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Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي 

  2017 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  32إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   
  2017 2016 2017 2016 
 )مراجعة( )مراجعة(  
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  إيضاح 
      

 24.265.615 24.475.989 8,351,642 8.216.953  اإليرادات
      

 (8.755.400) (8.896.565) (2.983.526) (2.987.936)  مصروفات التشغيل
دارية  (5.434.395) (5.127.185) (1.733.416) (1.706.550)  مصروفات بيع، عمومية وا 

طفاءستإ  (6.235.699) (6.298.736) (2.137.786) (2.125.825)  هالك وا 
 (1.371.703) (1.308.805) (440.366) (434.274)  صافي تكاليف تمويل

 (44.907) (3.952) (39.466) (897)  قيمة موجودات مالية  إنخفاض
 416.785 49.673 (304.079) (25.271) 4 بالصافي – أخرى إيرادات

شركات حصة من نتائج شركات زميلة و 
 80.232 6.533 43,708 (2.739) 9 بالصافي من الضريبة –مشروع مشترك 

 (348.585) (436.076) (131.326) (139.011) 5 متيازات ورسوم إ
      

 2.571.943 2.460.876 625.385 794.450  الربح قبل ضريبة الدخل
 (385.282) (571.076) (135.102) (211.678) 13 ضريبة الدخل

 2.186.661 1.889.800 490,283 582.772  ربح الفترة 
      

      الربح المنسوب إلى:
 1.831.769 1.558.684 369,911 461.904  الشركة األممساهمي 

 354.892 331.116 120.372 120.868  مسيطرة غير الملكية حقوق
  582.772 490,283 1.889.800 2.186.661 

      العائد األساسي والمخفف للسهم
 5،72 4،87 1،15 1،44 6 الشركة األم(  لمساهمي)منسوب 

      قطري لكل سهم( ريـال)



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصر الموحد المرحلي  بيان الدخل الشامل

 2017 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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     أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

 سبتمبر 30
    أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 سبتمبر 30

  2017 2016 2017 2016 
 )مراجعة( )مراجعة(  
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  إيضاح 
      

 2.186.661 1.889.800 490.283 582.772  ربح الفترة
      

      األخرى الشامل الدخل بنود
      الخسارة إلى الربح أو اً قالح يفهاالبنود التي قد تتم إعادة تصن

      
 (6.755) 21.041 4.520 4.423 17 ستثمارات متاحة للبيعصافي التغيرات في القيمة العادلة إل

 (739) 22 736 75 17 التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقديال من الجزء الفع  
للشركات الزميلة  الدخل الشامل اآلخر (األخرى )الخسارة الشاملة حصة من

 (8.154) (6.585) 4.006 (1.342) 17 المشروع المشتركشركات و 
 107.728 44.006 860 (151.495) 17 فروقات من تحويل عمالت أجنبية

      البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة 
 4.216 (22.501) 821 122 17 الموظفين منافعحتياطي صافي التغيرات في القيمة العادلة إل

 96,296 35.983 10,943 (148.217)  ريبةمن الض بالصافي- األخرى()الخسارة الشاملة  /ىخر الدخل الشامل األبنود 
 2,282,957 1.925.783 501,226 434.555  للفترة إجمالي الدخل الشامل
      :المنسوب إلى إجمالي الدخل الشامل
 1.871.375 1.633.398 347,085 365.796  مساهمي الشركة األم

 411.582 292.385 154.141 68.759  مسيطرةال غير الملكية حقوق
  434.555 501.226 1.925.783 2.282.957 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي 

  2017 سبتمبر 30كما في 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30  
 )مدققة( )مراجعة( إيضاح 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف   

    المـوجـودات
    الموجودات غير المتداولة
 32.240.212 29.480.675 7 عقارات وآالت ومعدات

 29.826.947 29.041.709 8 موجودات غير ملموسة وشهرة
 69.058 62.978  ستثمارات عقاريةإ
 2.043.222 2.141.952 9 مشروع مشتركشركات ستثمارات في شركات زميلة و إ
 732.742 767.740  ستثمارات متاحة للبيعإ

 586.076 672.831  موجودات غير متداولة أخرى
 269.987 360.353  موجودات ضريبة مؤجلة
 65.768.244 62.528.238  المتداولةإجمالي الموجودات غير 

    
    الموجودات المتداولة

 581.144 570.486  مخزون
 7.664.209 7.840.492  مدينة وأخرى  ذمم تجارية

 16.501.877 17.560.255 10 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 24.747.230 25.971.233  إجمالي الموجودات المتداولة

 90.515.474 88.499.471  إجمالي الموجودات
    

    حقوق الملكية 
 3.203.200 3.203.200 11 رأس المال

 12.434.282 12.434.282  إحتياطي قانوني
 462.600 476.907  إحتياطي القيمة العادلة

 2.482 (12.143)  إحتياطي منافع الموظفين
 (6.319.028) (6.243.996) 12  عمالت أجنبية إحتياطي تحويل

 1.152.553 1.152.553  إحتياطيات قانونية أخرى
 11.247.966 11.753.570  أرباح مدورة

 22.184.055 22.764.373  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
 6.817.056 6.822.692  مسيطرةال غير الملكية حقوق

 29.001.111 29.587.065  إجمالي حقوق الملكية





 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المرحليالمختصر الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2017 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 إحتياطي قانوني المال رأس  
إحتياطي القيمة 

 العادلة
إحتياطي منافع 

 الموظفين
 إحتياطي تحويل
 اإلجمالي أرباح مدورة إحتياطيات قانونية أخرى  عمالت أجنبية

 غير الملكية حقوق
 إجمالي حقوق الملكية مسيطرةال

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري    ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  إيضاح 
            

 29.001.111 6.817.056 22.184.055 11.247.966 1.152.553 (6.319.028) 2.482 462.600 12.434.282 3.203.200  )مدققة( 2016 ديسمبر 31في 
            

 1.889.800 331.116 1.558.684 1.558.684 -- -- -- -- -- --  ربح الفترة
 35.983 (38.731) 74.714 -- -- 75.032 (14.625) 14.307 -- --  ىخر الدخل الشامل األبنود 
            

 1.925.783 292.385 1.633.398 1.558.684 -- 75.032 (14.625) 14.307 -- --  رةللفت )الخسارة الشاملة( إجمالي الدخل الشامل

