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Ooredoo ق.م.ش.     

    المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية
    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة كما في ولفترة

  
  

  الصفحات  المحتويات

  ١  ينالمستقل الحسابات يتقرير مدقق
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  ٢  المرحلي المختصر الموحد الربح أو الخسارة بيان

  ٣  المرحلي دخل الشامل المختصر الموحدبيان ال

  ٥- ٤  المرحلي الموحدبيان المركز المالي المختصر 

  ٧- ٦  المرحلي تدفقات النقدية المختصر الموحدبيان ال

  ٩- ٨  المرحلي المختصر الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٩- ١٠  المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
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Ooredoo ق.م.ش  

    المرحلي المختصر الموحدالربح أو الخسارة بيان 

    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  

  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة   سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في     
    ٢٠١٣   ٢٠١٤   ٢٠١٣   ٢٠١٤  
  )مراجعة(   )مراجعة(    
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  إيضاح  

                  المستمرة العمليات
                  

 ٢٥,٤٧٧,٤٦٥  ٢٤,٨٣٨,٨٠٣  ٨,٤٥١,٦٤٠ ٨,٣٣٥,٢٥٢    اإليرادات
                  

(٨,٣٤١,٨٩١)  (٨,٦٣٨,٣٤٠) (٢,٨١٣,٢٤٤)  (٣,٠٠٥,٨٦١)    مصروفات التشغيل
(٥,٩٧٥,٠٩٨)  (٦,٠٢٧,٦٦٠) (٢,٠٥٢,٣٣٧)  (١,٩٧٨,٤٦٥)    مصروفات بيع وعمومية وإدارية

(٥,٧٥٣,٦١٩)  (٥,٥٨٨,١٩٢) (١,٩٠٣,٥٧٧)  (١,٩٣٢,٠٢٤)   اإلھالك واإلطفاء
(١,٤٩٧,٧٦٠)  (١,٥٤٤,١٠٣)  (٥٠٦,٤١٦) (٤٨٢,٩٤٩)   )صافي(- تمويلتكاليف 

 (٣٩,٩١٣)     -  -     -   موجودات ماليةخسارة انخفاض قيمة 
 (٥٧٥,٣٤٥)  ١١٦,٥٩٩  (٦٤٧,٧٠٣)  (٣٥٤,٤٩٤) ٥   صافي- إيرادات أخرى  /) مصاريف(

ومشروع  حصة من نتائج شركات زميلة
 ٦٤,٧٣٧  ٦١,٦١٩  ٢٦,٩٣٢  ١٣,٧٣٧ ١٠  الضريبة من بالصافي- مشترك 

 (٢٥٦,٠١٤)  (٢٨٠,١٠١)  (٨١,٧١٠)  (٨٨,٠٨٣) ٦  والرسوممتيازات اال
                

 ٣,١٠٢,٥٦٢  ٢,٩٣٨,٦٢٥  ٤٧٣,٥٨٥ ٥٠٧,١١٣   صافي الربح قبل ضريبة الدخل
 (٤٤٧,٨٢٠)  (٤٧٢,٠١١)  (٧٠,٩٢٣)  (١٤٧,٨٣٨) ١٢  ضريبة الدخل

 ٢,٦٥٤,٧٤٢  ٢,٤٦٦,٦١٤  ٤٠٢,٦٦٢ ٣٥٩,٢٧٥   المستمرة العمليات من ربح صافي

  المستمرة غير العمليات
               

 – المستمرة غير العمليات لربح منا
 ١١,٢٥٠  ٤٦,٧٢٥  (٢,٦٣٦)     - ٢١  الضريبة من بالصافي

 
 ٢,٦٦٥,٩٩٢  ٢,٥١٣,٣٣٩  ٤٠٠,٠٢٦ ٣٥٩,٢٧٥   الفترة ربح صافي

                 
                :إلىمنسوب

 ٢,٠٦٨,٦٥٥  ٢,٠٧٨,٩٨٨  ٣٣٧,٢٦٣  ٣٧٤,٩٥٨   مساھمي الشركة األم
 ٥٩٧,٣٣٧  ٤٣٤,٣٥١ ٦٢,٧٦٣  (١٥,٦٨٣)   مساھمات غير مسيطرة

           
 ٢,٦٦٥,٩٩٢  ٢,٥١٣,٣٣٩  ٤٠٠,٠٢٦ ٣٥٩,٢٧٥ 
            

العائد األساسي والمخفف للسھم 
 لایر) (األم الشركةب نلمساھميمنسوب ل(

 ٦.٤٦  ٦.٤٩ ١.٠٥  ١.١٧ ٧  )سھم لكل قطري
                

 

 

 



 
  

  .من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تشكل جزءً  ٢٢إلى  ١ات المرفقة من اإليضاح

 -٣ -  

Ooredoo ق.م.ش  

   بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في أشھر المنتھية  للتسعة

  

  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة    سبتمبر٣٠للثالثة أشھر المنتھية في  
    ٢٠١٣  ٢٠١٤   ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  )مراجعة(    )مراجعة(    
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري  إيضاح  
             
             

 ٢,٦٦٥,٩٩٢  ٢,٥١٣,٣٣٩  ٤٠٠,٠٢٦ ٣٥٩,٢٧٥  الفترةربح
                 

                  الدخل الشامل اآلخر 

 إعادة ينبغي الذي اآلخر الشامل الدخل
 فترات الخسارة في أو الربح إلى تصنيفه
                  الحقة

صافي التغيرات في القيمة العادلة 
 ٨٨,٥٠٨  (٢٨٨,٠٨٤) ٢٧,٥٨١  (٢٢,٩٩١) ١٥  لالستثمارات المتاحة للبيع

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة 
 ٧٦١  ١٠٩  (٩٧٧) ٧٦٥ ١٥  لتحوطات التدفق النقدي

صافي التغيرات في القيمة العادلة 
 -  ٢,٥٨٣  -  (٩٦٩)  ١٥  الحتياطي منافع الموظفين

حصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات 
 ٣,٥٦٤  (٢٢)  (٢,١٧٦)  ٧١٤ ١٥  الزميلة
)٢,٦٥٨,٤٦٨(  (٩٢٢,٢٦٠) (١,٥٦٠,٠٤٥)  (٩٥٥,٣٧٩) ١٥  أجنبية عمالت صرف فروق
 بالصافي-  للفترة اآلخر الشامل الدخل بنود
(٢,٥٦٥,٦٣٥) (١,٢٠٧,٦٧٤) (١,٥٣٥,٦١٧)  (٩٧٧,٨٦٠)   الضريبة من

                 

 ١٠٠,٣٥٧  ١,٣٠٥,٦٦٥ (١,١٣٥,٥٩١) (٦١٨,٥٨٥) إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

                 :إلىمنسوب 

 ٦٠,٥٣٦  ١,٠٦٥,٦٩٦  (٧٥٤,٤٤٩)  (٤٥٣,٢٧٢)   مساھمي الشركة األم
 ٣٩,٨٢١  ٢٣٩,٩٦٩  (٣٨١,١٤٢)  (١٦٥,٣١٣)   مساھمات غير مسيطرة

                 

   (٦١٨,٥٨٥)  (١,١٣٥,٥٩١) ١٠٠,٣٥٧  ١,٣٠٥,٦٦٥ 

  

  

  

  

  

 

 



 
  

  .من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تشكل جزءً  ٢٢إلى  ١ات المرفقة من اإليضاح
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Ooredoo ق.م.ش  

   المرحلي المختصر الموحدبيان المركز المالي 

    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في 

    
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  )مدققة(   )مراجعة(   
        

  لایر قطريألف    لایر قطريألف إيضاح
         المـوجـودات

         
     الموجودات غير المتداولة

 ٣٢,٣١٥,٨٣٢  ٣٣,٦١٧,٢٦٤ ٨ وآالت ومعدات عقارات
 ٣١,٤٧٣,٧٦٩  ٣٣,٥٠٦,٨٤٨ ٩  وشھرة ملموسةموجودات غير 

 ٦٠,٣٦٣  ٥٦,٤٣٦    في عقارات استثمارات
 ١,٧٥٢,١٧٢  ٢,٠٣٦,٦٣٠ ١٠ ومشروع مشترك زميلةاستثمارات في شركات 
 ٢,٧٠٤,٤٩٣  ١,٨٩١,٩٠٧ استثمارات متاحة للبيع

 ٦٩٧,٢٤٤  ٧٨٢,٥٧٥  موجودات غير متداولة أخرى
 ٥٠,٧٠٣  ٤٦,٦٥٢   موجود ضريبة مؤجلة

 ٦٩,٠٥٤,٥٧٦  ٧١,٩٣٨,٣١٢  الموجودات غير المتداولةإجمالي 
      

     الموجودات المتداولة
 ٥٣٧,٣١١  ٦٨٨,٣٣٧  مخزون

 ٦,٨٥٥,١٣١  ٧,٥١٣,٢١٢  ذمم تجارية وأخرى مدينة
 ٢٠,٣٠٤,٥٧١  ١٥,٨٦٩,٨٨٢  الصندوقبأرصدة لدى البنوك ونقد 

 ٣٧٥,١٣٦     -  موجودات محتفظ بھا للتوزيع

 ٢٨,٠٧٢,١٤٩  ٢٤,٠٧١,٤٣١الموجودات المتداولةإجمالي 

 ٩٧,١٢٦,٧٢٥  ٩٦,٠٠٩,٧٤٣  إجمالي الموجودات
     

      لكيةحقوق الم
     

  ٣,٢٠٣,٢٠٠  ٣,٢٠٣,٢٠٠  رأس المال
  ١٢,٤٣٤,٢٨٢  ١٢,٤٣٤,٢٨٢  قانونيالحتياطي اال

 ١,٣٢٦,٣٦٩  ١,٠٨١,٦٨٧  احتياطي القيمة العادلة
 ٤٣,١٦٥  ٤٤,٨٤٣   الموظفين منافع احتياطي

 (١,٦٦٥,٢٣٢)  (٢,٤٣٥,٥٢٠)   احتياطي تحويل النقد األجنبي
 ٩٨٠,٧٨٨  ٩٨٠,٧٨٨   احتياطيات قانونية أخرى

 ٨,٦٤٥,٣١٢  ٩,٤٥٠,١٥٧  أرباح مدورة

 ٢٤,٩٦٧,٨٨٤  ٢٤,٧٥٩,٤٣٧  األم الشركة مساھمي إلى المنسوبة الملكية حقوق

 ٧,٤٥٩,٤٤٨  ٧,٠٩٢,٠٦٨  مساھمات غير مسيطرة

 ٣٢,٤٢٧,٣٣٢  ٣١,٨٥١,٥٠٥  إجمالي حقوق الملكية
  

  ..........يتبع    
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Ooredoo ق.م.ش.  

