
 

Ooredoo ش.م.ق. 
 الموحدة البیانات المالیة
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  الموحدة البیانات المالیة
  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  وللسنةكما في 

 

 
 الصفحات المحتویات

 ۲-۱ ینالمستقل الحسابات يمدققتقریر 

 البیانات المالیة الموحدة

 ۳ الموحدالربح أو الخسارة بیان 

 ٤ دخل الشامل الموحدبیان ال

 ٦-٥ بیان المركز المالي الموحد

 ۸-۷ تدفقات النقدیة الموحدبیان ال

 ۱۰-۹ الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة

  ۸۰-۱۱ الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة 

 

 

 







 

 جزءاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤۲إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
۳ 
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  بیان الربح أو الخسارة الموحد
  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف إیضاح 

     المستمرةالعملیات 
 ۳۳٫۲۰۷٫۲۰۹  ۳۲٫۱٦۰٫۸٥٥ ٤ اإلیرادات

      
 )۱۲٫۰٤۳٫۰۱۹(  )۱۱٫٤۰۰٫۳٦۸( ٥ مصروفات التشغیل

 )۸٫۳۰٥٫٤۰۸(  )۷٫۷٥٦٫۸۳٥( ٦ وإداریة عمومیةبیع،  روفاتمص
 )۷٫٦۲٦٫۳۰۹(  )۷٫۹٤٥٫۳٦۰( ۷ اإلھالك واإلطفاء

 )۲٫۰۳۱٫۸٤٤(  )۲٫۰۱٦٫۷۹۸( ۸ تكالیف التمویلصافي 
 )۲٥٫۹٦۳(  )۳۳۳٫۰۸٦( )۲(۱۳ خرىاألموجودات الشھرة و ال قیمة في انخفاضخسارة 

 ۲۰۹٫٥۲۸  ۳۱۰٫٤٤۲ ۹ صافيبال –آخر  ربح
بالصافي من  –ومشروع مشترك  زمیلة شركات نتائج من حصة

 ۸۹٫۰۹۸  ۱٤٫٦۷۷ ۱٥ الضریبة
 )۳۹۲٫۸۳٤(  )٤۰۸٫٥۷۸( ۱۰ رسومامتیازات و

 ۳٫۰۸۰٫٤٥۸  ۲٫٦۲٤٫۹٤۹  الدخل ضریبة قبل الربح
 )٥۹۸٫۷۹٦(  )۳۳۱٫٤٦٦( ۱۸ الدخل ضریبة

 ۲٫٤۸۱٫٦٦۲  ۲٫۲۹۳٫٤۸۳   من العملیات المستمرة  ربحال
     

     غیر المستمرةالعملیات 
 ٤٦٫۷۲٥  - ٤۰ بالصافي من الضریبة – ربح من العملیات غیر المستمرة

 ۲٫٥۲۸٫۳۸۷  ۲٫۲۹۳٫٤۸۳  ربح السنة
     

     :منسوب إلىالربح ال
 ۲٫۱۳٤٫۳۳٤  ۲٫۱۱۸٫۲۷۸  األم الشركة مساھمي

 ۳۹٤٫۰٥۳  ۱۷٥٫۲۰٥  مساھمات غیر مسیطرة

  ۲٫۲۹۳٫٤۸۳  ۲٫٥۲۸٫۳۸۷ 
     

      للسھم والمخفف األساسي العائد
 ) األم بالشركة للمساھمین منسوب(
 ٦ .٦٦  ٦. ٦۱ ۱۱ )سھم لكل قطري لایر(
       



 

 جزءاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤۲إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤ 
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  بیان الدخل الشامل الموحد
  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف إیضاح 
     

 ۲٫٥۲۸٫۳۸۷  ۲٫۲۹۳٫٤۸۳  السنة ربحصافي 
     
 اآلخر شاملال دخلال

    
     لخسارةاالبنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنیفھا الحقا إلى الربح أو 
 )٤۷۹٫۰٤٤(  )٤٤۸٫۱۲٥( ۲٤ صافي التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

 )۳۱۸(  )۲۱٤( ۲٤ النقدي لتدفقتحوطات االجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة ل
 )٤۱٫۲٦٦(  ۳۸٫۹۱۸ ۲٤ وظفینمال منافعصافي التغیرات في القیمة العادلة الحتیاطي 

والمشروع  الزمیلة لشركاتل اآلخر الشامل الدخل من حصة
 ۱٫۳٥۲  )۱٫۹۳۲( ۲٤ المشترك

 )۱٫۹۸٦٫۲٤٥(  )۲٫٤٤۰٫۷٦۰( ۲٤ أجنبیة عمالت تحویل من صرف فروق

 )۲٫٥۰٥٫٥۲۱(  )۲٫۸٥۲٫۱۱۳(  بالصافي من الضریبة - للسنةاآلخر  الشامل الدخل

 ۲۲٫۸٦٦  )٥٥۸٫٦۳۰(  للسنة الشامل الدخل إجمالي
     

     :منسوب إلى
 )۱٦۳٫۲٥۸(  )۳٦٦٫۷٤٥(  األم الشركة مساھمي

 ۱۸٦٫۱۲٤  )۱۹۱٫۸۸٥(  مساھمات غیر مسیطرة

  )٥٥۸٫٦۳۰(  ۲۲٫۸٦٦ 
 
 
 
 
 
 
   



 

 جزءاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤۲إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 

 
 

 

Ooredoo .ش.م.ق  

  بیان المركز المالي الموحد
  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

 
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف إیضاح 

     المـوجـودات
     

     الموجودات غیر المتداولة
 ۳۳٫٦۹۰٫٥۸۹  ۳۳٫۷٤٥٫٤۰۸ ۱۲ عقارات وآالت ومعدات
 ۳۳٫٥۲٤٫۲۰۸  ۳۰٫۱۳۹٫۹۰٦ ۱۳ وشھرة موجودات غیر ملموسة

 ٥٥٫۱۱۲  ٤۹٫۸٦۱ ۱٤ استثمارات عقاریة
 ۲٫٦۰٤٫۳٦۷  ۲٫۲۹٦٫٤۲۱ ۱٥ ومشروع مشترك استثمارات في شركات زمیلة

 ۱٫٦۲۷٫۱٤٦  ۷٤۷٫۱۹٦ ۱٦ استثمارات متاحة للبیع
 ۷٥۰٫٦۲٦  ٦٦٥٫۱۱٥ ۱۷ موجودات غیر متداولة أخرى

 ٥۹٫۸۸٤  ٥٤٫٥٦۱ ۱۸ موجودات ضریبة مؤجلة

 ۷۲٫۳۱۱٫۹۳۲  ٦۷٫٦۹۸٫٤٦۸  الموجودات غیر المتداولةإجمالي 
     

     الموجودات المتداولة
 ٦٦٦٫٦۷۰  ٦۹۷٫۰٦۹ ۱۹ مخزونال

 ۷٫٥۸۳٫۳۱۹  ۷٫٥۹۸٫۳٤۸ ۲۰ وأخرى مدینة ذمم تجاریة
 ۱۷٫٤۳۷٫٤۲٦  ۱۸٫۱٥۸٫۱۸۰ ۲۱ الصندوقبأرصدة لدى البنوك ونقد 

 ۲٥٫٦۸۷٫٤۱٥  ۲٦٫٤٥۳٫٥۹۷  الموجودات المتداولةإجمالي 

 ۹۷٫۹۹۹٫۳٤۷  ۹٤٫۱٥۲٫۰٦٥  إجمالي الموجودات
     

     لكیةحقوق الم
     

 ۳٫۲۰۳٫۲۰۰  ۳٫۲۰۳٫۲۰۰ ۲۲ رأس المال
 ۱۲٫٤۳٤٫۲۸۲  ۱۲٫٤۳٤٫۲۸۲ (أ) ۲۳ االحتیاطي القانوني

 ۸۹۲٫٥٦۲  ٤٤۸٫۱۸٤ (ب) ۲۳ احتیاطي القیمة العادلة
 ۱۷٫٦٥۹  ۳۹٫۱۰۲ (ج) ۲۳ الموظفین منافعاحتیاطي 

 )۳٫٥۰۳٫٥۱۱(  )٥٫٥٦٥٫٥۹۹( (د) ۲۳ احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة
 ۱٫۰٥۷٫۸۲۰  ۱٫۰۹٤٫٦۹٦ (ھـ) ۲۳ احتیاطیات قانونیة أخرى

 ۹٫۳۸٦٫۱٤۷  ۱۰٫۱٥٥٫۹۲٤  أرباح مدورة

 ۲۳٫٤۸۸٫۱٥۹  ۲۱٫۸۰۹٫۷۸۹  إلى مساھمي الشركة األم ةمنسوبحقوق الملكیة ال
 ٦٫۹۸۰٫۳٥٤  ٦٫٥٦۳٫۰۷٦  مساھمات غیر مسیطرة

 ۳۰٫٤٦۸٫٥۱۳  ۲۸٫۳۷۲٫۸٦٥  لكیةإجمالي حقوق الم
 
 
   





 

 جزءاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤۲إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
۷ 
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 الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
     األم الشركة في نلمساھمیمنسوب ل  

 
 

  قانوني احتیاطي  المال رأس
 القیمة احتیاطي

 العادلة
 منافعاحتیاطي  

 الموظفین
 تحویل احتیاطي 

  عمالت أجنبیة
احتیاطیات 
  اإلجمالي  مدورة أرباح  قانونیة أخرى

مساھمات غیر 
  مسیطرة

 حقوق إجمالي
 لكیةالم

 قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  ألف لایر قطري  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ یضاحإ 
                     

 ۳۰٫٤٦۸٫٥۱۳  ٦٫۹۸۰٫۳٥٤  ۲۳٫٤۸۸٫۱٥۹  ۹٫۳۸٦٫۱٤۷  ۱٫۰٥۷٫۸۲۰  )۳٫٥۰۳٫٥۱۱(  ۱۷٫٦٥۹  ۸۹۲٫٥٦۲  ۱۲٫٤۳٤٫۲۸۲  ۳٫۲۰۳٫۲۰۰  ۲۰۱٥ ینایر ۱ في

 السنة ربح
 

-  -  -  -  -  -  ۲٫۱۱۸٫۲۷۸  ۲٫۱۱۸٫۲۷۸  ۱۷٥٫۲۰٥  ۲٫۲۹۳٫٤۸۳ 
 )۲٫۸٥۲٫۱۱۳(  )۳٦۷٫۰۹۰(  )۲٫٤۸٥٫۰۲۳(  -  -  )۲٫۰٦۲٫۰۸۸(  ۲۱٫٤٤۳  )٤٤٤٫۳۷۸(  -  -  خراآل شاملال دخلال

 للسنة الشاملالدخل  اليإجم
 

-  -  )٤٤٤٫۳۷۸(  ۲۱٫٤٤۳  )۲٫۰٦۲٫۰۸۸(  -  ۲٫۱۱۸٫۲۷۸  )۳٦٦٫۷٤٥(  )۱۹۱٫۸۸٥٥(  )٥۸٫٦۳۰( 
                     
عامالت مع مساھمي الشركة األم م

 معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
 

                   
 )۱٫۲۸۱٫۲۸۰(  -  )۱٫۲۸۱٫۲۸۰(  )۱٫۲۸۱٫۲۸۰(  -  -  -  -  -  - ۲۹  ۲۰۱٤ لسنة أرباحتوزیعات 

 -  -  -  )۳٦٫۸۷٦(  ۳٦٫۸۷٦  -  -  -  -  -  محول لالحتیاطیات القانونیة األخرى
                     
عامالت مع مساھمات غیر مسیطرة، م

 معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
 

                   
ة لشرك غیر مسیطرة ةفي مساھم تغیر

 زمیلة
 

-  -  -  -  -  -  ٤٫۸۲٤٫  ٤۸۲٤٫  -  ٤۸۲٤ 
 )۲۲٥٫۳۹۳(  )۲۲٥٫۳۹۳(  -  -  -  -  -  -  -  -   ۲۰۱٤لسنة  أرباحتوزیعات 

                     
، عامالت مع غیر مالكي المجموعةم

 معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
 

                   
تحویل إلى صندوق األنشطة 

 االجتماعیة والریاضیة 
 

-  -  -  -  -  -  )۳٥٫۱٦۹(  )۳٥٫۱٦۹(  -  )۳٥٫۱٦۹( 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ في كما
 

۳٫۲۰۳٫۲۰۰  ۱۲٫٤۳٤٫۲۸۲  ٤٤۸٫۱۸٤  ۳۹٫۱۰۲  )٥٫٥٦٥٫٥۹۹(  ۱٫۰۹٤٫٦۹٦  ۱۰٫۱٥٥٫۹۲٤  ۲۱٫۸۰۹٫۷۸۹  ٦٫٥٦۳٫۰۷٦  ۲۸٫۳۷۲٫۸٦٥ 
 

   



 
  
 
 

 . الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  ٤۲ إلى ۱ من المرفقة اإلیضاحات تشكل
۸ 
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 (تابع) الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

       
     األم الشركة في نلمساھمیمنسوب ل  

 
 

  قانوني احتیاطي  المال رأس
 القیمة احتیاطي

 العادلة
احتیاطي مكافآت  

 الموظفین
 تحویل احتیاطي 

  عمالت أجنبیة
احتیاطیات قانونیة 

  اإلجمالي  مدورة أرباح  أخرى
مساھمات غیر 

  مسیطرة
 حقوق إجمالي
 لكیةالم

 قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  ألف لایر قطري  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ  قطري لایر لفأ إیضاح 
                     

 ۳۲٫٤۲۷٫۳۳۲  ۷٫٤٥۹٫٤٤۸  ۲٤٫۹٦۷٫۸۸٤  ۸٫٦٤٥٫۳۱۲  ۹۸۰٫۷۸۸  )۱٫٦٦٥٫۲۳۲(  ٤۳٫۱٦٥  ۱٫۳۲٦٫۳٦۹  ۱۲٫٤۳٤٫۲۸۲  ۳٫۲۰۳٫۲۰۰  ۲۰۱٤ ینایر ۱ في

 السنة ربح
 

-  -  -  -  -  -  ۲٫۱۳٤٫۳۳٤  ۲٫۱۳٤٫۳۳٤  ۳۹٤٫۰٥۳  ۲٫٥۲۸٫۳۸۷ 
 )۲٫٥۰٥٫٥۲۱(  )۲۰۷٫۹۲۹(  )۲٫۲۹۷٫٥۹۲(  -  -  )۱٫۸۳۸٫۲۷۹(  )۲٥٫٥۰٦(  )٤۳۳٫۸۰۷(  -  -  خراآل شاملال دخلال

 للسنة الشاملالدخل  إجمالي
 

-  -  )٤۳۳٫۸۰۷(  )۲٥٫٥۰٦(  )۱٫۸۳۸٫۲۷۹(  -  ۲٫۱۳٤٫۳۳٤  )۱٦۳٫۲٥۸(  ۱۸٦٫۱۲٤  ۲۲٫۸٦٦ 
                     
عامالت مع مساھمي الشركة م

األم معترف بھا مباشرة في 
 حقوق الملكیة

 

                   
 )۱٫۲۸۱٫۲۸۰(  -  )۱٫۲۸۱٫۲۸۰(  )۱٫۲۸۱٫۲۸۰(  -  -  -  -  -  - ۲۹  ۲۰۱۳ لسنة أرباحتوزیعات 

محول لالحتیاطیات القانونیة 
 األخرى

 
-  -  -  -  -  ۷۷٫۰۳۲  )۷۷٫۰۳۲(  -  -  - 

                     
عامالت مع مساھمات غیر م

مسیطرة، معترف بھا مباشرة 
 في حقوق الملكیة

 

                   
التغیر في مساھمة غیر 

 مسیطرة لشركة زمیلة
 

-  -  -  -  -  -  ۱۲٫٦۳٥  ۱۲٫٦۳٥  -  ۱۲٫٦۳٥ 
 )٦٦٥٫۲۱۸(  )٦٦٥٫۲۱۸(  -  -  -  -  -  -  -  -   ۲۰۱۳توزیعات أرباح لسنة 

                     
عامالت مع غیر مالكي م

معترف بھا المجموعة، 
 مباشرة في حقوق الملكیة

 

                   
تحویل إلى صندوق األنشطة 

 االجتماعیة والریاضیة 
 

-  -  -  -  -  -  )٤۷٫۸۲۲(  )٤۷٫۸۲۲(  -  )٤۷٫۸۲۲( 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في كما
 

۳٫۲۰۳٫۲۰۰  ۱۲٫٤۳٤٫۲۸۲  ۸۹۲٫٥٦۲  ۱۷٫٦٥۹  )۳٫٥۰۳٫٥۱۱(  ۱٫۰٥۷٫۸۲۰  ۹٫۳۸٦٫۱٤۷  ۲۳٫٤۸۸٫۱٥۹  ٦٫۹۸۰٫۳٥٤  ۳۰٫٤٦۸٫٥۱۳ 



 
  
 
 

 . الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  ٤۲ إلى ۱ من المرفقة اإلیضاحات تشكل
۹ 
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  الموحد تدفقات النقدیةبیان ال

  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 
 

  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤  
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف إیضاح 

     التشغیلیة األنشطة
 ۳٫۰۸۰٫٤٥۸  ۲٫٦۲٤٫۹٤۹  الدخل ائبضر قبل الربح

 ٤٦٫۷۲٥  -  العملیات المتوقفة منالربح 

     :التالیة للبنود تعدیالت
 ۷٫٦۳۳٫٥۹۲  ۷٫۹٤٥٫۳٦۰  واإلطفاء ھالكاإل

 )٦۰٫٥٦۷(  )۲٤٫٥٤٥( ۹ إیرادات أرباح موزعة
 ۲٥٫۹٦۳  ۳۳۳٫۰۸٦ )۲(۱۳ خسارة انخفاض في قیمة الشھرة و الموجودات األخرى

 )۷۰۳٫۱۸۲(  )٤۳۰٫٤۸۷( ۹ بیعلل متاحةاستثمارات  استبعاد من ربح
 -  )۲۲۸٫۰۷٤(  زمیلة شركةاستبعاد استثمار في ربح من 

 )۱۸٫٦٤۱(  )٥٤٫۹۹٥(  ومعدات آالتعقارات و استبعاد منربح 
 )٤٦٫٤۳۸(  - ٤۰ من استبعاد شركة تابعة ربح

 ۲٫۰۳۱٫۸۳۷  ۲٫۰۱٦٫۷۹۸  التمویل تكالیفصافي 
 ۲۷٦٫٤٥۸  ۱۹۱٫۳۸۰  موظفینال نافعلم مخصص
 ۱۸۱٫٤٥۱  ۱۷٦٫۲٦٤  تحصیلھا في المشكوك للدیون مخصص

بالصافي من  -ومشروع مشترك  زمیلة شركات نتائج من حصة
 )۸۹٫۰۹۸(  )۱٤٫٦۷۷( ۱٥ الضریبة

 ۱۲٫۳٥۸٫٥٥۸  ۱۲٫٥۳٥٫۰٥۹  الربح التشغیلي قبل التغیرات في رأس المال العامل

     :العامل المال رأسفي  تغیراتال
 )۱۲۹٫۳٥۹(  )۳۰٫۳۹۹(  المخزون 

 )۱٫۰۲۱٫۹۷۳(  )٤۲۰٫۸۱٤(  المدینة واألخرى التجاریة الذمم
 ۲٫٦۱۲٫۱٦۱  ٦۰۱٫۷٤۰  الدائنة واألخرى التجاریة الذمم

     
 ۱۳٫۸۱۹٫۳۸۷  ۱۲٫٦۸٥٫٥۸٦  عملیات التشغیل من النقد

 )۲٫۱۸٤٫٤۹۱(  )۲٫۲۰۷٫۷۰۱(  مدفوعة تمویل تكالیف
 )۱۸۳٫۱۰۰(  )۱٥٥٫۸٥۹( ۲٦ مدفوعة موظفین منافع

 )٦۹۸٫۰۲۸(  )٤۳٥٫٤٦۰(  مدفوعة دخل ضرائب

 ۱۰٫۷٥۳٫۷٦۸  ۹٫۸۸٦٫٥٦٦  یةالتشغیل نشطةاأل من النقد صافي
     

     األنشطة االستثماریة
 )۸٫۳۹۱٫۰۰۸(  )۸٫٥۳٦٫۹۱۸( ۱۲ ومعدات وآالت عقارات مشتریات
 )۲٫۳٤٦٫۷٥۱(  )۱٫۷۹٦٫٦۰۰(  ملموسة غیر موجودات مشتریات
 )۲۱٫٤۳۲(  -  للبیع متاحة استثمارات مشتریات
 )٥۹٫٦۸۸(  )۱۹٫۰۲۰(  زمیلة ةشركفي  استثمار
 )۲۳۲٫٥۹۳(  )۳۰۱٫٦۸٥(  كوع مشترشرم في استثمار

 ۱۲۰٫٤۹٥  ۳۰۰٫۸۳۳  ومعدات آالتعقارات و استبعاد من متحصالت
 ۱٫۳۰۳٫۲۰۱  ۸۱۹٫۹۷٦  للبیع متاحة استثمارات استبعاد من متحصالت

 -  ٥۳٦٫٦٤٦  استثمار في شركة زمیلةمتحصالت من استبعاد 
 )۷۷٫۸۸۱(  - ٤۰ متحصالت من استبعاد شركة تابعة

 ۱۷۸٫٤٥۰  ۱٫۸٥۱  الحركة في الودائع المقیدة
 )٦٦٫٥٤۲(  ۸۸٫۸٥۷  أخرى متداولة غیر موجودات فيالحركة 

 ۱۸۲٫٦٥٤  ۱٥۲٫۳٦۲  مستلمة توزیعات أرباح
 ۲٤٤٫٤۰۱  ۲٤۳٫۳۸۱  مستلمة فوائد

 )۹٫۱٦٦٫٦۹٤(  )۸٫٥۱۰٫۳۱۷(  ریةاالستثما نشطةاأل في المستخدم النقد صافي
 



 
  
 
 

 . الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  ٤۲ إلى ۱ من المرفقة اإلیضاحات تشكل
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  (تابع) بیان التدفقات النقدیة الموحد

  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 
 
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤  
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف إیضاح 
     

     یةالتمویل نشطةاأل
     

 ۸٫۹۳۸٫۹۰۹  ۱۰٫۰٤۷٫۸۷٤   وتسھیالت قروض من متحصالت
 )۱۱٫۲٦۷٫۳۸٤(  )۹٫٥۱۸٫۹۳٦(   وتسھیالت قروض سداد

 )۲۹٫۱٦٥(  )۳۸٫۹۷۸( ۲٥ المؤجلة التمویل تكالیف إلى إضافات
 )۱٫۲۸۱٫۲۸۰(  )۱٫۲۸۱٫۲۸۰(  األم بالشركة للمساھمین مدفوعة موزعة أرباح
 )٦٦٥٫۲۱۸(  )۲۲٥٫۳۹۳(  لمساھمات غیر مسیطرة مدفوعة موزعة أرباح

 )۲۸۲٫۸۸٥(  )۳۲٦٫٦۳۹(  أخرى متداولة غیر مطلوبات في الحركة

 )٤٫٥۸۷٫۰۲۳(  )۱٫۳٤۳٫۳٥۲(  التمویلیة األنشطة المستخدم في النقد صافي
     

 )۲٫۹۹۹٫۹٤۹(  ۳۲٫۸۹۷  وما یعادلھ النقد في صافي التغیر
     

 ۱۱۱٫٥۹۳  ٦۸۹٫۷۰۸  أثر تقلبات سعر الصرف
 ۲۰٫۲۰۳٫۸۱۹  ۱۷٫۳۱٥٫٤٦۳  ینایر ۱النقد وما یعدلھ في 

 ۱۷٫۳۱٥٫٤٦۳  ۱۸٫۰۳۸٫۰٦۸ ۲۱ دیسمبر ۳۱ في وما یعادلھ النقد
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۱ 
 

 الشركة الصادر عنھا التقریر ۱
في دولة قطر بموجب القانون رقم  ۱۹۸۷یونیو  ۲۹تم إنشاء المؤسسة القطریة العامة لالتصاالت ("المؤسسة") في 

 ۱۰۰مكتب الشركة المسجل یقع في  المحلیة والدولیة داخل دولة قطر.االتصاالت خدمات لتقدیم  ۱۹۸۷لسنة  ۱۳
 برج الخلیج الغربي في مدینة الدوحة في دولة قطر.

نوفمبر  ۲٥تم تحویل المؤسسة إلى شركة قطریة عامة باسم شركة اتصاالت قطر (كیوتل) ش.م.ق ("الشركة") في 
 . ۱۹۹۸لسنة  ۲۱بموجب القانون رقم  ۱۹۹۸

ش.م.ق. تمت الموافقة على التغیرات كما ینبغي من قبل  Ooredooتم تغییر اسم الشركة إلى  ۲۰۱۳في یونیو 
 .۲۰۱۳مارس  ۳۱مساھمي الشركة في اجتماع الجمعیة غیر العادیة الذي عقد في 

خدمة اتصاالت مرخص من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لتقدیم كل من  مقدمھي  الشركة
مھا ینظ الشركةخدمة مرخص فإن أعمال وأنشطة  قدمخدمات االتصاالت الثابتة والجوالة في دولة قطر. بصفتھا م

(قانون االتصاالت) وإطار  ۲۰۰٦لعام  ۳٤المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بموجب القانون رقم 
 العمل التنظیمي المطبق. 

تعمل الشركة مع شركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة") في تقدیم خدمات اتصاالت محلیة ودولیة في 
قطر القابضة ذ.م.م ھي الشركة األم  آسیا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. مناطق أخرى مندولة قطر وفي 

 لنھائیة للمجموعة.ا

 عداد اإلأساس  ۲
 فقرة االلتزام (أ)

تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن المجلس الدولي للمعاییر 
 المحاسبیة.

وفقاً لقرار  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
 .۲۰۱٦مارس  ۱مجلس إدارة الشركة الصادر بتاریخ 

 أساس القیاس (ب)
 تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء ما یلي:

 .األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقیمة العادلة 
  المتاحة للبیع والتي تقاس بالقیمة العادلة.االستثمارات 
 .المشتقات المالیة والتي تقاس بالقیمة العادلة 
  مطلوبات ترتیبات مدفوعات المعامالت المستندة إلى األسھم والمسددة نقدا والتي تقاس بالقیمة العادلة من

 خالل الربح أو الخسارة.

 .۳٤الطرق المتبعة في قیاس القیمة العادلة موضحة أكثر في اإلیضاح 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض (ج)
تم عرض البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري الذي یمثل العملة الوظیفیة للشركة وعملة العرض وتم تقریبھا 

 اإلشارة إلى غیر ذلك.ما لم تتم إلى أقرب ألف لایر قطري 

 استخدام التقدیرات واألحكام (د)
یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من اإلدارة أن تستخدم أحكاما 

 توتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادا
 لتقریر. قد تختلف المبالغ الفعلیة عن ھذه التقدیرات.والمصاریف الصادر عنھا ا

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا بشكل مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة 
 في الفترة التي یتم فیھا التعدیل وأیة فترة مستقبلیة تتأثر بھا.
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۲ 
 

  (تابع) عداداإلأساس  ۲
 التقدیرات واألحكام (تابع)استخدام  (د) 

بشكل خاص فإن المعلومات عن المجاالت الھامة للشك في التقدیرات واألحكام الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة 
 .۳٦ذات األثر الھام األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة تم إدراجھا في اإلیضاح 

 مة السیاسات المحاسبیة الھا ۳
 ("الشركة") وشركاتھا التابعة ش.م.ق. Ooredoo شركةل المالیة البیاناتعلى  الموحدة المالیة البیانات تشتمل

(یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة"). تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بانتظام على جمیع الفترات 
المعروضة في ھذه البیانات المالیة الموحدة وقد تم تطبیقھا بانتظام من جانب جمیع شركات المجموعة، ومتى كان 

ركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع تلك ذلك ضروریا تم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للش
 المجموعة. المستخدمة من قبل 

ة الحالیة نتمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة في البیانات المالیة الموحدة لتتفق مع طریقة العرض المتبعة للس
 ). ٤۱نظر إیضاح (ا

 أساس توحید البیانات المالیة ۳/۱
 األعمال المجمعة (أ)

وذلك عند تحویل السیطرة إلى  األعمال المجمعة باستخدام طریقة االستحواذتقوم المجموعة بالمحاسبة عن 
في االستحواذ یقاس عموما بالقیمة العادلة عند االستحواذ على صافي األصول القابلة  . المقابل المحولالمجموعة

راء انخفاض قیمتھا. یتم االعتراف بأي مكسب في شللتحدید. یتم اختبار أیة شھرة ناشئة بصورة سنویة لمعرفة مدى 
مساومة مباشرة في الربح أو الخسارة. یتم صرف تكالیف المعاملة عند تكبدھا فیما عدا في الحالة التي تتعلق فیھا 

 بإصدار أوراق دین أو أسھم.

لربح عتراف بھذه المبالغ في اال یتضمن المقابل المحول المبالغ المتعلقة بسداد عالقات قائمة مسبقا. عموما یتم اال
 أو الخسارة.

یقاس أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. في الحالة التي یصنف فیھا المقابل المحتمل 
على أنھ حقوق ملكیة عندھا ال یعاد قیاسھ وتتم المحاسبة عن التسویة ضمن حقوق الملكیة. بخالف ذلك فإن التغیرات 

 الحقة في القیمة العادلة للمقابل المحتمل یتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.ال

 المساھمات غیر المسیطرة (ب)

غیرات للتحدید تاریخ االستحواذ. التة تھا التناسبیة في صافي األصول القابلحصبالمساھمات غیر المسیطرة  تقاس
ینتج عنھا فقدان للسیطرة تتم المحاسبة عنھا كمعاملة حقوق في مساھمة المجموعة في شركة تابعة لھا والتي ال 

 ملكیة.

 التابعة الشركات (ج)

ون معرضة إلى أو یك المجموعة كونت عندما السیطرة وجدت. المجموعةسیطر علیھا ت التي تلك ھي التابعة الشركات
ل التأثیر على تلك العائدات من خاللدیھا حقوق في العائدات المتغیرة من مشاركتھا في الشركة ولدیھا المقدرة على 

سلطتھا على الشركة. یتم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة من التاریخ الذي تبدأ 
 فیھ السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ تلك السیطرة.
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۳ 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 (تابع) المالیة أساس توحید البیانات ۳/۱
 فقدان السیطرة (د)

عند فقدان المجموعة للسیطرة على شركة تابعة تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة 
وأیة مساھمات ال تتمتع بالسیطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكیة. یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن 

 ة. تقاس أیة مساھمة محتفظ بھا في شركة تابعة سابقا بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة.ذلك في الربح أو الخسار

 والمشاریع المشتركة شركات الزمیلةمساھمة في الال (ھـ)

جموعة نفوذ ھام، ولیست سیطرة أو سیطرة مشتركة علیھا. المشروع الشركات الزمیلة ھي الشركات التي یوجد للم
مشترك بحیث یكون للمجموعة سیطرة مشتركة على الترتیب كما أن لدیھا حقوق مصاحبة لذلك المشترك ھو ترتیب 

 في صافي أصول الترتیب المشترك.

تتم المحاسبة عن المساھمات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. یتم االعتراف 
لمعاملة. في أعقاب االعتراف المبدئي تتضمن البیانات المالیة الموحدة بھا مبدئیا بالتكلفة والتي تتضمن تكالیف ا

حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ناقصا أي 
ساھمة مانخفاض في قیمة االستثمارات الفردیة. خسائر الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي تزید عن 

لالستثمارات في   المجموعة ال یتم االعتراف بھا ما لم تتكبد المجموعة التزامات قانونیة أو استداللیة. القیم الدفتریة
الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة تتم مراجعتھا بصورة منتظمة وفي حالة حدوث انخفاض في القیمة العادلة 

 د ھذه الظروف.یتم شطبھ في الفترة التي یتم فیھا تحدی

أي فائض لتكلفة االستحواذ على حصة المجموعة في القیم العادلة لصافي األصول القابلة للتحدید في الشركات 
الزمیلة في تاریخ االستحواذ یتم االعتراف بھ كشھرة وإدراجھ كجزء من تكلفة االستثمار. أي نقص في التكلفة إلى 

افي األصول القابلة للتحدید للشركات الزمیلة في تاریخ االستحواذ یتم أقل من حصة المجموعة في القیم العادلة لص
 تسجیلھ في بیان الربح أو الخسارة الموحد في سنة االستحواذ.

