
 

Ooredoo )ش.م.ق(  

 قطر –الدوحة 

 

 البيانات المالية الموحدة

 ير مدقق الحسابات المستقلمع تقر 

2016ديسمبر  31للسنة المنتهية  في 



                                                                                                        

Ooredoo (ش.م.ق) 

 مدقق الحسابات المستقل مع تقريرالموحدة البيانات المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

 الصفحات المحتويات

 -- الحسابات المستقل مدققتقرير 

 البيانات المالية الموحدة
 

 1                                                                                         بيان الربح أو الخسارة الموحد
 

 2                                                                                            بيان الدخل الشامل الموحد

 4-3                                                                                            بيان المركز المالي الموحد

 6-5                                                                                بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 8-7بيان التدفقات النقدية الموحد                                                                                          

  104-9                                                                               إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 

 















 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ ال ا  ءتشكل جز  43إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
  - 1 - 

 

 
 

 2015 2016 إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 32.160.855 32.503.259 4 اإليرادات
    

 (11.400.368) (11.847.032) 5 مصروفات تشغيل
دارية  (7.756.835) (7.291.264) 6 مصروفات بيع، عمومية وا 

طفاءإهالك   (7.945.360) (8.364.066) 7 وا 
 (2.016.798) (1.808.543) 8 صافي تكاليف تمويل

 (333.086) (192.506) 16،15،(ب)13 قيمة شهرة وموجودات أخرى  إنخفاضخسارة 
 310.442 555.944 9 صافيبال – إيردات أخرى 

بالصافي من  -حصة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
 14.677 14.152 15 الضريبة

 (408.578) (443.185) 10 ورسوم متيازات إ
    

 2.624.949 3.126.759  الربح قبل ضريبة الدخل
 (331.466) (379.396) 18 ضريبة الدخل

 2.293.483 2.747.363  ح السنة رب
    

    الربح المنسوب إلى:
 2.118.278 2.192.554  مساهمي الشركة األم

 175.205 554.809  مسيطرةال رحقوق الملكية غي
  2.747.363 2.293.483 

    العائد األساسي والمخفف للسهم
 6،61 6،84 11 الشركة األم(  ي)منسوب لمساهم

    )ريال قطري لكل سهم(



 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 بيان الدخل الشامل الموحد 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءا   43إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2015 2016 إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 2.293.483 2.747.363  ربح السنةصافي 
    

    ى خر الدخل الشامل األبنود 
    إلى الربح أو الخسارة البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقا  

 (448.125) 11.371 24 ستثمارات متاحة للبيعصافي التغيرات في القيمة العادلة إل
 (214) (309) 24 الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

)الخسارة الشاملة األخرى(  /ى خر الدخل الشامل األبنود  حصة من
 (1.932) 2.011 24 للشركات الزميلة والمشروع المشترك
 (2.440.760) (799.173) 24 فروقات من تحويل عمالت أجنبية

    البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى الربح أو الخسارة
 38.918 (56.338) 24 صافي التغيرات في القيمة العادلة إلحتياطي منافع الموظفين

 (2.852.113) (842.438)  بالصافي من الضريبة –الخسارة الشاملة األخرى 
 (558.630) 1.904.925  سنةإجمالي الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( لل

    
    إجمالي الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( المنسوب إلى:

 (366.745) 1.416.921  مساهمي الشركة األم
 (191.885) 488.004  حقوق الملكية غير المسيطرة

  1.904.925 (558.630) 
   



 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 بيان المركز المالي الموحد 
  2016ديسمبر  31في  كما

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءا   43إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2015 2016 إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

    المـوجـودات
    الموجودات غير المتداولة

 33.526.222 32.240.212 12 عقارات وآالت ومعدات
 30.359.092 29.826.947 13 وشهرة موجودات غير ملموسة

 49.861 69.058 14 ستثمارات عقاريةإ
 2.296.421 2.043.222 15 إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 747.196 732.742 16 إستثمارات متاحة للبيع
 665.115 586.076 17 موجودات غير متداولة أخرى 

 54.561 269.987 18 موجودات ضريبة مؤجلة
 67.698.468 65.768.244  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    
    الموجودات المتداولة

 697.069 581.144 19 مخزون 
 7.598.348 7.664.209 20 ذمم تجارية مدينة وأخرى 
 18.158.180 16.501.877 21 أرصدة لدى بنوك ونقد

 26.453.597 24.747.230  إجمالي الموجودات المتداولة
 94.152.065 90.515.474  إجمالي الموجودات

    
    حقوق الملكية

 3.203.200 3.203.200        22 رأس المال
 12.434.282 12.434.282 )أ( 23 إحتياطي قانوني

 448.184 462.600 )ب(23 إحتياطي القيمة العادلة
 39.102 2.482 )ج( 23 إحتياطي منافع الموظفين

 (5.565.599) (6.319.028) )د( 23 إحتياطي تحويل 
 1.094.696 1.152.553 )هـ( 23 إحتياطيات قانونية أخرى 

 10.155.924 11.247.966  أرباح مدورة
 21.809.789 22.184.055  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 6.563.076 6.817.056  حقوق الملكية غير المسيطرة
 28.372.865 29.001.111  إجمالي حقوق الملكية

   





 
 
  

Ooredoo (ش.م.ق) 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءا   43إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
- 5 - 

 

   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 رأس المال إيضاح 
إحتياطي 
 قانوني

إحتياطي القيمة 
 العادلة

إحتياطي منافع 
 إحتياطي تحويل الموظفين

إحتياطيات 
 اإلجمالي مدورةأرباح  قانونية أخرى 

حقوق الملكية 
 مسيطرةالغير 

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  2016يناير  1في 
 2.747.363 554.809 2.192.554 2.192.554 -- -- -- -- -- --  ربح السنة

 (842.438) (66.805) (775.633) -- -- (753.429) (36.620) 14.416 -- --  ى خر الدخل الشامل األبنود 
 1.904.925 488.004 1.416.921 2.192.554 -- (753.429) (36.620) 14.416 -- --  إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعامالت مع مساهمي الشركة األم، 
 مدرجة مباشرة  في حقوق الملكية

 
          

 (960.960) -- (960.960) (960.960) -- -- -- -- -- -- 29  2015توزيعات أرباح لسنة 
 -- -- -- (57.857) 57.857 -- -- -- -- --  ل لإلحتياطيات القانونية األخرى وّ مح

 ملكية حقوق  تعامالت مع مساهمات
غير مسيطرة، مدرجة مباشرة  في 

 حقوق الملكية

 

          
تغيرات في حقوق الملكية غير 

 مسيطرة لشركة زميلةال
 

-- -- -- -- -- -- (1.786) (1.786) - (1.786) 
 (229.398) (229.398) -- -- -- -- -- -- -- --   2015توزيعات أرباح لسنة 

            

تعامالت مع غير مالكي المجموعة، 
 معترف بها مباشرة  في حقوق الملكية

 
          

األنشطة  صندوق  ل لدعممحوّ 
 اإلجتماعية والرياضية 

 
-- -- -- -- -- -- (55.467) (55.467) - (55.467) 

 (29.068) (4.626) (24.442) (24.442) -- -- -- -- -- --  صندوق إتحاد الموظفينل لدعم محوّ 
 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  2016ديسمبر  31كما في 



 
 
  

Ooredoo (ش.م.ق) 

 (تتمة)بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءا   43إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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   منسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

 إحتياطي قانوني رأس المال إيضاح 
إحتياطي القيمة 

 العادلة
إحتياطي منافع 

 إحتياطي تحويل الموظفين
إحتياطيات 
 اإلجمالي مدورةأرباح  قانونية أخرى 

حقوق الملكية 
 المسيطرةر غي

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   
            

 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  2015يناير  1في 
 2.293.483 175.205 2.118.278 2.118.278 -- -- -- -- -- --  ربح السنة

 (2.852.113) (367.090) (2.485.023) -- -- (2.062.088) 21.443 (444.378) -- --  ى خر الدخل الشامل األبنود 
 (558.630) (191.885) (366.745) 2.118.278 -- (2.062.088) 21.443 (444.378) -- --  إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعامالت مع مساهمي الشركة األم، 
 مدرجة مباشرة  في حقوق الملكية

 
          

 (1.281.280) -- (1.281.280) (1.281.280) -- -- -- -- -- -- 29  2014توزيعات أرباح لسنة 
 -- -- -- (36.876) 36.876 -- -- -- -- --  ل لإلحتياطيات القانونية األخرى محوّ 

غير  ملكيةحقوق  تعامالت مع مساهمات
 مسيطرة، مدرجة مباشرة  في حقوق الملكية

 
          

طرة مسيالتغيرات في حقوق الملكية غير 
 لشركة زميلة

 
-- -- -- -- -- -- 4.824 4.824 -- 4.824 

 (225.393) (225.393) -- -- -- -- -- -- -- --   2014توزيعات أرباح لسنة 
            

تعامالت مع غير مالكي المجموعة، 
 معترف بها مباشرة  في حقوق الملكية

 
          

ل لدعم األنشطة اإلجتماعية محوّ 
 والرياضية 

 
-- -- -- -- -- -- (35.169) (35.169) -- (35.169) 

 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  2015ديسمبر  31كما في 



 
 
  
 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 بيان التدفقات النقدية الموحد  
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءا   43إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2015 2016 إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

    األنشطة التشغيلية
 2.624.949 3.126.759  الربح قبل ضريبة الدخل

    تعديالت:
طفاء  7.945.360 8.364.066  إهالك وا 

 (24.545) (13.608) 9 إيرادات أرباح موزعة
 333.086 192.506 )ب(13 قيمة شهرة وموجودات أخرى خسارة إنخفاض 

 (430.487) (2.975) 9 ربح من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع
 (228.074) --  ربح من إستبعاد إستثمار في شركة زميلة
 (54.995) (31.645)  ربح من إستبعاد عقارات وآالت ومعدات

 -- (34.450) 40 ربح من إستبعاد شركة تابعة
 2.016.798 1.808.543  صافي تكاليف تمويل

 191.380 304.205  مخصص لمنافع الموظفين
 176.264 212.251  مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها

بالصافي من  –حصة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك 
 (14.677) (14.152) 15 الضريبة

 12.535.059 13.911.500  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
    التغيرات في رأس المال العامل:

 (30.399) 121.350  التغير في المخزون 
 (420.814) (257.942)  التغير في الذمم التجارية المدينة واألخرى 
 601.740 (1.980.198)  التغير في الذمم التجارية الدائنة واألخرى 

    
 12.685.586 11.794.710  النقد من عمليات التشغيل

 (2.207.701) (2.097.764)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (155.859) (179.856) 26 منافع موظفين مدفوعة
 (435.460) (322.387)  ضريبة دخل مدفوعة

 9.886.566 9.194.703  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
 
 
 
 

  



 
 
  
 

Ooredoo (ش.م.ق) 

  )تتمة(بيان التدفقات النقدية الموحد 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 من هذه البيانات المالية الموحدة  يتجزأ التشكل جزءا   43إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 2015 2016 إيضاح 
 قطري ألف ريال  ألف ريال قطري   

    األنشطة اإلستثمارية
 (8.456.244) (5.584.582) 12 اإلستخواذ على عقارات وآالت ومعدات
 (1.877.274) (2.774.324)  اإلستحواذ على موجودات غير ملموسة

 -- (131.816) 41 صافي النقد المدفوع لإلستحواذ على شركة تابعة
 (19.020) (24.743)  زميلة ةإستثمار في شرك

 (301.685) (38.596)  إستثمار في مشروع مشترك
 -- (15.259)  إستثمارات متاحة للبيع

 300.833 506.231  متحصالت من إستبعاد عقارات وآالت ومعدات
 819.976 3.842  متحصالت من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع

 536.646 --  متحصالت من إستبعاد إستثمار في شركة زميلة
 -- 27.274 40 من إستبعاد شركة تابعةمتحصالت 

 1.851 (313.440)  الحركة في الودائع المحتجزة
 88.857 89.470  الحركة في موجودات غير متداولة أخرى 

 152.362 120.628  أرباح موزعة مستلمة
 243.381 331.143  فوائد مستلمة

 (8.510.317) (7.804.172)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    

    األنشطة التمويلية
 10.047.874 10.193.590  قروض وتسهيالت إضافيه
 (9.518.936) (12.352.098)  سداد قروض وتسهيالت 

 (38.978) (100.283) 25 إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة
 (1.281.280) (960.960) 29 أرباح موزعة مدفوعة لمساهمي الشركة األم

 (225.393) (229.398)  موزعة مدفوعة لمساهمات حقوق ملكية غير مسيطرةأرباح 
 (326.639) 130.779  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى 

 (1.343.352) (3.318.370)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

 32.897 (1.927.839)  صافي التغير في النقد وشبه النقد
    

 689.708 (41.904)  التغير في تقلبات سعر الصرفأثر 
 17.315.463 18.038.068  يناير 1النقد وشبه النقد كما في 
 18.038.068 16.068.325 21 ديسمبر 31النقد وشبه النقد في 



 
 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
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 الشركة الصادر عنها التقرير .1

 13والقائمة في دولة قطر بموجب القانون رقم  1987يونيو  29تم إنشاء المؤسسة القطرية العامة لإلتصاالت )"المؤسسة"( في 
برج الخليج  100مكتب المؤسسة المسجل يقع في إن لتقديم خدمات اإلتصاالت المحلية والدولية داخل دولة قطر.  1987لسنة 

 الغربي، الدوحة، دولة قطر.

 1998نوفمبر  25ل المؤسسة إلى شركة مساهمة قطرية بإسم شركة إتصاالت قطر )كيوتل( ش.م.ق )"الشركة"( في تم تحوي
 . 1998لسنة  21بموجب القانون رقم 

)ش.م.ق(. تمت الموافقة على هذا التغيير كما ينبغي من  Ooredoo، تم تغيير اإلسم القانوني للشركة إلى 2013في يونيو 
 . 2013مارس  31ة غير العادية الذي عقد بتاريخ وميفي إجتماع الجمعية العم قبل مساهمي الشركة

 تلإلتصاال األعلى بالمجلس سابقا   المعروفة) اإلتصاالت تنظيم هيئة قبل من مرخصة إتصاالت خدمة مقدم هي الشركة
. قطر ةدول في المحمول والهاتف الثابت الهاتف إتصاالت خدمات من كال   لتقديم(( قطر تي سي آي) المعلومات وتكنولوجيا

 2006 لعام( 34) رقم قانون  بموجب اإلتصاالت تنظيم هيئة تنظمها الشركة وأنشطة أعمال فإن مرخص خدمة مقدم بصفتها
طار( اإلتصاالت قانون )  .المطبق التنظيمي العمل وا 

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

 رئيس ونائب رئيس قبل من 2016 ديسمبر 31 في  المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة المالية البيانات إصدار على الموافقة تمت
 . 2017 فبراير 22 في اإلدارة مجلس

 

 الجديد ن القانو  ألحكام لإلمتثال بها المسموح المدة تمديد تم. الجديد القطري  ةيالتجار  الشركات قانون  إصدار تم 2015 سنة في
 أثر أي تتوقع وال ذات الصلة قانون الشركات التجارية القطري  أحكام بتقييم حاليا   المجموعة تقوم. 2017 أغسطس شهر حتى

 .النظام األساسي على أو الحالية أنشتطها على جوهري 
 

 أساس اإلعداد  .2
 اإللتزام بيان (أ)

 وأحكام لمحاسبيةا للمعايير الدولي المجلس عن الصادرة المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا   الموحدة المالية البيانات إعداد تم
 .للشركة األساسي والنظام المعمول بها القطري  التجارية الشركات قانون 

 أساس القياس )ب( 
 ما يلي:ستثناء إب تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية

 ؛ستثمارات المتاحة للبيع والتي تقاس بالقيمة العادلةاإل 
 ؛والمشتقات المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة 
  ربح أو الخسارة.ال والتي تقاس بالقيمة العادلة من خالل مدفوعات المعامالت المستندة إلى األسهم والمسددة نقدا  مطلوبات ترتيبات 

 .(34( رقم في اإليضاح لتظهر بشكل مفّص الطرق المتبعة في قياس القيمة العادلة إن 
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 )تتمة( أساس اإلعداد .2

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج( 
 ريال ألف قربأ إلى المبالغ جميع تقريب وتم للشركة الوظيفية العملة وهي القطري، بالريال الموحدة المالية البيانات عرض تم

 .لذلك خالفا   اإلشارة تتم مالم قطري،

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

 ستخدام التقديرات واألحكامإ )د( 
 وتقديرات كاما  أح تستخدم أن اإلدارة من المالية للتقارير الدولية المعايير مع تتوافق حتى الموحدة المالية البيانات إعداد يتطلب

فتراضات . التقرير نهاع الصادر والمصاريف واإليرادات والمطلوبات الموجودات ومبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وا 
 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد

 التي الفترة في يةالمحاسب التقديرات على بالتعديالت عترافاإل يتم. مستمر بشكل األساسية واإلفتراضات التقديرات مراجعة تتم
 .بها تتأثر مستقبلية فترة وأية المراجعة فيها تمت
 

 لمحاسبيةا السياسات تطبيق عند الحّساسة واألحكام التقديرات من التأكد لعدم الهامة المجاالت عن المعلومات فإن خاص بشكل
 .36 رقم اإليضاح في إدراجها تم قد الموحدة المالية البيانات في بها المعترف المبالغ على جوهرّيا   األكثر األثر ذات
 

 السياسات المحاسبية الهامة  .3

 ا  عيجم إليهم يشار) التابعة وشركاتها"( الشركة. )"ق.م.ش Ooredoo لشركة المالية البيانات من الموحدة المالية البيانات تتكون 
 البيانات هذه يف عرضها تم التي الفترات جميع على منتظم بشكل أدناه الواردة المحاسبية السياسات تطبيق تم"(. المجموعة" بـ

 للشركات يةالمال البيانات على تعديالت إجراء تم وكما المجموعة، شركات قبل من منتظم بشكل تطبيقها تم وقد الموحدة المالية
  . المجموعة قبل من المستخدمة تلك مع تتوافق المحاسبية سياساتها لجعل ضروريا   ذلك كان أينما التابعة

 توحيد الأساس  3/1

 والشهرة األعمال دمج )أ(
 كلفةت تقاس. للمجموعة السيطرة تنتقل عندما وذلك اإلستحواذ طريقة بإستخدام األعمال دمج بالمحاسبة عن المجموعة تقوم

 الشركة يف مسيطرة غير ملكية حقوق  وألية عليها والمستحوذ المحددة الموجودات لصافي وكذلك العادلة بالقيمة عادة   اإلستحواذ
 شراء صفقة ليةعم من نشأ ربح بأي اإلعتراف يتم. سنوية بصورة ناشئة شهرة ألية القيمة إنخفاض فحص يتم. عليها المستحوذ
 أوراق إصدارب إرتبطت إذا إالّ  تكبدها عند كمصروف المعاملة تكاليف تعامل. الموحد الخسارة أو الربح بيان في مباشرة  مربحة 

 .أسهم أو دين
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة(أساس التوحيد  3/1

 )تتمة( األعمال والشهرة دمج )أ(
 أو الربح خالل نم المبالغ بتلك عترافاإل يتم بالعموم. مسبقا   قائمة عالقات بتسوية المرتبطة المبالغ ولالمحّ  المقابل يتضمن ال

 .الخسارة

 على المحتمل لمقابلا تصنيف فيها يتم التي الحالة في. اإلستحواذ تاريخ في العادلة بقيمته يتم قياسه هدفع محتمل مقابل أي إن
 في لالحقةا التغيرات فإن ذلك بخالف. الملكية حقوق  ضمن التسوية المحاسبة عن ويتم قياسه يعاد ال عندها ملكية حقوق  أنه

 .الخسارة أو الربح خالل من بها عترافاإل يتم المحتمل للمقابل العادلة القيمة

 مسيطرة غير اتكمساهم به المعترف والمبلغ المحّول المقابل في الزيادة إجمالي تمثل أنها حيث بالتكلفة، مبدئيا   الشهرة تقاس
 كانت إذا .مطلوبات من تكبده تم وما عليها المستحوذ الموجودات صافي من تحديده تم ما عن سابقا   بها محتفظ مساهمات وأية

 باإلعتراف اقمن إذا مافي تقييم نعيد فإّننا ،ولالمحّ  المقابل إجمالي من أعلى عليها المستحوذ الموجودات لصافي العادلة القيمة
 في خدمةالمست اتءاإلجرا بمراجعة ونقوم الصحيح بالشكل مطلوبات من تكبده ما تم وكافة عليها المستحوذ الموجودات بكافة
 المستحوذ الموجودات صافي في زيادة تظهر التقييم إعادة نتيجة مازالت إذا. اإلستحواذ تاريخ عند بها المعترف المبالغ قياس
 .الخسارة أو الربحمربحة ضمن  شراء صفقة من بربح اإلعتراف يتمفإنه  ولالمحّ  المقابل إجمالي عن عليها

 سنقوم فإّننا مج،الد فيها حدث التي الفترة تشكل والتي التقرير فترة نهاية حتى األعمال لدمج المبدئية المحاسبة تكتمل لم إذا
 مدة عن تزيد ال التيو  قياسها، فترة خالل. الموحدة المالية البيانات في مبدئّية بقيمة إحتسابها عملية تكتمل لم التي البنود بعرض

 تم التي المعلومات تعكس لكي رجعي بأثر اإلستحواذ تاريخ في بها المعترف المبدئّية القيمة تعديل يتم ،اإلستحواذ تاريخ من سنة
ذا اإلستحواذ تاريخ في موجودة كانت التي والظروف الحقائق حول عليها الحصول  قياس على ا  مؤثر  سيكون  ذلك أنب التأكد تم وا 
 حصلنا إذا افيةاإلض المطلوبات أو بالموجودات باإلعتراف نقوم القياس فترة خالل. التاريخ ذلك من إعتبارا   بها المعترف المبالغ
ذا اإلستحواذ تاريخ في موجودة كانت ظروف أو حقائق وجود حول جديدة معلومات على  فاإلعترا عنه سينتج ذلك تبين وا 

 .التاريخ ذلك من إعتبارا   والمطلوبات بالموجودات

 القيمة نخفاضإ فحص لغرض. القيمة إلنخفاض التراكمية الخسائر منها مطروحا   بالتكلفة الشهرة تقاس المبدئي اإلعتراف بعد
 بغض دمجال من تستفيد أن مولدة للنقد متوقع وحدات على توزيعها سيتم اإلستحواذ، تاريخ ومن األعمال دمج من المكتسبة للشهرة
 .الوحدات لتلك تخصيصها تم قد عليها المستحوذ المطلوبات أو األخرى  الموجودات كانت إذا ما عن النظر

 

 فحصيتم  اإلحتساب المبدئي، فلن إكتماللنقد المحددة بسبب عدم ل المولدةوحدات الإذا لم يتم بعد توزيع الشهرة المكتسبة على 
لوحدة المولدة امن توزيع القيمة الدفترية للشهرة على  تمكنناالقيمة  إلنخفاضتدني قيمة الشهرة المبدئية إاّل إذا تواجدت مؤشرات 

لوحدة المولدة ا على . أينما تّم توزيع شهرةدمج األعمال منافعالتي متوقع أن تستفيد من الوحدات المولدة للنقد أو مجموعة للنقد 
ة فإن الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة سوف تظهر ضمن القيمة الدفترية للعمليجزء من عمليات هذه الوحدة تم إستبعاد و للنقد 

 لى قيمةعالشهرة المستبعدة في مثل هذه الظروف يتم قياسها بناءا   إن ند تحديد الربح أو الخسارة من إستبعاد هذه العملية.ع
 .الوحدة المولدة للنقدمن للعملية المستبعدة والجزء المتبقي  مماثلة
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة(أساس التوحيد  3/1

 غير المسيطرة الملكيةحقوق  ب()
 والمحّددة ليهاالمستحوذ ع الشركة موجوداتصافي  منبحصتها التناسبية  في حقوق الملكية غير المسيطرة حقوق الملكّيةتقاس 

 التغيرات في مساهمة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعاملة يتم إحتساب تاريخ االستحواذ. في
 ملكية.

 الشركات التابعة )ج(
يكون  أن وأ ،إلى تعرضهافي حالة  منشأةتسيطر المجموعة على  التي تسيطر عليها المجموعة. المنشآتالشركات التابعة هي 

لديها حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة ولديها المقدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتها على 
الشركة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة إلى التاريخ 

 ف فيه تلك السيطرة.الذي تتوق

 فقدان السيطرة )د( 
 قوق ملكّيةحموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية بعتراف تقوم بإلغاء اإل فإّنها عند فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة

. الموحد ارةالخسالربح أو بيان عتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن ذلك في سيطرة ومكونات أخرى لحقوق الملكية. يتم اإلغيرم
 بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. تقاس أية مساهمة محتفظ بها في شركة تابعة سابقا  

 مشترك روعفي شركات زميلة ومش اتمساهم )هـ(
 ن النفوذ الهامإ سيطرة مشتركة عليها. لها أو سيطرةم، وليست نفوذ هامفيها  مجموعةللكون ي التي لمنشآتاالشركات الزميلة هي 

لكنه اليمثل شركة المستثمر بها و ال في المالية والتشغيلية في السياسةهو عبارة عن نفوذ يسمح بالمشاركة في إتخاذ القرارات 
    سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.      

لديها  كما أنّ  تاالترتيب تلك بحيث يكون للمجموعة سيطرة مشتركة على ةمشترك اتترتيب عبارة عن المشروع المشترك هوإن 
والتي ب والسيطرة المشتركة هي الموافقة التعاقدّية للسيطرة المشتركة على ترتي المشتركة اتالترتيب تلك موجوداتفي صافي  ا  حقوق

والتي تتطلب موافقة باإلجماع من األطراف تتواجد فقط حينما يكون هنالك قرارات يجب إتخاذها حول األنشطة ذات الصلة 
  بالسيطرة. المتشاركة

 بها مبدئيا  اف عتر اإلطريقة حقوق الملكية. يتم ستخدام إبالمشترك  شروعوالمتتم المحاسبة عن المساهمات في الشركات الزميلة 
المبدئي تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في الربح أو عتراف اإل بعد والتي تتضمن تكاليف المعاملة.بالتكلفة 
ستثمارات اإلفي قيمة نخفاض إأي  روحا  منهاطمالمشترك  روعوالمشفي الشركات الزميلة  ى خر الدخل الشامل األبنود الخسارة و 
تكبد بها ما لم تعتراف اإلالمشترك التي تزيد عن مساهمة المجموعة ال يتم  روعوالمشخسائر الشركات الزميلة إن الفردية. 

ة المشترك تتم مراجعتها بصور  روعوالمشفي الشركات الزميلة ستثمارات لإل القيم الدفتريةإن . ضمنيةقانونية أو لتزامات إالمجموعة 
 في الفترة التي يتم فيها تحديد هذه الظروف.ا في القيمة يتم شطبهنخفاض إمنتظمة وفي حالة حدوث 

زميلة القابلة للتحديد في الشركات ال موجوداتالأي فائض لتكلفة االستحواذ على حصة المجموعة في القيم العادلة لصافي إن 
ي نقص في التكلفة أ إن .ستثماراإلكجزء من تكلفة وتدرج  ضمنية به كشهرةعتراف اإليتم ستحواذ اإلتاريخ  والمشروع المشترك في

ي تاريخ ف والمشروع المشترك القابلة للتحديد للشركات الزميلة الموجوداتاإلى أقل من حصة المجموعة في القيم العادلة لصافي 
 .ستحواذاإلفي بيان الربح أو الخسارة الموحد في سنة  إدراجهيتم ستحواذ اإل
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة(أساس التوحيد  3/1

 )تتمة( مساهمات في شركات زميلة ومشروع مشترك (ه) 
مرحلية المالية لابيانات المالية أو البيانات الالمشترك تستند إلى أحدث  روعوالمشحصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة إن 
 مستخرجة في تاريخ التقرير للمجموعة. ال

األرباح والخسائر الناتجة من التعامالت الخارجة والداخلة بين المجموعة )متضمنة شركاتها التابعة الموحدة( وشركاتها الزميلة إن 
تعّلقة مالمساهمات المجموعة غير  ودحدبللمجموعة فقط  الموحدة بها في البيانات الماليةعتراف اإلالمشترك يتم  والمشروع

 المشترك. روعالشركات الزميلة والمشب

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد )و( 
األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة، وأية إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات ستبعاد إيتم 

ستثمار اإلبل مقاستبعادها إيتم  المشترك روعوالمش غير المحققة الناتجة من التعامالت مع الشركات الزميلة األرباحإن المجموعة. 
ير المحققة ولكن غ األرباحستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة إمساهمة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. يتم  بحدود

 في القيمة.نخفاض اإلوجود دليل على  فقط في حالة عدم
 

 كما يلي: تظهر( ش.م.ق) Ooredooفي البيانات المالية الموحدة لشركة  الواردةالشركات التابعة الرئيسية للمجموعة و إن 

 التأسيسبلد  النشاط الرئيسي سم الشركة التابعةإ
نسبة مساهمة المجموعة 

 الفعلية
ديسمبر  31

2016 
ديسمبر  31

2015 
شركة  -القابضة  انفستمنت هولدنج Ooredooشركة 

بشركة كيوتل انفستمنت  بقا  شخص واحد )المعروفة سا
 %100 %100 البحرين إستثمارشركة  شركة شخص واحد( -القابضة هولدنج

 %100 %100 قطر شركة إستثمار شركة كيوتل لالستثمارات العالمية ذ.م.م
 %100 %100 قطر خدمات إداريةشركة  ذ.م.م  Ooredooمجموعة 

Ooredoo شركة شخص  - جنوب شرق آسيا القابضة
 -بكيوتل جنوب شرق آسيا القابضة بقا  واحد )المعروفة سا

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد( 
شركة شخص واحد )المعروفة  -الخليج الغربي القابضة

ص شركة شخ -بكيوتل الخليج الغربي القابضة بقا  سا
 %100 %100 البحرين شركة إستثمار واحد(

Ooredoo  100 %100 سنغافورة شركة إستثمار المحدودة  إيآسيا لالستثمارات بي تي% 
 ا  بقشركة شخص واحد )المعروفة سا –الدفنة القابضة 

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد( –بكيوتل الدفنة القابضة
 بقا  شركة شخص واحد )المعروفة سا -الخور القابضة

 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد( - بكيوتل الخور القابضة
 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار آي بي هولدنجز المحدودة 

 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار ميانمار تاور القابضة Ooredooشركة 
 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار المحدودةوي ترايب آسيا 

Ooredoo 100 %100 سنغافورة شركة إستثمار آسيا بي تي إي المحدودة% 
 %100 -- موريشيوس شركة إستثمار المحدودةإندونيسيا كومينكيشنز 

Ooredoo 100 %100 برمودا شركة إستثمار انترناشونال فاينانس ليمتد% 
 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد -كيوتل مينا انفستكوم
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة(أساس التوحيد  3/1

 )تتمة( المعامالت المستبعدة عند التوحيد )و(

 التأسيسبلد  النشاط الرئيسي سم الشركة التابعةإ
نسبة مساهمة المجموعة 

 الفعلية
ديسمبر  31

2016 
ديسمبر  31

2015 
الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش.م.ع.م 

"(Ooredoo  ُع)"55 %55 عمان شركة إتصاالت مان% 
 %72.5 %72.5 قطر شركة إتصاالت ستار لينك ذ.م.م
لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك  الشركة الوطنية

(Ooredoo )92.1 %92.1 الكويت شركة إتصاالت الكويت% 
 %92.1 %92.1 اإلمارات شركة إستثمار ذ.م.م -شركة الوطنية انترناشونال إف زد 
 %92.1 %92.1 الكويت شركة إتصاالت شركة البحر المتحدة ذ.م.م )فونو(

ركة ش -شركة الوطنية جلف تليكومينكيشنز هولدنج
 %92.1 %92.1 البحرين شركة إستثمار شخص واحد

خص شركة ش- الوطنية الدولية للملكية الفكريةشركة 
 %92.1 -- البحرين شركة إستثمار واحد

Ooredoo  92.1 %92.1 المالديف شركة إتصاالت  سي ال بيمالديفز% 
 %59.9 %59.9 المالديف شركة إستثمار شركة وارف تيلكوم انترناشونال بريفيت المحدودة

 %74.4 %74.4 الجزائر شركة إتصاالت  الجزائر( Ooredooالشركة الوطنية تيلكوم الجزائر )
Ooredoo   كارثيج ب كونسورتيوم ليمتد )المعروفة سابقا
 %92.1 %92.1 مالطا شركة إستثمار (ليمتدكونسورتيوم 
Ooredoo   تونس القابضة المحدودة )المعروفة سابقا 

