرف عمالت أجنبية أرباح

  ١١٫١٠٤  ٢٬٦٩٢  توزيعات أرباح
  ٧٫٦٤٠  ٧٬١٩٤  إيراد إيجار

  ٣٫٧٢٦  )٣٬٣٨٠(  بالصافي – التغير في القيمة العادلة للمشتقات
  )١٫١٦٨(  )١٬٤٧٧(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الماليةخسارة إستثمارات 

   ٣٤٫٢٨٩  ١٠٣٬٥٣٧  بالصافي  -متنوعة إيرادات

  ٢٢٧٫٧٧٩  ١٩٠٬٥٣٥  

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)    
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري    
        

  ٧٦٫١٧١  ٦٨٬٥١٦    )١( إمتياز
  ٥٦٫٢٧١  ٥١٬٥٣٣    )٢( رسوم صناعية

  ٥٫٤٩٢  ٤٬٨٣٧    )٣( رسوم قانونية أخرى

    ١٣٧٫٩٣٤  ١٢٤٬٨٨٦  
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  للسهم العائد األساسي والمخفض . ٦

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

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

  
  ) على العائد األساسي و المخفف.١٦(أ) ألثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ٣*يرجى الرجوع إلى إيضاح 

  
 ومعداتآالت وممتلكات  . ٧

 

 مارس ٣١كما في  .توصلت آسياسيل إلتفاق مع بنك محلي، تم بموجبه إستالم ممتلكات بقيمة مقابلة لما تم إيداعه من قبلها في البنك ) ١( 
حالياً، ألف لایر قطري.   ٤٤٠٬٤٤٠والسليمانية بقيمة إجمالية بلغت ، إستلمت آسياسيل قطع أراضي ومباني تقع في مدن بغداد٢٠١٩

تم نقل الملكية القانونية إلى طرف ذو عالقة آلسياسيل وسيتم نقلها تحت إسم آسياسيل عند اإلنتهاء من اإلجراءت القانونية، علماً بأن 
المجموعة حصلت على خطاب تعويض من الطرف ذو العالقة يفيد بأن هذه الموجودات هي تحت سيطرة المجموعة وسيتم نقل ملكيتها 

  خالل السنة، قامت أسيا سيل بتعين إستشاري لمراجعة حالة هذة الممتلكات. ء من اإلجراءات القانونية.عند اإلنتها

   

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  )مراجعة(  
      

 ٤٨٦٫٠٤٧ ٤٢٠٬٤٦٦  ربح الفترة المنسوب لمساهمي الشركة األم (ألف لایر قطري)

 ٣٢٠٫٣٢٠ ٣٢٠٬٣٢٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم (باآلالف)

 ١،٥٢ ١،٣١ األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)العائد 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

 ٢٩٬٤٧٤٬٣٠٧ ٢٧٬٢٠٧٬٤٩٣  السنة / صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
 ٤٬٩٣٦٬٦٣١ ١٬٠٦٣٬١٧٨  إضافات

 (١١٣٬٧١٦) )٣٢٬١٩١(  إستبعادات
 (١٣٧) )٢٩٦(  )٨إلى موجودات غير ملموسة (إيضاح  إعادة تصنيف

 --  ٧٬٧٥٠  أخرى متداولة غير موجودات إلى تصنيف إعادة
 (٥٬٩٨٢٬٣٦٩) )١٬٤١٥٬٧٩٧(  للفترة / للسنة  ستهالكإ

  (١٬٠٥٧٬٦٢٣)  ١١٧٬٠٥٢  تعديالت فروقات صرف عملة
  (٤٩٬٦٠٠)  --  السنة /الفترة  خالل القيمة تدني مخصص

  --  )٨٧٧٬٠١٦(  ))أ( ٣ إيضاح( الحق في إستخدام الموجودات إلى المحول

 ٢٧٬٢٠٧٬٤٩٣ ٢٦٬٠٧٠٬١٧٣  السنة / القيمة الدفترية في نهاية الفترة
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 وشهرة موجودات غير ملموسة . ٨

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

 ٢٨٬٨٠٤٬٩٨٣ ٢٦٬٦٥٦٬٦٨٦  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة
 ١٬٣٠٨٬٨٧٠ ٢٠٢٬٦٤٠  إضافات

  (٣٬٠٤٠) )٣٬٥٠٤(  إستبعادات
 ١٣٧ ٢٩٦  )٧(إيضاح  ومعدات وآالت ممتلكاتمن  إعادة تصنيف

 )٢٬٠١٠٬٠٠٠(  )٤٥٣٬٧٦٠(  إطفاء للفترة / للسنة
 )١٬٤٣٤٬٥٠٤(  ١١٢٬٧٦٣  تعديالت فروقات عملة

 )٩٬٧٦٠(  --  السنة /تدني القيمة خالل الفترة 

 ٢٦٬٦٥٦٬٦٨٦ ٢٦٬٥١٥٬١٢١  القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

عندما تستوفي  .، اآلالت والمعداتالممتلكاتتحت بند  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمنيتم مبدئياً إدراج حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء    (أ)
ً و اإلعتراف والقياس شروط   .المنشود منها تصبح جاهزة لإلستخداملموجودات غير ملموسة عندما  تنقل الحقا

  
 مشروع مشتركشركات و في شركات زميلةإستثمارات  . ٩

  :المشروع المشتركشركات و ستثمارات المجموعة في الشركات الزميلةإليعرض الجدول التالي المعلومات المالية المختصرة 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
الألف   قطري ريـالألف      قطري رـي

