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 بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي
  2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 تشكل جزءا  من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 23إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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 مارس 31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة   
 2015 2016 إيضاح 
 )مراجعة(  
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 8,037,090 7.888,135  اإليرادات
    

 (2,993,729) (2,882,537)  مصروفات التشغيل
دارية  (1,895,630) (1,830,629)  مصروفات بيع، عمومية وا 

 (1,958,827) (2,021,261)  اإلهالك واإلطفاء
 (486,049) (463,932)  صافي تكاليف التمويل

 - (1,625)  إنخفاض قيمة الموجودات المالية 
 (88,575) 544,533 4 صافي – )مصروف( / آخر دخل

 57,164 4,241 9 بةبالصافي من الضري –حصة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك 
 (94,591) (105,134) 5 امتيازات ورسوم 

    
 576,853 1,131,791  الربح قبل ضريبة الدخل

 (76,587) (135,816) 13 ضريبة الدخل

 500,266 995,975  ربح الفترة 
    

    الربح المنسوب إلى:
 501,164 878,639  مساهمي الشركة األم

 (898) 117,336  مسيطرة الغير الملكية حقوق 
  995,975 500,266 

    العائد األساسي والمخفف للسهم
 1،56 2،74 6 )منسوب للمساهمين بالشركة األم( 

    )ريال قطري لكل سهم(
 
 



 
  

Ooredoo (ش.م.ق) 

 المختصر الموحد المرحلي بيان الدخل الشامل
  2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 تشكل جزءا  من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 مارس 31أشهر المنتهية في ثالثة لفترة ال  
 2015 2016 إيضاح 
 )مراجعة(  
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 500,266 995,975  ربح الفترة
    

    الدخل الشامل اآلخر 
    الخسارة إلى الربح أو ا  قالح يفهاالبنود التي قد تتم إعادة تصن

    
 (248,154) (5,580) 16 ستثمارات متاحة للبيعصافي التغيرات في القيمة العادلة إل

 (789) (1,307) 16 لتحوطات التدفق النقديال من التغيرات في القيمة العادلة الجزء الفع  
 1,326 (8,111) 16 حصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشروع المشترك

 (1,530,524) 624,011 16 فروقات من تحويل عمالت أجنبية
    الخسارة إلى الربح أو ا  حقال يفهاتتم إعادة تصن لنالبنود التي 

 (1,469) 3,721 16 الموظفين منافعحتياطي في التغيرات في القيمة العادلة إلصا
 (1,779,610) 612,734  بالصافي من الضريبة –الدخل الشامل اآلخر 

 (1,279,344) 1,608,709  إجمالي الدخل الشامل للفترة
    :إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى

 (1,070,174) 1,397,575  مساهمي الشركة األم
 (209,170) 211,134  مسيطرة الغير الملكية حقوق 

  1,608,709 (1,279,344) 
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 بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي 
  2016مارس  31كما في 

 تشكل جزءا  من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2015ديسمبر  31 2016مارس  31  
 )مدققة( )مراجعة( إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

    المـوجـودات
    الموجودات غير المتداولة
 33,745,408 33,913,579 7 عقارات وآالت ومعدات

 30,139,906 31,618,825 8 موجودات غير ملموسة وشهرة
 49,861 48,554  استثمارات عقارية

 2,296,421 2,404,731 9 استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
 747,196 740,799  استثمارات متاحة للبيع

 665,115 709,710  موجودات غير متداولة أخرى 
 54,561 59,299  موجودات ضريبة مؤجلة

 67,698,468 69,495,497  إجمالي الموجودات غير المتداولة
    

    الموجودات المتداولة
 697,069 809,022  مخزون 

 7,598,348 7,542,095  ذمم تجارية وأخرى مدينة
 18,158,180 17,804,565 10 أرصدة لدى البنوك ونقد 

 26,453,597 26,155,682  إجمالي الموجودات المتداولة
 94,152,065 95,651,179  إجمالي الموجودات

    
    حقوق الملكية 

 3,203,200 3,203,200 11 رأس المال
 12,434,282 12,434,282  إحتياطي القانوني

 448,184 435,210  إحتياطي القيمة العادلة
 39,102 41,521  إحتياطي منافع الموظفين

 (5,565,599) (5,036,108) 12 إحتياطي التحويل 
 1,094,696 1,094,696  إحتياطيات قانونية أخرى 

 10,155,924 10,074,279  أرباح مدورة
 21,809,789 22,247,080  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 6,563,076 6,615,619  مسيطرة الغير الملكية حقوق 
 28,372,865 28,862,699  إجمالي حقوق الملكية
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 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي
  2016مارس  31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

 تشكل جزءا  من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 مارس 31أشهر المنتهية في ثالثة لفترة ال  
 2015 2016 إيضاح 
 )مراجعة(  
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