 %92.1 %92.1 مالطا شركة إستثمار بشركة كيوتل تونس القابضة المحدودة(
)شركة كيوتل  ليمتدمالطا هولدنج  Ooredooشركة 

 %100 %100 مالطا شركة إستثمار (ليمتدمالطا هولدنج 
Ooredoo  84.1 %84.1 تونس شركة إتصاالت تونس إس إيه% 

لنقال، اشركة االتصاالت الوطنية الفلسطينية للهاتف 
 %44.6 %44.6 فلسطين شركة إتصاالت (1شركة مساهمة عامة )وطنية فلسطين( )

 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار ريوود أنكوربوريشن
 %100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار وربوريشننيوود إنك

 %49 %49 العراق شركة إتصاالت (2شركة ميديا تيليكوم ليمتد )فانوس( )
 %100 %100 العراق شركة إستثمار الرواد للخدمات العامة المحدودة 

 %64.1 %64.1 العراق شركة إتصاالت يتصاالت بي جي إس سآسيا سيل لإل
 %86.1 %86.1 جزر كيمان شركة إستثمار واي ترايب ليمتد 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة(أساس التوحيد  3/1

 )تتمة( المعامالت المستبعدة عند التوحيد )و(

 التأسيسبلد  النشاط الرئيسي سم الشركة التابعةإ
نسبة مساهمة المجموعة 

 الفعلية
ديسمبر  31

2016 
ديسمبر  31

2015 
 %86.1 -- باكستان شركة إتصاالت واي ترايب باكستان ليمتد 

 )المعروفة سابقا   شركة شخص واحد -برزان القابضة
 %100 %100 البحرين شركة إستثمار (شركة شخص واحد-بشركة برزان القابضة 

بشركة لفان  لفان القابضة ش.ش.و )المعروفة سابقا  
 %100 %100 البحرين شركة إستثمار القابضة ش.ش.و(

ريت بشركة زك زكريت القابضة ش.ش.و )المعروفة سابقا  
 %100 %100 البحرين شركة إستثمار القابضة ش.ش.و(

 %100 -- سنغافورة شركة إستثمار  (4) ليمتد إيآيديا بوكس انفستمنت بي تي 
 %100 -- سنغافورة شركة إستثمار (4) ليمتد إيآيديا بوكس هولدنج بي تي 

Ooredoo 100 %100 ميانمار شركة إتصاالت ميانمار ليمتد% 
 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد -الوكير القابضة 
 %100 %100 البحرين شركة إستثمار شركة شخص واحد -الوكرة القابضة 

Ooredoo 100 %100 جزر كيمان شركة إستثمار تمويل ليمتد% 
Ooredoo 100 %100 قطر خدمات إداريةشركة  آي بي ذ.م.م% 
Ooredoo  100 %100 اإلمارات خدمات إداريةشركة  ذ.م.م –جلوبال سيرفسيز إف.زد% 

 %100 %100 قطر شركة إستثمار شركة شخص واحد-سيوال إنترناشيونال انفيستمنت 
Ooredoo  100 %100 اإلمارات شركة إستثمار ذ.م.م –إنوفيت إف.زد% 

 %92.1 -- تركيا شركة إستثمار غوني تلكوميونيكسون إيه إس
 -- %92 الكويت شركة إتصاالت م.م.ذ لإلتصاالت فاست شركة

Ooredoo  100 ميانمار شركة إتصاالت المحدودة فينتش ميانمار% -- 
 %65 %65 إندونيسيا شركة إتصاالت  "(Ooredooندوسات إندوسات ، تي بي كي )"إبي تي 

 %65 %65 سنغافورة خدمات إداريةشركة  ندوسات سنغابور بي تي إي ليمتد إ
 %64.9 %64.9 اندونيسيا شركة إتصاالت بي تي أندوسات ميجا ميديا

 %64.8 %64.8 اندونيسيا شركة إتصاالت بي تي استارون ميترا تيلكومينكاسي 
 %47 %47 اندونيسيا شركة إتصاالت (3بي تي أبليكانوسا لينتاسارتا  )"لينتارساتا"( )

 %25.9 %25.9 اندونيسيا شركة إتصاالت (3لكترونيسي )إبي تي ارتاجاسا بيمباياران 
 %65 -- هولندا شركة إستثمار (4) اندوسات باالبا بي في

 %65 -- هولندا شركة إستثمار (4) اندوسات ميذتاري بي في
 %32.9 %32.9 اندونيسيا شركة إستثمار (3بي تي لينتاس ميديا داناوا )
 %64.9 %64.9 اندونيسيا شركة إتصاالت بي تي إنترأكتيف فيجن ميديا

 %40.3 %40.3 اندونيسيا إستثمارشركة  (3بي تي بورتال بورسا ديجيتال )
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة(أساس التوحيد  3/1

 )تتمة( المعامالت المستبعدة عند التوحيد )و(

الشركة  على سيطرتها بفرض، حيث قامت للهاتف النقال تصاالت الوطنية الفلسطينيةشركة اإلمن  %44،6المجموعة  متلكت (1)
لوطنية ، بموجب حيازة اتصاالت المتنقلة ش.م.ك. )"الوطنية لالتصاالت"(لإلشركة الوطنية من خالل ملكيتها غير المباشرة لل

 مما يؤدي ،شركة مساهمة عامة -شركة االتصاالت الوطنية الفلسطينيةمن حقوق التصويت في  %51ألكثر من  تصاالتلإل
كة على شر  سيطرتهاخالل المقدرة على التأثير على هذه العائدات من  تمنحها عائدات متغيرة إلىإلى تعرض المجموعة 

 تصاالت الوطنية الفلسطينية.اإل
 %100ة في جزر كيمان بنسبة وهي مؤسسة لغرض خاص مسجل”( ريوود)”كوربوريشن إن قامت المجموعة بتأسيس ريوود (2)

من حقوق  %49ستثمارية في العراق. وقامت ريوود بشراء إشطة من حقوق التصويت للقيام بأن (2015في سنة  100%)
ت في شركة ميديا ويالمجموعة تمتلك أقل من أغلبية حقوق التص بالرغم من أن ،التصويت في شركة ميديا تيليكوم ليمتد بالعراق

ركة ريوود وشركة الدخول فيها بين شتفاقيات المساهمين والتي تم إبموجب  سيطرتها على فرض لديها المقدرة  فإن ،تيليكوم ليمتد
ائدات منحها المقدرة على التأثير على هذه العتمما تعرض المجموعة إلى عائدات متغيرة  هذه اإلتفاقيةإن  ميديا تيليكوم العراق.

 .ميديا تيليكوم ليمتد بالعراقعلى شركة  سيطرتهامن خالل 
 ندوساتإ"(، بموجب حيازة Ooredooندوسات تي بي كيه )"إندوسات إغير مباشرة من خالل شركة بي تي  سيطرةللمجموعة  (3)

Ooredoo  المجموعة إلى عائدات  من حقوق التصويت أو السيطرة في هذه الشركات مما يؤدي إلى تعرض %51ألكثـر من
هذه الشركات  عتبرتأ لذا فقد  ،معليه سيطرتهامنحها المقدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل تستثمارها و إمتغيرة من 

 شركات تابعة للمجموعة. 
 واألطراف نينالدائ مصالح على للمحافظة األنسبو  المتاح الحل ليمثّ  ذلك كون  اريا ،يإخت الشركات هذه بتصفية المجموعة قامت (4)

 .األخرى  الخارجية

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة  3/2
لدولية ومعايير المحاسبة ا ، فيما عدا معاييرالسنة المالية السابقة  المحاسبية المستخدمة مع تلك المستخدمة فيتنسجم السياسات 

لتي ا لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوالتفسيرات الصادرة عن  لةالجديدة والمعدّ المالية الدولية  التقارير
له  لم يكن الخاصة بهالة والجديدة والتفسيرات للمعايير المعدّ  التطبيق إن. 2016يناير  1من  إعتبارا   أصبحت سارية المفعول

 سيراتهالة وتفالمعدّ  المعاييرإن على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، غير أنه أدى إلى إفصاحات إضافية.  جوهري  أي أثر
 :تظهر على النحو التالي 2016يناير  1والتي أصبحت سارية المفعول من  ذات الصلة بالمجموعة
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3/2

 بشكل إجباري أصبحت سارية لة التي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ  1،2،3
بدأ في أو لة التالية، التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ 

 .الموحدة في هذه البيانات المالية 2016يناير  1بعد

 ( 14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )الحسابات التنظيمية المؤجلة 

 ( عرض البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 

 الترتيبات المشتركة المتعلق بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في عمليات  -( 11عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ت
 مشتركة

  ( الموجودات 38( ممتلكات وآالت ومعدات والمعيار المحاسبي الدولي رقم )16)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
 هالك واالطفاءتوضيح إستخدام أساليب مقبولة لإلغير الملموسة المتعلق ب

 ( 41( ممتلكات وآالت ومعدات والمعيار المحاسبي الدولي رقم )16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )-  :الزراعة
 (16في نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم ) المثمرة النباتات

 ( البيانات المالية المنفصلة والمتعلقة بمحاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع 27المعيار المحاسبي الدولي رقم )
 صلةيانات المالية المنفالمشتركة والشركات الزميلة، بأن تتم المحاسبة اختياريا  باستخدام طريقة حقوق الملكية في الب

 ( 12( البيانات المالية الموحدة والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 28اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى والمعيار المحاسبي الدولي رقم )

 عض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار.لتوضيح ب

  على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية للتقارير  2014 - 2012التحسينات السنوية
 (.34( و )19(، والمعايير المحاسبية الدولية أرقام )7( و )5المالية أرقام )

قة على المبالغ المدرجة في السنة الحالية أو السنوات الساب جوهري لة أي تأثير ينتج عن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدّ  لم
 ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية  3/2

 لة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ  2،2،3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
   

على المعايير  2016-2014التحسينات السنوية دورة 
الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على 

( والمعيار 12( و )1المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )
 (.28المحاسبي الدولي رقم )

( 1إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 
( يسري تطبيقها للفترات 28ولي رقم )والمعيار المحاسبي الد

، وأن التعديل 2018يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
( يسري تطبيقه 12على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 .2017يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
   

 –( 12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )
المتعلق باإلعتراف بموجودات الضريبة  الدخلضريبة 

 المؤجلة على الخسائر غير المحققة.

 2017يناير  1 

   
بيان  -( 7تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )

لتوفير اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي التدفقات النقدية 
البيانات المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة 

 االنشطة التمويلية.عن 

 2017يناير  1 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3/2

 )تتمة( بعد المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقهالة والمعدّ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2،2،3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
   

المالية  التقارير إلعداد الدولية المعايير لجنة تفسيرات تفسير
 ( معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدما  22رقم )

 2018يناير  1 

يتناول التفسير المعامالت بالعمالت األجنبية أو أجزاء من 
 المعامالت عندما:

 يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛ •
تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل المدفوع مقدما  أو بإلتزام  •

الدخل المؤجل المتعلق بهذا البدل، قبل اإلعتراف 
 أو الدخل؛ وباألصل ذات العالقة، المصاريف 

يكون األصل المدفوع مقدما  أو إلتزام الدخل المؤجل غير  •
 نقدي.

  

   

دفعات ( 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
المتعلق بتصنيف وقياس معامالت الدفع  على أساس األسهم

 باألسهم

 2018يناير  1 

   

عقود ( 4تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
: المتعلق بتواريخ التطبيق المختلفة للمعيار الدولي التأمين

 ( ومعيار عقود التامين الجديد القادم.9للتقارير المالية رقم )

 2018يناير  1 

   

إستثمار ( 40تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )
( لتوضح أنه ينبغي على المنشأة 57) تعدل الفقرةعقاري: 

تحويل الملكية إلى، أو من، اإلستثمار العقاري عندما، وفقط 
عندما، يكون هناك دليل على وجود تغيير في اإلستخدام. 
يحدث التغيير في اإلستخدام إذا كان العقار يفي، أو لم يعد 

اإلدارة  ايفي بتعريف اإلستثمار العقاري. إن التغيير في نواي
ستخدام العقار ال يشكل في حد ذاته دليال  على حدوث إل

تغيير في اإلستخدام. تم تعديل الفقرة لتوضح أن قائمة األمثلة 
 المدرجة هي غير حصرية.

 2018يناير  1 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  3/2

 )تتمة( المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدلة والمعدّ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2،2،3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

( 7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
فصاحات حول اإلفصاحات المتعلقة باإلالمالية: األدوات 

 (.9التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

( للمرة 9عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 
 األولى. 

   
األدوات المالية: ( 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

بة )وتعديالت مترت افصاحات اضافية حول محاسبة التحوط
على ذلك( ناتجة من تقديم فصل حول محاسبة التحوط في 

 (.9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

مرة ( لل9عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 
 األولى. 

   
 األدوات المالية( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

       2013، 2010، 2009)النسخ المعدلة في السنوات 
 (.2014و 

 2018يناير  1 

( األدوات المالية 9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
متطلبات جديدة حول تصنيف  2009الصادر في نوفمبر 

وقياس الموجودات المالية. تم تعديل المعيار الدولي للتقارير 
ليتضمن متطلبات  2010( الحقا  في أكتوبر 9المالية رقم )

لغاء االعتراف  حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية وا 
ليتضمن متطلبات جديدة حول  2013بها، وفي نوفمبر 

 لمحاسبة التحوط العامة. تم إصدار نسخة أخرى معدلة حو 
 2014( في يوليو 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ليتضمن بشكل أساسي أ( متطلبات إنخفاض القيمة 
للموجودات المالية و ب( تعديالت محدودة لمتطلبات 

ادلة من مة العالتصنيف والقياس من خالل تقديم قياس "القي
 " على أدوات دين معينة بسيطة.خالل الدخل الشامل

  

ر النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية تم إصدا
( والتي تشمل متطلبات محاسبة األدوات المالية، 9رقم )

( 39والتي تحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم )
 .األدوات المالية: اإلعتراف والقياس

  

 

 

 

 



 
 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

- 21 - 

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية  3/2

 )تتمة( المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدلة والمعدّ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2،2،3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
   

   تتضمن المعيار المتطلبات في المجاالت التالية:
 :يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع التصنيف والقياس 

إلى نموذج األعمال المحتفظ بها من خالله وخصائص 
التدفقات النقدية المتعاقد عليها. يقدم المعيار الدولي للتقارير 

فئة  2014في نسخته الصادرة في سنة  9المالية رقم 
"القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" لبعض 

م تصنيف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة أدوات الدين. يت
، ولكن هناك 39ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

إختالفات في متطلبات تطبيق قياس مخاطر االئتمان 
 الخاصة بالمنشأة.

  

 :من المعيار الدولي  2014تقدم نسخة  إنخفاض القيمة
 نموذج "خسارة إئتمان متوقعة" لقياس 9للتقارير المالية رقم 

إنخفاض قيمة الموجودات المالية، لذلك لم يعد ضروريا  
 حصول حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسارة اإلئتمان.

  

 :يقدم نموذج محاسبة تحوط جديد الذي تم  محاسبة التحوط
تصميمه ليكون متماشيا  مع أنشطة إدارة المخاطر لدى 

 المنشآت عند التحوط للمخاطر المالية وغير المالية.

  

تم إدراج متطلبات إلغاء اإلعتراف بالموجودات  إلغاءاإلعتراف:
 .39والمطلوبات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

   
إيرادات من عقود مع ( 15المالية رقم ) للتقاريرالمعيار الدولي 

 العمالء
 2018يناير  1 

قم ر  لتقارير الماليةل، تم إصدار المعيار الدولي 2014في مايو 
ستخدامه في الذي أصدر نموذج شامل واحد للمنشآت إل 15

إليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. عن االمحاسبة 
والتفسيرات  15لتقارير المالية رقم لسيحل المعيار الدولي 

ف الة، محل اإلرشاد الحالي لإلعتراالمتعلقة به عندما تصبح فعّ 
 18ار المحاسبي الدولي رقم باإليرادات المتضمن في المعي

 عقود المقاوالت. 11اإليرادات؛ والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3/2

 )تتمة( المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدلة والمعدّ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2،2،3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

 15لتقارير المالية رقم لللمعيار الدولي  األساسي إن المبدأ
 تحويل لتعكس باإليرادات اإلعتراف هو أنه على المنشأة

البدل  بمبلغ العمالء إلى المتفق عليها أو الخدمات السلع
 تلك عليه مقابل الحصول الذي تتوقع المنشأة المقابل
خطوات  منهاج من خمس يقدم المعيار ،الخدمات أو السلع

 لإلعتراف باإليرادات:

  

   
   الخطوة األولى: تحديد العقد )العقود( مع العمالء؛  •
   الخطوة الثانية: تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛  •
   الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة؛  •
الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على أداء  •

 اإللتزامات في العقد؛ 
  

الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى(  •
 تلبي المنشأة أداء اإللتزام 

  

   
(، تعترف 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )بموجب 

المنشأة عندما )أو متى( تلبي أداء اإللتزام، أي عند تحويل 
"السيطرة" على السلع أو الخدمات الضمنية ألداء اإللتزام 
إلى العميل. تمت إضافة توجيه إرشادي أكثر في المعيار 

اريوهات ( للتعامل مع سين15الدولي للتقارير المالية رقم )
محددة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار الدولي للتقارير 

 ( إيضاحات شاملة.15المالية رقم )

  

   
( 15تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

إيرادات من عقود مع العمالء لتوضيح ثالثة جوانب للمعيار 
 الوكيل)تحديد التزامات األداء، إعتبارات المدير مقابل 

والترخيص(، ولتوفير بعض التخفيف في المرحلة االنتقالية 
 للعقود المعدلة والعقود المنجزة.

 2018يناير  1 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3/2

 )تتمة( المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدلة والمعدّ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2،2،3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
   

 2019يناير  1  عقود اإليجار (16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( كيفية 16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. 
يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين 
اإلعتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا 

شهرا  أو أقل أو أن األصل  12 كانت مدة عقد اإليجار
موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجرين 
بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن 

( المتعلق 16مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار 

 (.17المحاسبي الدولي السابق رقم )

  

( 10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
معيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية الموحدة وال

ستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة إ( 28)
 داتالموجو ( المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في 2011)

 بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

 تأجيل سريان التطبيق إلى أجل غير مسمى 

حينما تصبح  موعةمجلل الموحدة لة سيتم تطبيقها على البيانات الماليةهذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدّ  تتوقع اإلدارة أن
       ( 9الية رقم )عدا المعايير الدولية للتقارير الم مافيتطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  أنبقابلة للتطبيق، علما  

   في فترة التطبيق المبدئية. مجموعةلل الموحدة (  لن يكون لها أثر هام على البيانات المالية16( و ) 15و )

سيتم تطبيقهما في البيانات ( 9( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15تتوقع اإلدارة بأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( سيتم تطبيقه 16وأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  مجموعةلل الموحدة المالية

قارير المالية رقم . إن تطبيق المعيار الدولي للت2019يناير  1للفترة السنوية التي تبدأ في  مجموعةلل الموحدة في البيانات المالية
 ( قد يكون لهما تأثير هاما  على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية9( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15)

الدولي ار وأن تطبيق المعي للمجموعةفيما يتعلق باإليرادات من العقود مع العمالء والموجودات المالية والمطلوبات المالية  الموحدة
علق بعقود فيما يت الموحدة ( قد يكون له تأثير هاما  على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية16للتقارير المالية رقم )

 . مجموعةللاإليجار 
 لك.ذ لم تقم اإلدارة بإجراءات تحليلية مفصلة لتأثير تطبيق تلك المعايير وبالتالي لم تقم بتحديد مدى تأثيرومع ذلك، 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 إيرادات
تصال ومبيعات المعدات بعد الخصومات وضرائب مستلم أو المستحق مقابل خدمات اإلتمثل اإليرادات القيمة العادلة للمبلغ ال

 المعدات عندما يكون مرجحا  بأن تتدفق إلى المجموعة منافع إقتصادية المبيعات. يتم اإلعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات وبيع
 متعلقة بالمعاملة وأنه يمكن قياس مبلغ اإليرادات والتكاليف المصاحبة لها بصورة موثوق بها.

حديد الدور الذي تعند تحديد األساس األمثل لعرض اإليرادات وتكلفة اإليرادات، نقوم بتقييم ترتيبات إيراداتنا مقابل معيار خاص ل
نقوم به ما إذا كان رئيسيا  أو كّنا وكالء. نأخذ بعين اإلعتبار الشكل القانوني لإلتفاقية ومضمونها لتحديد دور كل طرف معني 

 عندما تكون المخاطر الجوهرية والعوائد تتعلق بتوفير خدمات اإلتصاالت.   )أي موكل( باإلتفاقية. يكون دورنا رئيسيا  

عندما يكون دورنا رئيسيا  في العملية، يتم عرض اإليرادات على أساس إجمالي. عدا عن ذلك، فسيتم عرض اإليرادات على 
 أساس صافي.  

 تخدام البثسوا   تصاالت التي تشتمل على رسوم الدخول إلى الشبكةاداتها أساسا  من تقديم خدمات اإلتحصل المجموعة على إير 
تقديم خدمات البيانات والبنية التحتية ورسوم الربط ومبيعات المعدات والخدمات و  ربط بين الشبكاترسوم الو  تبادل الرسائلو 

 كما يلي: هي الهامة األخرى ذات العالقة. إن المعايير الخاصة لتحقيق اإليرادات المطبقة على عناصر اإليرادات

 إيرادات تقديم الخدمات
ر الخدمات يعترف بها كإيرادات عند توفي ،وتبادل الرسائل من قبل العمالء المتعاقدينستخدام البث ا  إيرادات رسوم دخول الشبكة و 

غير يل اإليرادات تأجويتم  ،وتسجل اإليرادات التي ال تصدر لها فواتير والناتجة من الخدمات التي قدمت فعال  في نهاية كل فترة
  في فترات مستقبلية. يتم تقديمهامن الخدمات التي سوف  ةققالمح

 إيرادات من تداخل االتصاالت
تصاالت عبر الشبكة مع مؤسسات االتصاالت المحلية والدولية على أساس الدقائق الفعلية باإليرادات من تداخل اإلعتراف اإليتم 

 المسجلة لحركة االتصاالت خالل فترة حدوثها.

 مبيعات البطاقات مسبقة الدفع
عات ستعمال الفعلي للبطاقات المباعة. تحتسب المبيمسبقا  كإيرادات على أساس اإلعتراف بمبيعات البطاقات المدفوعة يتم اإل

المتعلقة بالبطاقات المدفوعة غير المستعملة كإيرادات مؤجلة. اإليرادات المؤجلة المتعلقة بالبطاقات غير المستعملة يعترف بها 
 .صالحيتها مدة إنتهاء أوعند قد معهستعمالها من قبل العميل أو عند انتهاء التعاإكإيرادات عندما يتم 

 التقارير المقدمة من العناصر المتعددة
تيب له قيمة للعمالء على أساس فردي يتم تخصيص مقابل التر  والذيفي ترتيبات اإليرادات التي تتضمن أكثر من تقرير واحد 

العملية. حينما تكون القيمة العادلة غير واضحة بشكل  جوهرستنادا  للقيمة العادلة ذات الصلة حتى تعكس إلكل تقرير مقدم 
ي بيان الربح أو ف مباشر، يتم توزيع المقابل اإلجمالي بإستخدام أسلوب توزيع مناسب. يتم االعتراف بتكلفة العناصر مباشرة  

 .الموحد الخسارة
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة( إيرادات

 مشاريع األطراف األخرى 
ليها األرباح إ مشاريع البنية التحتية للشبكة والتي يتم القيام بها بالنيابة عن أطراف أخرى بالتكلفة المتكبدة مضافا  يتم قياس 

 الفواتير المرحلية والخسائر المعترف بها. مطروحا  منهاالمعترف بها حتى تاريخه 
 األرباح المعترف بها يهامضافا  إلفيها التكاليف المتكبدة  كون المالي الموحد وبالنسبة للمشاريع قيد التنفيذ التي ت في بيان المركز

 مقدما   المستلمة إن الدفعات. وأخرى  يتم عرضها على أنها ذمم تجارية مدينةفإنه فواتير المرحلية والخسائر المعترف بها لل متجاوزة
 ى أنها دخل/ إيراد مؤجل. من العمالء يتم عرضها عل

 مبيعات المعدات
بمبيعات األجهزة وملحقاتها والمعدات األخرى عندما تتحول المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية البضاعة إلى عتراف اإليتم 

 المشتري ويتم ذلك في العادة عندما تسلم المعدات إلى العميل ويقبلها.

 العقاري ستثمار اإل إيرادات اإليجار من
راد اإليجار من إيإن ستثمار العقاري كإيراد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. إيرادات اإليجار من اإلبعتراف اإليتم 

عتراف بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء مكمل إلجمالي إيراد العقار على عتراف به كإيرادات أخرى. يتم اإلالعقارات األخرى يتم اال
 مدى فترة اإليجار. 

 برنامج والء العمالء
إلى استخدام المنتجات والخدمات يخول  ستنادا  إلدى المجموعة برنامج لوالء العمالء بحيث يتم منح العمالء أرصدة )"نقاط"( إن 

سترداد النقاط التراكمية من خالل وسائل معينة. يتم تخصيص القيمة العادلة للمقابل المستلم أو إ الحصول على حقبها العمالء 
المستحق فيما يتعلق بالمبيعات المبدئية بين النقاط والمكونات األخرى للمبيعات. يتم تقدير المبلغ المخصص للنقاط بالرجوع إلى 

 إن أخرى.المجموعة أو للخدمات والمنتجات المقدمة من جانب أطراف ستردادها بالخصم لمنتجات إالقيمة العادلة للحق في 
 ارة المتوقع.عتبار معدل الخسمبلغ الخصم وتسويتها لتأخذ في اإلإلى  ستنادا  إسترداد يتم تقديرها القيمة العادلة للحق في اإل

دراجه ضمن اإليرادات المؤجلة. يتم اإلعتراف ب  بذلك كون النقاط وت رداداإليراد عند إستيتم تأجيل المبلغ المخصص للنقاط وا 
ستردادها إتجاه العميل. يستند مبلغ اإليراد المعترف به في مثل تلك الظروف على عدد النقاط التي تم  المجموعة قد أوفت بإلتزامها

 .تملغير مح قاطسترداد النإاإليرادات المؤجلة عندما يصبح  إطفاءستردادها. يتم إجمالي النقاط التي يتوقع أن يتم إلى إ

 الضوئي رسوم الترخيص والطيف
يتم تحديد فترات إطفاء رسوم الترخيص والطيف بصفة أساسية بالرجوع إلى الفترة غير المنتهية من الترخيص وشروط تجديد 

 الترخيص وما إذا كانت التراخيص تعتمد على تقنيات محددة. 

بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة من تاريخ بدء الموحد الربح أو الخسارة  ضمن بيانيتم تحميل اإلطفاء 
 خدمة الشبكة.

 تصاالت من جانبها.ا كل شركة عاملة لتقديم خدمات اإلتعتمد المجموعة على التراخيص التي تحمله
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 اإليجارات
 جارية على مضمون الترتيب في تاريخ إنشائه.يوي بنودا  إتإذا كان الترتيب يح يعتمد تحديد ما

أدت بنود اإليجار إلى تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بالملكية  إذايتم تصنيف اإليجارات على أنها إيجارات تمويلية 
 بصورة جوهرية إلى المستأجر. يتم تصنيف جميع اإليجارات األخرى كإيجارات تشغيلية.

 المجموعة كمؤجر
دات كإيجارات جو بشكل جوهري بكافة المخاطر والعوائد على ملكية المو  خاللها منبها يف عقود اإليجار التي إحتفظنا يتم تصن
أي تكلفة مباشرة مبدئية متكبدة بداعي التفاوض على عقد إيجار تشغيلي تتم إضافتها إلى القيمة الدفترية لألصل إن تشغيلية. 

ي بيان يجار فالمؤجر ويتم اإلعتراف بها على مدى عمر عقد اإليجار وبنفس األساس إليراد اإليجار. يتم اإلعتراف بإيراد اإل
 على أساس القسط الثابت على عمر عقد اإليجار.  الموحد بناءا   الخسارةالربح أو 

م تخصيص ستثمار المجموعة في اإليجارات. يتإيتم تسجيل الحسابات المستحقة من اإليجارات التمويلية كذمم مدينة بمبلغ صافي  
يما يتعلق ستثمارات المجموعة القائمة فإافي إيراد اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية لتظهر معدل عائد دوري ثابت في ص

 باإليجارات.

باإليرادات من بيع سعة البث من الكيبالت األرضية والبحرية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد. يتم عتراف اإليتم 
ف المبدئية تتم إضافة التكاليبإيراد اإليجار من اإليجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. عتراف اإل

بها بطريقة عتراف إلاالمؤجر ويتم  صلاإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لأل وترتيب التفاوض أثناء عمليةالمباشرة المتكبدة 
 القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 المجموعة كمستأجر
مدى  بيان الربح أو الخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت على فياإليجارات التشغيلية  منيتم تحميل اإليجارات المستحقة الدفع 

توزيع المنافع المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في إيجار تشغيلي بطريقة القسط الثابت على مدى  فترة اإليجار. كما يتم أيضا  
 فترة اإليجار.

 فز كمطلوبات.، سيتم اإلعتراف بمثل هذه الحواالتشغيليةر لتدخل من ضمن اإليجارات في الحالة التي يتم فيها إستالم حوافز اإليجا
إال إذا كان هناك أساس  ،إّن إجمالي المنفعة من الحوافز يعترف بها كتخفيض لمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت

   المؤجر.منتظم آخر أكثر تمثيال  لإلطار الزمني إلستهالك المنافع اإلقتصادية لألصل 
جر أتيؤدي إلى اإلعتراف باألصل المس اإليجار التمويلي . إنيتم تصنيفها كعقود إيجار تمويلي جميع عقود اإليجار األخرى إن 
حسب العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو حسب  هاؤ إطفاالمرسملة المستأجرة يتم  إن الموجوداتاإليجار التمويلي.  بمطلوباتو 

يتم  .المستأجر حتى نهاية عقد اإليجار إذا لم يتوفر لنا تأكيد معقول على أنّنا سوف نمتلك األصل أقصر،عقد اإليجار أيهما 
 اإلعتراف بمصروف الفائدة على مدة عقد اإليجار بإستخدام طريقة الفائدة الفّعالة.
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 )تتمة( اإليجارات

 التي تكون فيها المجموعة كمستأجرمعاودة اإليجار معامالت البيع و 
ستئجار نفس األصل مرة أخرى من قبلها. تعتمد ا  بيع أصل من جانب المجموعة و  معاودة اإليجارو  تتضمن معامالت البيع

معاملة العرض. تعتمد المعالجة المحاسبية ل مدفوعات اإليجار وسعر البيع في العادة على بعضها البعض عند التفاوض على هذا
 على نوع اإليجار المعني والموضوع االقتصادي والتجاري للترتيب بأكمله. معاودة اإلستئجارالبيع و 

 اإليجارات التمويلية )أ(
موجودات تتم المحاسبة لحتفاظ المجموعة بغالبية مخاطر وعوائد ملكية اإالتي ينتج عنها  معاودة اإلستئجاربالنسبة لترتيبات البيع و 

طفائها على مدى فترة إن عنها على أنها إيجارات تمويلية.  أية زيادة في متحصالت البيع عن القيمة الدفترية يتم تأجيلها وا 
 اإليجار.

 اإليجارات التشغيلية )ب(
دات إلى المؤجر وائد ملكية الموجو التي ينتج عنها تحويل المجموعة لغالبية مخاطر وع معاودة اإلستئجاربالنسبة لترتيبات البيع و 

الربح  زيادة في متحصالت البيع عن القيمة الدفترية في بيان بأي يتم االعتراف .تتم المحاسبة عنها على أنها إيجارات تشغيلية
 ستبعاد.من اإل ربحكالموحد أو الخسارة 

 اإليرادات األخرى 
البنود ن إتصاالت ومبيعات المعدات. ألنشطة خارج بند تقديم خدمات اإل تمثل اإليرادات األخرى إيرادات تجنيها المجموعة نتيجة

 كما يلي: هي األخرى  الرئيسية لإليرادات

 إيرادات األرباح الموزعة
 ستالم تلك التوزيعات.إبإيرادات األرباح الموزعة عند نشوء الحق في عتراف اإليتم 

 إيرادات العمولة
في معاملة يكون اإليراد المعترف به هو صافي مبلغ العمولة المدفوع  عن كونها موكال   عندما تعمل المجموعة بصفة وكيل بدال  

 من جانب المجموعة.