 المرحلي المختصر الموحدتدفقات النقديةبيان ال

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

   
   سبتمبر ٣٠شھر المنتھية في للتسعة أ    
    ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاح  

         األنشطة التشغيلية
 ٣,١٠٢,٥٦٢  ٢,٩٣٨,٦٢٥    الربح قبل ضرائب الدخل

 ١١,٢٥٠  ٤٦,٧٢٥    المتوقفة الربح من العمليات
       :تعديالت للبنود التالية
 ٥,٨١٩,١٩٦  ٥,٥٩٥,٤٧٥   اإلھالك واإلطفاء

 (٣٩,١١٩)  (٦٠,٥٦٨)    إيرادات أرباح موزعة 
 ٣٩,٩١٣     -    موجودات مالية خسائر انخفاض قيمة 

 (٨٣,٣٧٩)  (٥٤٤,٨٤٠)    استبعاد استثمارات مالية متاحة للبيع من )الربح(
 (٦٨,١٨٨)  (١٥,٧٢٤)    من استبعاد عقارات وآالت ومعدات) الربح(
 ١,٠٧١  (٤٦,٤٣٨)    خسارة استبعاد شركة تابعة /) الربح(

 ١,٤٩٧,٩١٠  ١,٥٤٤,٠٩٦    )صافي( التمويل تكاليف
 ٢٤٣,٤٦٣  ٢٠٦,٥٠٥    مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين

 ١٧٥,٨٨٨  ١٥١,٨٦٧    مدينة تجارية ذمم مخصص
 (٦٤,٧٣٧)  (٦١,٦١٩)  الضريبة من بالصافي- ومشروع مشترك حصة من نتائج شركات زميلة

 ١٠,٦٣٥,٨٣٠  ٩,٧٥٤,١٠٤    الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

          :التغييرات في رأس المال العامل
 ٤٦,٣٤٠  (١٥١,٠٢٦)    التغيرات في المخزون

 (٨٠٢,٧٠٦)  (٨٩٧,٤٢٤)    التغيرات في المدينين والمدفوعات مقدما
 ١,٥٦٧,٠٠٣  ١,٤٢٩,٥٢٣    التغيرات في الدائنين ومستحقات الدفع

 ١١,٤٤٦,٤٦٧  ١٠,١٣٥,١٧٧    النقد من عمليات التشغيل
 (١,٥٣٧,٠١٦)  (١,٦٩٥,١١٢)    تكاليف تمويل مدفوعة

 (١١٢,٧٩٨)  (١٤٨,٣٤٧)    مكافأة نھاية خدمة موظفين مدفوعة
 (٧٢٧,٤٣٠)  (٦٢٢,٢٥٠)    ضريبة دخل مدفوعة

 ٩,٠٦٩,٢٢٣  ٧,٦٦٩,٤٦٨    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
          

          األنشطة االستثمارية
 (٦,١٦٤,٧٥١)  (٦,٢٠٨,٩٧٠)  ٨  مشتريات عقارات وآالت ومعدات
 (١٥٢,٥٧١)  (١,٩٧٤,٨٥٥)    مشتريات موجودات غير ملموسة

 (١٨,٩٧٩)  (١٧,٠٨٥)    للبيع متاحة استثمارات مشتريات
    -  (٣٦,٤١٥)    زميلةشركة في  استثمار

    -  (٢٣٢,٥٩٤)    مشروع مشترك استثمار في
 ١٧٣,٤٠٨  ١٤١,٠٧٦    متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 ١٤٩,٤٤٩  ١,٠٧٦,٠٧١   للبيع متاحة استثمارات استبعاد من متحصالت
 ٥١٠  (٧٧,٨٨١)    متحصالت من استبعاد شركة تابعة

 (٧٨,٣٧٠)  ١٩٣,٠٢٢    الحركة في ودائع مقيدة
 (٩,٥٤٨)  (٨١,٩٢٥)    في موجودات غير متداولة أخرىالحركة 

 ٢٦,٣٧٢  ١٢٢,٠٨٧    شركات زميلةإيرادات أرباح مستلمة من 
 ٣٩,١١٩  ٦٠,٥٦٨    إيرادات أرباح مستلمة

 ٢١٨,١٧٤  ١٨٩,٥١٩    فوائد مستلمة
         

 (٥,٨١٧,١٨٧)  (٦,٨٤٧,٣٨٢)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  .......يتبع 
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Ooredoo ق.م.ش.  

 )تابع(المرحلي المختصر الموحدتدفقات النقديةبيان ال

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

   
  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة    
    ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاح  
          

         ةاألنشطة التمويلي
 ١٠,٠٧٠,٥٠٩  ٧,٠٩٣,٢٧٢   من قروض وتسھيالت متحصالت

 (٧,١٥٥,٧٢٠)  (١٠,١١١,٥١٣)    سداد قروض وتسھيالت
 (٢,١٨٥,٢٥٧)     -    االستحواذ على مساھمات غير مسيطرة

 (١٣١,٣٦١)  (٢٨,٠٧٦)    المؤجلة التمويل تكاليف إلى إضافات
 (١,٦٠١,٦٠٠)  (١,٢٨١,٢٨٠)    األم بالشركة للمساھمين مدفوعة موزعة أرباح

 (١,١٦٠,٧٦٢)  (٦٠٧,٣٤٩)    أرباح موزعة مدفوعة لمساھمات غير مسيطرة
 (٤١٤,٩٢٦)  (٣٠٢,٧٤٤)   الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

       

 (٢,٥٧٩,١١٧)  (٥,٢٣٧,٦٩٠)    األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 
          

 ٦٧٢,٩١٩  (٤,٤١٥,٦٠٤)    وما يعادله النقد في التغير صافي
       
 ٥٧٣,٨٥٦  (٢٥,٧٢٤)    األجنبية العمالت صرف سعر في التغيرات أثر
 ١٤,٨٠١,٠٨٢  ٢٠,٢٠٣,٨١٩    يناير ١ فيما يعادله و النقد

        

 ١٦,٠٤٧,٨٥٧  ١٥,٧٦٢,٤٩١  ١١  سبتمبر ٣٠النقد في  وما يعادله النقد
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 المرحلي المختصر الموحد لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
         األمالشركةمنسوبة إلى مساھمي     

 احتياطي قانوني   رأس المالإيضاح  
احتياطي القيمة

  العادلة

 احتياطي 
 منافع

   الموظفين

 احتياطي
عمالت تحويل

  أجنبية

 
احتياطيات 
   اإلجمالي األرباح المدورة قانونية أخرى

مساھمات غير
   مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

    
 ألف لایر

   قطري 
ألف لایر
   قطري

  ألف لایر
  قطري 

ألف لایر 
   قطري

ألف لایر
  قطري

لایرلفأ 
  قطري

 ألف لایر
   قطري

 ألف لایر
   قطري

  ألف لایر
   قطري 

 ألف لایر
  قطري

                                          
 ٣٢,٤٢٧,٣٣٢  ٧,٤٥٩,٤٤٨  ٢٤,٩٦٧,٨٨٤  ٨,٦٤٥,٣١٢ ٩٨٠,٧٨٨  (١,٦٦٥,٢٣٢) ٤٣,١٦٥  ١,٣٢٦,٣٦٩ ١٢,٤٣٤,٢٨٢ ٣,٢٠٣,٢٠٠   ٢٠١٤يناير  ١في 
                      

 ٢,٥١٣,٣٣٩  ٤٣٤,٣٥١  ٢,٠٧٨,٩٨٨  ٢,٠٧٨,٩٨٨     -     -     -     -     -     -   ربح الفترة
 (١,٢٠٧,٦٧٤)  (١٩٤,٣٨٢)  (١,٠١٣,٢٩٢)     -     -  (٧٧٠,٢٨٨) ١,٦٧٨  (٢٤٤,٦٨٢)     -     -   الدخل الشامل اآلخر 

                                
 ١,٣٠٥,٦٦٥  ٢٣٩,٩٦٩  ١,٠٦٥,٦٩٦  ٢,٠٧٨,٩٨٨     -  (٧٧٠,٢٨٨) ١,٦٧٨  (٢٤٤,٦٨٢)     -     -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساھمي
الشركة األم معترف بھا 
                      مباشرة في حقوق الملكية

 (١,٢٨١,٢٨٠)     -  (١,٢٨١,٢٨٠)  (١,٢٨١,٢٨٠)     -     -     -     -     -     - ١٣  أرباح موزعة
معامالت مع مساھمات غير
مسيطرة معترف بھا مباشرة

                       في حقوق الملكية
تغير في مساھمات غير 
 ٧,١٣٧  -   ٧,١٣٧  ٧,١٣٧  -  -  -  -  -  -    مسيطرة لشركة زميلة

