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 بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي 
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  الموحدة المرحلية ذه البيانات المالية المختصرةمن ه اليتجزأ تشكل جزءاً  22إلى  1إليضاحات المرفقة من ا
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 مارس 31 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة   
  2017 2016 
 )مراجعة( إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 7,888,135 8.044.391  اإليرادات
    

 (2,882,537) (2.947.123)  تشغيل مصروفات
دارية  (1,830,629) (1.681.825)  مصروفات بيع، عمومية وا 

طفاء  (2,021,261) (2.095.558)  إهالك وا 
 (463,932) (433.708)  صافي تكاليف تمويل

 (1,625) (1.586)  مة موجودات مالية قي إنخفاض
 544,533 70.977 4 صافيبال – إيرادات أخرى 
 4,241 11.342 9 بةبالصافي من الضري - مشروع مشتركشركات تائج شركات زميلة و حصة من ن

 (105,134) (151.350) 5 متيازات ورسوم إ
    

 1,131,791 815.560  الربح قبل ضريبة الدخل
 (135,816) (148.280) 13 ضريبة الدخل
 995,975 667.280  ربح الفترة 

    
    الربح المنسوب إلى:

 878,639 584.113  مساهمي الشركة األم
 117,336 83.167  مسيطرةال غير الملكية حقوق 

  667.280 995,975 
    العائد األساسي والمخفف للسهم
 2،74 1،82 6 )منسوب لمساهمي الشركة األم( 

    )ريال قطري لكل سهم(



 
  

Ooredoo (ش.م.ق) 

 الموحد المرحلي  المختصر بيان الدخل الشامل
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  الموحدة المرحلية لية المختصرةمن هذه البيانات الما اليتجزأ تشكل جزءاً  22إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 مارس 31 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة   
  2017 2016 
 )مراجعة( إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 995,975 667.280  ربح الفترة
    

     خرى الدخل الشامل األبنود 
    ارةالخس إلى الربح أو ا  قالح يفهاالبنود التي قد تتم إعادة تصن

 (5,580) 21.750 17 ستثمارات متاحة للبيعصافي التغيرات في القيمة العادلة إل
 (1,307) 128 17 ال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقديالجزء الفع  
 (8,111) (3.259) 17 المشروع المشتركشركات للشركات الزميلة و لخسارة الشاملة األخرى ا حصة من

 624,011 306.992 17 قات من تحويل عمالت أجنبيةفرو 
    البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى الربح أو الخسارة 

 3,721 157 17 الموظفين منافعحتياطي صافي التغيرات في القيمة العادلة إل
 612,734 325.768  بالصافي من الضريبة – الدخل الشامل اآلخر
 1,608,709 993.048  للفترة املإجمالي الدخل الش

    :إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى
 1,397,575 872.465  مساهمي الشركة األم

 211,134 120.583  مسيطرةال غير الملكية حقوق 
  993.048 1,608,709 



 
  

Ooredoo (ش.م.ق) 

 الموحد المرحلي  بيان المركز المالي المختصر
  2017مارس  31كما في 

  الموحدة المرحلية لية المختصرةمن هذه البيانات الما اليتجزأ تشكل جزءاً  22إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2016ديسمبر  31 2017مارس  31  
 )مدققة(   )مراجعة(   إيضاح 
 ال قطري ألف ري ألف ريال قطري   

    المـوجـودات
    الموجودات غير المتداولة
 32.240.212 31.330.551 7 عقارات وآالت ومعدات

 29.826.947 29.732.856 8 موجودات غير ملموسة وشهرة
 69.058 67.054  ستثمارات عقاريةإ
 2.043.222 2.091.711 9 مشروع مشتركشركات ستثمارات في شركات زميلة و إ
 732.742 753.155  ت متاحة للبيعستثماراإ

 586.076 615.647  موجودات غير متداولة أخرى 
 269.987 289.910  موجودات ضريبة مؤجلة

 65.768.244 64.880.884  إجمالي الموجودات غير المتداولة
    

    الموجودات المتداولة
 581.144 583.028  مخزون 

 7.664.209 7.217.994  وأخرى  مدينة ذمم تجارية
 16.501.877 16.091.740 10 أرصدة لدى البنوك ونقد 

 24.747.230 23.892.762  إجمالي الموجودات المتداولة
 90.515.474 88.773.646  إجمالي الموجودات