 الضرائب
ريبة الدخل ض مصاريفلضرائب الدخل في عدد من الدول األجنبية. تمثل  والمشروع المشتركتخضع بعض الشركات التابعة 

 إجمالي الضرائب المستحقة الدفع حاليا  والضرائب المؤجلة.

 ضريبة الدخل الحالية
ن السلطات سترداده مإيتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للسنة الحالية والسنوات السابقة بالمبلغ المتوقع 

 الضريبية أو دفعه لها.
ستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي من المحتمل أن تطبق بشكل كبير في إالية بلتزام المجموعة للضريبة الحإيحتسب 

 نهاية السنة المالية للتقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة.
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 ضريبة الدخل المؤجلة
ة للتقرير بين سنة الماليالالمؤقتة كما في نهاية  اتلتزام على الفروقستخدام طريقة اإلإيحتسب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة ب

 القواعد الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض التقارير المالية.

 :ما يلي ستثناءإالمؤقتة الخاضعة للضريبة، ب اتالدخل المؤجلة لكافة الفروق بمطلوبات ضريبةعتراف اإليتم 

  ال و  عملية دمج أعمالأو مطلوب في معاملة ال تعتبر  أصلالمبدئي بشهرة أو عتراف اإلعندما ينشأ مطلوب ضريبة مؤجلة من
 تؤثر، في تاريخ المعاملة، على الربح المحاسبي أو على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة، و

 ستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة والحصص في مشاريع المؤقتة الخاضعة للضريبة المصاحبة إل اتبالنسبة للفروق
ة في المستقبل المؤقت اتويكون من المحتمل أال تنعكس الفروقالمؤقتة  اتمشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس الفروق

 القريب.
له من إعفاءات ترحي ما تميتم اإلعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لإلقتطاع، إستنادا  إلى 

وقات ك أرباح ضريبة متاحة مقابل الفر يتوقع أن يكون هنا بالحدود التي لةغغير مست خدمة وخسائر ضريبةتضريبة غير مس
 ن الحاالت التالية:، عدا علةالمستغغير خدمة وخسائر الضريبة تيتم ترحيل إعفاءات الضريبة غير المسو المؤقتة القابلة لإلقتطاع، 

  ودات أو المبدئي لموجعندما تنشأ موجودات ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة القابلة لإلقتطاع من اإلعتراف
مطلوبات في معاملة ال تتعلق بدمج أعمال وال تؤثر في تاريخ المعاملة على الربح أو الخسارة المحاسبية وال على الربح أو الخسارة 

 الخاضعة للضريبة.
 ي مشاريع مشتركة، ف ستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة ومساهماتقتطاع المصاحبة إلالمؤقتة القابلة لإل اتبالنسبة للفروق

القريب وأن  المؤقتة في المستقبل اتبموجودات الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي يحتمل أن تنعكس فيه الفروقعتراف اإليتم 
 المؤقتة. اتتتوفر أرباح خاضعة للضريبة يمكن أن تستخدم في مقابلها الفروق

المؤجلة في نهاية كل سنة تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل أن تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات ضريبة الدخل 
ستخدام كل أو جزء من موجودات ضريبة الدخل المؤجلة. في نهاية كل سنة إتتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة كافية تسمح ب

ر به أرباح ذي يصبح محتمال  أن تتوفوتدرج بالقدر ال المعترف بهاتقرير مالي يعاد تقييم موجودات ضريبة الدخل المؤجلة غير 
 خاضعة للضريبة مستقبال  ويسمح بإسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بالمعدالت الضريبية التي يتوقع أن تطبق في السنة التي تتحقق فيها 
على المعدالت الضريبية )والقوانين الضريبية( المطبقة أو التي سيتم تطبيقها كما في  ا  الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات، بناء

 نهاية السنة المالية للتقرير.

يتم إجراء مقاصة لموجودات ضريبة الدخل المؤجلة ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة، في حالة وجود الحق القانوني الساري 
الخاضعة  لمنشأةابل مطلوبات ضريبة حالية وأن ضريبة الدخل المؤجلة تتعلق بنفس المفعول لتسوية موجودات ضريبة حالية مقا

 السلطة الضريبية. وتحت نفسللضريبة 
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 الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة
الربح والخسارة، إاّل إذا كانت متعلقة ببنود تّم اإلعتراف بها في بنود الدخل  ضمنيتم اإلعتراف بضريبة الدخل الحالية والمؤجلة 
بنود  الية ضمنالحؤجلة في مثل هذه الحالة يتم أيضا  اإلعتراف بالضريبة الم فإنه ،الشامل األخرى أو مباشرة  في حقوق الملكية

كل مبدئي مؤجلة بشعندما تنشأ ضريبة حالية أو ضريبة دخل  مباشرة  في حقوق الملكية على التوالي. الدخل الشامل األخرى أو
 . في عملية محاسبة دمج األعمالاألثر الضريبي يدخل  من عملية دمج، فإن

 التعرض الضريبي
ما عتبار أثر بعض المراكز الضريبية غير المؤكدة و المجموعة في اإلعند تحديد مبلغ الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة تأخذ 

ن األحكام فتراضات وقد يتضمن سلسلة مإذا كانت هناك ضرائب وفوائد إضافية مستحقة. يعتمد هذا التقييم على التقديرات واإل
لمطلوبات أحكامها بخصوص كفاية امعلومات إضافية متاحة تتسبب في قيام الشركة بتغيير  من الممكن وجودمستقبلية.  ألحداث

 .يها حدوث ذلكفالضريبية على مصروف الضريبة خالل الفترة التي يتم  المطلوباتالضريبية الموجودة وسيؤثر هذا التغيير على 

 غير المستمرةالعمليات 
هي أحد مكونات أعمال المجموعة التي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية  غير المستمرةالعملية 

 المجموعة وهي:

 ،تمثل خط عمل رئيسي أو منطقة جغرافية للعمليات المنفصلة 
 رئيسي منفصل أو من منطقة جغرافية للعمليات، أو عملستبعاد خط جزء من خطة فردية منسقة إل 
  بصورة حصرية بهدف إعادة بيعها. مستحوذ عليهاشركة تابعة 

برسم ها معايير التصنيف على أنها محتفظ ب تنطبق على العملية ستبعاد أو عندماعند اإل غير مستمرةيحدث التصنيف كعملية 
 بنود ة أوالربح أو الخسار  أرقام المقارنة لبيانيتم عرض  غير مستمرة. عند تصنيف عملية على أنها ، إن كان ذلك مبكرا  البيع

 وكأن العملية قد توقفت منذ بداية سنة المقارنة. ى خر الدخل الشامل األ

 إيرادات ومصروفات التمويل
تشتمل إيرادات التمويل على إيراد الفائدة من األموال المستثمرة ومكاسب القيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

أعمال  مجدستحواذ ضمن عملية إفي  خسارة والمكاسب من إعادة القياس بالقيمة العادلة ألية فائدة موجودة مسبقا  خالل الربح أو ال
 بنود يف الربح أو الخسارة وا عادة تصنيف صافي المكاسب المعترف بها سابقا   ضمنبها  المعترفومكاسب من أدوات التحوط 

 .الفّعالةفائدة ل الستخدام طريقة معدّ إالربح أو الخسارة ب ضمنستحقاقه إبإيراد الفائدة عند عتراف اإل. يتم ى خر الدخل الشامل األ

تشتمل مصروفات التمويل على مصروف الفائدة على القروض وتصفية الخصم على المخصصات وخسائر القيمة العادلة من 
ح أو بيان الرب ضمنر من أدوات التحوط المعترف بها الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والخسائ

 في بيان الدخل الشامل الموحد. الخسارة الموحد وا عادة تصنيف صافي الخسائر المعترف بها سابقا  
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة( إيرادات ومصروفات التمويل
الضرورة فترة يأخذ ب مؤهل ستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج أصلض التي تنسب بصورة مباشرة إلى اإلقترارسملة تكاليف اإلتتم 

 ذات الصلة . الموجوداتلغرض المنشود منه كجزء من تكلفة لزمنية طويلة ليصبح جاهزا  للبيع أو لإلستعمال 

 ضمنبها  عترافاإلستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يتم اإللتي ال تنسب بصورة مباشرة إلى قتراض اتكاليف اإلإن 
 .الفّعالةل الفائدة ستخدام طريقة معدّ إبيان الربح أو الخسارة الموحد ب

يتم إظهار مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية لموجودات و مطلوبات مالية على أساس الصافي إما كإيراد تمويل أو 
 صافي مكاسب أو صافي خسارة.  مركز على ما إذا كانت حركات صرف العمالت األجنبية تعبر عنمصروف تمويل إعتمادا  

 عقارات وآالت ومعدات

 عتراف والقياساإل
 . تدرج الموجوداتالمتراكمة خسارة إنخفاض القيمةو  المتراكم بالتكلفة مطروحا  منها اإلهالك  تقاس العقارات واآلالت والمعدات

 بالتكلفة مطروحا  منها أي إنخفاض في قيمتها.  التنفيذقيد 

 ا يلي:م تتضمن التكلفة مصروفات تنسب بشكل مباشر إلى األصل المستحوذ عليه. تتضمن تكاليف الموجودات المنشأة داخليا  
 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛ 
   ؛للغرض المنشود منهاالموجودات  لتهيئةأية تكاليف أخرى تنسب مباشرة 
  زالة المواد إعندما يكون لدى المجموعة لتزام بإزالة األصل أو إعادة الموقع إلى حالته السابقة يتم إجراء تقدير لتكاليف تفكيك وا 

 وا عادة الموقع الذي تتواجد به تلك المواد إلى وضعه السابق؛و
 قتراض المرسملةتكاليف اإل. 

 ألي مكسب أو خسارة ناتجة من تحوطات التدفق النقدي المؤهلة لمشترياتالتحويالت من حقوق الملكية  كما تتضمن التكلفة أيضا  
 العقارات واآلالت والمعدات بالعمالت األجنبية. تتم رسملة مشتريات البرمجيات التي تكون جزء  مكمال من عمل المعدات. 

محاسبة عنها كبنود منفصلة )مكونات عندما يكون ألجزاء أحد بنود العقارات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم ال
 رئيسية( للعقارات واآلالت والمعدات.

ستبعاد ستبعاد بند العقارات واآلالت والمعدات )محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت اإلأي مكسب أو خسارة نتيجة إل
 بيان الربح أو الخسارة الموحد.  ضمنبها عتراف اإلوالقيمة الدفترية للبند( يتم 

ات قيد التنفيذ إلى العقارات واآلالت والمعدات المتعلقة بها حينما يكتمل اإلنشاء أو التركيب للنشاط الرئيسي ءيتم تحويل اإلنشا
 لإلستخدام التشغيلي. حتى تصبح جاهزة للغرض المنشود منها وبالتالي تصبح جاهزة ةللعقار واآلل

 ستثمار العقاري التحويل إلى اإل
بالقيمة  على ذلك ا  ستثمار عقاري يعاد تصنيف العقار بناءإمن جانب المالك إلى  عقار من كونه مشغوال   ستخدامإعند تغيير 

 .(40)لنموذج التكلفة المحدد في معيار المحاسبة الدولي رقم  الدفترية في تاريخ التحويل وفقا  
 
 



 
 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

- 31 - 

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( الهامةملخص السياسات المحاسبية  3/3

 )تتمة( آالت ومعداتعقارات و 

 النفقات
ستبدال أحد مكونات العقارات واآلالت والمعدات المحتسبة بصورة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية تتم رسملة النفقات المتكبدة إل

للجزء المستبدل. ترسمل النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية من العقارات واآلالت 
 بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها. ضمنبجميع النفقات األخرى عتراف اإلوالمعدات. يتم 

 اإلهالك
عمار الربح أو الخسارة على مدى األبيان  ضمنيحتسب اإلهالك على بنود العقارات واآلالت والمعدات على أساس القسط الثابت 

ما أقصر ا اإلنتاجية المقدرة أيهاإلنتاجية المقدرة لكل بند من البنود. يتم إهالك الموجودات المؤجرة على مدى فترة اإليجار وأعماره
 ما لم يكن هناك تأكيد على نحو معقول على أن المجموعة ستحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار. ال يتم إهالك األرض.

وفيما يتعلق  ،للغرض المنشودمن التاريخ الذي يتم تركيبها فيه وتصبح فيه جاهزة  عتبارا  إ يحتسب إهالك هذه الموجودات 
لمقدرة األعمار اإلنتاجية اإن . ا  للغرض المنشودالذي يكتمل فيه األصل ويصبح جاهز بالموجودات المكونة داخليا  من التاريخ 

 على النحو التالي:تظهر للعقارات واآلالت والمعدات 
 سنة 50 حقوق إيجار األرض بموجب إيجار تمويلي

 سنة 40 - 5 المباني
 سنة 25 - 5 الشبكات ومعدات التبادلموجودات 

 سنوات 10 - 2 أجهزة المشتركين والمعدات األخرى 

روف يحتمل تغيرات في الظ يحدث أحداث أو تنشأنخفاض عندما تتم مراجعة القيم الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات لتحديد اإل
سترداد يتم وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة القابلة لإلسترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا إمعها عدم 

أيهما  ،ستخداماإل دقيتكاليف البيع أو قيمتها  مطروحا  منهاسترداد، وهي قيمتها العادلة تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لإل
 أعلى.

 إلغاء االعتراف
ستقبلية من مقتصادية إيتم إلغاء االعتراف عن أي بند من العقارات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع 

استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناشئة من إلغاء االعتراف بالموجودات في بيان الربح أو الخسارة الموحد 
إلغاء االعتراف. تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطريقة االستهالك بنهاية كل سنة  للسنة التي يتم فيها

 مالية ويتم إدخال تعديالت عليها إذا لزم األمر.

 قتراضتكاليف اإل
للغرض  اهزا  طويلة ليصبح ج يأخذ بالضرورة فترة أصلتكاليف االقتراض المتعلقة بصورة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج إن 

ى تدرج قتراض المتكبدة األخر جميع تكاليف اإلإن منه أو للبيع، تتم رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات المعنية.  المنشود
ى قتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول علكمصاريف عند تكبدها. تتكون تكاليف اإل

 قروض.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 الموجودات غير الملموسة والشهرة
ستحوذ لمبالتكلفة. وتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة ا بصورة منفصلة تقاس مبدئيا   ستحوذ عليهاالموجودات غير الملموسة الم

ات غير ودالموج يتم إدراجالمبدئي  الحقا  لإلعتراف. ستحواذهي القيمة العادلة كما في تاريخ اإلفي حالة دمج األعمال  عليها
منتجة الموجودات غير الملموسة الإن نخفاض في القيمة متراكمة. إئر أي إطفاء متراكـم وأية خسا مطروحا  منها الملموسة بالتكلفة

و الخسارة الموحد بيان الربح أضمن  النفقات ذات الصلةويتم إظهار ال يتم رسملتها تطوير المرسملة، ستثناء تكاليف الإداخليا ، ب
 في السنة التي تم تكبد النفقات فيها. 

خفاض ناإليتم مراجعتها لفحص االقتصادية و دة على مدى أعمارها اإلنتاجية تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحد
نخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء إحتمال إفي القيمة في أي وقت يظهر فيه دليل على 

التغيرات في األعمار اإلنتاجية المقدرة إن للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة مالية. 
فترة أو طريقة اإلطفاء، الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الموجودات تحتسب بتعديل أو الطريقة المتوقعة إل

عتراف بمصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة محددة في التقديرات المحاسبية. يتم اإل أيهما أنسب، وتعامل كتغيرات
 المصروفات المالئم لطبيعة الموجودات غير الملموسة.بند  تحتبيان الربح أو الخسارة الموحد  ضمناألعمار 

 األبحاث والتطوير
عتراف إلاكتساب معرفة أو فهم علمي أو فني جديدين يتم إالنفقات المتكبدة على أنشطة األبحاث التي يتم إجراؤها بغرض إن 
 الربح أو الخسارة عند تكبدها. ضمنبها 

أو تصميم إلنتاج منتجات وأساليب جديدة أو محسنة على نحو كبير. تتم رسملة نفقات التطوير  خطةتتضمن أنشطة التطوير 
الناحية من الناحية الفنية و  فقط لو كان باإلمكان قياس تكاليف التطوير بصورة موثوق بها ويكون المنتج أو األسلوب مجديا  

ستخدام أو ا  لمصادر الكافية إلكمال التطوير و لمجموعة ولديها االتجارية ومن المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية وترغب ا
. تتضمن النفقات المتكبدة تكلفة المواد والعمالة المباشرة وتكاليف الصيانة والترميم التي تنسب بصورة مباشرة إلى صلبيع األ

 من بيانضبنفقات التطوير األخرى  قتراض المرسملة. يتم االعترافتكاليف اإلباإلضافة إلى  للغرض المنشود منه صلإعداد األ
 متراكمة نخفاضإاإلطفاء المجمع وأية خسائر  مطروحا  منهاالربح أو الخسارة عند تكبدها. تقاس نفقات التطوير المرسملة بالتكلفة 

 في القيمة.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة( الموجودات غير الملموسة والشهرة

 حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء
ستخدام جزء من سعة كابل اإلرسال البري أو البحري الممنوح لفترة ثابتة. يتم إترتبط حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء بحق 

 صلستخدام جزء محدد من األإعندما يكون للمجموعة الحق المحدد غير القابل لإللغاء ب أصلبهذه الحقوق بالتكلفة كعتراف اإل
ن هي الجزء األكبر م حق اإلستخدامالمتعلق به ويكون عادة ألياف بصرية أو نطاق ترددي مخصص بطول الموجة وتكون مدة 

وقعة أو فترة ستخدام المتالمتعلق به. يتم إطفاء الحقوق على أساس مبدأ القسط الثابت على مدى فترة اإل صلالعمر اإلنتاجي لأل
 سنة، أيهما أقصر. 15إلى  10العقد التي تتراوح بين 

الت آلقيد التنفيذ المرتبطة بحقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء يتم عرضها بشكل مبدئي كجزء من العقارات واإن اإلنشاءات 
عندما تنتهي النشاطات الرئيسية لتجهيز اإلنشاء أو التركيب لحقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء وتصبح جاهزة  .والمعدات

حق اإلستخدام من العقارات واآلالت والمعدات إلى الموجودات غير  يتم نقلفإنه  لإلستخدام التشغيلي المطلوب وتعد مكتملة،
 الملموسة.   

 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها إما محددة أو غير محددة.يتم تقييم 

 الشهرة
تمثل الشهرة التكلفة الزائدة لإلستحواذ عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشركة المستثمر بها في تاريخ اإلستحواذ 

 والتي لم يتم تخصيصها ألي من الموجودات.

ة أو على في المجموع مولدة للنقداألعمال يجب أن يتم من تاريخ اإلستحواذ توزيعها على كل وحدة  دمجحينما ُتكتسب شهرة من 
بغض النظر عن ماإذا كانت الموجودات أو المطلوبات  الدمجوالتي من المتوقع أن تستفيد من  مولدة للنقدمجموعة وحدات 
 ات أو مجموعة الوحدات.لتلك الوحد تخصيصهاللمجموعة قد تّم 

 سيتم توزيعه من الشهرة لكل وحدة أو مجموعة الوحدات: ماإن 

  لغايات اإلدارة الداخلية؛ و تم من خالله مراجعة الشهرةيضمن المجموعة والتي يمثل أقل مستوى 
  (8م )الدولي للتقارير المالية رقوال يعد أكبر من القطاع المتواجد في قطاعات المجموعة التشغيلية كما هو محدد وفقا  للمعيار، 

 القطاعات التشغيلية. 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة( الموجودات غير الملموسة والشهرة

 الشهرة )تتمة(
 ستثناء الشهرة:إالملموسة للمجموعة، بفيما يلي ملخص لألعمار اإلنتاجية وطرق إطفاء الموجودات غير 

 إستثمارات عقارية
اإلستثمارات العقارية هي إستثمارات يتم االحتفاظ بها إما لجني إيراد إيجار أو للزيادة الرأسمالية أو لكال الغرضين ولكنها إن 

تقاس   توفير بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية.ليست للبيع في إطار األعمال اإلعتيادية أو اإلستخدام في إنتاج أو 
 بعد .اإلستثمارات العقارية مبدئيا  بالتكلفة. تتضمن التكلفة النفقات التي تنسب بصورة مباشرة إلى إقتناء اإلستثمار العقاري 

هالك حتساب اإليتم إهالك واإلطفاء المتراكم. يتم تسجيلها بالتكلفة مطروحا  منها اإل اإلعتراف المبدئي باإلستثمارات العقارية
   سنة. 20بـ واإلطفاء لإلستثمارات العقارية بإستخدام طريقة القسط الثابت على األعمار اإلنتاجية للموجودات المقدرة 

ي تاريخ إعادة ف على أنها عقارات وآالت ومعدات تصبح قيمتها العادلة كإعادة تصنيفها العقارية عند تغيير إستخدام اإلستثمارات
 .الالحقةلطريقة المحاسبة التصنيف بمثابة التكلفة 

 سنة. 20بـ يتم إهالك اإلستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت بإستخدام العمر اإلنتاجي المقدر 

ائمة وعدم اإلستثمار العقاري بصورة د خدامتالتوقف عن إسيلغى اإلعتراف باإلستثمارات العقارية عندما يتم إما إستبعادها أو عند 
إلستثمار العقاري ا إستبعاد أو توقف إستخدام أو خسائر من أرباحأية ب يتم اإلعتراف توقع منافع إقتصادية مستقبلية من إستبعاده.

 .التي يتم فيها إستبعاده أو توقف إستخدامهلسنة لبيان الربح أو الخسارة الموحد ضمن 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 قياس القيمة العادلة
أو للمطلوب عند القياس المبدئي أو عند تاريخ كل  صلوالقياس، تقوم المجوعة بتحديد القيمة العادلة لأل اإلفصاحلغايات إن 

ين أو دفعه للتنازل عن مطلوب في معاملة نظامية بين المشارك أصلالقيمة العادلة هي السعر الذي يمكن إستالمه لبيع إن تقرير. 
وب، تأخذ أو تحويل مطل أصلاألساس اإلفتراضي لقياس القيمة العادلة لمعاملة بيع  يخ القياس األصلي. إنفي السوق في تار 

 محّلها داخل: 

  أو المطلوبات، أوالسوق الرئيسي للموجودات 
 .عند غياب سوق رئيسي، تدخل في السوق األكثر تنافسية  للموجودات أو المطلوبات 

على اإلفتراضات  ا  ءمطلوب بنالأو  صلألال بد أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر تنافسية  متاحا  للمجموعة. تقاس القيمة العادلة ل
 تحقيقل، على إفتراض أن المشاركين في السوق يعملون وجودأو م أصلالتي قد يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير 

 .لهم أفضل منفعة إقتصادية

غير مالي إمكانيات المشاركين في السوق لتوليد منافع إقتصادية من خالل  صلقياس القيمة العادلة أل يؤخذ بعين اإلعتبار عند
للحد األعلى و بأفضل صورة ممكنة أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق الذي قد يستخدمه للحد األعلى  صلإستخدام األ

 وبأفضل صورة ممكنة.

ر الحد ر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، حيث توفّ تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفّ 
 خدام المدخالت التي اليمكنتاألعلى إلستخدام المدخالت ذات الصلة التي من الممكن مالحظتها، كما وتوفر الحد األدنى من إس

 مالحظتها .  

يتم تصنيفها  ،الموحدة في البيانات المالية التي سيتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها والمطلوباتجميع الموجودات إن 
تي تم وصفها لحسب التدرج في القيمة العادلة بناءا  على أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة في مجملها، وا

 على النحو التالي:

تحويالت بين مستويات التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيفات )بناءا  على على أقل مستوى من  إذا حدث مافيالمجموعة  تحدد
بها  للموجودات والمطلوبات التي يتم اإلعتراف المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة في مجملها( في نهاية كل تاريخ تقرير

 .الموحدة ةمتكرر في البيانات المالي على نحو وذلك

 

 

 

 مماثلة.لة(  في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات )غير المعدّ  المدرجةاألسعار  : 1المستوى 
تقنيات التقييم ألقل مســــــتوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة  والتي يمكن مالحظتها  بصــــــورة  :  2المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة.
تقنيات التقييم ألقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة  والتي ال يمكن مالحظتها  بصورة  : 3المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 األدوات المالية 

 الموجودات المالية غير المشتقة (أ)
بما رى )جميع الموجودات المالية األخإن تعترف المجموعة مبدئيا  بالقروض والذمم المدينة والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. 

اريخ الذي في تاريخ التداول وهو الت عتراف بها مبدئيا  اإلبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( يتم  المحددةالموجودات  فيها
 في االشروط التعاقدية لألداة.  موعة طرفا  تصبح فيه المج

أو عند  المالي صلالمالي عند انتهاء الحق التعاقدي في إستالم التدفقات النقدية من األ صلتلغي  المجموعة اإلعتراف باأل
خاطر مالي في معاملة يتم فيها تحويل معظم العوائد والم أصلقيامها بتحويل الحقوق في إستالم التدفقات النقدية التعاقدية من 

انب من ج إسترجاعهتم إنشائه أو  الذيل المالي المحوّ  صلبأية منفعة في األعتراف اإلالمالي. يتم  صلالهامة لملكية األ
 أو مطلوب منفصل. أصلالمجموعة ك

عندما  وحصرا   فقط الموحد في المبلغ في بيان المركز المالييتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إظهار صا
يتوفر لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ وترغب إما في السداد على أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد 

 في نفس الوقت. المطلوب

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تصنف المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة إلى الفئات التالية: موجودات
 ستثمارات متاحة للبيع.ا  وقروض وذمم مدينة و 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
جرة أو االمالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة تصنيفه على أنه محتفظ به للمت صليتم تصنيف األ

المبدئي. يتم تخصيص الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في عتراف اإلمخصص بهذه الصفة عند 
ستراتيجية إدارة إل إلى قيمتها العادلة وفقا   ستنادا  إتخاذ قرارات البيع والشراء إستثمارات والقيام باإلحالة إدارة المجموعة لمثل هذه 

عند  لموحدا الربح أو الخسارة بيان ضمنبالتكاليف المنسوبة إلى المعاملة عتراف اإلستثمار لدى المجموعة. يتم أو اإلالمخاطر 
 ضمنعليها  عتراف بالتغيراتتكبدها. يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة واإل

 .وحدالم الربح أو الخسارة بيان

 القروض والمدينون 
عتراف إلاغير مدرجة في سوق نشط. يتم  ، كما أّنهاالقروض والمدينون هي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد

يتم المبدئي تراف عاإل بعدإليها أية تكاليف متعلقة بصفة مباشرة بالمعاملة.  بالقيمة العادلة مضافا   بمثل هذه الموجودات مبدئيا  
في القيمة.  نخفاضخسائر اإل مطروحا  منها، الفّعالةستخدام طريقة معدل الفائدة إقياس القروض والمدينون بالتكلفة المطفأة ب

 .تشتمل القروض والمدينون على أرصدة لدى بنوك ونقد وحسابات مدينة ومدفوعات مقدما  
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةملخص  3/3

 )تتمة(األدوات المالية 

 )تتمة( الموجودات المالية غير المشتقة )أ(

 ونقدبنوك  أرصدة لدى
جل عالية ستثمارات أخرى قصيرة األا  بنوك والنقد على نقد بالصندوق وودائع تحت الطلب وودائع مستدعاة و تشتمل األرصدة لدى 

 مبلغ نقدي معلوم وهي تخضع إلى مخاطر تغييرات غير هامة في القيمة.السيولة جاهزة للتحويل إلى 

 على نقد بالصندوق وودائع مستدعاة وودائع تحت الطلب ذات وشبه النقديشتمل النقد  ،ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد
 فترات استحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر.

 أخرى و  مدينة ذمم تجارية
 التي لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير المدرجة في سوق  األخرى والمدفوعات مقدما  و المدينة الذمم التجارية يتم تصنيف 

لفة المطفأة ذلك بالتك بعدبالقيمة العادلة وتقاس  نشط على أنها "قروض ومدينون". يتم االعتراف بالقروض والمدينون مبدئيا  
 نخفاض في القيمة.خسارة اإلمطروحا  منها  ةالستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّ إب

و الخسارة الموحد بيان الربح أ ضمنسترداد المقدرة تم وضعها للمبالغ غير القابلة لإلبالمخصصات المناسبة التي يعتراف اإليتم 
ن القيمة بي . يقاس المخصص المكون على أنه الفرق صلعندما يكون هناك دليل موضوعي على أنه قد انخفضت قيمة ذلك األ

 المبدئي.عتراف اإلعند  ا  ومحتسب الفّعالةدرة مخصومة بمعدل الفائدة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقّ  صلالدفترية لأل

 ستثمارات متاحة للبيعإ
ستثمارات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع أو ال يتم تصنيفها في أي اإلإن 

 ضافا  إليهامبالموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئيا  بالقيمة العادلة عتراف اإلمن فئات الموجودات المالية المذكورة أعاله. يتم 
رباح ستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع إدراج األالمبدئي يعاد قياس اإلعتراف اإل بعدالتكاليف المباشرة المتعلقة بها. 

حتياطي حقوق ملكية تحت بنود الدخل الشامل إوالخسائر الناتجة من إعادة القياس مباشرة كبند منفصل في حقوق الملكية ك
 نخفضت قيمته عندها وفي ذلك الوقت يتم إدراج الربح أوإستثمار أو تحصيله أو يحدد على أنه قد إلى أن يتم بيع اال األخرى 

د المكتسبة من الفوائ تدرجبيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة.  ضمنعنها سابقا  ضمن حقوق الملكية  لمعلنالخسارة التراكمية ا
ح أو الخسارة بيان الرب ضمنستثمارات . تدرج األرباح الموزعة من اإلالفّعالة ستخدام معدل الفائدةإستثمارات كإيرادات فوائد باإل

 بجميع مشتريات ومبيعاتعتراف اإلستالم األرباح الموزعة. يتم إالحق في  نشوءالموحد "كإيرادات أرباح موزعة" وذلك عند 
 العقد. ستثمارية أو تخرج فيه منعقد األداة اإلستثمار بالطريقة العادية في التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا  في اإل

بصورة نشطة في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى سعر العرض المسجل عند  مدرجةستثمارات يتم تحديد القيمة العادلة إل
ستخدام إادلة بقيمة العستثمارات التي ال توجد لها أسواق نشطة يتم تحديد الإقفال األعمال في نهاية السنة المالية. بالنسبة لإل

الية ألدوات مالية ، والرجوع للقيمة السوقية الحتجاري بحتعلى أساس تقنيات التقييم. تشمل هذه التقنيات الصفقات المنفذة حديثا  
تحدد  ستثمارية،ستثمارات في الصناديق اإلماذج التقييم األخرى. بالنسبة لإلأخرى مماثلة تماما ، وتحليل التدفقات النقدية أو ن

 ستنادا  على صافي قيمة الموجودات المقدمة من قبل مدراء الصناديق.إقيمتها العادلة 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة(األدوات المالية 

 )تتمة( الموجودات المالية غير المشتقة )أ(

 )تتمة( ستثمارات متاحة للبيعإ
 يمكن قياس ال المدرجة التيستثمارات المجموعة في األسهم غير إنظرا  للطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناتجة من بعض 

 قيمة.نخفاض في الإأية خسائر  مطروحا  منهاستثمارات بالتكلفة هذه اإل فإنه يتم إدراجبشكل موثوق،  لهاالقيمة العادلة 
مطروحا  ادلة الحالية ستثمار وقيمته العالفرق بين تكلفة اإل يتم تحويل هستثمارات المتاحة للبيع، فإنأحد اإل نخفاض قيمةإفي حالة 

بيان الربح أو الخسارة الموحد، من حقوق الملكية إلى بيان الربح أو  ضمنبها عتراف اإلنخفاض في القيمة سبق إأية خسارة  منه
المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد والمتعلقة بأدوات  في القيمة نخفاضائر اإلوحد. الحقا  ال يتم عكس خسالخسارة الم

دوات الدين من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد إذا أمكن ربط أل القيمة نخفاض في. يتم عكس خسائر اإلحقوق الملكية
ربح أو الخسارة بيان ال القيمة ضمن نخفاض فيبخسارة اإلعتراف اإلينشأ بعد أن تم  بحدثالزيادة في القيمة العادلة لألداة المالية 

 الموحد.
ان الربح أو الخسارة بي ضمنباألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا  في حقوق الملكية عتراف اإلستثمار يتم ستبعاد اإلإعند 

 الموحد.