 (٦٠٧,٣٤٩)  (٦٠٧,٣٤٩)     -     -     -     -     -     -     -     -    أرباح موزعة 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في 
 ٣١,٨٥١,٥٠٥  ٧,٠٩٢,٠٦٨  ٢٤,٧٥٩,٤٣٧  ٩,٤٥٠,١٥٧  ٩٨٠,٧٨٨  (٢,٤٣٥,٥٢٠)  ٤٤,٨٤٣  ١,٠٨١,٦٨٧  ١٢,٤٣٤,٢٨٢  ٣,٢٠٣,٢٠٠    )مراجعة(

  .......يتبع 
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  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
          منسوبة إلى مساھمي الشركة األم        

 احتياطي قانوني   رأس المالإيضاح  
احتياطي القيمة

  العادلة

 احتياطي 
 مكافآت
  الموظفين

 احتياطي
 عمالت تحويل

  أجنبية
احتياطيات قانونية

  اإلجمالي األرباح المدورة أخرى
مساھمات غير 

  مسيطرة
إجمالي حقوق 

  الملكية

    
  ألف لایر

   قطري 
 ألف لایر 
   قطري

  ألف لایر
  قطري 

  ألف لایر 
  قطري 

 ألف لایر 
  قطري

  ألف لایر
 قطري 

 ألف لایر 
  قطري

 ألف لایر 
  قطري

 ألف لایر 
  قطري

 ألف لایر 
  قطري

                                          
 ٣٦,٧٣١,٦٣٦  ٩,٠٠٦,٩٠٣  ٢٧,٧٢٤,٧٣٣  ٩,٥٣١,٣٧٤ ٨٢٥,٢٤٥ ٧٥٧,٠٩٦  (١١٠,٩٥٨)  ١,٠٨٤,٤٩٤ ١٢,٤٣٤,٢٨٢ ٣,٢٠٣,٢٠٠  )معدلة( ٢٠١٣يناير  ١في 
                      

 ٢,٦٦٥,٩٩٢  ٥٩٧,٣٣٧  ٢,٠٦٨,٦٥٥  ٢,٠٦٨,٦٥٥  -  -  -  -  -  -   ربح الفترة
 (٢,٥٦٥,٦٣٥)  (٥٥٧,٥١٦)  (٢,٠٠٨,١١٩)  -  -  (٢,١٠٣,٩٥٦)  - ٩٥,٨٣٧  -  -   الدخل الشامل اآلخر 

                      
 ١٠٠,٣٥٧  ٣٩,٨٢١  ٦٠,٥٣٦  ٢,٠٦٨,٦٥٥  -  (٢,١٠٣,٩٥٦)  - ٩٥,٨٣٧  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساھمي 
الشركة األم معترف بھا 
                      مباشرة في حقوق الملكية

 (١,٦٠١,٦٠٠)  -  (١,٦٠١,٦٠٠)  (١,٦٠١,٦٠٠)  -  -  -  -  -  - ١٣  أرباح موزعة
معامالت مع مساھمات غير 
مسيطرة معترف بھا مباشرة

                       في حقوق الملكية
استحواذ على مساھمات غير

 (٢,١٨٣,١٢٨)  (٥٩٢,٦٦٩)  (١,٥٩٠,٤٥٩)  (١,٥٩٠,٤٥٩)  -  -  -  -  -  -  ٤/١  مسيطرة
استحواذ على مساھمات غير

 (٢,١٢٩)  ١,٢٥٦  (٣,٣٨٥)  (٣,٣٨٥)  -  -  -  -  -  -   مسيطرة
 (١,١٦٠,٧٦٢)  (١,١٦٠,٧٦٢)  -  -  -  -  -  -  -  -    أرباح موزعة 

 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في 
 ٣١,٨٨٤,٣٧٤  ٧,٢٩٤,٥٤٩  ٢٤,٥٨٩,٨٢٥  ٨,٤٠٤,٥٨٥ ٨٢٥,٢٤٥  (١,٣٤٦,٨٦٠)  (١١٠,٩٥٨)  ١,١٨٠,٣٣١ ١٢,٤٣٤,٢٨٢ ٣,٢٠٣,٢٠٠    )مراجعة(
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  معلومات عن الشركة واألنشطة األساسية  ١

في دولة قطر بموجب القانون رقم  مقرھاو ١٩٨٧يونيو  ٢٩في ") المؤسسة("تم إنشاء المؤسسة القطرية العامة لالتصاالت 
برج  ١٠٠يقع مكتب الشركة المسجل في . لتقديم خدمات االتصاالت المحلية والدولية داخل دولة قطر ١٩٨٧لسنة  ١٣

  .ربي، الدوحة، دولة قطرغالخليج ال

 ١٩٩٨مبر نوف ٢٥في ") الشركة("ق .م.ش) كيوتل(تحولت المؤسسة إلى شركة قطرية عامة باسم شركة اتصاالت قطر 
  . ١٩٩٨لسنة  ٢١بموجب القانون رقم 

تم اعتماد ھذا التغيير بالصورة المطلوبة من و. ق.م.ش Ooredooتم تغيير االسم القانوني للشركة إلى  ٢٠١٣في يونيو 
تم الحصول على الموافقات و ٢٠١٣مارس  ٣١قبل المساھمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في 

  .٢٠١٣في  القانونية والتنظيمية المطلوبة

آي سي تي (الشركة ھي مزود خدمات اتصاالت مرخص له من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
بصفتھا مزود خدمات مرخص له . لتقديم كل من خدمات اتصاالت الھاتف الثابت والھاتف المحمول في دولة قطر) قطر

ً للقانون رقم  الشركةفإن أعمال وأنشطة   ٢٠٠٦لعام  ٣٤ينظمھا المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وفقا
  .وإطار العمل التنظيمي المطبق) قانون االتصاالت(

في تقديم خدمات اتصاالت محلية ودولية في دولة ") المجموعة"يشار إليھا مجتمعة بـ (تعمل الشركة مع شركاتھا التابعة 
  .للمجموعة االم الشركة ھي .م.م.ذ القابضة قطر شركة .في آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قطر ومنطقة

  اإلعدادأساس   ٢

ً لمعيار المحاسبة  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعةالمالية المرحلية المختصرة الموحدة  البياناتتم إعداد  وفقا
  . الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤الدولي رقم 

 سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعةتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة 
   .٢٠١٤ أكتوبر ٢٧من جانب رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة في  ٢٠١٤

باللایر القطري، وھو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة، ويتم المالية المرحلية المختصرة الموحدة  البياناتتم إعداد 
  .تدوير جميع المبالغ إلى أقرب ألف لایر قطري، ما عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك

إلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية على جميع المعلومات واالمالية المرحلية المختصرة الموحدة  البياناتال تحتوي 
 ٣١للسنة المنتھية في التي يتم إعدادھا وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وھي يجب أن تقرأ مع البيانات المالية للمجموعة 

ضرورة مؤشراً لن تكون بال ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةباإلضافة إلى ذلك فإن نتائج . ٢٠١٣ديسمبر 
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في  للنتائج التي يمكن توقعھا للسنة المالية

 والتقديرات األحكامو المخاطر إدارة

المالية المرحلية المختصرة الموحدة من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  البياناتيتطلب إعداد 
قد تختلف النتائج . تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنھا التقرير للموجودات والمطلوبات واإليراد والمصروفات

ن قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األحكام الھامة الموضوعة م. الفعلية عن تلك التقديرات
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في الرئيسية للشكوك حول التقديرات ھي نفسھا المستخدمة في البيانات المالية الموحدة 

للسنة مالية الموحدة كما في وأھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تنسجم مع تلك المفصح عنھا في البيانات ال
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في 
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  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

مع تلك المستخدمة في إعداد المالية المرحلية المختصرة الموحدة  البياناتتتطابق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد 
  :فيما عدا ما يلي ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في البيانات المالية للمجموعة 

ليس . ٢٠١٤يناير  ١خالل الفترة تبنت المجموعة المعايير التالية والتي تصبح سارية المفعول للفترة السنوية التي تبدأ في 
  :للمعايير والتعديالت أي أثر ھام على المجموعة

 تاريخ السريان  المحتوى  التفسير/ المعيار 
 )ر( ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم 

  )تعديل(
 ٢٠١٤يناير  ١  منافع الموظفين

 ٢٠١٤يناير  ١  )٢٠١١(مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية   )تعديل( ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ٢٠١٤يناير  ١  )٢٠١٣(تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التغطية   )تعديل( ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ٢٠١٤يناير  ١إفصاحات المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية  )تعديل( ٣٦الدولي رقم معيار المحاسبة 
 ٢٠١٤يناير  ١  الضرائب  ٢١تفسير لجنة التقارير المالية الدولية رقم 

المعيارين الدوليين للتقارير المالية رقمي 
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢و  ١٠
  )تعديل( ٢٧

 ٢٠١٤يناير  ١  االستثماريةالكيانات 

  

  تجميع األعمال والتغييرات على المساھمات غير المسيطرة       ٤

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠االستحواذ على مساھمات غير مسيطرة حتى   ٤/١

  االستحواذ على مساھمة غير مسيطرة في آسياسيل كومينيكيشن بي جي إس سي
استحوذت المجموعة على نسبة وكخالصة لالكتتاب العام من قبل إحدى شركات المجموعة، آسياسيل،  ٢٠١٣في فبراير 
إلى % ٥٣.٩٠المساھمة الفعلية للمجموعة من من أسھم مجموعة اسياسيل وبالتالي فقد زادت إضافية % ١٠.١٦
٦٤.٠٦ .%  

لایر قطري ألف  ٥٩٢,٦٦٩مسيطرة بمبلغ ر البنقص في المساھمات غياعترفت المجموعة نتيجة لھذا التغيير في الملكية 
المقابل المدفوع للحصول على المساھمة اإلضافية  .ألف لایر قطري ١,٥٩٠,٤٥٩واالنخفاض في األرباح المدورة بمبلغ 