    
    حقوق الملكية 

 3.203.200 3.203.200 11 رأس المال
 12.434.282 12.434.282  إحتياطي قانوني

 462.600 480.386  القيمة العادلةإحتياطي 
 2.482 2.584  إحتياطي منافع الموظفين

 (6.319.028) (6.048.564) 12  عمالت أجنبية إحتياطي تحويل
 1.152.553 1.152.553  إحتياطيات قانونية أخرى 

 11.247.966 10.710.959  أرباح مدورة
 22.184.055 21.935.400  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 6.817.056 6.702.969  مسيطرةال غير الملكية حقوق 
 29.001.111 28.638.369  إجمالي حقوق الملكية

   





 
Ooredoo (.قش.م) 

 المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  الموحدة المرحلية لية المختصرةمن هذه البيانات الما اليتجزأ تشكل جزءاً  22إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 منسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 قانوني إحتياطي رأس المال إيضاح 
 إحتياطي

 القيمة العادلة

 إحتياطي
منافع 
 الموظفين

 لتحوي إحتياطي
  عمالت أجنبية

حتياطيات إ
 اإلجمالي أرباح مدورة قانونية أخرى 

 الملكية حقوق 
 مسيطرةال غير

إجمالي حقوق 
 الملكية

  
   ألف ريال
 قطري 

    ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

 ألف ريال
 قطري 

  ألف ريال
 قطري 

 ألف ريال
 قطري 

     ألف ريال 
 قطري 

   ألف ريال 
 قطري 

     الألف ري
 قطري 

            
 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( 2017يناير  1في 
            

 667.280 83.167 584.113 584.113 -- -- -- -- -- --  ربح الفترة
 325.768 37.416 288.352 -- -- 270.464 102 17.786 -- --  خرى األالدخل الشامل بنود 

 993.048 120.583 872.465 584.113 -- 270.464 102 17.786 -- --  للفترة إجمالي الدخل الشامل
            

 مدرجةتعامالت مع مساهمي الشركة األم، 
            في حقوق الملكية ةمباشر 

 (1.121.120) -- (1.121.120) (1.121.120) -- -- -- -- -- -- 14 2016توزيعات أرباح لسنة 
تعامالت مع مساهمات غير مسيطرة، 

            في حقوق الملكية ةمباشر   مدرجة
 (234.670) (234.670) -- -- -- -- -- -- -- --  2016توزيعات أرباح لسنة 

 28.638.369 6.702.969 21.935.400 10.710.959 1.152.553 (6.048.564) 2.584 480.386 12.434.282 3.203.200  )مراجعة( 2017مارس  31في 
 



 
Ooredoo (ش.م.ق) 

 المختصر الموحد المرحلي )تتمة( بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  الموحدة المرحلية لية المختصرةمن هذه البيانات الما اليتجزأ تشكل جزءاً  22إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 منسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 إحتياطي قانوني رأس المال إيضاح 
إحتياطي القيمة 

 العادلة

إحتياطي 
منافع 
 الموظفين

 إحتياطي تحويل
  عمالت أجنبية

إحتياطيات قانونية 
 اإلجمالي أرباح مدورة أخرى 

 الملكية قوق ح
 مسيطرةال غير

إجمالي حقوق 
 الملكية

 
 ألف ريال 

 قطري 
 ألف ريال
 قطري 

 ألف ريال
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

 ألف ريال
 قطري 

 ألف ريال
 قطري 

 ألف ريال
 قطري 

 ألف ريال
 قطري 

 ألف ريال
 قطري 

 ألف ريال
 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) -- --  خرى األالدخل الشامل بنود 

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

            في حقوق الملكية ةمعترف بها مباشر 
 (960,960) -- (960,960) (960,960) -- -- -- -- -- -- 14 2015توزيعات أرباح لسنة 

طرة، تعامالت مع مساهمات غير مسي
            في حقوق الملكية ةمباشر معترف بها 
مسيطرة ال غير 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 



 
  

Ooredoo (ش.م.ق) 

 الموحد المرحلي ت النقدية المختصربيان التدفقا
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  الموحدة المرحلية لية المختصرةمن هذه البيانات الما اليتجزأ تشكل جزءاً  22إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   
  2017 2016 
 )مراجعة( إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

    األنشطة التشغيلية
 1,131,791 815.560  الدخل يبةالربح قبل ضر 

    تعديالت:
طفاء  2,021,261 2.095.558  إهالك وا 

 (13,608) (17.145)  إيرادات أرباح موزعة
 1,625 1.586  إنخفاض قيمة موجودات مالية 

 (1) --  ستثمارات متاحة للبيعإستبعاد إمن  ربح
 (14,302) (10.639)  ستبعاد عقارات وآالت ومعداتإربح من 
 (34,450) --  شركة تابعة إستبعادربح من 