    األنشطة التشغيلية
 576,853 1,131,791  الربح قبل ضرائب الدخل

    تعديالت:
 1,958,827 2,021,261  اإلهالك واإلطفاء

 (1,322) (13,608)  إيرادات أرباح موزعة
 - 1,625  إنخفاض قيمة األصول التمويلية 

 (207,644) (1)  ستثمارات متاحة للبيعإستبعاد إمن  ربح
 (12,391) (14,302)  ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 - (34,450)  شركة تابعة بيعربح من 
 486,049 463,932  التمويلصافي تكاليف 
 61,018 102,962  نافع الموظفينمخصص لم

 38,002 38,617  مخصص للذمم التجارية المدينة
 (57,164) (4,241) 9 بالصافي من الضريبة –حصة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك 

 2,842,228 3,693,586  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

    التغييرات في رأس المال العامل:
 (6,351) (111,994)  التغير في المخزون 

 (301,168) (5,803)  التغير في الذمم التجارية واألخرى المدينة
 (1,055,643) (274,276)  التغير في الذمم التجارية واألخرى الدائنة

 1,479,066 3,301,513  النقد من عمليات التشغيل
 (522,165) (490,251)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (11,912) (25,214)  موظفين مدفوعة منافع
 (111,586) (122,441)  ضريبة دخل مدفوعة

 833,403 2,663,607  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
 
 
 

  



 
  

Ooredoo (ش.م.ق) 

 )تتمة( بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي
  2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 تشكل جزءا  من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 23إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 مارس 31أشهر المنتهية في ثالثة ال  
 2015 2016 إيضاح 
 )مراجعة(  
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

    األنشطة االستثمارية
 (1,606,239) (1,014,585)  مشتريات عقارات وآالت ومعدات

 (941,835) (2,193,590)  ملموسةمشتريات موجودات غير 
 - (1,740)  إستثمارات إضافية في شركات زميلة 

 (4,558) -  متاحة للبيعستثمارات إمشتريات 
 43,557 21,473  عقارات وآالت ومعداتستبعاد إمتحصالت من 
 442,186 403  متاحة للبيعستثمارات إستبعاد إمتحصالت من 
 - 27,274  تابعةشركة ستبعاد إمتحصالت من 

 19,452 13,826  الحركة في الودائع المقيدة
 63,646 (40,874)  الحركة في موجودات غير متداولة أخرى 

 1,322 13,608  أرباح موزعة مستلمة
 59,131 68,650  فوائد مستلمة

 (1,923,338) (3,105,555)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    

    التمويلية األنشطة
 1,921,604 1,886,971  متحصالت من قروض وتسهيالت

 (521,816) (715,989)  سداد قروض وتسهيالت
 (4,503) (35,484)  إضافات إلى تكاليف التمويل المؤجلة

 (1,281,280) (960,960) 14 أرباح موزعة مدفوعة للمساهمين بالشركة األم
 (138,848) (110,930)  مسيطرةأرباح موزعة مدفوعة لمساهمات غير 

 (77,927) 648,097  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى 
 (102,770) 711,705  األنشطة التمويلية في(  لمستخدما) / من صافي النقد

    
 (1,192,705) 269,757  شبه النقدصافي التغير في النقد و 

 355,496 (609,546)  أثر التغير في تقلبات سعر الصرف
 17,315,463 18,038,068  يناير 1 كما في شبه النقدالنقد و 
 16,478,254 17,698,279 10 مارس  31النقد في شبه النقد و 



 
Ooredoo (ش.م.ق) 

 المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية
  2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

 قانوني إحتياطي رأس المال إيضاح 
 إحتياطي

 القيمة العادلة

 إحتياطي
منافع 

 تحويل  إحتياطي الموظفين
حتياطيات إ

 اإلجمالي أرباح مدورة قانونية أخرى 
 الملكية حقوق 
 مسيطرة الغير

إجمالي حقوق 
 الملكية

 
 

 ألف ريال قطري  ريال قطري ألف 
ألف ريال 

 قطري 
ألف ريال 

 قطري 
 ألف ريال

 ألف ريال قطري  قطري 
 ألف ريال

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  قطري 
            

 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( 2016يناير  1في 
            

 995,975 117,336 878,639 878,639 - - - - - -  ربح الفترة
 612,734 93,798 518,936 - - 529,491 2,419 (12,974) - -  الدخل الشامل اآلخر

 1,608,709 211,134 1,397,575 878,639 - 529,491 2,419 (12,974) - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
تعامالت مع مساهمي الشركة األم، معترف 

            في حقوق الملكيةرة  بها مباش
 (960,960) - (960,960) (960,960) - - - - - - 14 2015توزيعات أرباح لسنة 

تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، 
            في حقوق الملكيةمباشرة  معترف بها 
مسيطرة  الغير الملكية حقوق التغيرات في 
 676 - 676 676 - - - - - -  لشركة زميلة

 (158,591) (158,591) - - - - - - - -  2015توزيعات أرباح لسنة 
 28,862,699 6,615,619 22,247,080 10,074,279 1,094,696 (5,036,108) 41,521 435,210 12,434,282 3,203,200  )مراجعة( 2016مارس  31في 
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 المختصر الموحد المرحلي)تتمة( بيان التغيرات في حقوق الملكية
  2016مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