  .قطري لایر ألف ٢,١٨٣,١٢٨مبلغ ھو % ١٠.١٦ بنسبة
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  بالصافي – إيرادات أخرى /) مصاريف(  ٥
سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة  سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣      ٢٠١٤    ٢٠١٣     ٢٠١٤  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
ألف لایر قطري ألف لایر قطري  ألف لایر قطريألف لایر قطري  
                
مكاسب صرف ) / خسائر(

 (٩١٤,٢٧٤)  (١٣٣,٦٦٩)  (٧٥٠,٩١٩) (١٨٩,٥٧٢)  بالصافي- عمالت أجنبية 
 ٦٨,١٧٣  ١٥,٧٢٤ ١٥,٤٧٤ (٢,٢٦٠)  موجودات بيع من ربح
 ٣٩,١١٩  ٦٠,٥٦٨  ١٠,٦٣١ ٥,٧٣٤  أرباح توزيعات إيراد
 ١٤,٢٤٢  ٢٠,٤٠٣ ٥,٥٩٧٤,٦٨٤  إيجار إيراد
 متاحة استثمارات استبعاد من ربح
 ٨٣,٣٧٩  ٥٤٤,٨٤٠  (١٧٤)١٩٤,٦٣٤  للبيع
 للمشتقات العادلة القيمة في التغير

 ٥٨,٤٥٣  (٢٥,٩٤٢)  ٥٦,٤٣٥ ٣١,١٧٧  بالصافي –
– إيرادات متنوعة /) مصاريف(

 ٧٥,٥٦٣  (٣٦٥,٣٢٥)  ١٦,١٦٦ (٣٩٩,٨٠٤)  بالصافي

  (٣٥٤,٤٩٤) (٦٤٧,٧٠٣)  (٥٧٥,٣٤٥)  ١١٦,٥٩٩ 
  

 قضائية دعوى على طرأت تطورات مقابل قطري لایر ألف ٤١٥,٨٠٩ يبلغ مخصصا المتنوعة المصاريف ضمنتت
 IM٢ ضد غرامة اإلندونيسية العليا المحكمة أيدت حيث IM٢ لھا التابعة الشركات بإحدى متعلقة ٢٠١٢ سنة منذ مستمرة

  )).ج) (٢( ١٧ رقم اإليضاح مراجعة يرجى(

  والرسوم االمتيازات  ٦

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة  سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في     
  ٢٠١٣     ٢٠١٤    ٢٠١٣      ٢٠١٤  إيضاح  
  )مراجعة(    )مراجعة(    
ألف لایر قطريألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري    
                  

 ٩٦,٣٢٩  ١٠٦,٧٧٦  ٣٣,٠٦١  ٣٧,١٨٠ )١(  امتياز رسوم
 ١٣٠,٨٥٠  ١٤٦,٨٤٠ ٤١,٥٣٣ ٤٦,٢٢٤  )٢(  واتصاالت صناعية رسوم

 ٢٨,٨٣٥  ٢٦,٤٨٥  ٧,١١٦  ٤,٦٧٩  )٣(  رسوم قانونية أخرى

  
  

٢٥٦,٠١٤  ٢٨٠,١٠١ ٨١,٧١٠ ٨٨,٠٨٣ 

الموارد المعرفة مسبقا لإليرادات من صافي % ٧لحكومة سلطنة عمان بنسبة الدفع مستحقة المتياز االرسوم تحتسب  )١(
  .والمصاريف التشغيلية

كرسوم صناعية على الربح الناشئ من عمليات المجموعة في % ١٢.٥تقوم المجموعة بوضع مخصص بنسبة  )٢(
  .قطر

ك المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة .م.شركة الوطنية التصاالت الھاتف النقال ش إن مساھمات )٣(
 .دعم العمالة الوطنية والزكاة قد أدرجت تحت رسوم قانونية أخرى

  



  
Ooredoo ق.م.ش 

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  

 
 -١٣ -  

  

  العائد األساسي والمخفف للسھم  ٧

 لعدد المرجح المتوسط على األم ركةالش في للمساھمين يحتسب العائد األساسي للسھم بتقسيم صافي ربح الفترة المنسوب
  .الفترة خالل القائمة األسھم

ن مخففة أصدرت في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي فإن العائد المخفف للسھم يعادل ويحتمل أن تكقائمة ال توجد أسھم 
  .العائد األساسي للسھم

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة  سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣     ٢٠١٤    ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
  قطري ألف لایر  ألف لایر قطري  

  
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  

 في للمساھمينربح الفترة المنسوب 
 ٢,٠٦٨,٦٥٥  ٢,٠٧٨,٩٨٨ ٣٣٧,٢٦٣ ٣٧٤,٩٥٨  األم الشركة

المرجح لعدد األسھم المتوسط 
 ٣٢٠,٣٢٠  ٣٢٠,٣٢٠  ٣٢٠,٣٢٠  ٣٢٠,٣٢٠  )باآلالف(

 للسھم والمخفف األساسي العائد
 ٦.٤٦  ٦.٤٩  ١.٠٥  ١.١٧  )باللایر القطري(

  العقارات واآلالت والمعدات  ٨

  
 سبتمبر ٣٠

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   ٢٠١٤
  )مدققة(   )مراجعة(  
       
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
      

 ٣٢,٤٣٦,١١٤  ٣٢,٣١٥,٨٣٢  السنة/ صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
 ٩,٢٩٧,٩٣٣  ٦,٢٠٨,٩٧٠  إضافات

 (٤٥٢,٦٨٣)  (١٢٥,٢٩٩)  استبعادات 
 ١٤,١٥٢  ٥,٢٥٦  معاد تصنيفھا

 (٤,٩٥٨)     -   متعلق بعمليات متوقفة
 (٦,٠٩٢,٦٧٨)  (٤,٤٢٣,٤٩٢)   للسنة/ اإلھالك للفترة

  (٢,٨٨٢,٠٤٨)  (٣٦٤,٠٠٣)  فروق صرفتعديالت 

 ٣٢,٣١٥,٨٣٢  ٣٣,٦١٧,٢٦٤  السنة/ القيمة الدفترية في نھاية الفترة
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  الملموسة غير الموجودات       ٩

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
  )مدققة(   )مراجعة(  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
       

 ٣٤,٧٤٦,١٧١  ٣١,٤٧٣,٧٦٩  السنة/ الفترة صافي القيمة الدفترية في بداية 
 ٤٩٣,٧٣١  ٣,٨١٣,٨١٣  إضافات
 (٣١٠)  (٥٣)   استبعادات

 (١٤,١٥٢)  (٥,٢٥٦)  معاد تصنيفھا
 (١٠٣,٢٨٢)     -   متعلق بعمليات متوقفة

 (١,٦٥٢,٠١٢)  (١,١٦٠,٧٧٣)  السنة/ ن الفترة إطفاء ع
 (١,٧٠٧)     -  خسائر انخفاض في القيمة

  (١,٩٩٤,٦٧٠)  (٦١٤,٦٥٢)  فروق الصرف تعديالت

 ٣١,٤٧٣,٧٦٩  ٣٣,٥٠٦,٨٤٨  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نھاية الفترة 
  

سنة ورخصة طيف  ١٥ميانمار المحدودة رخصة اتصاالت محلية لمدة  م منح إحدى شركة المجموعة وھي أوريدوت
   مصاحبة لھا من قبل إدارة البريد واالتصاالت في وزارة المعلومات والتكنولوجيا في ميانمار سارية المفعول اعتبارا من

  .تتضمن اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة التكلفة الكاملة لرسوم الرخصة. ٢٠١٤فبراير  ٥

  ومشروع مشترك االستثمارات في شركات زميلة  ١٠

  :ومشروع مشترك يعرض الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

 بيان المركز المالي للشركات الزميلةحصة المجموعة من بنود 
  :ومشروع مشترك

      

 ٨٦٨,٩٧٤  ١,٠٣٢,٢٨٨  الموجودات المتداولة
 ٢,٣٨٦,٠٦٩  ٢,٤٦١,٤٢٦ الموجودات غير المتداولة

 (٩٢٥,٤٩٨)  (٩٠٥,٠٨١)المطلوبات المتداولة
 (١,٨٦٨,٥٨٦)  (١,٩٢٤,١٩٦)المطلوبات غير المتداولة

 ٤٦٠,٩٥٩  ٦٦٤,٤٣٧  صافي الموجودات
 ١,٢٩١,٢١٣  ١,٣٧٢,١٩٣  الشھرة 

 ١,٧٥٢,١٧٢  ٢,٠٣٦,٦٣٠  القيمة الدفترية لالستثمار
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  )تابع(ومشروع مشترك  االستثمارات في شركات زميلة  ١٠

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة   سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣     ٢٠١٤    ٢٠١٣     ٢٠١٤  

  )مراجعة(    )مراجعة(  
ألف لایر قطريألف لایر قطري  ألف لایر قطريألف لایر قطري  

            
الشركات  من إيراداتحصة 
 ١,٣٤٩,٧٥٩  ١,٣٧٢,٩٣٤ ٤٤٤,٥٧٢ ٤٧٩,٠٣٦  :ومشروع مشترك الزميلة
 الزميلة الشركات نتائج من حصة

 من بالصافي- ومشروع مشترك 
 ٦٤,٧٣٧  ٦١,٦١٩ ٢٦,٩٣٢  ١٣,٧٣٧  الضريبة

  
 لالنترنتمليون لایر قطري في آسيا  ٢٣١باستثمار إجمالي مبلغ  ٢٠١٤في الربع الثالث من سنة  أوريدو قامت

تم إدراج الحصة من . إنترنت لتمويل مشاريع جديدة في القطاع التجاري روكيتالقابضة، وھو مشروع مشترك مع 
  .نتائج المشروع المشترك بعد ھذا االستثمار في البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدة

  النقد وما يعادله  ١١

  :وما يعادله مما يلي النقدلغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد يتكون 