    المشروع المشترك:شركات حصة المجموعة من بنود بيان المركز المالي للشركات الزميلة و
 ١٬١٢٩٬١٥٦ ١٬١١١٬١٨٤  الموجودات المتداولة

 ٢٬٩٦٦٬٣٦٠ ٣٬٠٥٩٬٧٢٧ الموجودات غير المتداولة
  (٧٣٦٬٢٨٧) )٧١٦٬٤٥٥( المطلوبات المتداولة

 )٢٬١٧٨٬٠٣٤( )٢٬٢٧٧٬٦٧٣( المطلوبات غير المتداولة
 ١٬١٨١٬١٩٥ ١٬١٧٦٬٧٨٣  صافي الموجودات

 ٩٦٥٬٧٥١ ٩٧١٬٤٢٠  الشهرة 

 ٢٬١٤٦٬٩٤٦ ٢٬١٤٨٬٢٠٣  القيمة الدفترية لإلستثمارات
 

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

      

  ٤٣٣٫٤٢٧  ٥٥٣٬٨٩٨  حصة من إيرادات الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك 
بالصافي من  –حصة من نتائج الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك

  )١٨٫٩٩٩(  ٣٬٦٥٣  الضريبة
 
 أبريل ٢ في قطر دولة في قانوني بشكل تأسيسها تم مسجلة محدودة مسؤوليةذات  هي التكنولوجية االستشارات خدماتل إنطلق شركة إن

 تكنولوجيا أنظمة ودعم واإلدارة التسليم عمليات في المشترك المشروع يتمثل. آسباير زون ومؤسسة الشركة بين مشترك كمشروع ٢٠١٨
 .٢٠٢٢ فيفا العالم لكأس المالعب تدعم التي واالتصاالت المعلومات
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  أدوات حقوق الملكية –الموجودات المالية  . ١٠

  ٢٠١٨ديسيمبر ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

      

 الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة المحددة الملكية حقوق أدوات في إستثمارات
  )١( األخرى الشامل

٨٥٥٬١٩٥  ٨٤٨٬١٩٧  

  ٩٢٬٠٤٢  ٩١٬٠٨٣    الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المقاسة مالية موجودات
  ٩٤٧٬٢٣٧  ٩٣٩٬٢٨٠  

 
  .  ٢٥ حإليضاا في راتالستثماا ذهله لةدلعاا لقيمةا نع حإلفصاا مت
  

رى خقامت المجموعة بإختبار تصنيف هذه اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية كما في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األ ) ١( 
تعتقد  ،عالوة على ذلك. إستراتيجية طويلة ومتوسط المدى وال يتم اإلحتفاظ بها لغايات المتاجرة لغاياتتم اإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات  حيث

لن  المرحلي الموحدالمختصر بح أو الخسارة ة األجل في القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في بيان الرراإلدارة أن اإلعتراف في التقلبات قصي
 .ستراتيجية المجموعةإيكون متسقاً مع 

  
  النقد وشبه النقد  . ١١

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

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)  

  ألف لایر قطري      ألف لایر قطري  
  

    

 ١٧٬٣٢٤٬٦٣٧ ١٤٬٥٩٢٬٨٦٩  القيمة تدني مخصص من بالصافي – ونقد بنوك لدى أرصدة
  -- )٧٩٬٧٧٩(  سحب على المكشوف

  ١٧٬٣٢٤٬٦٣٧ ١٤٬٥١٣٬٠٩٠  
  )٩٠٬٦٢٨(  )٢٣٬٠٩١(  تستحق بعد أكثر من ثالث شهور يطرح: ودائع محتجزة
  )١٬٢٤٥٬٧١٠(  )٨١١٬٤٩٦(  يطرح: ودائع محتجزة

  ١٥٬٩٨٨٬٢٩٩  ١٣٬٦٧٨٬٥٠٣  
  ٦٢٬٦٩٥  --  للبيع بها المحتفظ بالموجودات المتعلق

      

 ١٦٬٠٥٠٬٩٩٤ ١٣٬٦٧٨٬٥٠٣  المرحلي الموحد المختصر النقدية التدفقات بيان حسب النقد وشبة النقد
  
 
 البنوك من شديدة لرقابة تخضع البنوك هذه ألن اً نظر السداد عن عثرللت منخفضة ائتمانية مخاطر ذات أنها على البنوك لدى األرصدة تقييم يتم

 المشمولة الفترة نهاية في البنوك لدى األرصدة على الخسارة مخصصات بتقدير الشركة إدارة تقوم ، لذلك وفقًا. المعنية الدول في المركزية
 بالتقرير، المشمولة الفترة نهاية في البنوك لدى األرصدة من أي يستحق لم. المتوقعة االئتمان خسائر من شهراً  ١٢ لـ مساوية وبقيمة بالتقرير

وقيد مبلغ التدني  بتقييم الشركة إدارة قامت فقد ، للبنك الحالية االئتمانية والتصنيفات التاريخية السداد عن خبرة التعثر االعتبار في األخذ ومع
  .) قطري لایر ألف ١٤١: ٢٠١٨( قطري لایر ألف ٨٤ بمبلغ القيمة تدني بمخصص باإلعترافتم  وبالتالي ، القيمة في
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 رأس المال . ١٢

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 
األسهم عدد 

 قطري ريـالألف  (باأللف)
عدد األسهم 

 قطري ريـالألف  (باأللف)
     المصرح به

          *قطري للسهم ريـال ١٠أسهم عادية بقيمة 
 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٠٠٫٠٠٠ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠  ديسمبر ٣١مارس /  ٣١في 