 مدرجةتعامالت مع مساهمي الشركة األم، 
            في حقوق الملكية مباشرة

 (1.121.120) -- (1.121.120) (1.121.120) -- -- -- -- -- -- 14 2016توزيعات أرباح لسنة 

غير  حقوق ملكية تعامالت مع مساهمات
            في حقوق الملكية مباشرة مدرجةمسيطرة، 
شركة ل غير مسيطرة حقوق ملكية في التغيرات
 94.355 25.129 69.226 69.226 -- -- -- -- -- -- )*( تابعة 
شركة ل غير مسيطرة حقوق ملكيةفي  التغيرات
 671 -- 671 671 -- -- -- -- -- --  زميلة 
 (311.526) (311.526) -- -- -- -- -- -- -- --  2016 لسنة أرباح توزيعات

            تعامالت مع غير مالكي المجموعة
 (2.209) (352) (1.857) (1.857) -- -- -- -- -- --  المحو ل إلى صندوق دعم الموظفين

 29.587.065 6.822.692 22.764.373 11.753.570 1.152.553 (6.243.996) (12.143) 476.907 12.434.282 3.203.200  )مراجعة( 2017 سبتمبر 30في 

 
 من حصص ملكيتها. حيث نتج عن هذا اإلكتتاب إجمالي متحصالت بقيمة %9،5بنسبة  لإلكتتاب األولي العام الطرحب اإلجراءات المتعلقة المالديف Ooredoo إستكملت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، ،2017يوليو  20 في* 

       .مليون لاير قطري تم المحاسبة عنها في حقوق الملكية 69.2إستبعاد بقيمة  أرباح باإلضافة إلى، قطري ريـال مليون 94.4



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصر الموحد المرحلي )تتمة( بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2017 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 إحتياطي قانوني رأس المال  
إحتياطي القيمة 

 العادلة
إحتياطي منافع 

 الموظفين
 إحتياطي تحويل
  عمالت أجنبية

إحتياطيات قانونية 
 اإلجمالي أرباح مدورة أخرى

 غير الملكية حقوق
 إجمالي حقوق الملكية مسيطرةال

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري   ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  إيضاح 
            

 28,372,865 6,563,076 21,809,789 10,155,924 1,094,696 (5.565.599) 39,102 448,184 12.434.282 3.203.200  )مدققة( 2015 ديسمبر 31في 
            

 2.186.661 354.892 1.831.769 1.831.769 -- -- -- -- -- --  ربح الفترة
 96.296 56.690 39.606 -- -- 53.088 2.740 (16.222) -- --  للفترة )الخسارة الشاملة( إجمالي الدخل الشامل

            

 2.282.957 411.582 1.871.375 1.831.769 -- 53.088 2.740 (16.222) -- --  للفترة إجمالي الدخل الشامل
 مدرجةتعامالت مع مساهمي الشركة األم، 

            مباشرة في حقوق الملكية
 (960.960) -- (960.960) (960.960) -- -- -- -- -- -- 14 2015توزيعات أرباح لسنة 

غير  حقوق ملكية تعامالت مع مساهمات
            في حقوق الملكيةمباشرة  مدرجةمسيطرة، 
ة لشركة مسيطر غيرال حقوق الملكية التغيرات في

 2.026 -- 2.026 2.026 -- -- -- -- -- --  زميلة
 (176.118) (176.118) -- -- -- -- -- -- -- --  2015توزيعات أرباح لسنة 

 29.520.770 6.798.540 22.722.230 11.028.759 1.094.696 (5.512.511) 41.842 431.962 12.434.282 3.203.200  )مراجعة( 2016 سبتمبر 30في 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 الموحد المرحليبيان التدفقات النقدية المختصر 

  2017 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   
 2016 2017 إيضاح 
 )مراجعة(  
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف   

    األنشطة التشغيلية
 2.571.943 2.460.876  الربح قبل ضرائب الدخل

    تعديالت:
طفاء هالكستإ  6.235.699 6.298.736  وا 

 (13.608) (27.418)  إيرادات أرباح 
 44.907 3.952  إنخفاض قيمة موجودات مالية 

 (2.841) (317)  ستثمارات متاحة للبيعإستبعاد إمن  ربح
 (25.491) (46.261)  ستبعاد عقارات وآالت ومعداتإربح من 
 (34.450) --  شركة تابعة بيعربح من 
 1.371.703 1.308.805  تكاليف تمويلصافي 

 245.351 190.702  نافع الموظفينمخصص لم
 128.210 171.036  للذمم التجارية المدينةمخصص 

 نم بالصافي – مشترك مشروع وشركات زميلة شركات نتائج من حصة
 (80.232) (6.533) 9 الضريبة

 10.441.191 10.353.578  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

    التغييرات في رأس المال العامل:
 (93.590) 10.658  التغير في المخزون

 (97.311) (347.319)  واألخرى المدينة التجارية الذمم في التغير
 (1.345.525) (1.414.668)  واألخرى الدائنة التجارية الذمم في التغير

    
 8.904.765 8.602.249  النقد من عمليات التشغيل

 (1.512.822) (1.487.728)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (154.927) (258.159)  موظفين مدفوعة منافع

 (255.218) (585.606)  ضريبة دخل مدفوعة
 6.981.798 6.270.756  صافي النقد من األنشطة التشغيلية



 
  

Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي )تتمة(

  2017 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 

  الموحدة المرحلية من هذه البيانات المالية المختصرة اليتجزأ تشكل جزءاً  23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   
 2016 2017 إيضاح 
 )مراجعة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    ستثماريةاألنشطة اإل
 (3,471,825) (2.116.549)  ومعدات وآالت عقارات على اإلستحواذ
 (2,568,543) (749.513)  ملموسة غير موجودات على اإلستحواذ

 (131.816) -- 23 صافي النقد المدفوع لإلستحواذ على شركة تابعة 
 (12,118) (43.960)  زميلة شركات في إضافي إستثمار
 -- (79.838)  مشروع مشترك شركات في إضافي إستثمار
 (11.996) (18.935)  ستثمارات متاحة للبيعإ إضافية في مشتريات

 452,762 62.550  ستبعاد عقارات وآالت ومعداتإمتحصالت من 
 2.841 2.304  ستثمارات متاحة للبيعإستبعاد إمتحصالت من 
 27.274 --  ستبعاد شركة تابعةإمتحصالت من 

 (315.624) (115.863)  المحتجزة الودائع في الحركة
 18.418 (95.787)  الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

 107.020 100.206  زميلةمن شركة  أرباح موزعة مستلمة
 13,608 27.418  أرباح موزعة مستلمة