 عتراف بالموجودات المالية إلغاء اإل
الحال( في  حسبما يقتضيهمالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة،  أصلمالي )أو جزء من  أصلبعتراف اإليلغى 

 أي من الحاالت التالية:
 أو ؛ستالم تدفقات نقدية من الموجوداتإنتهاء الحقوق التعاقدية في إ 
 ف ثالث كاملة ودون تأخير كبير إلى طر ستالم تدفقات نقدية من الموجودات، ولكنها تتعهد بدفعها إحتفاظ المجموعة بحقها في إ

 بموجب "ترتيبات للتمرير"، أو
  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات و )أ( إما أن تكون قد قامت فعليا  بتحويل كافة مخاطر

 حتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة علىومنافع الموجودات أو )ب( لم تقم فعليا  بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو اإل
 الموجودات.

 لموجودات المالية ل التحصيل نخفاض القيمة وعدم قابليةإ
في نهاية كل فترة تقرير يتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات 

حديد بيان الربح أو الخسارة الموحد. يتم ت ضمننخفاض قيمة الموجودات إبخسارة عتراف اإلالمالية. في حالة وجود دليل كهذا يتم 
 االنخفاض في القيمة كما يلي:

سارة ة خمطروحا  منه أينخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، يكون اإل (أ)
 بيان الربح أو الخسارة الموحد. ضمنأدرجت سابقا   في القيمة نخفاضإ

بلية نخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقجودات المدرجة بالتكلفة، يكون اإلبالنسبة للمو  (ب)
 مالي مماثل. أصلمخصومة بمعدل السوق الحالي للعائد من 

ية نخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقديكون اإلمدرجة بالتكلفة المطفأة، بالنسبة للموجودات ال (ج)
 األصلي. الفّعالةالمستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 المطلوبات المالية غير المشتقة (ب)
عتراف بجميع باألوراق المالية المدينة المصدرة والمطلوبات الثانوية في التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم اإل مبدئيا   تعترف المجموعة

 ألداة.في النصوص التعاقدية ل في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا   المطلوبات األخرى مبدئيا  
 سهيالت وحسابات تجارية دائنة ومستحقات.وت تتضمن المطلوبات المالية غير المشتقة قروضا  

 القروض والتسهيالت
اشرة إلى المعاملة. التكاليف المنسوبة بصورة مب مطروحا  منهايتم االعتراف مبدئيا  بالقروض والسلف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم 

بالتكلفة  ساط المستحقةاألقإن . الةقة الفائدة الفعّ ستخدام طريإاالعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والسلف بالتكلفة المطفأة ب بعد
 خالل سنة واحدة يتم إظهارها كمطلوبات متداولة. المطفأة

ملية بالمطلوبات، وكذلك من خالل ععتراف اإلبيان الربح أو الخسارة الموحد عند إلغاء  ضمنيتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 
 ستثناء تلك المؤهلة للرسملة.إكمصروفات عند تكبدها بف الفوائد اإلطفاء. يتم تحميل تكالي

 أخرى و تجارية دائنة ذمم 
عتراف بالمطلوبات على أنها المبالغ التي يجب دفعها في المستقبل مقابل الخدمات المؤداة أو عند تحويل المخاطر والحوافز يتم اإل

 المورد.المصاحبة للبضائع للمجموعة سواء أصدرت عنها فاتورة أم لم تصدر من 

 عتراف بالمطلوبات المالية إلغاء اإل
ب آخر مالي حالي بمطلو  لتزام. عندما يستبدل مطلوبا  بالمطلوب المالي في حالة سداد أو إلغاء أو انتهاء مدة اإلعتراف اإليلغى 

ستبدال ذا اإليعامل هى شروط مطلوب حالي، من نفس المقرض بشروط مختلفة بصورة كبيرة أو عندما يتم إجراء تعديل جوهري عل
لصلة بالفرق في القيم الدفترية ذات اعتراف اإلعتراف بمطلوب جديد. يتم اإلعتراف بالمطلوب الحالي و أو التعديل كإلغاء لإل

 بيان الربح أو الخسارة الموحد. ضمن

 رأس المال (ج)
 األسهم العادية

وأسهم الحقوق المصدرة خالل السنة كإضافات على رأس  يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم إظهار األسهم المجانية
أية عالوة إصدار على إصدار  إن المال. يتم خصم إصدار األسهم المجانية كخصم من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة.

 المحلية. القانونيةللمتطلبات  أسهم الحقوق تتم المحاسبة عنها وفقا  

 ية لرأس المالاألرباح الموزعة على األسهم العاد
عتماد تلك إ ة خالل الفترة التي يتم فيها  باألرباح الموزعة لمساهمي المجموعة كمطلوبات في البيانات المالية الموحدعتراف اإليتم 

لمالية بعد تاريخ التقرير للبيانات ا تم إعتمادهايتم التعامل مع األرباح الموزعة للسنة التي التوزيعات من جانب المساهمين. 
  .الموحدة كحدث الحق لتاريخ التقرير
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة(األدوات المالية 

 مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط (د)
الربح أو  نيامن بضبالتكاليف المنسوبة للمعاملة عتراف اإلبمشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة ويتم  مبدئيا   عترافيتم اإل
ليها حسب بالتغيرات ععتراف اإلالمبدئي تقاس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم  الحقا  لإلعترافعند تكبدها.  الموحد الخسارة

الوصف الوارد أدناه لتلك المشتقات المالية المخصصة للتحوط من التدفقات النقدية بينما يتم تحميل التغيرات في القيمة العادلة 
 .الموحد الربح أو الخسارة ضمن بيانكتحوط للتدفقات النقدية مباشرة  المحددةللمشتقات المالية غير 

 تصنيف التحوطات كالتالي: ألغراض محاسبة التحوط يتم

 باط مؤكد أو ارت تحوطات القيمة العادلة عند التحوط من التعرض لتغيرات في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات معترف بها
 ستثناء ما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية(؛ أوإغير معترف به )ب

  تحوطات التدفقات النقدية عند التحوط من التعرض لتغيرات في التدفقات النقدية التي تكون إما بسبب خطر معين يرتبط بموجودات
رف رتباط مؤكد غير معتإلية أو خطر العمالت األجنبية في حتمامعاملة متوقعة بدرجة عالية من اإلأو مطلوبات معترف بها أو 

 به.
بة التحوط طبيق محاسوم المجموعة رسميا  بتحديد وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب المجموعة في تعند بدء عالقة التحوط تق

 ستراتيجية إدارة المخاطر من الدخول في معاملة التحوط. ا  عليها وهدف و 

لمجموعة قيام ايشمل التوثيق تحديد أداة التحوط، والبند أو المعاملة المتحوط منهما، وطبيعة المخاطر المتحوط منها، وكيفية 
بتقييم فعالية أدوات التحوط لمقابلة التعرض للتغيرات في القيمة العادلة للمعاملة المتحوط منها أو التدفقات النقدية المتعلقة 
بالمخاطر المتحوط منها. يتوقع أن تكون هذه التحوطات عالية الفعالية في تحقيق تعديالت تعويضية في القيمة العادلة أو 

 تعلقة بها.ستمرار فعاليتها العالية طوال فترات التقارير المالية المإنقدية ويتم تقييم التحوطات بصورة مستمرة لضمان التدفقات ال
 تعامل التحوطات التي تحقق معايير محاسبة التحوط على النحو التالي:

 تحوطات القيمة العادلة
عادلة الربح أو الخسارة الموحد. يسجل التغير في القيمة ال ضمن بيان لقيمة العادلة لمشتقات التحوطبالتغير في اعتراف اإليتم 

 ضمنبه أيضا   عترافاإلللبند المتحوط منه المنسوب إلى الخطر المتحوط منه كجزء من القيمة الدفترية للبند المتحوط منه ويتم 
 بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 تحوطات التدفقات النقدية
ما دخل شامل آخر ويتم أخذه مباشرة إلى حقوق الملكية بينبند الفّعال من الربح أو الخسارة من أداة التحوط كيتم االعتراف بالجزء 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد. ضمنيتم االعتراف بأي جزء غير فّعال مباشرة 

ما يتعلق تقلبات أسعار الفائدة فيتستخدم المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط من تعرضها للمخاطر المرتبطة أساسا  ب
عتراف اإليتم و  ،بالفائدة المحملة على القروض والتسهيالت لديها. تدرج هذه العقود في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة

ترف دخل شامل آخر و يعبند باألرباح أو الخسائر الناتجة من عقود تبادل أسعار الفائدة والمؤهلة لمحاسبة التحوط على أنها 
 بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما تؤثر المعاملة المغطاة على الربح أو الخسارة.  ضمنبها الحقا  
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة(األدوات المالية 

 )تتمة(مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط  )د(

 )تتمة( تحوطات التدفقات النقدية
تستخدم المجموعة عقود تبادل العمالت وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة للتحوط من تعرضها للمخاطر المرتبطة بتقلبات 

معدالت فائدة ال يتم تخصيصها كتحوط. تدرج عقود تبادل العمالت  تبادلكما أن لدى المجموعة عقود  ،أسعار العمالت األجنبية
الفائدة غير المخصصة كتحوط في بيان المركز المالي الموحد  تبادلوعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود تبادالت 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد.  ضمنبأية أرباح أو خسائر تنشأ الحقا  في القيمة العادلة عتراف اإلبالقيمة العادلة ويتم 

تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل العمالت وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة بالرجوع إلى معدالت صرف األداة الحالية 
 مماثلة. تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق لعقود التبادل.  صفاتلعقود ذات 

تظهر المشتقات المضمنة مع العقد الذي يشملها في بيان المركز المالي الموحد وهو ما يمثل عرضا  مالئما  للتدفقات النقدية 
 المستقبلية الكلية لألداة المالية في مجملها. 

ا إلى أجزاء م فصلهالة يتم تصنيفها كأدوات متداولة أو غير متداولة أو يتأدوات المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط فعّ إن 
 المتعاقد عليها(. األساسية والظروف )مثال: التدفقات النقدية الحقائقعلى تقييم  ا  متداولة وغير متداولة بناء

  التقرير شهر بعد تاريخ 12قتصادي )وال تقوم بتطبيق محاسبة التحوط( لفترة تتجاوز إعندما تحتفظ المجموعة بالمشتقات كتحوط ،
 .ألساسيةاالمشتقات على أنها غير متداولة )أو تفصل إلى أجزاء متداولة وغير متداولة( طبقا  لتصنيف األداة  فإنه يتم تصنيف هذه

 .المشتقات المضمنة غير المرتبطة تماما بالعقد الذي يتضمنها يتم تصنيفها طبقا  للتدفقات النقدية المضمنة في العقد 
  ّاألساسيةداة الة، يتم تصنيفها طبقا  لتصنيف األلتي هي بالفعل أدوات تحوط فعّ الة، واأدوات المشتقات المصنفة كأدوات تحوط فع 

 موثوق به. توزيعالمتحوط منها. يتم فصل األداة المشتقة إلى جزء متداول وجزء غير متداول فقط إذا أمكن عمل 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (ه)
وضة بالسوق أو األسعار المعر  المدرجةفي أسواق نشطة بالرجوع إلى األسعار  المدرجةيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 

ستخدام إفي سوق نشطة تحدد القيمة العادلة ب المدرجةأي تكاليف للمعاملة. بالنسبة لألدوات المالية غير  طرحمن التجار بدون 
ي السوق، أو الرجوع ف على أساس تجاري بحتيثا  ستخدام الصفقات التي تمت حدإتقنيات التقييم المناسبة. تشمل هذه التقنيات 

إلى أسعار سوقية حالية ألداة مالية أخرى مماثلة بشكل كبير، أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة، أو نماذج تقييم أخرى. يبين 
 من التفاصيل حول كيفية قياسها. تحليال  للقيم العادلة لألدوات المالية ومزيدا   (34)اإليضاح رقم 

 مقاصة األدوات المالية
ذا كان إ يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط وحصرا  

هناك حق قانوني حالي قابل للتطبيق لتسوية المبالغ المعترف بها وأنه تتوفر الرغبة في التسوية على أساس  الصافي أو أن 
 ق الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوقت.تحق
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 العائدات على السهم
تعرض المجموعة بيانات العائدات األساسية والمخففة للسهم ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم الربح أو 
الخسارة المنسوبة للمساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تحديد 
العائد المخفف للسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ألثر التخفيف 

ألسهم العادية المخففة المحتملة والتي تشتمل على أوراق نقدية قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، بالنسبة لجميع ا
 إن وجدت.

ات العائدات األساسية بيانغير قابل للتخفيف، فإّن  أوراق نقدية قابلة للتحويل أينما كان األثر المحتمل للخيارت المتوفرة لتحويل
 ها بنفس المبلغ.يتم عرض والمخففة للسهم

 مخزون 
 يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. 

تستند تكلفة المخزون إلى مبدأ متوسط التكلفة المرجح وهي تتضمن المصروفات التي يتم تكبدها في سبيل اقتناء مواد المخزون 
 . وترتيبه ه الحاليإلى موقع نقلهوالتكاليف األخرى المتكبدة في 

 . ستبعاداإل ام عمليةإلتمأي تكاليف أخرى متوقع تكبدها  همنمطروحا  تستند صافي القيمة القابلة للتحقق على سعر البيع المقدر 

 المخصصات
لتزام ضمني نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن إلتزام قانوني أو مخصصات عندما يكون لدى المجموعة إيتم االعتراف بال

لتقرير لتزام في تاريخ اسداد اإل على لتزام. تقاس المخصصات بتقدير المصروفات المطلوبةالمجموعة سداد ذلك اإليطلب من 
 .الحالية عندما يكون األثر جوهريا   للحصول على القيمةويتم خصمها 

 إلتزامات التفكيك
 نتيجة أحداث سابقة، ومن المحتمل أن تؤدي إلىتعترف المجموعة بإلتزامات التفكيك عند وجود إلتزام قانوني أو إلتزام ضمني 

 تدفق للموارد لتسوية اإللتزام، ويمكن تقَييم اإللتزام بشكل موثوق به.

اإلعتراف المبدئي  أخرى. عند وموجوداتتحتسب المجموعة مخصص بقيمة التكاليف المستقبلية المتعلقة بتكاليف تفكيك الشبكة 
ة المعنية ستخدام معدل الخصم للتدفقات النقدية عن طريق زيادة قيمة الشبكإة للتكاليف المتوقعة بباإللتزام، يتم رسملة القيمة الحالي

 والموجودات األخرى إلى الحد المتكبد نتيجة التطوير والبناء.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة( المخصصات
دخال تعديل على يالتعامل مع التغيتم  رات في توقيت وتكلفة التفكيك بأثر مستقبلي عن طريق إدراج تعديل على المخصص وا 

 تاأي تخفيض في إلتزامات التفكيك أو اإللتزامات المتعلقة بها، وبالتالي، أي تخفيض في الموجودإن . ى الشبكة والموجودات األخر 
 منض. إذا حدث ذلك، يتم إدراج أي زيادة عن القيمة الدفترية صلز القيمة الدفترية لألبالمخصص، ال يجب أن يتجاو  ةالمتعلق

 الخسارة الموحد. وأبيان الربح 

ن اإلعتبار ما إذا ، تأخذ المجموعة بعياتإذا نتج عن تغير التقدير زيادة في إلتزام التفكيك وبالتالي زيادة القيمة الدفترية للموجود
لمراجعة رة اإنخفاض القيمة. إذا كانت القيمة المقدّ  فحصككل، وفي هذه الحالة يتم  لألصلالقيمة كان ذلك مؤشر إلنخفاض 
لزيادة مباشرة يتم إدراج قيمة ا فإنه ،لإلستردادالقيمة القابلة  تتجاوزمنهما مخصص التفكيك  مطروحا  للشبكة والموجودات األخرى 

 المصروفات. ضمن

إلتزامات التفكيك نتيجة التغير في القيمة الحالية على أساس معدل الخصم الذي يعكس تقييم السوق مع مرور الوقت، يتم زيادة 
ة الموحد خسار لبيان الربح وا ضمنباإلنخفاض الدوري في معدل الخصم  الحالي والمخاطر المتعلقة باإللتزام. يتم اإلعتراف

 كمصروف تمويل.

 مطلوباتبالضرائب المؤجلة والتي تتعلق بالفرق المؤقت المتعلق بإلتزام التفكيك وال تعترف  موجوداتال تعترف المجموعة ببند 
 .الموجودات بتفكيك الضرائب المؤجلة فيما يتعلق بالفرق المؤقت المتعلق

 نهاية خدمة الموظفين منافع
 مدةطول و الراتب األخير للموظف  أساس على عادة   نفعةالم تستحق. لموظفيها الخدمة نهاية نافعلم مخصصا   المجموعة تحتسب
. ةخدمت نهاءإ أو الموظف ستقالةإ عند وتدفع العمل قانون نصوص ل وفقا   محسوبة الخدمة فترة من دنىاأل حدال تمامإبشرط  الخدمة

 . الخدمة فترة مدى على يتم إحتساب التكاليف المتوقعة لمكافأة نهاية الخدمة

 نهاية الخدمة األخرى  نافعصندوق التقاعد وم
 طريقة ستعمالإب مةمنتظ كتواريةإ تقديرات على ا  بناء تحديدها يتم للمجموعة المحددة نافعبالم المتعلقة التقاعد صندوق  تكاليفإن 
 السنوية الزيادة ةونسب الخطة لموجودات المتوقعة والفوائد الخصم بنسبة المتعلقة فتراضاتاإل تطبيق مع المتوقعة االئتمان وحدة

 .نافعللم المتوقعة

ع المستقبلية ر مبلغ المنافيتم إحتساب صافي إلتزام المجموعة في خطط المنافع المحددة بصورة منفصلة لكل خطة عن طريق تقدي
 خطة.القيمة العادلة ألية موجودات لل وطرحكتسبها الموظفون في الفترة الحالية والفترات السابقة وخصم ذلك المبلغ التي إ

 
 

 
 
 
 



 
 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

- 44 - 

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 )تتمة( منافع الموظفين

 )تتمة( نهاية الخدمة األخرى  نافعصندوق التقاعد وم
دما ينتج عن عنستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. إكتواري بإمن جانب خبير  المنافع المحددة سنويا   مطلوباتيتم إحتساب 

اإلحتساب موجودات محتملة للمجموعة تنحصر قيمة الموجودات المعترف بها على القيمة الحالية للمنافع االقتصادية المتاحة 
حالية للمنافع حتساب القيمة الشتراكات المستقبلية في الخطة. إلفي شكل أي مبلغ مسترد من الخطة أو عمليات تخفيضات في اإل

 أخذ الحد األدنى من متطلبات التمويل في اإلعتبار.قتصادية يتم اإل

ة كتوارية، والعائد على موجودات الخطإعادة قياس صافي مطلوبات المنافع المحددة والذي يشتمل على المكاسب والخسائر اإلإن 
. األخرى لشامل الدخل ا بنودضمن عتراف بها مباشرة وجد، باستبعاد الفائدة(، يتم اإل )مع إستبعاد الفائدة( وأثر سقف الموجود )إن

قياس ستخدام معدل الخصم لالخطة للفترة بإ تحدد المجموعة صافي مصروف )إيراد( الفائدة على صافي المطلوبات )الموجودات(
أية  بارن اإلعتيمع األخذ بعلتزام المنفعة المحدد في بداية السنة على صافي المطلوبات )الموجودات( المنفعة المحددة آنذاك إ
اف شتراكات ومدفوعات المنافع. يتم االعتر ( المنفعة المحددة خالل الفترة نتيجة لإلالموجودات) اتيرات في صافي المطلوبتغ

 بيان الربح أو الخسارة الموحد. ضمنبصافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة 

عند تقليص الخطة فإن التغير الناتج عن ذلك على المنافع المتعلقة بخدمة سابقة أو الربح أو عندما يتم تغيير منافع الخطة أو 
وخسائر  . تعترف المجموعة بمكاسبالموحد الربح أو الخسارة بيانضمن بها مباشرة اإلعتراف الخسارة الناتجة عن التقليص يتم 

  عن تسوية خطة منافع محددة عند حدوث التسوية.

بالموظفين القطريين تقوم الشركة بدفع مساهمات إلى هيئة التقاعد والمعاشات القطرية كنسبة مئوية من رواتب فيما يتعلق 
حصة الشركة من المساهمات في هذه البرامج وهي برامج مساهمة إن المتعلق بالتقاعد والمعاشات. لشروط القانون  الموظفين وفقا  

 منافع الموظفين يتم تحميلها على بيان الربح أو الخسارة الموحد. -( 19محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

 نقدا   والمسددة أسهم إلى المستندة المعامالت
تقوم المجموعة بتقديم حوافز طويلة األجل بما يعادل قيمة األسهم )"المنفعة"( لموظفيها. يستند إستحقاق هذه المنافع على أداء 

تتعلق بتحقيق شروط معينة )"شروط المنح"( وفق خطة موثقة تستحق الدفع عند نهاية فترة المنح و الفرد واألداء الكلي للمجموعة، 
ص بهذه المنافع لتزام الخاتعترف المجموعة بشكل تناسبي باإل حيث المنفعة مرتبطة بسعر سهم المجموعة، إن )"تاريخ التنفيذ"(.

 على مدى فترة المنح من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد، إلى أن يصبح الموظفون مستحقون للمنفعة بصورة غير مشروطة.

الل كل تقرير مالي ويتم االعتراف بأية تغييرات في القيمة العادلة للمنفعة من خلتزام في تاريخ م إعادة تقييم القيمة العادلة لإلتت
 بيان الربح أو الخسارة الموحد.

إلى سعر سهم  دا  ستناإتاريخ التنفيذ. يتم تحديد مبلغ السداد النقدي في سداده بشكل نقدي  لتزام عندعتراف باإليتم إلغاء اإل
 .دلتزام من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحباإلعتراف اإلالمنح يتم إلغاء  اإلخالل بشروطالمجموعة في تاريخ التنفيذ. عند 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

 المعامالت بعمالت أجنبية
البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة من  بتحديد عملتها الوظيفية ويتم قياس المجموعة شركاتكل شركة من  ومتق

وعة من جانب كل شركة من شركات المجم األجنبية بالعمالتستخدام العملة الوظيفية. يتم تسجيل المعامالت إشركات المجموعة ب
ة المدرجة وبات النقديتتم إعادة تحويل الموجودات والمطل. المعاملة تاريخ في السائدة تها الوظيفيةعمالبأسعار صرف  مبدئيا  

 . ماليسنة التقرير ال نهاية في السائد الوظيفية للعملةإلى العملة الوظيفية بسعر الصرف الفوري  األجنبيةبالعمالت 

 اريخو الت في السائدة صرفال أسعارستخدام إب تحويلها يتم أجنبية بعمالت التاريخية بالتكلفة قياسها يتم التي النقدية غير البنودإن 
ستخدام إب تحويلها تمي جنبيةاأل ةعملالب العادلة بالقيمة قياسها يتم التي النقدية غير البنودإن . األساسيةت المعامال افيه تمت يتال

ادة التحويل الناتجة من إع األجنبية العمالت صرف فروق بعتراف اإليتم  .العادلة القيمة تحديد تاريخ في السائدة الصرف أسعار
 لكيةأدوات حقوق م – ستثمارات متاحة للبيعإبيان الربح أو الخسارة الموحد، فيما عدا الفروق الناتجة من إعادة تحويل  ضمن

 .األخرى الدخل الشامل  ضمن بنودبها عتراف اإلوالتي يتم 

 تحويل العمليات األجنبية
، إلى الريال ستحواذمن اإليتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، بما فيها الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة 

القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية إلى الريال القطري بأسعار 
 يخ المعامالت.وار تالصرف السائدة في 

وعرضها في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية  األخرى الدخل الشامل  بنود نضمبفروق العمالت األجنبية عتراف اإليتم 
)"إحتياطي تحويل العمالت"( ضمن حقوق الملكية. برغم ذلك، لو كانت العملية األجنبية هي شركة تابعة غير مملوكة بالكامل، 

ية بالصورة ستبعاد العملية األجنبإ غير المسيطرة. عند الحقوق عندها يتم تخصيص حصة بالتناسب من فرق تحويل العمالت إلى 
بتلك  حتياطي صرف العمالت المتعلقإعادة تصنيف المبلغ المتراكم في إالهام، تتم  النفوذالتي تؤدي إلى فقدان السيطرة أو 

 ستبعاد. أو الخسارة من اإل الربحالعملية األجنبية إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد كجزء من 

السيطرة، فإن حتفاظها بإمتها في الشركة التابعة التي تتضمن عملية أجنبية مع ستبعاد جزء فقط من مساهإعند قيام المجموعة ب
لجزء من ستبعاد اإغير المسيطرة. عند قيام المجموعة بالحقوق النسبة  ذات الصلة من المبلغ المتراكم تتم إعادة نسبته إلى 

شتركة، تتم إعادة هام أو سيطرة م بنفوذنفس الوقت  حتفاظ فيلة والذي يتضمن عملية أجنبية واإلستثمارها فقط في الشركة الزميإ
 إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد. المتراكمتصنيف الجزء ذي الصلة من المبلغ 

المستقبل  في له وال محتمال   مخططا   ليس سداد البند النقدي من الذمم المدينة أو الدائنة لعملية أجنبية إستالم / عندما ال يكون 
ستثمار في وخسائر صرف العمالت األجنبية من هذا البند النقدي على أنها تشكل جزء  من صافي اإل إعتبار أرباحسيتم القريب، 

حتياطي تحويل العمالت ضمن حقوق وعرضها في إ األخرى الدخل الشامل  ضمن بنودبها عتراف اإلالعملية األجنبية ويتم 
 .الملكية
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3/3

  المالية غير الموجودات قيمة إنخفاض
ا إذا م تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة، بخالف المخزون، في تاريخ نهاية كل تقرير مالي، لتحديد

نخفاض في قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم عندها تقدير المبلغ القابل لإلسترداد كان هناك أي مؤشر على اإل
مطروحا  ة العادل ةقيمال وأستخدام القيمة قيد اإللنقد هو ل للوحدة المولدةسترداد للموجودات أو إن المبلغ القابل لإلللموجودات. 

قدرة إلى قيمتها الحالية ية المستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلقيد اإلتكاليف البيع، أيهما اعلى. عند تقييم القيمة  منها
الموجودات. خاطر الخاصة بستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس القيمة السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمبإ

ية دصغيرة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات في مجموعات اإل فحصألغراض 
من الموجودات أو مجموعات  المستلمةستخدام المستمر وهي مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية مستلمة من اإل

 الموجودات األخرى )"الوحدة المولدة للنقد"(.

القابلة  ا المقّدرةقيمهالمولدة للنقد عن للموجودات أو للوحدات ذا زادت القيمة الدفترية إنخفاض في القيمة بخسارة اإلعتراف اإليتم 
 بيان الربح أو الخسارة الموحد. ضمننخفاض في القيمة بخسائر اإلعتراف اإلسترداد. يتم لإل

قيمة الدفترية ألية لتخفيض ال أوال   توزيعهالنقد يتم ل بالواحدات المولدةنخفاض في القيمة المعترف بها فيما يتعلق خسائر اإلإن 
ناسبي. أساس تشهرة مخصصة للوحدات ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة وحدات( على 

نخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير مالي للوقوف على أية مؤشرات على يتم تقييم خسائر اإل
نخفاض في القيمة لو كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة . يتم عكس خسارة اإللم تعد موجودةنخفضت أو إرة قد أن الخسا

ودات نخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجسترداد. يتم عكس خسارة اإللتحديد المبلغ القابل لإل
نخفاض ارة إبخسعتراف اإللو لم يتم  حتى الممكن تحديدها، بالصافي من اإلهالك أو اإلطفاء، عن القيمة الدفترية التي كان من

 .في القيمة

 التقارير القطاعية
ار التشغيلي ة )"صانع القر للمجموع الرئيس التنفيذي صانع القرارإلى تتضمن نتائج القطاعات التي يتم إصدار تقارير عنها 

 .على نحو معقول توزيعهاإلى تلك التي يمكن  إضافة  الرئيسي"( البنود التي تنسب بصفة مباشرة لقطاع، 

 أحداث بعد تاريخ التقرير
صدار ال يانات المالية بيتم تعديل البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث الواقعة بين تاريخ التقرير والتاريخ الذي يتم فيه إعتماد وا 

 .قائمة في تاريخ التقريركانت األوضاع  أنعلى الموحدة، بشرط تقديم دليل 
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 إليراداتا .4

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 30.956.989 30.808.107 تصاالتإ خدمات تقديم من إيرادات
 965.383 1.422.772 تصاالتإ معدات مبيعات
 238.483 272.380 آخرين قبل من الموجودات إستخدام من إيرادات

 32.503.259 32.160.855 
 
 مصروفات التشغيل .5

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 2.746.000 2.515.274 الخارجية تصاالتاإل ورسوم مدفوعات
 2.299.825 2.184.928 أخرى رسوم رسوم للسلطات التنظيمية و 

 1.648.242 1.654.613 ومرافق خاصة بالشبكةإيجارات 
 2.045.235 2.217.395 عمليات وصيانة الشبكة

 2.656.292 3.217.385 أخرى  وخدمات مباعة معدات تكاليف
 4.774 57.437 مخصص للبضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة

 11.847.032 11.400.368 
 
دارية .6  مصروفات بيع، عمومية وا 

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ريال قطري ألف  
   

 3,606,641 3,493,305 صلة ذات وتكاليف موظفين رواتب
 1,325,148 1,192,582 ورعاية تسويق مصروفات

 1,064,030 996,251 عمولة بطاقات
 324,271 291,473 ومهنية قانونية أتعاب

 322,049 287,418 إيجار ومرافق
 176,264 212,251 نخفاض قيمة ذمم تجارية مدينةمخصص إل

 89,163 77,685 إصالحات وصيانة
 849,269 740,299 أخرى  مصروفات

 7,291,264 7,756,835 
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طفاءإهالك و  .7  ا 
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

ستثمارات عقاريةآإهالك عقارات و   6,061,374 6,363,296 الت ومعدات وا 
 1,883,986 2,000,770 إطفاء موجودات غير ملموسة

 8,364,066 7,945,360 
 
 صافي تكاليف تمويل .8

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   تكاليف تمويل
 1,982,611 1,877,277 فوائد مصروفات

 170,487 171,782 يإلتزام تمويل بإطفاء متعلقةربح  اتمكون
 99,539 79,286 (25 رقم )إيضاح مؤجلة تمويل تكاليف إطفاء

 7,542 11,341 أخرى  تمويل مصروفات
 2,139,686 2,260,179 

   إيراد تمويل
 (243,381) (331,143) إيرادات فوائد

 2,016,798 1,808,543 صافي تكاليف تمويل
 
 صافيبال – إيرادات أخرى  .9

  2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 (514,186) (124,000)  بالصافي  – خسائر صرف عمالت أجنبية
 24,545 13,608  أرباح توزيعات

 27,332 31,429  إيجار إيراد
 (64,160) (74,156)  بالصافي – للمشتقات العادلة القيمة في تغير

 836,991 709,063  (1)  بالصافي –متنوعة  إيرادات
  555,944 310,442 

متعلق بإلغاء إلتزام وذلك ألن اإلدارة ترى بأنه لن ألف ريال قطري  532,500 مبلغ بقيمة ، تضمنت اإليرادات المتنوعة2016في عام  (1)
، تضمنت اإليرادات 2015في عام  ربح من إستبعاد إستثمارات. يمثل ألف ريال قطري  34.450 يتم المطالبة به، وكذلك مبلغ بقيمة

 .قطري ألف ريال  658.615المتنوعة ربح من إستبعاد إستثمارات بقيمة 

 



 
 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

- 49 - 

 
 متياز ورسوم  إحقوق  .10

 2015 2016 إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 168,378 176,535 (1)  متيازإرسوم حقوق 
 225,940 237,307 (2)  صناعية رسوم

 14,260 29,343 (3) رسوم قانونية أخرى 
  443,185  408,578 

 يراداتإلل مسبقا   المحددة المصادر صافي من %7 أساس على عمان سلطنة لحكومة الدفع المستحقة متيازاإل حقوق  رسوم تحتسب (1)
 .يةالتشغيل مصروفاتالو 

 .قطر في المجموعة عمليات من لةحققة المعدّ الم األرباح من %12.5 بنسبةكرسوم صناعية  مخصص تقوم المجموعة بتكوين  (2)

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

 
 العائد األساسي والمخفف للسهم .11

قائمة في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم ال بمساهمي سنة المتعلقةيحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم ربح ال
 .سنةخالل ال