     المصدر والمدفوع بالكامل
          *ريـال قطري للسهم ١٠أسهم عادية بقيمة 

  ٣٫٢٠٣٫٢٠٠ ٣٢٠٫٣٢٠  ٣٬٢٠٣٬٢٠٠ ٣٢٠٬٣٢٠ ديسمبر ٣١مارس /  ٣١في 
  
  .سهملل اإلسمي سعرال على حداث الالحقةلأل ٢٦ إيضاح إلى الرجوعيرجى *

  
  عمالت أجنبية  حتياطي تحويلإ . ١٣

  . األجنبيةالناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات  تحويل العمالت اتفروقحتياطي التحويل على جميع إمل تيش
 

  ضريبة الدخل . ١٤

المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للفترة المشمولة في  إن تمثل ضريبة الدخل مبالغ الضريبة التي تعترف بها الشركات التابعة.
  كما يلي:تظهر  المرحلي المختصر الموحدالربح أو الخسارة بيان 

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

      ضريبة الدخل الحالية
  ١٣٩٫٩٣١  ١٥٦٬٦١٤  مصروفات ضريبة الدخل الحالية

      ضريبة الدخل المؤجلة
  )٢٢٫٩٠٢(  )٥٣٬٥٤٣(  متعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

  ١١٧٫٠٢٩  ١٠٣٬٠٧١  
  

   األرباح الموزعة . ١٥

  مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
    (مراجعة)      
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

      األرباح المعلنة والموافق عليها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي:
  ٣،٥٠: ٢٠١٧لایر قطري للسهم ( ٢،٥٠بواقع  ٢٠١٨أرباح موزعة نهائية لسنة 

  ١٫١٢١٫١٢٠  ٨٠٠٬٨٠٠  لایر قطري للسهم)
 

 قروض وتسهيالت   .٦١
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٣٦٬٩٦٦٬١١١  ٣٥٬٠٨٢٬٥٨٠  قروض وتسهيالت
  )٢٠٦٬٧٥٠(  )١٩٣٬٦١٩(  يطرح: تكاليف تمويل مؤجلة

  ٣٦٬٧٥٩٬٣٦١  ٣٤٬٨٨٨٬٩٦١  
  

   



  
Ooredoo )ع.)ش.م.ق.  

  المختصرة الموحدة المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

- ٢١ -  

  
  (تتمة) قروض وتسهيالت  .١٦

  كالتالي: المرحلي المركز المالي المختصر الموحدتظهر في بيان 
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ٢٧٬٤٧٩٬٤٤١  ٢٥٬٦٦٢٬٥٢٥    الجزء غير المتداول
  ٩٬٢٧٩٬٩٢٠  ٩٬٢٢٦٬٤٣٦  الجزء المتداول

  ٣٦٬٧٥٩٬٣٦١  ٣٤٬٨٨٨٬٩٦١  
  

لایر قطري  ٣٥٬٤٤٣٬٣٠٥نسب ثابتة و نسب متغيرة بقيمة ب سهيالتضمن قروض وتتلقروض و تسهيالت المجموعة و اللتي تإن القيمة العادلة 
 ).لایر قطري ٣٦٬٨٢٥٬٩٨٢: ٢٠١٨( ٢٠١٩مارس  ٣١كما في 

  
 أخرى و دائنة ذمم تجارية . ١٧

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  (ُمعدّلة)    
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
    

 ٣٬٤٥٦٬٤٥٢ ٣٬٢٣١٬٨٣٦    ذمم تجارية دائنة
 ٦٬٨٢٧٬١٣٥ ٦٬٤٩٣٬٦٩٥ مصاريف مستحقة الدفع

 ٣٧٥٬٢٣٤ ٣٦٧٬٤٠٨ فائدة مستحقة الدفع
 ٣٬٠٦٧ ٣٬٨٧١ ربح مستحق الدفع مقابل إلتزام تمويل إسالمي

 ٤١٤٬٠٢٨ ٢٨٠٬٨٤٠  رسوم تراخيص مستحقة الدفع
 ٤٧٠٬٠٢٤ ٤٦٠٬٣٢٨  بالصافي - إتصاالت دوليةمبالغ مستحقة لشركات 

 ٨٣٬٢٧٣ ١١٣٬١٦٠  صافي القيمة العادلة السالبة لمشتقات
  ١٧٧٬٩٦٩ --  )أ(مطلوبات اإليجار التمويلي 

  ٧٦٬٥٤٤ ٦٥٬٩٦٠  التسوية النقدية للمدفوعات السهمية
 ١٬٤٤٦٬٦٢٥ ١٬١١١٬٦٦٥   مطلوبات أخرى

  ١٣٬٣٣٠٬٣٥١ ١٢٬١٢٨٬٧٦٣ 
  

 .)١٨(إيضاح  إلى مطلوبات عقودت اإليجار التمويلي )، تم إعادة تصنيف مطلوبا١٦رقم (عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   )أ(
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  أيجار مطلوبات . ١٨

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
    

 -- --  السنة /في بداية الفترة 
 -- ٤٬٢٨٨٬٩٣٣  ) ١٦التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 -- ٨٨٧٬٥٣٨  إعادة التصنيف إلى مطلوبات اإليجار التمويلي
 -- ٨٦٬٧٤٩  السنة  /إضافات خالل الفترة 

 -- ١٠٧٬٢٤٢  مصروف الفائدة على مطلوبات العقود
 -- )٢٢٨٬٨٣٣(  العنصر الرئيسي لمدفوعات العقود

 -- )١٨٬٨٥٠(  العقود مطلوباتدفع جزء من الفائدة على 
 -- ١٤٢٬١٦٢  عملة فروقات تعديالت

  ٥٬٢٦٤٬٩٤١ -- 
     
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
 (مدققة)  (مراجعة)  
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
     