 246.063 252.274  فوائد مستلمة

 (5.643.936) (2.775.693)  ستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة اإل
    األنشطة التمويلية

 9,591.477 2.971.354  إضافية وتسهيالت قروض
 (7.609.934) (3.774.991)  سداد قروض وتسهيالت

 -- 94.355  في شركة تابعة الطرح العام األولي لحصة من متحصالت
 (101.328) (5.507)  إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة
 (960.960) (1.121.120) 14 لشركة األماأرباح موزعة مدفوعة لمساهمي 

 (176.118) (311.526)  مسيطرة غير لمساهمات حقوق ملكية مدفوعة موزعة أرباح
 147.471 (410.236)  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

 890.608 (2.557.671)  األنشطة التمويلية من( / )المستخدم في صافي النقد
    

 2.228.470 937.392  شبه النقدصافي التغير في النقد و 
 (467.073) 5.123  أثر التغير في تقلبات سعر الصرف

 18.038.068 16.068.325  يناير 1 شبه النقد كما فيالنقد و 
 19.799.465 17.010.840 10  سبتمبر 30النقد في شبه النقد و 



 
Ooredoo (ش.م.ق).ع. 

 المختصرة الموحدة المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية

  2017 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
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 الصادر عنها التقرير الشركة .1

لسنة  13والقائمة في دولة قطر بموجب القانون رقم  1987يونيو 29تصاالت )"المؤسسة"( في تم إنشاء المؤسسة القطرية العامة لإل
ربي، غبرج الخليج ال 100في  يقع المسجل المؤسسةمكتب  إن والدولية داخل دولة قطر.تصاالت المحلية لتقديم خدمات اإل 1987

 الدوحة، دولة قطر.

بموجب  1998نوفمبر  25)"الشركة"( في  (.ش.م.ق(تصاالت قطر )كيوتل( إسم شركة إب قطرية مساهمة المؤسسة إلى شركة تم تحويل
 . 1998لسنة  (21)القانون رقم 

من قبل مساهمي  كما ينبغي هذا التغيير مت الموافقة علىت .(.ش.م.ق) Ooredooسم القانوني للشركة إلى تم تغيير اإل ،2013يونيوفي 
 . 2013مارس  31غير العادية الذي عقد بتاريخ  موميةالجمعية العجتماع إالشركة في 

الجديد  القانون أحكام مع .ع.(، لكي تمتثلش.م.ق) Ooredoo .( إلىش.م.ق) Ooredoo من قامت الشركة بتغيير إسمها القانوني
 .2015يوليو  7الصادر في 

 تكنولوجياو  لإلتصاالت األعلى بالمجلس سابقاً  المعروفة) اإلتصاالت تنظيم هيئة قبل من مرخصة إتصاالت خدمة مقدم هي الشركةإن 
 خدمة قدمم بصفتها. قطر دولة في المحمول والهاتف الثابت الهاتف إتصاالت خدمات من كالً  لتقديم ((قطر تي سي آي) المعلومات
طار( اإلتصاالت قانون) 2006 لعام( 34) رقم قانون بموجب اإلتصاالت تنظيم هيئة تنظمها الشركة وأنشطة أعمال فإن مرخص  وا 
 .المطبق التنظيمي العمل
 ومناطق طرق دولة في ودولية محلية إتصاالت خدمات تقديم في"( المجموعة"ـ ب مجتمعة إليهم يشار) التابعة شركاتها مع الشركة تعمل
 .للمجموعة األم الشركة هي( م.م.ذ) القابضة قطر شركة إن. أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة آسيا في أخرى

 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة 
 . 2017أكتوبر  29في  ادرالص مجلس اإلدارةحسب قرار 

 
  عداداإلأساس  .2

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتتم إعداد 
 . "التقارير المالية المرحلية" (34)

جميع  قريبت ، ويتمللشركة وعملة العرض الوظيفيةالعملة  يالقطري، وه ريـاللبا المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتتم إعداد 
 عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك. فيماقطري،  ريـالالمبالغ إلى أقرب ألف 

السنوية  دةالموح المطلوبة للبيانات المالية يضاحاتواإلعلى جميع المعلومات  المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتال تحتوي 
فإن نتائج  ،. باإلضافة إلى ذلك2016ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة السنوية يجب أن تقرأ مع البيانات الماليةبالتالي و 

ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  المتوقعةلن تكون بالضرورة مؤشرًا للنتائج  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة 
2017. 

 إدارة المخاطر، األحكام والتقديرات
فتراضات تؤثر على تطبيق السياسات ا  من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات و  ةالمرحلي الموحدة يتطلب إعداد البيانات المالية المختصرة

األحكام  نإ والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. داتللموجودات والمطلوبات واإليرا ةوالمبالغ الصادر المحاسبية 
ي نفسها ه لعدم التأكد من التقديراتالهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

  .2016 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  للمجموعة الموحدة السنويةت المالية المستخدمة في البيانا
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  )تتمة( اإلعداد أساس .2

كما  موعةللمج الموحدة السنوية أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تنسجم مع تلك المفصح عنها في البيانات الماليةإن 
 .2016ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة .3

البيانات  مع تلك المستخدمة في إعدادالمختصرة الموحدة المرحلية  المالية البياناتهذه السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد نسجم ت
بعض المعايير فيما عدا  ،اإليضاحاتينطبق ذلك على  ، كما2016ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة السنويةالمالية 

لة جديدة والمعد  بعض هذه المعايير ال إن لة التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحالية والتي أدخلت بعض التغييرات.الجديدة والمعد  
 لموحدةا وبعضها جوهري ولكن ليس له أثر هام على هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية ،هي مجرد تغيير في المصطلحات فقط

 للمجموعة.

 لةالمعايير المعد   (أ)

  بعد تطبيقها موعد يحن لم والتي المصدرة والتفسيرات والمعد لة الجديدة المعايير (ب)

 

 2017يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( 7تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم) 

  

توفير اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من 
 لتمويلية.انشطة األ منتقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة 

 ( 12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم)  المتعلق في اإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة على
 الخسائر غير المحققة.

  تتضمن تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2016-2014دورة التحسينات السنوية
(12). 

 2018يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم) عامالتم وقياس بتصنيف المتعلق األسهم أساس على دفعات 

 .باألسهم الدفع

 ( 7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) األولي التطبيق حول باإلفصاحات المتعلقة اإلفصاحات 
 (.9) رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار

 ( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم) المالية األدوات. 

 ( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم) العمالء مع عقود من إيرادات 

 ( 40تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم) (57) الفقرة تعديل: عقاري إستثمار. 

  والمعيار( 1) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت 2016-2014دورة التحسينات السنوية 
 (.28) رقم الدولي المحاسبي

  مقدماً  المدفوع والبدل األجنبية بالعمالت معامالت (22إلعداد التقارير المالية رقم )تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة( بعد تطبيقها موعد يحن لم والتي المصدرة والتفسيرات والمعد لة الجديدة المعايير (ج)

      2019يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم) اإليجار عقود. 
 ( 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم)  حالة عدم التأكد حول المعالجة المحاسبية لضريبة

  .الدخل
 

      2021يناير  1المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد سارية 
 ( 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم) تأمينال عقود. 

 
 إيرادات من عقود مع العمالء( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 عن المحاسبة في إلستخدامه للمنشآت واحد شامل نموذج أصدر الذي 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إصدار تم ،2014 مايو في
إبتداءًا  يصبح ساري المفعولس عندما (15) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار سيحل. العمالء مع المبرمة العقود من الناتجة اإليرادات

 ؛"اإليرادات" 18 رقم الدولي المحاسبي المعيار في عرضهاكما تم  باإليرادات المتعلق باإلعتراف الحالي اإلرشاد محل ،2018يناير  1من 
 15 رقم ماليةال للتقارير الدولي للمعيار األساسي المبدأ إن .والتفسيرات المتعلقة بها "المقاوالت عقود" (11) رقم الدولي المحاسبي والمعيار

 تتوقع الذي لمقابلا البدل بمبلغ العمالء إلى عليها المتفق الخدمات أو السلع تحويل عملية لتعكس باإليرادات اإلعتراف المنشأة من تطلبي
 الخدمات. أو السلع تلك مقابل عليه الحصول المجموعة

 

 األدوات المالية( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
متطلبات المحاسبة عن األدوات  شملوالذي ي (9خة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )، تم إصدار النس2014في يوليو 

        .2018يناير  1إبتداءًا من  يصبح ساري المفعولس الذي ”األدوات المالية“( 39رقم ) المحاسبي الدوليليحل محل المعيار  ،المالية

قد يكون له أثر هام على المبالغ المفصح عنها في البيانات المالية  (15و رقم ) (9)للتقارير المالية رقم  ةر الدولييياإن تطبيق المع
 األولي التطبيق يةعمل مزيد من اإلفصاحات في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية عندالعنها  وسينتجالمختصرة الموحدة المرحلية 

جراءاتها وبرمجياتها لكي تمتثلحالياً بتقييم أثر تطبيق  تقوم أن المجموعةبمعيار، علمًا لل متطلبات  عم التعديالت المطلوبة على سياساتها وا 
أثر التطبيق الكمي حتى يكتمل برنامج التطبيق  عن ولذلك ليس من المجدي اإلفصاح(، 15ورقم ) (9)للتقارير المالية رقم  ةر الدولييياالمع

    المعد.  

 .المالية الموحدة بياناتعلى ال خرىوالتعديالت األ المعايير تلك تطبيق تأثير مستمرة بتقييم اإلدارةإن 
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  بالصافي - إيرادات .4

  
 رسومو متيازات إ .5

 لإليرادات مسبقاً  حددةالم صادرالممن صافي  (%7: 2016) %12 مان بنسبةلحكومة سلطنة ع  الدفع مستحقة ال متيازاإلرسوم حتسب ت   (1)
  . %12إلى  %7من  متيازاإل، زادت نسبة رسوم 2017 نايري 1من  . إبتداءاً التشغيل ومصروفات

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

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة لالمدفوعة  (ش.م.ك) المتنقلةتصاالت إلشركة الوطنية لالمساهمات  نإ (3)
 رسوم قانونية أخرى. بند تحتتم إدراجها 

 
 

  

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 2017 2016 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
     

 288.250 59.710 (331.934) (24.804) بالصافي – أجنبية عمالت صرف أرباح / )خسائر(
 13.608 27.418 -- --  إيراد توزيعات أرباح

 21.783 23.250 6.921 7.708 إيراد إيجار
 (79.619) (9.879) (12.083) 501 بالصافي – التغير في القيمة العادلة للمشتقات

 172,763 (50.826) 33,017 (8.676) متنوعة إيرادات)مصاريف( / 
 (25.271) (304.079) 49.673 416.785 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2017 2016 2017 2016 
 )مراجعة(   )مراجعة(  
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف   
      
 131.991 230.114 45.166 78.244 (1) متيازإ

 193.742 183.365 76.774 53.416 (2) رسوم صناعية
 22.852 22.597 9.386 7.351 (3) رسوم قانونية أخرى

  139.011 131.326 436.076 348.585 
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 العائد األساسي والمخفف للسهم .6

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

 في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي للسهم. قائمةن مخففة و ال توجد أسهم يحتمل أن تك

 
 ومعداتآالت و  عقارات .7

 

 

 
  

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 2017 2016 
 )مراجعة(   )مراجعة(   
     

 لفأ) األم الشركة لمساهمي المنسوب الفترة ربح
 1.831.769 1.558.684 369.911 461.904 (قطري ريـال

 320.320 320.320 320.320 320.320 )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 5،72 4،87 1،15 1،44 طري(الق ريـالالعائد األساسي والمخفف للسهم )بال

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
   

 33.526.222 32.240.212 / السنة صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
 36.836 -- إستحواذ على شركة تابعة 

 5.584.582 2.116.549 إضافات
 (474.587) (16.289) إستبعادات

 (46.810) (56.472) إعادة تصنيف
 (6.357.583) (4.759.727) إهالك للفترة / للسنة 

 (28.448) (43.598) عملة صرف اتتعديالت فروق
 32.240.212 29.480.675 / السنة الدفترية في نهاية الفترةالقيمة 
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 )تتمة( آالت ومعداتو  عقارات .7

 العراق في مؤكدةال غير الظروف (أ)
إن إحدى الشركات التابعة للمجموعة "آسياسيل"، تعمل في العراق. نظرًا للوضع األمني الحالي في بعض المناطق بالعراق، فإن آسياسيل 

قطري  ريـالألف  6.391قد ال تتمكن من ممارسة السيطرة الفع الة لبعض عقاراتها وآالتها. إن صافي القيمة الدفترية لهذه الموجودات تبلغ 
قطري(. إستنادًا إلى التقييم الذي قامت به آسياسيل، لقد حدث ضرر ولكنه  ريـالألف  149.445: 2016) 2017 سبتمبر 30كما في 

 ليس هام وقد تم وضع مخصص له.