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

 حتياطي قانونيإ رأس المال إيضاح 
القيمة إحتياطي 
 العادلة

منافع إحتياطي 
 تحويل إحتياطي  الموظفين

حتياطيات إ
 اإلجمالي أرباح مدورة قانونية أخرى 

 الملكية حقوق 
 مسيطرة الغير

إجمالي حقوق 
 الملكية

 
 

 ألف ريال قطري 
   ألف ريال 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  قطري 

 ألف ريال
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

 ألف ريال
 قطري   ألف ريال  ألف ريال قطري  قطري   ألف ريال  قطري 

            
 30,468,513 6,980,354 23,488,159 9,386,147 1,057,820 (3,503,511) 17,659 892,562 12,434,282 3,203,200  )مدققة( 2015يناير  1في 
            

 500,266 (898) 501,164 501,164 - - - - - -  ربح الفترة
 (1,779,610) (208,272) (1,571,338) - - (1,323,675) (955) (246,708) - -  الدخل الشامل اآلخر

 (1,279,344) (209,170) (1,070,174) 501,164 - (1,323,675) (955) (246,708) - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
تعامالت مع مساهمي الشركة األم، معترف 

            في حقوق الملكيةمباشرة  بها 
  (1,281,280) - (1,281,280) (1,281,280) - - - - - - 14 2014توزيعات أرباح لسنة 

تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، 
            في حقوق الملكيةمباشرة  معترف بها 
طرة مسي الغير الملكية حقوق التغيرات في 
 1,989 - 1,989 1,989 - - - - - -  لشركة زميلة

 (138,848) (138,848) - - - - - - - -  2014توزيعات أرباح لسنة 
 27,771,030 6,632,336 21,138,694 8,608,020 1,057,820 (4,827,186) 16,704 645,854 12,434,282 3,203,200  )مراجعة( 2015مارس  31في 



 
Ooredoo (ش.م.ق) 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 الصادر عنها التقريرالشركة  .1

لسنة  13والقائمة في دولة قطر بموجب القانون رقم  1987يونيو  29تم إنشاء المؤسسة القطرية العامة لالتصاالت )"المؤسسة"( في 
ربي، الدوحة، غبرج الخليج ال 100في  يقع المسجل المؤسسةطر. مكتب لتقديم خدمات االتصاالت المحلية والدولية داخل دولة ق   1987

 دولة قطر.

بموجب  1998نوفمبر  25تصاالت قطر )كيوتل( ش.م.ق )"الشركة"( في إسم شركة إب قطرية مساهمة المؤسسة إلى شركة تم تحويل
 . 1998لسنة  21القانون رقم 
من قبل مساهمي  كما ينبغي هذا التغيير مت الموافقة علىت .(ش.م.ق) Ooredooالقانوني للشركة إلى  سمتم تغيير اإل ،2013في يونيو 

 . 2013مارس  31الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ جتماع إالشركة في 
ل من كسي تي قطر( لتقديم  تصاالت وتكنولوجيا المعلومات )آيتصاالت مرخص من قبل المجلس األعلى لإلإ خدمة قدممالشركة هي 

ينظمها المجلس  الشركة وأنشطة أعمالمرخص فإن  خدمة قدممخدمات اتصاالت الهاتف الثابت والهاتف المحمول في دولة قطر. بصفتها 
طار العمل  2006لعام  (34)قانون رقم بموجب تصاالت وتكنولوجيا المعلومات األعلى لإل  المطبق. التنظيمي)قانون االتصاالت( وا 

طق امنو محلية ودولية في دولة قطر تصاالت إتعمل الشركة مع شركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"( في تقديم خدمات 
 للمجموعة. مهي الشركة األ (ذ.م.م)قطر القابضة  في آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.أخرى 

 

من  2016مارس  31لثالثة أشهر المنتهية في لفترة اتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة 
 . 2016  أبريل 27رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة في  قبل
 

  عداداإلأساس  .2
وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2016مارس  31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثةالمختصرة الموحدة المرحلية  المالية البياناتتم إعداد 

 . "التقارير المالية المرحلية" 34

ع المبالغ إلى ، ويتم تدوير جميوعملة العرض الوظيفيةالعملة  يبالريال القطري، وهالمختصرة الموحدة المرحلية  المالية البياناتتم إعداد 
 مت اإلشارة إليه بخالف ذلك.أقرب ألف ريال قطري، ما عدا ما ت

السنوية  دةالموح المطلوبة للبيانات المالية يضاحاتواإلعلى جميع المعلومات المختصرة الموحدة المرحلية  المالية البياناتال تحتوي 
فإن نتائج  ،باإلضافة إلى ذلك. 2015ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة السنوية يجب أن تقرأ مع البيانات الماليةبالتالي و 

 .2016ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  المتوقعةلن تكون بالضرورة مؤشرا  للنتائج  2016مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في فترة 

 إدارة المخاطر، األحكام والتقديرات
اسات قيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السيمن اإلدارة ال ةالمرحلي يتطلب إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة

امة والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. األحكام اله داتللموجودات والمطلوبات واإليرا ةالمحاسبية والمبالغ الصادر 
فسها المستخدمة هي ن لعدم التأكد من التقديراتالموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