حصة المجموعة في نتائج الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة تستند إلى أحدث بیانات مالیة أو بیانات مالیة 
 للمجموعة. مرحلیة مستخرجة في تاریخ التقریر 

األرباح والخسائر الناتجة من التعامالت الخارجة والداخلة بین شركات المجموعة (متضمنة شركاتھا التابعة 
الموحدة) وشركاتھا الزمیلة ومشاریعھا المشتركة یتم االعتراف بھا في البیانات المالیة للمجموعة فقط إلى حد 

 میلة والمشاریع المشتركة.مساھمات المجموعة غیر ذات الصلة في الشركات الز

 التوحید عند المستبعدة المعامالت )و( 

 نم ناتجة محققة غیروأیة إیرادات ومصروفات  المجموعة، شركات بین المالیة والمعامالت األرصدة استبعاد یتم
عادھا یتم استبیلة مزالمكاسب غیر المحققة الناتجة من التعامالت مع الشركات ال. المجموعة شركات بین المعامالت

في مقابل االستثمار إلى حد مساھمة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس 
 .النخفاض في القیمةعلى اوجود دلیل  عدمطریقة المكاسب غیر المحققة ولكن فقط في حالة 
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٤ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 ات المالیة (تابع)أساس توحید البیان ۳/۱
 :كما یلي ش.م.ق. Ooredoo شركةل الموحدة المالیة البیانات في والمضمنة للمجموعة الرئیسیة التابعة الشركات

 التسجیل بلد التابعة الشركة اسم
 المجموعة مساھمة نسبة

 الفعلیة
۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 خاص غرض شركة القابضة ھولدنجز انفستمنت Ooredoo شركة
 غرض ةشرك ،القابضة ھولدنجز انفستمنت كیوتل شركة(المعروفة سابقا ب

 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین )خاص
 %۱۰۰ %۱۰۰ قطر م.م.ذ العالمیة لالستثمارات كیوتل شركة

 %۱۰۰ %۱۰۰ قطر ذ.م.م  Ooredooمجموعة 
Ooredoo المعروفة  خاص غرض شركة القابضة آسیا شرق جنوب)

 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین  )خاص غرض شركة، القابضة آسیا شرق جنوب كیوتلسابقا ب
 الخلیج لكیوت(المعروفة سابقا ب خاص غرض شركة القابضة الغربي الخلیج
 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین )خاص غرض شركة ،القابضة الغربي

Ooredoo  ۱۰۰ %۱۰۰ سنغافورة آسیا لالستثمارات بي تي ئي المحدودة% 
 ةالدفن كیوتل(المعروفة سابقا بخاص  غرض شركة – القابضة الدفنة

 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین )خاص غرض شركة –القابضة
 الخور كیوتل(المعروفة سابقا ب خاص غرض شركة ،القابضة الخور

 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین )خاص غرض شركة ،القابضة
 %۱۰۰ %۱۰۰ كیمان جزر آي بي ھولدنجز لیمتد 

Ooredoo  ،۱۰۰ %۱۰۰ كیمان جزر خاص غرض شركةمیانمار تاور ھولدینج% 
 %۱۰۰ %۱۰۰ كیمان جزر لیمتد آسیا ترایب وي

Ooredoo ۱۰۰ %۱۰۰ سنغافورة آسیا بي تي إي المحدودة% 
 %۱۰۰ %۱۰۰  یوسموریش )أم إلى سي ھأی( ، لیمتد كومینكیشنز إندونیسیا

Ooredoo ۱۰۰ %۱۰۰ برمودا متدیل فاینانس انترناشونال% 
 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین غرض خاص شركة، انفستكوم مینا كیوتل

 %٥٥ %٥٥ عمان ")عمان Ooredoo(" م.ع.م.ش لالتصاالت القطریة العمانیة الشركة
 %۷۲٫٥ %۷۲٫٥ قطر م.م.ذ لینك ستار

 %۹۲٫۱ %۹۲٫۱ الكویت )الكویت Ooredoo( ك.م.شلالتصاالت المتنقلة  الوطنیة شركةال
 %۹۲٫۱ %۹۲٫۱ اإلمارات م.م.ذ -م ح  انترناشونال الوطنیة شركة
 %۹۲٫۱ %۹۲٫۱ الكویت )فونو( م.م.ذ المتحدة البحر شركة
 %۹۲٫۱ %۹۲٫۱ البحرین خاص غرض شركة، ھولدنج تلیكومینكیشنز جلف الوطنیة شركة

 %۹۲٫۱ %۹۲٫۱ البحرین شركة غرض خاص ،شركة الوطنیة الدولیة للملكیة الفكریة
Ooredoo ۹۲٫۱ %۹۲٫۱ المالدیف بي في تي لیمتد مالدیفز% 

 %٥۹٫۹ %٥۹٫۹ المالدیف المحدودةشركة وارف تیلكوم انترناشونال بریفیت 
 %۷٤٫٤ %۷٤٫٤ الجزائر الجزائر) Ooredoo( الجزائر تیلكوم الوطنیة الشركة

Ooredoo م كارثیج كونسورتیوكونسورتیوم لیمتد (المعروفة سابقا ب
 %۹۲٫۱ %۹۲٫۱ مالطا )المحدودة

Ooredoo نس شركة كیوتل توتونس القابضة المحدودة (المعروفة سابقا ب
 %۹۲٫۱ %۹۲٫۱ مالطا )القابضة المحدودة

 %۱۰۰ %۱۰۰ مالطا )شركة كیوتل مالطا ھولدنج لمتد(مالطا ھولدنج لمتد  Ooredooشركة 
Ooredoo ۸٤٫۱ %۸٤٫۱ تونس إس إیھ  تونس% 

 %۸٤٫۱ - تونس شبكة تونس إس إیھ
 %٤٤٫٦ %٤٤٫٦ فلسطین )۱طین) (فلسوطنیة ( النقال للھاتف الفلسطینیة الوطنیة االتصاالت شركة
 %۱۰۰ %۱۰۰ كیمان جزر أنكوربوریشن ریوود

 %۱۰۰ %۱۰۰ جزر كیمان نیوود إنك
 %٤۹ %٤۹ العراق )۲( )فانوسمیدیا تیلیكوم لیمتد (شركة 
 %۱۰۰ %۱۰۰ العراق  المحدودة العامة للخدمات الرواد

 %٦٤٫۱ %٦٤٫۱ العراق بي جي إس سي  لالتصاالت سیل آسیا
 %۸٦٫۱ %۸٦٫۱ كیمان جزر  لیمتد ترایب ياو
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۱٥ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 أساس توحید البیانات المالیة (تابع) ۳/۱

 التابعة الشركة اسم
 بلد

 التسجیل
 المجموعة مساھمة نسبة

 الفعلیة
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 %۸٦٫۱ %۸٦٫۱ باكستان  لیمتد باكستان ترایب ياو
 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین )شركة برزان القابضة ش.ش.و(المعروفة سابقا ببرزان القابضة ش.ش.و 

 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین )شركة لفان القابضة ش.ش.و(المعروفة سابقا بلفان القابضة ش.ش.و 
 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین )شركة زكریت القابضة ش.ش.و(المعروفة سابقا بزكریت القابضة ش.ش.و 

 %۱۰۰ %۱۰۰ سنغافورة آیدیا بوكس انفستمنت بي تي ئي لیمتد 
 %۱۰۰ %۱۰۰ سنغافورة آیدیا بوكس ھولدنج بي تي ئي لیمتد

Ooredoo ۱۰۰ %۱۰۰ میانمار میانمار لیمتد% 
 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین الوكیر القابضة ش.ش.و
 %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین الوكرة القابضة ش.ش.و

Ooredoo ۱۰۰ %۱۰۰ جزر كیمان تمویل لیمتد% 
Ooredoo ۱۰۰ %۱۰۰ قطر آي بي ذ.م.م% 
Ooredoo  ۱۰۰ %۱۰۰ اإلمارات ذ.م.م –جلوبال سیرفسیز م.ح% 

 %۱۰۰ %۱۰۰ قطر سیوال إنترناشیونال انفیستمنت شركة لغرض خاص
Ooredoo  ۱۰۰ اإلمارات ذ.م.م –إنوفیت م.ح% - 

 - %۲۸٫۱ عمان )۳مركز بیانات الدقم ش.م.ع.م (
 %۹۲٫۱ %۹۲٫۱ تركیا ون إیھ إسكسینیوتلكومغوني 

 %٦٥ %٦٥ إندونیسیا )"Ooredoo"اندوسات (كي  بي تي ، أندوسات تي بي
 %٦٥ %٦٥ سنغافورة  لیمتد إي تي بي سنغابور أندوسات

 %٦٤٫۹ %٦٤٫۹ اندونیسیا میدیا میجا أندوسات تي بي
 %٥٤٫۷ %٦٤٫۸ اندونیسیا  تیلكومینكاسي میترا استارون تي بي
 %٤۷ %٤۷ اندونیسیا )٤(("لینتارساتا")   لینتاسارتا أبلیكانوسا تي بي
 %۲٥٫۹ %۲٥٫۹ اندونیسیا )٤( الكترونیسي بیمبایاران ارتاجاسا تي بي

 %٦٥ %٦٥ ھولندا اندوسات باالبا بي في
 %٦٥ %٦٥ ھولندا اندوسات میذتاري بي في
 %۳۲٫۹ %۳۲٫۹ اندونیسیا )٤( بي تي لینتاس میدیا داناوا

 %٦٤٫۹ %٦٤٫۹ اندونیسیا إنترأكتیف فیجن میدیا بي تي
 - %٤۰٫۳ اندونیسیا )٤( بورتال بورسا دیجیتالبي تي 

 ،الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ("الوطنیة لالتصاالت") خالل من مباشرة،ال غیر سلطةال للمجموعة )۱(
 السیاسات في لتحكمفي ا الشركات، ھذه في التصویت حقوق من %٥۱ألكثر من  لالتصاالت الوطنیة حیازة بموجب
دات مما یؤدي إلى تعرض المجموعة إلى عائ النقال للھاتف الفلسطینیة الوطنیة االتصاالت شركةل والتشغیلیة المالیة

 لوطنیةا االتصاالت شركةسلطتھا على متغیرة من استثمارھا ویمنحھا المقدرة على التأثیر على ھذه العائدات من خالل 
 تابعة ةشركال النق للھاتف الفلسطینیة الوطنیة االتصاالت شركة اعتبرت فقد بالتاليوالنقال  للھاتف الفلسطینیة
 .للمجموعة

 بنسبة كیمان جزر في مسجلة خاص رضلغ مؤسسة وھي) ”ریوود(” كوربوریشن ریوود بتأسیس المجموعة قامت )۲(
 ریوود وقامت. العراق في استثماریة بأنشطة للقیام التصویت حقوق من) ۲۰۱٤في سنة  %۱۰۰(مقابل  ۱۰۰%

میدیا تیلیكوم لیمتد بالعراق. تتعرض المجموعة إلى عائدات متغیرة من  شركة في التصویت حقوق من %٤۹ شراءب
 بموجب  قالعرامیدیا تیلیكوم  ةشركعلى  استثمارھا كما لدیھا المقدرة على التأثیر على ھذه العائدات من خالل سلطتھا

میدیا  اعتبرت فقد وبالتاليمیدیا تیلیكوم العراق  وشركة ریوود شركة بین فیھا الدخول تم والتي المساھمین اتفاقیات
  .للمجموعة تابعة شركةتیلیكوم العراق  

 ،عمان") Ooredooالشركة العمانیة القطریة لالتصاالت ش.م.ع.م (" خالل من مباشرة غیر سلطة للمجموعة )۳(
مما یؤدي  ةالشرك ھذه فيأو السیطرة  التصویت حقوق من %٥۱ من كثـرأل عمان Ooredoo حیازة بموجب

إلى تعرض المجموعة إلى عائدات متغیرة من استثمارھا ویمنحھا المقدرة على التأثیر على ھذه العائدات من خالل 
  .للمجموعة تابعة ةشرك ةالشرك ھذه عتبرتفقد اعلیھا لذا سلطتھا 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 أساس توحید البیانات المالیة (تابع) ۳/۱
 حیازة بموجب ،")Ooredoo("إندوسات  كیھ بي تي اندوسات تي بي شركة خالل من مباشرة غیر سلطة للمجموعة )٤(

مما یؤدي إلى تعرض المجموعة  الشركات ھذه فيأو السیطرة  التصویت حقوق من %٥۱ من كثـرأل اندوسات تي بي
قد فعلیھا لذا إلى عائدات متغیرة من استثمارھا ویمنحھا المقدرة على التأثیر على ھذه العائدات من خالل سلطتھا 

  .للمجموعة تابعة شركات الشركات ھذه عتبرتا
 یرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحاتیالتغ ۳/۲

مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة للسنة السابقة، فیما عدا معاییر إن السیاسات المحاسبیة المتبعة 
 ۱المحاسبة الدولیة والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي یسري مفعولھا ابتداء من 

ھي ذات   ۲۰۱٥ینایر  ۱یة المفعول في . المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التالیة والتي أصبحت سار ۲۰۱٥ینایر 
 صلة بالمجموعة:

 ) ۱۹خطط المنافع المحددة: اشتراكات الموظفین (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  (أ)
كیفیة قیام الكیان بالمحاسبة عن االشتراكات التي یقوم بھا  ۱۹توضح التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

الموظفون أو أطراف ثالثة في خطط المنافع المحددة وذلك استنادا إلى ما إذا كانت تلك االشتراكات تعتمد على عدد 
 سنوات الخدمة التي یؤدیھا الموظف. 

، یمكن للكیان إما أن یعترف باالشتراكات كتخفیض من تكلفة الخدمةراكات المستقلة عن عدد سنوات بالنسبة لالشت
الخدمة في الفترة التي یتم فیھا تقدیم الخدمة ذات الصلة أو أن ینسبھا إلى فترات خدمة الموظفین باستخدام طریقة 

ت التي تعتمد على عدد سنوات الخدمة أن یقوم وحدة االئتمان المتوقعة بینما یطلب من الكیان بالنسبة لالشتراكا
 بنسبتھا لفترات خدمة الموظفین.

 لیس لتطبیق ھذه التعدیالت أثر كبیر على البیانات المالیة الموحدة.

 ۲۰۱۳إلى  ۲۰۱۱ومن  ۲۰۱۲إلى  ۲۰۱۰من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  التحسینات السنویة على دورات (ب)
 معاییر مختلفة

ودورتھا  ۲۰۱۲إلى  ۲۰۱۰التحسینات السنویة على دورة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للسنوات من  تتضمن
عدد من التعدیالت على مختلف المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. تنطبق معظم  ۲۰۱۳إلى  ۲۰۱۱للسنوات من 

ویسمح بالتبني المبكر (بجانب  ۲۰۱٤لیو یو ۱التعدیالت بأثر مستقبلي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
االشتراطات االنتقالیة لكل حالة على حدة) وفي ھذه الحالة تنطبق أیضا التعدیالت التبعیة على المعاییر الدولیة 

 للتقاریر المالیة األخرى.

 فیما یلي ملخص للتعدیالت الرئیسیة:

تعریف "شروط المنح" و "شرط السوق" وأصاف  ۲تغیر التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -
 تعریفات "شرط األداء" و "شرط الخدمة" والتي تم إدراجھا سابقا في تعریف شرط المنح. 

تم تصنیفھ كأصل أو  أن المقابل المحتمل الذي ۳توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -
مطلوب یجب أن یتم قیاسھ بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر، بصرف النظر عما إذا كان المقابل المحتمل 

أو أصل أو  ۳۹أو معیار المحاسبة الدولي رقم  ۹أداة مالیة ضمن إطار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
غیرات في القیمة العادلة (بخالف تسویات فترة القیاس) في مطلوب غیر مالي. یجب أن یتم االعتراف بالت

 صولالمخصصات، المطلوبات المحتملة واأل ۳۷الربح أو الخسارة. تم تعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم 
غیر  ۳المحتملة، لیستبعد المخصصات المتعلقة بالمقابل المحتمل. أیضا المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المحاسبة عن تكوین جمیع أنواع الترتیبات المشتركة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  مطبق على
 مشتركة (بما في ذلك العملیات المشتركة) في البیانات المالیة للترتیبات المشتركة نفسھا.الترتیبات ال ۱۱
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع) المحاسبیة واإلفصاحاتیرات في السیاسات یالتغ ۳/۲

 ۲۰۱۳إلى  ۲۰۱۱ومن  ۲۰۱۲إلى  ۲۰۱۰من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  اتالتحسینات السنویة على دور (ب)
 معاییر مختلفة (تابع)

بحیث أصبح یتطلب بشكل صریح اإلفصاح عن األحكام التي  ۸تم تعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -
 دارة في تطبیق معاییر التجمیع. تتضمن اإلفصاحات:أقرتھا اإل

 وصف مختصر عن قطاعات التشغیل التي تم تجمیعھا، •
 صصائختتشارك ذات تحدید أن حصة القطاعات التشغیلیة  عندالمؤشرات االقتصادیة التي تم تقییمھا  •

 .متماثلة اقتصادیة
باإلضافة إلى ذلك یوضح ھذا التعدیل أن تسویة إجمالي أصول القطاعات الصادر عنھا التقریر بالنسبة ألصول 

 الشركة سیكون مطلوبا فقط لو تم تقدیم ھذه المعلومات بصورة منتظمة لصانع القرار الرئیسي بالشركة. 
وإجراء  ۱۳ولي للتقاریر المالیة رقم وضح مجلس معاییر المحاسبة الدولیة أنھ، في عملیة إصدار المعیار الد

، ال یمنع ۹والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۳۹التعدیالت المترتبة على ذلك على معیار المحاسبة الدولي رقم 
المنشآت من قیاس الذمم المدینة والذمم الدائنة قصیرة األجل التي لیس لھا سعر فائدة معلن على مبالغ الفواتیر بدون 

لتوضیح أن  ۱۳م، ما لم یكن أثر عدم الخصم جوھرًیا. تم أیًضا تعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الخص
والمعیار الدولي للتقاریر  ۳۹استثناء المحفظة ینطبق على العقود المبرمة في نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 

مالیة بموجب معیار المحاسبة الدولي  أصلصل مالي أو بغض النظر عما إذا كان یتوافق مع تعریف أ ۹المالیة رقم 
 .۳۲رقم 

التناقضات المتصورة في  ۳۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  زیلت
موس. مل محاسبة اإلھالك / اإلطفاء المتراكم عندما یعاد تقییم بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات أو أصل غیر

توضح المعاییر المعدلة أن القیمة الدفتریة اإلجمالیة یتم تعدیلھا بطریقة تتفق مع إعادة تقییم القیمة الدفتریة لألصل 
وأن اإلھالك / اإلطفاء المتراكم ھو الفرق بین القیمة الدفتریة اإلجمالیة والقیمة الدفتریة بعد األخذ في االعتبار 

مة. یتم التخلص من اإلھالك (اإلطفاء) المتراكم مقابل القیمة الدفتریة اإلجمالیة خسائر انخفاض القیمة المتراك
 لألصل.

قدم خدمات كبار موظفي اإلدارة إلى الذي یدارة اإلأن كیان  ۲٤توضح التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
لصادر ا. وبناء على ذلك، ینبغي للكیان التقاریرالصادر عنھ كیان بالطرف ذي عالقة ھو  تقریرالالصادر عنھ كیان ال

المبالغ المترتبة على الخدمة المدفوعة أو المستحقة  في معامالت األطراف ذات العالقة عن أن یفصحالتقاریر عنھ 
عن مكونات ھذا  إلفصاحال یلزم ا بالرغم من ذلك،توفیر خدمات كبار موظفي اإلدارة. عن اإلدارة الدفع لكیان 

عن صفقات أخرى مع كیان اإلدارة بموجب  فصاحالتقاریر إلى اإلالصادر عنھ یان الكتاج أیضا حیالتعویض. سوف 
 .۲٤متطلبات اإلفصاح الحالیة لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 لتوضیح أن الكیان یجب أن: ٤۰تم تعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم  -

 و ،٤۰ي بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم یقیم ما إذا كان العقار الذي تم اقتناؤه ھو استثمار عقار •
لتحدید ما إذا كان اقتناء استثمار  ۳ُیجري تقییم منفصل بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

 عقاري یمثل دمج أعمال.
ستظل الكیانات في حاجة إلى استخدام األحكام لتحدید ما إذا كان اقتناء استثمار عقاري ھو اقتناء أعمال  •

 .۳المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم بموجب 
 لم یكن لتبني ھذه التعدیالت أثر جوھري على البیانات المالیة الموحدة.



 
 

Ooredoo .ش.م.ق  

   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 وتفاسیر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المصدرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعدمعاییر  ۳/۳

تالیة ویتوقع أن تكون ذات صلة بالمجموعة في الفترات المستقبلیة ویبدأ سریان الوالتفاسیر المعاییر تم إصدار 
 .۲۰۱٥ینایر  ۱مفعولھا في أو بعد 

 المصدرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعدسیر الجدیدة االمعاییر والتعدیالت والتف
ینایر  ۱یصبح عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ بعد 

د ا، مع السماح بتبنیھا مبكًرا، ولكن لم تقم المجموعة بالتبني المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة التالیة عند إعد۲۰۱٥
 ھذه البیانات المالیة الموحدة.

 األدوات المالیة ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  (أ)
األدوات  ۳۹لیحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم  ۲۰۱٤في یولیو  ۹تم نشر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

إرشادات معدلة حول تصنیف وقیاس  ۹المالیة: االعتراف والقیاس. یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
عة الجدید الحتساب انخفاض قیمة الموجودات المالیة، األدوات المالیة متضمنا نموذج خسائر االئتمان المتوق

ألدوات باومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجدیدة. كما أنھ یرحل أیضا إرشادات االعتراف وإلغاء االعتراف 
 . ۳۹المالیة من معیار المحاسبة الدولي رقم 

مع السماح  ۲۰۱۸ینایر  ۱لتي تبدأ في أو بعد للفترات السنویة ا ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم یسري مفعول 
بتبنیھ مبكًرا. تقوم المجموعة بتقییم األثر المحتمل على بیاناتھا المالیة الموحدة نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر 

 .۹المالیة رقم 

 مع العمالءالمبرمة اإلیرادات من العقود  - ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  (ب)
اإلیراد  إطاًرا شامًال لتحدید ما إذا تم االعتراف باإلیراد أم ال، ومقدار ۱٥یضع المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

االعتراف بھ. ویحل محل إرشادات االعتراف باإلیراد الحالیة، بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي رقم توقیت و
عقود إنشاءات، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر  ۱۱اإلیراد، ومعیار المحاسبة الدولي رقم  –۱۸

على فترات التقاریر المالیة  ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  یسري مفعول .برامج والء العمالء ۱۳المالیة 
  مع السماح بتبنیھ مبكًرا. ۲۰۱۸ینایر  ۱السنویة ابتداء من أو عقب 

تقوم المجموعة بتقییم التأثیر المحتمل على بیاناتھا المالیة ر رئیسي على اإلیراد والنتائج. سیكون لھذا المعیار أث
 . ۱٥الموحدة الناتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 )۱۱المحاسبة عن اقتناء مساھمات في عملیات مشتركة (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة    رقم  (ج)
موجھات حول كیفیة المحاسبة عن االستحواذ على  ۱۱توفر التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

الخاص بتجمیع  ۳حسب التعریف الوارد للكلمة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  عملیة مشتركة تشكل أعماال
األعمال. تنص التعدیالت على أنھ یجب تطبیق المبادئ ذات الصلة عند المحاسبة عن تجمیع األعمال في المعیار 

 والمعاییر األخرى.  ۳الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۱بأثر مستقبلي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد تطبق  ۱۱لي للتقاریر المالیة رقم التعدیالت على المعیار الدو

 . یسمح بالتبني المبكر. ۲۰۱٦ینایر 
 أثرا كبیرا من تطبیق ھذه التعدیالت.المجموعة ال تتوقع 

ومعیار المحاسبة  ۱٦إیضاحات للطرق المقبولة لإلھالك واإلطفاء (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  (د)
 )۳۸الدولي رقم 

على الكیانات استخدام طریقة اإلھالك المستند إلى اإلیراد  ۱٦تحظر التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
افتراضا قابال للدحض  ۳۸لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات. تدخل التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

ا مناسبا إلطفاء الموجود غیر الملموس. یمكن دحض ھذا االفتراض فقط لو كان الموجود غیر بأن اإلیراد لیس أساس
الملموس معبر عنھ كمقیاس لإلیراد أو عندما یمكن إثبات أن إیراد واستخدام المنافع االقتصادیة من الموجود غیر 

 الملموس مترابطان بشكل كبیر.
 . یسمح بالتبني المبكر.۲۰۱٦ینایر  ۱ة التي تبدأ في أو بعد تطبق التعدیالت بأثر مستقبلي للفترات السنوی

 على بیاناتھا المالیة الموحدة.من ھذه التعدیالت ال تتوقع المجموعة أن یكون ھناك تأثیر جوھري 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 عدساریة المفعول بمعاییر وتفاسیر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المصدرة ولكنھا لم تصبح  ۳/۳

 (تابع)
 الدولي المعیار على ومشروعھ المشترك (تعدیالت الزمیلةبیع أو مساھمة الموجودات بین مستثمر وشركتھ  (ھـ)

 )۲۸ رقم الدولي المحاسبة ومعیار ۱۰ رقم المالیة للتقاریر
حول ۱۰تعدیالت ذات نطاق محدود على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  معاییر المحاسبة الدولیةوضع مجلس 

 ومشروعات مشتركة. زمیلةحول االستثمار في شركات  ۲۸البیانات المالیة الموحدة ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

تھ أو مشروعا ةالزمیلتوضح التعدیالت طریقة المحاسبة عن مبیعات ومساھمات الموجودات بین المساھم وشركاتھ 
المشتركة. وتؤكد ھذه التعدیالت على أن طریقة المحاسبة تعتمد على ما إذا كان بیع موجودات غیر نقدیة أو 

أو مشروع مشترك یمثل "عمل" (على النحو الوارد تفصیلھ في المعیار الدولي للتقاریر  زمیلةمساھمتھا في شركة 
 حول تجمیع األعمال). ۳المالیة رقم 

التي تمثل فیھا الموجودات غیر النقدیة عمال، یقوم المستثمر باالعتراف بكامل الربح والخسارة عند البیع  في الحالة
أو مساھمة الموجودات. إذا لم تكن الموجودات تستوفي تعریف عمل، یتم االعتراف بالربح أو الخسارة من قبل 

 أو المشروع المشترك. الزمیلةالمستثمر فقط إلى حد استثمارات المستثمرین في الشركة 

 .بالتبني المبكر یسمح. ۲۰۱٦ ینایر ۱ بعد أو في تبدأ التي السنویة للفترات مستقبلي بأثر التعدیالت ُتطبق

 تقوم المجموعة بتقییم التأثیر المحتمل على بیاناتھا المالیة الموحدة الناتج عن التعدیل.

 معاییر مختلفة - ۲۰۱٤-۲۰۱۲المالیة دورة  التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر (و)
عدد من التعدیالت على  ۲۰۱٤-۲۰۱۲تتضمن التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة 

مختلف المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. سوف تطبق غالبیة التعدیالت بأثر مستقبلي على الفترات السنویة التي تبدأ 
، مع السماح بتبنیھا مبكًرا (بجانب الشرط االنتقالي الخاص في كل حالة)، وفي ھذه ۲۰۱٦ینایر  ۱عقب في أو 

 الحالة سیتعین أیًضا تطبیق التعدیالت ذات الصلة المترتبة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة األخرى.

 التطبیق.الناتج عن حدة الموالمالیة  ابتقییم التأثیر المحتمل على بیاناتھتقوم المجموعة 

 فیما یلي ملخص للتعدیالت الرئیسیة:

عندما یتم إعادة تصنیف أصل (أو مجموعة استبعاد) من "محتفظ بھ  - ٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
تم تللبیع" إلى "محتفظ بھ للتوزیع" أو العكس، ال یمثل ھذا تغییرا على خطة البیع أو التوزیع وال یجب أن 

 لمحاسبة عن مثل ذلك التغییر.ا
إرشادات خاصة عن الموجودات المالیة المحولة لمساعدة اإلدارة في  - ۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

تحدید ما إذا كانت شروط ترتیب خدمة الدین تمثل "مشاركة مستمرة" ومن ثم، ما إذا كان األصل یؤھل إللغاء 
 لمالیةا المالیة والمطلوبات الموجودات بمقاصة تتعلقالتي  ضافیةاإل فصاحاتبحیث تصبح اإل االعتراف عنھ

 .۳٤ رقم الدولي المحاسبة ذلك معیار اقتضى فقط إذا المرحلیة التقاریر في
أنھ عند تحدید سعر الخصم اللتزامات منافع نھایة الخدمة، فإن العملة المقوم  - ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم  •

 المھم ولیس الدولة التي تنشأ فیھا المطلوبات. مرت ھي األبھا المطلوبا
تم  التي المعلومات" إلى المعیار في اإلشارة من وھو یوضح المقصود - ۳٤معیار المحاسبة الدولي رقم  •

 ناتالبیا من المرجعیة اإلشارة شرط ویضیف" المرحلي المالي التقریر في آخر مكان أي في عنھا اإلفصاح
 .المعلومات تلك مكان إلى المرحلیة المالیة

والمعیار  ۱۰ رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار على الكیانات االستثماریة: تطبیق استثناء التوحید (التعدیالت (ز)
 )۲۸ رقم الدولي المحاسبة ومعیار ۱۲الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 المحاسبة ومعیار الموحدة، المالیة حول البیانات ۱۰المالیة رقم المعیار الدولي للتقاریر  على أدخلت التي التعدیالت
 :یلي ما توضح مشتركة ومشاریع الزمیلة شركات في حول االستثمارات ۲۸ رقم الدولي
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 عدب معاییر وتفاسیر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المصدرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول ۳/۳

 (تابع)
والمعیار  ۱۰ رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار على الكیانات االستثماریة: تطبیق استثناء التوحید (التعدیالت (ز)

 (تابع) )۲۸ رقم الدولي المحاسبة ومعیار ۱۲الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 لكیاناتل شركات تابعة ھي التي الوسیطة األم أیًضا للكیانات متاح الموحدة المالیة البیانات إعداد من االستثناء •

 .االستثماریة
الرئیسي  ھایكون غرض والتي استثماریا كیانا لیست تابعة شركة أن یقوم بتوحید االستثماري على الكیان یجب •

 .االستثماري للكیان االستثماریة األنشطة لدعم الخدمات تقدیم ھو ونشاطھا
یكون  يمشترك، والذ مشروع أو زمیلة شركة في مساھمة لدیھا ولكن استثماریة ال تعتبر كیانات التي الكیانات •

الحتفاظ یمكن إما أن یتم ا. الملكیة حقوق المحاسبة بطریقة تطبیق لالختیار عند سیاسة لدیھ استثماریا كیانا
 على حیدتو إجراء یجوز المشترك، أو المشروع أو الزمیلاالستثماري  الكیان یطبقھ الذي العادلة القیمة بقیاس

 .العادلة القیمة قیاس وھو ما قد یؤدي إلى التخلي عن المشترك، المشروع أو زمیلةال الشركة مستوى
 ۱ عدب أو في تبدأ التي السنویة للفترات مستقبلي بأثر ۱۰ الدولي للتقاریر المالیة رقم المعیار على التعدیالت ُتطبق
الناتج عن دة الموحالمالیة  ابتقییم التأثیر المحتمل على بیاناتھتقوم المجموعة  .بالتبني المبكر یسمح. ۲۰۱٦ ینایر

 التطبیق.
 )۱مبادرة اإلفصاح (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  (ز) 

 اإلفصاح مبادرة سیاق في المالیة البیانات حول عرض ۱ رقم الدولي المحاسبة معیار على التعدیالت إجراء یتم
 تعطي. لمالیةا البیانات عن عملیة اإلفصاح كیفیة تحسین بحثت يوالت الدولیة، المحاسبة معاییر مجلس عنالصادرة 
إال أنھ لن ینتج عن ھذه التعدیالت تغییرا ھاما في عرض ھذه البیانات  األمور، من عدد بشأن توضیحات التعدیالت

 المالیة الموحدة.

 الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳
 اإلیرادات

 لخصوماتا بعد المعدات ومبیعات االتصال خدمات مقابل المستحق أو المستلم للمبلغ العادلة القیمة اإلیرادات تمثل
 مجموعةال إلى تتدفق بأن مرجحاً  یكون عندما المعدات وبیع الخدماتتقدیم  من اإلیرادات تدرج. المبیعات ائبوضر
 .بھا وثوقم بصورة المصاحبة لھا والتكالیف اإلیرادات مبلغ قیاس یمكن وأنھ بالمعاملة المتعلقة االقتصادیة المنافع

 ،الشبكة إلى دخول رسومالتي تشتمل على  االتصاالت خدمات تقدیم من أساساً  إیراداتھا على المجموعة تحصل
 التحتیة، یاتوالبن البیانات خدمات تقدیم الشبكات،ین ب الربط رسوم الرسائل، تبادل الھواء، على الوقت استخدام
 ةالمطبق اإلیرادات لتحقیق الخاصة المعاییر إنوالخدمات األخرى ذات العالقة.  المعدات ومبیعات الربط، ورسوم

 :كما یلي الھامةاإلیرادات  عناصر على

 خدماتال تقدیم إیرادات
 بھا یعترف المتعاقدین العمالء قبل من الرسائل وتبادل الوقت على الھواء واستخدام الشبكة دخول رسوم إیرادات

 فعالً  قدمت التي الخدمات من والناتجة فواتیر لھا تصدر ال التي اإلیرادات وتسجل الخدمات، توفیر عند كإیرادات
  .لیةمستقب فترات في تقدم سوف التي الخدمات من المكتسبة غیر اإلیرادات تأجیل ویتم فترة كل نھایة في

 االتصاالت تداخل من إیرادات
 أساس على والدولیة المحلیة االتصاالت مؤسسات مع الشبكة عبر االتصاالت تداخل من اإلیراداتب االعتراف یتم

 .االتصاالت لحركة المسجلة الفعلیة الدقائق

 مبیعات البطاقات مسبقة الدفع
 تحتسب. اعةالمب للبطاقات الفعلي االستعمال أساس على كإیرادات مسبقاً  المدفوعة البطاقات مبیعاتاالعتراف ب یتم

 غیر طاقاتبالب المتعلقة المؤجلة اإلیرادات. مؤجلة كإیرادات المستعملة غیر المدفوعة بالبطاقات المتعلقة المبیعات
 . ھمع التعاقد انتھاء عند أو العمیل قبل من استعمالھا یتم عندما كإیرادات یعترف بھا المستعملة
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 (تابع) الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳

 (تابع) اإلیرادات
 من العناصر المتعددة التقاریر المقدمة

لھ قیمة للعمالء على أساس فردي یتم تخصیص إلیرادات التي تتضمن أكثر من تقریر واحد مقدم في ترتیبات ا
استنادا المقابل الذي یتم تلقیھ من العناصر الفردیة. یتم االعتراف بتكلفة العناصر  تقریر مقدممقابل الترتیب لكل 

 مباشرة في الربح أو الخسارة.

 مشاریع األطراف األخرى
مشاریع البنیة التحتیة للشبكة والتي یتم القیام بھا بالنیابة عن أطراف أخرى یتم قیاسھا بالتكلفة المتكبدة مضافا إلیھا 

 ترف بھا حتى تاریخھ ناقصا الفواتیر المرحلیة والخسائر المعترف بھا.األرباح المع

في بیان المركز المالي وبالنسبة للمشاریع قید التنفیذ التي تتجاوز فیھا التكالیف المتكبدة زائدا األرباح المعترف بھا 
نة. المقدمات المستلمة من الفواتیر المرحلیة والخسائر المعترف بھا یتم عرضھا على أنھا ذمم تجاریة وأخرى مدی

 العمالء یتم عرضھا على أنھا دخل/ إیراد مؤجل. 

 المعدات مبیعات
 لكیةبم المتعلقة الھامة والمنافع المخاطر تتحول عندما األخرى والمعدات الملحقة األجھزة مبیعاتب االعتراف یتم

 .ویقبلھا العمیل إلى المعدات تسلم عندما العادة في ذلك ویتم المشتري إلى البضاعة

 اإلیجار من االستثمار العقاريإیرادات 
إیرادات اإلیجار من االستثمار العقاري یتم االعتراف بھا كإیراد بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. إیراد 

كجزء  اإلیجار من العقارات األخرى یتم االعتراف بھ كإیرادات أخرى. یتم االعتراف بحوافز اإلیجار الممنوحة
 مكمل إلجمالي إیراد العقار على مدى فترة اإلیجار. 

 برنامج والء العمالء
لدى المجموعة برنامج لوالء العمالء بحیث یتم منح العمالء أرصدة ("نقاط") استنادا إلى استخدام المنتجات 

مة یتم تخصیص القی والخدمات یخول بھا العمالء في الحق في استرداد النقاط التراكمیة من خالل وسائل معینة.
العادلة للمقابل المستلم أو المستحق فیما یتعلق بالمبیعات المبدئیة بین النقاط والمكونات األخرى للمبیعات. یتم تقدیر 
المبلغ المخصص للنقاط بالرجوع إلى القیمة العادلة للحق في استردادھا بالخصم لمنتجات المجموعة أو للخدمات 

ب أطراف أخرى. القیمة العادلة للحق في االسترداد یتم تقدیرھا استنادا إلى مبلغ الخصم والمنتجات المقدمة من جان
وتسویتھا لتأخذ في االعتبار معدل الخسارة المتوقع. یتم تأجیل المبلغ المخصص للنقاط وإدراجھ ضمن اإلیرادات 

جمالي التي تم استردادھا نسبیا إلى إالمؤجلة. یستند مبلغ اإلیراد المعترف بھ في مثل تلك الظروف على عدد النقاط 
النقاط التي یتوقع أن یتم استردادھا. یتم اإلفراج عن اإلیرادات المؤجلة إلى اإلیرادات عندما یصبح من غیر المحتمل 

 استرداد النقاط.

 رسوم الترخیص والطیف
ترخیص المنتھیة من ال یتم تحدید فترات إطفاء رسوم الترخیص والطیف بصفة أساسیة بالرجوع إلى الفترة غیر

 وشروط تجدید الترخیص وما إذا كانت التراخیص تعتمد على تقنیات محددة. 

بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة من تاریخ بدء الربح أو الخسارة یتم تحمیل اإلطفاء على 
 خدمة الشبكة.

 املة لتقدیم خدمات االتصاالت من جانبھا.تعتمد المجموعة على التراخیص التي تحملھا كل شركة ع

 اإلیجارات
یتم تصنیف اإلیجارات على أنھا إیجارات تمویلیة متى أدت بنود اإلیجار إلى تحویل جمیع المخاطر والعوائد الخاصة 

 بالملكیة بصورة جوھریة إلى المستأجر. یتم تصنیف جمیع اإلیجارات األخرى كإیجارات تشغیلیة.
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 المحاسبیة الھامة (تابع)السیاسات  ۳
 (تابع) الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳

 (تابع) اإلیجارات
 المجموعة كمؤجر

یتم تسجیل الحسابات المستحقة من اإلیجارات التمویلیة كذمم مدینة بمبلغ صافي استثمار المجموعة في اإلیجارات. 
یتم تخصیص إیراد اإلیجار التمویلي على الفترات المحاسبیة لتظھر معدل عائد دوري ثابت في صافي استثمارات 

 المجموعة القائمة فیما یتعلق باإلیجارات. 

باإلیرادات من بیع سعة البث من الكیبالت األرضیة والبحریة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة  یتم االعتراف
العقد. یتم االعتراف بإیراد اإلیجار من اإلیجارات التشغیلیة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. تتم إضافة 

ود المؤجر ر اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة للموجالتكالیف المبدئیة المباشرة المتكبدة في التفاوض على وتدبی
 ویتم االعتراف بھا بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

 المجموعة كمستأجر
ة القسط الموحد بطریقالربح أو الخسارة یتم تحمیل اإلیجارات المستحقة الدفع عن اإلیجارات التشغیلیة على بیان 

إلیجار. كما یتم أیضا توزیع المنافع المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في إیجار تشغیلي الثابت على مدى فترة ا
 بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

 معامالت البیع واالستئجار مرة أخرى التي تكون فیھا المجموعة كمستأجر
واستئجار نفس األصل مرة أخرى تتضمن معامالت البیع واالستئجار مرة أخرى بیع أصل من جانب المجموعة 

. تعتمد مدفوعات اإلیجار وسعر البیع في العادة على بعضھما البعض عند التفاوض على ھذا العرض. ھامن قبل
تعتمد المعالجة المحاسبیة لمعاملة البیع واالستئجار مرة أخرى على نوع اإلیجار المعني والموضوع االقتصادي 

 والتجاري للترتیب بأكملھ.

 إلیجارات التمویلیةا (أ)
بالنسبة لترتیبات البیع واالستئجار مرة أخرى التي ینتج عنھا احتفاظ المجموعة بغالبیة مخاطر وعوائد ملكیة 
الموجودات تتم المحاسبة عنھا على أنھا إیجارات تمویلیة. أیة زیادة في متحصالت البیع عن القیمة الدفتریة یتم 

 یجار.تأجیلھا وإطفائھا على مدى فترة اإل

 اإلیجارات التشغیلیة (ب)
د ملكیة وائعبالنسبة لترتیبات البیع واالستئجار مرة أخرى التي ینتج عنھا تحویل المجموعة لغالبیة مخاطر و

الموجودات إلى المؤجر تتم المحاسبة عنھا على أنھا إیجارات تشغیلیة. أیة زیادة في متحصالت البیع عن القیمة 
 كمكسب من االستبعاد. الربح أو الخسارةھا في بیان الدفتریة یتم االعتراف ب

 األخرى اإلیرادات
 ومبیعات االتصاالت خدمات تقدیم بند خارج نشطةنتیجة أل لمجموعةا تجنیھا إیرادات األخرى اإلیرادات تمثل

 :كما یلي األخرى لإلیرادات الرئیسیة البنود. المعدات

 الموزعة األرباح إیرادات
 .التوزیعاتتلك  استالمالحق في  نشوء عنداألرباح الموزعة  إیراداتب االعتراف یتم

 العمولة إیرادات
عندما تعمل المجموعة بصفة وكیل بدال عن كونھا موكال في معاملة یكون اإلیراد المعترف بھ ھو صافي مبلغ 

 العمولة المدفوع من جانب المجموعة.

 الضرائب
 روفاتمص تمثل. جنبیةاأل دولعدد من ال في الدخل بائضرل المشتركة والمشاریع التابعة الشركات بعض تخضع
 .المؤجلة والضرائب حالیاً  الدفع المستحقة الضرائب إجمالي الدخل ضریبة
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ٤/۳

 (تابع) الضرائب
 ةالحالی الدخل ضریبة

من  ستردادها المتوقع بالمبلغ السابقة والسنوات الحالیة للسنة الحالیة الدخل ضریبة ومطلوبات موجودات قیاس یتم
 .لھا دفعھ أو الضریبیة السلطات

طبق المطبقة أو التي من المحتمل أن ت الضریبیة عدالتالم باستخدام الحالیة لضریبةتجاه ا المجموعةالتزام  حتسبی
 تقریر وأیة تعدیالت على الضریبة المستحقة الدفع فیما یتعلق بالسنوات السابقة.ال سنة نھایة فيبشكل كبیر 

 المؤجلة الدخل ضریبة
 المالیة ةالسن نھایة في كما المؤقتة الفروق على لتزاماال طریقة باستخدام المؤجلة الدخل ضریبة مخصص یحتسب

 .المالیة التقاریر ألغراض الدفتریة وقیمھا مطلوباتالو موجوداتلل الضریبیة القواعد بین

 :باستثناء للضریبة، الخاضعة المؤقتة الفروق لكافة مؤجلةالدخل ال ضریبة مطلوباتاالعتراف ب یتم

 تعتبر ال معاملة في مطلوب أو موجود أو شھرةب المبدئي االعتراف من مؤجلة ضریبة مطلوب نشأی عندما •
 الخاضعة الخسارة أو الربح على أو المحاسبي الربح على ،المعاملة تاریخ في ،تؤثر والمجمعة  أعمال

 ، وللضریبة

 میلةز وشركات تابعة شركات في ستثماراتصاحبة الالم للضریبة الخاضعة المؤقتة للفروق بالنسبة •
 محتملال من ویكون المؤقتة الفروق عكس توقیت على السیطرة یمكن عندما مشتركة، مشاریع في والحصص

 .المنظور المستقبل في المؤقتة الفروقال تنعكس أ

ید المرحل والرص ،لالقتطاع القابلة المؤقتة الفروق لجمیع بالنسبة مؤجلةال دخلال ضریبة موجوداتب یتم االعتراف
 أنمعھ  تملحصبح من المی الذي بالقدر ،غلةالمستوالخسائر الضریبیة غیر  المستخدمة غیر یةالضریب من األرباح

 الضریبیة األرباح ترحیلولالقتطاع  القابلة المؤقتة الفروق مقابلھافي  تستخدم أن یمكن للضریبة خاضعة أرباح تتوفر
 :باستثناء ،غلةالمست غیر الضریبیة والخسائر المستخدمة غیر

 لمبدئيا االعتراف من لالقتطاع القابل المؤقت بالفرق المتعلقة المؤجلة الدخل ضریبة موجودات تنشأ عندما •
 أو الربح على المعاملة تاریخ في تؤثر والمجمعة  أعمالبمثابة  تعتبر ال معاملة في مطلوب أو لموجود

 .للضریبة الخاضعة الخسائرو األرباح على أو ةالمحاسبیالخسارة 

 مساھماتو لةزمی وشركات تابعة شركات في ستثماراتصاحبة الالمقابلة لالقتطاع ال المؤقتة للفروق بالنسبة •
 یھتنعكس ف أن یحتمل الذي بالقدر فقط مؤجلةال ضریبةال موجوداتب یتم االعتراف مشتركة، مشاریع في

ابلھا الفروق في مق تستخدم أن یمكن للضریبة خاضعة أرباح تتوفر وأن المنظور المستقبل في المؤقتة الفروق
 .المؤقتة

 الذي الحد إلى وتخفض ماليتقریر  سنة كل نھایة في المؤجلة الدخل ضریبة لموجودات الدفتریة القیمة مراجعة تتم
 لدخلا ضریبة موجودات من جزء أو كل باستخدام تسمح كافیةخاضعة للضریبة  أرباحفیھ  تتوفر أنحتمل ی ال

 قدربال وتدرج المدرجة غیر المؤجلة الدخل ضریبة موجودات تقییم یعاد ماليتقریر  سنة كل نھایة في. المؤجلة
 .المؤجلة دخلال ضریبة موجودات باسترداد یسمح مستقبالً  للضریبة خاضعة أرباح بھ تتوفر أن محتمالً  یصبح الذي

 التي سنةال في تطبق أن یتوقع التي الضریبیة بالمعدالت المؤجلة الدخل ضریبة ومطلوبات موجودات قیاس یتم
 أو المطبقة )الضریبیة والقوانین( الضریبیة المعدالت على بناء المطلوبات، فیھا تسدد أو الموجودات فیھا تتحقق

 السنة المالیة. نھایة في كما سیتم تطبیقھا التي

 في ولیس كیةلالم حقوق في إدراجھا یتم لكیةالم حقوق في مباشرة تدرج التي بالبنود المتعلقة المؤجلة الدخل ضریبة
 .الموحدالربح أو الخسارة  بیان
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)ملخص  ٤/۳

 (تابع) الضرائب
 حقال في حالة وجود المؤجلة، الدخل ضریبة ومطلوبات المؤجلة الدخل ضریبة لموجودات مقاصة إجراء یتم
 المؤجلة لالدخ ضریبة وأن حالیة ضریبة مطلوبات مقابل حالیة ضریبة موجودات لتسویة المفعول ساريال قانونيال

 .الضریبیة السلطة وبنفس للضریبة الخاضعة المؤسسة بنفس تتعلق

 المخاطر الضریبیة
عند تحدید مبلغ الضریبة الحالیة والضریبة المؤجلة تأخذ المجموعة في االعتبار أثر بعض المراكز الضریبیة غیر 

وقد  واالفتراضاتالمؤكدة وما إذا كانت ھناك ضرائب وفوائد إضافیة مستحقة. یعتمد ھذا التقییم على التقدیرات 
یتضمن سلسلة من األحكام عن أحداث مستقبلیة. قد تصبح معلومات إضافیة متاحة تتسبب في قیام الشركة بتغییر 
أحكامھا بخصوص كفایة المطلوبات الضریبیة الموجودة وسیؤثر ھذا التغییر على االلتزامات الضریبیة على 

 مثل ھذا التحدید.مصروف الضریبة خالل الفترة التي یتم فیھا إجراء 
 العملیات المتوقفة

العملیة المتوقفة ھي أحد مكونات أعمال المجموعة التي یمكن تمییز عملیاتھا وتدفقاتھا النقدیة بصورة واضحة عن 
 بقیة المجموعة وھي:

 تمثل خط عمل رئیسي أو منطقة جغرافیة للعملیات منفصلة، •
 منفصل أو من منطقة جغرافیة للعملیات، أو جزء من خطة فردیة منسقة الستبعاد خط أعمال رئیسي •
 شركة تابعة مقتناة بصورة حصریة بھدف إعادة بیعھا. •

یحدث التصنیف كعملیة متوقفة عند االستبعاد أو عندما تفي العملیة بمعاییر التصنیف على أنھا محتفظ بھا للبیع، إن 
الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل بیان كان ذلك مبكرا. عند تصنیف عملیة على أنھا عملیة متوقفة یتم عرض 

 بدایة سنة المقارنة. ذة قد توقفت منیعملاآلخر المقارن وكأن ال

 إیرادات ومصروفات التمویل
تشتمل إیرادات التمویل على إیراد الفائدة من األموال المستثمرة ومكاسب القیمة العادلة من الموجودات المالیة 

أو الخسارة والمكاسب من إعادة القیاس بالقیمة العادلة ألیة فائدة موجودة مسبقا في  بالقیمة العادلة من خالل الربح
استحواذ ضمن عملیة تجمیع أعمال ومكاسب من أدوات التحوط التي یعترف بھا في الربح أو الخسارة وإعادة 

حقاقھ في لفائدة عند استتصنیف صافي المكاسب المعترف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر. یتم االعتراف بإیراد ا
 الربح أو الخسارة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة.

تشتمل مصروفات التمویل على مصروف الفائدة على القروض وتصفیة الخصم على المخصصات وخسائر القیمة 
التحوط المعترف بھا العادلة من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والخسائر من أدوات 

 في الربح أو الخسارة وإعادة تصنیف صافي الخسائر المعترف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر.
تتم رسملة تكالیف االقتراض التي تنسب بصورة مباشرة إلى االستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج أصل یأخذ بالضرورة 

 المنشود منھ أو البیع وذلك كجزء من تكلفة األصول المعنیة. فترة زمنیة طویلة لیصبح جاھزا لالستعمال في الغرض
تكالیف االقتراض التي ال تنسب بصورة مباشرة إلى االستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل یتم االعتراف 

 بھا في الربح أو الخسارة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.
یتم إظھار مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة لموجودات أو مطلوبات مالیة على أساس الصافي إما كإیراد 
تمویل أو مصروف تمویل استنادا إلى ما إذا كانت تحركات صرف العمالت األجنبیة ضمن مركز صافي المكسب 

 أو صافي الخسارة. 
 والمعدات واآلالت العقارات

 االعتراف والقیاس

. المتراكمة القیمة في نخفاضالمتراكم وخسائر اال الكھاإل خصم بعد بالتكلفة، والمعدات واآلالت العقارات اسقی یتم
 یتم تسجیل الموجودات قید اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القیمة. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ٤/۳

 (تابع) والمعدات واآلالت العقارات
 (تابع) االعتراف والقیاس

تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة إلى امتالك األصل. تتضمن تكالیف الموجودات المنتجة 
 داخلیا ما یلي:

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة •
 حالة عمل في الغرض المنشود منھاأیة تكالیف أخرى تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الموجودات في  •
عندما یكون لدى المجموعة التزام بإزالة الموجود أو إعادة الموقع إلى حالتھ السابقة یتم إجراء تقدیر لتكالیف  •

 تفكیك وإزالة المواد وإعادة الموقع الذي تتواجد بھ تلك المواد إلى وضعھ السابق
 تكالیف االقتراض المرسملة •

ضا التحویالت من حقوق الملكیة ألي مكسب أو خسارة ناتجة من تحوطات التدفق النقدي كما تتضمن التكلفة أی
المؤھلة لمشتریات العقارات واآلالت والمعدات بالعمالت األجنبیة. تتم رسملة مشتریات البرمجیات التي تكون جزًء 

 مكمال من عمل المعدات. 
والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة عندما یكون ألجزاء أحد بنود العقارات واآلالت 
 (مكونات رئیسیة) للعقارات واآلالت والمعدات.

أي مكسب أو خسارة نتیجة الستبعاد بند العقارات واآلالت والمعدات (محسوبة على أنھا الفرق بین صافي متحصالت 
 في الربح أو الخسارة.  االستبعاد والقیمة الدفتریة للبند) یتم االعتراف بھا

 التحویل إلى االستثمار العقاري

عند تغییر استخدام عقار من كونھ مشغوال من جانب المالك إلى استثمار عقاري یعاد تصنیف العقار بناء على ذلك 
 .٤۰بالقیمة الدفتریة في تاریخ التحویل وفقا لنموذج التكلفة المحدد في معیار المحاسبة الدولي رقم 

 النفقات

 وتشطب ةمنفصل بصورة المحتسبة والمعدات واآلالت العقاراتحد مكونات أ الستبدال المتكبدة تتم رسملة النفقات
 قتصادیةاال المنافع زیادة إلى تؤدي عندما فقط األخرىالنفقات الالحقة  ترسمل. ستبدلمال للجزء الدفتریة القیمة

 الموحدة الربح أو الخسار بیان في األخرى النفقات جمیعب االعتراف یتم. والمعدات واآلالت العقارات من المستقبلیة
 عند تكبدھا.

 اإلھالك

على أساس القسط الثابت في الربح أو الخسارة على مدى  والمعدات واآلالت العقاراتبنود  على ھالكاإل یحتسب
اإلیجار وأعمارھا  فترةالمقدرة لكل بند من البنود. یتم إھالك الموجودات المؤجرة على مدى  اإلنتاجیة األعمار

اإلنتاجیة المقدرة أیھما أقصر ما لم یكن ھناك تأكید على نحو معقول على أن المجموعة ستحصل على الملكیة في 
 نھایة فترة اإلیجار. ال یتم إھالك األرض.

فیما  -ارا من التاریخ الذي یتم تركیبھا فیھ وتصبح فیھ جاھزة لالستخدام أو ھذه الموجودات اعتب ھالكإ یحتسب
من التاریخ الذي یكتمل فیھ األصل ویصبح جاھزا لالستخدام. األعمار اإلنتاجیة  -یتعلق بالموجودات المكونة داخلیا 

 :التاليعلى النحو  والمعدات واآلالت لعقاراتالمقدرة ل

 سنة ٥۰ جار تمویليحقوق إیجار األرض بموجب إی
 سنة ٤۰ - ٥ المباني

 سنة ۲٥ - ٥ البداالت ومعدات الخطوط
 سنوات ۸ - ۱ األخرى والمعدات المشتركین أجھزة
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع)  الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳

 (تابع) والمعدات واآلالت العقارات
 (تابع) اإلھالك

 فوظري الف تغیرات أو أحداث ما تشیرعند االنخفاض لتحدید والمعدات واآلالت للعقارات الدفتریة القیم مراجعةتتم 
 لقیمةا من أعلى الدفتریة القیمة تكون وعندما كھذا مؤشر وجود حالة في. الدفتریة القیمة استرداد عدم معھا یحتمل
 أو یف البیعتكال ناقصاً  العادلة قیمتھا وھي سترداد،قابلة لالال القیمة إلى الموجودات تخفیض یتم ستردادلال القابلة
 .أعلى أیھما االستخدام في حال قیمتھا

 إلغاء االعتراف

 صادیةاقت منافع أي یتوقع ال عندما أو استبعاده عند والمعدات واآلالت العقارات من أي بند إلغاء االعتراف عن یتم
 بیان يف داتالموجوإلغاء االعتراف ب من ناشئة خسائر أو أرباح ةأییتم إدراج . أو استبعاده استخدامھ من مستقبلیة

 عمارھاوأ للموجودات المتبقیة القیم تتم مراجعة .إلغاء االعتراف فیھا یتم التي للسنة الموحدالربح أو الخسارة 
 .األمر لزم إذا علیھا تعدیالت إدخال ویتم مالیة سنة كل بنھایة االستھالك وطریقة اإلنتاجیة

 تكالیف االقتراض
صبح یأخذ بالضرورة فترة طویلة لیشراء أو إنشاء أو إنتاج موجود بمباشرة  المتعلقة بصورةتكالیف االقتراض 

االقتراض  تكالیفجمیع أو للبیع، تتم رسملتھا كجزء من تكالیف الموجودات المعنیة. منھ لالستخدام المستھدف  اجاھز
. تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا كمصاریف عند تكبدھاتدرج األخرى المتكبدة 

 المجموعة فیما یتعلق بالحصول على قروض.

 المنح الحكومیة
یتم االعتراف بالمنح الحكومیة المتعلقة بالموجودات غیر النقدیة بقیمھا االسمیة. یتم االعتراف بالمنح التي تعوض 

الموحد على أساس منتظم في نفس الفترة التي یتم فیھا االعتراف الربح أو الخسارة صاریف في بیان المجموعة عن م
بالمصاریف. المنح التي تعوض المجموعة عن تكلفة موجود یتم االعتراف بھا في بیان الربح أو الخسارة الموحد 

 الرسملة.على نحو منتظم على العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المعني عند 

 والشھرة الملموسة غیر الموجودات
 الملموسة رغی الموجودات تكلفة وتكون. بالتكلفةمبدئیا  تقاس منفصلة بصورة المقتناة الملموسة غیر الموجودات

 لتسج المبدئي عترافاال في أعقاب. االقتناء تاریخ في كما العادلة القیمة ھيالمجمعة  عمالاأل ضمن المقتناة
سمل ال تر. متراكمةفي القیمة  انخفاض خسائر وأیة متراكـم إطفاء أي اناقص بالتكلفة الملموسة غیر الموجودات
 بیان يفیتم إظھار المصروفات و المرسملة، التطویر تكالیف باستثناء داخلیاً، المنتجة الملموسة غیر الموجودات

  .فیھا النفقات تم تكبد التي السنة في الموحدالربح أو الخسارة 

 فیھا النظر ویعاد االقتصادیة اإلنتاجیة أعمارھا مدى على المحددة األعمار ذات الملموسة غیر الموجوداتتطفأ 
 تتم. سةالملمو غیر الموجودات قیمة انخفاض احتمال على دلیل فیھ یظھر وقت أي فيفي القیمة  االنخفاض لتحدید

 .مالیة سنة كل نھایة فيذات األعمار اإلنتاجیة المحددة  الملموسة غیر للموجودات اإلطفاء وطریقة فترة مراجعة
 تتضمنھا لتيا المستقبلیة االقتصادیة المنافع الستھالك المتوقعة الطریقة أو قدرةالم اإلنتاجیة األعمار فيالتغیرات 

یتم . یةالمحاسب التقدیرات في كتغیرات وتعامل أنسب، أیھما ،اإلطفاء طریقة أو فترة بتعدیلتحتسب  الموجودات
 ندب في الموحدالربح أو الخسارة  بیان في األعمار محددة الملموسة غیر لموجوداتا إطفاء مصروفاتب االعتراف

 .الملموسةغیر  الموجودات لطبیعة المالئم المصروفات

 األبحاث والتطویر
م فھم علمي أو فني جدیدین یتالنفقات المتكبدة على أنشطة األبحاث التي یتم إجراؤھا بغرض اكتساب معرفة أو 

 االعتراف بھا في الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع) الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳

 (تابع) والشھرة الملموسة غیر الموجودات
 (تابع) األبحاث والتطویر

منتجات وأسالیب جدیدة أو محسنة على نحو كبیر. تتم رسملة تتضمن أنشطة التطویر مخطط أو تصمیم إلنتاج 
نفقات التطویر فقط لو كان باإلمكان قیاس تكالیف التطویر بصورة موثوق بھا ویكون المنتج أو األسلوب مجدیا من 

ادر صالناحیة الفنیة والناحیة التجاریة ومن المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة وترغب المجموعة ولدیھا الم
الكافیة إلكمال التطویر واستخدام أو بیع الموجود. تتضمن النفقات المتكبدة تكلفة المواد والعمالة المباشرة وتكالیف 
الصیانة والترمیم التي تنسب بصورة مباشرة إلى إعداد الموجود لالستخدام المرغوب فیھ وتكالیف االقتراض 

مرسملة تقاس نفقات التطویر ال في الربح أو الخسارة عند تكبدھا. المرسملة. یتم االعتراف بنفقات التطویر األخرى
 بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتجمع وأیة خسائر انخفاض في القیمة متراكمة.

 حقوق االستخدام غیر القابلة لإللغاء
ممنوح ال كابل اإلرسال البري أو البحري سعةترتبط حقوق االستخدام غیر القابلة لإللغاء بحق استخدام جزء من 

لفترة ثابتة. یتم االعتراف بھذه الحقوق بالتكلفة كموجود عندما یكون للمجموعة الحق المحدد غیر القابل لإللغاء 
باستخدام جزء محدد من الموجود المتعلق بھ ویكون عادة ألیاف بصریة أو نطاق ترددي مخصص بطول الموجة 

أ مبدأساس للموجود المتعلق بھ. یتم إطفاء الحقوق على  وتكون مدة الحق ھي الجزء األكبر من العمر اإلنتاجي
 سنة، أیھما أقصر. ۱٥إلى  ۱۰القسط الثابت على مدى فترة االستخدام المتوقعة أو فترة العقد التي تتراوح بین 

 .یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة على أنھا إما محددة أو غیر محددة

 :الشھرة باستثناء للمجموعة، الملموسة غیر الموجودات إطفاء وطرق اإلنتاجیة لألعمار ملخص یلي فیما

 الترخیص تكالیف 

 العمالء عقود
عالقات العمالء و

 ذات الصلة
 / العالماتاألسماء
 التجاریة

امتیاز الموجودات 
 غیر الملموسة

حقوق استخدام غیر 
قابلة لإللغاء، 

برمجیات وموجودات 
 غیر ملموسة أخرى

      
 األعمار
 اإلنتاجیة

  محددة
 )سنة ٥۰-۱۰(

  محددة
 )سنوات ۸ - ۲(

  محددة
 )سنة ۲٥ - ٦(

  محددة
 )سنة ۱٥(

  محددة
 )سنة ۱٥ - ۳(

      
 اإلطفاء طریقة

 المستخدمة
  تةثاب بأقساط تطفأ
 فترة مدى على
 الموجودات توفر

 ةثابت بأقساط تطفأ
 رتوف مدى فترة على

 الموجودات

 ةثابت بأقساط تطفأ
 رتوف فترة مدى على

 الموجودات

 ةثابت بأقساط تطفأ
ر توف فترة مدى على

 لموجوداتا

 لىع ثابتة بأقساط تطفأ
 توفر فترة مدى

 الموجودات
      

 مأ داخلیاً  منتجة
 مشتراة

 مشتراة مشتراة مشتراة مشتراة مشتراة

      
 االستثمارات العقاریة

استثمارات یتم االحتفاظ بھا إما لجني إیراد إیجار أو للزیادة الرأسمالیة أو لكال الغرضین االستثمارات العقاریة ھي 
ولكنھا لیست للبیع في إطار األعمال االعتیادیة أو االستخدام في إنتاج أو توفیر بضائع أو خدمات أو ألغراض 

تناء االستثمار ي تنسب بصورة مباشرة إلى اقإداریة. تقاس االستثمارات العقاریة بالتكلفة. تتضمن التكلفة النفقات الت
 العقاري.

عند تغییر استخدام االستثمارات العقاریة بالصورة التي یعاد فیھ تصنیفھا على أنھا عقارات وآالت ومعدات تصبح 
 قیمتھا العادلة في تاریخ إعادة التصنیف بمثابة التكلفة للمحاسبة القادمة.

 بطریقة القسط الثابت باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر بعشرین سنة.یتم إھالك االستثمارات العقاریة 
یلغى االعتراف عن االستثمارات العقاریة عندما یتم إما استبعادھا أو عند سحب االستثمار العقاري بصورة دائمة 

عاد االستثمار ستبمن االستخدام وعدم توقع منافع اقتصادیة مستقبلیة من استبعاده. أیة مكاسب أو خسائر من سحب أو ا
 العقاري یتم االعتراف بھا في بیان الربح أو الخسارة لسنة سحبھ أو استبعاده.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع) الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳

 األدوات المالیة 
 الموجودات المالیة غیر المشتقة ]۱[

مبدئیا تعترف المجموعة بالقروض والمدینین والودائع في التاریخ الذي تنشأ فیھ. جمیع الموجودات المالیة األخرى 
(متضمنة الموجودات المخصصة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) یتم االعتراف بھا مبدئیا في تاریخ 

 النصوص التعاقدیة لألداة.  التداول وھو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في

تلغي  المجموعة االعتراف عن الموجود المالي عند انتھاء الحق التعاقدي في استالم التدفقات النقدیة من الموجود 
المالي أو عند قیامھا بتحویل الحقوق في استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة من موجود مالي في معاملة یتم فیھا تحویل 

والمخاطر الھامة لملكیة الموجود المالي. یتم االعتراف بأیة منفعة في الموجود المالي المحول التي معظم العوائد 
 یتم خلقھا أو االحتفاظ بھا من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب.