 463,932 433.708  صافي تكاليف تمويل
 102,962 86.313  نافع الموظفينمخصص لم
 38,617 52.832  للذمم التجارية المدينةمخصص 

 (4,241) (11.342) 9 بةبالصافي من الضري –مشروع مشترك شركات حصة من نتائج شركات زميلة و 
 3,693,586 3.446.431  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

    
    التغييرات في رأس المال العامل:

 (111,994) (1.884)  التغير في المخزون 
 (5,803) 393.383  واألخرى  التغير في الذمم التجارية المدينة
 (274,276) (1.901.009)  واألخرى  التغير في الذمم التجارية الدائنة

    
 3,301,513 1.936.921  النقد من عمليات التشغيل

 (490,251) (478.245)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (25,214) (23.847)  موظفين مدفوعة منافع

 (122,441) (147.680)  ضريبة دخل مدفوعة
 2,663,607 1.287.149  صافي النقد من األنشطة التشغيلية



 
  

Ooredoo (ش.م.ق) 

 الموحد المرحلي )تتمة( بيان التدفقات النقدية المختصر
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  الموحدة المرحلية لية المختصرةمن هذه البيانات الما اليتجزأ تشكل جزءاً  22إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
- 8 - 

 

 
 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   
  2017 2016 
 )مراجعة( إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

    ستثماريةاألنشطة اإل
 (1,014,585) (656.024)  عقارات وآالت ومعدات اإلستحواذ على
 (2,193,590) (76.047)  موجودات غير ملموسة اإلستحواذ على

 (1,740) --  إستثمار إضافي في شركات زميلة
 -- (39.153)  مشروع مشترك شركات في إضافي إستثمار

 21,473 12.514  ستبعاد عقارات وآالت ومعداتإمتحصالت من 
 403 152  ستثمارات متاحة للبيعإستبعاد إمتحصالت من 
 27,274 --  ستبعاد شركة تابعةإمتحصالت من 

 13,826 (5.357)  المحتجزةالحركة في الودائع 
 (40,874) (29.414)  الحركة في موجودات غير متداولة أخرى 

 13,608 17.145   أرباح موزعة مستلمة
 68,650 82.818  فوائد مستلمة

 (3,105,555) (693.366)  ستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة اإل
    

    األنشطة التمويلية
 1,886,971 1.155.340  إضافية قروض وتسهيالت 

 (715,989) (716.629)  سداد قروض وتسهيالت
 (35,484) (422)  إلى تكاليف تمويل مؤجلة إضافات

 (960,960) (1.121.120) 14 لشركة األماأرباح موزعة مدفوعة لمساهمي 
 (110,930) (234.670)  غير مسيطرة ةيحقوق ملك أرباح موزعة مدفوعة لمساهمات

 648,097 (103.084)  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى 
 711,705 (1.020.585)  األنشطة التمويلية من / ()المستخدم في صافي النقد

    
 269,757 (426.802)  شبه النقدصافي التغير في النقد و 

 (609,546) 11.308  أثر التغير في تقلبات سعر الصرف
 18,038,068 16.068.325  يناير 1 شبه النقد كما فيالنقد و 
 17,698,279 15.652.831 10  مارس 31النقد في شبه النقد و 



 
Ooredoo (ش.م.ق) 

 دة المرحلية الموح المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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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، غخليج البرج ال 100في  يقع المسجل المؤسسةمكتب  إن تصاالت المحلية والدولية داخل دولة قطر.لتقديم خدمات اإل 1987

 الدوحة، 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 التغييرهذا  مت الموافقة علىت .(ش.م.ق) Ooredooسم القانوني للشركة إلى تم تغيير اإل ،2013في يونيو 

 . 2013مارس  31غير العادية الذي عقد بتاريخ  موميةالجمعية العجتماع إالشركة في 
 تكنولوجياو  لإلتصاالت األعلى بالمجلس سابقاً  المعروفة) اإلتصاالت تنظيم هيئة قبل من مرخصة إتصاالت خدمة مقدم هي الشركةإن 

 خدمة دممق بصفتها. قطر دولة في المحمول والهاتف الثابت الهاتف إتصاالت خدمات من كالً  يملتقد( 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
 أخرى  ومناطق قطر دولة في ودولية محلية إتصاالت خدمات تقديم في"( المجموعة"بـ جميعاً  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

حسب  2017مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة عة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجمو 
 . 2017 أبريل 26في  ادرالص مجلس اإلدارةقرار 
 حتى لجديدا القانون  ألحكام لإلمتثال بها المسموح المدة تمديد تم. الجديد القطري  التجارية الشركات قانون  إصدار تم 2015يوليو  7 في