 هو مذكور أدناه. مابإستثناء  2015بر ديسم 31للسنة المنتهية في  الموحدة السنويةفي البيانات المالية 
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 )تتمة( اإلعداد أساس .2

  الوظيفية العملة تحديد
ركة أو التي تعمل بها الش الرئيسية البيئة اإلقتصادية لتحديد عملة تستخدم المجموعة حكمها المبدأي  موعة،تحديد العملة الوظيفية للمجل

لبيع للبضائع على سعر ا العملة الرئيسية المؤثرة تتضمنالعوامل الرئيسية والتي  متقي اإلدارة . عالوة  على ذلك فإنشركاتها التابعة
  .لألصول وتكب د مصاريف وتسديد اإللتزامات وخالفهااإلستحواذ أو اإلستبعاد  والخدمات،

بتغيير عملتها الوظيفية من الدوالر األمريكي  المحدودة انمارمي  ooredoo ،أحد الشركات التابعة للمجموعة قامت 2016يناير  1في 
 مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية. ألنها تتوافق . قامت الشركة التابعة بتغيير عملتها الوظيفية ميانمار إلى كيات

كما في  ةللمجموع الموحدة ةلسنويا أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تنسجم مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية
 .2015ديسمبر  31وللسنة 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  ، كما2015ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة السنويةالمالية 

الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحالية والتي أدخلت بعض التغييرات. بعض من هذه المعايير الجديدة والمعدلة 
ولكن ليس له أثر هام على هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  ،جوهري هي مجرد تغيير في المصطلحات فقط وبعضها 

 للمجموعة.

i. الجديد يارالمع 
 2016يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( الحسابات المؤجلة الناتجة عن تحديد األسعار تنظ14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :)ميا .ي 

ii. المعايير المعدلة 
 2016يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم)تعديالت متعلقة ببيع أو مساهمة في أصول بين   : ( )المعدل ة
 الزميلة والمشروع المشترك.والشركةالمستثمر 

 ( 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم : )تعديالت متعلقة بمحاسبة اإلستحواذ على مصلحة من عملية مشتركة.( )المعد ل 
 ( 12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم : )تعديالت متعلقة بإستثناءات في تطبيق التوحيد.( )المعد ل 
 ( 1معيار المحاسبة الدولي رقم : )التعديالت الناتجة عن التطبيق المبكر.( )المعد ل 
 ( 16معيار المحاسبة الدولي رقم : )هالك واإلطفاء لتصبح األشجار المثمرة ضمن ة لإلتعديالت متعلقة بتوضيح طرق مقبول( )المعد ل

 (.16نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

ii. تتمة( المعايير المعدلة( 
 ( 27معيار المحاسبة الدولي رقم : )تعديالت إعادة طريقة إحتساب حقوق الملكية كإختيار محاسبي لإلستثمارات في الشركات ( )المعد ل

 التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.
 ( 38معيار المحاسبة الدولي رقم : )تعلقة بتوضيحات طرق مقبولة لإلهالك واإلطفاء.تعديالت م( )المعد ل 
 ( 41معيار المحاسبة الدولي رقم : )(.16تعديالت لتصبح األشجار المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )( )المعد ل 
  تعديالت إلصدار توضيحات وا ضافة توجيهات محددة : 2014 – 2012تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية

 (.34و  19( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )7و  5إضافية على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 الصادرة وغير سارية المفعولالمعايير والتعديالت 
ولم يتم  2016 مارس 31في تم إصدار بعض المعايير الجديدة والمعدلة إال أنها لم تصبح سارية المفعول لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

للمعيار  األولي تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل للتطبيق .ةالبيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليهذه  إعداد تبنيها بصورة مبكرة في
 (.16ورقم ) (15(، رقم )9الدولي للتقارير المالية رقم )

 

 .ذلك تأثير مدى بتحديد تقم لم وبالتالي المعايير تلك تطبيق لتأثير مفصلة تحليلية بإجراءات اإلدارة تقم لم
 
 صافي –  مصروف()/  آخردخل  .4

 مارس 31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
 2016 2015 
 )مراجعة(   
 ألف ريال قطري  ريال قطري ألف  
   

 (385,109) 454,458 بالصافي – صرف عمالت أجنبية / )خسائر( أرباح
 12,391 14,302 موجوداتإستبعاد ربح من 

 1,322 13,608 إيراد توزيعات أرباح
 10,469 7,594 إيراد إيجار
 207,644 34,451 إستبعاد إستثمارات ربح من 

 62,389 (67,518) بالصافي – للمشتقاتالتغير في القيمة العادلة 
 2,319 87,638 بالصافي – إيرادات متنوعة

 544,533 (88,575) 
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 رسومو متيازات إ .5

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال  
  2016 2015 
 )مراجعة(  
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 37,597 43,344 (1) متيازإ
 55,289 55,162 (2) رسوم صناعية