ندما عوحصرا تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إظھار صافي المبلغ في بیان المركز المالي فقط 
فر لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ وترغب إما في السداد على أساس الصافي أو تحقیق األصل یتو

 وسداد االلتزام في نفس الوقت.

تصنف المجموعة الموجودات المالیة غیر المشتقة إلى الفئات التالیة: موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
 مدینة واستثمارات متاحة للبیع. أو الخسارة وقروض وذمم

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
یتم تصنیف الموجود المالي على أنھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة تصنیفھ على أنھ محتفظ بھ 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل للمتاجرة أو مخصص بھذه الصفة عند االعتراف المبدئي. یتم تخصیص 
الربح أو الخسارة في حالة إدارة المجموعة لمثل ھذه االستثمارات والقیام باتخاذ قرارات البیع والشراء استنادا إلى 

لى إستراتیجیة إدارة المخاطر أو االستثمار لدى المجموعة. یتم االعتراف بالتكالیف المنسوبة قیمتھا العادلة وفقا ال
المعاملة في الربح أو الخسارة عند تكبدھا. یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 بالقیمة العادلة واالعتراف بالتغییرات علیھا في الربح أو الخسارة.

 القروض والمدینون
لتحدید غیر مدرجة في سوق نشطة. یتم القروض والمدینون ھي موجودات مالیة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة ل

االعتراف بمثل ھذه الموجودات مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا أیة تكالیف متعلقة بصفة مباشرة بالمعاملة. في 
أعقاب االعتراف المبدئي یتم قیاس القروض والمدینون بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة، ناقصا 

االنخفاض في القیمة. تشتمل القروض والمدینون على أرصدة لدى البنوك ونقد وحسابات مدینة ومدفوعات خسائر 
 مقدما.

 األرصدة لدى البنوك والنقد
تشتمل األرصدة لدى البنوك والنقد على نقد بالصندوق وودائع تحت الطلب وودائع مستدعاة واستثمارات أخرى 

للتحویل إلى مبلغ نقدي معلوم وھي تخضع إلى مخاطر تغییرات غیر ھامة في قصیرة األجل عالیة السیولة جاھزة 
 القیمة.

ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد یشتمل النقد وما یعادلھ على نقد بالصندوق وودائع مستدعاة وودائع تحت 
 الطلب ذات فترات استحقاق أصلیة تقل عن ثالثة أشھر.

 الذمم التجاریة واألخرى المدینة
المدینة والمدفوعات مقدما التي لھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر المدرجة في سوق  الذمم التجاریة واألخرى

نشطة یتم تصنیفھا على أنھا "قروض ومدینون". یتم االعتراف بالقروض والمدینون مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس 
 معدل الفائدة الفعلي ناقصا خسارة االنخفاض في القیمة.في أعقاب ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة 
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 (تابع)األدوات المالیة 
 (تابع) الموجودات المالیة غیر المشتقة ]۱[

 الذمم التجاریة واألخرى المدینة (تابع)
لربح أو ایتم االعتراف بالمخصصات المناسبة التي یتم وضعھا للمبالغ غیر القابلة لالسترداد المقدرة في بیان 

الموحد عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أنھ قد انخفضت قیمة ذلك الموجود. یقاس المخصص الخسارة 
ومة ة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصالمكون على أنھ الفرق بین القیمة الدفتریة للموجود والقیمة الحالی

 بمعدل الفائدة الفعلي ومحسوبا عند االعتراف المبدئي.

 للبیع المتاحة االستثمارات
صنیفھا أو ال یتم ت للبیع متاحةاالستثمارات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة غیر مشتقة مخصصة على أنھا 

قیمة الب مبدئیاً في أي من فئات الموجودات المالیة المذكورة أعاله. یتم االعتراف بالموجودات المالیة المتاحة للبیع 
 للبیع احةالمت االستثمارات قیاس یعاد المبدئيفي أعقاب االعتراف . بھا المتعلقة المباشرة التكالیف زائدالعادلة 
ة كاحتیاطي لكیالم حقوق في منفصل كبندمباشرة  القیاس إعادة من الناتجة والخسائر األرباحراج مع إد العادلة بالقیمة

ت دد على أنھ قد انخفضیح أو تحصیلھ أو االستثمار بیع یتماآلخر إلى أن  شاملال دخلال بنود تحتحقوق ملكیة 
 بیان إلى لكیةالم حقوق ضمن سابقاً  بلغ عنھاالمالتراكمیة  الخسارةالربح أو  یتم إدراج ذلك الوقت وفيقیمتھ عندھا 

 الفائدة معدل باستخدام فوائد كإیرادات االستثمارات من المكتسبة الفوائد تسجل. للسنة الموحد الربح أو الخسارة
 ذلكو" موزعة أرباح كإیرادات" الموحدالربح أو الخسارة  بیان في االستثمارات منالموزعة  األرباح تدرج. الفعلي

 العادیة بالطریقة االستثمار ومبیعات مشتریات جمیعیتم االعتراف ب. الموزعة األرباح استالم في الحق إعالن عند
 عقد األداة االستثماریة أو تخرج فیھ من العقد. في طرفاً  المجموعة فیھ تصبح الذي التاریخ في

 العرض رسع بالرجوع إلى المنظمة المالیة األسواق فيبصورة نشطة  متداولة ستثماراتال العادلة القیمة تحدید یتم
 تحدید تمی نشطة أسواق لھا توجد ال التي لالستثمارات بالنسبة. نھایة السنة المالیة فياألعمال  إقفال عند المسجل

 والرجوع ،لحرةا السوق بأسعار حدیثاً  المنفذة الصفقات التقنیات ھذه تشمل. التقییم تقنیات باستخدام العادلة القیمة
 بالنسبة. ىاألخر التقییم نماذج أو النقدیة التدفقات وتحلیل تماماً، مماثلةأخرى  مالیة ألدوات الحالیة السوقیة لقیمةل

 قبل من المقدمة الموجودات قیمة صافي على استناداً  العادلة قیمتھا تحدد االستثماریة، الصنادیق في لالستثمارات
 .الصنادیق مدراء

 ال داولةالمت غیر األسھم في المجموعة استثمارات بعض من الناتجة النقدیة لتدفقاتالمؤكدة لغیر  لطبیعةل نظراً 
 خسائر اقصا أیةن بالتكلفة االستثمارات ھذه تقید وبالتالي موثوق، بشكل لالستثمارات لھذه العادلة القیمة قیاس یمكن

 .ةقیمفي ال نخفاضا

 العادلة قیمتھو االستثمار تكلفة بین الفرق یمثل امبلغ، فإن للبیع المتاحة االستثمارات أحد قیمة انخفاض حالة في
 منحویلھ یتم ت الموحد،الربح أو الخسارة  بیان في االعتراف بھا سبقفي القیمة  انخفاض خسارة ةأی ناقصاً  الحالیة
لربح أو ا بیان في المدرجة االنخفاض خسائر عكس یتم ال الحقاً . الموحدالربح أو الخسارة  بیان إلى لكیةالم حقوق

 یانب خالل من الدین أدوات في االنخفاض خسائر قیود عكس یتم. الرأسمالیة باألدوات المتعلقةو الموحدالخسارة 
 افاالعتر تم أن بعد ینشأ بحادث المالیة لألداة العادلة القیمة في الزیادة ربط أمكن إذا الموحدالربح أو الخسارة 

 .الموحد الربح أو الخسارة بیان في االنخفاض خسارةب

الربح  بیان يف لكیةالم حقوق في سابقاً  ةالمسجلالمتراكمة  الخسائر أو األرباحب االعتراف یتم االستثمار استبعاد عند
 .الموحدأو الخسارة 
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 (تابع) الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳

 (تابع)األدوات المالیة 
 الموجودات المالیة غیر المشتقة (تابع) ]۱[

 الموجودات المالیة ب االعترافإلغاء 
، حسب موجود مالي (أو جزء من موجود مالي أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلةب االعترافیلغى 

 ) في أي من الحاالت التالیة:مقتضى الحال

 نقدیة من الموجودات، أوانتھاء الحقوق التعاقدیة في استالم تدفقات  •
احتفاظ المجموعة بحقھا في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات، ولكنھا تتعھد بدفعھا كاملة ودون تأخیر كبیر  •

 "، أوترتیبات للتمریر"إلى طرف ثالث بموجب 
اً فعلیاستالم تدفقات نقدیة من الموجودات و (أ) إما أن تكون قد قامت في قیام المجموعة بتحویل حقوقھا  •

بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعلیاً بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو 
 االحتفاظ بھا ولكنھا حولت السیطرة على الموجودات.

 للتحصیل المالیة الموجوداتالقیمة وعدم قابلیة  انخفاض
 بعض قیمةل دائم انخفاض احتمال على فعلي دلیل كان ھناك إذا ما لتحدید تقییمإجراء  یتمفترة تقریر نھایة كل  في

أو  الربح بیان في الموجوداتقیمة  انخفاض خسارةب یتم االعتراف كھذا دلیل وجود حالة في. المالیة الموجودات
 :في القیمة كما یلي االنخفاض تحدید یتم. الموحدالخسارة 

 ناقص لة،العاد والقیمة التكلفة بین الفرق ھو االنخفاض یكون العادلة، بالقیمة المدرجة للموجودات بالنسبة )أ(
 .الموحدالربح أو الخسارة  بیان في سابقاً  أدرجت انخفاض خسارة أي

 للتدفقات لحالیةا والقیمة الدفتریة القیمة بین الفرق ھو االنخفاض یكون بالتكلفة، المدرجة للموجودات بالنسبة )ب(
 .مماثل مالي دموجوالحالي للعائد من  السوق بمعدل مخصومة المستقبلیة النقدیة

 الحالیة القیمةو الدفتریة القیمة بین الفرق ھو االنخفاض یكون المطفأة، بالتكلفة المدرجة للموجودات بالنسبة )ج(
 .األصلي الفعلي الفائدة بمعدل مخصومة المستقبلیة النقدیة للتدفقات

 المطلوبات المالیة غیر المشتقة ]۲[

المجموعة باألوراق المالیة المدینة المصدرة والمطلوبات الثانویة في التاریخ الذي تنشأ فیھ. یتم مبدئیا تعترف 
االعتراف بجمیع المطلوبات األخرى مبدئیا في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في 

 النصوص التعاقدیة لألداة.

 قروضا وتسھیالت وحسابات تجاریة دائنة ومستحقات.تتضمن المطلوبات المالیة غیر المشتقة 

 والتسھیالت القروض
 إلى باشرةصورة منسوبة بالم التكالیف ناقصاً  قابل المستلمللم العادلة بالقیمة لفسوال القروضب مبدئیاً  االعتراف یتم

. الفعلیة لفائدةا طریقة باستخدام المطفأة بالتكلفة والسلف القروض تقییم یتم المبدئي في أعقاب االعتراف. المعاملة
 .متداولة كمطلوباتیتم إظھارھا  المطفأة بالتكلفة واحدة سنة خالل المستحقة األقساط

 من ذلكوك المطلوبات،ب االعتراف إلغاء عند الموحدالربح أو الخسارة  بیان في الخسائر وأ األرباحب االعتراف یتم
 .ةللرسمل المؤھلة تلك باستثناء تكبدھا عند كمصروفات الفوائد تكالیف تحمیل یتم. اإلطفاء عملیة خالل

  ةدائنال واألخرى التجاریة الذمم
 لیحوتاالعتراف بالمطلوبات على أنھا المبالغ التي یجب دفعھا في المستقبل مقابل الخدمات المؤداة أو عند  یتم

 فاتورة أم لم تصدر من المورد.سواء أصدرت عنھا  للمجموعة لبضائعل صاحبةالمحوافز وال المخاطر
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع) الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳
 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع) المطلوبات المالیة غیر المشتقة ]۲[ 
 المطلوبات المالیة ب االعترافإلغاء 
ل ستبدی. عندما بموجب المطلوب االلتزام مدةأو إلغاء أو انتھاء  سدادمطلوب المالي في حالة بال االعترافیلغى 

وھري تعدیل جإجراء أو عندما یتم بصورة كبیرة من نفس المقرض بشروط مختلفة  آخرمطلوبا مالي حالي بمطلوب 
ب لومطاعتراف بالمطلوب الحالي وب لالعترافشروط مطلوب حالي، یعامل ھذا االستبدال أو التعدیل كإلغاء  على

 الموحد.الربح أو الخسارة في بیان ذات الصلة الفرق في القیم الدفتریة ب االعترافجدید. یتم 
 رأس المال ]۳[ 

 األسھم العادیة
یتم تصنیف األسھم العادیة كحقوق ملكیة. یتم إظھار األسھم المجانیة وأسھم  الحقوق المصدرة خالل السنة كإضافات 

األسھم المجانیة كخصم من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. أیة عالوة على رأس المال. یتم خصم إصدار 
 إصدار على إصدار أسھم الحقوق تتم المحاسبة عنھا وفقا للمتطلبات التنظیمیة المحلیة.

 األرباح الموزعة على األسھم العادیة لرأس المال
یتم االعتراف باألرباح الموزعة لمساھمي المجموعة كمطلوبات في البیانات المالیة الموحدة خالل الفترة التي یتم 
فیھا اعتماد تلك التوزیعات من جانب المساھمین. یتم التعامل مع األرباح الموزعة للسنة التي یتم التعامل معھا بعد 

 .قریرالتتاریخ  عقبتاریخ بیان المركز المالي كحدث 

 التحوطومحاسبة  المالیة األدواتمشتقات  ]٤[

 بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بالتكالیف المنسوبة للمعاملة في الربح المالیة األدواتمبدئیا یتم االعتراف بمشتقات 
تغییرات بالأو الخسارة عند تكبدھا. في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم االعتراف 

علیھا حسب الوصف الوارد أدناه لتلك المشتقات المالیة المخصصة للتحوط من التدفقات النقدیة بینما یتم تحمیل 
 التغییرات في القیمة العادلة للمشتقات المالیة غیر المخصصة كتحوط للتدفقات النقدیة مباشرة في الربح أو الخسارة.

 :كالتالي وطاتالتح تصنیف یتم التحوط محاسبة ألغراض

رف معت مطلوبات أو لموجودات العادلة القیمة في لتغیرات التعرض من التحوط عند العادلة القیمة تحوطات •
 أو ؛)األجنبیة العمالت بمخاطر یتعلق ما باستثناء( معترف بھ غیر مؤكد ارتباط أو بھا

 خطر بسبب إما تكون التي النقدیة التدفقات في لتغیرات التعرض من التحوط عند النقدیة التدفقات تحوطات •
 خطر أو االحتمالیة من عالیة بدرجة متوقعة معاملة أو معترف بھا مطلوبات أو بموجودات یرتبط معین

 .معترف بھ غیر مؤكد ارتباط في األجنبیة العمالت
 بیقتط في المجموعة ترغب التي التحوط عالقة وتوثیق بتحدید رسمیاً  المجموعة تقوم التحوط عالقة عند بدء
 . التحوط معاملة في الدخول من المخاطر إدارة واستراتیجیة وھدف علیھا التحوط محاسبة

 قیام یةوكیف ،منھا المتحوط  المخاطر وطبیعة ،منھما حوطتالم المعاملةالبند أو و التحوط، أداة تحدید التوثیق یشمل
 التدفقات أو نھام حوطتالم للمعاملة العادلة القیمة في للتغیرات التعرض قابلةلم التحوط أدوات فعالیة بتقییم المجموعة

 تعویضیة التتعدی تحقیق في الفعالیة عالیة التحوطات ھذه تكون أن یتوقع. منھا المتحوط بالمخاطر المتعلقة النقدیة
 طوال لعالیةا فعالیتھا استمرار لضمان مستمرة بصورة م التحوطاتتقیی یتمو النقدیة التدفقات أو العادلة القیمة في

 .بھا المتعلقة المالیة التقاریر فترات
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 (تابع) التحوطومحاسبة  المالیة األدواتمشتقات  ]٤[

 :التالي النحو على التحوط محاسبة معاییر تحقق التي التحوطات تعامل

 العادلة القیمة تحوطات
 القیمة في لتغیرا سجلی. الموحدالربح أو الخسارة  بیان في التحوط لمشتقات العادلة القیمة في التغیرب االعتراف یتم

 یتمومنھ  حوطتالم بندلل الدفتریة القیمة من كجزءمنھ المنسوب إلى الخطر المتحوط منھ  حوطمتاللبند ل العادلة
 .الموحدالربح أو الخسارة  بیان في أیضاً  االعتراف بھ

 النقدیة التدفقات تحوطات
 قحقو إلى مباشرةكدخل شامل آخر ویتم أخذه  التحوط أداة من الخسارة أو الربح من الفّعال الجزءب االعتراف یتم
 .الموحدالربح أو الخسارة  بیان في مباشرة فّعال غیر جزء أيبینما یتم االعتراف ب لكیةالم

 الفائدة ارأسع بتقلبات أساساً  المرتبطة للمخاطر تعرضھا من للتحوط الفائدة أسعار تبادل عقود المجموعة تستخدم
 بالقیمةلموحد ا المالي المركز بیان في العقود ھذه تدرج. لدیھا والتسھیالت القروض على المحملة بالفائدة یتعلق فیما

على أنھا  التحوط لمحاسبة والمؤھلة الفائدة أسعار تبادل عقود من الناتجة الخسائر أو األرباحب االعتراف یتم. العادلة
ما تؤثر المعاملة المغطاة على الربح أو عند الموحدالربح أو الخسارة  بیان في الحقاً یعترف بھا  و دخل شامل آخر

 . خسارةال

 للمخاطر تعرضھا من للتحوط اآلجلة األجنبیة العمالت صرف وعقود العمالت تبادل عقود المجموعة تستخدم
كما أن لدى المجموعة عقود مبادلة معدالت فائدة ال یتم تخصیصھا . األجنبیة العمالت أسعار بتقلبات المرتبطة
تبادل العمالت وعقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة وعقود تبادالت معدالت الفائدة غیر  عقود تدرجكتحوط. 

 الحقاً  شأتن خسائر أو أرباح ةأیب االعتراف ویتم العادلة بالقیمةالموحد  اليبیان المركز الم فيالمخصصة كتحوط 
 . الموحدالربح أو الخسارة  بیان في في القیمة العادلة

لرجوع إلى معدالت صرف با اآلجلة األجنبیة العمالت صرف وعقود العمالت تبادل لعقود العادلة القیمة تحتسب
 السوق یمتقی بالرجوع إلى الفائدة أسعار تبادل لعقود العادلة القیمة تحتسب .مماثلةاألداة الحالیة لعقود ذات مالمح 

 . التبادل لعقود

 تدفقاتلل مالئماً  عرضاً  مثلی وھو ما الموحد المالي المركز بیان في یشملھا الذي العقد مع ضمنةمال المشتقات تظھر
 . في مجملھا المالیة لألداةالكلیة  المستقبلیة النقدیة

 المتداول غیر مقابل المتداول تصنیف ]٥[
 ھاصلفم تی أو متداولة غیر أو متداولة كأدوات تصنیفھا یتم فعالة تحوط كأدوات خصصةالم غیر اتالمشتق أدوات

 ).لتابعةالمتعاقد علیھا ا النقدیة التدفقاتمثال: ( والظروف الوقائع تقییم على بناء متداولة وغیر متداولة أجزاء إلى

 ۱۲ تجاوزت لفترة) التحوط محاسبة تقوم بتطبیق وال( اقتصادي كتحوط بالمشتقات المجموعة تحتفظ عندما •
 وغیر لةمتداو ءاأجز إلى تفصل أو( متداولة غیرعلى أنھا  المشتقات تصنف ،البیانات المالیة تاریخ بعد شھر

 .التابعة األداة لتصنیف طبقاً ) متداولة

 في المضمنة دیةالنق للتدفقات طبقاً  تصنیفھا یتم یتضمنھا الذي بالعقد تماماغیر المرتبطة  ضمنةمال المشتقات •
 .العقد

 بقاً ط تصنیفھا یتم فعالة، تحوط أدواتبالفعل  ھي والتي فعالة، تحوط كأدوات المصنفة المشتقات أدوات •
 إذا طفق متداول غیر وجزء متداول جزء إلى ةالمشتق داةاأل فصل یتم. المتحوط منھا التابعة األداة لتصنیف

 .بھ موثوق تخصیص عمل أمكن
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤/۳
 األدوات المالیة (تابع)

 القیمة العادلة لألدوات المالیة ]٦[
 سعاراأل أو بالسوق المتداولة األسعار إلى بالرجوع نشطة أسواق في المالیة المتداولة لألدوات العادلة القیمة تحدید یتم

 تحدد طةنش سوق المالیة غیر المتداولة في لألدوات بالنسبة. بدون خصم أي تكالیف للمعاملة لتجارالمعروضة من ا
 الحرة باألسعار دیثاً ح تمت التي الصفقات استخدام التقنیات ھذهتشمل . المناسبة التقییم تقنیات باستخدام العادلة القیمة

 لنقدیةا التدفقات تحلیل أو ،بشكل كبیر مماثلة أخرى مالیة ألداة حالیة سوقیة أسعار إلى الرجوع أو السوق، في
 تفاصیلومزیدا من ال المالیة لألدوات العادلة للقیم تحلیالً  ۳٤ رقم اإلیضاح یبین .أخرى تقییم نماذج أو المخصومة،

 .قیاسھا كیفیة حول

 المالیة ألدواتا مقاصة
 فقط دالموح المالي المركز بیان في المبلغ صافي ویدرج المالیة والمطلوبات المالیة للموجودات مقاصة إجراء یتم

 التسویة يف الرغبة تتوفر وأنھ عترف بھاالم المبالغ لتسویة حالي قابل للتطبیق يقانون حق ھناك كان إذاوحصرا 
 .الوقت نفس في المطلوبات وتسدد الموجودات تحقق أن أو الصافي  أساس على

 العائدات على السھم
تعرض المجموعة بیانات العائدات األساسیة والمخففة للسھم ألسھمھا العادیة. یحتسب العائد األساسي للسھم بتقسیم 
الربح أو الخسارة المنسوبة للمساھمین العادیین في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 

. یتم تحدید العائد المخفف للسھم بتسویة الربح أو الخسارة المنسوبة للمساھمین العادیین والمتوسط السنةخالل 
المرجح لعدد األسھم القائمة ألثر التخفیف بالنسبة لجمیع األسھم العادیة المخففة المحتملة والتي تشتمل على أوراق 

 دت.نقدیة قابلة للتحویل وخیارات أسھم ممنوحة للموظفین، إن وج

 المخزون
 یتم إثبات مواد المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. 

تستند التكلفة إلى مبدأ المتوسط المرجح وھي تتضمن المصروفات التي یتم تكبدھا في سبیل اقتناء مواد المخزون 
 والتكالیف األخرى المتكبدة في جعلھ في موضعھ وشكلھ الحالیین. 

افي القیمة القابلة للتحقق على السعر المقدر للبیع ناقصا أیة تكالیف أخرى متوقع تكبدھا في إكمال العمل یستند ص
 واالستبعاد. 

 المخصصات
 نتیجة لحدث سابق ومنقانوني أو استداللي یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي 

االلتزام. تقاس المخصصات بأفضل تقدیر للمصروفات المطلوبة لسداد المحتمل أن یطلب من المجموعة سداد ذلك 
 االلتزام في تاریخ بیان المركز المالي ویتم خصمھا بالقیمة الحالیة عندما یكون األثر جوھریا.

 منافع الموظفین
 مكافأة نھایة خدمة الموظفین

 الراتب األخیر للموظف أساس على عادة المكافأة تستحق. لموظفیھا الخدمة نھایةلمكافأة  مخصصاً  المجموعة تضع
 ةاستقال عند وتدفع العمل قانوننصوص ل وفقاً  محسوبة الخدمة فترة من أدنى حد إكمالبشرط  الخدمة مدةطول و

 . الخدمة فترة مدى على الخدمة نھایة لمكافأة المتوقعة التكالیف ستحقت. خدمتھ إنھاء أو الموظف

 خرىاأل خدمةال نھایة ومكافآت التقاعد صندوق
 نتظمةم اكتواریة تقدیرات على بناء تحدیدھا یتم للمجموعة المحددة بالمكافآت المتعلقة التقاعد صندوق تكالیف

 توقعةالم واإلیرادات الخصم بنسبة المتعقلة االفتراضات تطبیق مع المتوقعة االئتمان وحدة طریقة باستعمال
 . للمكافآت المتوقعة السنویة الزیادة ونسبة الصندوق لموجودات
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤/۳
 (تابع) منافع الموظفین

 (تابع)  خرىاأل خدمةال نھایة ومكافآت التقاعد صندوق
ع بتقدیر مبلغ المنافیتم احتساب صافي التزام المجموعة في خطط المنافع المحددة بصورة منفصلة لكل خطة 

المستقبلیة التي اكتسبھا الموظفون في الفترة الحالیة والفترات السابقة وخصم ذلك المبلغ وخصم القیمة العادلة ألیة 
 موجودات خطة.

یتم أداء احتساب التزامات المنافع المحددة سنویا من جانب خبیر اكتواري باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
ینتج عن االحتساب موجود محتمل للمجموعة ینحصر الموجود المعترف بھ على القیمة الحالیة للمنافع عندما 

االقتصادیة المستقبلیة في شكل أموال مستقبلیة مستردة من الخطة أو عملیات تخفیضات في االشتراكات المستقبلیة 
 بار ألي حد أدنى من متطلبات التمویل.في الخطة. الحتساب القیمة الحالیة للمنافع االقتصادیة یتم وضع اعت

إعادة قیاس مطلوب المنافع المحددة والذي یشتمل على المكاسب والخسائر االكتواریة والعائد على موجودات الخطة 
(باستبعاد الفائدة) وأثر سقف الموجود (إن وجد، باستبعاد الفائدة) یتم االعتراف بھا مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. 

على صافي مطلوب (موجود) المنافع المحدد للفترة باستخدام معدل   مجموعة صافي مصروف (إیراد) الفائدةتحدد ال
الخصم المستخدم لقیاس التزام المنفعة المحدد في بدایة الفترة السنویة على صافي مطلوب (موجود) المنفعة المحددة 

د) المنفعة المحددة خالل الفترة نتیجة لالشتراكات آنذاك باألخذ في االعتبار أیة تغییرات في صافي مطلوب (موجو
ومدفوعات المنافع. یتم االعتراف بصافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى ذات الصلة بخطط المنافع المحددة 

 في الربح أو الخسارة.
عندما یتم تغییر منافع الخطة أو عند تحدید حجم الخطة فإن التغیر الناتج عن ذلك على المنافع المتعلقة بخدمة سابقة 
أو المكسب أو الخسارة الناتجة عن تحدید الحجم یتم االعتراف بھا مباشرة في الربح أو الخسارة. تعترف المجموعة 

 حدوث التسویة. بمكاسب وخسائر عن تسویة خطة منافع محددة عند 

فیما یتعلق بالموظفین القطریین تقوم الشركة بدفع مساھمات إلى ھیئة التقاعد والمعاشات القطریة كنسبة مئویة من 
رواتب الموظفین وفقا الشتراطات القوانین المحلیة ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات. حصة الشركة من المساھمات 

منافع الموظفین یتم تحمیلھا  ۱۹دة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم في ھذه البرامج وھي برامج مساھمة محد
 على بیان الربح أو الخسارة الموحد.

 المعامالت المستندة إلى أسھم والمسددة نقدا
تقوم المجموعة بتقدیم حافز طویل األجل على شكل (منفعة) لموظفیھا. یستند استحقاق ھذه المنافع على أداء الفرد 

لي للمجموعة مشروطا بتحقیق شروط معینة (شروط المنح) وفق خطة موثقة وتستحق الدفع عند نھایة واألداء الك
فترة المنح (تاریخ التنفیذ). المنفعة مرتبطة بسعر سھم المجموعة. تعترف المجموعة بشكل تناسبي بااللتزام الخاص 

موحد إلى أن یصبح الموظفون مستحقون الالربح أو الخسارة بھذه المنافع على مدى فترة المنح من خالل بیان 
 للمنفعة بصورة غیر مشروطة.

تتم إعادة تقییم القیمة العادلة لاللتزام في تاریخ كل تقریر مالي ویتم االعتراف بأیة تغییرات في القیمة العادلة للمنفعة 
 الموحد.الربح أو الخسارة من خالل بیان 

لى تاریخ التنفیذ. یتم تحدید مبلغ السداد النقدي استنادا إفي رة نقدیة سداده بصو یتم إلغاء االعتراف بااللتزام عند
سعر سھم المجموعة في تاریخ التنفیذ. وأداء الشركة خالل فترة المنح. عند خرق شروط المنح یتم إلغاء االعتراف 

 الموحد.الربح أو الخسارة عن االلتزام من خالل بیان 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع) الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٤/۳

 األجنبیة العمالت

 المعامالت بعمالت أجنبیة
بتحدید عملتھا الوظیفیة ویتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل  المجموعة شركاتكل شركة من  ومتق

ن جانب م األجنبیة بالعمالتشركة من شركات المجموعة باستخدام العملة الوظیفیة. مبدئیا یتم تسجیل المعامالت 
تم إعادة تحویل ت. المعاملة تاریخ في السائدة تھا الوظیفیةعمالكل شركة من شركات المجموعة بأسعار صرف 

 السائد وظیفیةال للعملةإلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف الفوري  األجنبیةالموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت 
 . سنة التقریر المالي نھایة في

 في السائدة الصرف ارأسعاستخدام ب تحویلھا یتم أجنبیة بعمالت التاریخیة بالتكلفة قیاسھا یتم التي النقدیة غیر البنود
 تحویلھا یتم أجنبیة ةلبعم العادلة بالقیمة قیاسھا یتم التي النقدیة غیر البنود. ت المبدئیةالمعامال افیھ تمت يتال اریخوالت
 ألجنبیةا العمالت صرف فروقیتم االعتراف ب .العادلة القیمة تحدید تاریخ في السائدة الصرف أسعاراستخدام ب

في الربح أو الخسارة، فیما عدا الفروق الناتجة من إعادة تحویل استثمارات في حقوق الناتجة من إعادة التحویل 
 ملكیة متاحة للبیع والتي یتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر.

 تحویل العملیات األجنبیة
تحواذ، الناتجة من االسیتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة، متضمنة الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة 

إلى الریاالت القطریة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. یتم تحویل إیرادات ومصروفات العملیات األجنبیة 
 إلى اللایر القطري بأسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت.

حتیاطي تحویل العمالت األجنبیة یتم االعتراف بفروق العمالت األجنبیة في الدخل الشامل اآلخر وعرضھا في ا
(احتیاطي تحویل العمالت) ضمن حقوق الملكیة. برغم ذلك، لو كانت العملیة األجنبیة ھي شركة تابعة غیر مملوكة 
بالكامل، عندھا یتم تخصیص حصة بالتناسب من فرق تحویل العمالت إلى المساھمات غیر المسیطرة. عند استبعاد 

التي تؤدي إلى فقدان السیطرة أو التأثیر الھام، تتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في العملیة األجنبیة بالصورة 
و الموحد كجزء من المكسب أ احتیاطي صرف العمالت المتعلق بتلك العملیة األجنبیة إلى بیان الربح أو الخسارة

 الخسارة من االستبعاد. 
عند قیام المجموعة باستبعاد جزء فقط من مساھمتھا في الشركة التابعة التي تتضمن عملیة أجنبیة واحتفاظھا 
بالسیطرة في نفس الوقت فإن الجزء المتناسب ذي الصلة من المبلغ المتراكم تتم إعادة نسبتھ إلى مساھمات غیر 

ط في الشركة الزمیلة والذي یتضمن عملیة أجنبیة مسیطرة. عند قیام المجموعة باستبعاد الجزء من استثمارھا فق
واالحتفاظ في نفس الوقت بتأثیر ھام أو سیطرة مشتركة، تتم إعادة تصنیف الجزء ذي الصلة من المبلغ التراكمي 

 الموحد.الربح أو الخسارة إلى بیان 
مخططا لھ وال محتمال في المستقبل  عندما ال یكون سداد البند النقدي من الذمم المدینة من أو الدائنة لعملیة أجنبیة

القریب، ستعتبر مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة من ھذا البند النقدي على أنھا تشكل جزًء من صافي 
االستثمار في العملیة األجنبیة ویتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر وعرضھا في احتیاطي تحویل العمالت 

 ضمن حقوق الملكیة.
 ات غیر المالیةالموجود

تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة، بخالف المخزون، في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید 
ما إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض في قیمتھا. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم عندھا تقدیر المبلغ القابل 

ل لالسترداد للموجود أو لوحدة اإلیرادات النقدیة ھو قیمتھ قید االستخدام وقیمتھ لالسترداد للموجود. المبلغ القاب
العادلة ناقصا تكالیف البیع، أیھما أكثر. عند تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 

للنقود  لتقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیةإلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس ا
والمخاطر المحددة للموجود. ألغراض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات في مجموعات صغیرة 
من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدیة داخلة من االستخدام المستمر وھي مستقلة على نحو كبیر عن التدفقات النقدیة 

 لة من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى ("وحدة اإلیرادات النقدیة").الداخ
یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة لو زادت القیمة الدفتریة لموجود أو لوحدة إیراداتھ النقدیة عن قیمتھ 

 د.الموحأو الخسارة الربح القابلة لالسترداد المقدرة. یتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة في بیان 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤/۳

 الموجودات غیر المالیة (تابع)
خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بھا فیما یتعلق بوحدات اإلیرادات النقدیة یتم تخصیصھا أوال لتخفیض القیمة 

للوحدات ومن ثم لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الدفتریة ألیة شھرة مخصصة 
الوحدات) على أساس تناسبي. یتم تقییم خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بھا في فترات سابقة في تاریخ كل 

ي النخفاض فتقریر مالي للوقوف على أیة مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو انتفت. یتم عكس خسارة ا
القیمة لو كان ھناك تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید المبلغ القابل لالسترداد. یتم عكس خسارة االنخفاض في 
القیمة فقط إلى الحد الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة للموجود عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، 

 لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض في القیمة. بالصافي من اإلھالك واإلطفاء، لو

 التقاریر القطاعیة
تتضمن نتائج القطاعات التي یتم إصدار تقاریر عنھا إلى الرئیس التنفیذي للمجموعة (صانع القرار التشغیلي 

 الرئیسي) البنود التي تنسب بصفة مباشرة إلى القطاع إضافة إلى تلك التي یمكن تخصیصھا على نحو معقول.