في  كما. البنك في اقبله من إيداعه تم لما مقابلة بقيمة عقارات إستالم بموجبه تم ،في العراق محليال بنكال مع إلتفاق آسياسيل توصلت    )ب(
 ريـال ألف 440.400 بلغت إجمالية بقيمة والسليمانية بغداد مدن في تقع ومباني أراضي قطع آسياسيل إستلمت ،2017 سبتمبر 30

نقل الملكية القانونية إلى طرف ذو عالقة آلسياسيل وسيتم نقلها تحت إسم آسياسيل عند اإلنتهاء من اإلجراءت القانونية،  تم حاليًا،. قطري
قل تحت سيطرة المجموعة وسيتم ن تقععلمًا بأن المجموعة حصلت على خطاب تعويض من الطرف ذو العالقة يفيد بأن هذه الموجودات 

 راءات القانونية.ملكيتها عند اإلنتهاء من اإلج
 
 وشهرة موجودات غير ملموسة .8

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
   

 30.359.092 29.826.947 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة
 148.559 -- إستحواذ على شركة تابعة

 (2.231) -- محتفظ بها سابقاً  تابعة شركةفي  حصةبإلغاء اإلعتراف 
 1.851.204 786.383 إضافات

 21.900 56.472 إعادة تصنيف
 (2.000.770) (1.532.929) إطفاء للفترة / للسنة

 (550.807) (95.164) عملة فروقات تعديالت
 29.826.947 29.041.709 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 نقلها يتم .والمعدات اآلالت العقارات،تحت بند  التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال ضمنلإللغاء  القابلة غير اإلستخدام إدراج حقوق مبدئياً  يتم  (أ)
 .المنشود منها لإلستخدام جاهزة تصبحو  اإلعتراف والقياس شروط تستوفي عندما الملموسة غير الموجودات إلى الحقاً 
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 مشروع مشتركشركات و  شركات زميلةفي إستثمارات  .9

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

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

  المشروع المشترك:شركات المالي للشركات الزميلة و حصة المجموعة من بنود بيان المركز 
 856.402 982.247 الموجودات المتداولة

 2.554.610 2.714.864 الموجودات غير المتداولة
 (662.746) (726.894) المطلوبات المتداولة

 (1.800.960) (1.998.226) المطلوبات غير المتداولة
 947.306 971.991 صافي الموجودات

 1.095.916 1.169.961 الشهرة 
 2.043.222 2.141.952 اتالقيمة الدفترية لإلستثمار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 2017 2016 2017 2016 
 مراجعة() مراجعة() 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
     

 وعالمشر  وشركات الزميلة الشركات إيرادات من حصة
 1.277.571 1.270.105 434.925 430.766 المشترك

ع المشرو شركات حصة من نتائج الشركات الزميلة و 
 80.232 6.533 43.708 (2.739) بالصافي من الضريبة –المشترك
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  النقد وشبه النقد .10

 :مما يليشبه النقد النقد و يتكون  ،المرحلي بيان التدفقات النقدية المختصر الموحدلغرض 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 2017 2016 
 )مراجعة( 
 قطري ريـالألف    قطري ريـالألف  
   

 20.235.201 17.560.255 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 (435.736) (549.415) محتجزة ودائع: يطرح

 19.799.465 17.010.840 النقد وشبه النقد 
 
 
 

 رأس المال .11
 2017 2016 

 
عدد األسهم 
 قطري ريـالألف  )باأللف(

عدد األسهم 
 قطري ريـالألف  )باأللف(

     المصرح به
     قطري للسهم ريـال 10أسهم عادية بقيمة 

 5.000.000 500.000 5.000.000 500.000 ديسمبر 31/  سبتمبر 30 في
     المصدر والمدفوع بالكامل

     ريـال قطري للسهم 10أسهم عادية بقيمة 
 3.203.200 320.320 3.203.200 320.320 ديسمبر 31/  سبتمبر 30 في

 
  عمالت أجنبية  حتياطي تحويلإ .12

ل . بما في ذلك، تحويالمالية للعمليات األجنبيةالناشئة عن تحويل البيانات  العمالت تحويل اتفروقحتياطي التحويل على جميع إمل تيش
 المطلوبات التي تحوط بها المجموعة صافي إستثماراتها في العمليات األجنبية.
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 ضريبة الدخل .13

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

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 2017 2016 
 مراجعة()     مراجعة()    
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

     ضريبة الدخل الحالية
 399.184 697.760 151.406 304.344 مصروفات ضريبة الدخل الحالية

     ضريبة الدخل المؤجلة
 (13.902) (126.684) (16.304) (92.666) ؤقتةالم اتمتعلقة بنشوء وعكس الفروق

 211.678 135.102 571.076 385.282 
 

  األرباح الموزعة .14
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  :ومعتمدة موزعة أرباح

 2017 2016 
 )مراجعة(   
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

   جتماع الجمعية العمومية السنوي:إالمعلنة والموافق عليها في األرباح 
 للسهم قطري ريـال 3،5 بواقع 2016 لسنة نهائية موزعة أرباح

 960.960 1.121.120 (للسهم قطري ريـال 3: 2015)
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  قروض وتسهيالت .15

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
   

 41.099.737 40.251.267 قروض وتسهيالت
 (351.644) (303.808) مؤجلة: تكاليف تمويل يطرح

 39.947.459 40.748.093 

 كالتالي: المرحلي تظهر في بيان المركز المالي المختصر الموحد
 2016ديسمبر  31 2017سبتمبر 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
   

 37.435.014 37.539.742  الجزء غير المتداول
 3.313.079 2.407.717 الجزء المتداول

 39.947.459 40.748.093 

 كما يلي: هي القيمة العادلة المقارنة والقيمة الدفترية لقروض وتسهيالت المجموعة إن

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 
 (مدققة)   مراجعة() (مدققة) مراجعة() 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
     

 28.479.208 28.169.824 27.729.834 27.222.697 نسب ثابتة
 13.157.469 13.009.644 13.369.903 13.028.570 نسب متغيرة 

 40.251.267 41.099.737 41.179.468 41.636.677 
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 أخرى و  دائنة ذمم تجارية .16