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

 ١٦,٣٣٦,٠١٤  ١٥,٨٦٩,٨٨٢  الصندوقب نقدوالبنوك  لدى أرصدة

 (٢٨٨,١٥٧)  (١٠٧,٣٩١)  االستخدام مقيدة ائعود: خصم

 ١٦,٠٤٧,٨٥٧  ١٥,٧٦٢,٤٩١  النقد وما يعادله

  ضريبة الدخل  ١٢

للفترة المشمولة في  الدخل ضريبةل الرئيسية المكونات. التابعة الشركاتالمبالغ التي تعترف بھا  الدخل ضريبة تمثل
  :بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد ھي كما يلي

سبتمبر ٣٠ة أشھر المنتھية في تسعلل  سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣     ٢٠١٤   ٢٠١٣      ٢٠١٤  
  )مراجعة(   )مراجعة(  
ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  

              :الحالية الدخل ضريبة
 ٦٩٥,٩٤٧  ٥٤١,١٦١  ٢٥٥,٠٨٧  ١٨٠,٨٠٧  ضريبة الدخل الحالية

              
              :المؤجلة الدخل ضريبة

 (٢٤٨,١٢٧)  (٦٩,١٥٠)  (١٨٤,١٦٤)  (٣٢,٩٦٩) المؤقتة الفروقعكس ة بنشوء وتعلقم

 ٤٤٧,٨٢٠  ٤٧٢,٠١١  ٧٠,٩٢٣ ١٤٧,٨٣٨   الدخل ضريبة



  
Ooredoo ق.م.ش 

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  

 
 -١٦ -  

  

  الموزعة األرباح  ١٣
  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة  
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(  

  لایر قطري ألف   لایر قطري ألف مدفوعة ومقترحة توزيعات أرباح
        

        :عتمدة في اجتماع الجمعية العمومية السنويةوالم المعلنة
 لایر ٥(لایر قطري للسھم  ٤بواقع  ٢٠١٣أرباح موزعة نھائية لسنة 

  ١,٦٠١,٦٠٠    ١,٢٨١,٢٨٠  )٢٠١٢لسنة  للسھم قطري

  
  وتسھيالت قروض  ١٤

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    لایر قطري ألف  
        

 ٤٥,٧٦٩,٢٤٥  ٤٢,٦٤١,٥٥٥  قروض وتسھيالت
 (٤٥٦,٩٢٠)  )٤٠٧,٨١٨(  تكاليف تمويل مؤجلة :ناقصا

  ٤٥,٣١٢,٣٢٥  ٤٢,٢٣٣,٧٣٧ 

        :كالتاليالموحد تظھر في بيان المركز المالي المرحلي المختصر 
 ٣٧,٢٥٤,٤٥٢  ٣٧,٣٧٢,٦٦٣  المتداول الجزء غير

 ٨,٠٥٧,٨٧٣  ٤,٨٦١,٠٧٤  الجزء المتداول

  ٤٥,٣١٢,٣٢٥  ٤٢,٢٣٣,٧٣٧ 
  

مليار لایر قطري  ٣.٦٤حصلت المجموعة على تسھيل ائتماني متجدد لخمس سنوات جديد بمبلغ  ٢٠١٤في مايو 
السداد تم سحب التسھيل بالكامل واستخدامه جزئيا في . وذلك من مجموعة من البنوك) مليار دوالر أمريكي ١مبلغ (

  .٢٠١٥استحقاقه األصلي في مايو ) مليار دوالر أمريكي ٠.٧٥(مليار لایر قطري  ٢.٧٣وإلغاء تسھيل بمبلغ  المبكر

مليون لایر  ٦٠٤إسالمية جديدة مدة كل منھا سنة واحدة بمبلغ  تتسھيال ثالثةباإلضافة إلى ذلك تم الحصول على 
مليار لایر قطري  ١.٨١محلية بإجمالي مبلغ بنوك إسالمية  ٣لكل منھا من ) مليون دوالر أمريكي ١٦٦(قطري 

مليار دوالر  ٠.٥٠(مليار لایر قطري  ١.٨٢لسداد التسھيل اإلسالمي الحالي بمبلغ ) مليار دوالر أمريكي ٠.٤٩٨(
  .٢٠١٤يستحق في مايو ) أمريكي
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  األخرى الشامل الدخل بنود  ١٥
  سبتمبر ٣٠ة أشھر المنتھية في ستلل    سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣      ٢٠١٤    ٢٠١٣      ٢٠١٤  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري   ألف لایر قطري ألف لایر قطري  

               االستثمارات المتاحة للبيع
 ١٦٨,٦٧٧  ٢٥٦,٧٥٦ ٢٧,٤٠٧  ١٧١,٦٤٣  خالل الفترة  نشأربح 
 (٨٣,٣٧٩)  (٥٤٤,٨٤٠)  ١٧٤  (١٩٤,٦٣٤)  الخسارة أو الربح إلى تصنيف إعادة
 ٣,٢١٠  -  -  -  الخسارة أو الربح إلى تحويل

  (٢٢,٩٩١)  ٨٨,٥٠٨  (٢٨٨,٠٨٤) ٢٧,٥٨١ 

               تحوطات التدفق النقدي
 ٨٦٥  ١٢٣  (١,١١٠)  ٨٦٩  نشأ خالل الفترة) خسارة( /ربح 

 (١٠٤)  (١٤)  ١٣٣  (١٠٤)  تأثير الضريبة المؤجلة
  ٧٦١  ١٠٩  (٩٧٧) ٧٦٥ 
               

               احتياطي منافع الموظفين
صافي الحركة في القيمة العادلة 

  الحتياطي منافع الموظفين
(١,٢٨١)  -  ٣,٤٠٦  - 

 -  (٨٢٣)  -  ٣١٢  تأثير الضريبة المؤجلة
  (٩٦٩)  -  ٢,٥٨٣  - 
               

               الشركات الزميلة
 التغيرات في القيمة العادلة من حصة

 ٣,٥٦٤  (٢٢)  (٢,١٧٦)  ٧١٤  النقدي التدفق تحوطاتل
               

               احتياطي تحويل العمالت
العمليات -  عمالت صرف فروق
 (٢,٦٥٨,٤٦٨)  (٩٣١,٠٨٥)  (١,٥٦٠,٠٤٥)  (٩٥٥,٣٧٩)  األجنبية
 -  ٨,٨٢٥  -  -  الخسارة أو الربح إلى محولة

  (٩٥٥,٣٧٩)  (١,٥٦٠,٠٤٥)  (٩٢٢,٢٦٠)  (٢,٦٥٨,٤٦٨) 

- بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 (٢,٥٦٥,٦٣٥)  (١,٢٠٧,٦٧٤)  (١,٥٣٥,٦١٧)  (٩٧٧,٨٦٠)  من الضريبة بالصافي
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  االلتزامات     ١٦
٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  

  ألف لایر قطري    لایر قطري ألف  مخصص لھا يوضع لم التي الرأسمالية المصروفات التزامات
        

  ٨,٣٩٣,٦٤٩    ٥,٢٤٠,٦٩٥  اإلنفاق الرأسمالي المقدر المتعاقد به في تاريخ التقرير
        
        

        ارتباطات اإليجار التشغيلي
        :الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية

  ٢٠٣,٣٧٦    ١٩٨,٩٤٥  ال تزيد عن سنة
  ٦١٥,٦٨١    ٥٧٦,٧٢٢  تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

  ١٧١,١٦٥    ١٦٠,١٣٤  تزيد عن خمس سنوات
  ٩٩٠,٢٢٢    ٩٣٥,٨٠١  
        

        اإليجار التمويلي ارتباطات
       إيجارات تمويلية بموجبمبالغ 

        الحد األدنى لمدفوعات اإليجار
  ٢٣٥,٠٣٧    ٢٥٢,٠٧٥  ال تزيد عن سنة

  ٩٠٦,٢٣١    ٩٤٧,٠٢٧  تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات
  ٦٣٢,١٧٩    ٥٣٩,١٥٢  تزيد عن خمس سنوات

  ١,٧٧٣,٤٤٧    ١,٧٣٨,٢٥٤  
  (٥٨٦,٥٢٨)    (٥٤٨,٤٢٤)  الدخل التمويلي الغير المكتسب: يخصم

  ١,١٨٦,٩١٩    ١,١٨٩,٨٣٠  القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار
        

        األدنى لمدفوعات اإليجارالقيمة الحالية للحد 
  ١٠٧,٣١٨    ١٢٢,٦٥٧  المتداول الجزء
  ١,٠٧٩,٦٠١    ١,٠٦٧,١٧٣  المتداول غير الجزء

  ١,١٨٦,٩١٩    ١,١٨٩,٨٣٠  

   االلتزامات المحتملة  ١٧
٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣١  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        المحتملة االلتزامات )١(

  ٤٠٥,٩٦١    ٩٣٣,١٩٧  خطابات ضمان

  ١٣٩,٣٥١    ١٧١,٧١٩  خطابات اعتماد

  ٧٦٤    ٢١,٢٦٤  مطالبات على المجموعة لم يعترف بھا كديون
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 )تابع( االلتزامات المحتملة  ١٧
 

  الدعاوى القضائية )٢(
  

  اإلجراءات ضد الوطنية فيما يتعلق بسوء استخدام البنية التحتية للشبكة) أ(
قامت وزارة االتصاالت بدولة الكويت باتخاذ إجراءات باإلثراء غير المشروع ضد واحدة من الشركات التابعة 

من القانون المدني الكويتي تزعم فيھا باالستخدام  ٢٦٢للمجموعة وھي شركة الوطنية موبايل تيليكوم، بموجب المادة 
  . ١٩٩٩غير المشروع للبنية التحتية لشبكة الوزارة منذ العام 

  
خالل الفترة حكمة محكمة االستئناف الكويتية لصالح وزارة االتصاالت في قضيتھا ضد شركة الوطنية موبايل 