 1,705 6,628 (3) رسوم قانونية أخرى 
  105,134 94,591 

 التشغيل. ومصروفات لإليرادات مسبقا   حددةالم صادرالممن صافي  %7لحكومة سلطنة عمان بنسبة الدفع مستحقة  متيازاإلرسوم تحتسب  (1)

 من عمليات المجموعة في قطر. المحققةمن األرباح  %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  إن   (3)
 رسوم قانونية أخرى. بند تحتمدرجة 

 
 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

 مارس 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة 
 2016   2015 
 )مراجعة(   
   

 501,164 878,639 ربح الفترة المنسوب للمساهمين في الشركة األم )ألف ريال قطري(
 320,320 320,320 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 1،56 2،74 العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري(
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 والمعداتاآلالت  ،العقارات .7

 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 33,690,589 33,745,408 / السنة صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
 - (17) محتفظ بها سابقا   زميلة شركةإلغاء اإلعتراف بفائدة في 

 8,536,918 1,014,585 إضافات
 (245,469) (7,171) إستبعادات

 (9,637) (6,934) إعادة تصنيف
 (6,130,122) (1,577,133) / للسنة  اإلهالك للفترة

 (2,096,871) 744,841 تعديالت فروق صرف
 33,745,408 33,913,579 / السنة القيمة الدفترية في نهاية الفترة

 العراق في مؤكدة الغير الظروف (أ)
قد تتأثر األعمال التجارية وربحية إحدى الشركات التابعة للمجموعة، آسياسيل، والتي تعمل في العراق بسبب الوضع األمني الحالي في 

بصافي  ،بالعراق. قد ال تتمكن آسياسيل من ممارسة السيطرة الفعالة على بعض عقاراتها وآالتها في بعض المواقع المتأثرة ناطقبعض الم
حدث مقدار  ، لقدإلى التقييم الذي قامت به آسياسيلإستنادا  . 2016مارس  31ألف ريال قطري كما في  189.280تبلغ  قيمة دفترية

 غير هام من األضرار وقد تم وضع مخصص لها.

 31كما في  .لبنكاعقارات بقيمة مقابلة لما تم إيداعه من قبلها في  آسياسيل حيث إستلمتتفاق مع البنك المحلي إل آسياسيلتوصلت    )ب( 
وحتى  ألف ريال قطري  440.440بلغت  إجماليةقطع أراضي ومباني تقع في بغداد والسليمانية بقيمة  آسياسيلإستلمت ، 2016مارس 

 مع القةع ذات طرف إلى القانونية الملكية نقل تم حاليا ، .آسياسيل إلى إسمالقانونية لتلك األراضي والمباني  الملكيةاآلن لم يتم نقل 
 .القانونية اإلجراءت من اإلنتهاء عند آسياسيل إسم إلى نقلها وسيتم  آسياسيل

 عندما الملموسة غير األصول إلى نقلها الحقا   ويتم التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال في لإللغاء القابلة غير االستخدام إدراج حقوق  مبدئيا   يتم (ج)
 .لإلستخدام جاهزة تصبح
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 والشهرة الموجودات غير الملموسة .8

 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 33,524,208 30,139,906 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة
 - (2,231)  محتفظ بها سابقا   زميلة شركةإلغاء اإلعتراف بفائدة في 

 318,151 1,274,111 إضافات
 (369) - إستبعادات

 9,637 6,934 إعادة تصنيف
 (1,809,987) (442,821) للسنةلفترة / لإطفاء 

 (332,235)  - خسائر انخفاض في القيمة
 (1,569,499) 642,926 تعديالت فروق الصرف

 30,139,906 31,618,825 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ooredoo (ش.م.ق) 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

- 15 - 

 
 ومشروع مشترك في شركات زميلةإستثمارات  .9

 :والمشروع المشترك يعرض الجدول التالي المعلومات المالية المختصرة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة
 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

  بيان المركز المالي للشركات الزميلة والمشروع المشترك:حصة المجموعة من بنود 
 940,942 950,961 الموجودات المتداولة

 2,476,159 2,595,342 الموجودات غير المتداولة
 (811,208) (826,304) المطلوبات المتداولة

 (1,577,696) (1,646,436) المطلوبات غير المتداولة
 1,028,197 1,073,563 صافي الموجودات

 1,268,224 1,331,168 الشهرة 
 2,296,421 2,404,731 ستثمارالقيمة الدفترية لإل

 
 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 
 )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 438,715 424,719 والمشروع المشترك حصة من إيرادات الشركات الزميلة 
 57,164 4,241 بةبالصافي من الضري – والمشروع المشتركحصة من نتائج الشركات الزميلة 

 
  النقد وشبه النقد .10

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

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 
 )مراجعة( 
 ألف ريال قطري    ريال قطري ألف  
   

 16,580,765 17,804,565 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 (102,511) (106,286) اإلستخداميخصم: ودائع مقيدة 

 16,478,254 17,698,279  وشبه النقدالنقد 
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 رأس المال .11

 2016 2015 
 قطري ألف ريال  عدد األسهم )باأللف( ألف ريال قطري  عدد األسهم )باأللف( 