 --  ٤٬٥٠٤٬٠٤٢  متداولالير الجزء غ
 --  ٧٦٠٬٨٩٩  الجزء المتداول

  ٥٬٢٦٤٬٩٤١  -- 
     

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

     
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
    

    اإلستحقاقتحليل تاريخ 
 -- ١٬١٤٩٬١٢٢  ال تزيد عن سنة

 -- ٣٬٥٠٣٬٤٥٨  تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات
 -- ٢٬٤٥١٬٨٠٤  تزيد عن خمس سنوات

  --  )١٬٨٣٩٬٤٤٣(  المكتسبة غير التمويل إيراداتطرح: 

  ٥٬٢٦٤٬٩٤١ -- 
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 األخرىالدخل الشامل  بنود . ١٩

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

      البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة
      

      تحوطات التدفق النقدي
  ٣٠٨  )٨٢(  إيرادات نشأت خالل الفترة

  )٢٨(  ١٢  أثر الضريبة المؤجلة

  )٢٨٠  )٧٠  
      

  ٢٫٠٨٤  )٢٣٬٥١٢(  لتحوطات التدفق النقدي حصة من التغيرات في القيمة العادلة
      

      عمالت أجنبية  إحتياطي تحويل
  ١٨٩٫٩٤٥  ٩٤٬٦٣٥  العمليات األجنبية -فروق صرف عمالت أجنبية 

      
      البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

      إحتياطي القيمة العادلة 
حقوق الملكية بالقيمة أدوات ستثمارات في العادلة لإلصافي التغيرات في القيمة 

  )٣٩٫٢٣٨(  )٦٬٨٦٩(  ىالدخل الشامل االخر بنود العادلة من خالل
      إحتياطي منافع موظفين

  ٣٬٥٧٤  ٥٢٢  صافي الحركة في إحتياطي منافع موظفين

  ١٥٦٬٦٤٥  ٦٤٬٧٠٦  بالصافي من الضريبة –للفترة  بنود الدخل الشامل األخرى
 

 التعهدات . ٢٠
 ٢٠١٨ديسيمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

      لها مخصص أخذ يتم  لم الرأسمالية التي إلتزامات التكاليف
      

سنة التقرير / فترة التكاليف الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في نهاية 
 ٢٫٨١٨٫٨٨٠  ٤٬١٢٥٬٣٣٧ ;لها المالي ولكن لم  يتم أخذ مخصص

      
  ٢٣٢٬٧٣٥  ١٨٨٬١٦٥  االعتماد خطابات

 
 والدعاوي القانونية المطلوبات المحتملة  . ٢١

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      المطلوبات المحتملة  

  ٥٧٠٬١٧٦ ٥٨٤٬١٦٣  خطابات ضمان
  ٦٬٨٩٩  ٢٠٬٣٧٣  المجموعة لم يعترف بها كمطلوباتمطالبات على 

 الدعاوي القانونية  
لم يتغير موقفها بصورة جوهرية  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١جميع القضايا الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في إن 

  .للمجموعة التابعة الشركات أحد ضد محلي منظم من المحتملة المطالبة ستثناءإب ،٢٠١٩ مارس ٣١كما في 
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  إفصاحات األطراف ذات العالقة . ٢٢

والمساهمين الرئيسين،  ،تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الزميلة
والشركات التي هم مالكيها الرئيسيين. في إطار األعمال اإلعتيادية تدخل  ،وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة

المجموعة في معامالت مع األطراف ذات العالقة. يتم إعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تدخل 
عتيادية في شكل تقديم خدمات إتصاالت وإيداع ال اإلالمجموعة في معامالت تجارية مع مؤسسات ذات عالقة بالحكومة في إطار األعم

  ودائع والحصول على تسهيالت إئتمانية وخالفها.

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة  )أ(
المسيطر عليها من قبل جهاز قطر لمجموعة. ) فإن شركة قطر القابضة (ذ.م.م) هي الشركة األم ل١كما هو مذكور في اإليضاح رقم (

ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط اإلعتيادي  حكومية تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع مؤسسات .لإلستثمار
لألعمال والتي تتضمن تقديم خدمات إتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسهيالت إئتمانية. إن كافة هذه المعامالت تقوم على أساس 

مالت الهامة بين الشركة والمؤسسات الحكومية تجاري بحت في إطار النشاط اإلعتيادي لألعمال. تبين النقاط التالية، األرصدة والمعا
  ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة: 

ألف لایر قطري) ذمم مدينة  ٤٢٩٫٠١٥: ٢٠١٨ألف لایر قطري ( ٥١٠٬٢٣٠بالصافي من مخصص تدني القيمة بقيمة  -ذمم مدينة  .أ
 من مؤسسات حكومية ومؤسسات أخرى ذات عالقة بالحكومة.

ألف لایر قطري ٨٬٧٤٢ حقيقه من مؤسسات ذات عالقة بالحكومة نتج عن عقد مع وزارة الخارجية بقيمة إن أكبر مبلغ إيراد تم ت  .ب
 ألف لایر قطري). ٧٬٩٢٢: ٢٠١٨(

إلى رسوم صناعية مستحقة لصالح هيئة تنظيم اإلتصاالت والتي تعد إحدى  عودوالتي ت ٥تم عرضها في إيضاح  الرسوم الصناعية  .ج
  المؤسسات ذات العالقة بالحكومة.  

) إفصاحات أطراف ذات العالقة، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجريها مع ٢٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (
ي تمارس الحكومة القطرية السيطرة عليها وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري. الحكومة القطرية وغيرها من المنشآت الت

  تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات اإلتصاالت.  

  المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين اآلخرين باإلدارة  )ب(
المسؤولون الرئيسيون في اإلدارة هم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين لديهم الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه 

  ومراقبة أنشطة المجموعة.

 ٣١في ألف ريـال قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية  ٩٠٬٥٥٣ بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة
ألف ريـال قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية  ٣٬٧٨١ بلغت مكافآت نهاية الخدمة ألف ريـال قطري)،و ٩٦٬٩٧٢: ٢٠١٨(  ٢٠١٩مارس 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت بند  آتألف ريـال قطري). تم إدراج مكاف ٥٬٠٥٩ : ٢٠١٨( ٢٠١٩مارس  ٣١في 
 "مصروفات بيع، عمومية وإدارية".

 
  اإليرادات . ٢٣

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  )مراجعة(  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      

  ٧٬٠٠٦٬٦٠٣  ٦٬٧٧٣٬٠٣٤  ربح من تقديم خدمات
  ٦٠٤٬٨٤٦  ٣٤٥٬٩٦٩  بيع معدات إتصال

  ٧١٬٢٠٩  ٧٢٬٨٩٠  ربح من إيجار معدات
  ٧٬٦٨٢٬٦٥٨  ٧٬١٩١٬٨٩٣  
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 المعلومات القطاعية . ٢٤

"قطاعات ) ٨(المالية رقم للمعيار الدولي للتقارير  أدناه وفقاً موضحة قطاعات المجموعة الصادر عنها التقرير المتعلقة بالمعلومات إن 
قبل منتظم من بشكل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها  محددة التشغيلية القطاعات أن تكونمعيار يشترط هذا الالتشغيل". 

  لتخصيص موارد للقطاعات وتقييم أدائها. وتستخدمالمجموعة التشغيلي الرئيسي في صانع القرار 
  

ً المجموعة تزاول   وموجوداتمعظم إيرادات وأرباح  إن الصلة.تصاالت والمنتجات ذات وهو تقديم خدمات اإل اً من األعمالواحد خطا
، خارج دولة قطر من خالل شركاتها التابعة والزميلة تعمل المجموعة بعملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.تتعلق  المجموعة
ً قطاع تعتبر عةالمجمو في الرئيسي التشغيلي صانع القرار يصدر فيها التقرير إلىالعمليات الرئيسية التي  علماً بأن   التقرير.  هعنيصدر  ا

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

  .على أساس تجاري بحت
  

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

 )١ ( Ooredoo ؛تصاالت محلية ودولية داخل دولة قطرإخدمات  قدمت ،قطر  

  ؛خدمات الهاتف الجوال في العراق تقدم آسيا سيل ) ٢( 

، توفر نظم وخدمات الهاتف الجوال في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يتضمن الوطنية لإلتصاالت ) ٣( 
الجزائر والوطنية فلسطين و  Ooredooتونس و  Ooredooالكويت و Ooredooحساب الشركة الوطنية لإلتصاالت أرصدة تعود إلى 

Ooredoo طريقة المستخدمة في عرض بيانات الشركة الوطنية لإلتصاالت ضمن قطاع المالديف وأطراف أخرى. تعتقد اإلدارة أن ال
 واحد هي الطريقة المثلى إلعطاء معلومات ذات عالقة لمستخدمي البيانات المالية الموحدة للمجموعة، علماً بأن الشركة الوطنية الكويتية

عن قطاعاتها المختلفة بشكل مفّصل في بياناتها المالية لإلتصاالت هي شركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق المالي في الكويت وتفصح 
  الموحدة التي تصدرها، حيث أن هذه البيانات متاحة لإلطالع العام.

، ونقل البيانات، وخدمات صاالت الثابتة والوسائط المتعددةتتصاالت مثل الهاتف الجوال وخدمات اإلإخدمات  قدمت Ooredoo ندوساتإ ) ٤( 
  .االنترنت في اندونيسيا

 )٥ ( Ooredoo  ُمانفي عُ  واإلتصاالت الثابتة الهاتف الجوالإتصاالت خدمات  تقدم مانع. 

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

 .تصاالتتقدم خدمات الالسلكي واإلالتي أخرى تتضمن بعض من الشركات التابعة للمجموعة  ) ٧( 

القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم إتخاذ لغرض بصورة منفصلة التابعة العاملة  شركاتهاتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل 
. تحدد أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على ريرادر عنها التقصهذه القطاعات العلى الربح أو الخسارة  ءاً تقييم أداء القطاعات بنا

  .األخرى الخارجية بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطرافبحت تعامل تجاري أساس 
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 المعلومات القطاعية (تتمة)  .٤٢

  قطاعات التشغيل
 :٢٠١٨و ٢٠١٩ ارسم ٣١المنتهية في أشهر  الثالثة لفترة الخاصة بالمجموعة بقطاعات التشغيل ةالخاص حاربواأل اتبيان اإليراد ةالتاليول اعرض الجدت

  (مراجعة) ٢٠١٩مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
  

  
Ooredoo 

  الوطنية لإلتصاالت  آسيا سيل  قطر
  إندوسات

Ooredoo  
Ooredoo 

  مانعُ 
Ooredoo 

  أخرى  ميانمار
  تعديالت

  وإستبعادات

  

  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  
                      إليراداتا