استندا القرار إلى الحق المطالب به من قبل الوزارة باحتساب رسوم وفقا للقانون الكويتي عن خدمات الھاتف . تيليكوم
 ٣٦.٧ما يعادل (مليون لایر قطري  ٤٧٤.١كان الحكم بمبلغ . للشركةالنقال المقدمة من خالل شبكة الھاتف النقال 

  ).مليون دينار كويتي
  

حسب قواعد المحكمة الكويتية فإن اإلدارة بصدد التظلم ضد حكم محكمة االستئناف أمام محكمة النقض لذا فإن 
اس متين للتظلم بموجبه ضد حكم ترى اإلدارة بأن لدى شركة الوطنية موبايل تيليكوم أس. حصيلة القضايا غير مؤكدة

  .محكمة االستئناف بناء عليه لم يتم االعتراف بأي مخصص في ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
  
  اإلجراءات ضد آسيا سيل المتعلقة بالرسوم التنظيمية) ب(

خطابا من وكالة االتصاالت  ٢٠١٤استلمت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وھي آسيا سيل العراق في يونيو   
وفقا ). مليون دوالر أمريكي ٧٦.٤(مليون لایر قطري  ٢٧٨.٢تطلب فيھا دفع مبلغ ) الوكالة(واإلعالم في العراق 

من % ١٥بدال من % ١٨لنظرتھم لھيكل المساھمة في آسيا سيل فيجب على آسيا سيل دفع رسوم تنظيمية استنادا إلى 
  .إجمالي اإليرادات

  
تم رفض . قامت آسيا سيل برفع استئناف أمام لجنة استئناف الوكالة معترضة على الناحية القانونية لھذا األمر وبالتالي

قامت المجموعة . االستئناف من قبل لجنة استئناف الوكالة وتتحضر آسيا سيل حاليا لالستئناف أمام المحكمة اإلدارية
زادت نسبة المساھمة في آسيا سيل األمر الذي يحتمل أنه  فعال بتكوين مخصص مناسب للسنوات السابقة حيث أنھا

  .يمكن أن يسبب الرسوم التنظيمية اإلضافية
  
لتقديم خدمات االنترنت  IM٢ المتعلقة باتفاقية تعاون بين إندوسات و) شركة تابعة إلندوسات( IM٢اإلجراءات ضد ) ج(

  من الجيل الثالث باستخدام الطيف المرخص إلندوسات
وبعض ) شركة تابعة إلندوسات(IM٢ قام مكتب المدعي العام بفتح تحقيق حول إندوسات و ٢٠١٢يناير  ١٨في   

لتقديم خدمات انترنت من الجيل الثالث باستخدام طيف IM٢ الجھات التنفيذية فيما يتعلق باتفاقية تعاون بين إندوسات و
والمدير  IM٢تم الحقا بدء التحقيقات الجنائية الرسمية ضد "). اتفاقية التعاون(" مرخص من قبل الدولة إلندوسات

السيد إندار أتمانتو بزعم المشاركة أو االستخدام غير المشروع لرخصة إندوسات للجيل  IM٢ الرئيس السابق لـ
التحقيقات حول المدعى عليھم  ما تزال. الثالث دون دفع رسوم التردد السنوية ورسوم االمتياز ورسوم المناقصة مقدما

قام كل من منظمة المجموعة الخاصة للجوال واالتحاد الدولي لالتصاالت ووزارة االتصاالت . اآلخرين مستمرة
 IM٢إلى الھيئة التنظيمية اإلندونيسية بتصريحات علنية بأن االتفاقيات التجارية بين  المعلومات إضافةوتقنية 

  .و اللوائح السائدةوإندوسات ال تخرق القوانين أ
  

واستنادا إلى االستئناف بتأكيد قرار المحكمة األدنى ضد السيد  ٢٠١٤يناير  ١٠قامت المحكمة العليا في جاكرتا في 
دون المساس باألساسات التقنية وإلغاء الغرامة المفروضة من قبل المحكمة  IM٢أتمانتو لكنھا ألغت اإلجراء ضد 

تم . كتعويض عن خسارة الدولة IM٢ضد ) دوالر أمريكيمليون  ١١٤(ألف لایر قطري  ٤١٥,٨٠٩األدنى البالغة 
  .استئناف قرار المحكمة العليا من قبل مكتب المدعي العام والسيد أمانتو أمام المحكمة العليا
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 )تابع( االلتزامات المحتملة ١٧  
 

  الدعاوى القضائية )٢(
  
 االنترنت خدمات لتقديم IM٢ و إندوسات بين تعاون باتفاقية المتعلقة) إلندوسات تابعة شركة( IM٢ ضد اإلجراءات )ج(
  إلندوسات المرخص الطيف باستخدام الثالث الجيل من
 تم قد أتمانتو السيد أن غير. ٢٠١٤ أكتوبر ٢٦ لغاية العليا المحكمة قبل من خطي قرار أي إصدار تم أنه يبدو ال

 حكم أيدت قد العليا المحكمة أن رسمية غير مصادر من إندوسات فھمت وقد ٢٠١٤ سبتمبر ١٦ في عليه التحفظ
 يتم قد قطري لایر ألف ٤١٥,٨٠٩ تقارب التي IM٢ ضد الغرامة وأن سنوات ثماني لمدة أتمانتو السيد سجن
 IM٢ تنظر. القضائية المراجعة بتلمس IM٢ فستقوم رسمي بشكل الحكم بھذا IM٢ إخطار تم حال في. إعادتھا
  .إليھا للجوء أخرى سبل في أيضا

  
بمقاضاة وكالة اإلشراف في الدولة اإلندونيسية  والسيد أتمانتو IM٢في إجراء قانوني موازي قام كل من إندوسات و

لالعتراض على احتسابھا لخسارة الدولة ") القضية اإلدارية("في المحكمة اإلدارية ") الوكالة("للتمويل والتطوير
وجدت المحكمة اإلدارية أن  ٢٠١٣مايو  ١في . IM٢والتي قدمھا المدعي العام دليال في القضية ضد السيد أتمانتو و

تم تأييد ھذا القرار باستئناف أمام المحكمة العليا  ٢٠١٤يناير  ٢٨في . ير الوكالة كان غير قانوني وأمرت بسحبهتقر
يعتبر اآلن أنه نھائي وملزم على الرغم من التعارضات . من قبل المحكمة العليا ٢٠١٤يوليو  ٢١وتم تأييده مجددا في 

  .اإلدارية الواضحة مع قرار القضية الجنائية وقرار القضية
  

غير أن . IM٢على مواقفھم بأنه ال يوجد تبرير للقرارات ضد السيد أتمانتو و IM٢حافظ كل من أوريدو وإندوسات و
ألف لایر قطري في ھذه  ٤١٥,٨٠٩قاما بتكوين مخصصات وبالتالي تم إدراج مخصص يبلغ  IM٢إندوسات و

  .البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدة
  
  راءات ضد آسيا سيل المتعلقة برسوم ترددات الطيفاإلج) د(
مطالبة من وكالة االتصاالت واإلعالم مقابل رسوم استخدام ترددات  ٢٠١٤سبتمبر  ١٠استلمت آسيا سيل في   

 ٢٠٠٧أغسطس  ٣٠للفترة من ) مليون دوالر أمريكي ٦٦ما يعادل (مليون لایر قطري  ٢٤٠.٣الطيف بإجمالي بلغ 
 ٣٧.٩ما يعادل ( مليون لایر قطري ١٣٨قامت الشركة بالفعل بتكوين مخصص مقابل . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١إلى 

  .في سجالتھا عن الفترة ذاتھا) مليون دوالر أمريكي
  

 ٢٠١١أغسطس  ١٤عند االستفسار تم إبالغ الشركة بأن الخصم على الرسوم تم اعتباره من قبل الوكالة فقط من 
على الرغم من أن التعليمات ) ٢٠٠٧أغسطس  ٣٠(يم ترددات الطيف والذي كان وليس من التاريخ الذي تم فيه تقد

التي نشرت على الموقع االلكتروني للوكالة تذكر بشكل واضح أن الخصم يجب أن يؤخذ في االعتبار من تاريخ تقديم 
غ الذي تم تكوين نتج عن ھذا بشكل أساسي الفرق بين المبلغ المطالب به من قبل الوكالة والمبل. ترددات الطيف

  .مخصص له من قبل الشركة
  

تطالب بأن يكون الخصم على رسوم استخدام  ٢٠١٤سبتمبر  ٢٢أرسلت آسيا سيل خطاب اعتراض إلى الوكالة في 
  .غير أنه لم يتم استالم أي رد من الوكالة لتاريخه. ترددات الطيف من تاريخ تقديم ترددات الطيف
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  األطراف ذات العالقة إفصاحات  ١٨

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الزميلة والمساھمين 
في إطار . الرئيسين، وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين بإدارة المجموعة والشركات التي ھم مالكيھا الرئيسيين

خل المجموعة في معامالت مع األطراف ذات العالقة، ويتم اعتماد سياسات األسعار وشروط ھذه األعمال االعتيادية تد
تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع جھات حكومية أخرى في إطار األعمال . المعامالت من قبل إدارة المجموعة

  .ائتمانية وخالفھااالعتيادية في شكل تقديم خدمات اتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسھيالت 

 الصلة ذات والمؤسسات الحكومة مع معامالت      ) أ(

تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع شركات أخرى ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط االعتيادي لألعمال والتي 
ن بتعامل تجاري كافة ھذه المعامالت تكو. تتضمن تقديم خدمات اتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسھيالت ائتمانية

  .حر في إطار النشاط االعتيادي لألعمال

  باإلدارة المسؤولين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مع المعامالت      ) ب(

ن في اإلدارة ھم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين لديھم السلطة والمسؤولية لتخطيط ون الرئيسيالمسؤولو
  .وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة

ألف لایر قطري للثالثة أشھر المنتھية في  ٥٨,٣٠٥بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
ألف  ١٨٣,٣٦٤و ) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ألف لایر قطري لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٤٠,٧٣٢( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

 ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعةألف لایر قطري  ١٤١,٥١٣( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعةلایر قطري 
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في ألف لایر قطري  ٥,٥٦٤ بلغت مكافآت نھاية الخدمة كما )٢٠١٣ سبتمبر

أشھر  للتسعةألف لایر قطري  ١٤,٢٣٥ و )٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ألف لایر قطري لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٤,١٠٥(
تم إدراج مكافأة ). ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعةألف لایر قطري  ١٦,٩٢٥( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في 

  ".مصروفات بيع وعمومية وإدارية"أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت 

   القطاعي التحليل  ١٩

 ٨التقرير واردة أدناه وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم المعلومات بخصوص قطاعات المجموعة الصادر عنھا 
تحديد القطاعات التي تصدر عنھا التقارير على أساس  ٨يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ". قطاعات التشغيل"

ويتم استخدامھا لتخصيص  التقارير الداخلية التي تتم مراجعتھا بصورة منتظمة من جانب صانع القرار الرئيسي بالمجموعة
  .الموارد للقطاعات ولتقييم أدائھا

معظم إيرادات . تقوم المجموعة بمزاولة نشاط أعمال واحد وھو تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة بھا
المجموعة  خارج دولة قطر تعمل. األوسط وشمال أفريقيا منطقة الشرقالمجموعة وأرباحھا وأصولھا متعلقة بعملياتھا في 

من خالل شركاتھا التابعة والزميلة والعمليات الرئيسية التي يتم إبالغ صانع القرار الرئيسي بالمجموعة عنھا تعتبر من قبل 
تنسب اإليرادات إلى القطاعات التي يصدر عنھا التقرير استنادا إلى موقع . المجموعة على أنھا قطاع تصدر عنه التقارير

  .حتساب المبيعات بين شركات المجموعة باألسعار التجارية الحرة بالسوقيتم ا. شركات المجموعة
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  )تابع( القطاعي التحليل  ١٩

 قطاعاتستة ألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية بناء على المنطقة الجغرافية التي تغطيھا، وتضم 
  :تشغيلية كاآلتي

)١( Ooredoo وھي توفر خدمات اتصاالت محلية ودولية داخل دولة قطر ،قطر.  

  .، وھي توفر خدمات الھاتف الجوال في العراقآسيا سيل )٢(

وھي توفر نظم وخدمات الھاتف الجوال والنداء في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط  ،الوطنية )٣(
  .وشمال أفريقيا

ونقل  المتعددة،لجوال وخدمات االتصاالت الثابتة والوسائط ، وھي توفر خدمات اتصاالت مثل الھاتف ااندوسات )٤(
  .وخدمات االنترنت في اندونيسيا البيانات،

 .، وھي تقوم بتقديم خدمات االتصاالت بالھاتف الجوال في سلطنة عمانالنورس )٥(

 .أخرى تتضمن بعضا من الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الالسلكي واالتصاالت )٦(

اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل وحداتھا التشغيلية بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم تقوم 
تحدد أسعار التحويل بين قطاعات . يتم تقييم أداء القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من تشغيل ھذه الوحدات. األداء

  .قة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرىالتشغيل على أساس األسعار الحرة بالسوق بطري
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  )تابع( القطاعي التحليل  ١٩

   التشغيلقطاعات 

  :٢٠١٣و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في اإليرادات واألرباح الخاصة بقطاعات التشغيل بالمجموعة للفترة  معلوماتتعرض الجداول التالية 

  )مراجعة( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ لفترة الثالثة أشھر المنتھية في

  Ooredoo 
 تعديالت واستبعادات  أخرى  نورسال  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل  قطر

  
  اإلجمالي

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

 ٨,٣٣٥,٢٥٢      -  ١٦٣,٦٥٥  ٥٦٨,٦١٢  ١,٨٨٦,٤٩٢  ٢,٣٦٥,٧٤٨  ١,٥٨١,٨١٧  ١,٧٦٨,٩٢٨  خرىأطراف أ

    -)١( (٦٩,١٢٧)  ٢٧,٤٨٩  ١,٨٣٣  ٥,٤٨٦  ١٧,٨٠٩  ١,٨٩١  ١٤,٦١٩ عات المجموعةبين قطا
  

 ٨,٣٣٥,٢٥٢  (٦٩,١٢٧)  ١٩١,١٤٤  ٥٧٠,٤٤٥  ١,٨٩١,٩٧٨  ٢,٣٨٣,٥٥٧  ١,٥٨٣,٧٠٨  ١,٧٨٣,٥٤٧  إجمالي اإليرادات

                           النتائج

  ٥٠٧,١١٣)٢( (١١٥,٠١٧)  (٢٩٠,٧٠٧)١٣٢,٥٥٧(٤٩٣,٤٥٠)٢٧٩,٠٩٥  ٦١٧,١٧٦٣٧٧,٤٥٩ لقطاع قبل الضرائبأرباح ا
  

  ١,٩٣٢,٠٢٤ )٣( ١١٥,٠١٧  ٧١,٥٦٧  ١١٩,٩٥٤  ٦٦٣,٩١٩  ٤٦٩,٤٢٨  ٣٠٩,٠٨٢  ١٨٣,٠٥٧  اإلھالك واإلطفاء
  

 ٤٨٢,٩٤٩     -  (١,٨٤٤)  ٥,٩٤٨  ١٨٩,٠٠٢  ٢٦,٣٢٠  ٦,١٣٢  ٢٥٧,٣٩١  )بالصافي(تكاليف تمويل 
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   )تابع( القطاعي التحليل  ١٩

  )مراجعة( ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
Ooredoo 

  اإلجمالي  تعديالت واستبعادات  أخرى  نورسال  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل  قطر
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري  

                          اإليرادات

 ٨,٤٥١,٦٤٠  - ١٦٤,٠٨٤ ٤٩٨,٨١٠ ٢,٠٧١,٥٩١ ٢,٢٨٣,٢٧١ ١,٨٠٣,١٨٧ ١,٦٣٠,٦٩٧  أخرىأطراف 

    - )١( (٨١,٦٠٣) ٣٠,٥٨٤ ٢,٠٢٧ ١٢,٠٢٠ ١٧,٦٩٣ ٤,١٦٢ ١٥,١١٧   بين قطاعات المجموعة
  

 ٨,٤٥١,٦٤٠  (٨١,٦٠٣) ١,٦٤٥,٨١٤١,٨٠٧,٣٤٩٢,٣٠٠,٩٦٤٢,٠٨٣,٦١١٥٠٠,٨٣٧١٩٤,٦٦٨  إجمالي اإليرادات

                          النتائج

القطاع قبل  )خسارة( / أرباح
 ٤٧٣,٥٨٥ )٢( (١٢٦,٧١٦) (١٧٨,٥٨٨) ١٠٠,٣٤٧ (٦٧١,١١٨) ٤١٩,٠٣٧ ٦٢١,٧١١ ٣٠٨,٩١٢   الضرائب

  
 ١,٩٠٣,٥٧٧  )٣( ١٧٦,٠٤٠٢٧٠,٦٩٨٣٩٥,١٦٨٨٢٢,٧٢٨٩٤,١٤٦١٨,٠٨١١٢٦,٧١٦    اإلھالك واإلطفاء

  
 ٥٠٦,٤١٦     - (٢,٠٤٩)٢٨٠,٣٦١٨,٠٦٣١٩,٤١٠١٩٤,٩٥٢٥,٦٧٩  )بالصافي(تكاليف التمويل 



  
  
  

Ooredoo ق.م.ش 

  المرحلية المختصرة الموحدة الماليةإيضاحات حول البيانات 
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  )تابع( القطاعي التحليل  ١٩

  )مراجعة( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  سعةتاللفترة    

  
Ooredoo 

  اإلجمالي  تعديالت واستبعادات  أخرى  نورسال  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل  قطر
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري  

                            اإليرادات

 ٢٤,٨٣٨,٨٠٣     - ٤٦٥,٥٥٦ ١,٦٣٠,١١٩ ٥,٤٨٠,٠٠٦  ٧,٢٢٧,٥٩١  ٤,٧٩٥,٣٢٧  ٥,٢٤٠,٢٠٤  أطراف أخرى

    - )١( (٢٢٥,٥٤٨) ٨٦,٦٢٢ ٦,٠١٣ ٢١,٣٤٨  ٥٧,٤٣٩  ٨,٥٩٢  ٤٥,٥٣٤   بين قطاعات المجموعة

 ٢٤,٨٣٨,٨٠٣  (٢٢٥,٥٤٨) ٥٥٢,١٧٨ ١,٦٣٦,١٣٢ ٥,٥٠١,٣٥٤  ٧,٢٨٥,٠٣٠  ٤,٨٠٣,٩١٩  ٥,٢٨٥,٧٣٨  إجمالي اإليرادات

                    النتائج

 ٢,٩٣٨,٦٢٥ )٢( (٣٥٧,١٢٠) (٦٤٦,٠٤٤) ٣٦٦,٨٤٣ (٣٩١,٢٦٨)  ١,١٠٩,٢١٦  ١,٢٥٨,٧٦٢  ١,٥٩٨,٢٣٦    أرباح القطاع قبل الضرائب

 ٥,٥٨٨,١٩٢  )٣( ٣٥٧,١٢٠ ١٢٣,٩٣٢ ٣٤٣,٣١٧ ١,٩٥٦,٧٢٣  ١,٣٧٢,٠٢٠  ٨٩١,١٧٨  ٥٤٣,٩٠٢  اإلھالك واإلطفاء

 ١,٥٤٤,١٠٣     - (٦,٣٢٠) ١٧,٩٦٢ ٥٨٢,١٠١  ٧٤,٢٧٥  ٢٠,٨٧٠  ٨٥٥,٢١٥  )بالصافي(تكاليف تمويل 
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  )تابع( القطاعي التحليل     ١٩