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
  
 4.722.161 3.300.868  دائنة تجارية ذمم

 5.335.801 5.382.250 الدفع مستحقة مصاريف
 362.739 348.771 الدفع مستحقة فائدة
 12.511 47.433 إسالمي تمويل إلتزام مقابل الدفع مستحق ربح

 321.797 405.358 رسوم تراخيص مستحقة الدفع
 696.270 504.035 دولية لشركات إتصاالت مستحقة مبالغ
 9.451 68.517 لمشتقات السالبة العادلة القيمة صافي

 149.674 154.893 (18التمويلي )إيضاح  اإليجار مطلوبات
 174.318 126.857 التسوية النقدية للمدفوعات السهمية

 2.522.412 2.425.516 أخرى مطلوبات
 12.764.498 14.307.134 
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 األخرىالدخل الشامل  بنود .17

 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 2017 2016 
 مراجعة() مراجعة() 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو 
     الخسارة

     
     ستثمارات المتاحة للبيعاإل
 (11.225) 16.772 1.839 3.412 خالل الفترة  (خسارة) /القيمة العادلة ربح

 2.841 317 2.677 114 إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة
 1.629 3.952 4 897 مةالقي في اإلنخفاض من الخسارة أو الربح إلى المح ول

 4.423 4.520 21.041 (6.755) 
     تحوطات التدفق النقدي

 (757) 26 792 88 الفترة خالل نشأت أرباح /ئر(خسا)
 18 (4) (56) (13) أثر الضريبة المؤجلة

 75 736 22 (739) 
     المشروع المشتركشركات الشركات الزميلة و 

حصة من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق 
 (8.154) (6.585) 4.006 (1.342) النقدي

     
     أجنبية عمالت تحويل إحتياطي

 102.742 44.006 860 (151.495) العمليات األجنبية –فروق صرف عمالت أجنبية 
 3.885 -- -- -- الخسارة أو الربح إلى المح ول

 1,101 -- -- -- أثر الضريبة المؤجلة 
 (151.495) 860 44.006 107.728 
     

تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو  لن البنود التي
     الخسارة

     إحتياطي منافع الموظفين
 4.216 (30.019) 821 122 صافي الحركة في إحتياطي منافع الموظفين

 -- 7.518 -- -- المؤجلة  الدخلأثر ضريبة 
 122 821 (22.501) 4.216 
     

)الخسارة الشاملة األخرى(  /األخرى الدخل الشاملبنود 
 96.296 35.983 10.943 (148.217) بالصافي من الضريبة –للفترة 
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 التعهدات .18
 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

   لها مخصص يكو نالرأسمالية التي لم  تعهدات التكاليف
 2.529.101 3.013.597 الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير تكاليفال
   

   اإليجار التشغيلي تعهدات
   :الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية

 559.346 509.090 ال تزيد عن سنة
 2.142.209 2.018.043 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 3.030.564 2.448.918 تزيد عن خمس سنوات
 5.732.119 4.976.051 نفقات اإليجار التشغيلي المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير  إجمالي

 
   اإليجار التمويلي تعهدات

   مبالغ تحت إيجارات تمويلية
    :لمدفوعات اإليجارالحد األدنى 

 239.881 233.283 ال تزيد عن سنة
 851.483 763.126 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 144.988 50.186 تزيد عن خمس سنوات
 1.046.595 1.236.352 
 (290.336) (228.766) حققمال : الدخل التمويلي غيرطرحي

 946.016 817.829 القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار
   

   القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار
 149.674 154.893 الجزء المتداول

 796.342 662.936 الجزء غير المتداول
 817.829 946.016 
   

 109.831 200.432 عتمادإخطابات 
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 ي القانونية والدعاو المطلوبات المحتملة  .19

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

   المطلوبات المحتملة  (أ)
 744.358 654.979 خطابات ضمان

 15.521 2.208 كمطلوباتمطالبات على المجموعة لم يعترف بها 

 ي القانونية الدعاو   (ب)
 جوهريةلم يتغير موقفها بصورة  2016ديسمبر  31جميع القضايا الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في إن 

 .2017 سبتمبر 30كما في 
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة .20

سين، وأعضاء والمساهمين الرئي ،والشركات الزميلةتمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية، 
 عتيادية تدخل المجموعة فيوالشركات التي هم مالكيها الرئيسيين. في إطار األعمال اإل ،مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة

ة المجموعة. تدخل المجموعة في عتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدار إمعامالت مع األطراف ذات العالقة. يتم 
يداع ودائع والحصول معامالت تجارية مع مؤسسات ذات عالقة بالحكومة في إطار األعمال اإل عتيادية في شكل تقديم خدمات إتصاالت وا 

 ئتمانية وخالفها.إعلى تسهيالت 

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة (أ)
عتيادي لألعمال والتي تتضمن تقديم ات أخرى ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط اإلتدخل المجموعة في معامالت تجارية مع مؤسس

يداع ودائع والحصول على تسهيالت  ار النشاط في إط بحت تقوم على أساس تجاريكافة هذه المعامالت  إن ئتمانية.إخدمات إتصاالت وا 
 عتيادي لألعمال.اإل

 الموظفين اآلخرين باإلدارةالمعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  (ب)
 ةالمسؤولون الرئيسيون في اإلدارة هم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين لديهم الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه ومراقب

 أنشطة المجموعة.

 30قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ريـالألف  94.708بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
قطري  ريـالألف  279.183(، كما بلغت 2016سبتمبر 30قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ريـالألف  107,472) 2017سبتمبر
 (.2016سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستقطري لفترة ال ريـالألف  332.601) 2017سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال

قطري لفترة  ريـالألف  15.613) 2017سبتمبر 30قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ريـالألف  6.962بلغت مكافآت نهاية الخدمة 
 2017سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستقطري لفترة ال ريـالألف  16.813(، كما بلغت 2016سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في 

(. تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي 2016سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستقطري لفترة ال ريـالألف  24.874)
دارية".  اإلدارة تحت بند "مصروفات بيع، عمومية وا 
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 المعلومات القطاعية .21

"قطاعات ( 8)المالية رقم للمعيار الدولي للتقارير  أدناه وفقاً موضحة قطاعات المجموعة الصادر عنها التقرير المتعلقة بالمعلومات إن 
قبل منتظم من كل بشعلى 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 