 حداث بعد تاریخ التقریرأ
یتم تعدیل البیانات المالیة الموحدة لتعكس األحداث الواقعة بین تاریخ المركز المالي الموحد والتاریخ الذي یتم فیھ 

 تصریح إصدار البیانات المالیة الموحدة، بشرط تقدیم دلیل عن األحوال الواقعة في تاریخ المركز المالي الموحد.

 اإلیرادات ٤
 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ۳۱٫۹٤۷٫٤۳۸  ۳۰٫۹٥٦٫۹۸۹ اتصاالت خدمات تقدیم من إیرادات
 ۱٫۰۰٥٫٤۳۹  ۹٦٥٫۳۸۳ اتصاالت معدات مبیعات
 ۲٥٤٫۳۳۲  ۲۳۸٫٤۸۳ آخرین قبل من الموجودات استعمال من إیرادات

 ۳۲٫۱٦۰٫۸٥٥  ۳۳٫۲۰۷٫۲۰۹ 

 تشغیلال مصروفات ٥
 ۲۰۱٥   ۲۰۱۲ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ۳٫۳٦۰٫۱٥۲  ۲٫۷٤٦٫۰۰۰ الخارجیة االتصاالت ورسوم مدفوعات
 ۲٫٤٤۲٫٦۱۲  ۲٫۲۹۹٫۸۲٥ رسوم للسلطات التنظیمیة وأخرى

 ۱٫٥٦۸٫۲٤۷  ۱٫٦٤۸٫۲٤۲ إیجار ومرافق خاص بالشبكة
 ۱٫۷۷٥٫۱۸٦  ۲٫۰٤٥٫۲۳٥ عملیات وإصالحات الشبكة

 ۲٫۸۹۱٫۹٤۳  ۲٫٦٥٦٫۲۹۲ األخرى الخدمات و المباعة المعدات تكالیف
 ٤٫۸۷۹  ٤٫۷۷٤ مخصص للبضاعة القدیمة وبطیئة الحركة

 
۱۱٫٤۰۰٫۳٦۸  ۱۲٫۰٤۳٫۰۱۹ 
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 إداریةو عمومیة، بیع مصروفات ٦
 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۳٫۷۱۹٫٥۳۰  ۳٫٦۰٦٫٦٤۱ الصلة ذات والتكالیف الموظفین رواتب
 ۱٫٥٤۱٫٤۲۸  ۱٫۳۲٥٫۱٤۸ ورعایة تسویق مصروفات

 ۱٫۱۷٤٫۷۱٥  ۱٫۰٦٤٫۰۳۰ البطاقات ةعمول
 ۳٦۳٫۸۲٥  ۳۲٤٫۲۷۱ ومھنیة قانونیة أتعاب

 ۳٦۹٫۹٤۰  ۳۲۲٫۰٤۹ إیجار ومرافق
 ۱۸۱٫٤٥۱  ۱۷٦٫۲٦٤ ن یمخصص النخفاض قیمة المدین

 ۷۸٫۰۷۰  ۸۹٫۱٦۳ إصالحات وصیانة
 ۸۷٦٫٤٤۹  ۸٤۹٫۲٦۹ أخرى مصروفات

 ۷٫۷٥٦٫۸۳٥  ۸٫۳۰٥٫٤۰۸ 

 اإلھالك واإلطفاء ۷
 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٦٫۰۳۳٫۰٦٦  ٦٫۱۳٥٫۳۷۳ ممتلكات وآالت ومعدات واستثمارات عقاریة إھالك
 ۱٫٥۹۳٫۲٤۳  ۱٫۸۰۹٫۹۸۷ إطفاء موجودات غیر ملموسة

 ۷٫۹٤٥٫۳٦۰  ۷٫٦۲٦٫۳۰۹ 

 التمویل تكالیف صافي ۸
 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    تكالیف تمویل
 ۱٫۹۹۲٫٦٥۹  ۱٫۹۸۲٫٦۱۱ فوائد مصروفات

 ۱۷۹٫۲٦٥  ۱۷۰٫٤۸۷ مكونات ربح من التزام تمویل إسالمي
 ۹۹٫۰٦۹  ۹۹٫٥۳۹ )۲٥( مؤجلة تمویل تكالیف إطفاء

 ٥٫۲٥۲  ۷٫٥٤۲ أخرى تمویل مصروفات
 ۲٫۲٦۰٫۱۷۹  ۲٫۲۷٦٫۲٤٥ 

    تمویل إیراد
 )۲٤٤٫٤۰۱(  )۲٤۳٫۳۸۱( دخل فوائد

 ۲٫۰۳۱٫۸٤٤  ۲٫۰۱٦٫۷۹۸ صافي تكالیف التمویل

 صافيبال – ربح آخر ۹
  ۲۰۱٥   ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاح 
     

 )۲۳٥٫۸۱۲(  )٥۱٤٫۱۸٦(  صافي -خسارة من تحویل عمالت أجنبیة 
 ۷۰۳٫۱۸۲  ٦٥۸٫٥٦۱ )۱( ربح من استبعاد استثمارات 

 ۱۸٫٦٤۱  ٥٤٫۹۹٥  ومعدات آالتممتلكات و استبعاد من ربح
 ٦۰٫٥٦۷  ۲٤٫٥٤٥  موزعة أرباح دخل
 ۲۸٫۲۱٥  ۲۷٫۳۳۲   رإیجادخل 
 )۳٦٫٤۰۱(  )٦٤٫۱٦۰(  صافي - لمشتقات عادلةال قیمةال تغیر
 )۳۲۸٫۸٦٤(  ۱۲۳٫۳٥٥ )۲(  صافي - متنوعةدخل / (مصروفات) بنود 

  ۳۱۰٫٤٤۲  ۲۰۹٫٥۲۸ 
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 (تابع) صافيبال – ربح آخر ۹
في ألف لایر قطري تم االعتراف بھ عن استبعاد  ۲۲۸٫۰۷٤الربح من استبعاد استثمارات یتضمن ربحا بمبلغ  )۱(

 ).۱٥، لیبرتي تیلیكومز ھولدنجز إنك (لیبرتي) (راجع إیضاح الزمیلةالشركات حصة الشركة بالكامل في إحدى 

ببیع استثمارھا في أسھم تاور  Ooredooقامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، إندوسات  ۲۰۱٤ في سنة
ألف  ۱۳۱٫۸۰۰سھما مما نتج عنھ ربح بمبلغ ملیون  ۲۳۹٫۸۳روبیة للسھم لعدد  ٥٫۸۰۰بیرساما لقاء مقابل بلغ 

 لایر قطري.

مقابل ألف لایر قطري  ۳۹۷٫۷۰۹بالصافي مبلغ  متنوعة(مصروفات) دخل/ ضمن بند ت ۲۰۱٤في سنة  )۲(
لتقدیم خدمات  ۲وآي إم  Ooredooتقاضي بخصوص اتفاقیة تعاون بین إندوسات ال المخصص عن حساب

 ۳۲(إیضاح رقم  Ooredooإنترنت برودباند من الجیل الثالث باستخدام ترخیص الطیف الممنوحة إلندوسات 
 (أ)).

   رسومو امتیازات ۱۰
 ۲۰۱٤   ۲۰۱٥ إیضاح 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
     

 ۱۷٤٫۹٦۰  ۱٦۸٫۳۷۸ )۱(  امتیاز رسوم
 ۱۹۱٫۳۳۷  ۲۲٥٫۹٤۰ )۲(  صناعیة رسوم

 ۲٦٫٥۳۷  ۱٤٫۲٦۰ )۳( رسوم قانونیة أخرى

  ٤۰۸٫٥۷۸  ۳۹۲٫۸۳٤ 

 مسبقاً  المحددة المصادر صافي من %۷ أساس على عمان سلطنة لحكومة الدفع المستحقة االمتیاز رسوم تحتسب )۱(
 .التشغیل ومصروفات إلیرادات

 المجموعة عملیات من المحققة األرباح من %۱۲٫٥ بنسبةكرسوم صناعیة  مخصص تقوم المجموعة بتكوین )۲(
 .قطر في

في مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  ك.م.ش المتنقلة لالتصاالت الوطنیة ب الشركةتم إدراج المساھمة من جان )۳(
 وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة تحت بند رسوم قانونیة أخرى. 

 للسھم والمخفف األساسي العائد ۱۱

 األسھم لعدد حالمرج المتوسط على األم الشركة في للمساھمین المنسوب السنة ربح بتقسیم للسھم األساسي العائد یحتسب
 .السنة خالل القائمة

 اتالعائد عادلت للسھم ةالمخفف اتالعائد فإن وبالتالي السنة، خالل وقت أي في قائمة مخففة تكون أن یحتمل أسھم توجد ال
 .للسھم ةاألساسی

 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤ 
    

 ۲٫۱۳٤٫۳۳٤  ۲٫۱۱۸٫۲۷۸ )قطري لایر لفأ( األم الشركة في للمساھمین المنسوب السنة ربح

 ۳۲۰٫۳۲۰  ۳۲۰٫۳۲۰ )باآلالف( األسھم لعدد المرجح المتوسط

 ٦٫٦٦  ٦٫٦۱ )القطري باللایر( للسھم والمخفف األساسي العائد
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۳۹ 
 

 معداتعقارات وآالت و ۱۲

 
  ومباني أراضي 

 موجودات
  وشبكات بدالت

 أجھزة
 مشتركین
  أخرى ومعدات

 رأسمالیة أعمال
 المجموع  التنفیذ قید

 لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ 
          التكلفة

 ٦۳٫۳٤۳٫۱٤٥  ٥٫۸۰٤٫۹٦۲  ٥٫۰٤۳٫۹٤۳  ٤٥٫٦۲۷٫۱٦۹  ٦٫۸٦۷٫۰۷۱ ۲۰۱٤ینایر  ۱في 
          

 ۸٫۳۹۱٫۰۰۸  ٤٫۸۸٤٫۲٥۱  ٥۱٤٫۳٦۹  ۲٫۷٦٥٫٤۸٦  ۲۲٦٫۹۰۲ إضافات
 -  )۷٫۳۲۸٫٥٥۷(  ٤۹٦٫۷٦٤  ٥٫۷۷٤٫۱٦۳  ۱٫۰٥۷٫٦۳۰ تحویالت

 )٦۱٦٫۳۰٥(  )۱٤٤(  )۱٦٤٫۰٦۳(  )٤۲٥٫٥٥۹(  )۲٦٫٥۳۹( استبعادات
 )۲٥٫۲۳۱(  )۲٥٫۲۳۱(  -  -  - إعادة تصنیف

 )۱٫۸۲۱٫٤۸٥(  )۲٥۱٫٦۰٤(  )۱۱۸٫۰۰۲(  )۱٫۳۱٥٫٤۱۰(  )۱۳٦٫٤٦۹( تسویات صرف عمالت

 ٦۹٫۲۷۱٫۱۳۲  ۳٫۰۸۳٫٦۷۷  ٥٫۷۷۳٫۰۱۱  ٥۲٫٤۲٥٫۸٤۹  ۷٫۹۸۸٫٥۹٥ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 

 ۸٫٥۳٦٫۹۱۸  ٤٫۸۱۳٫٥۷۷  ٦۲٦٫۳۱۱  ۲٫٥٥۷٫۱۰۳  ٥۳۹٫۹۲۷ إضافات
 -  )٤٫۲۲۰٫۳۲۸(  ٤۱٦٫٥۰٦  ۳٫٥۰۳٫۸٤٥  ۲۹۹٫۹۷۷ تحویالت

 )۱٫٤٤٤٫۱۸۲(  )۸(  )۸۷٫۰۳۰(  )۱٫۳۲۲٫۳۸۰(  )۳٤٫۷٦٤( استبعادات
 )۹٫٦٤۸(  )۹٫۸۰۷(  ۹٫۹۹۲  )۹٫۸۳۳(  - إعادة تصنیف

 )٤٫۹۱۰٫۷۸٥(  )۲٥٥٫۲٤۰(  )۲۳٥٫۹۹۱(  )۳٫۸۲٦٫۰۰۹(  )٥۹۳٫٥٤٥( تسویات صرف عمالت

 ۷۱٫٤٤۳٫٤۳٥  ۳٫٤۱۱٫۸۷۱  ٦٫٥۰۲٫۷۹۹  ٥۳٫۳۲۸٫٥۷٥  ۸٫۲۰۰٫۱۹۰ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
          

          إھالك متراكم
          

 ۳۱٫۰۲۷٫۳۱۳  -  ۳٫۷۹۸٫۸۲۱  ۲٤٫۳٦۰٫٤۳۰  ۲٫۸٦۸٫۰٦۲ ۲۰۱٤ینایر  ۱في 
 ٦٫۰۲۷٫۸۱٥  -  ٥٥٤٫٥۳۹  ٤٫۹٦۰٫٥۱۲  ٥۱۲٫۷٦٤ مخصص مكون خالل السنة

 ۲۳٫۳۰۷  -  -  ۲۳٫۳۰۷  - انخفاض قیمة خالل السنة
 )٤۷۹٫٤٤۸(  -  )۹۳٫۲٦۲(  )۳٦۷٫٦٦۳(  )۱۸٫٥۲۳( استبعاد

 ۱۱۲  -  ۹٫۲۸٤  )۹٫۱٦۲(  )۱۰( إعادة تصنیف
 )۱٫۰۱۸٫٥٥٦(  -  )۹۸٫۰۱٤(  )۸۳۷٫۱۷۰(  )۸۳٫۳۷۲( تسویات صرف عمالت

          
 ۳٥٫٥۸۰٫٥٤۳  -  ٤٫۱۷۱٫۳٦۸  ۲۸٫۱۳۰٫۲٥٤  ۳٫۲۷۸٫۹۲۱  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 

          
 ٦٫۱۳۰٫۱۲۲  -  ٦۰۸٫۳٤۸  ٥٫۰۱۰٫۷۳٤  ٥۱۱٫۰٤۰ مخصص مكون خالل السنة

 )۱٫۱۹۸٫۷۱۳(  -  )۸٦٫٥۲۳(  )۱٫۰۸۲٫٥۰۲(  )۲۹٫٦۸۸( استبعادات
 )۱۱(  -  )۷۱٫۱۷۷(  ۷۰٫۷۲۳  ٤٤۳ إعادة تصنیف

 )۲٫۸۱۳٫۹۱٤(  -  )۲۲۳٫۲۰٤(  )۲٫۲۹۲٫۰٤٥(  )۲۹۸٫٦٦٥( عمالت تسویات صرف

 ۳۷٫٦۹۸٫۰۲۷  -  ٤٫۳۹۸٫۸۱۲  ۲۹٫۸۳۷٫۱٦٤  ۳٫٤٦۲٫۰٥۱ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
          

          القیمة الدفتریة
 ۳۳٫۷٤٥٫٤۰۸  ۳٫٤۱۱٫۸۷۱  ۲٫۱۰۳٫۹۸۷  ۲۳٫٤۹۱٫٤۱۱  ٤٫۷۳۸٫۱۳۹  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

 ۳۳٫٦۹۰٫٥۸۹  ۳٫۰۸۳٫٦۷۷  ۱٫٦۰۱٫٦٤۳  ۲٤٫۲۹٥٫٥۹٥  ٤٫۷۰۹٫٦۷٤ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 
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  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۰ 
 

 معدات (تابع)عقارات وآالت و ۱۲

موجودات البداالت والشبكة موجودات إیجار تمویلي معترف بھا بسبب معاملة بیع وإعادة إیجار إلحدى الشركات  تتضمن )۱(
 . Ooredoo التابعة للمجموعة إندوسات

 الشكوك حول العراق )۲(

 في العراق بسبب الوضع األمني الحالي في بعضوالتي تعمل إحدى الشركات التابعة للمجموعة، آسیاسیل،  ال تتمكنقد 
كما  بصافي قیمة دفتریةفي بعض المناطق المتأثرة من ممارسة السیطرة على بعض عقاراتھا وآالتھا  المواقع بالعراق

ھام  غیرألف لایر قطري. استنادا إلى التقییم الذي قامت بھ آسیاسیل حدث مقدار  ۲۰۰٫۲۸۳تبلغ  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
 من األضرار وقد تم وضع مخصص لھا.

اتفاقیة تسویة مع أحد البنوك في  إلى التوصل إلىقامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، آسیاسیل  ۲۰۱٥سنة  في )۳(
راق بدال عن الجزء من الرصید المتاح باسم آسیاسیل في ذلك البنك. العبعض المواقع في في عقارات  العراق الستالم

، بناء على تقییم عادل ألف لایر قطري بموجب ھذا الترتیب ٤٤۰٫٦۰۰تبلغ قیمة بعقارات  آسیاسیلتلقت حتى اآلن 
 مستقل. 

تحویل في توقع القیام بھذا البصدد تحویل ملكیة الملكیة القانونیة لھذه العقارات إلى اسمھا ویآسیاسیل في الوقت الحالي 
 المستقبل القریب. 

تحت خطة تطویر رئیسیة وقد تم دفع قسط بمبلغ  دخلت الشركة في اتفاقیة الستحواذ أرضالماضیة خالل السنة  )٤(
ألف لایر قطري لمطور الخطة. الشركة ھي المالك المستفید من قطعة األرض بینما یتوقع تحویل الملكیة  ۳۷۸٫٦۱۹

 القانونیة في المستقبل القریب.
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٤۱ 

 شھرةو ملموسة غیر موجودات ۱۳

  تكالیف الترخیص  الشھرة 

عمالء  عقود
وعالقات عمالء 

  ذات صلة
/ التجاریة العالمات
  التجاریة األسماء

 غیر االستخدام حقوق
 لإللغاء القابلة

 موجوداتوبرمجیات و
 اإلجمالي  أخرى ملموسة غیر

 
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

 قطري لایر
            التكلفة

 ٤۲٫۱٤٦٫۳۹٤  ۲٫٤۰٦٫۸۷٤  ۲٫۹۹٥٫٤۹۷  ۷٥٦٫۰۰۷  ۲٤٫٤۹٤٫٥۱۳  ۱۱٫٤۹۳٫٥۰۳ ۲۰۱٤ ینایر ۱ في
            

 ٥٫۰۲٤٫۱٦٤  ۲۲۸٫۲۷٦  -  -  ٤٫۷۹٥٫۸۸۸  - إضافات
 )۲٫۲۲۹(  )۲٫۲۲۹(  -  -  -  - استبعاد

 ۲٥٫۲۳۱  ۲٥٫۲۳۱  -  -  -  - إعادة تصنیف
 )۱٫۸٦۳٫٦٦۱(  )۸۲٫۳۸۸(  )۱۱۸٫٥۲٥(  )۲۸٫٦۷۸(  )۹۹٦٫۰٥٦(  )٦۳۸٫۰۱٤( صرفال ت سعرتعدیال

 ٤٥٫۳۲۹٫۸۹۹  ۲٫٥۷٥٫۷٦٤  ۲٫۸۷٦٫۹۷۲  ۷۲۷٫۳۲۹  ۲۸٫۲۹٤٫۳٤٥  ۱۰٫۸٥٥٫٤۸۹ ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في

 ۳۱۸٫۱٥۱  ۲۲٤٫۸٤۸  -  -  ۹۳٫۳۰۳  - إضافات
 )۱٫۸۱٤(  )۱٫۸۱٤(  -  -  -  - استبعاد

 ۹٫٦٤۸  ۹٫٦٤۸  -  -  -  - إعادة تصنیف
 )۲٫۲٤۹٫۲۹٦(  )۱۳۳٫۹۱۷(  )۲۲٤٫۲۸٥(  )٦۹٫۳۰٦(  )۱٫۰٤۷٫٥۲۲(  )۷۷٤٫۲٦٦( صرفال ت سعرتعدیال

 ٤۳٫٤۰٦٫٥۸۸  ۲٫٦۷٤٫٥۲۹  ۲٫٦٥۲٫٦۸۷  ٦٥۸٫۰۲۳  ۲۷٫۳٤۰٫۱۲٦  ۱۰٫۰۸۱٫۲۲۳ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ في
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  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۲ 

 (تابع)وشھرة  لموسةم غیر موجودات ۱۳

  الترخیص تكالیف  الشھرة 

عمالء  عقود
وعالقات عمالء 

  ذات صلة
/ التجاریة العالمات
  التجاریة األسماء

حقوق االستخدام 
غیر القابلة لإللغاء 

وبرمجیات 
وموجودات غیر 

 اإلجمالي  ملموسة أخرى

 
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

  قطري لایر
 لفأ

 قطري لایر
            انخفاض القیمةخسائر والمتراكم اإلطفاء 

 ۱۰٫٦۷۲٫٦۲٥  ۱٫٤۱۸٫۱۹٤  ۱٫۲٦۷٫٥٤٤  ۷۳٥٫٥۹۰  ٦٫۹۲٦٫۰۱۲  ۳۲٥٫۲۸٥ ۲۰۱٤ ینایر ۱ في
 ۱٫٥۹۳٫۲٤۳  ۲٦۰٫۰۷۱  ۱۲٥٫۷۱٤  ۱۷٫۹٦۱  ۱٫۱۸۹٫٤۹۷  - إطفاء خالل السنة

 ۱٫۳۱۰  ۱٫۳۱۰  -  -  -  - في القیمة خالل السنة انخفاض
 )۲٫۱۷٦(  )۲٫۱۷٦(  -  -  -  - استبعادات

 )۱۱۲(  )۱۱۲(  -  -  -  - إعادة تصنیف
 )٤٥۹٫۱۹۹(  )٦۰٫۸٦۱(  )۸۳٫۲۲۳(  )۲۸٫۹۲۳(  )۲۸۰٫۷۰٤(  )٥٫٤۸۸( صرفال ت سعرتعدیال

 ۱۱٫۸۰٥٫٦۹۱  ۱٫٦۱٦٫٤۲٦  ۱٫۳۱۰٫۰۳٥  ۷۲٤٫٦۲۸  ۷٫۸۳٤٫۸۰٥  ۳۱۹٫۷۹۷ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في
            

 ۱٫۸۰۹٫۹۸۷  ۲٥٤٫٤٥۸  ۱۳۸٫۰٦۷  ۲٫۷۰۱  ۱٫٤۱٤٫۷٦۱  - إطفاء خالل السنة
 ۳۳۲٫۲۳٥  -  -  -  -  ۳۳۲٫۲۳٥ في القیمة خالل السنة انخفاض

 )۱٫٤٤٥(  )۱٫٤٤٥(  -  -  -  - استبعادات
 ۱۱  ۱۱  -  -  -  - إعادة تصنیف

 )٦۷۹٫۷۹۷(  )۱۰۱٫۷۸۹(  )۸۳٫٥۱٦(  )٦۹٫۳۰٦(  )۳۹۳٫۹٥۸(  )۳۱٫۲۲۸( صرف ت سعرتعدیال

 ۱۳٫۲٦٦٫٦۸۲  ۱٫۷٦۷٫٦٦۱  ۱٫۳٦٤٫٥۸٦  ٦٥۸٫۰۲۳  ۸٫۸٥٥٫٦۰۸  ٦۲۰٫۸۰٤ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ في
            

            القیمة الدفتریة
 ۳۰٫۱۳۹٫۹۰٦  ۹۰٦٫۸٦۸  ۱٫۲۸۸٫۱۰۱  -  ۱۸٫٤۸٤٫٥۱۸  ۹٫٤٦۰٫٤۱۹ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

 ۳۳٫٥۲٤٫۲۰۸  ۹٥۹٫۳۳۸  ۱٫٥٦٦٫۹۳۷  ۲٫۷۰۱  ۲۰٫٤٥۹٫٥٤۰  ۱۰٫٥۳٥٫٦۹۲ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۳ 

 شھرة (تابع)موجودات غیر ملموسة و ۱۳

 الشھرة قیمة اختبار انخفاض )۱(
المقتناة من خالل تجمیع أعمال تم تخصیصھا على وحدات منتجة للنقد فردیة بغرض اختبار انخفاض القیمة الشھرة 

 على النحو التالي:
 القیمة الدفتریة  القیمة الدفتریة 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

Ooredoo، ٥۸۳٫٥۸۹  ٥٦۳٫٥٤۹ الكویت 
Ooredoo، ۲٫۱۹۷٫٤۸۳  ۲٫۱۲۲٫۰۲۳ الجزائر 
Ooredoo ۳٫۷۲۱٫۰۰۸  ۳٫۲۰۹٫۸٦۹ تونس 

 Ooredoo ۳٫۱٦۰٫۱۰۳  ۳٫٥۲۲٫٤۹٦ أندوسات
 ۳٥۳٫٤۰۸  ۳٥۳٫٤۰۸ العراق ،سیل آسیا

 ۱٥۷٫۷۰۸  ٥۱٫٤٦۷ أخرى

 ۹٫٤٦۰٫٤۱۹  ۱۰٫٥۳٥٫٦۹۲ 

. المبلغ القابل لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد تم ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱تم اختبار مدى انخفاض قیمة الشھرة كما في 
 تحدیده استنادا إلى القیمة قید االستخدام باستخدام توقعات التدفقات من جانب اإلدارة والتي تغطي فترة عشرة سنوات. 

 حتساب القیمة قید االستخداماالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في عملیات ا

 االفتراضات الرئیسیة
االفتراضات األساسیة المستخدمة في التوقعات تتعلق بعدد المشتركین وإیراد التجوال ومتوسط اإلیراد من كل مستخدم 
وتكالیف التشغیل والنفقات الرأسمالیة والعائدات قبل الفائدة والضرائب واإلھالك واإلطفاء. یتم تأویل االفتراضات 

اإلدارة لالتجاھات المستقبلیة واألداء وھي تأخذ في االعتبار التحسینات استنادا إلى الخبرة التاریخیة وأفضل تقدیرات 
 على الكفاءة المتوقعة على مدى فترة التوقع. 

 معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدیر اإلدارة المخاطر المحددة لكل وحدة. تستند معدالت الخصم على طریقة متوسط التكلفة 

جة للنقد. عند تحدید معدالت الخصم المناسبة لكل وحدة یتم األخذ في االعتبار المرجحة لرأس المال لكل وحدة منت
 العائد على سند خزینة أمریكي مدتھ عشر سنوات وعوامل المخاطر المحددة لكل بلد. 

 تقدیرات القیمة النھائیة لمعدالت النمو 
رات اإلدارة نمو طویل األجل على أفضل تقدیللفترات التي تتجاوز تلك الفترة والتي تغطیھا التوقعات تستند معدالت ال

 لمعدالت النمو ذات الصلة بمجال االتصاالت في بلد معین. 

 معدل نمو العائدات قبل الفائدة والضرائب واإلھالك واإلطفاء الموضوع بالموازنة
الموضوعة بالموازنة على توقعات حصیلة أحداث مستقبلیة  العائدات قبل الفائدة والضرائب واإلھالك واإلطفاءتستند 

باألخذ في االعتبار الخبرة السابقة، معدلة بنمو اإلیراد المتوقع. یتم توقع نمو اإلیراد متوسط مستویات النمو التي تمت 
 مالحظتھا خالل السنوات السابقة والمشتركین المقدرین ومعدل نمو السعر للفترة المتوقعة.

 الرأسمالیة الموضوعة بالموازنةالنفقات 
توقعات التدفقات النقدیة للنفقات الرأسمالیة الموضوعة بالموازنة تستند إلى الخبرة السابقة وھي تتضمن النفقات 
الرأسمالیة المستمرة المطلوبة لالستمرار في تشغیل الشبكات في األسواق الصاعدة وتوفیر منتجات وخدمات صوت 

بمتطلبات التغطیة السكانیة لبعض التراخیص التي تملكھا المجموعة. تتضمن النفقات  وبیانات مطورة والوفاء
 الرأسمالیة التدفقات النقدیة الخارجة لشراء العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة األخرى.
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 موجودات غیر ملموسة وشھرة (تابع) ۱۳
 (تابع) الشھرة قیمة اختبار انخفاض )۱( 

 (تابع) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في عملیات احتساب القیمة قید االستخدام

 (معبر عنھا كنسبة مئویة) 
 معدل نمو القیمة النھائیة  معدل الخصم 

 ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥ الوحدات المنتجة للنقد
        

Ooredoo، ۲٫۷٥  %۲٫۷٥  %۹٫۰  %۹٫٤ الكویت% 
Ooredoo، ۲٫۷٥  %۲٫۷٥  %۱۰٫٥  %۱۱٫۲ الجزائر% 
Ooredoo ۲٫۷٥  %۲٫۷٥  %۱۱٫۱  %۱۰٫۸ تونس% 

 %۲٫۷٥  %۲٫۷٥  %Ooredoo ۱۱٫۷%  ۱۱٫٦، أندوسات
 %۲٫۷٥  %۲٫۷٥  %۱٦٫٤  %۱٦٫٤ العراق ،سیل آسیا

Ooredoo ۲٫۷٥  %٤٫۰۰  %۱٥٫۸  %۱٦٫۱ میانمار% 
على معدل الخصم على القیمة العادلة للوحدات المنتجة تدرس اإلدارة جمیع التغیرات التي قد تتسبب فیھا التغیرات 

 للنقد التالیة. في حالة زیادة معدل الخصم بالنسب المذكورة أدناه سیتساوى المبلغ القابل لالسترداد مع القیمة الدفتریة:
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
    

Ooredoo، ۰٫۹  %۰٫۷ الكویت% 
Ooredoo، ۹٫۳  %۷٫۰ الجزائر% 
 Ooredoo ۳٫۸%  ۲٫۳%أندوسات، 

 %۱٤٫۲  %٤٫۸ العراق ،سیل آسیا
Ooredoo ٤٫۷  %۱٫۲ میانمار% 

 خسارة انخفاض قیمة الشھرة والموجودات األخرى )۲(
 ۲۰۱٤  ۲۰۱٥ إیضاح 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  
     

 -  ۳۳۲٫۲۳٥ (أ)، (ب) قیمة الشھرة انخفاضخسارة 
 ۲٥٫۹٦۳  ۸٥۱  الموجودات األخرىانخفاض قیمة خسارة 

  ۳۳۳٫۰۸٦  ۲٥٫۹٦۳ 

الماضیة مما  اإلیراد والھوامش خالل السنوات ) انخفض"الوحدات المنتجة للنقد"(تونس  Ooredooفي حالة  )أ(
أكثر حساسیة لخسارة االنخفاض في القیمة. تواجھ الوحدات لالستثمار أدى إلى جعل المبلغ القابل لالسترداد 

لغ المقدر القابل خضع المب. ةوعدم استقرار في البیئة االقتصادیة والسیاسیة في الدولالمنتجة للنقد تحدیات منافسة 
لالسترداد على أساس حسابات القیمة المستخدمة إلى حساسیات لبعض االفتراضات األساسیة نظرا النخفاض 

ة مثل زیاد األداء التاریخي مقابل الموازنات. قد یؤدي حدوث تغیر معقول ومحتمل في افتراضین أساسیین
المدرجة في  العائدات قبل الفائدة والضرائب واإلھالك واإلطفاءھامش و اإلیرادات المدرجة في المیزانیة 

 المیزانیة إلى أن تتخطى القیمة الدفتریة القیمة المقدرة القابلة لالسترداد.