  )مراجعة( ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ أشھر المنتھية في التسعةلفترة 

  
Ooredoo 

  اإلجمالي  تعديالت واستبعادات  أخرى  نورسال  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل   قطر
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريلایر قطريألف ألف لایر قطريألف لایر قطري ألف لایر قطري  

                            اإليرادات

 ٢٥,٤٧٧,٤٦٥   -  ٥١٢,٥٢٢ ١,٤٦٣,٩٧٦ ٦,٤٢٧,١٦٨ ٦,٩٧٢,٩٧٠  ٥,٢٨٦,٦٩٢ ٤,٨١٤,١٣٧  أطراف أخرى

    -  )١( (٢٦٩,١٠٤)  ٨٨,٥٥٤  ٦,٠٥٥  ٣١,٣٦٧  ٧٤,١٦٣  ٢٢,٧٧٩  ٤٦,١٨٦  ما بين القطاعات 

 ٢٥,٤٧٧,٤٦٥  (٢٦٩,١٠٤)  ٦٠١,٠٧٦  ١,٤٧٠,٠٣١  ٦,٤٥٨,٥٣٥  ٧,٠٤٧,١٣٣  ٥,٣٠٩,٤٧١  ٤,٨٦٠,٣٢٣  إجمالي اإليرادات

                    النتائج
القطاع قبل  )خسارة( / أرباح

 ٣,١٠٢,٥٦٢ )٢( (٤١٩,٣٨٥)  (٤٩٠,٣٤٨) ٢٨٩,٨١٢  (٧١٨,٦٢٦) ١,٤٢٥,٨٢٣  ١,٩٠٧,١٣٢ ١,١٠٨,١٥٤  )معدل( الضرائب

 ٥,٧٥٣,٦١٩  )٣( ٤١٩,٣٨٥  ٦٨,٠٦٤  ٢٧٦,٥٩٠  ٢,٤٩٨,٠٨٥  ١,١٨٩,٧٣٦  ٧٧٥,٠٢٩  ٥٢٦,٧٣٠  )معدل( اإلھالك واإلطفاء

 ١,٤٩٧,٧٦٠  - (٤,٦٣٣) ١٥,١٧٠ ٥٩٩,٩١٥ ٤٥,٩٤٥ ١٠,٧٢٩ ٨٣٠,٦٣٤  )بالصافي(تكاليف التمويل 
  

  إيضاحات
  عند التوحيد تستبعد اإليرادات بين قطاعات المجموعة  )١( 
 :أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي  )٢(
   سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة    سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣         ٢٠١٤    ٢٠١٣         ٢٠١٤  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  

 (٤١٩,٣٨٥)  (٣٥٧,١٢٠)  (١٢٦,٧١٦)  (١١٥,٠١٧)  غير ملموسة  إطفاء موجودات

  .لم يتم احتساب اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة المحددة الناشئة من تجميع األعمال كجزء من مصروفات القطاع)   ٣(          
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  )تابع( القطاعي التحليل  ١٩

  :٢٠١٣ ديسمبر ٣١و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠التشغيلية للمجموعة كما في  القطاع للقطاعاتيمثل الجدول التالي موجودات 

  
Ooredoo أخرى   نورسال   اندوسات   الوطنية   آسيا سيل قطر   

  تعديالت
  واستبعادات

 
  اإلجمالي

  لایر قطريألف    لایر قطريألف  لایر قطريألف  لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف  لایر قطريألف    لایر قطريألف   
                                )١(موجودات القطاع 

                                
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في 

 ٩٦,٠٠٩,٧٤٣  ١١,٠١٧,٢٤٠  ٨,٨٤٦,٣٦٠  ٣,٣٩٩,٢٩٣  ١٧,٢٣٣,٣٥٥  ٢٦,٠٣٤,٦٣٧  ٩,٠٨٢,٢١١  ٢٠,٣٩٦,٦٤٧  )مراجعة(
                 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
 ٩٧,١٢٦,٧٢٥  ١١,١٦٨,٢١٨  ٣,٧٣٤,٧١٥  ٣,٢١٧,٠٩٢  ١٨,٢٠١,٤١٠  ٢٧,٧٤٣,٥٦١  ٨,٨٥٧,٤٣٢  ٢٤,٢٠٤,٢٩٧  )مدققة(
                        

  :إيضاح

رؤساء ال تستخدم من قبل يث أنھا حكجزء من موجودات القطاع لم تعتبر ) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لف لایر قطري في أ ١١,١٦٨,٢١٨(ألف لایر قطري  ١١,٠١٧,٢٤٠ بقيمةشھرة  ھناك  )١(
  .اتخاذ قرارات العمليات
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  لقيم العادلة لألدوات الماليةا  ٢٠

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

في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة يمكن للمجموعة الوصول ) غير المعدلة(األسعار المتداولة  :١المستوى 
 .إليھا في تاريخ القياس

والتي يمكن مالحظتھا بالنسبة  ١مدخالت أخرى بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  :٢المستوى 
 .للموجودات أو المطلوبات وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 .مدخالت ال يمكن مالحظتھا بالنسبة للموجود أو المطلوب :٣المستوى 

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

  الموجودات المالية
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

 
  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى    )مراجعة( 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  قطري لایر ألف 
        

    -  ١,٦٩٤,٦٤٣ ١٦١,٩٠٩ ١,٨٥٦,٥٥٢ استثمارات متاحة للبيع
    -  ١٠٨,٧٤٣     -  ١٠٨,٧٤٣ مشتقات أدوات مالية 

 ١,٨٠٣,٣٨٦  ١٦١,٩٠٩  ١,٩٦٥,٢٩٥  -    
        

 
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

 
  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى    )مدققة( 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
        

    -  ١,٣٨٦,٩٥٨ ١,٠٨٨,١٧٤ ٢,٤٧٥,١٣٢ استثمارات متاحة للبيع
    -  ٣٢,٢٢٠     -  ٣٢,٢٢٠ مشتقات أدوات مالية 

 ١,٤١٩,١٧٨ ١,٠٨٨,١٧٤ ٢,٥٠٧,٣٥٢  -    
            

 المطلوبات المالية
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

 
  ٣المستوى    ٢المستوى   ١المستوى )مراجعة( 

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

    -  ١٢,٠٦٨     -  ١٢,٠٦٨ مشتقات أدوات مالية 
        
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ 

 
  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى    )مدققة( 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
        

 -  ١٣,٤٩٩  - ١٣,٤٩٩ مشتقات أدوات مالية 



  
  
  

Ooredoo ق.م.ش 

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  

 -٢٩ -  

  

  العمليات المتوقفة     ٢١
  

 إلى سي تي بي التابعة، شركاتھا من واحدة باستبعاد المتعلقة القانونية اإلجراءات المجموعة أكملت ٢٠١٤ يناير ٣١ بتاريخ
 تاريخ في التابعة الشركة أصول صافي كان. قطري لایر ألف ٧٧,٨٨١ بلغت تسوية بصافي لالتصاالت السعودية
. االستبعاد ھذا من قطري لایر ألف ٤٦,٤٣٨ بمبلغ بمكسب االعتراف تم وقد قطري لایر ألف ٥٥,٥٥٣ بمبلغ االستبعاد
 يناير ٣١ بعد أصولھا وصافي نتائج توحيد أوقفت وقد التابعة الشركة على تسيطر المجموعة تعد لم االستبعاد لھذا نتيجة
٢٠١٤ .  

  
 المقارنة لفترة الموحد المختصر المرحلي النقدية التدفقات وبيان الموحد المختصر المرحلي الخسارة أو الربح بيان تمثيل تم

  .المستمرة العمليات عن منفصل بشكل المتوقفة العمليات عن لإلفصاح
  

  المتوقفة العمليات نتائج
سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعةسبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للثالثة 
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣   ٢٠١٤  
  )مراجعة(  )مراجعة( 
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري 
         
              

 ١٧٤,١٢٢ ١٨,١٧٨ ٥٧,٩٣٤     - اإليرادات
 (٣٤,٤١٧) (١,٩٧٩)  (١٢,١٦٤)     - مصروفات تشغيل

 (٧١,٥٩٤) (٨,٤٤٣)  (٢٧,٧٢٩)     - مصروفات عمومية وإدارية
 (٦٥,٥٣١) (٧,٢٨٣)  (٢٢,١٧٥)     - واإلطفاء ھالكاإل

 ٥٣ ٧ ١٨     - )بالصافي( التمويلتكاليف 
 ٩,٣٤٠ ٨٩  ١,٨٦٤     - بالصافي- إيرادات أخرى 

 (١,١١٢) (٢٨٢)  (٣٨٤)     -  االمتيازات والرسوم
 ١٠,٨٦١ ٢٨٧ (٢,٦٣٦)     -  نتائج أنشطة التشغيل

              
    - ٤٦,٤٣٨     -     -  المتوقفة العملياتربح من بيع 

 ٣٨٩    -     -     -  األردن- نتائج األنشطة التشغيلية 

 ١١,٢٥٠ ٤٦,٧٢٥  (٢,٦٣٦)     - ربح الفترة

  معلومات المقارنة  ٢٢

  إعادة تصنيف معلومات المقارنة
 المرحلية للفترةأعيد تصنيف بعض األرقام المقابلة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية المختصرة الموحدة 

  .الحالية وھي ال تؤثر على الربح أو إجمالي الموجودات أو حقوق الملكية للفترة المقارنة

حسب إعادة   
 التصنيف

حسبما ھو صادر عنھا 
 ٢٠١٣التقرير في 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    بيان المركز المالي المختصر الموحد

 ٧,١٤٤,٠٦١  ٦,٨٥٥,١٣١  ذمم تجارية وأخرى مدينة
 ١٢,٦٧٣,٢٠٣  ١٢,٣٨٤,٢٧٣  تجارية وأخرى دائنة مم

  