 هاتأنشط لىع جوهري  أثر أي تتوقع وال الصلة ذات القطري  التجارية الشركات قانون  أحكام ييمبتق حالياً  المجموعة تقوم. 2017 أغسطس
 .األساسي النظام على أو الحالية

 

  عداداإلأساس  .2
رقم وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2017مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتتم إعداد 

 . "التقارير المالية المرحلية" (34)

جميع  قريبت، ويتم للشركة وعملة العرض الوظيفيةالعملة  يبالريال القطري، وه المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتتم إعداد 
 عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك. فيماالمبالغ إلى أقرب ألف ريال قطري، 

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

 .2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  المتوقعةلن تكون بالضرورة مؤشراً للنتائج  2017مارس  31ة في أشهر المنتهي الثالثةفترة 

 إدارة المخاطر، األحكام والتقديرات
اسات يفتراضات تؤثر على تطبيق السا  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 ةالمحاسبية والمبالغ الصادر 
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 السنويةتخدمة في البيانات المالية المس
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  )تتمة( اإلعداد أساس .2

كما في  موعةللمج الموحدة السنوية أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تنسجم مع تلك المفصح عنها في البيانات الماليةإن 
 .2016ديسمبر  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  ،يضاحاتاإلينطبق 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  
 الموحدة حليةلمر ولكن ليس له أثر هام على هذه البيانات المالية المختصرة ا ،هي مجرد تغيير في المصطلحات فقط وبعضها جوهري 

 للمجموعة.

 لةالمعايير المعد   (أ)

 

 

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

توفير اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من 
 مويلية.تاالنشطة ال 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  1تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات المالية التي 
 ( 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم) عامالتم وقياس بتصنيف المتعلق األسهم أساس على دفعات 

 .باألسهم الدفع

 ( األدوات المالية7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) األولي قالتطبي 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. 

  لتعديالتا تتضمن التي المالية للتقارير الدولية المعايير على 2016-2014دورة التحسينات السنوية 
 المحاسبي والمعيار( 1) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على

 (.28) رقم الدولي

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

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

      2019يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 اإليجار عقود (16ة رقم )المعيار الدولي للتقارير المالي. 

 

 ( إيرادات من عقود مع العمالء15المعيار 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

 ةفع ال تصبح عندما به المتعلقة والتفسيرات 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار سيحل. لعمالءا مع المبرمة العقود من الناتجة اإليرادات
 والمعيار اإليرادات؛ 18 رقم الدولي المحاسبي المعيار في المتضمن باإليرادات لإلعتراف الحالي اإلرشاد محل ،2018يناير  1إبتداءاً من 
 اإلعتراف المنشأة على أنه هو 15 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار األساسي المبدأ إن .تالمقاوال عقود 11 رقم الدولي المحاسبي
 تلك مقابل عليه الحصول المنشأة تتوقع الذي المقابل البدل بمبلغ العمالء إلى عليها المتفق الخدمات أو السلع تحويل لتعكس باإليرادات

 الخدمات. أو السلع

قد يكون له أثر هام على المبالغ المفصح عنها في البيانات المالية المختصرة الموحدة  15للتقارير المالية رقم إن تطبيق المعيار الدولي 
ماً أن المجموعة بتطبيق المعيار، عل البدءعنها مزيد من اإلفصاحات في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية عند  وسينتجالمرحلية 

جراءاتها وبرمجياتها لكي تمتثل لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالحاليًا تقوم بتقييم أثر  ية تطبيق التعديالت المطلوبة على سياساتها وا 
    أثر التطبيق الكمي حتى يكتمل برنامج التطبيق المعد.   عن ، ولذلك ليس من المجدي اإلفصاح15رقم 

 .ذلك تأثير مدى بتحديد تقم لم وبالتالي المعايير تلك تطبيق لتأثير مفصلة تحليلية بإجراءات اإلدارة تقم لم
 

 صافيبال – أخرى  )مصاريف( إيرادات .4

  
 
 
 
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 
 )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 454,458 81.678 بالصافي  – صرف عمالت أجنبية أرباح
 13,608 17.145 إيراد توزيعات أرباح

 7,594 6.895 إيراد إيجار
 (67,518) (8.365) بالصافي – التغير في القيمة العادلة للمشتقات

 136.391 (26.376)  متنوعة إيرادات / )مصاريف(
 70.977 544,533 
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 رسومو متيازات إ .5