     المصرح به
     ريال قطري للسهم 10أسهم عادية بقيمة 

 5,000,000 500,000 5,000,000 500,000 ديسمبر 31 /مارس  31
     المصدر والمدفوع بالكامل

     ريال قطري للسهم 10أسهم عادية بقيمة 
 3,203,200 320,320 3,203,200 320,320 ديسمبر 31 /مارس 31

 
 تحويل  حتياطيإ .12

الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية، وكذلك من تحويل  العمالت تحويل فروق يشمل احتياطي التحويل على جميع 
 استثمار المجموعة في عمليات أجنبية. بصافي يتعلق فيما تحويط كأدوات المستخدمةااللتزامات 

 
 ضريبة الدخل .13

مشمولة في المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للفترة التمثل ضريبة الدخل مبالغ الضريبة التي تعترف بها الشركات التابعة. 
 هي كما يلي: المرحلي المختصر الموحدالربح أو الخسارة بيان 

 مارس 31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
 2016 2015 
 )مراجعة(   
 ألف ريال قطري  قطري ألف ريال  

   ضريبة الدخل الحالية
 122,239 131,511 ضريبة الدخل الحالية اتمصروف

   ضريبة الدخل المؤجلة
 (45,652) 4,305 متعلقة بنشوء وعكس الفروق المؤقتة

 135,816 76,587 
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 األرباح الموزعة  .14

 مارس 31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
 2016 2015 
 )مراجعة(   

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  :أرباح موزعة ومقترحة
   

   في اجتماع الجمعية العمومية السنوي:والموافق عليها المعلنة 
ريال  4: 2014ريال قطري للسهم ) 3بواقع  2015أرباح موزعة نهائية لسنة 

 1,281,280 960,960 (قطري للسهم
 

 قروض وتسهيالت .15
 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 43,100,642 44,498,766 قروض وتسهيالت
 (328,800) (345,369) : تكاليف تمويل مؤجلةناقصا  

 44,153,397 42,771842 

 كالتالي: المرحلي تظهر في بيان المركز المالي المختصر الموحد
 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 36,108,055 33,483,737 الجزء غير المتداول
 6,663,787 10,669,660 الجزء المتداول

 44,153,397 42,771,842 
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 اآلخرالدخل الشامل  بنود .16

 مارس 31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
 2016 2015 
 )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى الربح أو الخسارة
   

   االستثمارات المتاحة للبيع
 (40,510) (7,206) نشأت خالل الفترة خسارة 

 (207,644) 1 إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة
 - 1,625 من اإلنخفاض في القيمة الربح أو الخسارة المحول لبيان 

 (5,580) (248,154) 
   تحوطات التدفق النقدي

 (893) (1,373) خالل الفترة تنشأخسارة 
 104 66 أثر الضريبة المؤجلة

 (1,307) (789) 
   روع المشتركالشركات الزميلة والمش

 1,326 (8,111) حصة من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
   

   إحتياطي تحويل
 (1,530,524) 599,707 العمليات األجنبية – أجنبية فروق صرف عمالت

 - 3,861 المحول إلى الربح أو الخسارة
  - 20,443 أثر الضريبة المؤجلة

 624,011 (1,530,524) 
 البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى الربح أو الخسارة

 منافع الموظفين إحتياطي
  

 (1,956) 3,721 صافي الحركة في احتياطي منافع الموظفين
 487 - أثر الضريبة المؤجلة

 3,721 (1,469) 
 (1,779,610) 612,734 بالصافي من الضريبة –الدخل الشامل اآلخر للفترة 
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 االلتزامات .17

 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  المصروفات الرأسمالية التي لم يوضع لها مخصص التزامات
   

 4,366,324 4,787,875 النفقات الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير
   
   

   إلتزامات اإليجار التشغيلي
   :الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية

 418,559 421,626 سنةال تزيد عن 
 1,690,402 1,965,419 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 2,700,587 2,993,546 تزيد عن خمس سنوات
 4,809,548 5,380,591 شغيلي المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير صافي نفقات اإليجار الت

 
   

   اإليجار التمويليإلتزامات 
   

   تمويليةإيجارات تحت مبالغ 
    :الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 245,988 253,956 ال تزيد عن سنة
 874,853 888,726 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 319,034 284,279 تزيد عن خمس سنوات
 1,426,961 1,439,875 

 (394,810) (381,260) يخصم: الدخل التمويلي الغير مكتسب
 1,045,065 1,045,701 األدنى من مدفوعات اإليجارالقيمة الحالية للحد 

   
   القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

 138,590 146,519 الجزء المتداول
 906,475 899,182 الجزء غير المتداول

 1,045,701 1,045,065 
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 دعاوى وال المحتملةالمطلوبات  .18

 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   المطلوبات المحتملة )أ(
 874,020 984,962 خطابات ضمان
 167,801 156,802 خطابات اعتماد

 1,447 12,996 مطالبات على المجموعة لم يعترف بها كديون 

 الدعاوى 
  جوهريةصورة لم يتغير موقفها ب 2015ديسمبر  31جميع القضايا الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

 .2016مارس  31كما في 
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة .19

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

يتم اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تدخل المجموعة في . األطراف ذات العالقة معامالت مع
يداع ودائع والحصإتصاالت في إطار األعمال االعتيادية في شكل تقديم خدمات  مؤسسات ذات عالقة بالحكومةمعامالت تجارية مع  ول وا 

 على تسهيالت ائتمانية وخالفها.