  ٦٬٧٧٣٬٠٣٤    --  ٤٬٨٤٣  ٢٥٤٬٤٨٥  ٦٣٤٬٨٦٩  ١٬٤٣٢٬٨٠٧  ١٬٦٢٥٬٤٩٣  ١٬٠٦٧٬٠٠٤  ١٬٧٥٣٬٥٣٣  تقديم خدماتربح من 
  ٣٤٥٬٩٦٩    --  ٢٩٬٨٩٠  ١٬٥٧١  ٩٬٩٠٩  ٦٣٬٠١٦  ١٩٩٬٩٩٠  --  ٤١٬٥٩٣  بيع معدات إتصال

ربح من استخدام االخرين 
  ٤٬٥٩٠  لموجودات 

  
--  ١٬٨٠٩  

  
٦٠٬٥٨٠  

  
٢٬٦٣٣  ٣٬٢٧٨  --  --  

  
٧٢٬٨٩٠  

  --  )١(  )١١٩٬٢٥٦(  ٥٥٬١٢٢  ٩١٣  ١٬٨٧٢  ٧٧٥  ٢٢٬٩٦٨  ٣٬٢٠٩  ٣٤٬٣٩٧ قطاعات المجموعةبين 
  ٧٬١٩١٬٨٩٣    )١١٩٬٢٥٦(  ٨٩٬٨٥٥  ٢٥٩٬٦٠٢  ٦٤٩٬٩٢٨  ١٬٥٥٧٬١٧٨  ١٬٨٥٠٬٢٦٠  ١٬٠٧٠٬٢١٣  ١٬٨٣٤٬١١٣  إجمالي اإليرادات

                      توقيت االعتراف بااليراد
  ٣٤٥٬٩٦٩    )٢٥٬٩٠٨(  ٣١٬٨٠٦  ١٬٥٧١  ٩٬٩٠٩  ٦٣٬٠١٦  ١٩٩٬٩٩٠  --  ٦٥٬٥٨٥  حددفي وقت م

  ٦٬٨٤٥٬٩٢٤   )٩٣٬٣٤٨(  ٥٨٬٠٤٩  ٢٥٨٬٠٣١  ٦٤٠٬٠١٩  ١٬٤٩٤٬١٦٢  ١٬٦٥٠٬٢٧٠  ١٬٠٧٠٬٢١٣  ١٬٧٦٨٬٥٢٨  على مدار الوقت

  ٧٬١٩١٬٨٩٣    )١١٩٬٢٥٦(  ٨٩٬٨٥٥  ٢٥٩٬٦٠٢  ٦٤٩٬٩٢٨  ١٬٥٥٧٬١٧٨  ١٬٨٥٠٬٢٦٠  ١٬٠٧٠٬٢١٣  ١٬٨٣٤٬١١٣  
                      

                      النتائج
  ٥٧١٬١٦٩  )٢(  )١٢٦٬٣١٧(  )٣٨٬٦٦٧(  )١٣٣٬١٩٨(  ١٢٤٬٣٧٠  )١٠٠٬٥٢٨(  ٢٥٢٬٢٣٥  ١٣٤٬٣٢٨  ٤٥٨٬٩٤٦  ربح/ (خسارة) القطاع قبل الضريبة 

  ٢٬١٤٧٬٤٦٨  )٣(  ١٢٦٬٣١٧  ٣٬٩٣٣  ٢٠٩٬٠١٠  ١٦٧٬١٩١  ٦٨٧٬٧٤٨  ٣٩٩٬٥٧٨  ٣٣٤٬٤٨٧  ٢١٩٬٢٠٤  هالك وإطفاءستإ
  ٥١٩٬٨٣٠    --  )١١٨(  ٥٤٬٣٩٢  ٧٬٠٢٥  ١٨٩٬٩٠٩  ٣٠٬٨٨٩  ٤٬٠٧٠  ٢٣٣٬٦٦٣  صافي تكاليف تمويل
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 المعلومات القطاعية (تتمة)  .٤٢

  (مراجعة) ٢٠١٨مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Ooredoo 

  آسيا سيل  قطر
الوطنية 

  لإلتصاالت
  إندوسات

Ooredoo  
Ooredoo 

  مانعُ 
Ooredoo 

  أخرى  ميانمار
  تعديالت

  وإستبعادات

  

  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  
                      إليراداتا

  ٧٬٠٠٦٬٦٠٣    --  ٢٩٫٦١٩  ٣٥٣٬٤٦٦  ٦٥٣٫٢٠٨  ١٫٤٤٥٫٩٠٥  ١٫٧٠٨٫٤٢٢  ١٬٠٧١٬٦٨٥  ١٬٧٤٤٬٢٩٨  ربح من تقديم خدمات
  ٦٠٤٫٨٤٦    --  ١٦١٫٦٦٧  ١٧٤  ٢٫٣١٠  ٢١٫٨٥١  ٣٦٧٫٢٩٠  --  ٥١٫٥٥٤  بيع معدات إتصال

ستخدام االخرين إربح من 
  ٤٫٥٦٢  لموجودات 

  
--  ٩٤٣  

  
٦٠٫٢٦٢  

  
١٫٣١٣  ٤٫١٢٩  --  --  

  
٧١٫٢٠٩  

  --  )١(  )٢٤٧٫٥٤٤(  ٣٨٫٥٦١  ٥٣٠  ١٫٦٧٨  ١٫٣١٨  ٤١٫٢٨٤  ٣٫٧٨٥  ١٦٠٫٣٨٨ بين قطاعات المجموعة
  ٧٬٦٨٢٬٦٥٨    )٢٤٧٫٥٤٤(  ٢٢٩٫٨٤٧  ٣٥٥٬٤٨٣  ٦٦١٫٣٢٥  ١٬٥٢٩٬٣٣٦  ٢٬١١٧٬٩٣٩  ١٬٠٧٥٬٤٧٠  ١٬٩٦٠٬٨٠٢  إجمالي اإليرادات