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

 2016 2015 
   

 2,118,278 2,192,554 في الشركة األم )ألف ريال قطري( لمساهميالمنسوب  سنةربح ال

 320,320 320,320 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 6،61 6،84 العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري(
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 عقارات وآالت ومعدات .12

 
 أراضي ومباني 

بدالت الموجودات 
 شبكاتالو 

أجهزة مشتركين 
 أخرى ومعدات 

أعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
      التكلفة
 68,780,719 3,083,677 5,541,056 52,167,391 7,988,595 (43إيضاح رقم ) 2015يناير  1في 

 8,456,244 4,813,577 549,935 2,552,805 539,927 إضافات
 -- (4,220,328) 416,506 3,503,845 299,977 تحويالت
 (1,444,182) (8) (87,030) (1,322,380) (34,764) إستبعادات

 (9,648) (9,807) 9,992 (9,833) -- إعادة تصنيف
 (4,910,785) (255,240) (235,991) (3,826,009) (593,545) تعديالت صرف عمالت

 70,872,348 3,411,871 6,194,468 53,065,819 8,200,190 2015ديسمبر  31في 
 213,789 -- 32,869 180,920 -- إستحواذ على شركة تابعة

 (404,122) (17) (129,156) (268,936) (6,013) إستبعاد شركة تابعة
 5,584,582 3,266,984 397,384 1,768,629 151,585 إضافات
 -- (3,360,912) 451,213 2,719,645 190,054 تحويالت
 )1,071,510( (34,676) (93,093) (543,109) (400,632) إستبعادات

 (68,275) (216,796) 17,576 176,346 (45,401) إعادة تصنيف
 320 (20,340) (96,258) 69,543 47,375 تعديالت صرف عمالت

 75,127,132 3,046,114 6,775,003 57,168,857 8,137,158 2016ديسمبر  31في 
      
      هالك متراكمإ

 35,302,641 -- 3,900,270 28,123,450 3,278,921 (43)إيضاح رقم  2015يناير  1في 
 6,056,123 -- 653,956 4,891,127 511,040 السنة إهالك

 (1,198,713) -- (86,523) (1,082,502) (29,688) إستبعادات
 (11) -- (71,177) 70,723 443 إعادة تصنيف

 (2,813,914) -- (223,204) (2,292,045) (298,665) تعديالت صرف عمالت
 37,346,126 -- 4,173,322 29,710,753 3,462,051 2015ديسمبر  31في 

 177,110 -- 26,623 150,487 -- إستحواذ على شركة تابعة
 (404,279) -- (129,439) (268,723) (6,117) إستبعاد شركة تابعة

 6,357,583 -- 703,481 5,150,889 503,213 السنة إهالك
 (596,923) -- (80,594) (496,378) (19,951) إستبعادات

 (21,465) -- 2,459 (2,654) (21,270) إعادة تصنيف
 28,768 -- (43,314) 39,247 32,835 تعديالت صرف عمالت

 42,886,920 -- 4,652,538 34,283,621 3,950,761 2016ديسمبر  31في 
      

      القيمة الدفترية
 32,240,212 3,046,114 2,122,465 22,885,236 4,186,397  2016ديسمبر  31في 
 33,526,222 3,411,871 2,021,146 23,355,066 4,738,139 2015ديسمبر  31في 
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 )تتمة( عقارات وآالت ومعدات .12

كات إيجار إلحدى الشر  ومعاودةمعاملة بيع  على أساسموجودات البداالت والشبكات موجودات إيجارات تمويلية معترف بها  تتضمن (1)
 .Ooredooالتابعة للمجموعة، إندوسات 

 العراق في مؤكدةال غير الظروف (2)
آسياسيل  فإن ،األمني الحالي في بعض المناطق بالعراق نظرا  للوضع .، تعمل في العراق"آسياسيل"إحدى الشركات التابعة للمجموعة إن 

ألف ريال  80.190لهذه الموجودات تبلغ دفترية القيمة الصافي إن  .بعض عقاراتها وآالتهالالة من ممارسة السيطرة الفعّ قد ال تتمكن 
قامت به آسياسيل، لقد حدث  . إستنادا  إلى التقييم الذيألف ريال قطري( 200.283: 2015) 2016 ديسمبر 31قطري كما في 

 .له وقد تم وضع مخصص ضرر ولكنه ليس هام

 ديسمبر 31كما في  .عقارات بقيمة مقابلة لما تم إيداعه من قبلها في البنك، تم بموجبه إستالم بنك محليإلتفاق مع  آسياسيلتوصلت  (3)
 حاليا ، ألف ريال قطري. 440.440بغداد والسليمانية بقيمة إجمالية بلغت  مدن قطع أراضي ومباني تقع في آسياسيل، إستلمت 2016

علما  بأن  ، انونيةالق اإلجراءت من اإلنتهاء عند آسياسيل إسم تحت نقلها وسيتم عالقة آلسياسيل وذ طرف إلى القانونية الملكية نقل تم
 ملكيتها لنق وسيتم المجموعة سيطرة تحت هي الموجودات هذه بأن يفيد عالقةال ذو طرفال من تعويض خطاب على حصلت المجموعة

 .القانونية اإلجراءات اإلنتهاء من عند

 ريال ألف 378.619 وقدره بمبلغ الرئيسية التطويرية  خطتها إطار في أرض شراء إتفاقية في المجموعة دخلت ،2014 عام خالل (4)
ستعا ألرضا بإستبعاد المجموعة وقامت اإلتفاقية ألغيت ،العام خالل. المشروع عن الرئيسي للمطور العقاري  دفعها تم والتي قطري   ةدوا 
 .المدفوع المبلغ

 كضمانات إللتزامات المجموعة. تم إستخدامهمن عقارات وآالت ومعدات المجموعة  ا  جزءإن  (5)
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 موجودات غير ملموسة وشهرة .13

 تكاليف الترخيص الشهرة 
عقود عمالء وعالقات 

 عمالء ذات صلة
سماء أعالمات تجارية/ 
 تجارية

ستخدام غير القابلة قوق اإلح
وبرمجيات وموجودات  لإللغاء

 اإلجمالي غير ملموسة أخرى 
 ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف 

       التكلفة
 45,820,312 3,066,177 2,876,972 727,329 28,294,345 10,855,489 (43 رقم إيضاح) 2015 يناير 1 في

 398,825 305,522 -- -- 93,303 -- إضافات
 (1,814) (1,814) -- -- -- -- اتإستبعاد

 9,648 9,648 -- -- -- -- إعادة تصنيف
 (2,249,296) (133,917) (224,285) (69,306) (1,047,522) (774,266) عمالت رفصت تعديال

 43,977,675 3,245,616 2,652,687 658,023 27,340,126 10,081,223 2015 ديسمبر 31 في
 148,559 -- -- 3,073 122,253 23,233 إستحواذ على شركة تابعة

 (54,409) (9,978) -- -- (32,256) (12,175) إستبعاد شركة تابعة
 1,851,204 397,687 -- -- 1,453,517 -- إضافات

 22,206 22,206 -- -- -- -- إعادة تصنيف
 (5,026) (5,026) -- -- -- -- اتإستبعاد
 (700,750) (28,365) 18,657 (527) (421,650) )268,865( عمالت رفصت تعديال
 45,239,459 3,622,140 2,671,344 660,569 28,461,990 9,823,416 2016ديسمبر  31 في
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة وشهرة .13

 تكاليف الترخيص الشهرة 
عقود عمالء وعالقات 

 عمالء ذات صلة
عالمات تجارية/ أسماء 

 تجارية

ستخدام غير القابلة حقوق اإل
وبرمجيات وموجودات  لإللغاء

 اإلجمالي غير ملموسة أخرى 
 ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف 

       اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
 12,083,593 1,894,328 1,310,035 724,628 7,834,805 319,797 (43 رقم إيضاح) 2015 يناير 1 في

 1,883,986 328,457 138,067 2,701 1,414,761 -- إطفاء خالل السنة
 332,235 -- -- -- -- 332,235 إنخفاض في القيمة خالل السنة

 (1,445) (1,445) -- -- -- -- إستبعادات
 11 11 -- -- -- -- إعادة تصنيف

 (679,797) (101,789) (83,516) (69,306) (393,958) (31,228) عمالت رفصت تعديال
 13,618,583 2,119,562 1,364,586 658,023 8,855,608 620,804 2015ديسمبر  31 في

 (52,178) (9,805) -- -- (30,198) (12,175) إستبعاد شركة تابعة
 2,000,770 378,755 88,402 682 1,532,931 -- إطفاء خالل السنة

 (5,027) (5,027) -- -- -- -- إستبعادات
 306 306 -- -- -- -- إعادة تصنيف

 (149,943) (21,813) (9,700) (498) (100,787) (17,145) عمالت رفصت تعديال
 15,412,512 2,461,979 1,443,288 658,207 10,257,554 591,484 2016ديسمبر  31 في
       

       القيمة الدفترية
 29,826,947 1,160,161 1,228,056 2,362 18,204,436 9,231,932 2016ديسمبر  31في 

 30,359,092 1,126,054 1,288,101 -- 18,484,518 9,460,419 2015ديسمبر  31 في
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة وشهرة .13

 الشهرة قيمة نخفاضإ فحص (1)
لى نخفاض القيمة عإ فحصفردية بغرض مولدة للنقد على وحدات  توزيعهاأعمال تم  عملية دمجمن خالل  المكتسبةالشهرة إن 

 :النحو التالي
 القيمة الدفترية الدفتريةالقيمة  الوحدات المولدة للنقد

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

Ooredoo، 563,549 559,621 الكويت 
Ooredoo، 2,122,023 2,107,232 الجزائر 
Ooredoo 3,209,869 2,903,600 تونس 

 Ooredoo 3,233,853 3,160,103ندوسات إ
 353,408 353,408 العراق سيل، آسيا
 51,467 74,218 أخرى 

 9,231,932 9,460,419 

لنقد تم تحديده ل المولدةوحدات لسترداد لالمبلغ القابل لإلإن . 2016ديسمبر  31نخفاض قيمة الشهرة كما في إمدى  فحصتم 
 . سنوات 10من جانب اإلدارة والتي تغطي فترة  المتوقعة ستخدام التدفقات النقديةإستخدام بإلى القيمة قيد اإل ستنادا  إ

 ستخدامحتساب القيمة قيد اإلإفتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات اإل

 فتراضات الرئيسيةاإل
يرادات التجوال ومتوسط األاإل تخدم وتكاليف رباح من كل مسفتراضات الرئيسية المستخدمة في التوقعات تتعلق بعدد المشتركين وا 

إلى  ستنادا  ضات إفتراالرأسمالية والضرائب والعائدات قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء. يتم وضع اإل والتكاليفالتشغيل 
الفترة  عتبار تحسينات الكفاءة على مدىالخبرة التاريخية وأفضل تقديرات اإلدارة للتوجهات المستقبلية واألداء مع األخذ في اإل

 . المتوقعة

 معدالت الخصم
ت الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر المحددة لكل وحدة. تستند معدالت الخصم على طريقة متوسط التكلفة المرجحة تعكس معدال

 في كوميحالعائد على سند خزينة  إستخدام يتم عند تحديد معدالت الخصم المناسبة لكل وحدةنقد. لل مولدةلرأس المال لكل وحدة 
عتبار العائد على سند خزينة أمريكية مدته عشر يتم األخذ في اإل يوجد لم إذا .موجود كان إذا مدته عشر سنوات محلي سوق 

 . سنوات وعوامل المخاطر المحددة لكل بلد

 تقديرات القيمة النهائية لمعدالت النمو 
الت النمو ذات على أفضل تقديرات اإلدارة لمعد األمدللفترات التي تتجاوز الفترة التي تغطيها التوقعات، تستند معدالت النمو طويل 

 . الصلة بمجال االتصاالت في بلد معين
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة وشهرة .13

 )تتمة( الشهرة قيمة نخفاضإ فحص (1)

 )تتمة( ستخدامحتساب القيمة قيد اإلإفتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات اإل

 بالموازنة المدرجمعدل نمو العائدات قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
خذ في ألتستند العائدات قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المدرجة بالموازنة على توقعات نتيجة أحداث مستقبلية مع ا

ي اإليراد مع األخذ في اإلعتبار متوسط مستويات النمو الت تعديالت نمو اإليراد المتوقع. يتم توقع نمواالعتبار الخبرة السابقة و 
 .رين ومعدل نمو السعر للفترة المتوقعةتمت مالحظتها خالل السنوات السابقة والمشتركين المقدّ 

 بالموازنة المدرجةالرأسمالية  التكاليف
 القائمةالرأسمالية  يفالتكالالرأسمالية المدرجة بالموازنة تستند إلى الخبرة السابقة وهي تتضمن  للتكاليفتوقعات التدفقات النقدية 

 وتوفير منتجات وخدمات صوت وبيانات مطورة والوفاء بمتطلبات الناشئةستمرار في تشغيل الشبكات في األسواق لمطلوبة لإلوا
ات واآلالت الرأسمالية التدفقات النقدية لشراء العقار  التكاليف. تتضمن التغطية السكانية لبعض التراخيص التي تملكها المجموعة

 .والمعدات والموجودات غير الملموسة األخرى 
 )معبر عنها كنسبة مئوية( 
 في آخر المدةمعدل نمو  معدل الخصم 
 2015 2016 2015 2016 لنقدل المولدةوحدات ال
     

Ooredoo، 2،75 %2،75 %9،4 %9،2 الكويت% 
Ooredoo، 2،75 %2،75 %11،2 %10،6 الجزائر% 
Ooredoo 2،75 %2،75 %10،8 %10،5 تونس% 

 Ooredoo 11،7% 11،7% 2،75% 2،75%ندوسات، إ
 %2،75 %2،75 %16،4 %15،8 سيل، العراق آسيا

Ooredoo 4 %4 %16،1 %16،7 ميانمار% 

القابلة  لنقد لتزيد عن القيمةل المولدةوحدات لالقيمة الدفترية ل تدرس اإلدارة جميع التغيرات لمعدل الخصم التي قد تؤثر على
 :لإلسترداد. في حالة زيادة معدل الخصم بالنسب المذكورة أدناه سوف يكون المبلغ القابل لإلسترداد متساوي مع القيمة الدفترية

 2016 2015 
   

Ooredoo، 0،7 %0،8 الكويت% 
Ooredoo، 7،0 %9،5 الجزائر% 
Ooredoo 0،5 تونس% -- 

 Ooredoo 3،7% 3،8%ندوسات، إ
 %4،8 %7،3 سيل، العراق آسيا

Ooredoo 1،2 %1،3 ميانمار% 
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة وشهرة .13

 خفاض قيمة الشهرة إنخسارة  (2)
 2015 2016 إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 332.235 -- )ب( )أ(، نخفاض قيمة الشهرةإخسارة 

لنقد"( خالل السنوات الماضية مما أدى ل مولدةتونس )"وحدات   Ooredooإنخفضت اإليرادات والهوامش ل 2015 سنة في (أ)
لنقد ل المولدة وحداتال واجهتلخسارة اإلنخفاض في القيمة.  من اإلستثمارسترداد تعرض المبلغ القابل لإل إلى زيادة حساسية

أساس حسابات  سترداد المقدر علىلة. خضع المبلغ القابل لإلقتصادية والسياسية في الدو في البيئة اإلافسات وعدم إستقرار من
 إلنخفاض األداء السابق مقابل الموازنات. قد يؤدي فتراضات األساسية نظرا  قيد اإلستخدام إلى حساسيات لبعض اإلالقيمة 

فائدة وهامش العائدات قبل ال الموازنةاإليرادات المدرجة في  فتراضين أساسيين مثل زيادةإحدوث تغير معقول ومحتمل في 
 .ستردادرة القابلة لإللقيمة المقدّ لالقيمة الدفترية تجاوز إلى  الموازنةوالضرائب واإلهالك واإلطفاء المدرجة في 

ألف ريال 227,360 : 2015) خالل العام لم يتم اإلعتراف بأية خسائر إلنخفاض القيمةبناءا  على الحساسيات المذكورة أعاله، 
 .لشهرةعلى انخفاض القيمة هذه بالكامل توزيع خسارة إقطري( في هذه البيانات المالية الموحدة. تم 

 :على النحو التالي القيمةنخفاض إ زيادة فتراضات األساسية إلىمزيد من التغيرات العكسية في اإل قد يؤدي حدوث

 2015 2016 الحركة % 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 (33.367) -- %0.5 - الموازنةاإليرادات المدرجة في  نمو
هوامش العائدات قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المدرجة 

 (72.727) -- %0.5 - الموازنةفي 

 في األمني ضعلو نظرا  ل السابق األداء مع بالمقارنة"( فانوس)"تيلكوم ليمتد  ميدياشركة  التابعة، الشركات إحدى يراداتإنخفضت إ (ب)
. ماستخداإلقيد  قيمةلا إحتسابات أساس على رةالمقدّ  ستردادلإل القابلة للقيمة للشهرة الدفترية في تجاوز القيمة هذا تسبب وقد، العراق

 .الموحدة المالية البيانات هذه في قطري( ألف ريال 104.875: 2015)خالل العام  لم يتم اإلعتراف بأية خسائر إلنخفاض القيمة
 .لشهرةعلى ا هذه بالكامل القيمة نخفاضإ خسارة توزيع تم
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 ستثمارات عقاريةإ .14
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   التكلفة
 105.018 105,018 يناير 1في 

 -- 46,069 وآالت ومعدات عقاراتتحويل من 
 105.018 151,087 ديسمبر 31في 

   
   هالك المتراكماإل
 49.906 55,157 يناير  1في 

 -- 21,159 تحويل من عقارات وآالت ومعدات
 5.251 5,713 إهالك خالل السنة

 55.157 82,029 ديسمبر 31في 
   

   القيمة الدفترية
 49.861 69,058 ديسمبر  31في 

لطرف ذو عالقة. قامت المجموعة خالل  والمؤجرةستثمارات العقارية على حصة من مبنى المركز الرئيسي للمجموعة تشتمل اإل
 ألف ريال قطري. 151.087السنة بتأجير طابقين إضافيين للطرف ذو العالقة، مما أدى لزيادة تكلفة اإلستثمار العقاري إلى 

أن القيمة العادلة لم تتغير جوهريا  منذ ذلك بتعتقد اإلدارة و  2015في عام  ثمن خارجيلقد تم التقييم لإلستثمارت العقارية من قبل م
وهي ألف ريال قطري(  63.000: 2015ألف ريال قطري تقريبا  ) 77.000 بلغتإن القيمة العادلة لإلستثمار العقاري  .التقييم
 .عن القيمة الدفترية كما في تاريخ التقرير تزيد

 

 مشتركمشروع  وشركةات زميلة ستثمارات في شركإ .15

 :التالية مشتركالمشروع ال وشركةلدى المجموعة اإلستثمارات في الشركات الزميلة إن 
 الملكية الفعلية التأسيسبلد  التصنيف النشاط األساسي الشركات الزميلة / المشاريع المشتركة

    2016 2015 
لتقديم مزود خدمة منظم  نافلينك إنك، ديلوار كوربوريشن

حلول التكنولوجيا في 
 شركة زميلة سوق بيانات المؤسسات

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

38% 38% 

 %25 %25 سنغافورة شركة زميلة شركة قابضة بي تي إي المحدودة زآسيا موبايل هولدنج
تصاالت عبر إخدمات  بي تي ملتي ميديا آسيا إندونيسيا

 شركة زميلة األقمار الصناعية
 %17 %17 إندونيسيا

 %20 %20 قطر شركة زميلة خدمات تقنية معلومات ميزة كيو اس تي بي
ختبارات ا  شهادات و  إندونيسيا –بي تي سيترا باكتي 

 شركة زميلة المنتجات
 %9 %9 إندونيسيا

 %20 %20 جزر كيمان شركة زميلة شركة قابضة تايتان بول هولدينجز ليمتد
 -- %19 الجزائر شركة زميلة عمليات بنكية إلكترونية  مونتريكس إس بي أيه

تصاالت إخدمات  صديم تليكوم
 مشروع مشترك ستثمارا  و 

 %50 %50 قطر

 %50 %50 لوكسمبورغ مشروع مشترك شركة قابضة آسيا إنترنت هولدنج إس أي آر إل
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 )تتمة( مشتركمشروع  وشركةستثمارات في شركات زميلة إ .15

 :وشركة المشروع المشتركستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة إيعرض الجدول التالي المعلومات المالية المختصرة عن 

 األجمالي مشترك مشروع زميلة شركات  األجمالي مشترك  مشروع زميلة  شركات 
 2016 2016 2016 2015 2015 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

       المالي:حصة المجموعة في الشركات الزميلة وشركة المشروع المشترك من بيان المركز 
 940.942 309,556 631.386 856,402 169,667 686,735 الموجودات المتداولة

 2,476,159 277,482 2.198.677 2,554,610 277,931 2,276,679 الموجودات غير المتداولة
 (811.208) (20,802) (790,406) (662,746)   (25,558) (637,188) المطلوبات المتداولة

 (1.577.696) (85,151) (1.492.545) (1,800,960) (48,775) (1,752,185) غير المتداولةالمطلوبات 
 1.028.197 481,085 547,112 947,306 373,265 574,041    صافي الموجودات

 1.268.224 183,595 1,084,629 1,095,916 177,863 918,053    الشهرة
 2.296.421 664,680 1,631,741 2,043,222 551,128 1,492,094 ستثمارالقيمة الدفترية لإل

       حصة المجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة وشركة المشروع المشترك:
 1.777.758 27,301 1,750,457 1,731,175 26,913  1,704,262 اإليرادات

 14.677 (79,663) 94,340 14,152 (96,989) 111,141 بالصافي من الضريبة -حصة النتائج 

ستثمارات في اض قيمة اإلإنخف ومؤشراتإلى المعلومات المتوفرة حاليا   ستنادا  إ نخفاض القيمةإل فحصخالل السنة، قامت اإلدارة بإجراء . ستثمارات في شركات زميلة يتعلق بآسيا موبايل هولدنجز بي تي إي المحدودةلإلإن الرصيد الرئيسي 
 .: الشيء(2015) 2016ديسمبر  31ألف ريال قطري للسنة المنتهية في  154.780خسارة إنخفاض القيمة بمبلغ  بإدراجالشركات الزميلة. قامت المجموعة 

ترنت هولدنج وهي مشروع مشترك مع روكيت إنترنت لتمويل مشاريع جديدة في مجال التجارة اإللكترونية. ألف ريال قطري( في آسيا إن 301.685: 2015ألف ريال قطري ) 38.596 إضافي بلغ ستثمار مبلغقامت المجموعة خالل السنة بإ
لمشروع ا شركة إدراج الحصة من صافي موجودات تم إعتبار هذا المبلغ كمقابل محتمل وتم تسجيله كجزء من تكاليف اإلستثمار. تم وقدألف ريال قطري في المستقبل  171.385 إضافي بقيمة إستثمار مبلغب كما إرتبطت المجموعة أيضا  

 .لهذا اإلستثمار ألف ريال قطري ضمن القيمة الدفترية 177.863المشترك بعد هذا اإلستثمار في البيانات المالية الموحدة. تم إدراج شهرة بمبلغ 
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 ستثمارات متاحة للبيعإ .16

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   
 17.846 10,648  مدرجة بالسوق ستثمارات أسهم إ
 724.791 718,457 مدرجة بالسوق ستثمارات أسهم غير إ
 4.559 3,637 أموالستثمارات في صناديق إ

 732,742 747.196 

: 2015ألف ريال قطري  ) 35.152بمبلغ  المدرجة بالسوق ستثمارات األسهم غير إأدرجت بعض  2016ديسمبر  31ي ف
و طريقة أ مدرجةنظرا  لعدم توفر أسعار سوقية في القيمة نخفاض خسارة اإلمطروحا  منها ( بالتكلفة ألف ريال قطري  35.504

 لقياس قيمتها العادلة. ى موثوق بهاأخر 

( على ألف ريال قطري  851: 2015ألف ريال قطري ) 37.726 بمبلغ في القيمة نخفاضإالمجموعة خالل السنة خسارة  سجلت
خر في قيمة نخفاض آإعلى المعلومات المتوفرة حاليا  ال يوجد دليل على  ا  اإلدارة أنه بناء ترى المتاحة للبيع. اإلستثمارات بعض 

 .المتاحة للبيعاإلستثمارات 
 

 موجودات غير متداولة أخرى  .17
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 265.821 280,826 مقدما   ةمدفوع اتإيجار 
 290.507 195,458  األجل طويلةمدينة أخرى  ذمم

 108.787 109,792  أخرى 
 586,076 665.115 
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 ضريبة الدخل .18

 للسنتين الدخل بةضري لمصروفات الرئيسية المكونات إن .التابعة الشركاتمبالغ الضريبة التي تعترف بها  الدخل ضريبة تمثل
 :هي 2015و 2016 في المنتهيتين

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   :متداولةال الدخل ضريبة
 339.197 392,050 متداولةال الدخل ضريبة مصروفات
 219.419 241,233 سابقة سنواتعن  الدخل بضريبة تتعلق تعديالت

   
   :المؤجلة الدخل ضريبة

 (227.150) (253,887) المؤقتة اتالفروقة بنشوء وعكس تعلقم
 331.466 379,396 الموحد ربح أو الخسارةال بيان في المدرجة الدخل ضريبة

 عة للضريبةالخاض التابعة الشركات على المطبقة الضريبة معدالت تتراوح. قطر دولة في الدخل لضريبة األم الشركةال تخضع 
 شركاتلل المحاسبي الربح تعديل تم للسنة، الضريبية النتائج تحديد لغرض(. %35 إلى %10: 2015) %35 إلى %10 من

يرادات مصروفات بنود الضريبية لألغراض التعديل يشمل. الضريبية لألغراض ية للشركات بموجب القوانين الضريب امسموح به وا 
 . التابعة ذات الصلة

. تابعة شركة كل اله تخضع التي الضريبية للسلطاتالموجودة  والممارسات واللوائح للقوانين الحالي الفهم لىإ التعديالت تستند
 المحاسبية باحاألر  بين تسوية تقديم عمليا   ليس هفإن مختلفة، ضريبة ولوائح لسلطات تخضع المجموعة عمليات أن إلى بالنظر

فيما يلي تم عرض  .ديدقابلة للتحال الرئيسية البنودالتسوية  تشمل لذلك نتيجة. السارية الضريبية المعدالت تفاصيل مع والضريبية
 :ضريبيةالتسوية ال
 2016 2015 
 قطري  ألف ريال ألف ريال قطري  
   

 2.624.949 3,126,759 الضريبة قبل الربح
 (1.715.864) (1,419,234) شركاتالعلى  دخلال لضريبة الخاضعة غير التابعة وشركاتهااألم  الشركةربح 
 909.085 1,707,525 الشركاتعلى  دخلال لضريبة الخاضعة التابعةالشركة األم وشركاتها  ربح

   :/ )يخصم( يضاف
 277.767 88,025 أخرى  مؤقتة اتوفروق الدفع مستحقة ومبالغ مخصصات
يرادات مصروفات  588.874 445,134 الشركات دخل لضريبة خاضعة غير وا 

 445.286 301,789 إهالك، بالصافي من المحاسبة والضرائب
 (54.437) (137,639) تم ترحيلهاخسائر ضرائب غير مستخدمة 

 2.166.575 2,404,834 الشركاتلى ع دخلال لضريبة الخاضعة والزميلة التابعة للشركات الضريبي الربح
 %16 بنسبة بإستخدام المعدل الفعلي للضريبة الدخل ضريبةمصروف 

(2015 :16%) 392,050 339.197 
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 )تتمة( ضريبة الدخل .18

 بيان الربح أو الخسارة الموحد بيان المركز المالي الموحد 
 2016 2015 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 225.258 45,798 (105.229) (62,796) ألغراض الضريبة تسارعم إهالك
 الخاضعة يراداتاإلمقابل  مقاصةللر متاحة ئخسا
 (1.313) (47,052) 44.478 4,273 يبة المستقبلية ضر لل

تة مؤق اتومبالغ مستحقة الدفع وفروق ،مخصصات
 (21.842) 229,945 63.750 306,610 أخرى 

 25.047 25,196 (415.391) (400,340) شراءال سعر توزيع خالل عمليةنشوء ضريبة مؤجلة 
مصروف )إيراد( إلتزام ضريبي مؤجل/ صافي 

 227.150 253,887 (412.392) (152,253) ضريبة مؤجلة

 تظهر كالتالي في بيان المركز المالي الموحد:
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 54.561 269,987 مؤجلة ضريبة موجودات
 (466.953) (422,240) مؤجلة ضريبة مطلوبات

 (152,253) (412.392) 

 بالصافي -مطلوبات الضريبة المؤجلة  في حركةال
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   
 695.610 412,392 يناير 1 في

 (227.150) (253,887) السنة خالل الضريبة إيرادات
 12.909 (19,299) األخرى الدخل الشامل  بنود على ضريبة
 (68.977) 13,047  صرف عمالت تتعديال
 412,392 152,253 ديسمبر  31في 
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 مخزون  .19

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 348.527 309,364 المشتركين معدات
 285.679 305,399 أخرى  معدات
 108.005 95,502 إرسال ومعدات كابالت

 710,265 742.211 
 (45.142) (129,121) الحركة وبطيئة متقادمةال لبضاعةا مخصص: مطروحا  

 581,144 697.069 

ألف ريال قطري  2,613,916وقد بلغت  ،ويتم إدراجها تحت المصروفات التشغيلية كمصاريف المستهلكة البضاعةباإلعتراف يتم 
 . (ألف ريال قطري  2.038.028: 2015)

 :يلي امك الحركة وبطيئة متقادمةال البضاعة مخصص في الحركةكانت 
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   
 42.565 45,142 يناير 1 في

 -- 4,073 إستحواذ على شركة تابعة
 4.774 57,437  لسنةا لن خالمكوّ  مخصص

 (1.078) 3,813 مشطوبة مبالغ
 (1.119) 18,656 عمالت صرف تعديالت

 45.142 129,121 ديسمبر  31في 
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 وأخرى  مدينة ذمم تجارية .20
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   

 2.733.964 3,010,126 بالصافي من مخصص إنخفاض القيمة -ذمم تجارية مدينة 
 3.662.538 3,502,133 مقدما   مدفوعة ومبالغ ى آخر ذمم مدينة 
 661.392 768,857 تفوتر لم مشتركين إيرادات من

 537.451 378,800 بالصافي –عالمية  نقل مؤسسات من مطلوبة مبالغ
 2.690 4,152  مشتقات لعقودموجبة  عادلة قيمة

 313 141  التقاعد لصندوق  مقدما   مدفوعة تكاليف صافي
 7,664,209 7.598.348 

: 2015ألف ريال قطري ) 1.199.188التي إنخفضت قيمتها مبلغ  الذمم التجارية المدينة قيمة بلغتديسمبر  31 في كما
 لها. كاملبال مخصص تم إحتسابو ( ألف ريال قطري  1.068.765

 :يلي امك نةالمديقيمة الذمم التجارية  نخفاضإ مخصص في الحركة كانت
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   

 982,683 1,068,765 يناير 1 في
 -- (33,357) شركة تابعة إستبعاد

 -- 27,409 إستحواذ على شركة تابعة
 176,264 212,251  لسنةا مخصص

 (30,757) (75,314) مشطوبة مبالغ
 (16,172) (2,290) مبالغ مستردة

 (43,253) 1,724 عمالت صرف لتعدي
 1,068,765 1,199,188 ديسمبر 31 في

 :كالتالي تظهر 2016ديسمبر  31التي لم تنخفض قيمتها كما في  الذمم التجارية المدينةإن أعمار 

لب أية ضمانات بط . ال تقوم المجموعة عادة  على الخبرات السابقةءا  بنا بالكامل منخفضة القيمةيتوقع أن تسترد الذمم المدينة غير 
 .بدون ضمانات الذمم المدينةمعظم ولذلك  الذمم المدينةمقابل 

 

 متأخرة في السداد غير منخفضة القيمة   

 اإلجمالي 
غير متأخرة أو 
 يوم 90أكثر من  يوم 90 – 60 يوم 60 – 30 يوم 30أقل من  منخفضة القيمة

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

2016 3,010,126 974,190 550,973 272,547 185,159 1,027,257 
2015 2.733.964 1.039.981 402.986 246.106 167.483 877.408 
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 وشبه النقدالنقد  .21

 :التالية على البنود الموحد النقدية التدفقات بيان في لمدرجتشتمل أرصدة النقد وشبة النقد ا

 2015 2016 إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 18.158.180 16,501,877 (2(،)1) أرصدة لدى بنوك ونقد
    :مطروحا  
 (120.112) (433,552) (3) محتجزة ودائع 

 18.038.068 16,068,325  ديسمبر 31 فيالنقد وشبة النقد حسب بيان التدفقات النقدية الموحد 