 وموجوداتمعظم إيرادات وأرباح  إن تصاالت والمنتجات ذات الصلة.وهو تقديم خدمات اإل ًا من األعمالواحد خطاً المجموعة تزاول 
، يلةخارج دولة قطر من خالل شركاتها التابعة والزم تعمل المجموعة بعملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.تتعلق  المجموعة
التقرير.  هعنيصدر  اً طاعق تعتبر المجموعة في الرئيسي التشغيلي صانع القرار يصدر فيها التقرير إلىالعمليات الرئيسية التي  علمًا بأن
تقوم  سعارأب تسجل شركات المجموعة مابينت المبيعا إن موقع شركات المجموعة. في در عنها التقريراصالاإليراد إلى القطاعات ينسب 

 .على أساس تجاري بحت
قطاعات  بعةسعلى المنطقة الجغرافية التي تغطيها، وتضم  ءاً تجارية بنا أعمال وحدات بشكلالمجموعة  تم تنظيم ،اإلدارة ريراتق ألغراض

 كاآلتي:يصدر عنها التقرير 
(1) Ooredoo ؛داخل دولة قطرتصاالت محلية ودولية إخدمات  قدمت ،قطر 
 ؛خدمات الهاتف الجوال في العراق تقدم آسيا سيل (2)
 ؛خدمات الهاتف الجوال في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقدم لإلتصاالت الوطنية (3)
ات ، ونقل البيانات، وخدمالمتعددةصاالت الثابتة والوسائط تتصاالت مثل الهاتف الجوال وخدمات اإلإخدمات  قدمت Ooredoo ندوساتإ (4)

 ؛االنترنت في اندونيسيا
(5) Ooredoo   ؛مانفي ع   واإلتصاالت الثابتة الهاتف الجوالإتصاالت خدمات  تقدم مانع 
(6) Ooredoo  و ميانمار تقدم خدمات إتصاالت الهاتف الجوال في ميانمار؛ 
 .تصاالتالالسلكي واإلتقدم خدمات التي أخرى تتضمن بعض من الشركات التابعة للمجموعة  (7)

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

 .األخرى الخارجية بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف بحتتعامل تجاري 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .21

 قطاعات التشغيل
 :2016و  2017 سبتمبر 30 المنتهية فيأشهر  تسعةال لفترة الخاصة بالمجموعة بقطاعات التشغيل ةالخاص حاربواأل اتبيان اإليراد ةالتاليول اعرض الجدت

 )مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 
 

  

 Ooredoo 
 آسيا سيل قطر

الوطنية 
 لإلتصاالت

 ندوساتإ
Ooredoo 

Ooredoo 
 مانع  

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
ستبعاداتو   ا 

 
 اإلجمالي

 قطري ريـالألف   قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
           إليراداتا

 8.216.953  -- 127.834 336.298 673.367 2.034.139 2.098.304 1.167.452 1.779.559 أخرى خارجية أطراف
 -- (1) (147.400) 39.863 712 3.544 1.759 58.002 4.403 39.117 بين قطاعات المجموعة

 8.216.953  (147.400) 167.697 337.010 676.911 2.035.898 2.156.306 1.171.855 1.818.676 إجمالي اإليرادات
           

           النتائج
 794.450 (2) (151.071) (96.177) (147.013) 134.114 149.068 360.465 133.576 411.488 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

طفاء هالكستإ  2.125.825 (3) 151.071 8.532 185.282 158.005 635.497 419.163 351.884 216.391 وا 
 434.274  -- 340 9.683 4.544 151.938 25.898 9.099 232.772 صافي تكاليف تمويل
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .21

 )مراجعة( 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
Ooredoo آسيا سيل قطر 

الوطنية 
 لإلتصاالت

 اندوسات
Ooredoo 

Ooredoo  
 مانع  

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
ستبعادات  وا 

 
 اإلجمالي

 قطريألف ريـال   ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
           اإليرادات
 8.351.642  -- 105.347 386.288 671.785 2.096.409 2.128.337 1.063.624 1.899.852 أخرى خارجية أطراف

 -- (1) (174.239) 41.841 1.817 3.345 6.651 69.309 2.321 48.955 بين قطاعات المجموعة
 8.351.642  (174.239) 147.188 388.105 675.130 2.103.060 2.197.646 1.065.945 1.948.807 إجمالي اإليرادات

           
           النتائج

 625.385 (2) (126.406) (8.835) (508.688) 156.968 186.748 296.986 69.714 558.898  الضريبةربح/ )خسارة( القطاع قبل 
طفاء  2.137.786 (3) 126.406 8.157 182.027 162.246 660.750 429.730 361.661 206.809 إهالك وا 

 440.366  -- 380 9.853 5.746 164.111 14.457 6.822 238.997 صافي تكاليف تمويل
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .21

  .عند التوحيد اإليرادات بين قطاعات المجموعةيتم إستبعاد  (1

 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: (2

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 
 )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
   

 (126.406) (151.071) غير ملموسة  إطفاء موجودات
 

 كجزء من مصاريف القطاع. دمج األعمال والناتجة عن ةاإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحدد يتم إعتبارلم  (3
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .21

 )مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

 

 

 
  

 Ooredoo 
 آسيا سيل قطر

الوطنية 
 لإلتصاالت

 ندوساتإ
Ooredoo 

Ooredoo 
 مانع  

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
ستبعاداتو   ا 

 
 اإلجمالي

 قطري ريـالألف   قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
           إليراداتا

 24.475.989  -- 480.155 957.464 1.987.087 6.155.573 6.090.659 3.332.642 5.472.409 أخرى خارجية أطراف
 -- (1) (721.062) 123.393 3.198 7.603 9.716 174.112 14.466 388.574 المجموعةبين قطاعات 

 24.475.989  (721.062) 603.548 960.662 1.994.690 6.165.289 6.264.771 3.347.108 5.860.983 إجمالي اإليرادات
           

           النتائج
 2.460.876 (2) (387.628) (231.048) (401.886) 343.802 505.707 962.295 326.909 1.342.725 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريبة 

طفاء  6.298.736 (3) 387.628 24.492 533.062 477.363 1.910.221 1.257.607 1.068.391 639.972 إهالك وا 
 1.308.805  -- 1.001 29.622 14.981 468.397 77.160 28.939 688.705 صافي تكاليف تمويل
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .21

 )مراجعة( 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 Ooredoo 
 آسيا سيل قطر