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

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

كاة ت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والز مؤسسة الكويلالمدفوعة  (ش.م.ك) المتنقلةتصاالت إلشركة الوطنية لالمساهمات  نإ (3)
 رسوم قانونية أخرى. بند تحت تم إدراجها

 
 العائد األساسي والمخفف للسهم .6

يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم ربح الفترة المنسوب للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
 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 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2017 2016 
 )مراجعة(  
 ألف ريال قطري  يال قطري ألف ر   
    

 43,344 76.082 (1) متيازإ
 55,162 67.148 (2) رسوم صناعية

 6,628 8.120 (3) رسوم قانونية أخرى 
  151.350 105,134 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 
 )مراجعة( 
   

 878.639 584.113 ربح الفترة المنسوب لمساهمي الشركة األم )ألف ريال قطري(
 320,320 320.320 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 2،74 1،82 العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري(
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 ومعداتآالت و  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 

ألف ريال قطري  59.611راتها وآالتها. إن صافي القيمة الدفترية لهذه الموجودات تبلغ قد ال تتمكن من ممارسة السيطرة الفع الة لبعض عقا
ألف ريال قطري(. إستناداً إلى التقييم الذي قامت به آسياسيل، لقد حدث ضرر ولكنه ليس  80.190: 2016) 2017 سر ما 31كما في 

 هام وقد تم وضع مخصص له.

 مارس 31في  ماك. البنك في قبلها من إيداعه تم لما مقابلة بقيمة عقارات إستالم بموجبه تم لي،مح بنك مع إلتفاق آسياسيل توصلت    )ب(
 تم حاليًا،. قطري  ريال ألف 440.440 بلغت إجمالية بقيمة والسليمانية بغداد مدن في تقع ومباني أراضي قطع آسياسيل إستلمت ،2017

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

 عند اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 33,526,222 32.240.212 / السنة ية الفترةصافي القيمة الدفترية في بدا
 36.836 -- إستحواذ على شركة تابعة 

 5.584.582 656.024 إضافات
 (474.587) (1.875) إستبعادات

 (46.810) (176.548) إعادة تصنيف
 (6.357.583) (1.588.880) إهالك للفترة / للسنة 

 (28.448) 201.618 صرف اتتعديالت فروق
 32,240,212 31.330.551 / السنة دفترية في نهاية الفترةالقيمة ال
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 وشهرة موجودات غير ملموسة .8

 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 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 76.047 إضافات

 21.900 176.548 إعادة تصنيف
 (2.000.770) (504.674) إطفاء للفترة / للسنة

 (550.807) 157.988 الصرف فروقات تعديالت
 29.826.947 29.732.856 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 الحقاً  يتم .والمعدات اآلالت العقارات،تحت بند  التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال ضمنء لإللغا القابلة غير اإلستخدام إدراج حقوق  مبدئياً  يتم  (أ)
 .المنشود منها لإلستخدام جاهزة تصبحو  اإلعتراف والقياس شروط تستوفي عندما الملموسة غير موجوداتال إلى نقلها

 
 مشروع مشتركشركات و  في شركات زميلةإستثمارات  .9

 :المشروع المشتركشركات و  ستثمارات المجموعة في الشركات الزميلةإلومات المالية المختصرة يعرض الجدول التالي المعل

 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

  المشروع المشترك:شركات حصة المجموعة من بنود بيان المركز المالي للشركات الزميلة و 
 856.402 898.292 المتداولةالموجودات 

 2.554.610 2.638.417 الموجودات غير المتداولة
 (662.746) (716.398) المطلوبات المتداولة

 (1.800.960) (1.850.997) المطلوبات غير المتداولة
 947.306 969.314 صافي الموجودات

 1.095.916 1.122.397 الشهرة 
 2.043.222 2.091.711 القيمة الدفترية لإلستثمار
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 )تتمة( مشروع مشتركشركات إستثمارات في شركات زميلة و  .9
 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة  

 2017 2016 
 مراجعة() 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 424,719 421.836 المشروع المشترك شركات حصة من إيرادات الشركات الزميلة و 
ن بالصافي م –المشروع المشتركشركات الشركات الزميلة و  حصة من نتائج

 4,241 11.342 الضريبة
 

  النقد وشبه النقد .10

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

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  
 2017 2016 
 )مراجعة( 
 ألف ريال قطري    ألف ريال قطري  
   

 17,804,565 16.091.740 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 (106,286) (438.909) حتجزة: ودائع مطرحي