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة (أ)
أخرى ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط االعتيادي لألعمال والتي تتضمن تقديم مؤسسات تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع 

يداع ودائع والحصول على تسهيالت ائتمانية. كافة هذه المعامالت تكون بتعامل تجاري حر فيإتصاالت خدمات  اط االعتيادي إطار النش وا 
 لألعمال.

 باإلدارةالموظفين اآلخرين المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  (ب)
جيه ومراقبة والمسؤولية لتخطيط وتو الصالحية المسؤولون الرئيسيون في اإلدارة هم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين لديهم 

 أنشطة المجموعة.

ألف ريال قطري لفترة الثالثة  86.951ألف ريال قطري )92,275 بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
ف ريال قطري للثالثة أشهر أل 9.179ألف ريال قطري )  6,266وبلغت مكافآت نهاية الخدمة (2015مارس  31أشهر المنتهية في 

دارية". ،"مصروفات بيع بند (. تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت2015مارس  31المنتهية في   عمومية وا 
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 المعلومات القطاعية .20

قطاعات ال"( 8)المالية رقم للمعيار الدولي للتقارير  أدناه وفقا  موضحة قطاعات المجموعة الصادر عنها التقرير المتعلقة بالمعلومات 
قبل منتظم من شكل بعلى أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها  محددة التشغيلية القطاعات أن تكون معيار يشترط هذا الالتشغيل". 

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

 عةالمجمو  وموجوداتوهو تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة. معظم إيرادات وأرباح  ا  من األعمالواحد خطا  المجموعة تزاول 
ات خارج دولة قطر من خالل شركاتها التابعة والزميلة والعملي تعمل المجموعة بعملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.تتعلق 

التقرير.  هعنيصدر  ا  عالمجموعة على أنها قطا هاالمجموعة تعتبر  في الرئيسي التشغيلي رصانع القرا يصدر فيها التقرير إلىالرئيسية التي 
 السوق  عارسأب تسجل شركات المجموعةضمن موقع شركات المجموعة. المبيعات  في در عنها التقريراصالاإليراد إلى القطاعات ينسب 
 الحرة.

يصدر قطاعات  ستةتجارية بناء على المنطقة الجغرافية التي تغطيها، وتضم  أعمال المجموعة في وحدات نظمت ،اإلدارة ريراتق ألغراض
 كاآلتي:عنها التقرير 

(1) Ooredoo وهي توفر خدمات اتصاالت محلية ودولية داخل دولة قطر. ،قطر 
 توفر خدمات الهاتف الجوال في العراق. آسيا سيل (2)
 وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.توفر خدمات الهاتف الجوال في الكويت  لإلتصاالت الوطنية (3)
دمات ، ونقل البيانات، وخصاالت الثابتة والوسائط المتعددةتوفر خدمات اتصاالت مثل الهاتف الجوال وخدمات االت Ooredoo اندوسات (4)

 االنترنت في اندونيسيا.
(5) Ooredoo   مانفي ع   واإلتصاالت الثابتة الهاتف الجوالإتصاالت خدمات  تقدم مانع. 
 .تقدم خدمات الالسلكي واالتصاالتالتي أخرى تتضمن بعض من الشركات التابعة للمجموعة  (6)

األداء. يتم تقييم  القرارات حول توزيع الموارد وتقييمإتخاذ لغرض بصورة منفصلة التابعة العاملة  شركاتهاتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل 
 . تحدد أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على أساسادر عنها التقيرصهذه القطاعات ال الخسارة منأداء القطاعات بناء على الربح أو 

 .سعر السوق الحر بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .20

 قطاعات التشغيل
 :2015 و 2016مارس  31بقطاعات التشغيل بالمجموعة للفترة المنتهية في  ةالخاص حاربواأل اتالتالي بيان اإليراديعرض الجدول 

 )مراجعة( 2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 Ooredoo 

 آسيا سيل قطر
الوطنية 
 لإلتصاالت

 اندوسات
Ooredoo 

Ooredoo 
 أخرى  عمان

 تعديالت
 واستبعادات

 
 اإلجمالي

ألف ريال  
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

 
 ألف ريال قطري 

          إليراداتا
 7,888,135  - 516,102 644,653 1,832,703 2,043,744 1,072,866 1,778,067 أطراف أخرى 

 - (1) (339,308) 42,955 1,840 4,249 71,181 2,831 216,252 بين قطاعات المجموعة
 7,888,135  (339,308) 559,057 646,493 1,836,952 2,114,925 1,075,697 1,994,319 إجمالي اإليرادات

          النتائج
 1,131,791 (2) (99,609) 192,073 160,927 100,182 226,333 119,578 432,307   القطاع قبل الضرائب ربح/ )خسارة(