: 2015ألف ريال قطري ) 7.979.786 بقيمة أشهر ثالثة بعد تستحق ثابتة ودائع النقدشبة و  البنوك لدى األرصدة تتضمن (1)
تم اإلحتفاظ ي حيث نقد إلى فورا   قابلة لإلستدعاءال الودائع هذهيمكن تحويل  هأنب المجموعة تعتقد(. ألف ريال قطري  6.637.547

 .األجل قصيرة تزاماتلاإلب للوفاء بها

 لودائععلى ا ةائدفق حقوت للنقد الفورية المجموعة حتياجاتإ على عتمادا  إ  مختلفة زمنية لفترات البنوك لدى األجل قصيرة ودائعال دعتو  (2)
 (.%10،50 إلى %0.35 :2015) %9،75إلى  %0،3ما بين  تتراوح األجل قصيرة

، إستلمت آسياسيل خطاب من إحدى المصارف التي تتعامل معها يفيد بأنه تم إحتجاز مبلغ نقدي وقدره 2016يونيو  29بتاريخ  (3)
على ما ورد في خطاب هيئة التواصل واإلعالم  ءا  ألف ريال قطري من حسابها الجاري إلى النقد المحتجز، وذلك بنا 173.971

 .2016فبراير  4العراقية بتاريخ 
، قامت آسياسيل بتحويل مبلغ نقدي من حسابها الجاري في إحدى المصارف التي تتعامل معها إلى حساب الودائع 2016خالل 

 آسياسيل على وشك التوصل إلى إتفاق تسوية مع البنك. نألف ريال قطري. إ 104.245المحتجزة بقيمة 

 ت المجموعة.كضمانات إللتزاماستخدامها إ تم بعض بنود النقد وشبة النقدإن  (4)
 

 رأس المال .22
 2016 2015 

 
عدد األسهم 
 )باأللف(

عدد األسهم  ألف ريال قطري 
 )باأللف(

 ألف ريال قطري 

     المصرح به
     ريال قطري للسهم 10أسهم عادية بقيمة 

 5.000.000 500.000 5.000.000 500.000 ديسمبر  31في  يناير/ 1في 
     المصدر والمدفوع بالكامل

     ريال قطري للسهم 10أسهم عادية بقيمة 
 3.203.200 320.320 3.203.200 320.320 ديسمبر  31في  يناير/ 1في 
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 حتياطياتاإل .23

 قانونيحتياطي إ )أ(
 لسنةلشركة لا أرباح من %10 تحويل يجب للشركة األساسي والنظام 2015 لسنة 11 رقم القطري  التجارية الشركات لقانون  وفقا  
 5.494.137 مبلغ تحويل تم 2008خالل سنة . المصدر المال رأس من %50 إلى حتياطياإل يصل حتى القانوني حتياطياإل إلى
 2012خالل سنة  .القانوني حتياطياإل إلىالناتجة عن حقوق اإلصدار  األسهمإصدار  عالوة صافي يمثلالذي و  قطري  ريال ألف
 طيحتيااإل إلىعن حقوق اإلصدار الناتجة  األسهمإصدار  عالوة صافي يمثلالذي و  قطري  ريال ألف 5.940.145 مبلغ تحويل تم

 .القانوني
 . للشركة األساسي والنظام التجارية الشركات قانون  في عليها المنصوص الحاالت في إال للتوزيع قابل غير حتياطياإل هذا إن

 القيمة العادلةحتياطي إ )ب(
ل من تحوطات اصافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع والجزء الفعّ يشتمل إحتياطي القيمة العادلة على 

 .التدفقات النقدية المؤهلة
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 434.894 447,496 للبيع المتاحة لإلستثمارات العادلة القيمة إحتياطي
 13.290 15,104 إحتياطي التحوط للتدفق النقدي

 462,600 448.184 

 موظفينالمنافع حتياطي إ )ج(
"منافع الموظفين". يشمل  (19)دل رقم معيار المحاسبة الدولي المعّ لتطبيق المجموعة موظفين بسبب لليتم تكوين إحتياطي منافع 

 .المحددةإحتياطي منافع الموظفين على المكاسب / )الخسائر( اإلكتوارية المتعلقة بخطط المنافع 

 تحويل حتياطي إ )د(
 من كذلكو  المالية للعمالت األجنبية، تحويل البيانات عن الناشئة فروقات العمالت األجنبية على جميع يشمل إحتياطي التحويل

 .أجنبية عملية في المجموعة صافي إستثمار تحوط التي المطلوباتتحويل 

 قانونية أخرى حتياطيات إ )هـ(
 .الشركات التابعة يجب تحويل حصة من أرباحها السنوية إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوزيعلمختلف وفقا  للوائح القانونية 
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 خرى األالدخل الشامل  بنود مكونات .24

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   
   ستثمارات المتاحة للبيعاإل
 (17.530) (63,780) السنة خالل ناتج ربح
 (430.595) 37,425 للربح أو الخسارة  تصنيف إعادة
 - 37,726 إنخفاض قيمة نتيجة ل للربح أو الخسارة محوّ 

 11,371 (448.125) 
   

   النقدي التدفق تحوطات
 (281) (314) السنة خالل تكبدها تمخسارة 

 67 5 أثر ضريبة الدخل المؤجلة
 (309) (214) 
   

   إحتياطي منافع الموظفين
 51.894 (75,632) صافي التغير في إحتياطي منافع الموظفين

 (12.976) 19,294 أثر ضريبة الدخل المؤجلة
 (56,338) 38.918 
   

   المشتركالمشروع وشركة  الزميلة الشركات
 1.922 2,011 التغيرات في القيمة العادلة من حصة

 (3.854) -- حصة من صافي الحركة في إحتياطي منافع التوظيف
 2,011 (1.932) 
   
   تحويل ياتحتياطإ

 (2.434.158) (803,058) عمليات أجنبية - األجنبية العمالت تحويل عند صرف اتفروق
 (6.602) 3,885 لة إلى الربح أو الخسارة فروقات صرف محوّ 

 (799,173) (2.440.760) 
 (2.852.113) (842,438) ةبيالضر بالصافي من  - للسنةاألخرى شاملة الخسارة بنود ال
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 قروض وتسهيالت .25

 :على النحو التالي الموحد المالي المركز بيان فييتم عرضها 
 2016 2015 
 قطري ألف ريال  ألف ريال قطري  
   

   مطلوبات غير متداولة
 1.237.855 935,455 قرض مضمون 

 12.059.359 11,871,923 قرض غير مضمون 
 4.803.386 4,827,746 تمويل إسالمي

 18.285.718 20,103,562 سندات
 (278.263) (303,672) : تكاليف تمويل مؤجلةمطروحا  

 37,435,014 36.108.055 
   

   مطلوبات متداولة
 386.265 346,686 قرض مضمون 

 2.323.616 2,036,676 قرض غير مضمون 
 59.658 64,625 تمويل إسالمي

 3.944.785 913,064 سندات
 (50.537) (47,972) : تكاليف تمويل مؤجلةمطروحا  

 3,313,079 6.663.787 
 40,748,093 42.771.842 

و الحركة في تكاليف التمويل المؤجلة كانت على النح إن ذات صلة أخرى. تشتمل تكاليف التمويل المؤجلة على ترتيبات ورسوم
 : التالي

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 388.461 328,800 يناير  1في 
 38.978 100,283 إضافات خالل السنة

 (99.539) (79,286) (8مطفأة خالل السنة )إيضاح رقم 
 900 1,847 عمالت تعديالت صرف

 328.800 351,644 ديسمبر  31في 
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 )تتمة( قروض وتسهيالت .25

 :على ما يليتشتمل القروض والتسهيالت المعروضة في بيان المركز المالي الموحد 
معدل الفائدة/ الربح  العملة 

 2015 2016 اإلستحقاقسنة  اإلسمي
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

 3.641.500 -- 2017مارس  %1.15ليبور +  أمريكيدوالر  غير مضمون 
 3.641.500 3,641,500 2019مايو  %1.00ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
 1.820.750 1,820,750 2020مايو  %0.88ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
 546.225 546,225 2020أغسطس  %0.90ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
 -- 3,641,500 2022يونيو  %1.4ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 

 2.184.901 2,184,901 2019يونيو  %7.88 دوالر أمريكي سندات
 3.641.501 -- 2016أكتوبر  %3.38 دوالر أمريكي سندات
 3.641.501 3.641.501 2021فبراير  %4.75 دوالر أمريكي سندات
 2.731.127 2,731,127 2025أكتوبر  %5.00 دوالر أمريكي سندات
 3.641.501 3,641,501 2023فبراير  %3.25 دوالر أمريكي سندات
 1.820.751 1,820,751 2028يناير  %3.88 دوالر أمريكي سندات
 1.820.751 1,820,751 2043يناير  %4.50 دوالر أمريكي سندات
 -- 1,820,750 2026يونيو  %3.75 دوالر أمريكي سندات

 4.551.877 4,551,877 2018ديسمبر  %3.04 دوالر أمريكي تمويل إسالمي
 79.299 15,860 2017فبراير  %2.00ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
 426.572 236,984 2018يناير  %1.80ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
 245.480 130,533 2018يونيو  TMM +1.10%معدل  دينار تونسي غير مضمون 
 192.478 125,134 2019 سبتمبر TMM  +1.50%معدل  دينار تونسي غير مضمون 
 32.136 22,151 2020يونيو  TMM +1.10%معدل  دينار تونسي غير مضمون 
 -- 475,616 2021مارس  TMM  +1,75%معدل  دينار تونسي غير مضمون 
 26.591 -- 2016ديسمبر  TMM  +0.5%معدل  دينار تونسي غير مضمون 

 225.318 191,179 2021يونيو  %5.00ليبور +  أمريكي دوالر مضمون 
 43.698 43,698 2017ديسمبر  %5.25ليبور +  دوالر أمريكي مضمون 

 10.460 10,964 2020ديسمبر  %5.85ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
 971 -- 2016فبراير  %5.50ليبور +  دوالر أمريكي مضمون 
 7.283 -- 2016ديسمبر  %5.50ليبور +  دوالر أمريكي مضمون 
 455 -- 2016يناير  %6.00 دوالر أمريكي مضمون 
 31,560 20,433 2018سبتمبر  %4.60ليبور +  دوالر أمريكي مضمون 
 4.853 905 2017مارس  %6.00 دوالر أمريكي مضمون 
 1.821 -- 2016مايو  %2.00ليبور +  دوالر أمريكي مضمون 
 -- 6,207 2019يناير  %3.00+ ليبور  دوالر أمريكي مضمون 
 -- 5,462 2018يناير  %6.00 دوالر أمريكي مضمون 
 1.308.161 1,014,257 2020سبتمبر  %5.50 دينار جزائري  مضمون 

 27.200 -- 2016يونيو  %6.00 دينار جزائري  غير مضمون 
 4.592 -- 2017نوفمبر  %4.50 دينار جزائري  غير مضمون 
 34.935 -- 2017يوليو  %4.50 جزائري دينار  غير مضمون 
 47.369 -- 2017سبتمبر  %4.50 دينار جزائري  غير مضمون 
 37.400 -- 2016أغسطس  %5.00 دينار جزائري  غير مضمون 
 43.982 -- 2017أكتوبر  %4.90 دينار جزائري  غير مضمون 
 20.833 -- 2017يونيو  %4.50 دينار جزائري  غير مضمون 
 17.782 -- 2017أغسطس  %5.50 جزائري  دينار غير مضمون 
 -- 5,659 2018يوليو  %7.50 دينار كويتي تمويل إسالمي
 -- 162,040 2019أكتوبر  %2.65 دينار كويتي غير مضمون 
 121.383 121,383 2015يونيو  %1.75ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
 139,834 104,876 2019سبتمبر  %2.95ليبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
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 قروض وتسهيالت )تتمة( .25
 

 2015 2016 اإلستحقاقسنة  اإلسميمعدل الفائدة/ الربح  العملة 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
 -- 542,584 2020ديسمبر %1.50ليبور +  دوالر أمريكي مضمون 
 -- 542,583 2020ديسمبر %1.50ليبور +  دوالر أمريكي مضمون 

 227.950 170,400 2019سبتمبر  في السنة %5.69 دوالر أمريكي مضمون غير 
 %0.35ليبور بالدوالر األمريكي +  دوالر أمريكي غير مضمون 

 64.098 47,915 2019سبتمبر  في السنة
 %1.05ليبور بالدوالر األمريكي +  دوالر أمريكي غير مضمون 

 362.547 361,352 2017مايو  في السنة
 %0.90ليبور بالدوالر األمريكي +  دوالر أمريكي غير ممون 

 217.528 -- 2017فبراير  في السنة
 %1.20ليبور بالدوالر األمريكي +  دوالر أمريكي غير مضمون 

 181.273 -- 2016ديسمبر  في السنة
 65.703 -- 2016ديسمبر  في السنة %2.45جيبور +  دوالر أمريكي غير مضمون 
 %0.90ليبور بالدوالر األمريكي +  أمريكيدوالر  غير مضمون 

 181.273 -- 2017أبريل  في السنة
 %1.35ليبور بالدوالر األمريكي +  دوالر أمريكي غير مضمون 

 108.764 -- 2017فبراير  في السنة
 -- 53,789  تدفع شهريا %2جيبور +  روبية إندونيسية غير مضمون 
 262.811 268,944 2016فبراير  %1.9+جيبور   روبية إندونيسية غير مضمون 
 236.529 268,944 2018أغسطس  %1.9+جيبور   روبية إندونيسية غير مضمون 
 14.703 -- 2016نوفمبر  %1.45شهور +  6ليبور  دوالر أمريكي غير مضمون 
 %2.87أشهر ليبور +  6القرض أ:  دوالر أمريكي غير مضمون 

 
القرض أ: مايو 

2016 
فبراير القرض ب: 
2017 

-- 25,897 

القرض ب: معدل فائدة تجارية  دوالر أمريكي غير مضمون 
 120,416 40,007 %4.26مرجعية + 

 دوالر أمريكي غير مضمون 
القرض ج: معدل فائدة تجارية 

تستحق السداد  - %4.24مرجعية + 
 بشكل نصف سنوي 

القرض ج: 
 62,151 30,973 2017نوفمبر 

تدفع ربع  %10,65المجموعة ب  روبية إندونيسية سندات
 سنويا

 المجموعة ب:
 360.050 368,452 2017مايو 

 نصفتدفع  %11.75المجموعة ب  روبية إندونيسية سندات
 سنويا

المجموعة ب: 
 157.686 -- 2016ديسمبر 

 المجموعة ب سندات روبية إندونيسية تمويل إسالمي
 مليار روبية 20.21

 إندونيسية
المجموعة ب: 

 45.203 -- 2016 ديسمبر
في السنة  %8.63عائد ثابت بنسبة  روبية إندونيسية سندات

 315.372 322,732 2019يونيو  تستحق الدفع بشكل ربع سنوي 
في السنة  %8.88عائد ثابت بنسبة  روبية إندونيسية سندات

 394.215 403,416 2022يونيو  تدفع بشكل ربع سنوي 
 25.875دفعة إجارة سنوية بمبلغ  روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 78.843 80,683 2019يونيو  مليار روبية إندونيسية
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 قروض وتسهيالت )تتمة( .25
 

 2015 2016 سنة اإلستحقاق معدل الفائدة/ الربح اإلسمي العملة 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
دفعة إجارة سنوية بمبلغ  روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 -- 43,838 2017سبتمبر   مليار روبية إندونيسية 12.225
 4.840دفعة إجارة سنوية بمبلغ  روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 -- 16,406 2019سبتمبر  مليار روبية إندونيسية
 860دفعة إجارة سنوية بمبلغ  روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 -- 2,689 2021سبتمبر  مليار روبية إندونيسية
 4.941دفعة إجارة سنوية بمبلغ  روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 -- 14,523 2026سبتمبر  مليار روبية إندونيسية
 197.108 -- 2016أكتوبر  %2.25شهور+  3جيبور  روبية إندونيسية غير مضمون 
 210.248 174,814 2018ديسمبر  تدفع بشكل ربع سنوي  %9.5 روبية إندونيسية غير مضمون 

 144.546 -- 2016ديسمبر  %2,25جيبور +  روبية إندونيسية مضمون غير 
 -- 153,298 2017يونيو  %1.90جيبور +  روبية إندونيسية غير مضمون 
 91.984 -- 2017أكتوبر  %2.50جيبور +  روبية إندونيسية غير مضمون 
 65.703 67,236 2017أكتوبر  %1.80جيبور شهر +  روبية إندونيسية غير مضمون 
 -- 40,342 2017يونيو  %1.75جيبور +  روبية إندونيسية غير مضمون 
 -- 67,236 2019يونيو  %1.75جيبور +  روبية إندونيسية غير مضمون 
 26.281 -- 2017ديسمبر  %2.45شهور+  3جيبور  روبية إندونيسية غير مضمون 
 315.372 -- 2016يونيو  %2.50جيبور شهر +  روبية إندونيسية غير مضمون 

 249.670 255,497 2017ديسمبر  %10.00 روبية إندونيسية سندات
 197.108 201,708 2019ديسمبر  %10.30 روبية إندونيسية سندات
 65.703 67,236 2021ديسمبر  %10.50 روبية إندونيسية سندات
 94.612 96,820 2024ديسمبر  %10.70 روبية إندونيسية سندات
 52.825 54,058 2018ديسمبر  %10.00 إندونيسيةروبية  سندات
 79.106 80,952 2020ديسمبر  %10.25 روبية إندونيسية سندات
 34.165 34,963 2022ديسمبر  %10.60 روبية إندونيسية سندات
 42.575 43,569 2025ديسمبر  %11.20 روبية إندونيسية سندات
 145.597 -- 2016يونيو  %8.55 روبية إندونيسية سندات
 205.518 210,314 2018يونيو  %9.25 روبية إندونيسية سندات
 153.481 157,063 2020يونيو  %10.00 روبية إندونيسية سندات
 88.567 90,634 2022يونيو  %10.25 روبية إندونيسية سندات
 112.220 114,839 2025يونيو  %10.40 روبية إندونيسية سندات
 -- 289,115 2017سبتمبر  %7.5 روبية إندونيسية سندات
 -- 281,584 2019سبتمبر  %8.00 روبية إندونيسية سندات
 -- 197,405 2021سبتمبر  %8.60 روبية إندونيسية سندات
 -- 30,929 2023سبتمبر  %9.00 روبية إندونيسية سندات
 -- 54,058 2026سبتمبر  %9.15 روبية إندونيسية سندات

إيجاره سنوية تدفع بالروبية  إندونيسيةروبية  تمويل إسالمي
 16.820 17,212 2017ديسمبر  مليار 6.400إندونيسية 

إيجاره سنوية تدفع بالروبية  روبية إندونيسية تمويل إسالمي
 4.205 4,303 2019ديسمبر  مليار 1,648إندونيسية 

إيجاره سنوية تدفع بالروبية  روبية إندونيسية تمويل إسالمي
 28.909 29,584 2021ديسمبر  مليار 11,550إندونيسية 

إيجاره سنوية تدفع بالروبية  روبية إندونيسية تمويل إسالمي
 17,083 17.481 2022ديسمبر  مليار 6.890إندونيسية 

إيجاره سنوية تدفع بالروبية  روبية إندونيسية تمويل إسالمي
 10,775 11.027 2025ديسمبر  مليار 4,592إندونيسية 

إيجاره سنوية تدفع بالروبية  روبية إندونيسية إسالميتمويل 
 14,454 - 2016يوليو  مليار 4.7025إندونيسية 
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 قروض وتسهيالت )تتمة( .25

 
 2015 2016 سنة اإلستحقاق معدل الفائدة/ الربح اإلسمي العملة 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
تدفع بالروبية  إيجاره سنوية روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 مليار 7.030إندونيسية 
 20,440 2018يوليو

19,974 
إيجاره سنوية تدفع بالروبية  روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 مليار 6.700إندونيسية 
 18,019 2020يونيو 

17,608 
إيجاره سنوية تدفع بالروبية  روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 مليار 4.4075إندونيسية 
 11,565 2022 يونيو

11,301 
إيجاره سنوية تدفع بالروبية  روبية إندونيسية تمويل إسالمي

 مليار 18,20إندونيسية 
 47,065 2025 يونيو

45,992 
 184 188 2018أبريل  %2.00 روبية إندونيسية غير مضمون 
 92 94 2018أغسطس  %2.00 روبية إندونيسية غير مضمون 
 41.513 22,384 الطلبعند  ال شيء دوالر أمريكي غير مضمون 

    41.099.737 43.100.642 
 (388.461) (351.644) مطروحا : تكاليف تمويل مؤجلة

    40.748.093 42.771.842 
يتم الحصول على القروض والتسهيالت ألغراض عامة أو أغراض خاصة للشركة والتي تتضمن شراء معدات إتصاالت ومعدات ذات  (1)

 إعادة تمويل للتسهيالت القائمة. أو رأس المال العامل وسدادصلة بها وتمويل متطلبات 

 وضمانات نقدية. ومعدات عقارات وآالت أرصدة بنكية، إن القروض والتسهيالت المضمونة هي مضمونة (2)

ندونيسيا.إن  (3) يرلندا وسنغافورة وا   السندات مدرجة في أسواق المال في لندن وا 

ندونيسيا لألوراق المالية. يتضمن التمويل اإلسالمي سندات مصدرة بموجب (4)  برنامج صكوك األمانة في سوقي إيرلندا وا 
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 منافع الموظفين  .26

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 409.673 431.114 لموظفينانهاية خدمة  منافع
 139.156 222.554 الرعاية الصحية بعد التقاعدخطة برنامج 

 245.990 332.919 سهمية اللمدفوعات لنقدية ال ةتسويال
 88.428 99.546 13/2003 رقم التقاعد/ قانون العمل منافع لخطة المحدد برنامجال

 11.268 12.962 أخرى  موظفينمنافع 
 894.515 1.099.095 إجمالي منافع الموظفين

 (82.373) (174.318) (28 رقم )إيضاح من التسوية النقدية للمدفوعات السهميةالجزء المتداول 
 812.142 924.777 غير متداولة -منافع الموظفين 

 لموظفين كالتالي:ا كانت الحركة في مخصص منافع
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 939.232 894.515 يناير 1في 
 -- 10.257 تابعة  شركةإستحواذ على 

 -- (4.088) إستبعاد شركة تابعة 
 191.380 304.205 المخصص خالل السنة  

 (155.859) (179,856) مدفوع خالل السنة
 (48.548) 71,773 أخرى دخل شامل بنود 

 (31.690) 2,289 عمالتتعديل صرف 
 894.515 1.099.095 ديسمبر 31في 

 مجموعة:لل الشركات التابعة المطبقة من قبل المنافع خطة برامجفيما يلي تفاصيل 

 تقاعدالرعاية الصحية بعد ال خطة برنامج –أ  الخظة
التقاعد المبكر.  متطلبات واركون الخدمة بعد أن يستوفبعد التقاعد لموظفيها الذين يت لتابعة منافع الرعاية الصحيةتقدم الشركة ا

 منافع الرعاية الصحية. تلقي بأيضا   مخولون مسجلين رسميا  في سجالت إدارة الشركة والالعائلة المباشرة للموظفين 
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 )تتمة( منافع الموظفين .26

 2003 - 13قانون العمل رقم  -البرنامج المحدد لخطة منافع التقاعد -ب  الخطة
)"قانون العمل"(  13/2003أيضا  بإدراج منافع للموظفين بموجب القانون رقم  تقوم، ولينتاسرتا وآي إم إم Ooredooندوسات إ

 منافع لخطة المحدد البرنامج بموجب بموجب هذا القانون أو المنافع همتسلم موظفي. ي2003مارس  25 في المؤرخ ألندونيسيا
 ، أيهما أعلى.التقاعد

 المنافع التقاعدية المحددة خطة برنامج –الخطة ج 
ها لموظفيهم التي بموجبحددة منافع تقاعدية م خطط وساتيلندو ولينتاسارتا برامج Ooredooتخصص الشركات التابعة اندوسات 

تي أسورانسي  لدولة وهي بيا من ل شركة تأمين على الحياة مملوكةعند التقاعد. تتم إدارة هذه البرامج من قب المنافع التقاعدية دفعت
 كتوارية دورية تقوم بها شركة جيواسريا.إ إحتساباتمساهمات التقاعد عن طريق جيواسرايا )"جيواسرايا"(. يتم تحديد 

 تفاقية يتلقى الموظف المشارك اآلتي:على اإل ءا  بنا

 أو ؛نهاية خدمة بما يعادل القيمة النقدية في سن التقاعد العادي منافع 
 ؛القيمة النقدية عند وفاة الموظف بغير حادث مضافا  إليهمن مال التأمين  %100ناتجة عن حادث بما يعادل  تعويض وفاة غير 

 أو
 .بحادث الموظف يتوفى عندما النقدية القيمة مضافا  إليه التأمين مال من %200 يعادل بما حادث بسبب وفاة تعويض

 كتواريةفتراضات اإل اإل
كتوارية فتراضات اإلفيما يلي اإل .ام طريقة وحدة االئتمان المتوقعةستخدإكتواري مستقل بإكتوارية من قبل خبير تم إعداد التقييمات اإل

 الرئيسية في تاريخ التقرير.

 
 
 
 
 
 
 

 الخطة أ 
2016 
 الخطة أ الخطة ج الخطة ب

2015 
 الخطة ج الخطة ب

 %9،25 - %9،0 %8،5 %9،5 %8،5 - %8،0 %8،5 %8،8 معدل الخصم السنوي 
 -- -- %6،0 -- -- %6،0 ىقصمعدل ميول التكلفة األ

 -- -- %16،0 -- -- %10،0 معدل ميول السنة التالية
معدل ميول لالوصول  فترة

 -- -- سنوات 10 -- -- سنوات  8 األقصىالتكلفة 
 %9،0-3،0 %7،5 --  %7،0  التعويضاتزيادة في 

 TMI 2011 -- -- TMI 2011   معدل الوفاة
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 )تتمة( منافع الموظفين .26

 ات(/ مطلوبموجودات) المحددة ةالحركة في صافي المنفع
 مكوناتها.( المنافع المحددة و موجودات/ )اتمطلوبصافي األرصدة الختامية لفتتاحية إلى جدول التالي تسوية من األرصدة اإليظهر ال

 وعقارات كما يلي:أسهم  منحصص  من ستثمارات طويلة األجلا  لخطة من ودائع ألجل وسندات دين و تتكون موجودات ا

 2016 2015 
   ستثمارات في:إ
 %30.22 %35.67 حصص أسهم وعقارات -
 %44.58 %40.18 صندوق مشترك -
 %17.33 %13.69 ودائع ألجل -
 %7.66 %10.36 سندات دين -
 %0.21 %0.10 أخرى  -

 

 الخطة أ 
2016 
 الخطة أ الخطة ج الخطة ب

2015 
 الخطة ج الخطة ب

 
ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

ألف ريال 
 قطري 

 ريال ألف
 قطري 

 ريال ألف
 قطري 

 ريال ألف
 قطري 

       
 (26.293) 90.075 187.648 (25,122) 90,486 141,545 يناير 1في 

       مدرجة في الربح أو الخسارة
 (1.963) 7.031 15.535 (2,339) 8,302 13,824 تكلفة الفائدة
 7.187 8.803 5.600 6,914 9,865 5,355 تكلفة الخدمة

 -- -- (3.565)  2,957 (2,990) تقليص أرباح
افع من –عتراف مباشر بتكلفة خدمة سابقة إ 

 -- ممنوحة
        

(2,372) 283 -- 2.952 1.048 
 -- -- -- -- -- -- تكلفة نقل موظف

 16,189 18,752 4,858 17.570 18.786 6.272 
       

       خرى الدخل الشامل األ ضمن بنودمدرجة 
 (3.346) (7.117) (41.431) 3,859 1,679 70,094 خرى الدخل الشامل األبنود 
       

       أخرى حركات 
 (338) -- -- (252) -- -- مساهمة

 -- (1.397) (2.383) -- (11,011) (3,891) مدفوعات المنافع
 147 -- -- 703 -- -- مبالغ  دادر إست

 (1.564) (9.861) (19.859) 497 1,776 3.011 عمالت صرف تتعديال
 (880) (9,235) 948 (22.242) (11.258) (1.755) 
       

 (25.122) 90.486 141.545 (15,457) 101,682 226,498 ديسمبر 31في 
 (313) 2.058 2.389 (141) 2,136 4,394 جزء متداول

 (24.809) 88.428 139.156 (15,316) 99,546 222,554 جزء غير متداول
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 مطلوبات غير متداولة أخرى  .27

 2015 2016 إيضاح 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    

 272,471 794,805 )أ( (1مستحق لمنظمين قانونيين )
 69.721 78.068  مخصص لترميم موقع 

 906.475 796.342  (31 رقم مطلوبات إيجار تمويلي )إيضاح
 206.971 173.867  ربح مؤجل من إيجار تمويلي

 560.695 441.952  أخرى 
  2.285.034 2.016.333 

 خيص.ار رسوم الت مقابلندونيسيا وفلسطين وميانمار إ مستحقة الدفع لكال  من المنظمين القانونيين فييمثل هذا الرصيد مبالغ  ( أ)
 

 أخرى دائنة  دائنة وذمم تجارية مذم .28
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 4.978.058 4,722,161  ذمم تجارية دائنة
 5.788.466 5,335,801 الدفع مستحقة مصاريف

 400.198 362,739 فائدة مستحقة الدفع
 12.416 12,511 ربح مستحق الدفع مقابل إلتزام تمويل إسالمي

 1.284.734 321,797 رسوم تراخيص مستحقة الدفع
 623.650 696,270 دولية، بالصافي لشركات إتصاالت مستحقة مبالغ

 138.019 9,451 لمشتقات سالبة عادلة قيمةصافي 
 138.590 149,674 (31تمويلي )إيضاح رقم مطلوبات إيجار 

 82.373 174,318 (26النقدية للمدفوعات السهمية )إيضاح رقم  تسويةال
 3.797.045 2,522,412 ذمم دائنة أخرى 

 14,307,134 17.243.549 
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 األرباح الموزعة  .29

   
 2015 2016 أرباح موزعة مدفوعة ومقترحة

 قطري ألف ريال  ألف ريال قطري  
   خالل السنة والمدفوعة والمستحقة المعلنة
 قطري  ريال 4) للسهم قطري  ريال 3 بواقع 2015 لسنة نهائيةموزعة  أرباح

 1.281.280 960,960 (2014لسنة  للسهم
 تدرج لم) الجمعية العمومية السنوية جتماعإ في عليها للموافقة مقترحة توزيعات

   (ديسمبر 31 في كما كمطلوبات
 قطري  ريال 3) للسهم قطري  ريال 3،5 بمبلغ 2016 لسنة نهائيةأرباح  توزيعات
 960.960 1.121.120 (2015لسنة  للسهم

 .تقديم توزيعات األرباح النهائية إلعتمادها من قبل الجمعية العمومية السنويةسيتم 
 

 مشتقات األدوات المالية  .30

 كأدوات تحوط ةمحددمشتقات غير 
 ـالتالعم مخاطر بعض إلدارة الفائدة أسعار تبادل وعقود اآلجلة العمالت صرف وعقود العمالت تبادل عقود المجموعة تستخدم
 تسبوتح االستثمارات، صافي أو العادلة القيمة أو النقدي للتدفق كتحوطات محددة غير العقود هذه. الفائدة أسعار ومخاطر

 :مالية أدواتكمشتقات 
 فتراضيةالقيم اإل 
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 1.269.225 433,339 عقود تبادل عمالت
 86.534 48,286 عقود تبادل أسعار الفائدة

 304.633 304,633 تحوط القيمة العادلة
 786,258 1.660.392 
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 )تتمة( مشتقات األدوات المالية .30

 القيم العادلة 
 2016 2015 
 سالبة موجبة سالبة موجبة 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 72.908 -- 3,123 4,151 عقود تبادل عمالت
 4.936 -- 2,475 -- عقود تبادل أسعار الفائدة

 60.046 2.246 3,853 -- تحوط القيمة العادلة
 4,151 9,451 2.246 137.890 

 تحوطات التدفق النقدي
تفاقيات أساس تبادل األسعار التي  الفائدة أسعار تبادل تفاقياتإ من عددلدى المجموعة  كان ،2016ديسمبر  31كما في   متوا 
 المجموعة عتدف ،الفائدة أسعار تبادل إلتفاقيات وفقا  . ألجل القروضعلى  الفائدة المتغيرة أسعار مخاطر من الحد بهدف إبرامها
 .األمريكي للدوالر ليبور سعر أساس على متغيرة فائدة أسعار وتستلم هايعل متفق ثابتة فائدة أسعار

 وتشمل التحوط وهدف لعالقة رسميال توثيقال يتم. 39 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   التحوط لمحاسبة مؤهلة التبادل إتفاقيات إن
 .ديالنق للتدفق كتحوطات المحاسبة عنهايتم  تفاقياتاإل ههذ نأ حيث التحوط، وأدوات منها تحوطمال بنودال تفاصيل

 :فتراضيةاإل قيمال عم المحتفظ بها كتحوطات تدفق نقدي المالية ألدواتلمشتقات ا لبيةوالس الموجبة العادلة القيم يبين التالي الجدول

 ةفتراضياإل القيمة قيمة عادلة موجبة قيمة عادلة سلبية 
 قطري ريال ألف  ريال قطري ألف  ريال قطري ألف  

    عقود تبادل أسعار الفائدة
 528,216 1 -- 2016ديسمبر  31
 571.961 444 129 2015ديسمبر  31
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 لتعهداتا .31

 الرأسمالية تعهدات التكاليف
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في نهاية سنة التقرير المالي التكاليف 
 4.366.324 3,235,004 :يتم أخذ مخصص لها ولكن لم 

 اإليجار التشغيلي تعهدات
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية:
 418.559 559,346 ال تتجاوز سنة واحدة

 1.690.402 2,142,209 أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات
 2.700.587 3,030,564 أكثر من خمس سنوات 

 4.809.548 5,732,119 ديسمبر 31إجمالي مصروفات اإليجار التشغيلي المتعاقد عليها في 

 اإليجار التمويلي تعهدات
 2016 2015 

 ألف ريال قطري  ريال قطري  ألف مبالغ تحت اإليجار التمويلي
   الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 245.988 239,881 ال تتجاوز سنة واحدة
 874.853 851,483 أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

 319.034 144,988 أكثر من خمس سنوات 
 1,236,352 1.439.875 

 (394.810) (290,336) ستحق: إيراد تمويل غير محا  مطرو 
 1.045.065 946,016 القيمة الحالية للحد االدنى لمدفوعات اإليجار

  
 2015 2016 إيضاح 

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار
    

 138.590 149,674 28 الجزء المتداول 
 906.475 796,342 27 الجزء غير المتداول

  946,016 1.045.065 
    

 167,801 109,831  خطابات إئتمان
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 المحتملة المطلوبات .32

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 874.020 744,358 خطابات ضمان
   

 12.652 15,521 مطالبات على المجموعة لم يعترف بها كديون 

 والمطالباتالدعاوي القانونية 
ال تعتقد  .هاوقت آلخر طرفا  في إجراءات قانونية مختلفة ومطالبات تنشأ في إطار النشاط اإلعتيادي ألعمالتكون المجموعة من 

 أثر سلبي هام على وضعها المالي أوأي بصورة فردية أو مجتمعة،  سواء القانونية والمطالباتاإلجراءات هذه ينتج المجموعة أن 
 موضح أدناه:عدا ما هو فيما نتائج عملياتها التشغيلية، 

  الراديو ترددات ستخدامإ سوء بخصوص ميديا ميجا إندوسات على مترتبة قانونية إجراءات (أ
ت فساد ضد إندوسات ميجا ابإجراءفيما يتعلق  قضائية دعوى قام مكتب المدعي العام في جاكرتا بإصدار  2012عام  بدايةفي 
لبي تي إندوسات تي بي كي، وهي شركة تابعة للمجموعة، بحجة اإلستخدام  %99وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  (IM2) ميديا

 تردد موجة راديو تم منحه إلندوسات.لتوزيعات غير المشروع 

مليون دوالر أمريكي( على  130مليون ريال قطري ) 474 بلغتفرضت محكمة الفساد اإلندونيسية غرامة  2013يوليو  8في 
(IM2 ) السابق لـ  الرئيس التنفيذيفي دعوى ذات صلة مرفوعة على(IM2) السابق لـ  الرئيس التنفيذي. قّدم كل من(IM2 ) ومكتب

أن المحكمة ب أكد 2015ستئنافا  لدى المحكمة العليا في جاكرتا. تم تلقي حكم مكتوب من المحكمة العليا في يناير إالمدعي العام 
مليون دوالر  130وأنه قد تم تأكيد الغرامة بحوالي ( IM2)السابق لـ  الرئيس التنفيذين سنوات على العليا تؤيد عقوبة السجن لثما

 أمريكي.