 17,698,279 15.652.831 النقد وشبه النقد 
 

 رأس المال .11
 2017 2016 

 
عدد األسهم 
 ألف ريال قطري  )باأللف(

عدد األسهم 
 ألف ريال قطري  )باأللف(

     المصرح به
     ريال قطري للسهم 10سهم عادية بقيمة أ

 5,000,000 500,000 5.000.000 500.000 ديسمبر 31/ مارس  31 في
     المصدر والمدفوع بالكامل

     ريال قطري للسهم 10أسهم عادية بقيمة 
 3,203,200 320,320 3.203.200 320.320 ديسمبر 31/ مارس  31 في
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  نبية عمالت أج حتياطي تحويلإ .12

الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية، وكذلك من تحويل  العمالت تحويل اتفروقحتياطي التحويل على جميع إمل تيش
 ستثمار المجموعة في عمليات أجنبية.إ بصافي يتعلق فيما طو تح كأدوات المستخدمة مطلوباتال
 

 ضريبة الدخل .13

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

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 
 مراجعة() 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   الحالية ضريبة الدخل
 131,511 190.933 مصروفات ضريبة الدخل الحالية

   ضريبة الدخل المؤجلة
 4,305 (42.653) المؤقتة اتمتعلقة بنشوء وعكس الفروق

 148.280 135,816 
 

  األرباح الموزعة .14
 مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة  

 2016 2017 :ومعتمدةأرباح موزعة 
  )مراجعة(   
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   جتماع الجمعية العمومية السنوي:إفي والموافق عليها المعلنة األرباح 
ريال  3: 2015ريال قطري للسهم ) 3،5بواقع  2016أرباح موزعة نهائية لسنة 

 960,960 1.121.120 قطري للسهم(
 

 قروض وتسهيالت .15
 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 ققة()مد )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 41.099.737 41.633.869 قروض وتسهيالت
 (351.644) (334.839) : تكاليف تمويل مؤجلةيطرح

 41.299.030 40.748.093 
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 )تتمة( قروض وتسهيالت .15

 كالتالي: المرحلي تظهر في بيان المركز المالي المختصر الموحد
 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 37,435,014 37.575.676 الجزء غير المتداول
 3,313,079 3.723.354 الجزء المتداول

 41.299.030 40,748,093 

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

 القيمة العادلة ةالقيمة الدفتري 
 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 (مدققة)   مراجعة() (مدققة) مراجعة() 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 28.479.208 28.527.347 27.729.834 27.666.057 نسب ثابتة
 13.157.469 13.913.162 13.369.903 13.967.812 نسب متغيرة 

 41.633.869 41.099.737 42.440.509 41.636.677 
  

 أخرى دائنة وذمم  دائنة ذمم تجارية .16
 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
  

 4,722,161 3.636.655  دائنة تجارية ذمم
 5,335,801 5.010.487 الدفع مستحقة مصاريف

 362,739 347.596 الدفع مستحقة فائدة
 12,511 47.122 إسالمي تمويل إلتزام مقابل الدفع مستحق ربح

 321,797 328.725 رسوم تراخيص مستحقة الدفع
 696,270 539.628 دولية، بالصافي لشركات إتصاالت مستحقة مبالغ
 9,451 36.887 لمشتقات سالبةال عادلةال قيمةال صافي

 149,674 153.646 (18)إيضاح  التمويلي اإليجار مطلوبات
 174,318 187.064 التسوية النقدية للمدفوعات السهمية

 2,522,412 2.090.780 ذمم دائنة أخرى 
 12.378.590 14,307,134 
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 األخرى الدخل الشامل  بنود .17

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 
 مراجعة() 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى الربح أو الخسارة
   
   ستثمارات المتاحة للبيعاإل
 (7,206) 20.164 نشأت خالل الفترة  (خسارة/ ) العادلة القيمة ربح

 1 -- إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة
 1,625 1.586 أو الخسارة من اإلنخفاض في القيمة ول إلى الربح المح  

 21.750 (5,580) 
   تحوطات التدفق النقدي

 (1,373) 132 نشأت خالل الفترة (خسارة/ ) اتإيراد
 66 (4) أثر الضريبة المؤجلة

 128 (1,307) 
   المشروع المشتركشركات الشركات الزميلة و 

 (8,111) (3.259) حوطات التدفق النقديحصة من التغيرات في القيمة العادلة لت
   

   عمالت أجنبية  إحتياطي تحويل
 599,707 306.992 العمليات األجنبية -فروق صرف عمالت أجنبية 