لایر قطري في ھذه البیانات ألف  ۲۲۷٫۳٦۰بناء على الحساسیات المذكورة أعاله، تم تسجیل انخفاض قیمة بمبلغ 
 المالیة الموحدة. تم تخصیص خسارة انخفاض القیمة ھذه بالكامل للشھرة.

 قد یؤدي حدوث مزید من الحركات العكسیة في االفتراضات األساسیة إلى انخفاض قیمة إضافي على النحو التالي:
 ۲۰۱٤  ۲۰۱٥ الحركة % 

 
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر 

 قطري
 -  )۳۳٫۳٦۷( %۰٫٥ - اإلیرادات المدرجة في المیزانیةزیادة 

 العائدات قبل الفائدة والضرائب واإلھالك واإلطفاء ھوامش
 -  )۷۲٫۷۲۷( %۰٫٥ - المدرجة في المیزانیة
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 موجودات غیر ملموسة وشھرة (تابع) ۱۳
 (تابع) خسارة انخفاض قیمة الشھرة والموجودات األخرى )۲(

 األمني لوضعا بسبب التاریخي األداء مع المقارنةب") فانوس("لیمتد  تیلكوم میدیا التابعة، الشركات إحدى دخلانخفض  (ب)
 حسابات أساس على للعمل المقدرة لالسترداد القابلة لقیمةا للشھرة الدفتریة القیمةفي تجاوز  ھذا تسبب وقد. العراق في

 المالیة البیانات ھذه في قطري لایرألف  ۱۰٤٫۸۷٥بمبلغ  قیمة نخفاضا تسجیل یتم وبالتالي،. المستخدمة القیمة
 .للشھرة بالكاملھذه  القیمة انخفاض خسارة ھذه تخصیص تم .الموحدة

لتقدیم سنة  ۱٥میانمار لیمتد، ترخیصا لمدة  Ooredooتم منح إحدى الشركات التابعة للمجموعة،  ،۲۰۱٤ سنة في )۳(
خدمات االتصاالت على نطاق البلد وترخیص الطیف المصاحب لھ من قبل إدارة البرید واالتصاالت بوزارة 

التكلفة  غیر الملموسة. تتضمن اإلضافات إلى الموجودات ۲۰۱٤فبرایر  ٥المعلومات والتقنیة بمیانمار وذلك بدءا من 
 الكاملة لرسوم الترخیص.

 استثمارات عقاریة ۱٤
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 

    التكلفة
 ۱۰٥٫۰۱۸  ۱۰٥٫۰۱۸ ینایر ۱في 
 ۱۰٥٫۰۱۸  ۱۰٥٫۰۱۸ دیسمبر ۳۱في 

    
    اإلھالك المتراكم

 ٤٤٫٦٥٥  ٤۹٫۹۰٦ ینایر  ۱في 
 ٥٫۲٥۱  ٥٫۲٥۱ مكون خالل السنة

 ٤۹٫۹۰٦  ٥٥٫۱٥۷ دیسمبر ۳۱في 
    

    القیمة الدفتریة
 ٥٥٫۱۱۲  ٤۹٫۸٦۱ دیسمبر  ۳۱في 

تشتمل االستثمارات العقاریة على حصة من مبنى المركز الرئیسي للمجموعة مؤجرة لطرف خارجي. حسب التقییم 
ألف لایر قطري  ٦۳٫۰۰۰بمبلغ فإن القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة من جانب مقیمین خارجیین الذي تم إجراؤه 

 .۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱مقاربة للقیمة الدفتریة كما في ) ۲۰۱٤ألف لایر قطري في سنة  ٦۳٫۰۰۰(
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 استثمارات في شركات زمیلة ومشروع مشترك ۱٥
 :ومشاریع مشتركة للمجموعة االستثمارات التالیة في شركات زمیلة

الشركات الزمیلة / 
 المشاریع المشتركة

 الملكیة الفعلیة بلد التسجیل األساسيالنشاط 

   ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
نافلینك إنك، دیلوار 

 كوربوریشن
مزود خدمة منظم لتقدیم حلول التكنولوجیا في 

 سوق بیانات المؤسسات 
الوالیات المتحدة 

 األمریكیة
۳۸%  ۳۸% 

آسیا موبایل ھولدنج بي تي 
 إي المحدودة

 %۲٥  %۲٥ سنغافورة شركة قابضة

ملتي میدیا آسیا بي تي 
 إندونیسیا

 %۱۷  %۱۷ إندونیسیا خدمات اتصاالت عبر األقمار

لیبرتي تیلكومز ھولدنجز 
 انك

 %٤۰  - الفلبین خدمات اتصاالت

 %۲۰  %۲۰ قطر خدمات تقنیة معلومات میزة كیو اس تي بي
 –بي تي سیترا باكتي 

 إندونیسیا
 %۹  %۹ إندونیسیا شھادات واختبارات المنتجات

 %۲۰  %۲۰ جزر كیمان شركة قابضة تایتان بولز ھولدینجز لیمتد
آسیا إنترنت ھولدنج إس 

 أي آر إل
 %٥۰  %٥۰ لوكسمبورغ شركة قابضة

 %٥۰  %٥۰ قطر خدمات اتصاالت واستثمار صدیم تلیكوم

 :والمشاریع المشتركة الجدول التالي المعلومات المالیة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلةیلخص 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 
كز بیان المروالمشاریع المشتركة من  شركات الزمیلةفي الحصة المجموعة 

 المالي:
   

 ۱٫۱۳۱٫٥۳۲  ۹٤۰٫۹٤۲ الموجودات المتداولة
 ۲٫۸۷٦٫۰۱۷  ۲٫٤۷٦٫۱٦٥ الموجودات غیر المتداولة

 )۱٫۰۳۲٫٤٤۲(  )۸۱۱٫۲۰۸( المطلوبات المتداولة
 )۱٫۷۳۰٫۱۸٦(  )۱٫٥۷۷٫٦۹٦( المطلوبات غیر المتداولة

 ۱٫۲٤٤٫۹۲۱  ۱٫۰۲۸٫۱۹۷ صافي الموجودات
 ۱٫۳٥۹٫٤٤٦  ۱٫۲٦۸٫۲۲٤ الشھرة

 ۲٫٦۰٤٫۳٦۷  ۲٫۲۹٦٫٤۲۱ القیمة الدفتریة لالستثمار

    :والمشاریع المشتركة حصة المجموعة من إیرادات ونتائج الشركات الزمیلة
 ۱٫۸٦٥٫۸۰٥  ۱٫۷۷۷٫۷٥۸ اإلیرادات

 ۸۹٫۰۹۸  ۱٤٫٦۷۷ بالصافي من الضریبة - النتائجحصة 
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٤۷ 

 استثمارات في شركات زمیلة ومشروع مشترك (تابع) ۱٥
خالل السنة قامت اإلدارة بإجراء اختبار النخفاض القیمة واستنادا إلى المعلومات المتوفرة حالیا فإنھ لیس ھناك دلیل 

 .والمشاریع المشتركة قیمة االستثمارات في الشركات الزمیلةعلى انخفاض 

 شركة إلى") لیبرتي(" انك ھولدنجز تیلكومز لیبرتي في بالكامل حصتھا بیع ۲۰۱٥ یولیو ۱٦ في المجموعة أعلنت
 تم التيو لیبرتي شركة في الرئیسیین المساھمین أحد )"میغیل سان"( میغیل سان لمؤسسة تابعة شركة إنك، فیجا

 .۲۰۱٥ یونیو ۳۰ في كما للبیع بھ محتفظ متداول غیر كأصل تصنیفھا

 مستحقة وُسلف معینة قروض على تعدیالت إدخال عقب. ۲۰۱٥ سبتمبر ۲ في لیبرتي استبعاد استكمال تم وبالتالي،
 للبیع، بھ ظمحتف متداول غیر أصل إلى تصنیفھا بتاریخ الموجودات صافي االعتبار في األخذ ومع لیبرتي، من مسبقا

 .لیبرتي استبعاد عن قطري لایر ألف ۲۲۸٫۰۷٤ ربح بصافي االعتراف تم

) في ۲۰۱٤ألف لایر قطري في  ۲۳۲٫٥۹۳ألف لایر قطري ( ۳۰۱٫٦۸٥قامت الشركة خالل السنة باستثمار مبلغ 
ونیة. لكترآسیا إنترنت ھولدنج وھي مشروع مشترك مع روكیت إنترنت لتمویل مشاریع جدیدة في مجال التجارة اإل

ألف لایر قطري إضافیة في المستقبل كما تم اعتبار ھذا المبلغ  ۲۱٦٫٤٥۲كما ارتبطت المجموعة أیضا باستثمار مبلغ 
كمقابل محتمل وتم تسجیلھ كجزء من تكالیف االستثمار. تم إدراج الحصة من صافي موجودات المشروع المشترك 

ألف لایر قطري ضمن القیمة  ۲۱٥٫۸٦۷دة. تم إدراج شھرة بمبلغ بعد ھذا االستثمار في البیانات المالیة الموح
 الدفتریة. 

 متاحة للبیعاستثمارات  ۱٦
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 
    

 ۱۳٫۲۷۸  ۱۷٫۸٤٦ استثمارات أسھم متداولة 
 ٦٥۸٫۱۷۲  ۷۲٤٫۷۹۱ استثمارات أسھم غیر متداولة 

 ۹٥٥٫٦۹٦  ٤٫٥٥۹ استثمارات في صنادیق 

 ۷٤۷٫۱۹٦  ۱٫٦۲۷٫۱٤٦ 

 ۳٦٫۸٦۷ألف لایر قطري  ( ۳٥٫٥۰٤ بمبلغأدرجت بعض استثمارات األسھم غیر المتداولة  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ي ف
نظراً لعدم توفر أسعار سوقیة متداولة في القیمة خسارة االنخفاض  ا) بالتكلفة ناقص۲۰۱٤في سنة ألف لایر قطري 

 لقیاس قیمتھا العادلة. ى موثوق بھاأو طریقة أخر

) ۲۰۱٤في سنة ألف لایر قطري  ۱٫۳٤٦ألف لایر قطري ( ۸٥۱ المجموعة خالل السنة خسارة انخفاض بمبلغ سجلت
نخفاض ااإلدارة أنھ بناء على المعلومات المتوفرة حالیاً ال یوجد دلیل على  ترىالمتاحة للبیع. االستثمارات على بعض 

 تاحة للبیع.الماالستثمارات آخر في قیمة 

 أخرى متداولة غیر موجودات ۱۷
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۲٦۳٫۰۰۰  ۲٦٥٫۸۲۱ مقدماً  مدفوع إیجار
 ۳۹۸٫٤٤۰  ۲۹۰٫٥۰۷  األجل طویلةمدینة أخرى  ذمم

 ۸۹٫۱۸٦  ۱۰۸٫۷۸۷  أخرى
 ٦٦٥٫۱۱٥  ۷٥۰٫٦۲٦ 
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 الدخل ضریبة ۱۸
 الدخل ریبةض لمصروفات الرئیسیة المكونات .التابعة الشركاتمبالغ الضریبة التي تعترف بھا  الدخل ضریبة تمثل

 : ھي ۲۰۱٤و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ في المنتھیتین للسنتین
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    :الحالیة الدخل ضریبة
 ٥٤۱٫۲۹۱  ۳۳۹٫۱۹۷ الحالیة الدخل ضریبة مصروفات

 ۱٦٥٫٦٥۹  ۲۱۹٫٤۱۹ سابقة سنواتعن  الدخل بضریبة تتعلق تعدیالت
    

    :المؤجلة الدخل ضریبة
 )۱۰۸٫۱٥٤(  )۲۲۷٫۱٥۰( المؤقتة الفروقة بنشوء وعكس تعلقم

 ٥۹۸٫۷۹٦  ۳۳۱٫٤٦٦ الموحد ربح أو الخسارةال بیان في المدرجة الدخل ضریبة

لخاضعة ا التابعة الشركات على المطبقة الضریبة معدالت تتراوح. قطر دولة في الدخل لضریبة الشركةال تخضع 
 لتعدی تم للسنة، الضریبیة النتائج تحدید لغرض). ۲۰۱٤في عام  %۳٥ إلى %۱۰( %۳٥ إلى %۱۰ من للضریبة

مسموح  راداتوإی مصروفات بنود الضریبیة لألغراض التعدیل یشمل. الضریبیة لألغراض للشركات المحاسبي الربح
 . بھ بموجب القوانین الضریبیة للشركات التابعة ذات الصلة

 كل لھا خضعت التي الضریبیة للسلطاتالموجودة  والممارسات واللوائح للقوانین الحالي الفھم لىإ التعدیالت تستند
 بین قارنةم تقدیم عملیاً  لیس مختلفة، ضریبة ولوائح لسلطات تخضع المجموعة عملیات أن إلى بالنظر. تابعة شركة

 البنود مقارنةال تشمل لذلك نتیجة. المفعول الساریة الضریبیة المعدالت تفاصیل مع والضریبیة المحاسبیة األرباح
 :ضریبیةتسویة تم عرض فیما یلي  .قابلة للتحدیدال الرئیسیة

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۳٫۰۸۰٫٤٥۸  ۲٫٦۲٤٫۹٤۹ الضریبة قبل الربح
 )۱٫۷٦٦٫۳٥٤(  )۱٫۷۱٥٫۸٦٤( شركاتالعلى  دخلال لضریبة الخاضعة غیر التابعة وشركاتھااألم  الشركةربح 

 ۱٫۳۱٤٫۱۰٤  ۹۰۹٫۰۸٥ تالشركاعلى  دخلال لضریبة الخاضعة التابعةالشركة األم وشركاتھا  ربح
    :/ (یخصم) یضاف

 ٥٤۳٫۰۹۱  ۲۷۷٫۷٦۷ أخرى مؤقتة وفروق الدفع مستحقة ومبالغ مخصصات
 ٦۸٦٫۷٥۷  ٥۸۸٫۸۷٤ الشركات دخل لضریبة خاضعة غیر وإیرادات مصروفات

 ۲٦۹٫۷۰۱  ٤٤٥٫۲۸٦ إھالك، بالصافي من المحاسبة والضرائب
 -  )٥٤٫٤۳۷( خسائر ضرائب غیر مستخدمة مرحلة

لى ع دخلال لضریبة الخاضعة والزمیلة التابعة للشركات الضریبي الربح
 ۲٫۸۱۳٫٦٥۳  ۲٫۱٦٦٫٥۷٥ الشركات

في  %۱۹( %۱٦ بنسبة الساري الدخل ضریبة بمعدل الحالیة الدخل ضریبة
 ٥٤۱٫۲۹۱  ۳۳۹٫۱۹۷ )۲۰۱٤سنة 
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 (تابع) الدخل ضریبة ۱۸
 الموحدالربح أو الخسارة بیان   بیان المركز المالي الموحد 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
        
 ٤۸٫۰۳۹  ۲۲٥٫۲٥۸  )۳٤٦٫۲٤۳(  )۱۰٥٫۲۲۹( ھالك معجل ألغراض الضریبةإ

المتاحة للخصم مقابل  ةالخسار
 )٦٫٤٥۲(  )۱٫۳۱۳(  ٥۰٫٥۹۲  ٤٤٫٤۷۸ یبة المستقبلیة ضرالإیرادات 

مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع 
 ۳۸٫۳۰۷  )۲۱٫۸٤۲(  ۹۰٫۰۲۲  ٦۳٫۷٥۰ وفروق مؤقتة أخرى

 عرس توزیعنشوء ضریبة مؤجلة عند 
 ۲۸٫۲٦۰  ۲٥٫۰٤۷  )٤۸۹٫۹۸۱(  )٤۱٥٫۳۹۱( الشراء

التزام ضریبي مؤجل/ صافي 
 ۱۰۸٫۱٥٤  ۲۲۷٫۱٥۰  )٦۹٥٫٦۱۰(  )٤۱۲٫۳۹۲( مصروف (إیراد) ضریبة مؤجلة

 :الموحد المالي المركز بیان في كالتالي تظھر
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٥۹٫۸۸٤  ٥٤٫٥٦۱ المؤجلة الضریبة موجودات
 )۷٥٥٫٤۹٤(  )٤٦٦٫۹٥۳( المؤجلة الضریبة مطلوبات

 )٤۱۲٫۳۹۲(  )٦۹٥٫٦۱۰( 

 صافيبال - المؤجلة الضریبة مطلوبات حركة
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۸۲۸٫٥۱۳  ٦۹٥٫٦۱۰ ینایر ۱ في
 )۱۰۸٫۱٥٤(  )۲۲۷٫۱٥۰( السنة خالل الضریبة إیرادات
 )۱۳٫۱۳۱(  ۱۲٫۹۰۹ على الدخل الشامل اآلخر ضریبة
 )۱۱٫٦۱۸(  )٦۸٫۹۷۷( العمالت صرف فروق تعدیل

 ٦۹٥٫٦۱۰  ٤۱۲٫۳۹۲ دیسمبر ۳۱ في

 موجودات ضریبیة مؤجلة غیر معترف بھا
 ۱۳۹٫٦۱۹( ألف لایر قطري ۱۲٥٫٥۹۷ لم یتم االعتراف بموجودات ضریبة مؤجلة تبلغ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
ألف لایر قطري  ۳۹۸٫۹۱۱ألف لایر قطري ( ۳۸۰٫٥۹۸ ) عن فروق مؤقتة بمبلغ۲۰۱٤لایر قطري في عام  ألف

تابعة ألن الشركات التابعة لم تتمكن من إجراء تخمین بقدر معقول  ات) متعلق باستثمارات في شرك۲۰۱٤في عام 
 ضع للضریبة كافي السترداد األصل في المستقبل القریب.من الیقین عن إمكانیة توفر ربح خا

 المخزون ۱۹
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۲۸۸٫٤۲۱  ۳٤۸٫٥۲۷ المشتركین معدات
 ۳۳۷٫۰٥۳  ۲۸٥٫٦۷۹ أخرى معدات
 ۸۳٫۷٦۱  ۱۰۸٫۰۰٥ إرسال ومعدات كابالت

 ۷٤۲٫۲۱۱  ۷۰۹٫۲۳٥ 
 )٤۲٫٥٦٥(  )٤٥٫۱٤۲( الحركة وبطیئة قدیمةال لبضاعةا مخصص :اناقص

 ٦۹۷٫۰٦۹  ٦٦٦٫٦۷۰ 
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 المخزون (تابع) ۱۹
 ۲٫۰۳۸٫۰۲۸ تحت المصروفات التشغیلیة وقد بلغتویتم إدراجھا  كمصاریف المستھلكة البضاعةیتم االعتراف ب

 ). ۲۰۱٤ألف لایر قطري في سنة  ۲٫۲۰۹٫۱۸۲ألف لایر قطري (
 :یلي امك الحركة وبطیئة مةیدقال البضاعة مخصص في الحركةكانت 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۳۹٫۰۹۲  ٤۲٫٥٦٥ ینایر ۱ في
 ٤٫۸۷۹  ٤٫۷۷٤  لسنةا لالمكون خال المخصص

 )۸٦٥(  )۱٫۰۷۸( مشطوبة مبالغ
 )٥٤۱(  )۱٫۱۱۹( العمالت صرف تعدیالت

 ٤۲٫٥٦٥  ٤٥٫۱٤۲ دیسمبر  ۳۱في 

 ةمدینأخرى وذمم تجاریة  ۲۰
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۲٫٤۲۸٫۱۸٤  ۲٫۷۳۳٫۹٦٤ بالصافي من انخفاض القیمة -ة مدینة تجاریذمم 
 ۳٫۸۲۹٫۱۷۱  ۳٫٦٦۲٫٥۳۸ مقدماً  مدفوعة ومبالغ آخرون مدینون
 ۳٤۷٫۲۳۷  ٦٦۱٫۳۹۲ فواتیر بھا تصدر لم مشتركین خدمات

 ۹۰٥٫۷٦۲  ٥۳۷٫٤٥۱ بالصافي – عالمیة نقل مؤسسات من مستحقة مبالغ
 ۷۲٫۰۸۰  ۲٫٦۹۰  مشتقات لعقودموجبة  عادلة قیمة

 ۸۸٥  ۳۱۳  التقاعد لصندوق مقدماً  مدفوعة مبالغ صافي

 ۷٫٥۹۸٫۳٤۸  ۷٫٥۸۳٫۳۱۹ 

لایر ألف  ۹۸۲٫٦۸۳ألف لایر قطري ( ۱٫۰٦۸٫۷٦٥ بمبلغ الذمم التجاریة المدینة قیمة انخفضتدیسمبر  ۳۱ في كما
 .كاملبال مخصص لھا وأحتسب) ۲۰۱٤ سنةفي قطري 

 :یلي امك نةالمدیقیمة الذمم التجاریة  انخفاض مخصص في الحركة كانت

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۹۱۲٫٤٤۳  ۹۸۲٫٦۸۳ ینایر ۱ في
 ۱۸۱٫٤٥۱  ۱۷٦٫۲٦٤  للسنة المخصص

 )۸۳٫٦۷۰(  )۳۰٫۷٥۷( مشطوبة مبالغ
 -  )۱٦٫۱۷۲( مبالغ مستردة

 )۲۷٫٥٤۱(  )٤۳٫۲٥۳( العمالت لصرف تعدیالت

 ۹۸۲٫٦۸۳  ۱٫۰٦۸٫۷٦٥ دیسمبر ۳۱ في
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 (تابع) ةمدینأخرى ذمم تجاریة و ۲۰
 كالتالي: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱التي لم تنخفض قیمتھا كما في  ةالمدینالذمم التجاریة إن أعمار 

 القیمةمتأخرة في السداد غیر منخفضة      

  اإلجمالي 

غیر متأخرة 
أو منخفضة 

  القیمة
 ۳۰أقل من 

 یوم

 
۳۰ – ٦۰ 
  یوم

٦۰ – ۹۰ 
  یوم

 ۹۰أكثر من 
 یوم

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

            
۲۰۱٥ ۲٫۷۳۳٫۹٦٤  ۱٫۰۳۹٫۹۸۱  ٤۰۲٫۹۸٦  ۲٤٦٫۱۰٦  ۱٦۷٫٤۸۳  ۸۷۷٫٤۰۸ 

۲۰۱٤ ۲٫٤۲۸٫۱۸٤  ۸٦۹٫۹۱٥  ۳٤۷٫۷۹۱  ۲٦۰٫۷٤٥  ۱٥۸٫٦۹۰  ۷۹۱٫۰٤۳ 
            

لمجموعة بالكامل. ال تقوم ا إلدارة، یتوقع أن تسترد الذمم المدینة غیر المنخفضة القیمةلسابقة لدى اخبرة االبناء على 
 .بدون ضمانات نیوبالتالي فإن معظم المدین المدینونعادة بطلب أیة ضمانات مقابل 

 النقد وما یعادلھ ۲۱
 :التالیة على البنود الموحد النقدیة التدفقات بیان في لمدرجأرصدة النقد وما یعادلھ اشتمل ت
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاح 
     

 ۱۷٫٤۳۷٫٤۲٦  ۱۸٫۱٥۸٫۱۸۰ )۲(،)۱( أرصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق
     ناقصا:

 )۱۲۱٫۹٦۳(  )۱۲۰٫۱۱۲(  ودائع مقیدة االستخدام

 ۱۷٫۳۱٥٫٤٦۳  ۱۸٫۰۳۸٫۰٦۸  دیسمبر ۳۱ فيحسب بیان التدفقات النقدیة الموحد  النقد وما یعادلھ
ألف  ٦٫٦۳۷٫٥٤۷ بقیمة أشھر ثالثة بعد تستحق ثابتة ودائع ما یعادلھو والنقد البنوك لدى األرصدة تتضمن )۱(

 الودائع ھذهیمكن تحویل  ھأنب المجموعة تعتقد). ۲۰۱٤ألف لایر قطري في سنة  ٦٫۳۱۱٫۰۱۷لایر قطري (
 .األجل قصیرة بالتزامات للوفاء بھایتم االحتفاظ  حیث نقد إلى فوراً  الثابتة

 للنقد یةالفور المجموعة احتیاجات على اعتماداً  مختلفة زمنیة لفترات البنوك لدى األجل قصیرة ودائعال دعتو )۲(
 إلى %۰٫۲٥(مقابل ما بین  %۱۰٫٥۰إلى  %۰٫۳٥ما بین  األجل قصیرة لودائععلى ا ةائدربح فوت

 ).۲۰۱٤ سنةفي  ۱۱٫٥۰%
 المال رأس ۲۲
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 
عدد األسھم 

  ألف لایر قطري  (باأللف)
عدد األسھم 

 لایر قطري ألف  (باأللف)
        بھ المصرح

        للسھم قطري لایر ۱۰ بقیمة عادیة أسھم
 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰ دیسمبر  ۳۱ینایر /  ۱في 

        بالكامل والمدفوع المصدر
        للسھم قطري لایر ۱۰ بقیمة عادیة أسھم
 ۳٫۲۰۳٫۲۰۰  ۳۲۰٫۳۲۰  ۳٫۲۰۳٫۲۰۰  ۳۲۰٫۳۲۰ دیسمبر  ۳۱ینایر /  ۱في 
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٥۲ 

 اتاالحتیاطی ۲۳
 القانونياالحتیاطي  (أ)

 أرباح من %۱۰ تحویل یجب للشركة األساسي والنظام ۲۰۱٥ لسنة ۱۱ رقم القطري التجاریة الشركات لقانون وفقاً 
 ۲۰۰۸خالل سنة . المصدر المال رأس من %٥۰ إلى االحتیاطي یصل حتى القانوني االحتیاطي إلى لسنةلشركة لا

 إلىالناجمة عن حقوق اإلصدار  األسھمإصدار  عالوة صافي ویمثل قطري لایر ألف ٥٫٤۹٤٫۱۳۷ مبلغ تحویل تم
إصدار  عالوة صافي ویمثل قطري لایر ألف ٥٫۹٤۰٫۱٤٥ مبلغ تحویل تم ۲۰۱۲خالل سنة  .القانوني االحتیاطي

 .القانوني االحتیاطي إلىالناجمة عن حقوق اإلصدار  األسھم

 ألساسيا والنظام التجاریة الشركات قانون في علیھا المنصوص الحاالت في إال للتوزیع قابل غیر االحتیاطي ھذا إن
  .للشركة

 احتیاطي القیمة العادلة (ب)
یشتمل احتیاطي القیمة العادلة على صافي التغیر التراكمي في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع والجزء الفعال 

 من تحوطات التدفقات النقدیة المؤھلة.
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 الف لایر قطري  الف لایر قطري 
    

 ۸۸۱٫۱۰۳  ٤۳٤٫۸۹٤ للبیع المتاحة لالستثمارات العادلة القیمة احتیاطي
 ۱۱٫٤٥۹  ۱۳٫۲۹۰ احتیاطي التحوط للتدفق النقدي

 ٤٤۸٫۱۸٤  ۸۹۲٫٥٦۲ 

 موظفینالمنافع احتیاطي  )(ج
"منافع الموظفین". تشتمل  ۱۹المحاسبة الدولي المعدل رقم منافع الموظفین بسبب تبني معیار احتیاطي تم تكوین ی

 منافع الموظفین على المكاسب / (الخسائر) االكتواریة المتعلقة بخطط المنافع المحددة.
 أجنبیة احتیاطي تحویل عمالت )د(

 من وكذلك األجنبیة، للعملیات المالیة البیاناتتحویل  عن الناشئة الفروق جمیععلى  العمالت یشمل احتیاطي تحویل
 .أجنبیة عملیات في المجموعة استثمارصافي  تحوط التي تحویل االلتزامات

 احتیاطیات قانونیة أخرى )ھـ(
وفقا للوائح الخاصة بمختلف الشركات التابعة یجب تحویل حصة من أرباحھا السنویة إلى احتیاطي قانوني غیر قابل 

 للتوزیع.
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 خراآل الشامل الدخل مكونات ۲٤
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

    للبیع المتاحة االستثمارات
 ۲۰۷٫٥۰۰  )۱۷٫٥۳۰( السنة خالل ناشئ ربح

 )٦۸۷٫۸۹۰(  )٤۳۰٫٥۹٥( للربح أو الخسارة  تصنیف إعادة
 ۱٫۳٤٦  - انخفاض قیمة عن خسارة محول للربح أو ال

 )٤٤۸٫۱۲٤(  )٥۷۹٫۰٤٤( 
    

    النقدي التدفق تحوطات
 )۳٦۱(  )۲۸۱( السنة خالل ةاشئخسارة ن

 ٤۳  ٦۷ أثر ضریبة الدخل المؤجلة

 )۲۱٤(  )۳۱۸( 
    

    احتیاطي منافع الموظفین
 )٥٤٫۳٥٤(  ٥۱٫۸۹٤ صافي التغیر في احتیاطي منافع الموظفین

 ۱۳٫۰۸۸  )۱۲٫۹۷٦( أثر ضریبة الدخل المؤجلة

 ۳۸٫۹۱۸  )٤۱٫۲٦٦( 
    

    المشتركوالمشروع  الزمیلة الشركات
 ۱٫۳٥۲  ۱٫۹۲۲ التغیرات في القیمة العادلة من حصة

 -  )۳٫۸٥٤( حصة من صافي الحركة في احتیاطي منافع التوظیف
 )۱٫۹۳۲(  ۱٫۳٥۲ 
    

    العمالت تحویل احتیاطي
 )۱٫۹۹٥٫۰۷۰(  )۲٫٤۳٤٫۱٥۸( عملیات أجنبیة - األجنبیة العمالت تحویل عند صرف فروق

 ۸٫۸۲٥  )٦٫٦۰۲( فروق صرف عمالت أجنبیة محولة إلى الربح أو الخسارة 

 )۲٫٤٤۰٫۷٦۰(  )۱٫۹۸٦٫۲٤٥( 

 )۲٫٥۰٥٫٥۲۱(  )۲٫۸٥۲٫۱۱۳( ةبیالضربالصافي من  - للسنة آخر شامل دخل
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 تسھیالتو قروض ۲٥

 :التالي منالموحد  المالي المركز بیان فيتسھیالت وال القروض تتكون
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

    مطلوبات غیر متداولة
 ٥٥۳٫۷۲۳  ۱٫۲۳۷٫۸٥٥ قرض مضمون

 ۹٫۱۱۷٫٤٦٥  ۱۲٫۰٥۹٫۳٥۹ قرض بدون ضمان
 ٤٫۷٤٥٫۸۰۹  ٤٫۸۰۳٫۳۸٦ تمویل إسالمي

 ۲۱٫٥۲٦٫۸۱٥  ۱۸٫۲۸٥٫۷۱۸ سندات

 )۳۰۲٫٥۹۱(  )۲۷۸٫۲٦۳( ناقصا: تكالیف تمویل مؤجلة
 ۳٦٫۱۰۸٫۰٥٥  ۳٥٫٦٤۱٫۲۲۱ 
    

    مطلوبات متداولة
 ۱۹۱٫۹٥۳  ۳۸٦٫۲٦٥ قرض مضمون

 ۲٫۷۷۳٫٤۳۰  ۲٫۳۲۳٫٦۱٦ قرض بدون ضمان
 ۱٫۸۱۳٫٤٦۸  ٥۹٫٦٥۸ تمویل إسالمي

 ۲٫٤٦۲٫٥۲۸  ۳٫۹٤٤٫۷۸٥ سندات

 )۸٥٫۸۷۰(  )٥۰٫٥۳۷( ناقصا: تكالیف التمویل المؤجلة
 ٦٫٦٦۳٫۷۸۷  ۷٫۱٥٥٫٥۰۹ 

 ٤۲٫۷۷۱٫۸٤۲  ٤۲٫۷۹٦٫۷۳۰ 
    

تكالیف التمویل المؤجلة على ترتیبات ورسوم ذات صلة أخرى. الحركة في تكالیف التمویل المؤجلة كانت تشتمل 
 على النحو التالي: 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٤٥٦٫۹۲۰  ۳۸۸٫٤٦۱ ینایر  ۱في 
 ۲۹٫۱٦٥  ۳۸٫۹۷۸ إضافات خالل السنة

 )۹۹٫۰٦۹(  )۹۹٫٥۳۹( )۸مطفأة خالل السنة (إیضاح 
 ۱٫٤٤٥  ۹۰۰ تعدیالت صرف العمالت األجنبیة

 ۳۸۸٫٤٦۱  ۳۲۸٫۸۰۰ دیسمبر  ۳۱في 
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 وتسھیالت (تابع) قروض ۲٥
 القروض والتسھیالت المعروضة في بیان المركز المالي الموحد تشتمل على ما یلي:

الربح معدل الفائدة/  العملة 
 االسمي

 ۲۰۱٤  ۲۰۱٥ سنة االستحقاق
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۳٫٦٤۱٫٥۰۰  ۳٫٦٤۱٫٥۰۰ ۲۰۱۷مارس  %۱٫۱٥لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 ۱٫۸۱۳٫٤٦۷  - ۲۰۱٥مایو  %۰٫۹٥لیبور +  دوالر أمریكي تمویل إسالمي

 ۳٫٦٤۱٫٥۰۰  ۳٫٦٤۱٫٥۰۰ ۲۰۱۹مایو  %۱٫۰۰لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 -  ۱٫۸۲۰٫۷٥۰ ۲۰۲۰مایو  %۰٫۸۸لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 -  ٥٤٦٫۲۲٥ ۲۰۲۰أغسطس  %۰٫۹۰لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان

 ۲٫۱۸٤٫۹۰۱  ۲٫۱۸٤٫۹۰۱ ۲۰۱۹یونیو  %۷٫۸۸ دوالر أمریكي سندات
 ۳٫٦٤۱٫٥۰۱  ۳٫٦٤۱٫٥۰۱ ۲۰۱٦أكتوبر  %۳٫۳۸ دوالر أمریكي سندات
 ۳٫٦٤۱٫٥۰۱  ۳٫٦٤۱٫٥۰۱ ۲۰۲۱فبرایر  %٤٫۷٥ دوالر أمریكي سندات
 ۲٫۷۳۱٫۱۲۷  ۲٫۷۳۱٫۱۲۷ ۲۰۲٥أكتوبر  %٥٫۰۰ دوالر أمریكي سندات
 ۳٫٦٤۱٫٥۰۱  ۳٫٦٤۱٫٥۰۱ ۲۰۲۳فبرایر  %۳٫۲٥ دوالر أمریكي سندات
 ۱٫۸۲۰٫۷٥۱  ۱٫۸۲۰٫۷٥۱ ۲۰۲۸ینایر  %۳٫۸۸ دوالر أمریكي سندات
 ۱٫۸۲۰٫۷٥۱  ۱٫۸۲۰٫۷٥۱ ۲۰٤۳ینایر  %٤٫٥۰ دوالر أمریكي سندات

 ٤٫٥٥۱٫۸۷۷  ٤٫٥٥۱٫۸۷۷ ۲۰۱۸دیسمبر  %۳٫۰٤ دوالر أمریكي تمویل إسالمي
 ۱٤۲٫۷۳۸  ۷۹٫۲۹۹ ۲۰۱۷فبرایر  %۲٫۰۰لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 ۳۰۸٫۰۸۰  ٤۲٦٫٥۷۲ ۲۰۱۸ینایر  %۱٫۸۰لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان

 ۳۷٥٫٤۷۱  ۲٤٥٫٤۸۰ ۲۰۱۸یونیو  TMM +۱٫۱۰%معدل  دینار تونسي  ضمانبدون 

 دینار تونسي  بدون ضمان
+  TMMمعدل 
 ۲۲٤٫٤۲۷  ۱۹۲٫٤۷۸ ۲۰۱۹یونیو  ۱٫٥۰%

 -  ۳۲٫۱۳٦ ۲۰۲۰یونیو  TMM +۱٫۱۰%معدل  دینار تونسي  بدون ضمان
 -  ۲٦٫٥۹۱ ۲۰۱٦دیسمبر  %TMM  +۰٫٥معدل  دینار تونسي  بدون ضمان

 ۲٥۹٫٤٥۷  ۲۲٥٫۳۱۸ ۲۰۱۹یونیو  %٥٫۰۰لیبور +  دوالر أمریكي مضمونة 
 ٤۳٫٦۹۸  ٤۳٫٦۹۸ ۲۰۱٦دیسمبر  %٥٫۲٥لیبور +  دوالر أمریكي مضمونة

 ۹٫۹۸٦  ۱۰٫٤٦۰ ۲۰۲۰دیسمبر  %٥٫۸٥لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 ۳٫۲۷۷  - ۲۰۱٥أغسطس  %۳٫۰۰لیبور +  دوالر أمریكي مضمونة
 ٦٫۷۹۸  ۹۷۱ ۲۰۱٦فبرایر  %٥٫٥۰لیبور +  دوالر أمریكي مضمونة 
 ۱٤٫٥٦٦  ۷٫۲۸۳ ۲۰۱٦دیسمبر  %٥٫٥۰لیبور +  دوالر أمریكي مضمونة
 ٥٫۹۱۷  ٤٥٥ ۲۰۱٦ینایر  %٦٫۰۰ دوالر أمریكي مضمونة 
 ٥٫٤٦۳  - ۲۰۱٥دیسمبر  %۲٫۰۰لیبور +  دوالر أمریكي مضمونة
 -  ۳۱٫٥٦۰ ۲۰۱۸سبتمبر  %٤٫٦۰لیبور +  دوالر أمریكي مضمونة
 -  ٤٫۸٥۳ ۲۰۱۷مارس  %٦٫۰۰ دوالر أمریكي مضمونة
 -  ۱٫۸۲۱ ۲۰۱٦مایو  %۲٫۰۰لیبور +  دوالر أمریكي مضمونة

 ۳۱۹٫۸۲۳  - ۲۰۱٥دیسمبر  %٥٫۰۰ دینار جزائري بدون ضمان
 -  ۱٫۳۰۸٫۱٦۱ ۲۰۲۰سبتمبر  %٥٫٥۰ دینار جزائري مضمونة

 -  ۲۷٫۲۰۰ ۲۰۱٦یونیو  %٦٫۰۰ دینار جزائري بدون ضمان
 ۱۲٥٫٥۰٦  ٤٫٥۹۲ ۲۰۱٦نوفمبر  %٤٫٥۰ دینار جزائري بدون ضمان
 ٦۱٫۲٥۸  ۳٤٫۹۳٥ ۲۰۱٦أبریل  %٤٫٥۰ دینار جزائري بدون ضمان
 ٦۲٫۷٤٤  ٤۷٫۳٦۹ ۲۰۱٦یونیو  %٤٫٥۰ دینار جزائري بدون ضمان
 ۱۲۲٫۸۱۰  ۳۷٫٤۰۰ ۲۰۱٦أغسطس  %٥٫۰۰ دینار جزائري بدون ضمان

 ۷٥٫۰۰۹  ٤۳٫۹۸۲ ۲۰۱٦أكتوبر  %٤٫۹۰ دینار جزائري ضمانبدون 
 ٦٤٫۸۸۰  - ۲۰۱٥سبتمبر  %٤٫۹۰ دینار جزائري بدون ضمان
 -  ۲۰٫۸۳۳ ۲۰۱٦یونیو  %٤٫٥۰ دینار جزائري بدون ضمان
 -  ۱۷٫۷۸۲ ۲۰۱٦مایو  %٥٫٥۰ دینار جزائري بدون ضمان

 دینار كویتي بدون ضمان
معدل خصم مصرف 

 ٤۱۰٫۰۲۱  - ۲۰۱٦أكتوبر  الكویت المركزي

 دینار كویتي بدون ضمان
معدل مصرف الكویت 

 ۷٥٫۷۹۲  - ۲۰۱٦سبتمبر  %۱٫۰۰المركزي + 
 ۱٤٥٫٦٦۱  ۱۲۱٫۳۸۳ ۲۰۱٥ دیسمبر %۱٫۷٥لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
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 وتسھیالت (تابع) قروض ۲٥
 ۲۰۱٤  ۲۰۱٥ سنة االستحقاق معدل الفائدة/ الربح االسمي العملة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۱۲۱٫۳۸۳  - ۲۰۱٥نوفمبر  %۱٫٤۰لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 ۲۹٫۹٦۲  - ۲۰۱٥دیسمبر  %۲٫٥۰لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 ۱۷٤٫۷۹۲  ۱۳۹٫۸۳٤ ۲۰۱۹سبتمبر  %۲٫۹٥لیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 ۲۸٦٫٤۱٦  ۲۲۷٫۹٥۰ ۲۰۱۹سبتمبر  السنةفي  %٥٫٦۹ دوالر أمریكي بدون ضمان
لیبور بالدوالر األمریكي +  دوالر أمریكي بدون ضمان

 في السنة %۰٫۳٥
 ۸۰٫٥۳۹  ٦٤٫۰۹۸ ۲۰۱۹سبتمبر 

لیبور بالدوالر األمریكي +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 في السنة %۱٫۰٥

 -  ۳٦۲٫٥٤۷ ۲۰۱۷مایو 

األمریكي + لیبور بالدوالر  دوالر أمریكي بدون ضمان
 في السنة ۰٫۹۰%

 -  ۲۱۷٫٥۲۸ ۲۰۱۷فبرایر 

لیبور بالدوالر األمریكي +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 في السنة ۱٫۲۰%

 -  ۱۸۱٫۲۷۳ ۲۰۱٦دیسمبر 

 -  ٦٥٫۷۰۳ ۲۰۱٦دیسمبر  في السنة %۲٫٤٥جیبور +  دوالر أمریكي بدون ضمان
لیبور بالدوالر األمریكي +  دوالر أمریكي بدون ضمان

 في السنة ۰٫۹۰%
 -  ۱۸۱٫۲۷۳ ۲۰۱۷أبریل 

لیبور بالدوالر األمریكي +  دوالر أمریكي بدون ضمان
 في السنة %۱٫۳٥

 -  ۱۰۸٫۷٦٤ ۲۰۱۷فبرایر 

 ۲۹۲٫۹٤۹  ۲٦۲٫۸۱۱ ۲۰۱٦ فبرایر تدفع شھریا %۲٫٥۰جیبور +  روبیة إندونیسیة  بدون ضمان
 -  ۲۳٦٫٥۲۹ ۲۰۱۸ أغسطس %۲٫٥۰جیبور  +  روبیة إندونیسیة بدون ضمان

تدفع بشكل نصف  %۷٫۳۸ دوالر أمریكي سندات
 سنوي

 ۲٫۳٦۸٫۷۸٤  - ۲۰۲۰یولیو 

 ۲۹٫٥٥۹  ۱٤٫۷۰۳ ۲۰۱٦نوفمبر  %۱٫٤٥شھور +  ٦لیبور  دوالر أمریكي بدون ضمان
أشھر لیبور +  ٦القرض أ:  دوالر أمریكي بدون ضمان

۲٫۸۷% 
القرض ب: معدل فائدة تجاریة 

 %۱٫٦٦مرجعیة + 
القرض ج: معدل فائدة تجاریة 

تستحق  - %۱٫٦٤مرجعیة + 
 السداد بشكل نصف سنوي

القرض أ: مایو 
۲۰۱٦ 

القرض ب: فبرایر 
۲۰۱۷ 

القرض ج: نوفمبر 
۲۰۱۷ 

۲۰۸٫٤٦٤  ۳۷۳٫٥۳۹ 

 %۱۰٫٦٥المجموعة ب  روبیة إندونیسیة سندات
 تستحق السداد بشكل ربع سنوي

 المجموعة ب:
 ۲۰۱۷مایو 

۳٦۰٫۰٥۰  ٤۰۱٫۳٤۰ 

سندات 
(مجموعة أ) و 
(مجموعة ب) 
 غیر مضمونة

 %۱۰٫۲٥المجموعة أ  روبیة إندونیسیة
  %۱۰٫۸۰والمجموعة ب 

تستحقان السداد بشكل ربع 
 سنوي

 ۹۳٫۷٤٤  - ۲۰۱٥أبریل 

تدفع  %۱۱٫۷٥المجموعة ب  روبیة إندونیسیة سندات
 ربع سنویا

 

المجموعة ب: 
  ۲۰۱٦دیسمبر 

۱٥۷٫٦۸٦  ۱۷٥٫۷٦۹ 

 المجموعة ب سندات روبیة إندونیسیة إسالميتمویل 
 ملیار روبیة  ۲۰٫۲۱

 إندونیسیة
 

المجموعة ب: 
  ۲۰۱٦دیسمبر 

٤٥٫۲۰۳  ٥۰٫۳۸۷ 

في  %۸٫٦۳عائد ثابت بنسبة  روبیة إندونیسیة سندات
السنة تستحق الدفع بشكل ربع 

 سنوي

 ۳٥۱٫٥۳۸  ۳۱٥٫۳۷۲ ۲۰۱۹یونیو 

في  %۸٫۸۸ عائد ثابت بنسبة روبیة إندونیسیة سندات
 السنة تدفع بشكل ربع سنوي

 ٤۳۹٫٤۲۳  ۳۹٤٫۲۱٥ ۲۰۲۲یونیو 

 ۲٥٫۸۷٥دفعة إجارة سنویة بمبلغ  روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 ملیار روبیة إندونیسیة 

 ۸۷٫۸۸٥  ۷۸٫۸٤۳ ۲۰۱۹یونیو 
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 وتسھیالت (تابع) قروض ۲٥
معدل الفائدة/ الربح  العملة 

 االسمي
 ۲۰۱٤  ۲۰۱٥ سنة االستحقاق

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 ۲۱۹٫۷۱۲  ۱۹۷٫۱۰۸ ۲۰۱٦أكتوبر  %۲٫۲٥شھور+  ۳جیبور  روبیة إندونیسیة بدون ضمان

 ۲٦۳٫٦٥٤  ۲۱۰٫۲٤۸ ۲۰۱۸دیسمبر  تدفع بشكل ربع سنوي %۱۰ روبیة إندونیسیة ضمانبدون 
 ۱۹۰٫٤۱٦  ۱٤٤٫٥٤٦ ۲۰۱٦دیسمبر  %۱٫۲٥شھور+  ۳جیبور  روبیة إندونیسیة بدون ضمان
 ۱۰۲٫٥۳۲  ۹۱٫۹۸٤ ۲۰۱۷أكتوبر  %۲٫٥۰جیبور +  روبیة إندونیسیة بدون ضمان
 ۷۳٫۲۳۷  ٦٥٫۷۰۳ ۲۰۱٦أكتوبر  %۱٫٥۰جیبور شھر +  روبیة إندونیسیة بدون ضمان
 ۲۹٫۲۹٥  ۲٦٫۲۸۱ ۲۰۱۷دیسمبر  %۲٫٤٥شھور+  ۳جیبور  روبیة إندونیسیة بدون ضمان
 ۱۷٥٫۷۷۰  ۳۱٥٫۳۷۲ ۲۰۱٦یونیو  %۲٫٥۰جیبور شھر +  إندونیسیةروبیة  بدون ضمان

 ۲۷۸٫۳۰۱  ۲٤۹٫٦۷۰ ۲۰۱۷دیسمبر  %۱۰٫۰۰ روبیة إندونیسیة سندات
 ۲۱۹٫۷۱۳  ۱۹۷٫۱۰۸ ۲۰۱۹دیسمبر  %۱۰٫۳۰ روبیة إندونیسیة سندات
 ۷۳٫۲۳۷  ٦٥٫۷۰۳ ۲۰۲۱دیسمبر  %۱۰٫٥۰ روبیة إندونیسیة سندات
 ۱۰٥٫٤٦۱  ۹٤٫٦۱۲ ۲۰۲٤دیسمبر  %۱۰٫۷۰ روبیة إندونیسیة سندات
 -  ٥۲٫۸۲٥ ۲۰۱۸دیسمبر  %۱۰٫۰۰ روبیة إندونیسیة سندات
 -  ۷۹٫۱۰٦ ۲۰۲۰دیسمبر  %۱۰٫۲٥ روبیة إندونیسیة سندات
 -  ۳٤٫۱٦٥ ۲۰۲۲دیسمبر  %۱۰٫٦۰ روبیة إندونیسیة سندات
 -  ٤۲٫٥۷٥ ۲۰۲٥دیسمبر  %۱۱٫۲۰ روبیة إندونیسیة سندات
 -  ۱٤٥٫٥۹۷ ۲۰۱٦یونیو  %۸٫٥٥ إندونیسیةروبیة  سندات
 -  ۲۰٥٫٥۱۸ ۲۰۱۸یونیو  %۹٫۲٥ روبیة إندونیسیة سندات
 -  ۱٥۳٫٤۸۱ ۲۰۲۰یونیو  %۱۰٫۰۰ روبیة إندونیسیة سندات
 -  ۸۸٫٥٦۷ ۲۰۲۲یونیو  %۱۰٫۲٥ روبیة إندونیسیة سندات
 -  ۱۱۲٫۲۲۰ ۲۰۲٥یونیو  %۱۰٫٤۰ روبیة إندونیسیة سندات
 ۱۸٫۷٥۰  ۱٦٫۸۲۰ ۲۰۱۷دیسمبر  %۱۰٫۰۰ روبیة إندونیسیة إسالميتمویل 

 ٤٫٦۸۷  ٤٫۲۰٥ ۲۰۱۹دیسمبر  %۱۰٫۳۰ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 ۳۲٫۲۲٤  ۲۸٫۹۰۹ ۲۰۲۱دیسمبر  %۱۰٫٥۰ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 -  ۱۷٫۰۸۳ ۲۰۲۲دیسمبر  %۱۰٫٦۰ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 -  ۱۰٫۷۷٥ ۲۰۲٥دیسمبر  %۱۱٫۲۰ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 -  ۱٤٫٤٥٤ ۲۰۱٦یونیو  %۸٫٥٥ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 -  ۱۹٫۹۷٤ ۲۰۱۸یونیو  %۹٫۲٥ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 -  ۱۷٫٦۰۸ ۲۰۲۰یونیو  %۱۰٫۰۰ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 -  ۱۱٫۳۰۱ ۲۰۲۲یونیو  %۱۰٫۲٥ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي
 -  ٤٥٫۹۹۲ ۲۰۲٥یونیو  %۱۰٫٤۰ روبیة إندونیسیة تمویل إسالمي

 ٤٫٦۱٤  - ۲۰۱۷نوفمبر  %۱۰٫٥۰ روبیة إندونیسیة بدون ضمان
 ۲۰٥  ۱۸٤ ۲۰۱۸أبریل  %۲٫۰۰ روبیة إندونیسیة بدون ضمان
 ۱۰۲  ۹۲ ۲۰۱۸أغسطس  %۲٫۰۰ روبیة إندونیسیة بدون ضمان
 ٤۱٫٥۱۳  ٤۱٫٥۱۳ عند الطلب ال شيء أمریكيدوالر  بدون ضمان

    ٤۳٫۱۰۰٫٦٤۲  ٤۳٫۱۸٥٫۱۹۱ 
 )۳۸۸٫٤٦۱(  )۳۲۸٫۸۰۰(   ناقصا: تكالیف تمویل مؤجلة

    ٤۲٫۷۷۱٫۸٤۲  ٤۲٫۷۹٦٫۷۳۰ 

للشركة والتي تتضمن شراء معدات أو أغراض خاصة ألغراض عامة م الحصول على القروض والتسھیالت یت )۱(
 صلة بھا وتمویل متطلبات رأس المال العامل وسداد إعادة تمویل للتسھیالت القائمة.اتصاالت ومعدات ذات 

 .ضمانات نقدیة إضافیةالقروض والتسھیالت مضمونة بعقارات وآالت و )۲(
 وسنغافورة وإندونیسیا .سندات مدرجة في أسواق المال في لندن وإیرلندا ال )۳(
وراق لألوإندونیسیا إیرلندا  يكوك األمانة في سوقیتضمن التمویل اإلسالمي سندات مصدرة بموجب برنامج ص )٤(

 المالیة.
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 منافع الموظفین  ۲٦
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ 
    

 ۳۷۸٫۰٦۸  ٤۰۹٫٦۷۳ للموظفین الخدمة نھایة مكافأة
 ۱۸۳٫۰۸۳  ۱۳۹٫۱٥٦ التقاعد بعد الصحیة الرعایة برنامج

 ۲۷۹٫۷٥۱  ۲٤٥٫۹۹۰ نقدادفعات مبنیة على الحصة المسددة 
 ۸۸٫۱٦٦  ۸۸٫٤۲۸ ۱۳/۲۰۰۳ العمل قانون/ المحدد التقاعد مكافآت برنامج
 ۱۰٫۱٦٤  ۱۱٫۲٦۸ للموظفین أخرى مكافآت

 ۹۳۹٫۲۳۲  ۸۹٤٫٥۱٥ إجمالي منافع الموظفین
 )۱۰۱٫۷۷٤(  )۸۲٫۳۷۳( )۲۸الجزء المتداول من الدفعات المبنیة على الحصة المسددة نقدا (إیضاح 

 ۸۳۷٫٤٥۸  ۸۱۲٫۱٤۲ غیر متداولة -منافع الموظفین 

 :كالتالي للموظفین الخدمة نھایة مكافآت حركة تظھر
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ 
    

 ۸۱۷٫۲٤۰  ۹۳۹٫۲۳۲ ینایر ۱ في
 ۲۷٦٫٤٥۸  ۱۹۱٫۳۸۰   السنة خاللالمخصص 

 )۱۸۳٫۱۰۰(  )۱٥٥٫۸٥۹( مدفوعة خالل السنة
 ٤۱٫۱۹٤  )٤۸٫٥٤۸( شامل آخردخل 
 )۱۲٫٥٦۰(  )۳۱٫٦۹۰( األجنبیة العمالت صرف تعدیل

    
 ۹۳۹٫۲۳۲  ۸۹٤٫٥۱٥ دیسمبر ۳۱ في

 :المجموعة قبل من المطبقة المكافآت برامج تفاصیل یلي فیما
 الخدمة بعد الصحیة الرعایة -الخطة أ 

 متطلبات لموظفا یستوفي أن بعد الخدمة یتركون الذین لموظفیھا التقاعد بعد مال الصحیة الرعایة منافع التابعة الشركة تقدم
 الرعایة منافع لتلقي أیضاً  مستحقینو الشركة إدارة سجالت في رسمیاً  مسجلین العائلة المباشرة للموظفین. المبكر التقاعد

 . الصحیة
 ۲۰۰۳ لسنة ۱۳ رقم العمل قانون/ المحددة التقاعدیة المنافع برنامج -الخطة ب  

 ۱۳/۲۰۰۳ رقم القانون بموجب للموظفین منافع بإدراج أیضاً  مإ مإ وآي ولینتاسرتا Ooredoo اندوسات تقوم
 المنافع برنامج أو القانون ھذا بموجب المكافآت موظفوھم یستلم. ۲۰۰۳ مارس ۲٥ المؤرخ)  "العمل قانون"(

 .أعلى أیھما المحدد، التقاعدیة
 المحددة التقاعدیة المنافع برنامج -الخطة ج  

 يالت لموظفیھم محددة تقاعدیة منافع برامج ارتاولینتاس وساتیلندو Ooredoo اندوسات التابعة الشركات تخصص
 مملوكة حیاةى العل تأمین شركة قبل من البرامج ھذه إدارة تتم .التقاعد عند تدفع التي التقاعدیة المنافع تحتسب بموجبھا

 واریةاكت حسابات طریق عن التقاعد مساھمات تحدید یتم. وھي بي تي أسورانسي جیواسرایا ("جیواسرایا") للدولة
 .جیواسریا شركة بھا تقومدوریة 

 :اآلتي المشارك الموظف یتلقى االتفاقیة على بناء

 أو العادي، التقاعد سن في النقدیة القیمة یعادل بما خدمة نھایة مكافأة •
 الموظف وفاة عندما النقدیة القیمة زائد التأمین مال من %۱۰۰ یعادل بما حادث الناتجة عنغیر  وفاة تعویض •

  أو ، حادث بغیر
 .حادثب الموظف یتوفى عندما النقدیة القیمة زائد التأمین مال من %۲۰۰ یعادل بما حادث بسبب وفاة تعویض
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 (تابع)منافع الموظفین  ۲٦
 االفتراضات األكتواریة

التقییمات األكتواریة من قبل خبیر أكتواري مستقل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة، فیما یلي تم إعداد 
 االفتراضات األكتواریة الرئیسیة في تاریخ التقریر.

 الخطة أ 
۲۰۱٥ 

 الخطة أ الخطة ج الخطة ب
۲۰۱٤ 

 الخطة ج الخطة ب

 %۸٫٥ - %۸٫۰ %۹٫٥و %۹ %۹٫۰ %۹٫۲٥ - %۹٫۰ %۸٫٥ %۹٫٥ معدل الخصم السنوي

 - - %٦٫۰ - - %٦٫۰ معدل میول التكلفة النھائي

 - - %٦٫۰ - - %۱٦٫۰ معدل میول السنة التالیة

الفترة حتى الوصول معدل 
 - - صفر - - سنوات ۱۰ میول التكلفة النھائي

 %۹٫۰-۳٫۰ %۸٫٥ - %۷٫٥ - %۹٫۰-۳٫۰ %۷٫٥ - زیادة في المنافع

 TMI 2011 - - TMI 2011 - - معدل الوفاة

 الحركة في صافي (أصل)/ مطلوب المنافع المحددة 
یظھر الجدول التالي تسویة من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة لمطلوب/ (أصل) صافي المنافع المحددة 

 ومكوناتھا.

 الخطة أ 
۲۰۱٥ 

 الخطة أ الخطة ج الخطة ب
۲۰۱٤ 

 الخطة ج الخطة ب

 )۳۸٫۱۹٦( ۷۳٫۲۷۲ ۱٤٤٫۳۸۲ )۲٦٫۲۹۳( ۹۰٫۰۷٥ ۱۸۷٫٦٤۸ ینایر ۱في 
       

       مدرجة في الربح أو الخسارة
 )۳٫۳۲۳( ٦٫۹۹۹ ۱۳٫۸۹٦ )۱٫۹٦۳( ۷٫۰۳۱ ۱٥٫٥۳٥ تكلفة الفائدة
 ۷٫۷۱۹ ۷٫۹۱۳ ٤٫۸۸٥ ۷٫۱۸۷ ۸٫۸۰۳ ٥٫٦۰۰ تكلفة الخدمة
 ۲٥۹ )٦٤۹( )۳٫۰۰۷( - - )۳٫٥٦٥( ربح تقلیص

اعتراف مباشر بتكلفة خدمة 
 ۸۳ ۱٫۹٤٤ - ۱٫۰٤۸ ۲٫۹٥۲ - منافع مسندة –سابقة 

 - )٥۷( ۱٥۳ - - - تكلفة نقل موظف
 ۱۷٫٥۷۰ ۱۸٫۷۸٦٫ ٦۲۷۲ ۱٥٫۹۲۷ ۱٦٫۱٥۰ ٤٫۷۳۸ 
       

       مدرجة في الدخل الشامل اآلخر
 ۱۳٫۱٦۰ ٥٫٤٥۲ ۳٥٫۷٤۲ )۳٫۳٤٦( )۷٫۱۱۷( )٤۱٫٤۳۱( الدخل الشامل اآلخر

       
       حركات أخرى

 )۳٫۱٥٦( - - )۳۳۸( - - مساھمة
 - )۲٫٤۸۸( )٤٫٦۱۳( - )۱٫۳۹۷( )۲٫۳۸۳( مدفوعات المنافع

 ٤۲۹ - - ۱٤۷ - - رد مبالغ 
 )۳٫۲٦۸( )۲٫۳۱۱( )۳٫۷۹۰( )۱٫٥٦٤( )۹٫۸٦۱( )۱۹٫۸٥۹( تعدیل صرف عمالت

 )۲۲٫۲٤۲( )۱۱٫۲٥۸( )۱٫۷٥٥( )۸٫٤۰۳( )٤٫۷۹۹( )٥٫۹۹٥( 
       

 )۲٦٫۲۹۳( ۹۰٫۰۷٥ ۱۸۷٫٦٤۸ )۲٥٫۱۲۲( ۹۰٫٤۸٦ ۱٤۱٫٥٤٥ دیسمبر ۳۱في 

 )۸۸٥( ۱٫۹۰۹ ٤٫٥٦٥ )۳۱۳( ۲٫۰٥۸ ۲٫۳۸۹ جزء متداول
 )۲٥٫٤۰۸( ۸۸٫۱٦٦ ۱۸۳٫۰۸۳ )۲٤٫۸۰۹( ۸۸٫٤۲۸ ۱۳۹٫۱٥٦ جزء غیر متداول
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 (تابع)منافع الموظفین  ۲٦
 واستثمارات طویلة األجل في حصص في أسھم وعقارات كما یلي:تتكون موجودات الخطة من ودائع ألجل وسندات دین 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
    استثمارات في:

 %٤٥٫۹۰  %۳۰٫۲۲ حصص أسھم وعقارات -
 %٤۳٫۹۲  %٤٤٫٥۸ صندوق مشترك -
 %۸٫٤۰  %۱۷٫۳۳ ودائع ألجل -
 %۱٫۷٥  %۷٫٦٦ سندات دین -
 %۰٫۰۳  %۰٫۲۱ أخرى -

 أخرىغیر متداولة  مطلوبات ۲۷
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ۲۷۹٫٤۸٥  - مفوضیة االتصاالت واإلعالم، العراق
 ۱٦٥٫۹۹۳  ۷٤٫٥٦۸ اندونیسیا – والتكنولوجیا االتصاالت وزارة
 ۱۹۷٫۹۰۳  ۱۹۷٫۹۰۳  فلسطین - المعلومات وتقنیة االتصاالت وزارة

 ۹۱۹٫٤۷۹  - میانمار -إدارة البرید واالتصاالت، وزارة المعلومات والتقنیة 
 ٦۳٫۹۳۸  ٦۹٫۷۲۱  موقع لترمیم مخصص

 ۱٫۰٦٦٫٤۰٤  ۹۰٦٫٤۷٥ )۳۱(إیضاح مطلوبات إیجار تمویلي 
 ۲۷۲٫۰۲٦  ۲۰٦٫۹۷۱ ربح مؤجل من إیجار تمویلي

 ٦۹۲٫۹٤٥  ٥٦۰٫٦۹٥ أخرى

 ۲٫۰۱٦٫۳۳۳  ۳٫٦٥۸٫۱۷۳ 

 تجاریة وأخرى دائنة مذم ۲۸
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 لایر قطريألف   لایر قطري لفأ 
    
 ٤٫٤٥۱٫۱٤٦  ٤٫۹۷۸٫۰٥۸  ذمم التجاریة الدائنةال

 ٦٫۳۳٥٫٥٦۸  ٥٫۷۸۸٫٤٦٦ الدفع المستحقة المصاریف
 ٤٤۸٫۲۰٦  ٤۰۰٫۱۹۸ فائدة مستحقة الدفع

 ۱۱٫٤٦۹  ۱۲٫٤۱٦ ربح مستحق الدفع مقابل التزام تمویل إسالمي
 ۱٫٦۱۰٫۲۷٦  ۱٫۲۸٤٫۷۳٤ رسوم تراخیص مستحقة الدفع

 ٦۰٥٫۰٤٦  ٦۲۳٫٦٥۰ ، بالصافيدولیة لشركات اتصاالت مستحقة مبالغ
 ۱۷٫۰۷٥  ۱۳۸٫۰۱۹  للمشتقات السالبة العادلة القیمة

 ۱۲٦٫۹۱٤  ۱۳۸٫٥۹۰ )۳۱(إیضاح مطلوبات إیجار تمویلي 
 ۱۰۱٫۷۷٤  ۸۲٫۳۷۳ )۲٦(إیضاح لى أسھم إمدفوعات التي تستند ال

 ۳٫۲۹۰٫٥۷۱  ۳٫۷۹۷٫۰٤٥ ىخرة أدائنذمم 

 ۱۷٫۲٤۳٫٥٤۹  ۱٦٫۹۹۸٫۰٤٥ 
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 الموزعة  األرباح ۲۹
    

    أرباح موزعة مدفوعة ومقترحة
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 قطري لایر ألف  قطري لایر ألف 

    خالل السنة والمدفوعة والمستحقة المعلنة
 لایر ٤( للسھم قطري لایر ٤ بواقع ۲۰۱٤ لسنة نھائیةموزعة  أرباح
 ۱٫۲۸۱٫۲۸۰  ۱٫۲۸۱٫۲۸۰ )۲۰۱۳لسنة  للسھم قطري

    
 لم( امةالع للجمعیة السنوي االجتماع في علیھا للموافقة مقترحة توزیعات

 ۲۰۱٥ لسنة نھائیةأرباح  توزیعات): دیسمبر ۳۱ في كما كمطلوبات تدرج
 ۱٫۲۸۱٫۲۸۰  ۹٦۰٫۹٦۰ )۲۰۱٤لسنة  للسھم قطري لایر ٤( للسھم قطري لایر ۳ بمبلغ

 المقترحة العتمادھا من قبل الجمعیة العمومیة العامة السنویة.واألسھم المجانیة سیتم تقدیم توزیعات األرباح النھائیة 

  المالیة األدواتمشتقات  ۳۰
 تحوط كأدوات المخصصة غیر المشتقات 
 مخاطر بعض إلدارة الفائدة أسعار تبادل وعقود اآلجلة العمالت صرف وعقود العمالت تبادل عقود المجموعة تستخدم 