في محكمة الفساد. ( IM2)السابق لـ للرئيس التنفيذي لتقديم المراجعة القضائية  الرسمي ، تم التسجيل2015مارس عام  16في 
مارس  16بي بي كي بي )ديوان المحاسبة( في قامت إلدارية كانا متناقضان، نظرا  ألن حكم الدعوى الجنائية وحكم الدعوى ا

 ن قبلماإلدارية من أجل إلغاء حكم الدعوى اإلدارية السابق. ونظرا  للمراجعة القضائية الدعوى مراجعة قضائية في بإجراء  2015
اإلدارية( ينص على أن تقرير تدقيق حسابات  حكما  )بشأن الدعوى  2015أكتوبر  13بي بي كي بي، أصدرت المحكمة العليا في 

 .كان صحيحا  بي بي كي بي قدمته  بي بي كي بي الذي 

حكما  )بشأن الدعوى الجنائية( برفض  2015نوفمبر  4وفقا  للموقع اإللكتروني الرسمي للمحكمة العليا، أصدرت المحكمة العليا في 
ة رسميال. حتى اآلن لم تتلقى بي تي إندوسات تي بي كي النسخة (IM2)ابق لـ السالرئيس التنفيذي المراجعة القضائية التي قدمها 

 من الحكم. تقوم بي تي إندوسات تي بي كي بإعداد مراجعة قضائية ثانية للدعوى الجنائية.

 .بياناتهابوضع مخصص في  Ooredooقد قامت كما بتكوين مخصصات، (  IM2و )قامت كل من إندوسات 
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 المحتملة )تتمة( المطلوبات .32

 والمطالبات )تتمة(الدعاوي القانونية 

 إشعارات مطالبة ضريبية مقدمة ضد آسيا سيل (ب
كما في تاريخ التقرير، كانت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي آسيا سيل ش.م.خ خاضعة إلشعار مطالبة ضريبية من قبل 

شعار مطالبة آخر من  231بمبلغ  2007إلى  2004المفوضية العامة للضرائب في العراق عن السنوات من  مليون ريال قطري وا 
مليون ريال قطري ومبلغ  133بمبلغ  2012 – 2011 و 2010-2009، 2008قبل المفوضية العامة للضرائب عن السنوات 

 على التوالي فيما يتعلق بضريبة الدخل على الشركة. القانونية مليون ريال قطري  204مليون ريال قطري و 230

ة ر اإلحتجاج على الضرائب المقدّ مع قدمت آسيا سيل إعتراضا  ضد كل من هذه المطالبات ودفعت جميع المبالغ المذكورة أعاله 
بمتطلبات قوانين الضريبة ، وذلك إلتزاما   2012 – 2011 عن %25، كما دفعت مقدما  بنسبة 2010إلى  2004عن السنوات من 

 في العراق.

هذه  لك وترى اإلدارة أن آسيا سيل لديها أسباب قوية للطعن في ،كافيا  مقابل هذه المطالبات ا  خصصقامت المجموعة بتكوين م
 المطالبات.

 ضد آسيا سيل بخصوص الرسوم التنظيمية قانونية إجراءات (ج
 سهماأل بملكية يتعلق فيما الشركة هيكل أنب الشركة إلخطار خطابا   واإلعالم اإلتصاالت مفوضية أصدرت ،2014 يونيو 10 في
 وفقا   تنظيمي، كرسم اإليرادات إجمالي من %15، حيث يجب دفع  عراقية كشركة الترخيص بمتطلبات يفي ال المال رأس في

 .الترخيص إلتفاقية

 من بدال   اإليرادات إجمالي من %18 بنسبة تنظيمية رسوم دفع الشركة من واإلعالم اإلتصاالت مفوضية طلبت ذلك على ا  وبناء
 التي الفترة من( أمريكي دوالر مليون  76) قطري  ريال مليون  276 بلغ واإلعالم االتصاالت مفوضية طلبته الذي المبلغإن . 15%

 الشركةقامت . 2013 عام من األول النصف نهاية حتى تغيرت قد العراقية الملكية أن واإلعالم االتصاالت مفوضية فيها إدعت
 قد أنهمب الشركة إلخطار خطابا   واإلعالم اإلتصاالت مفوضية أصدرت ،2014 نوفمبر 11 في. باإلستئناف ضد هذه المطالبة

 يجب 2014 يونيو 30 إلى 2012 يونيو من الجديد المبلغ إجمالي وأناإلضافية  %3 بنسبة تتعلق التي المطالبةقاموا بتعديل 
 المطالبة هذه مقابل كامل مخصص الشركة لدىإن (. أمريكي دوالر مليون  101.8) قطري  ريال مليون  370.7 يساوي مبلغ أن
 لصالح نهائيا   قرارا   للنقض أربيل محكمة أصدرت ،2016 يناير في(. أمريكي دوالر مليون  185.6) قطري  ريال مليون  675.9 لغب

 .الشركة

صالح مصرفية معينة آلسيا سيل ل، أرسلت مفوضية اإلتصاالت واإلعالم خطابا  بشأن تقييد إستخدام لحسابات 2016فبراير  4في 
 لدى الشركة قرار محكمة لصالحها في هذا الشأن.بأن  علما  وهذا مقابل مبلغ متنازع عليه ، مفوضية اإلتصاالت واإلعالم
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 المطلوبات المحتملة )تتمة( .32

 والمطالبات )تتمة( ي القانونيةالدعاو 

 ضد آسيا سيل بخصوص رسوم طيف التردد قانونية إجراءات (د
 الطيف الترددي، أصدرت مفوضية اإلتصاالت واإلعالم خطابا  إلخطار الشركة بدفع رسوم إستخدام 2014سبتمبر عام  10في 

ديسمبر  31الترددات للشركة إلى توزيع مليون دوالر أمريكي( عن الفترة من تاريخ  61.7مليون ريال قطري ) 224،1بمبلغ  
ة تصاالت واإلعالم طريقة اإلحتساب وعليه تشكك الشرك. لم تقدم مفوضية اإلهذه المطالبةضد  باإلستئناف الشركةقامت . 2013

 حتسابها.إفي أساس 

إلى لجنة اإلستئناف في مفوضية اإلتصاالت  2014، إستأنفت آسياسيل قرار مفوضية اإلتصاالت واإلعالم لسنة 2015في يناير 
، وأوصت بإعادة إحتساب رسوم 2014لعام لقرار برفض المطالبة الصادرة عن مفوضية اإلتصاالت واإلعالم واإلعالم ، وكان ا

 أفضل الممارسات الدولية.   مع مراعاة بالتنسيق مع آسياسيل  يطيف الترددالإستخدام 

مليون  167.5ع إجمالي مبلغ أصدرت مفوضية اإلتصاالت واإلعالم خطابا  جديدا  آلسياسيل تطالبها بدف ،2016 يونيو 29في 
بدفع  الشركة نفسها من شركة أسياسيل لخطاب مفوضية اإلتصاالت واإلعالم ألزمتوردا  ( أمريكي مليون دوالر 45.7ريال قطري )
( لمفوضية اإلتصاالت أمريكي مليون دوالر 44.8مليون ريال قطري ) 163قامت بدفع مبلغ  2016ل وفي ديسمبرالمبلغ المعدّ 

 .من الناحية القانونيةمستكمال  ويعتبر هذا اإلجراء  ،واإلعالم

 ربط الضريبة على الشركة عملية مسموح به من غير خفض (ه
تلقت إندوسات خطاب تقييم ضريبي بدفع ضريبة إضافية )إس كي بي إل بي( من اإلدارة العامة  2014نوفمبر  20بتاريخ 

مليون ريال قطري )له أثر ضريبي على الشركة بمبلغ  88تصحيحا  بمبلغ إجمالي  العامة للضرائب دارةاإلللضرائب حيث أجرت 
 2015فبراير  18. بتاريخ 2012ديسمبر  31كما في  المرحلة الخسارة الضريبيةقيمة مليون ريال قطري( مما خفض من  22

ن جانب إلعتراض الضريبي مالضرائب بخصوص التصحيح أعاله. تم رفض امكتب إلى  ضريبي قّدمت إندوسات خطاب إعتراض
 لدى محكمة الضرائب.  بتقديم إستئنافقامت إندوسات  ، وعليههيئة الضرائب

ي كأقل مما هو مطلوب )إس كي بي دفعات ضريبية تلقت إندوسات خطاب تقييم ضريبي بخصوص  2013ديسمبر  27بتاريخ 
مليون ريال قطري  30بمبلغ  2008و 2007عن سنتي الشركة بي( من اإلدارة العامة للضرائب بخصوص ضريبة الدخل على 

خطابات  2014مارس  20مت إندوسات في . قدّ 2014يناير  24تم دفعها في والتي مليون ريال قطري على التوالي  26و
. تم رفض اإلعتراض 2008و 2007سنتي عن إعتراض إلى مكتب الضرائب بخصوص هذا التصحيح لضريبة الدخل إلندوسات 

 قامت إندوسات بتقديم إستئناف لدى محكمة الضرائبعليه جانب هيئة الضرائب، و  الضريبي من

 ضريبة مقتطعة تم خصمها من قبل إندوسات بمعدل منخفض (و
تلقت إندوسات )إس كي بي إل بي( من اإلدارة العامة للضرائب عن ضريبة الدخل إلندوسات في سنة  2014نوفمبر  20في 

خطاب الغرامات المحتملة(. قدمت إندوسات  مليون ريال قطري )متضمنا   169يقضي بدفع مبلغ  26بموجب المادة  2012
بتقديم وسات قامت إند ، وعليهلمكتب الضرائب بخصوص التصحيح الذي رفضته الهيئات الضريبية 2015فبراير  18إعتراض في 

 .لدى محكمة الضرائب إستئناف
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 إدارة المخاطر المالية .33

 والسياساتاألهداف 
يجارات وتسهيالت قروض على المشتقات، ستثناءإب للمجموعة، الرئيسية المطلوبات تشتمل  الغرضإن  .دائنة وذمم تمويلية وا 

 ذمم لمث مختلفة مالية موجودات المجموعة ولدى ،المجموعة لعمليات تمويل على الحصول هو المالية المطلوبات لهذه األساسي
 .ةالمجموع عمليات من مباشرة ناتجة وهي األجل قصيرة وودائع ونقد ستثماراتا  و  مدينة تجارية

كذلك تدخل المجموعة في معامالت المشتقات وبصفة أساسية عقود تبادل أسعار الفائدة وتبادل العمالت وصرف العمالت األجنبية 
 الناشئة من عمليات المجموعة ومواردها التمويلية. والعمالت اآلجلة. والغرض من ذلك هو إدارة مخاطر أسعار الفائدة

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر 
 ا يلي:التي تتلخص فيم التشغيلية. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر،

 مخاطر السوق 
تتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 

 هواألسهم على ربح أو أسهم المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به المجموعة من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق 
 السيطرة على تعرض المجموعة لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع زيادة العائد.

 مخاطر معدالت الفائدة
الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة هي الودائع البنكية والقروض المدينة وأدوات الدين 

والسلف. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار السوق يتعلق بشكل رئيسي  والذمم الدائنة المتاحة للبيع والقروض
بموجودات ومطلوبات المجموعة بأسعار فائدة متغيرة وأدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة مستحقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نهاية 

 السنة المالية الصادر عنها التقرير المالي.

اطر أسعار الفائدة لديها بالحفاظ على محفظة متوازنة من القروض والسلف ذات أسعار ثابتة ومتغيرة. تقوم المجموعة بإدارة مخ
من أجل هذا تدخل المجموعة في عقود لتبادل أسعار الفائدة حيث توافق المجموعة فيها أن تتبادل في فترات محددة الفرق بين 

لتزامات إغ افتراضي متفق عليه. إن عقود التبادل مخصصة للتحوط من مبالغ بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة تحتسب على أساس مبل
تقريبا  من قروض  %68وبعد حساب تأثير عقود تبادل أسعار الفائدة، كان  2016ديسمبر  31في  كما الدين المتعلقة بها.

 (%66: 2015)المجموعة بأسعار فائدة ثابتة 
ة الموحد وحقوق الملكية الموحد لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة بعدد يعكس الجدول التالي حساسية بيان الربح أو الخسار 

نقطة أساس، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. إن حساسية بيان الربح أو الخسارة الموحد وحقوق الملكية الموحد هو  25
رة محتفظ جودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار فائدة متغيعلى المو  ا  تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، بناء

 ديسمبر. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساويا  ومعاكسا  لتأثير الزيادات المبينة: 31بها كما في 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .33

 )تتمة( مخاطر معدالت الفائدة
بيان الربح أو الخسارة  

 الموحد
 نقطة أساس 25+

 حقوق الملكيةبيان 
 الموحد

 نقطة أساس 25+
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   2016ديسمبر  31في 
 1,321 (28,597) سعر ليبور للدوالر األمريكي

 -- (4,588) أخرى 
   

   2015ديسمبر  31في 
 1.430 (28.280) سعر ليبور للدوالر األمريكي

 - (8.151) أخرى 

 مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

ستثمارات إاألجنبية. إن تعرض المجموعة لخطر التغيرات في أسعار الصرف يتعلق بصورة أساسية بعمليات المجموعة وصافي 
 في الشركات التابعة األجنبية. المجموعة

 بالعمالت األجنبية: المتعلقةللمخاطر  هام كان للمجموعة صافي تعرض
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
 موجودات )مطلوبات( موجودات )مطلوبات( 

   

 6.012.239 5,979,111 الروبية االندونيسية
 9.873.226 10,278,082 الدينار الكويتي

 (2.512.749) (3,587,101) الدوالر األمريكي
 (31.273) (39,404) اليورو

 (2.984) (2,312) الجنيه اإلسترليني
 134.331 197,654 الدينار التونسي
 (2.201.692) (1,493,673) الدينار الجزائري 
 (896.819) (454,735) الدينار العراقي

 -- 308,377 نماركيات ميا
 1.838 1,826 أخرى 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .33

 )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية

 إن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت أجنبية هامة حيث أن سعر الريال القطري مربوط بالدوالر األمريكي.

الت لتغير محتمل معقول في أسعار صرف العم الموحد الموحد وحقوق الملكية الربح أو الخسارةيوضح الجدول التالي حساسية بيان 
األجنبية التالية مقابل الريال القطري، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على ربح المجموعة بسبب التغيرات في القيمة العادلة 

كون تأثير بية. يتوقع أن يلمجموعة نتيجة لتحويل نتائج الشركات التابعة األجنلللموجودات والمطلوبات النقدية وحقوق الملكية 
 النقص في أسعار العمالت األجنبية مساويا  ومعاكسا  لتأثير الزيادات المبينة:

 التأثير على حقوق الملكية  وحدالم ربح أو الخسارةالتأثير على بيان ال 
 2016 2015 2016 2015 
 +10% +10% +10% +10% 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

     

 601.224 597,911 - -- الروبية االندونيسية
 987.323 1,027,808 - -- دينار كويتي

 13.433 19,765 - -- الدينار التونسي
 (220.169) (149,367) - -- الدينار الجزائري 
 -- 30.838 -- -- كيات ميانمار
 -- -- (251.275) (358,710) دوالر أمريكي

 -- -- (3.127) (3,940) اليورو
 -- -- (298) (231) الجنيه اإلسترليني
 -- -- (89.682) (45,474) الدينار العراقي
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .33

 مخاطر أسعار األسهم
مع ثبات  ،المدرجة بالسوق حتياطي القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار األسهم إيوضح الجدول التالي حساسية 

 جميع المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم مساويا  ومعاكسا  لتأثير الزيادات المبينة.

تغيرات في مؤشرات  
 األسهم

التأثير على حقوق 
 الملكية

 ألف ريال قطري   
2016   

 282 %10 بورصة قطر
 257 %15 بورصة الكويت

 612 %10 إندونيسيابورصة 
   

2015   
 483 %10 بورصة قطر

 569 %15 بورصة الكويت
 922 %10 بورصة إندونيسيا

ستثمار د بيع اإلفي أسعار األسهم فقط عن بالتكلفة حيث يظهر تأثير التغيرات بالسوق تظهر ستثمارات غير مدرجةإللمجموعة أيضا  
 التأثير في بيان الربح أو الخسارة الموحد.القيمة وعند ذلك ينعكس  منخفضعتباره إ أو 

 مخاطر االئتمان
رض لتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف آخر. يتمثل تعإتتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء ب

نوك وأدوات دين بمن مدينين تجاريين وأرصدة لدى  المجموعة لمخاطر ائتمانية في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساسا  
 متاحة للبيع وقروض مدينة وقيمة عادلة موجبة للمشتقات.

تصاالت ألطراف مختلفة. إن سياسة المجموعة أن يخضع جميع العمالء الراغبين في الحصول على إتوفر المجموعة خدمات 
االئتمانية. باإلضافة إلى ذلك تتم مراقبة األرصدة المدينة بصورة مستمرة ويحدد خدماتها باآلجل إلجراءات للتحقق من مقدرتهم 

على مستوى المعامالت السابقة ومستوى السداد. بلغ الحد األقصى  ا  سقف مشتريات الخدمات لكل عميل وتتم مراجعتها دوريا  بناء
ديسمبر  31في القيمة كما في  اإلنخفاضمخصص  منلتعرض المجموعة للمخاطر فيما يتعلق بالمدينين التجاريين بالصافي 

 كالتالي:
 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 1.090.958 1,059,608 دولة قطر
 1.643.006 1,950,518 دول أخرى 

 3,010,126 2.733.964 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .33

 )تتمة( مخاطر االئتمان

ن عبالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة، يكون تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ناتجا  
 إخالل الطرف المقابل، ويكون أقصى تعرض للمخاطر مساويا  للقيمة الدفترية لهذه األدوات على النحو التالي:

 2016 2015 
 قطري ألف ريال  ألف ريال قطري  
   

 18.054.582 16,381,719 نوك )باستثناء النقد(بأرصدة لدى 
 2.690 4,152 قيمة عادلة موجبة للمشتقات

 537.451 378,800 تصاالت دوليةإمن شركات  مطلوب
 661.392 768,857 إيرادات مشتركين غير مفوترة

 17,533,528 19.256.115 

سنة حتفاظ بحسابات في بنوك حة عن األرصدة البنكية عن طريق اإلاالئتمان الناتجتقوم المجموعة بتخفيض التعرض لمخاطر 
(. +BBBمن األرصدة البنكية تمثل أرصدة مودعة لدى بنوك محلية في دولة قطر مصنفة على األقل في الفئة ) %66السمعة. إن 

ذلك كما و رة على المشتقات بقيمة عادلة موجبة، مخاطر االئتمان الناشئة من أدوات المشتقات المالية تكون في أي وقت مقتصإن 
في بيان المركز المالي الموحد. بالنسبة للمشتقات التي تتم تسويتها باإلجمالي تكون المجموعة معرضة أيضا  لمخاطر  هي مدرجة

 السداد.

 مخاطر السيولة
ستحقاقها. إن وسيلة المجموعة إلدارة مخاطر إلتزاماتها المالية عند إستطاعة المجموعة الوفاء بإتتمثل مخاطر السيولة في عدم 

ة والصعبة، ستحقاقها في الظروف العاديإلتزاماتها عند إالسيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائما  سيولة كافية لسداد 
 دون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة المجموعة.من 

 حتياطيات المجموعة والتسهيالتإستخدام إستمرارية التمويل والمرونة من خالل إمجموعة هو الحفاظ على توازن بين إن هدف ال
ستحقاق إورة. يلخص الجدول التالي مواعيد يوما  من تاريخ الفات 30البنكية. إن شروط البيع بالمجموعة تتطلب سداد المبالغ خالل 

 دفعات التعاقدية غير المخصومة:على ال ا  ديسمبر بناء 31المطلوبات المالية من المجموعة في 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .33

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 – 2 سنة 2 – 1 أقل من سنة 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

      2016ديسمبر  31في 
 50,624,396 19,910,535 17,860,608 7,759,267 5,093,986 قروض وتسهيالت 

 4,722,161 -- -- -- 4,722,161 دائنة ذمم
تكاليف ترخيص مستحقة 

 1,319,340 105,251 550,125 277,881 386,083 الدفع
 1,236,352 144,988 611,889 239,594 239,881 مطلوبات إيجار تمويلي
 1,116,708 -- -- 236,669 880,039 مطلوبات مالية أخرى 

 11,322,150 8,513,411 19,022,622 20,160,774 59,018,957 
      

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 – 2 سنة 2 – 1 أقل من سنة 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

      2015ديسمبر  31في 
 52.435.153 17.460.203 18.621.429 7.780.319 8.573.202 قروض وتسهيالت 

 4.978.058 -- -- -- 4.978.058 دائنة ذمم
تكاليف ترخيص مستحقة 

 1.606.042 -- 256.694 64.135 1.285.213 الدفع
 1.439.875 75.100 874.328 244.458 245.989 مطلوبات إيجار تمويلي
 1.077.380 -- -- 233.338 844.042 مطلوبات مالية أخرى 

 15.926.504 8.322.250 19.752.451 17.535.303 61.536.508 

 إدارة رأس المال
ستمرارية أعمالها وزيادة العائد للمساهمين من خالل تحسين أدائها فيما يتعلق بالمديونية إتقوم المجموعة بإدارة رأسمالها لضمان 

ورصيد حقوق الملكية. تقوم المجموعة بإدخال تعديالت على هيكل رأسمالها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية والتجارية. 
للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله قد تعدل المجموعة األرباح الموزعة على المساهمين أو تصدر أسهم جديدة. لم تدخل 

 31والسنة المنتهية في  2016ديسمبر  31أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في  المجموعة تعديالت في األهداف
 .2015ديسمبر 

 قيمةب رةالظاهحتياطيات القانونية األخرى واألرباح المدورة حتياطي القانوني واإلواإل رأس المال األساسييشتمل رأس المال على 
 .ألف ريال قطري( 26.888.102: 2015) 2016ديسمبر  31ألف ريال قطري كما في  28.038.001

أس المال ر  تكلفةتقوم األدارة بمراجعة هيكلة إدارة رأس المال على أساس نصف سنوي. وكجزء من هذه المراجعة، تقوم اللجنة بأخذ 
: 2015) %84 وصلت إلى 2016ديسمبر  31 فين نسبة المديونية أحيث  ،عتباروالمخاطر المترتبة بكل فئة منه بعين اإل

87%) 



 
 

 

Ooredoo (ش.م.ق) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

- 88 - 

 
 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .33

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 نسبة المديونية
 كانت نسبة المديونية في نهاية السنة كالتالي:

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   

 42,771,842 40,748,093 (1) مديونية
 (18,158,180) (16,501,877) بنوكلدى نقد وأرصدة 

 24,613,662 24,246,216 صافي المديونية
 28,372,865 29,001,111 (2) الملكيةحقوق 

 %87 %84 الملكيةصافي المديونية إلى حقوق 

 .(25)المديونية هو دين طويل األجل تم الحصول عليه، كما هو موضح في إيضاح رقم  (1)

 .المسيطرة غير والمساهمات األم الشركة مساهمي إلى المنسوبة الملكية قوق على  الملكية حقوق  ملتتش (2)
 

 القيم العادلة لألدوات المالية .34

 القيم العادلة
يبين الجدول التالي مقارنة حسب النوع بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة المدرجة في البيانات المالية 

 الموحدة:
 القيمة العادلة الدفتريةالقيمة  
 2016 2015 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

     الموجودات المالية
 747.196 732,742 747.196 732,742 ستثمارات متاحة للبيعإ

 3.935.497 4,161,935 3.935.497 4,161,935 وأخرى ذمم تجارية مدينة 
 18.158.180 16,501,877 18.158.180 16,501,877 بنوك ونقد بالصندوق أرصدة لدى 

     المطلوبات المالية
 41.079.267 41,636,677 43.100.642 41,099,737 قروض وتسهيالت

 272.471 794,805 272.471 794,805 مطلوبات غير متداولة أخرى 
 1.045.065 946,016 1.045.065 946,016 مطلوبات إيجار تمويلي

 11.316.493 8,821,659 11.316.493 8,821,659 وأخرى ذمم تجارية دائنة 
 693.200 999,692 693.200 999,692 ضريبة دخل مستحقة
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 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية .34

 )تتمة( القيم العادلة
 في تقدير القيمة العادلة: تم إستخدامهافتراضات التالية الطرق واإلإن 

 يمتها العادلة قالنقد والودائع قصيرة األجل والمدينون التجاريون والدائنون التجاريون والمطلوبات األخرى المتداولة تكون عموما  مقاربة ل
 ستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.الدفترية بسبب اإل

 ر على مؤشرات مثل أسعار الفائدة وعوامل مخاط ا  تم تقييمها من قبل المجموعة بناءالذمم المدينة طويلة األجل بأسعار ثابتة ومتغيرة ي
ر مخصصات عتباعلى أساس هذا التقييم تؤخذ في اإل. التمويليمعينة بالدولة والمقدرة االئتمانية للعميل وخصائص مخاطر المشروع 

دلة بالصافي المالي كانت القيم الدفترية لهذه الذمم المدينة تقارب قيمتها العاللخسائر المتوقعة لهذه الذمم المدينة. كما في نهاية فترة التقرير 
 المخصصات. طرحبعد 

 ستثمارات يمة العادلة لإللي. يتم تقدير القإلى عروض األسعار كما في نهاية فترة التقرير الما بالسوق  تستند القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة
لتدفقات م امن البنوك والديون المالية األخرى، وكذلك المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى، بخصوالقروض  بالسوق  غير المدرجة

جودات المالية غير مو ستحقاقات مماثلة. يتم تقدير القيمة العادلة للا  مخاطر ومالمح و  لنفسستخدام األسعار المطبقة إالنقدية المستقبلية ب
 ئمة.ستخدام تقنيات تقييم مالإالمتداولة ب

  ييم ستثماري. يتم تقإئتماني إتدخل المجموعة في مشتقات أدوات مالية مع أطراف مختلفة، وهم أساسا  مؤسسات مالية ذات تصنيف
لفائدة وعقود عقود تبادل أسعار ا وهي بصورة رئيسية تمثلستخدام تقنيات تقييم ذات مدخالت يمكن مالحظتها في السوق إالمشتقات ب

ستخدام إصرف عمالت آجلة وعقود تبادل العمالت. تشتمل تقنيات التقييم األكثر تطبيقا  على التسعير اآلجل ونماذج عقود التبادل ب
لة للعمالت ية واآلجحسابات القيمة الحالية. تشمل النماذج مدخالت مختلفة مثل الجودة االئتمانية لألطراف األخرى وأسعار الصرف الفور 

 األجنبية ومنحنيات أسعار الفائدة.

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

يمكن للمجموعة الوصول إليها لة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة )غير المعدّ  المدرجةاألسعار  : 1المستوى 
 في تاريخ القياس.

والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات بصورة  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  :  2المستوى 
 مباشرة أو غير مباشرة.

 مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات. : 3المستوى 
 التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق تدرج القيمة العادلة:يوضح الجدول 
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 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية .34

 الموجودات المالية
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2016 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 493,941 193,001 10,648 697,590 متاحة للبيع ستثماراتإ
 -- 4,152 -- 4,152 مشتقات أدوات مالية 

 701,742 10,648 197,153 493,941 
     
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     
 505,027 188,819 17.846 711.692 ستثمارات متاحة للبيعإ

 -- 2,690 -- 2.690 مشتقات أدوات مالية 
 714.382 17.846 191,509 505,027 

 المطلوبات المالية
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2016 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 -- 9,451 -- 9,451 مشتقات أدوات مالية 
     
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     

 -- 138.019 -- 138.019 مشتقات أدوات مالية 
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة .35

يسين، وأعضاء والمساهمين الرئ ،والشركات الزميلة تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية،
ي عتيادية تدخل المجموعة فوالشركات التي هم مالكيها الرئيسيين. في إطار األعمال اإل ،مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة

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

 ئتمانية وخالفها.إودائع والحصول على تسهيالت 
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 )تتمة( ات العالقةإفصاحات األطراف ذ .35

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة (أ)
عتيادي لألعمال والتي في إطار النشاط اإل القطرية ذات عالقة بالحكومة معينةتدخل المجموعة في معامالت تجارية مع مؤسسات 

يداع ودائع والحصول على تسهيالت   ي بحتتقوم على أساس تجار كافة هذه المعامالت إن ئتمانية. إتتضمن تقديم خدمات إتصاالت وا 
 عتيادي لألعمال.اإلفي إطار النشاط 

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

 ومراقبة أنشطة المجموعة.