 3,861 -- ول إلى الربح أو الخسارةالمح  
 20,443 -- أثر الضريبة المؤجلة 

 306.992 624,011 
   

   الحقا  إلى الربح أو الخسارة تتم إعادة تصنيفها لن البنود التي
   إحتياطي منافع الموظفين

 3,721 157 صافي الحركة في إحتياطي منافع الموظفين
 612,734 325.768 بالصافي من الضريبة –للفترة  خرى األالدخل الشامل بنود 
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 التعهدات .18

 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   الرأسمالية التي لم يوضع لها مخصص تعهدات التكاليف
 2.529.101 2.623.916 الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير تكاليفال
   

   اإليجار التشغيلي تعهدات
   :الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية

 559,346 519.698 ال تزيد عن سنة
 2,142,209 1.999.796 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 3,030,564 2.628.910 تزيد عن خمس سنوات
 5,732,119 5.148.404 صافي نفقات اإليجار التشغيلي المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير 

 
   اإليجار التمويلي تعهدات

   مبالغ تحت إيجارات تمويلية
    :عات اإليجارالحد األدنى لمدفو 
 239,881 240.780 ال تزيد عن سنة

 851,483 863.975 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات
 144,988 108.785 تزيد عن خمس سنوات

 1.213.540 1,236,352 
 (290,336) (272.982) مكتسبال : الدخل التمويلي غيرطرحي

 946,016 940.558 القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار
   

   القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار
 149,674 153.646 الجزء المتداول

 796,342 786.912 الجزء غير المتداول
 940.558 946,016 
   

 109,831 139.835 عتمادإخطابات 
 
 
 
 
 



 
Ooredoo (ش.م.ق) 

 دة المرحلية الموح المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

- 20 - 

 
 ي القانونية والدعاو المطلوبات المحتملة  .19

 2016 ديسمبر 31 2017مارس  31 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   المطلوبات المحتملة  (أ)
 744,358 752.529 خطابات ضمان

 15,521 14.008 كمطلوباتمطالبات على المجموعة لم يعترف بها 

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

 .2017 مارس 31كما في 
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة .20

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

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

 ئتمانية وخالفها.إعلى تسهيالت 

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

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

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

 أنشطة المجموعة.

ألف ريال قطري لفترة  107.419ألف ريال قطري ) 92.134 بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة
ألف ريال قطري لفترة  7.874ألف ريال قطري ) 6.569 مكافآت نهاية الخدمة بلغت فيما .(2016 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
، تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت بند "مصروفات بيع .(2016مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

دارية".  عمومية وا 
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 المعلومات القطاعية .21

"قطاعات ( 8)المالية رقم للمعيار الدولي للتقارير  أدناه وفقاً موضحة جموعة الصادر عنها التقرير قطاعات المالمتعلقة 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. وتستخدم المجموعةالتشغيلي الرئيسي في صانع القرار 

 وموجوداتمعظم إيرادات وأرباح  إن تصاالت والمنتجات ذات الصلة.وهو تقديم خدمات اإل ًا من األعمالواحد خطاً المجموعة تزاول 
، والزميلة خالل شركاتها التابعةخارج دولة قطر من  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  عارسأب تسجل شركات المجموعةضمن موقع شركات المجموعة. المبيعات  في در عنها التقريراصالاإليراد إلى القطاعات ينسب 

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

 كاآلتي:يصدر عنها التقرير 
(1) Ooredoo ؛تصاالت محلية ودولية داخل دولة قطرإخدمات  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)
دمات ، ونقل البيانات، وخصاالت الثابتة والوسائط المتعددةتتصاالت مثل الهاتف الجوال وخدمات اإلإخدمات  قدمت Ooredoo ندوساتإ (4)

 ؛ترنت في اندونيسيااالن
(5) Ooredoo   ؛مانفي ع   واإلتصاالت الثابتة الهاتف الجوالإتصاالت خدمات  تقدم مانع 
 .تصاالتتقدم خدمات الالسلكي واإلالتي أخرى تتضمن بعض من الشركات التابعة للمجموعة  (6)

 

األداء. يتم تقييم  القرارات حول توزيع الموارد وتقييم إتخاذلغرض 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

 .بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى  بحتتعامل تجاري 
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 )تتمة( عيةالمعلومات القطا .21

 قطاعات التشغيل
 :2016و  2017مارس  31 المنتهية فيأشهر  الثالثة لمجموعة لفترةل التابعة بقطاعات التشغيل ةالخاص حاربواأل اتالتالي بيان اإليراديعرض الجدول 

 )مراجعة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ooredoo 
 آسيا سيل قطر