الوطنية 
 لإلتصاالت

 اندوسات
Ooredoo 

Ooredoo 
 مانع  

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

 تعديالت
ستبعادات  وا 

 
 اإلجمالي

 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري قطريألف ريـال  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
           اإليرادات
 24.265.615  - 493.266 1.098.072 1.965.642 5.874.045 6.221,823 3.153.349 5.459.418 أخرى خارجية أطراف

 - (1) (892.999) 122.041 6.923 7.120 16.133 210,576 8.046 522.160 بين قطاعات المجموعة
 24.265.615  (892.999) 615.307 1.104.995 1,972,762 5.890.178 6.432.399 3.161.395 5.981.578 إجمالي اإليرادات

           النتائج
 2.571.943 (2) (339.167) (136.211) (287.794) 463.358 382.000 740.868 319.065 1.429.824  يبةربح/ )خسارة( القطاع قبل الضر 

طفاء  6.235.699 (3) 339.167 28.731 493.064 458.452 1.927.919 1.294.321 1.069.876 624.169 إهالك وا 
 1.371.703  - 967 24.849 17.928 493.421 97.050 14.615 722.873 صافي تكاليف تمويل
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .21

  عند التوحيد. اإليرادات بين قطاعات المجموعةيتم إستبعاد  (1

 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: (2

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 2017 2016 
 )مراجعة( 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
   

 (339.167) (387.628) غير ملموسة  إطفاء موجودات

 كجزء من مصاريف القطاع. دمج األعمال والناتجة عن ةاإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحدد إعتباريتم لم  (3

 :2016 ديسمبر 31و 2017 سبتمبر 30لمجموعة كما في با الخاصة التشغيليةقطاعات بال المتعلقة يةموجودات القطاعاليمثل الجدول التالي 

 .ةيموجودات القطاعالكجزء من  يتم إعتبارهالم ( يقطر  ريـاللف أ 9.231.932: 2016ديسمبر  31)قطري  ريـالألف  9.131.713 بقيمةشهرة  هناك (أ)

 
Ooredoo آسيا سيل  قطر 

الوطنية 
 لإلتصاالت

 ندوساتإ
Ooredoo 

Ooredoo 
 مانع  

Ooredoo 
 أخرى ميانمار

تعديالت 
ستبعاداتو   اإلجمالي ا 

 قطري  ريـالألف  قطري  ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
          موجودات القطاع )أ(

 3.619.887 14.317.000 22.177.418 9.928.485 18.830.365 )مراجعة( 2017 سبتمبر 30في 
 

6.409.165 4.085.438 9.131.713 88.499.471 
 90.515.474 9.231.932 3.558.739 7.294.186 3.756.177 15.407.894 22.432.052 10.157.657 18.676.837 )مدققة( 2016ديسمبر  31في 
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 لقيم العادلة لألدوات الماليةا .22

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

 سبتمبر 30للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة  تدرج قياسيوضح الجدول التالي 
 :2016 ديسمبر 31و 2017

 سبتمبر 30 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول )مراجعة( 2017

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
     الموجودات:

     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 493.941 232.098 7.845 733.884 متاحة للبيعإستثمارات 

 -- 833 -- 833 مشتقات أدوات مالية 
 734.717 7.845 232.931 493.941 
     

     المطلوبات: 
     مقاسة بالقيمة العادلة أخرى مطلوبات مالية

 -- 68.517 -- 68.517 مشتقات أدوات مالية 
     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة 

 -- 13.953.409 27.226.059 41.179.468 قروض وتسهيالت
 41.247.985 27.226.059 14.021.926 -- 

 

 

 
  

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

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

 .اتأو المطلوب اتا للموجوديمكن مالحظته المدخالت  : الثالثالمستوى 
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 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية .22

 ديسمبر 31 
2016  
 الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى  )مدققة(

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
     الموجودات:

     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 493.941 193.001 10.648 697.590 للبيع إستثمارات متاحة

 -- 4.152 -- 4.152 مشتقات أدوات مالية
 701.742 10.648 197.153 493.941 
     

     المطلوبات: 
     مطلوبات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 -- 9.451 -- 9.451 مشتقات أدوات مالية 
     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة 

 -- 15.374.992 26.261.685 41.636.677 قروض وتسهيالت
 41.646.128 26.261.685 15.384.443 -- 

 31وللسنة المنتهية في  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  3و 2و 1لم يكن هنالك تحويالت بين مستويات التدرج  *
 .2016ديسمبر
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 اإلستحواذ على شركة تابعة  .23

تحواذها بعد إس فاست لإلتصاالت ذ.م.م، الكويت )"فاستلكو"(، قامت المجموعة باإلستحواذ على حصة مسيطرة في شركة 2016مايو  2في 
صافي التدفق النقدي  بلغ قطري. ريـالألف  132.612 مبلغ بقيمةمقابل من ملكية "فاستلكو" )حصص ملكية عادية(  %100 نسبة على
 قطري. ريـال ألف 131.816 ماقيمتهقطري،  ريـالألف  796طرح النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعة البالغ  عند اإلستحواذ بعد دفوعالم

 قطري.  ريـالألف  23.233بلغت قيمة الشهرة الناتجة من اإلستحواذ 

 قطري ريـالألف   
 132.612  قيمة الشراء
 (109.379)  المستحوذ عليها موجوداتصافي ال

  23.233 

 :فاستلكوصافي التدفق النقدي من اإلستحواذ على 

 قطري ريـالألف   
 132.612  قيمة الشراء النقدي 

 (796)  النقد وشبه النقد في الشركة التابعة المستحوذ عليها
 131.816  اإلستحواذ عند دفوعالمالتدفق النقدي 

 
القيمة العادلة   

 لإلستحواذ
 قطري ريـالألف   

   المـوجـودات
 36.679  ومعدات عقارات

 125.326   ملموسة غير موجودات
 14.290  مؤجلة تكاليف-أخرى متداولة غير موجودات
 5.466  مخزون

 43.783  وأخرى مدينة تجارية ذمم
 796  ونقد البنوك لدى أرصدة

  226.340 
   المطلوبات

 26.095  قروض وتسهيالت
 10.257  الموظفين منافع
 80.609  وأخرى دائنة تجارية ذمم
  116.961 
   

 109.379  عليها المستحوذ موجوداتال صافي
   

 (132.612)  الشراء قيمة
 23.233  الشهرة الناتجة من اإلستحواذ

 .هذا اإلستحواذ مننتج تالمتوقع أن  ةالهام لبنود الضمنيةالشركة المستحوذ عليها واإن الشهرة المذكورة أعاله تعود إلى ربحية  *