 31للسنة المالية المنتهية في ألف ريال قطري  27,824 مبلغببما فيها رسوم اللجان مكافآت ومنافع ألعضاء مجلس اإلدارة تم إقتراح 
ألف ريال قطري   448,419 مبلغ ، بلغت المكافآت والمنافع لموظفي اإلدارة العليا(الف ريال قطري  17,560: 2015) 2016ديسمبر 

ألف ريال  20,490: 2015ألف ريال قطري )  30,227مبلغ ألف ريال قطري( وبلغت مكافآت نهاية الخدمة 378,228: 2015)
دارية"، بيع اتفو مصر تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة تحت بند " قطري(.  .(6)إيضاح رقم  - عمومية وا 

 
 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام .36

فتمن اإل للمعايير الدولية للتقارير الماليةيتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا   ضات تؤثر ار دارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وا 
والمصروفات لإلفصاح عن الموجودات  واإليراداتعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادرة للموجودات والمطلوبات 

الية ضات المستخدمة الى تغير في البيانات المافتر حداث أو الظروف المستقبلية واإل. قد تؤدي األ بات المحتملةوالمطلو المحتملة 
 .ثرها عندما يصبح من الممكن تحديدها بشكل معقولأالموحدة مما سيؤدي الى التوصل الى تقديرات للتغير والتى سوف ينعكس 

ث للمجموعة وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات األحدا السابقةعلى الخبرة  ستندوتم األحكام والتقديرات بشكل مستمر ييتم تقي
 . معقولة تحت كل الظروفالمستقبلية التى تم عرضها بطريقة 

  حكاماأل
تخاذ األحكام التالية بغض النظر عن تلك التى تتضمن تقديرات والتى إدارة بسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلتطبيق السيا عند
 أثر جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة. لها

 مالية أوراق في ستثماراتإ تصنيف
 من لعادلةا بالقيمة ستثماراتإ" أنها على فهايتصن يتم أن ينبغي كان إذا مافي المجموعة تقرر إستثمارات ، عند شراء المجموعة

. ستثماراتاإل تلك لتصنيف (39) رقم الدولي المحاسبة معيار المجموعة تتبع". للبيع متاحة" أو" الربح أو الخسارة الموحد بيان خالل
 ".للبيع متاحةك" ستثماراتاإل جميع تصنيف تم
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 )تتمة( والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام .36

 التابعة والشركات المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات تصنيف
من جانب  وتقديرا   هاما   ستثمارات على أنها شركات تابعة أو زميلة ومشاريع مشتركة يتطلب تحليال  التصنيف المناسب لبعض اإلإن 

ستثمارات. قد يتضمن ذلك وضع أو سيطرة مشتركة على هذه اإل هاما   ما إذا كانت المجموعة تمارس سيطرة أو نفوذا  فياإلدارة 
ويت ومدى التمثيل في مجلس اإلدارة والترتيبات التعاقدية ومؤشرات عتبار لعدد من العوامل التي تتضمن الملكية وحقوق التصإ 

 السيطرة الفعلية.

 صافيال مقابل اإلجمالي: عرضال
ين المجموعة تفاق بة كل من الشكل القانوني وجوهر اإلعند تحديد األساس األنسب لعرض اإليرادات أو تكاليف اإليرادات، تتم مراجع

 كل طرف منها في المعاملة. وشركائها التجاريين لتحديد دور

الموكل، يتم إثبات اإليراد على أساس اإلجمالي. يتطلب هذا أن يشتمل اإليراد على  يمثلعندما يكون دور المجموعة في صفقة 
 االقيمة اإلجمالية للمعاملة التي صدرت بها فاتورة للعميل، بعد القيام بالخصومات التجارية، مع قيد أي نفقات ذات صلة على أنه

 تكاليف تشغيل.

الوكيل، يتم إثبات اإليراد على أساس الصافي حيث تمثل اإليرادات هامش الربح  يمثلا يكون دور المجموعة في صفقة عندم
 المكتسب.

و بيان المركز  ستثماراترة والنفوذ يكون لها أثر مادي على تصنيف هذه اإلطللسيدارة اإل وتقييماتإن التغيرات في هذا المؤشرات 
 والنتائج. واإليراداتللمجموعة،  الموحد المالي

 التقديرات
هامة  مخاطر مثلتاألخرى بتاريخ المركز المالي  والشكوك التقديريةحداث المستقبلة ومصادر ضات الرئيسية والمتعلقة باألافتر إن اإل

 للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة والموضحة أدناه.  ةذات تعديالت جوهري

 قيمة الموجودات غير المالية إنخفاض
م جميع الموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي. يت إنخفاضما إذا كانت هناك أية مؤشرات على فيتقوم المجموعة بتقييم 

للشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة وذلك على  القيمةفي  إنخفاضفحص وجود أي 
يمة عند في الق اإلنخفاضفحص أساس سنوي وفي أي وقت آخر تظهر فيه هذه المؤشرات. الموجودات غير المالية األخرى يتم 

 .يتم إستردادهاالقيمة الدفترية قد ال  تدل على أنوجود مؤشرات 

 بالقيمة موضحه أدناه: إنخفاضعتبار والتى من الممكن ان تستدعي مراجعة أي التى تأخدها المجموعة بعين اإل إن العوامل
 لألصل العادلة القيمة في األمد طويل أو جوهري  إنخفاض. 
 يؤثر  أن المرجح ومن الفترة، هذه خالل ستثماراتاإل من لعائدل األخرى  األسواق معدالت في أو السوق  في الفائدة معدالت عارتفإ

نخفاض قيد اإلستخدامالموجودات  قيمة سابتحإ في المستخدم الخصم لمعدّ  على هذا اإلرتفاع لتلك  تردادسلإل القيمة القابلة وا 
 .بشكل جوهري  الموجودات

  متوقعة مستقبلية تشغيلية نتائج داء والمتعلق بأحداث تاريخية أوباأل الهامالتدني. 
 الكلية. األعمال قطاع ستراتيجيةإ أو المكتسبة الموجودات ستخدامإ طريقة في تغيرات جوهريه 
 و صناعية.أقتصادية إتجاهات تأثيرات جوهرية سلبية إل 
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 )تتمة( قيمة الموجودات غير المالية تدني
 القابلة القيمة تحديد تم وقد. لإلسترداد القابلة قيمته عن لألصل الدفترية القيمة تزيد عندما القيمة تدني خسائر المجموعة تحدد

 أنشطة تشمل وال المقبلة الخمس للسنوات الموازنة المالية من النقدية التدفقات القيمة قيد اإلستخدام. تستنتج أساس على لإلسترداد
 للنقد المولدة تالموجودا قاعدة تعزز أن شأنها من المستقبل في جوهرية إستثمارات أو بعد تلتزم بها المجموعة لم التى الهيكلة إعادة

 .الخاضعة للفحص
التدفقات  كوكذل المخصومة النقدية التدفقات ذجانمفي  المستخدم الخصم للمعدّ  حساسية األكثر هو ستردادلإل القابل المبلغإن 

 .ألغراض اإلستنتاجات الشاملة المستخدم النقدية المتوقع إستالمها في المستقبل ومعّدل النمو
 لفحص تخضع الموجودات هذه فإن أقل تقدير، على المحددة، غير عماراأل ذات الملموسة غير والموجودات الشهرة حالة في

 قيد لقيمةا تقدير يتطلب وهذا. تدنت قيمتها قد هذة الموجودات أن على مؤشرا   هناك يكون  أوعندما بشكل سنوي  القيمة إنخفاض
 عمل المجموعة نم تتطلب قيد اإلستخدام لقيمةا تقدير إن. الشهرة دا  علىاستنإتوزيعها  يتم التي لنقدل ةولدالم وحداتلل ستخداماإل

 لهذه الحالية لقيمةا حتسابإل المناسب الخصم لمعدّ  ختيارا  و  للنقد المولدة الوحدات من المتوقعة المستقبلية النقدية للتدفقات تقدير
 (. 13)إيضاح رقم  النقدية التدفقات

 ستثمارات العقاريةواآلالت والمعدات واإل للعقاراتاألعمار اإلنتاجية 
 من التي رةلى الفتإ ستنادا  إ ستثمارات العقاريةواآلالت والمعدات واإل للممتلكاتتحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية 

 األقل على ةستثماريإلا عقاراتالو  معداتالو  التاآلو  عقاراتلل المقدر اإلنتاجي العمر مراجعة يتم .ستخداملإل متاحة تكون  أن المتوقع
 أن الممكن منو  التقادم الفني أو التجاري  وأ عوامل التلفبسبب  السابقة التقديرات عن التوقعات اختلفت إذا تحديثها ويتم سنويا  
 في التغيرات نع الناجمة التقديرات هذه في تغييرات جراء إحداث من جوهري  ريتأث لتلك المرجعات لها المستقبلية النتائجتكون 
 ى زيادةلسيؤدي إ ستثماريةاإل والعقارات والمعدات واآلالت عقاراتنتاجي المقدر للالعمر اإل نخفاضإ إن. أعاله المذكورة العوامل

نخفاض اإلهالك مصاريف  المتداولة. غير الموجودات قيمة وا 

 غير الملموسة للموجوداتاألعمار اإلنتاجية 
ؤخذ قدير بعد أن يحتساب اإلطفاء. يتم هذا التإغير الملموسة بغرض  للموجوداتتحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 .والمنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في االصلستخدام المتوقع للموجودات في االعتبار اإل

 المحتملةوالمطلوبات  اتلمخصصا
في تاريخ  ماك تزام حالي نتيجة لحدث سابقإللنفقات المطلوبة لسداد إلى أفضل التقديرات ل ستنادا  إتحدد إدارة المجموعة المخصص 

 التقرير.

أو  حتمال وقوع حدث مستقبلي غير مؤكدإعلى  عتمادا  إ  تكبده لتزام الممكنعلى أنها اإل المحتملةتقيس إدارة المجموعة المطلوبات 
 لتزام حالي ولكن من غير المحتمل الدفع أو عدم إمكانية قياس المبلغ بصورة موثوق بها. إ
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 المالية إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات 
خارجة  ال يحتمل فيها أن تؤدي إلى تدفقاتالمطلوبات المالية عندما تنشأ حاالت إللغاء اإلعتراف بإدارة المجموعة تقديراتها  تطبق

 .اهنتهاء مدتإأو إلغائها أو  التنازل عن حق المطالبة بمطلوبات محددة ضمن عقدويتحدد ذلك عندما يتم  للموارد اإلقتصادية،

 التفكيك مطلوبات
 على ا  بناء اإلفتراضات وضع الشبكات و الموجودات األخرى تم لتفكيك المستقبلية للتكاليف بالكامل مخصص المجموعة تسجل
التقديرات بشكل  هذه مراجعة يتم. المستقبلي اإللتزام لتقدير معقول أساس اأنهب اإلدارة تعتقد والتي الحالية، اإلقتصادية البيئة
 المستقبلية لسوق ا أسعار على النهاية في الفعلية التفكيك تكاليف تعتمد ذلك، ومع. اإلفتراضات لهذه تغير أي لتتضمن منتظم
 سوف كالتفكي توقيت أن المرجح من فإنه ذلك، على وعالوة. الوقت ذلك في السوق  حال تعكس والتي زمةالال التفكيك ألعمال
 والتي تقبليةالمساألنظمة التكنولوجية  على سيعتمد بدوره كما ،إقتصاديا   مجدية بأسعار اإلنتاج الشبكات عن توقف على يعتمد
 . بطبيعتها واضحة يرغ تعتبر

 أدوات حقوق الملكية – المتاحة للبيعستثمارات قيمة اإل إنخفاض
ر في هام أو مستم إنخفاضالقيمة عند وجود  منخفضةبأنها  )أدوات حقوق الملكية( ستثمارات المتاحة للبيعاإلتعامل المجموعة 

ستمر" "الهام" أو "الم اإلنخفاضالقيمة. إن تحديد  إلنخفاضالقيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى 
أو أكثر "والمستمر" بأكثر من تسعة  %30 - %20يحتاج إلى وضع أحكام معتبرة. إن المجموعة تقدر "الهام" عموما  بنسبة 

لمدرجة اافة إلى ذلك تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى وتشمل التقلبات العادية في سعر السهم بالنسبة لألسهم أشهر.  باإلض
 .بالسوق  والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألسهم غير المدرجة بالسوق 

 أدوات حقوق الملكية -مدرجة غير الستثمارات القيمة العادلة لإل
إذا لم يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من أسواق نشطة، تقوم 

ستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ المدخالت لهذه بإالمجموعة بتحديد القيمة العادلة 
ستخدام إمن المجموعة  فيكون مطلوبا   النشطة التي يمكن مالحظتها ما أمكن ذلك، ولكن إذا لم يكن ذلك مالئما   النماذج من األسواق

عتبار مدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات تقديراتها لتحديد القيم العادلة. تشمل التقديرات أن يؤخذ في اإل
 لألدوات المالية. المسجلةهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة  فتراضات حولاألسعار. إن التغيرات في اإل

 موجودات الضريبة المؤجلة
عتراف بموجودات ضريبة مؤجلة لجميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون مرجحا  فيه توفر أرباح يتم اإل

لمؤجلة ات الضريبة اتخاذ قرار هام من اإلدارة لتحديد قيمة موجودإ يجبستغالل الخسائر في مقابلها. إخاضعة للضريبة يمكن 
ستراتيجيات ع إوض عتمادا  على التواريخ المحتملة ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، معإ عتراف بها، التي يمكن اإل

 التخطيط الضريبي مستقبال.  
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 قيمة المخزون  إنخفاض
ستخدام يتم أو غير صالح لإل يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديما  

وضع تقدير لصافي قيمته القابلة للتحقق. يتم هذا التقدير على أساس فردي للمبلغ الهام للمخزون. أما المخزون غير الهام بشكل 
ستخدام فيتم تقديره بصورة جماعية ويحتسب له مخصص وفقا  لنوع المخزون ودرجة التقادم أو فردي ولكنه قديم أو غير صالح لإل

 عدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.

 قيمة الذمم التجارية المدينة إنخفاض
تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل.  تقوم المجموعة بعمل تقدير للذمم التجارية المدينة التي من الممكن

ستحقاقها إيتم هذا التقدير على أساس فردي للمبالغ الهامة الفردية. أما بالنسبة للمبالغ غير الهامة بشكل فردي ولكنها تجاوزت تاريخ 
الت أساس معد ستحقاقها علىإعلى طول الفترة الزمنية التي مضت على  ا  فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء

 سترداد التاريخية.اإل

 األعمال دمج
إلى  مكتسبةالستحواذ عن صافي القيمة الدفترية للموجودات األعمال تخصيص الزيادة في سعر شراء اإل بدمجعتراف يتطلب اإل

 .المنشأة المكتسبةموجودات ومطلوبات 

 بوضع األحكام والتقديرات فيما يتعلق بتخصيص القيمة العادلة لسعر الشراء. لو كان أي جزء غير مخصص إيجابيا  تقوم المجموعة 
ذا كان سلبيا  سيتم اإلفإنه   بيان الربح أو الخسارة الموحد. ضمنعتراف به سيتم اإلفإنه ، عتراف به كشهرة وا 

 الضوئي التراخيص ورسوم الطيف
 يعكسلترخيص ا فترة ستخدامإ إن.ضئيلةفتراض تجديد بتكلفة إيكن هناك  عموما هو مدة الترخيص ما لمالعمر اإلنتاجي المقدر إن 

تجديد  فتراضإقتصادية. للحصول على تراخيص تكنولوجيا محددة مع وعة أن تحصل فيها على المنفعة اإلالفترة التي يكون للمجم
لحصول ار توقعات المجموعة للفترة التي ستستمر المجموعة خاللها في قتصادي اإلنتاجي المقدّ ، يعكس العمر اإلضئيلةبتكلفة 
 قتصادية مع األخذ في االعتبار عوامل مثل التغيرات فيدورية لألعمار اإلالمراجعة القتصادية من الترخيص. تتم المنافع اإل على

 مراجعات.على تلك ال ا  لم تكن جوهرية بناء قتصاديةعلى األعمار اإل بناءا  على الخبرة السابقة فإن التغييراتالتكنولوجيا. 

 تحديد القيمة العادلة لبرنامج والء العمالء – اإلعتراف باإليرادات
 الدولية لمعاييرا والتى تقع ضمن نطاق تفسيرات تقوم المجموعة بتقدير القيمة العادلة للنقاط الممنوحة تحت برنامج والء العمالء

ماذج النقاط. تشتمل مدخالت الن إستردادبتقدير المتوسط المرجح لتكلفة  وذلك، "العمالء والء برامج" (13)رقم  المالية التقارير إلعداد
تفضيالت و تقبال  مس لإلستردادالنقاط وتنوع المنتجات التي ستكون متوفرة  إلستردادحول المعدالت المتوقعة  إفتراضاتعلى وضع 

 .العمالء المستقبلية

 النقديةفعالية تحوط التدفقات 
حديد القيم العادلة تم تي. لقروض المتعلقة بها بشكل منتظمتقوم اإلدارة بمراجعة سياسة التحوط والعالقة بين عقود تبادل األسعار وا

 معدالت الليبور المستقبلية المتوقعة. إستنادا  إلىلتبدالت أسعار الفائدة وتبادل أسعار األساس 
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 )تتمة( والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام .36

 الشكوك في التعرضات الضربية 
صيلها وذلك المتوقع تحة الحالية أو المستقبلية أو القيم يالضريب المطلوباتتحديد تستطيع المجموعة  في ظروف معينة ، قد ال

 لمتوقع تحصيلهااأو القيم  المطلوبات الضريبيةولتحديد  المتعددة، مفاوضات مع السلطات الضريبيةتحت أو  تحت التحقيق لكونها
لمعيار  وفقا   وذلكمبلغ المخصص،  لتحديد متشابهةتبارات إع تقوم بوضع المجموعة في حال كانت تخضع لظروف غير مؤكدة فإن

، (12)ولي رقم معيار المحاسبة الدل وفقا  و ، المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة (37)المحاسبة الدولي رقم 
 .ضرائب الدخل
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 المعلومات المالية الموجزة للشركات التابعة مع المساهمات غير المسيطرة الهامة .37

مساهمات غير مسيطرة هامة قبل  يوجز الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لديها
 شركات المجموعة:ستبعادات بين اإل
 آسيا سيل، 

 العراق
 صاالت،الوطنية لإل

 الكويت
 إندوسات،

Ooredoo 
Ooredoo، 
 عمان

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     2016ديسمبر  31

 3,217,859 12,325,255 13,117,223 7,404,198 موجودات غير متداولة
 554,844 2,111,502 3,437,036 2,904,851 موجودات متداولة

 (119,303) (5,419,174) (3,137,519) (418,459) مطلوبات غير متداولة
 (1,422,838) (5,325,774) (5,756,507) (4.047.219) مطلوبات متداولة

 2,230,562 3,691,809 7,660,233 5,843,371 صافي الموجودات
 1,003,753 1,513,744 1,627,029 2,100,158 المسيطرةالقيمة الدفترية للمساهمات غير 

     
 2,638,821 7,994,421 8,514,770 4,217,383 اإليرادات

 438,055 348,182 849,367 84,584 ربح
     

 197,125 152,207 237,176 30,400 موزع على المساهمات غير المسيطرة ربح
     

 
 آسيا سيل،
 العراق

 لإلصاالت،الوطنية 
 الكويت

 إندوسات،
Ooredoo 

Ooredoo، 
 عمان

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
     2015ديسمبر  31

 3.235.559 12.298.160 13,471,557 8.464.133 موجودات غير متداولة
 664.614 2.564.643 3,416,730 2.348.369 موجودات متداولة

 (317.264) (6.119.600) (3,053,829) (585.228) متداولة مطلوبات غير
 (1.543.852) (5.360.909) (5,588,184) (4.468.487) مطلوبات متداولة
 2.039.057 3.382.294 8,246,274 5.758.787 صافي الموجودات

 917.576 1.388.357 1,574,447 2.069.758 القيمة الدفترية للمساهمات غير المسيطرة
     

 2.475.401 7.274.024 8,691,991 4.884.464 اإليرادات
 394.164 (320.004) 413,842 159.077 ربح/ )خسارة(

     
ربح/ )خسارة( موزعة على المساهمات غير 

 177.374 (86.214) 77,745 57.174 المسيطرة
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 المعلومات القطاعية .38

"القطاعات  8التقرير موضحة أدناه وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم المعلومات المتعلقة بقطاعات المجموعة الصادر عنها 
التشغيلية". يشترط هذا المعيار أن تكون القطاعات التشغيلية محددة على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم 

 وارد للقطاعات وتقييم أدائها.من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة وتستخدم لتخصيص م

من األعمال وهو تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة. معظم إيرادات وأرباح وموجودات  واحدا   تزاول المجموعة خطا  
المجموعة تتعلق بعملياتها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تعمل المجموعة خارج قطر من خالل شركاتها التابعة والزميلة 

يصدر عنه  عة قطاعا  تعتبرها المجمو و العمليات الرئيسية التي يصدر فيها تقرير إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة و 
عة المبيعات ضمن شركات المجمو  إن قع شركات المجموعة.امو  حسبالتقرير. ينسب اإليراد إلى القطاعات الصادر عنها التقرير 

 .ى أساس تجاري بحتاإلعتراف بها بناءا  عل يتم

 على المنطقة الجغرافية التي تغطيها، وتضم ستة ا  وحدات أعمال تجارية بناء من خاللالمجموعة  تم تنظيمألغراض تقارير اإلدارة 
 قطاعات يصدر عنها التقرير كاآلتي:

(1) Ooredoo  ،تصاالت محلية ودولية داخل دولة قطر.إتوفر خدمات قطر 

 الهاتف الجوال في العراق.تصاالت إ، توفر خدمات آسيا سيل (2)

 ، توفر نظم وخدمات الهاتف الجوال في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.تصاالتإلالوطنية ل (3)

خدمات و تصاالت الثابتة والوسائط المتعددة، ونقل البيانات، الت مثل الهاتف الجوال وخدمات اإلتصاإ، توفر خدمات Ooredoo إندوسات (4)
 ندونيسيا.إنترنت في اإل

(5) Ooredoo ،ان.عمتصاالت الهاتف الجوال وخدمات الهاتف الثابت في إتقدم خدمات  عمان 

 تصاالت.إلي واتقدم خدمات الالسلك التي من الشركات التابعة للمجموعة أخرى تتضمن بعضا   (6)

قييم األداء. تخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتإابعة العاملة بصورة منفصلة لغرض تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل شركاتها الت
على الربح أو الخسارة من هذه القطاعات الصادر عنها التقرير. تحدد أسعار التحويل بين قطاعات  ا  يتم تقييم أداء القطاعات بناء

 راف األخرى.بطريقة مماثلة للمعامالت مع األط تجاري بحتالتشغيل على أساس 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .38

 قطاعات التشغيل
 :2015و 2016ديسمبر  31واألرباح الخاصة بقطاعات التشغيل بالمجموعة للسنة المنتهية في تعرض الجداول التالية بيانات اإليرادات 

 2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 
Ooredoo 

 آسيا سيل قطر
الوطنية 

 صاالتتلإل 
ندوسات إ

Ooredoo 
Ooredoo 

 أخرى  انمع
تعديالت 

 ستبعاداتا  و 
 

 اإلجمالي
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  قطري  ألف ريال ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

          اإليرادات
 32,503,259  -- 2,138,414 2,630,215 7,972,881 8,247,359 4,205,718 7,308,672 أطراف أخرى 

 --  (1,178,004) 170,878 8,606 21,540 267,411 11,665 697,904 بين قطاعات المجموعة
 32,503,259  (1,178,004) 2,309,292 2,638,821 7,994,421 8,514,770 4,217,383 8,006,576 إجمالي اإليرادات

          
          النتائج

 3,126,759  (458,753) (1,382,431) 576,301 512,508 1,072,122 389,882 2,417,130 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضرائب
          

 8,364,066  458,753 708,652 622,035 2,577,844 1,738,099 1,430,004 828,679 اإلهالك واإلطفاء

 1,808,543  -- 36,139 23,145 652,075 125,062 24,254 947,868 صافي تكاليف التمويل 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .38

 )تتمة( قطاعات التشغيل
 2015ديسمبر  31في السنة المنتهية 

 
Ooredoo 

 آسيا سيل قطر
الوطنية 

 صاالتتلإل
ندوسات إ

Ooredoo 
Ooredoo 
 أخرى  عمان

تعديالت 
 ستبعاداتا  و 

 
 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  
          اإليرادات

          
 32.160.855  - 1.689.119 2.466.757 7.249.710 8.407.546 4.875.349 7.472.374 أطراف أخرى 

 - (1) (917.852) 166.327 8.644 24.314 284.445 9.115 425.007 بين قطاعات المجموعة
 32.160.855  (917.852) 1.855.446 2.475.401 7.274.024 8.691.991 4.884.464 7.897.381 إجمالي اإليرادات

          
          النتائج

 2.624.949 (2) (783.332) (644.563) 531.591 (483.621) 1.022.308 572.681 2.409.885 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الضرائب

 
         

 7.945.360 (3) 451.097 539.077 542.532 2.499.039 1.717.680 1.412.311 783.624 اإلهالك واإلطفاء

 2.016.798  - (2.055) 23.423 785.273 148.379 51.398 1.010.380 صافي تكاليف التمويل 

 .عند توحيد البيانات المالية اإليرادات بين قطاعات المجموعة يتم إستبعاد (1)
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .38

 )تتمة( قطاعات التشغيل
 شمل التالي:يح القطاعات قبل الضرائب ال إن رب (2)

 2016 2015 
 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

   

 (451.097) (458.753) إطفاء الموجودات غير الملموسة 
 (332.235) -- انخفاض في قيمة  الشهرة

 (458.753) (783.332) 

 تجميع األعمال كجزء من مصاريف القطاع. المحددة نتيجةعتبار اإلطفاء الناتج من الموجودات غير الملموسة اإلضافية لم يؤخذ في اإل (3)

 :2015 و 2016ديسمبر  31الجدول التالي يعرض موجودات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما في إن 

 Ooredoo 
 تصاالتالوطنية لإل  آسيا سيل قطر

إندوسات 
Ooredoo 

Ooredoo 
 أخرى  عمان

تعديالت 
 اإلجمالي ستبعاداتا  و 

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

         (1)موجودات القطاع 
 90,515,474 9,231,932 10,852,925 3,756,177 15,407,894 22,432,052 10,157,657 18,676,837  2016ديسمبر  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 2015ديسمبر  31في 

         

         (2)الرأسمالية  التكاليف
 7,435,786 -- 1,303,460 606,664 2,327,909 1,789,973 443,583 964,197 2016ديسمبر  31في 
 8.855.069 -- 1.355.498 731.565 2.643.371 1.726.961 1.415.328 982.346 2015ديسمبر  31في 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .38

 )تتمة( قطاعات التشغيل

 :اتإيضاح

 ألف ريال قطري( كجزء من موجودات القطاعات. 9,460,419: 2015ألف ريال قطري )  9,231,932لم تعتبر الشهرة البالغة  (1)

 الناتجة داتستثناء الشهرة والموجو إالرأسمالية تتكون من إضافات إلى العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ب إن التكاليف (2)
 من تجميع األعمال.

 
 المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية .39

المجموعة المساهمة بنسبة  يجب على 2010والتوضيحات الصادرة له في يناير  2008لعام  (13)للقانون القطري رقم  وفقا  
 (13)من صافي أرباحها السنوية في صندوق لألنشطة االجتماعية والرياضية. تتطلب التوضيحات الصادرة للقانون رقم  2،5%

 .حدالمو  بيان التغيرات في حقوق الملكية كتوزيع من الربح من خاللعتراف بمبلغ المساهمة المستحق الدفع أن يتم اإل

نسبة والذي يمثل ألف ريال قطري(   35.169: 2015ألف ريال قطري ) 55.467خالل السنة قامت المجموعة بتخصيص مبلغ 
 ناتجة من العمليات التشغيلية في قطر.المن صافي األرباح  2،5%
 

 تابعة  كةشر  إستبعاد .40

قيمة صافية ب ترايب باكستان وايأكملت المجموعة اإلجراءات القانونية المتعلقة ببيع إحدى شركاتها التابعة،  ،2016 مارس 27في 
ألف ريال  7,176 بلغلشركة التابعة كما في تاريخ االستبعاد ل السالبة موجوداتالصافي  إن ألف ريال قطري. 27,274 بلغت

 ستبعاد.يال قطري من هذا اإلألف ر  34,450 وعليه تم اإلعتراف بربح بلغقطري 
 

 تابعة شركةإستحواذ على  .41

ستحواذ بنسبة (،من خالل إFASTtelcoقامت المجموعة باالستحواذ على شركة فاست تيليكوم ذ.م.م الكويت ) 2016مايو  2في 
النقدية المدفوعة لهذا ريال قطري. إن صافي التدفقات  ألف 132,612 شراء بلغ )أسهم عادية( بإجمالي الملكية من حقوق  100%

 المؤقتة الشهرة بلغت ألف ريال قطري. 131.816 بلغلف ريال قطري أ 796اإلستحواذ بالصافي من قيمة النقد المكتسب البالغ 
    .ريال قطري  ألف 74,021 لالستحواذ  نتيجة بها المعترف

 ألف ريال قطري  
  

 132,612 الشراء إجمالي سعر
 (109,379) المكتسبةالموجودات  صافي
 23,233 المؤقتة الشهرة
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 إستحواذ على شركات تابعة )تتمة( .41

 (:FASTtelcoالتدفقات النقدية عند اإلستحواذ على )
 ألف ريال قطري  

  

 132,612 الشراء المسدد بشكل نقدي  سعر
 (796) المكتسب الشركة التابعة في النقد وشبه النقد

 131,816 المدفوعة لهذا اإلستحواذ النقدية التدفقات

 القيم ستخدامإب 2016 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  تم (FASTtelco)على إلستحواذ المجموعة  ةالمبدئي إن المحاسبة
، فإنه (PPA)لشراء ا سعر توزيع التقرير النهائي المستلم لعملية إلى إستنادا  . المحتملة والمطلوبات والمطلوبات للموجودات المؤقتة

 .اإلستحواذ عملية من الناتجة العادلة القيمةتعديالت و  الشهرةتم إظهار 

 :المكتسبةتحليل الموجودات والمطلوبات 
 القيمة العادلة عند االستحواذ 
 ألف ريال قطري  

  موجودات

 36,679 عقارات ومعدات 

 125,326 وشهرةموجودات غير ملموسة 
 14,290 تكاليف مؤجلة  -موجودات غير متداولة أخرى 

 5,466 مخزون 
 43,783  أخرى و  مدينة تجارية ذمم
 796 وأرصدة لدى بنوك نقد
 226,340 

 

 القيمة العادلة عند االستحواذ 
 ألف ريال قطري  

 مطلوبات
 

 26,095 قروض وتسهيالت 
 10,257 الموظفين منافع
 80,609  أخرى و  دائنة تجارية ذمم
 116,961 

  

 109,379 الموجودات المكتسبةإجمالي 
 (132,612) إجمالي سعر الشراء

 23,233 ستحواذاإل عن الناتجة الشهرة

 اإلستحواذ. المتوقعة من هذاالجوهرية  والمنافعربحية الشركة المستحوذ عليها  إلى الشهرة المذكورة أعاله يعود سبب
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 التقريرأحداث الحقة لتاريخ  .42

لم تقع أحداث جوهرية الحقة لتاريخ التقرير، والتي يمكن أن يكون لها الموحدة،  المالية البينات في عنه اإلفصـــــاح تم ما اعد ماقي
 هذه البيانات المالية الموحدة. فهمتأثير على 

 
 مقارنةعلومات م .43

لى ومعدات إوآالت غير المتكامله من عقارات  ياتالبرمج خالل العام، قامت إحدى الشــــركات التابعة للمجموعة بإعادة تصــــنيف
و حقوق ألم يكن له أي تأثير جوهري على الربح  التصنيف ضمن الموجودات غير المتداولةإعادة إن غير الملموسة. الموجودات 
 .المصدر بهم تقرير سابقا   المساهمين

ي ف الصادرالتقرير حسب  
 تعديل 2015يناير  1

 في التصنيف إعادة بعد
 2015يناير  1

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
    الموحد المركز المالي بيان 

    
    عقارات وآالت ومعدات

 68,780,719 (490,413) 69,271,132 تكاليف 
 (35,302,641) 277,902 (35,580,543) إهالك متراكم

    
    وشهرة موجودات غير ملموسة

 45,820,312 490,413 45,329,899 تكاليف 
 (12,083,593) (277,902) (11,805,691) إهالك متراكم

 