 2,021,261 (3) 99,609 154,670 150,888 625,754 431,319 352,186 206,835 اإلهالك واإلطفاء
 463,932  - 4,069 6,057 173,107 31,051 3,337 246,311 تكاليف التمويلصافي 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .20

 )مراجعة( 2015مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 Ooredoo 

 آسيا سيل قطر
 الوطنية

 لإلتصاالت
 اندوسات

Ooredoo 
Ooredoo 
 أخرى  عمان

 تعديالت
 اإلجمالي  واستبعادات

ألف ريال  
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
  قطري 

  ألف ريال 
 قطري 

          اإليرادات
 8,037,090  - 422,688 578,933 1,726,734 2,084,848 1,262,250 1,961,637 أطراف أخرى 

 - (1) (118,512) 24,528 2,658 5,665 57,335 3,660 24,666 بين قطاعات المجموعة
 8,037,090  (118,512) 447,216 581,591 1,732,399 2,142,183 1,265,910 1,986,303 إجمالي اإليرادات

          النتائج
 576,853 (2) (106,929) (205,283) 132,680 (156,340) 104,714 151,118 656,893   ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضرائب

 1,958,827 (3) 106,929 123,074 131,206 617,649 437,177 354,904 187,888 اإلهالك واإلطفاء
 486,049  - (1,467) 6,120 182,869 27,139 15,721 255,667 صافي تكاليف تمويل
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .20
  اإليرادات بين قطاعات المجموعةعند التوحيد تستبعد  (1) 

 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: (2)

 مارس 31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
 2016 2015 
 )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 (106,929) (99,609) غير ملموسة  إطفاء موجودات

 القطاع. يفر اتجميع األعمال كجزء من مص عند المحدداإلضافية اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة  يؤخذ باإلعتبارلم  (3)

 :2015 ديسمبر 31و 2016مارس  31يمثل الجدول التالي موجودات القطاع للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

 .اتكجزء من موجودات القطاعلم تعتبر ( ي لف ريال قطر أ 9.460.419: 2015ديسمبر  31)ألف ريال قطري  9.686.700 بقيمةشهرة  هناك (1)

 
Ooredoo آسيا سيل  قطر 

 الوطنية
 لإلتصاالت

 اندوسات
Ooredoo Ooredoo اإلجمالي تعديالت واستبعادات أخرى  عمان 

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
         (1موجودات القطاع )

 95,651,179 9,686,700 11,191,243 3,642,657 16,667,340 23,638,600 10,737,500 20,087,139 )مراجعة( 2016مارس  31في 
 94,152,065 9,460,419 10,331,356 3,882,774 15,898,290 22,842,380 10,661,121 21,075,725 )مدققة( 2015ديسمبر  31في 
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 لقيم العادلة لألدوات الماليةا .21

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

 المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق تدرج القيمة العادلة:يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية 

 الموجودات المالية
 2016مارس  31 

 الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى  )مراجعة(
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 - 692,663 12,446 705,109 متاحة للبيعإستثمارات 
 - 5,145 - 5,145 مشتقات أدوات مالية 

 710,254 12,446 697,808 - 
     

 
 2015ديسمبر  31

 الثالث المستوى  الثاني المستوى  األولالمستوى  )مدققة(
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 - 693,846 17,846 711,692 متاحة للبيعإستثمارات 
 - 2,690 - 2,690 مشتقات أدوات مالية 

 714,382 17,846 696,536 - 

 

 

 

 

التي يمكن للمجموعة  )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلةالمدرجة 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 .21

 المطلوبات المالية
 2016مارس  31 

 الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى  )مراجعة(
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 - 55,986 - 55,986 مشتقات أدوات مالية 
     
 2015ديسمبر  31 

 الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى  )مدققة(
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 - 138,019 - 138,019 مشتقات أدوات مالية 
 

 إستبعاد شركة تابعة  .22

أكملت المجموعة اإلجرائات القانونية المتعلقة بإستبعاد أحد شركاتها التابعة، واي ترايب باكستان مقابل مبلغ  2016مارس  27في 
 وبالتاليألف ريال قطري،  7.176ألف ريال قطري. بلغت صافي إلتزامات الشركة التابعة بتاريخ اإلستبعاد  27,274صافي بمقدار 

 ألف ريال قطري نتج عن عملية اإلستبعاد.  34,450 تم اإلعتراف بربح بقيمة
 

  التقرير تاريخ بعد حدث .23

من  %99لمجموعة بتوقيع إتفاقية بيع وشراء لإلستحواذ على لأحد شركات التابعة  الوطنية لإلتصاالت، ، قامت2016مارس  29في 
ألف ريال قطري. هذه العملية مازالت بحاجة  132.677"( مقابل مبلغ بقيمة ملكية شركة فاست لإلتصاالت ذ.م.م، الكويت )"فاستلكو

ذه تنفيذ بعض الشروط المحددة في إتفاقية البيع والشراء، وبالتالي لم يتم احتساب هو إلى موافقات االجهات المعنية والسلطات الحكومية 
 العملية كعملية دمج أعمال خالل الفترة.

 

 