                      توقيت االعتراف بااليراد
  ٤٥٨٬٦٩٠    )١٤٦٬١٥٦(  ١٦١٬٦٦٧  ١٧٤  ٢٬٣١٠  ٢١٬٨٥١  ٣٦٧٬٢٩٠  --  ٥١٫٥٥٤  حددفي وقت م

  ٧٬٢٢٣٬٩٦٨    )١٠١٬٣٨٨(  ٦٨٬١٨٠  ٣٥٥٬٣٠٩  ٦٥٩٬٠١٥  ١٬٥٠٧٬٤٨٥  ١٬٧٥٠٬٦٤٩  ١٬٠٧٥٬٤٧٠  ١٬٩٠٩٬٢٤٨  على مدار الوقت

  ٧٬٦٨٢٬٦٥٨    )٢٤٧٬٥٤٤(  ٢٢٩٬٨٤٧  ٣٥٥٬٤٨٣  ٦٦١٬٣٢٥  ١٬٥٢٩٬٣٣٦  ٢٬١١٧٬٩٣٩  ١٬٠٧٥٬٤٧٠  ١٬٩٦٠٬٨٠٢  
                      

                      النتائج
  ٦٦٩٫١٥٨  )٢(  )١٣٥٫٩٤٤(  )٥٤٫٢٨٧(  )٢٫٨٢٠(  ١١٧٫٥٨٥  )١٤٠٫٣٢٧(  ٢٦٤٫٠٦٦  ٢١٩٫٥٦٩  ٤٠١٫٣١٦  ربح/ (خسارة) القطاع قبل الضريبة 

  ٢٫٠٤٦٫١٣٥  )٣(  ١٣٥٫٩٤٤  ٧٫٠٩٣  ٢٠٥٫٣٠٣  ١٥٤٫٠٥٩  ٥٨٦٫٨٨٩  ٤٠٤٫٧٥١  ٣٣٩٫٧٢٣  ٢١٢٫٣٧٣  هالك وإطفاءستإ
  ٤٢٣٫٧٤٣    --  ٣٧٢  ٨٫٢٢٤  ٣٫٧٤٢  ١٥٠٫٥٩٤  ١٨٫٤٩٣  ٦٫٨٤٦  ٢٣٥٫٤٧٢  صافي تكاليف تمويل
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  المعلومات القطاعية (تتمة)  .٤٢

  

  التوحيد.يتم إستبعاد اإليرادات بين قطاعات المجموعة عند  ) ١

 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: ) ٢

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (مراجعة)  

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      

  ١٣٥٫٩٤٤  ١٢٦٬٣١٧  غير ملموسة  إطفاء موجودات

 المحددة والناتجة عن دمج األعمال كجزء من مصاريف القطاع. لم يتم إعتبار اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية ) ٣

  
 

  :٢٠١٨ ديسمبر ٣١و ٢٠١٩مارس  ٣١في لمجموعة كما با الخاصة التشغيليةبالقطاعات  المتعلقة يةموجودات القطاعاليمثل الجدول التالي 

  .ةيموجودات القطاعالكجزء من  يتم إعتبارهالم ) يقطر ريـاللف أ ٨٬٤٧٠٬٩٤٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(قطري  ريـالألف   ٨٬٥٠٩٬٦٤٦ بقيمةشهرة  هناك  )أ(

  
Ooredoo آسيا سيل   قطر  

الوطنية 
  لإلتصاالت

  اندوسات
Ooredoo  

Ooredoo 
  مانعُ 

Ooredoo 
  أخرى  ميانمار

تعديالت 
  اإلجمالي  وإستبعادات

  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  
                    موجودات القطاع (أ)

  ١٦٬٤٩٢٬٠١٢  (مراجعة) ٢٠١٩مارس  ٣١في 
      

٩٬٧٦٧٬٨٨٣  
    

١٥٬٩٨٢٬١٥٨  ٢٠٬٢٩٩٬٨٣٣  
     

٣٬٩٣٤٬٩٤٢  
 

٧٬١٣٣٬٢٤٦  
       

٣٬٩٠٤٬٣٣٥  
        

٨٬٥٠٩٬٦٤٦  
       

٨٦٬٠٢٤٬٠٥٥  

  ٨٥٬٢٩٩٬٤٧٥  ٨٬٤٧٠٬٩٤٧  ٤٬٠٣٧٬٧٨٤  ٥٬٤٣٨٬٧٥٩  ٣٬٨٩٠٬٠٥٣  ١٥٬٢٥٦٬٧٦٠  ١٩٬٦٦١٬٦٨٥  ٩٬٨٥٠٬٤٥٣  ١٨٬٦٩٣٬٠٣٤  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 



   

Ooredoo )ع.)ش.م.ق.  

  الموحدة المرحليةالمختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٩مارس  ٣١في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

- ٢٩ -  

 
  لقيم العادلة لألدوات الماليةا . ٢٥

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

مارس  ٣١للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة  تدرج قياسيوضح الجدول التالي 
  :٢٠١٨ ديسمبر ٣١و ٢٠١٩

 
 مارس ٣١

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   ٢٠١٩
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطري ألف لایر 

     الموجودات:
      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 ٦١٨٬٣٠٢ ٢٢٩٬٨٩٥ -- ٨٤٨٬١٩٧ ىمن خالل بنود الدخل الشامل األخر 
  ٢  ٨٨٬٩٨٠  ٢٬١٠١  ٩١٬٠٨٣  من خالل الربح أو الخسارة 

 -- ٦٤٦ -- ٦٤٦  مشتقات أدوات مالية 
          موجودات أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة

  ٤٬٣٥٦٬٠٠٧  --  --  ٤٬٣٥٦٬٠٠٧  ذمم تجارية مدينة وأخرى
  ١٤٬٥٩٢٬٨٦٩  --  --  ١٤٬٥٩٢٬٨٦٩  أرصدة لدى بنوك ونقد

 ١٩٬٥٦٧٬١٨٠ ٣١٩٬٥٢١ ٢٬١٠١ ١٩٬٨٨٨٬٨٠٢ 
     المطلوبات:

     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
 -- ١١٣٬١٦٠ -- ١١٣٬١٦٠ مشتقات أدوات مالية 

  --  ١٩٨٬٧٠٩  --  ١٩٨٬٧٠٩  للسهم مدفوعة نقدية دفوعات
مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها 

     العادلة
 -- ١٢٬٨١٤٬٨٤١ ٢٢٬٦٢٨٬٤٦٤ ٣٥٬٤٤٣٬٣٠٥ قروض وتسهيالت

 ١٣٬١٢٦٬٧١٠ ٢٢٬٦٢٨٬٤٦٤ ٣٥٬٧٥٥٬١٧٤ -- 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التي يمكن للمجموعة  لة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلةالمعدّ (غير المدرجة األسعار  : األولالمستوى 
 .الوصول إليها في تاريخ القياس

أو  اتوالتي يمكن مالحظتها للموجوداألول مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  : الثاني المستوى 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. اتالمطلوب

 .اتأو المطلوب اتا للموجوديمكن مالحظته المدخالت  : الثالثالمستوى 
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  (تتمة) العادلة لألدوات الماليةالقيم  . ٢٥

  (تتمة) تدرج القيمة العادلة

 
ديسمبر  ٣١

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   ٢٠١٨
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

     الموجودات:
      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 ٦١٨٫٣٠١ ٢٣٦٫٨٩٤ -- ٨٥٥٫١٩٥ ىمن خالل بنود الدخل الشامل األخر 
  ٣  ٨٨٫٦٦٢  ٣٫٣٧٧  ٩٢٫٠٤٢  من خالل الربح أو الخسارة 

 -- ٢٦٤ -- ٢٦٤  مشتقات أدوات مالية 
          موجودات أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة

  ٤٫٢٣٢٫٠٩٥  --  --  ٤٫٢٣٢٫٠٩٥  ذمم تجارية مدينة وأخرى
  ١٧٫٤٩٣٫٢٧٣  --  --  ١٧٫٤٩٣٫٢٧٣  أرصدة لدى بنوك ونقد

 ٢٢٫٣٤٣٫٦٧٢ ٣٢٥٫٨٢٠ ٣٫٣٧٧ ٢٢٫٦٧٢٫٨٦٩ 
     المطلوبات:

     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
 -- ٨٣٫٢٧٣ -- ٨٣٫٢٧٣ مشتقات أدوات مالية 

  --  ١٨٧٫٥٦١  --  ١٨٧٫٥٦١  للسهم مدفوعة نقدية دفوعات
مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها 

     العادلة
 -- ١٥٫١٣٢٫٢٩٨ ٢١٫٦٩٣٫٦٨٤ ٣٦٫٨٢٥٫٩٨٢ قروض وتسهيالت

 ١٥٬٤٠٣٬١٣٢ ٢١٫٦٩٣٫٦٨٤ ٣٧٬٠٩٦٬٨١٦ -- 

     

 ديسمبر ٣١وللسنة المنتهية في  ٢٠١٩مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  ٣و ٢و ١لم يكن هنالك تحويالت بين مستويات التدرج 
٢٠١٨. 

  التقرير تاريخ بعدأحداث  . ٢٦

واحد  لایر قطريكي تصبح  العادي للسهم االسمية القيمةتعديل  على للمجموعة ةالعادي غير الجمعية العمومية وافق ، ٢٠١٩ مارس ١٩ في
ً وفق وذلك لایر قطري ١٠ من بدالً   .األساسيا النظام مواد فيهذا األمر  تعديلعلى وجوب  المالية لألسواق قطر هيئة عن الصادر للقرار ا

 .التقرير فترة نهاية في كما ، القانونية اإلجراءات بعض ستكمالإ نتظارإ في األسهم تقسيم تطبيق بعد يتم لم

 المقارنة المعلوماتتعديل  . ٢٧
  
 رقم المالية الدولي للتقارير للمعيار المبدئي التطبيقعند  المتعلقة والتغيرات التعديالتإجراء  أجل من المقارنة المعلومات بعض تعديل تم
 الثالثة لفترة المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية على التعديل أثر هذا. )٩المالية رقم ( للتقارير الدولي والمعيار )١٥(

  . ٢٠١٨ مارس ٣١ في المنتهية أشهر
  

   
 ١كما في الرصيد المعّدل 

 ٢٠١٨ يناير
  سابقاً)تم إصداره (كما 

 
  
  

  التعديل

  
 ١ كما في الرصيد المعّدل
 ٢٠١٨يناير 

  (معّدلة)
  قطري لایر ألف  قطري لایر ألف  قطري لایر ألف  
        

  ٤٠٢٬٠٥٥  )٢٧٬٦٥٧(  ٤٢٩٬٧١٢  العادلة القيمة إحتياطي
  ١٢٬٣٣٠٬٣٥٢  ٩١٬٦٤٨  ١٢٬٢٣٨٬٧٠٤  مدورة  أرباح
  ٦٬٥١٠٬٩٤٨  )٤٦٬٦٢٤(  ٦٬٥٥٧٬٥٧٢  مسيطرة غير ملكية حقوق

 