الوطنية 
 لإلتصاالت

 دوساتنإ
Ooredoo 

Ooredoo 
 أخرى  عمان

 تعديالت
ستبعاداتو   ا 

 
 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

 8.044.391  -- 501,786 660.020 1.984.286 1.959.691 1.056.031 1.882.577 أطراف أخرى 
 -- (1) (267.190) 42.447 1.724 5.048 56.383 4.800 156.788 بين قطاعات المجموعة

 8.044.391  (267.190)  544.233 661.744 1.989.334 2.016.074 1.060.831 2.039.365 إجمالي اإليرادات
          

          النتائج
 815.560 (2) (117.342) (145.134) 96.673 95.950 307.757 85.990 491.666  ةربح/ )خسارة( القطاع قبل الضريب

طفاء  2.095.558 (3) 117.342 177.472 161.763 641.160 424.995 360.449 212.377 إهالك وا 
 433.708  -- 8.739 5.356 159.490 24.703 9.902 225.518 صافي تكاليف تمويل
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .21

 )مراجعة( 2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 Ooredoo 
 آسيا سيل قطر

الوطنية 
 لإلتصاالت

 ندوساتإ
Ooredoo 

Ooredoo 
 أخرى  عمان

 تعديالت
 ستبعاداتا  و 

 
 اإلجمالي

 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ري ألف ريال قط ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
          اإليرادات

 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   ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضرائب

طفاء  2,021,261 (3) 99,609 154.670 150,888 625,754 431,319 352,186 206,835 إهالك وا 
 463,932  -- 4.069 6,057 173,107 31,051 3,337 246,311 صافي تكاليف تمويل
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .21

 مالحظات:
  .عند التوحيد اإليرادات بين قطاعات المجموعةيتم إستبعاد  (1
 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: (2

 مارس 31الثة أشهر المنتهية في لفترة الث 
 2017 2016 
 )مراجعة( 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 (99,609) (117.342) غير ملموسة  إطفاء موجودات
 

 كجزء من مصاريف القطاع. والناتجة عند دمج األعمال ةاإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحدد يتم إعتبارلم  (3
 

 :2016 ديسمبر 31و 2017 مارس 31للمجموعة كما في  التابعة التشغيليةقطاعات بال المتعلقة يةموجودات القطاعالمثل الجدول التالي ي

 

 

 

 

 .ةيموجودات القطاعالكجزء من لم تعتبر ( ي لف ريال قطر أ 9,231,932: 2016ديسمبر  31)ألف ريال قطري  9.317.057 بقيمةشهرة  هناك (أ)

 
Ooredoo آسيا سيل  قطر 

الوطنية 
 لإلتصاالت

 اندوسات
Ooredoo 

Ooredoo 
 أخرى  عمان

تعديالت 
ستبعاداتو   اإلجمالي ا 

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  لف ريال قطري أ ألف ريال قطري  
         موجودات القطاع )أ(

 88.773.646 9.317.057 9.858.429 3.966.996 15.191.996 22.151.582 10.265.638 18.021.948 )مراجعة( 2017مارس  31في 
 90,515,474 9,231,932 10.852.925 3,756,177 15,407,894 22,432,052 10,157,657 18,676,837 )مدققة( 2016ديسمبر  31في 
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 لعادلة لألدوات الماليةلقيم اا .22

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

 2017مارس  31للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة  رج قياستديوضح الجدول التالي 
 :2016ديسمبر  31و 
مارس  31 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول )مراجعة( 2017
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

     الموجودات:
     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 493.941 215.534 10.055 719.530 متاحة للبيعإستثمارات 
 -- 133 -- 133 مشتقات أدوات مالية 

 719.663 10.055 215.667 493.941 
     

     المطلوبات: 
     مقاسة بالقيمة العادلة أخرى  مطلوبات مالية

 -- 36.887 -- 36.887 تقات أدوات مالية مش
     مطلوبات مالية أخرى مفصح عنها بقيمتها العادلة 

 -- 16.004.353 26.436.156 42.440.509 قروض وتسهيالت
 42.477.396 26.436.156 16.041.240 -- 

 

 

 

 

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

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 



  
Ooredoo (ش.م.ق) 

 المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية .22

 ديسمبر 31 
2016  
 الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولى المستو  )مدققة(

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

     الموجودات:
     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 493.941 193.001 10.648 697.590 إستثمارات متاحة للبيع
 -- 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  2017مارس  31لفترة الثاللثة أشهر المنتهية في  3و 2و 1لم يكن هنالك تحويالت بين مستويات التدرج  *
 .2016ديسمبر

 
 
 