 صافي أو العادلة القیمة أو النقدي للتدفق كتحوطات مخصصة غیر العقود ھذه. الفائدة أسعار ومخاطر العمـالت
 :مالیة أدواتكمشتقات  وتحتسب االستثمارات،

 االفتراضیة القیم 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ۱٫٥۸۲٫۸۸۳  ۱٫۲٦۹٫۲۲٥ عمالت تبادل عقود
 ۲٥۹٫٤۱۰  ۸٦٫٥۳٤ الفائدة أسعار تبادل عقود

 ۳۰٤٫٥٥۹  ۳۰٤٫٦۳۳ تحوط القیمة العادلة
 ۱٫٦٦۰٫۳۹۲  ۲٫۱٤٦٫۸٥۲ 

 
 العادلة مالقی 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 سالبة  موجبة  سالبة  موجبة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
        

 ۱٫٤٤٤  ۲۲٫۲٦۰  ۷۲٫۹۰۸  - عمالت تبادل عقود
 ۷٫۹۰۹  -  ٤٫۹۳٦  - الفائدة أسعار تبادل عقود

 ٦٫۸٥۲  ٤۸٫۳٥٤  ٦۰٫۰٤٦  ۲٫۲٤٦ تحوط القیمة العادلة
        
 ۲٫۲٤٦  ۱۳۷٫۸۹۰  ۷۰٫٦۱٤  ۱٦٫۲۰٥ 

 النقدي التدفق تحوطات
 الحد بھدف إبرامھا تموتبادل أسعار األساس  الفائدة أسعار تبادل اتفاقیات من عدد ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  للمجموعة

 ثابتة فائدة ارأسع المجموعة تدفع الفائدة أسعار تبادل التفاقیات وفقاً . ألجل القروضعلى  الفائدة المتغیرة أسعار مخاطر من
 .األمریكي للدوالر لیبور سعر أساس على متغیرة فائدة أسعار وتستلم علیھا متفق

 وتشمل التحوط وھدف لعالقة رسمي توثیق یتم. ۳۹ الدولي المحاسبة لمعیار وفقاً  التحوط لمحاسبة مؤھلة التبادل ترتیبات إن
 .النقدي دفقللت كتحوطات تحتسب الصفقات أن حیث ،الموثقة بشكل رسمي التحوط وأدوات منھا تحوطمال بنودال تفاصیل
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 (تابع) المالیة األدواتمشتقات  ۳۰
 (تابع) النقدي التدفق تحوطات
 المبالغ عم المحتفظ بھا كتحوطات تدفق نقدي المالیة ألدواتلمشتقات ا البةوالس الموجبة العادلة القیم یبین التالي الجدول

 :االفتراضیة
 االفتراضي المبلغ  موجبة عادلة قیمة  سلبیة عادلة قیمة 
 ألف  لایر قطري  ألف  لایر قطري  ألف  لایر قطري 

      الفائدة أسعار تبادل عقود
 ٥۷۱٫۹٦۱  ٤٤٤  ۱۲۹ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 ۲۰۷٫۸۱۱  ۱٫٤٦٦  ۸۷۰ ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱

 االلتزامات ۳۱
 التزامات المصروفات الرأسمالیة

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 
    

لصادر االنفقات الرأسمالیة التقدیریة المتعاقد علیھا كما في نھایة السنة المالیة 
 ٤٫۸۰۳٫٦٦٤  ٤٫۳٦٦٫۳۲٤ عنھا التقریر المالي ولكن لم یخصص لھا مبالغ :

    
 التزامات اإلیجار التشغیلي

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 

    :ةالحد األدنى لمدفوعات اإلیجار المستقبلی
 ۲۸٤٫٦۱۷  ٤۱۸٫٥٥۹ ال تتجاوز سنة واحدة

 ۱٫۰۰۹٫۷٤٥  ۱٫٦۹۰٫٤۰۲ تتجاوز خمس سنواتأكثر من سنة واحدة وال 
 ۹۹۸٫۷۹۹  ۲٫۷۰۰٫٥۸۷ أكثر من خمس سنوات 

 ۲٫۲۹۳٫۱٦۱  ٤٫۸۰۹٫٥٤۸ دیسمبر ۳۱إجمالي مصروفات اإلیجار التشغیلي المتعاقد علیھا في 

 التزامات اإلیجار التمویلي
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف مبالغ تحت اإلیجار التمویلي
    الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار

 ۲٥٤٫۲۲۹  ۲٤٥٫۹۸۸ ال تتجاوز سنة واحدة
 ۹٤۸٫٤۸٦  ۸۷٤٫۸٥۳ أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

 ٥۲۳٫۱٤۹  ۳۱۹٫۰۳٤ أكثر من خمس سنوات 
 ۱٫٤۳۹٫۸۷٥  ۱٫۷۲٥٫۸٦٤ 

 )٥۳۲٫٥٤٦(  )۳۹٤٫۸۱۰( ناقصا: إیراد تمویل غیر مكتسب

 ۱٫۱۹۳٫۳۱۸  ۱٫۰٤٥٫۰٦٥ للحد األدنى لمدفوعات اإلیجارالقیمة الحالیة 

 القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار: 
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف  
    إیضاح 

 ۱۲٦٫۹۱٤  ۱۳۸٫٥۹۰ ۲۸ الجزء المتداول 
 ۱٫۰٦٦٫٤۰٤  ۹۰٦٫٤۷٥ ۲۷ الجزء غیر المتداول

  ۱٫۰٤٥٫۰٦٥  ۱٫۱۹۳٫۳۱۸ 
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 االلتزامات المحتملة ۳۲
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۹٤٦٫۰۷۰  ۸۷٤٫۰۲۰ خطابات ضمان

 ۲۰۰٫۰٤۱  ۱٦۷٫۸۰۱ خطابات اعتماد

 ۱٫٦٤۷  ۱۲٫٦٥۲ مطالبات على المجموعة لم یعترف بھا كدیون

 والمطالباتالدعاوى 
تنشأ في إطار النشاط االعتیادي لألعمال. ال ترى مختلفة قانونیة إجراءات تكون المجموعة من وقت آلخر طرفا في 

المجموعة أن لحل ھذه القضایا، سواء كانت بصورة فردیة أو مجتمعة، أثر سلبي كبیر على وضعھا المالي أو نتائج عملیاتھا 
 التشغیلیة، فیما عدا ما ھو وارد بالمالحظات أدناه:

 وص سوء استخدام ترددات الرادیواإلجراءات ضد إندوسات میجا میدیا بخص )أ
قام مكتب المدعي العام في جاكرتا بإصدار إجراءات اتھام بالفساد ضد إندوسات میجا میدیا وھي  ۲۰۱۲في أوائل عام 

لبي تي إندوسات تي بي كي، وھي شركة تابعة للمجموعة بحجة االستخدام غیر  في المائة ۹۹شركة تابعة مملوكة بنسبة 
 ردد موجة رادیو تم منحھ إلندوسات.المشروع لتخصیص ت

ملیون دوالر أمریكي)  ۱۳۰ملیون لایر قطري ( ٤۷٤فرضت محكمة الفساد اإلندونیسیة غرامة بقیمة  ۲۰۱۳یولیو  ۸في 
ومكتب  IM2لـ . قدم كل من المدیر الرئیس السابق IM2في دعوى ذات صلة على المدیر الرئیس السابق لـ  IM2على 

أكد أن محكمة  ۲۰۱٥تم تلقي حكم مكتوب من محكمة النقض في ینایر  المدعي العام استئنافا لدى المحكمة العلیا في جاكرتا.
ملیون  ۱۳۰بحوالي قد تم تأكید الغرامة وأنھ  IM2على المدیر الرئیس السابق لـ النقض تؤید عقوبة السجن لثمان سنوات 

 دوالر أمریكي.

. الفساد محكمة في رسمیا IM2للمدیر الرئیس السابق لـ  قضائیةال مراجعةال تقدیمتم تسجیل  ،۲۰۱٥ عام مارس ۱٦ في
 ۱٦ في(دیوان المحاسبة) بي بي كي بي  رفعت ،متناقضان ة كانااإلداریالدعوى  حكمو الجنائیة الدعوى حكم نظرا ألن

 یةالقضائ لمراجعةونظرا ل. السابقة اإلداریحكم الدعوى  إلغاء أجل من اإلداریة القضیة في قضائیة مراجعة ۲۰۱٥ مارس
 أن على نصی) داریةبشأن الدعوى اإل( حكما ۲۰۱٥ أكتوبر ۱۳ في العلیا المحكمة أصدرت ،التي رفعتھا بي بي كي بي

 .بي بي كي بي صحیحا رفعتھ  حسابات بي بي كي بي الذي تدقیق تقریر

) الجنائیة الدعوى بشأن( حكما ۲۰۱٥نوفمبر  ٤في  العلیا المحكمة أصدرت العلیا، الرسمي للمحكمة اإللكتروني لموقعل وفقا
 نسخةالتي بي كي  إندوساتبي تي  تتلق لم اآلن حتى. IM2المدیر الرئیس السابق لـ  التي قدمھا القضائیة المراجعة برفض
 للدعوى الجنائیة.تي بي كي بإعداد مراجعة قضائیة ثانیة  إندوساتتقوم بي تي  .الحكم من رسمیة

 بوضع مخصص في حساباتھا. Ooredooبتكوین مخصصات وقد قامت   IM2 قامت كل من إندوسات و
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 (تابع) االلتزامات المحتملة ۳۲
 والمطالبات (تابع)الدعاوى 

 آسیا سیلضد  ضریبیة مقدمة ةإشعارات مطالب )ب
آسیا سیل ش.م.خ خاضعة إلشعار مطالبة ضریبیة كما في تاریخ التقریر، كانت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وھي 

ملیون لایر قطري  ۲٤٥٫۰بمبلغ  ۲۰۰۷إلى  ۲۰۰٤من قبل المفوضیة العامة للضرائب في العراق عن السنوات من 
ملیون لایر قطري ومبلغ  ۱٤۱٫۰بمبلغ  ۲۰۱۰و ۲۰۰۹و ۲۰۰۸وإشعار مطالبة آخر من قبل المفوضیة عن السنوات 

 على التوالي فیما یتعلق بضریبة الدخل على الشركة. ملیون لایر قطري ۲٤٤٫۰

تحت االحتجاج فقط لاللتزام قدمت آسیا سیل اعتراضا ضد كل من ھذه المطالبات ودفعت جمیع المبالغ المذكورة أعاله 
 في العراق.الضریبة قوانین بمتطلبات 

سیا سیل لدیھا أسباب قویة للطعن في ھذه قامت المجموعة بتكوین مخصص كاف مقابل ھذه المطالبات وترى اإلدارة أن آ
 المطالبات.

 بخصوص الرسوم التنظیمیة آسیا سیل اإلجراءات ضد )ج
 یتعلق فیما الشركة ھیكل أن الشركة خطارإل مفوضیة االتصاالت واإلعالم خطابا أصدرت ،۲۰۱٤ عام یونیو ۱۰ في

 تنظیمي، كرسم اإلیرادات إجمالي من %۱٥ لدفع عراقیة كشركة الترخیص بمتطلبات یفي ال المال رأس في أسھم بملكیة
 %۱۸ بنسبة ةتنظیمی رسوم دفع شركةمفوضیة االتصاالت واإلعالم من ال طلبت ذلك على وبناء. الترخیص التفاقیة وفقا
 ۷٦( قطري لایر ملیون ۲۷٦ طلبتھ مفوضیة االتصاالت واإلعالم الذي المبلغ كان. %۱٥ من بدال اإلیرادات إجمالي من

 نھایة تىح تغیرت قد العراقیة الملكیة أنالتي ادعت فیھا مفوضیة االتصاالت واإلعالم  الفترة من) أمریكي دوالر ملیون
مفوضیة االتصاالت  أصدرت ،۲۰۱٤ نوفمبر ۱۱ فيو. االدعاء ھذا ضد الشركةاستأنفت . ۲۰۱۳ سنة من األول النصف

 یونیو من الجدید المبلغ إجمالي وأنإضافیة  %۳ التي تتعلق بنسبة مطالبةقد عدلوا ال أنھم الشركة خطارإل واإلعالم خطابا
 لدى). أمریكي دوالرملیون  ۱۰۱٫۸( قطري لایرملیون  ۳۷۰٫۷ مساویا یكون أن یجب ۲۰۱٤ یونیو ۳۰ إلى ۲۰۱۲
 ینایر في). أمریكي دوالرملیون  ۱٦٤٫٤( قطري لایرملیون  ٥۹۸٫۸ بمبلغ المطالبة ھذه مقابل كامل مخصص الشركة
 .الشركة لصالح نھائیا قرارا النقض أربیل محكمة أصدرت ،۲۰۱٦

 سیل، یاسآل معینة مصرفیة حساباتمقید ل استخدام بشأن مفوضیة االتصاالت واإلعالم خطابا أرسلت ،۲۰۱٦ فبرایر ٤ في
ھذا  لصالحھا في محكمة قرار بالفعل الشركةعلیھ ولدى  متنازع مبلغ مقابل ھذاو. مفوضیة االتصاالت واإلعالم لصالح
 .الشأن

 بخصوص رسوم طیف التردد آسیا سیل اإلجراءات ضد )د
خصوص استخدام طیف  دفعب الشركة خطارإل خطابا مفوضیة االتصاالت واإلعالم أصدرت ،۲۰۱٤ عام سبتمبر ۱۰ في

 للشركة التردداتتاریخ تخصیص  من فترةعن ال) أمریكي دوالرملیون  ٦٥٫٥( قطري لایرملیون  ۲۳۹٫۱التردد بمبلغ 
لیھ عو سابتحاال طریقة مفوضیة االتصاالت واإلعالم تقدم لم. االدعاء ھذا ضد الشركة استأنفت .۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱ إلى

 .سابھاتحا أساس في شركةتشكك ال

 رارقال وكان. الشركة بھ تقدمت الذي االعتراضب یتعلق فیما قرارا االستئناف لجنة أصدرت ،۲۰۱٥ عام ینایر ۲۹ في
 ناءب التردد طیف استخدام رسوم حساب إعادةلمفوضیة االتصاالت واإلعالم و العام المدیر عن الصادرة المطالبةبرفض 

 .االستئناف لجنة توصیات على

 الشركة لدى. ئنافاالست لجنة لتوصیات وفقا الجدید المطالبة مبلغ تحدید یتم لم للشركة، المالیة البیانات إصدار تاریخ حتى
 قطري لایر ملیون ۲۰۷٫۰ بمبلغ ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ إلى للشركة التردداتتاریخ تخصیص  من للفترة إجمالي مخصص

 .الحالیة المرحلة ھذه في یكفي ما وھو ،)أمریكي دوالر ملیون ٥۷٫۰(
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 (تابع) االلتزامات المحتملة ۳۲
 والمطالبات (تابع)الدعاوى 

 على الشركةالخصم غیر المسموح بھ من ربط الضریبة  ھـ)
تلقت إندوسات خطاب ربط ضریبي بدفع ضریبة إضافیة (إس كي بي إل بي) من اإلدارة العامة  ۲۰۱٤نوفمبر  ۲۰بتاریخ 

ملیون لایر قطري مما خفض من ترحیل الخسارة الضریبیة كما  ۸۸للضرائب حیث أجلت اإلدارة تصحیحا بمبلغ إجمالي 
قدمت إندوسات خطاب اعتراض إلى مكتب الضرائب بخصوص  ۲۰۱٥فبرایر  ۱۸. بتاریخ ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱في 

التصحیح أعاله. تم رفض االعتراض الضریبي من جانب ھیئة الضرائب، برغم ذلك تقوم إندوسات بإعداد ملف لالستئناف 
 لدى محكمة الضرائب. 

ة (إس كي بي تلقت إندوسات خطاب ربط ضریبي بخصوص دفعة أقل مما ھو مطلوب إضافی ۲۰۱۳دیسمبر  ۲۷بتاریخ 
ملیون  ۲۹لضریبة دخل على الشركات بمبلغ  ۲۰۰۸و ۲۰۰۷إل بي) من اإلدارة العامة للضرائب إلندوسات في سنتي 

مارس  ۲۰. قدمت إندوسات في ۲۰۱٤ینایر  ۲٤ملیون لایر قطري على التوالي وقد تم دفعھا في  ۲٥٫٥لایر قطري و
 ۲۰۰۷التصحیح لضریبة الدخل إلندوسات في سنتي خطابات اعتراض إلى مكتب الضرائب بخصوص ھذا  ۲۰۱٤

ملیون لایر قطري  على التوالي. تم رفض االعتراض الضریبي من  ۲۸٫٥ملیون لایر قطري و ۳۲٫۳بمبلغ  ۲۰۰۸و
 جانب ھیئة الضرائب، وقامت إندوسات بتقدیم استئناف لدى محكمة الضرائب.

 منخفض بمعدل إندوسات قبل من خصمھا تم المنافع من مقتطعة ضریبة و)
تلقت إندوسات (إس كي بي إل بي) من اإلدارة العامة للضرائب عن ضریبة الدخل إلندوسات في  ۲۰۱٤نوفمبر  ۲۰في 

ملیون لایر قطري (متضمنا الغرامات). قدمت إندوسات خطابات اعتراض في  ۸۲بمبلغ  ۲٦بموجب المادة  ۲۰۱۲سنة 
الذي رفضتھ الھیئات الضریبیة. تقوم إندوسات بإعداد ملف لمكتب الضرائب بخصوص التصحیح  ۲۰۱٥فبرایر  ۱۸

 لالستئناف لدى محكمة الضرائب.

 المالیة المخاطر إدارة ۳۳
 والسیاسات األھداف
 الغرض. دائنة وحسابات وإیجارات تمویلیة وسلف قروض على - المشتقات باستثناء - للمجموعة الرئیسیة المطلوبات تشتمل

 ثلم مختلفة مالیة موجودات المجموعة ولدى. المجموعة لعملیات تمویل على الحصول ھو المالیة المطلوبات لھذه األساسي
 .المجموعة عملیات من مباشرة ناتجة وھي األجل قصیرة والودائع والنقد واالستثماراتالتجاریین  نالمدینی

 لعمالتا وصرفوتبادل العمالت  الفائدة أسعار تبادل عقود أساسیة وبصفة المشتقات معامالت في المجموعة تدخل كذلك
 .التمویلیة ومواردھا المجموعة عملیات من الناشئة الفائدة أسعار مخاطر إدارة ھو ذلك من والغرض. اآلجلة األجنبیة

 السیولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق أسعار مخاطر ھي للمجموعة المالیة األدوات من الناشئة الرئیسیة المخاطر إن
 التي المخاطر، ھذه من كل إدارة بغرض علیھا والموافقة السیاسات بمراجعة اإلدارة مجلس یقوم. والمخاطر التشغیلیة

 :یلي فیما تتلخص

 السوق مخاطر
 ألجنبیةا العمالت صرف وأسعار الفائدة أسعار مثل بالسوق األسعار تغیرات تأثیر من الخطر في السوق مخاطر تتمثل

 إدارة من الھدف إن. المالیة تاألدوا قیمة ما تحتفظ بھ المجموعة من أو المجموعة أسھم أو ربح على األسھم وأسعار
 .العائد زیادة مع ،ةمقبول حدود ضمن السوق لمخاطر المجموعة تعرض على السیطرة ھو السوق مخاطر

 الفائدة معدالت مخاطر
 واتدوأ المدینة القروضو البنكیة الودائع ھي الفائدة أسعار لمخاطر المعرضة للمجموعة المالیة والمطلوبات الموجودات

 ئیسيبشكل ر یتعلق السوق أسعار في التغیرات لمخاطر المجموعة تعرض إن. والسلف والقروض للبیع المتاحة الدین
 تاریخ نم أشھر ثالثة خالل مستحقة ثابتة فائدة بأسعار مالیة وأدوات متغیرة فائدة بأسعار المجموعة ومطلوبات بموجودات

 .الصادر عنھا التقریر المالي المالیة السنة نھایة
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 (تابع) المالیة المخاطر إدارة ۳۳
 (تابع) الفائدة معدالت مخاطر

 تةثاب أسعارذات  والسلف القروض من متوازنة محفظة على بالحفاظ لدیھا الفائدة أسعار مخاطر بإدارة المجموعة تقوم
 محددة تراتف في تتبادل أن فیھا المجموعة توافق حیث الفائدة أسعار لتبادل عقود في المجموعة تدخل ھذا أجل من. ومتغیرة

 مخصصة بادلالت عقود إن. علیھ متفق افتراضي مبلغ أساس على تحتسب ومتغیرة ثابتة فائدة بأسعار مبالغ بین الفرق
 %٦٦ كان الفائدة، أسعار تبادل عقود تأثیر حساب وبعد ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ في. المتعلقة بھا الدین التزاماتمن  للتحوط
 ).۲۰۱٤في سنة  %۷۱( ثابتة فائدة بأسعار المجموعة قروض من تقریباً 

 أسعار في محتملة معقولة لتغیراتالموحد وحقوق الملكیة الموحد  الربح أو الخسارة بیان حساسیة التالي الجدولیعكس 
 وقوحق الموحد الربح أو الخسارة بیان حساسیة إن. ثابتة األخرى المتغیرات جمیعبقاء  مع أساس، نقطة ۲٥ بعدد الفائدة
 المالیة وباتوالمطل المالیة الموجودات على بناء واحدة، لسنة الفائدة أسعار في المفترضة التغیرات تأثیر ھو الموحد الملكیة
 تأثیرل ومعاكساً  مساویاً  الفائدة أسعار في النقص تأثیر یكون أن یتوقع. دیسمبر ۳۱ في كماالمحتفظ بھا  متغیرة فائدة بأسعار

 :المبینة الزیادات
 الربح أو الخسارة بیان 

 الموحد
 أساس نقطة ۲٥+ 

  الملكیة حقوق 
 
 أساس نقطة ۲٥+

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ في

 ۱٫٤۳۰  )۲۸٫۲۸۰( األمریكي للدوالر لیبور سعر
 -  )۸٫۱٥۱( أخرى

    
    ۲۰۱٤دیسمبر ۳۱ في

 ٥۲۰  )۲٥٫٥۸۲( األمریكي للدوالر لیبور سعر
 -  )٥٫٤۲٤( أخرى

 مخاطر العمالت األجنبیة
 صرف ارأسع في التغیرات بسبب مالیة ألداة النقدیة التدفقات أو العادلة القیمة تقلب خطر ھي األجنبیة العمالت مخاطر
 موعةالمج بعملیات أساسیة بصورة تعلقی الصرف أسعار في التغیرات لخطر المجموعة تعرض إن. األجنبیة العمالت
 .األجنبیة التابعة الشركات في المجموعة استثمارات وصافي

 :األجنبیة بالعمالت المسجلة لمخاطرل تعرض صافي للمجموعةكان 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 موجودات 

 )مطلوبات(
 موجودات 

 )مطلوبات(
    

 ٥٫٥٤٥٫٦۱٥  ٦٫۰۱۲٫۲۳۹ االندونیسیة الروبیة
 ۹٫۱٤٤٫۷۸٦  ۹٫۸۷۳٫۲۲٦ الكویتي الدینار

 )٤٫۲۱۰٫۹٦٦(  )۲٫٥۱۲٫۷٤۹( األمریكي الدوالر
 ۱٥٤٫۳۹٥  )۳۱٫۲۷۳( الیورو
 )۷٫۰٥۱(  )۲٫۹۸٤( اإلسترلیني الجنیھ

 ۲۰٦٫۳٦٤  ۱۳٤٫۳۳۱ الدینار التونسي
 )۲٫٤۱٤٫۷۸۳(  )۲٫۲۰۱٫٦۹۲( الدینار الجزائري

 )٦٥٤٫۲۱۳(  )۸۹٦٫۸۱۹( الدینار العراقي
 )٤٫۳٤۲(  ۱٫۸۳۸ أخرى
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 (تابع) المالیة المخاطر إدارة ۳۳
 (تابع) مخاطر العمالت األجنبیة

 بالدوالر مربوط القطري اللایر سعر أن حیث ھامة یةبأجن عمالت مخاطر تمثل ال األمریكي بالدوالر األرصدةإن 
 .األمریكي
 ألجنبیةا العمالت صرف أسعار في معقول محتمل لتغیربیان الدخل الموحد وحقوق الملكیة  حساسیة التالي الجدولیوضح 

 العادلة القیمة يف التغیرات بسبب المجموعة على ربح ،ثابتة األخرى المتغیرات جمیع بقاء مع، القطري اللایر مقابل التالیة
 نتائج للتحوی نتیجةفي المجموعة  الملكیة وحقوق اآلجلة األجنبیة العمالت صرف وعقود النقدیة والمطلوبات للموجودات

 :المبینة الزیادات رلتأثی ومعاكساً  مساویاً  األجنبیة العمالت أسعار في النقص تأثیر یكون أن یتوقع. األجنبیة التابعة الشركات

 الموحد الملكیة حقوق على التأثیر  الموحد الدخل بیان على التأثیر 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 +۱۰%  +۱۰%  +۱۰%  +۱۰% 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
        

 ٥٥٤٫٥٦۲  ٦۰۱٫۲۲٤  -  - االندونیسیة الروبیة
 ۹۱٤٫٤۷۹  ۹۸۷٫۳۲۳  -  - كویتي دینار

 ۲۰٫٦۳٦  ۱۳٫٤۳۳  -  - الدینار التونسي
 )۲٤۱٫٤۷۸(  )۲۲۰٫۱٦۹(  -  - الدینار الجزائري

 -  -  )٤۲۱٫۰۹۷(  )۲٥۱٫۲۷٥( أمریكي دوالر
 -  -  ۱٥٫٤٤۰  )۳٫۱۲۷( الیورو
 -  -  )۷۰٥(  )۲۹۸( اإلسترلیني الجنیھ

 -  -  )٦٥٫٤۲۱(  )۸۹٫٦۸۲( الدینار العراقي

 أسعار األسھممخاطر 
مع ثبات  ،المتداولةسھم األالقیمة العادلة للتغیرات المعقولة المحتملة في أسعار  احتیاطيالجدول التالي حساسیة یوضح 

 جمیع المتغیرات األخرى. یتوقع أن یكون تأثیر النقص في أسعار األسھم مساویاً ومعاكساً لتأثیر الزیادات المبینة.

تغیرات في  
 مؤشرات األسھم

التأثیر على حقوق  
 الملكیة

 ألف لایر قطري   
۲۰۱٥    

 ٤۸۳  %۱۰+ بورصة قطر
 ٥٦۹  %۱٥+ بورصة الكویت
 ۹۲۲  %۱۰+ ابورصة إندونیسی

    
۲۰۱٤    

 ۹۲۱  %۱۰+ بورصة قطر
 ٦۱۱  %۱٥+ بورصة الكویت
 -  %۱۰+ ابورصة إندونیسی

    
مار یظھر تأثیر التغیرات في أسعار األسھم فقط عند بیع االستثحیث للمجموعة أیضاً استثمارات غیر متداولة مدرجة بالتكلفة  

 .الموحد الربح أو الخسارة بیان في التأثیرمنخفض القیمة وعند ذلك ینعكس  اعتبارهأو 
 االئتمان مخاطر

تتمثل مخاطر االئتمان في أن یفشل طرف في أداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ ویسبب بذلك خسارة مالیة لطرف آخر. یتمثل 
صدة لدى وأر مدینین تجاریینتعرض المجموعة لمخاطر ائتمانیة في القیمة الدفتریة لموجوداتھا والتي تتكون أساساً من 

 .للمشتقات موجبة عادلة وقیمة ینةمد وقروض للبیعالبنوك وأدوات دین متاحة 
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 (تابع) المالیة المخاطر إدارة ۳۳
 (تابع) االئتمان مخاطر

 لالحصو في الراغبین العمالء جمیع خضعی أن المجموعة سیاسة إن. مختلفة ألطراف اتصاالت خدمات المجموعة توفر
 ورةبص المدینة األرصدة مراقبة تتم ذلك إلى باإلضافة. االئتمانیة مقدرتھم من للتحقق إلجراءات باآلجل خدماتھا على

 توىومس السابقة المعامالت مستوى على بناء دوریاً  مراجعتھا وتتم عمیل لكلالخدمات  مشتریات سقف ویحدد مستمرة
خفاض في بالصافي بعد مخصص االن بالمدینین التجاریینفیما یتعلق  للمخاطر المجموعة لتعرض األقصى الحد بلغ. السداد
 :كالتالي دیسمبر ۳۱ في كما القیمة

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۸۸۸٫۱۲٦  ۱٫۰۹۰٫۹٥۸ قطر دولة
 ۱٫٥٤۰٫۰٥۸  ۱٫٦٤۳٫۰۰٦ أخرى دول

 ۲٫۷۳۳٫۹٦٤  ۲٫٤۲۸٫۱۸٤ 

مان االئتلمخاطر  المجموعة تعرض یكون ،للمجموعة األخرى المالیة الموجودات من الناشئة االئتمانیة للمخاطر بالنسبة
 :لتاليا النحو على األدوات لھذه الدفتریة للقیمة مساویاً  مخاطرتعرض لل أقصى ویكون ،إخالل الطرف المقابل من ناتجاً 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۷٫۲۸۰٫٤٦۰  ۱۸٫۰٥٤٫٥۸۲ )النقد باستثناء( البنوك لدى أرصدة
 ۷۲٫۰۸۰  ۲٫٦۹۰ للمشتقات موجبة عادلة قیمة

 ۹۰٥٫۷٦۲  ٥۳۷٫٤٥۱ الدولیة االتصاالت شركات من المستحق
 ۳٤۷٫۲۳۷  ٦٦۱٫۳۹۲ إیرادات مشتركین غیر مفوترة

 ۱۹٫۲٥٦٫۱۱٥  ۱۸٫٦۰٥٫٥۳۹ 

 بنوك يف حساباتب االحتفاظ طریق عن البنكیة األرصدة عن الناتجةاالئتمان  لمخاطر التعرض بتخفیض المجموعةتقوم 
من األرصدة البنكیة تمثل أرصدة مودعة لدى بنوك محلیة في دولة قطر مصنفة على األقل في  %٦۷إن . السمعة حسنة
 عادلة یمةبق المشتقات على مقتصرة وقت أي في تكون المالیةالمشتقات  أدوات من الناشئة االئتمان مخاطر). +BBBالفئة (

 معرضة لمجموعةا تكون باإلجمالي تسویتھا تتم التي للمشتقات بالنسبة. الموحد المالي المركز بیان في تدرج حسبما موجبة،
 .السداد لمخاطر أیضاً 

 السیولة مخاطر
تتمثل مخاطر السیولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. إن وسیلة المجموعة إلدارة 

 لظروفا في استحقاقھا عند التزاماتھامخاطر السیولة ھو أن تضمن بقدر اإلمكان أن یكون لدیھا دائماً سیولة كافیة لسداد 
 .المجموعة بسمعة اإلضرار أو مقبولة غیر ائرخس تتكبد أن ودونوالصعبة،  العادیة

 المجموعة احتیاطیات استخدام خالل من والمرونة التمویل استمراریة بین توازن على الحفاظ ھو المجموعة ھدف إن
 الجدولیلخص  .الفاتورة تاریخ من یوماً  ۳۰ خالل المبالغ سداد تتطلب بالمجموعة البیع شروط إن. البنكیة والتسھیالت

 :المخصومة غیر التعاقدیة المدفوعات على بناء دیسمبر ۳۱ في المجموعةالمالیة من  مطلوباتال استحقاق مواعید التالي
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 (تابع) المالیة المخاطر إدارة ۳۳
 (تابع) السیولة مخاطر

 اإلجمالي  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥ – ۲  سنة ۲ – ۱  أقل من سنة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  قطريألف لایر   ألف لایر قطري 

          ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
 ٥۲٫٤۳٥٫۱٥۳  ۱۷٫٤٦۰٫۲۰۳  ۱۸٫٦۲۱٫٤۲۹  ۷٫۷۸۰٫۳۱۹  ۸٫٥۷۳٫۲۰۲ وتسھیالت قروض 

 ٤٫۹۷۸٫۰٥۸  -  -  -  ٤٫۹۷۸٫۰٥۸ حسابات دائنة
تكالیف ترخیص مستحقة 

 ۱٫٦۰٦٫۰٤۲  -  ۲٥٦٫٦۹٤  ٦٤٫۱۳٥  ۱٫۲۸٥٫۲۱۳ الدفع
 ۱٫٤۳۹٫۸۷٥  ۷٥٫۱۰۰  ۸۷٤٫۳۲۸  ۲٤٤٫٤٥۸  ۲٤٥٫۹۸۹ إیجار تمویلي مطلوبات

 ۱٫۰۷۷٫۳۸۰  -  -  ۲۳۳٫۳۳۸  ۸٤٤٫۰٤۲ مطلوبات مالیة أخرى

 ۱٥٫۹۲٦٫٥۰٤  ۸٫۳۲۲٫۲٥۰  ۱۹٫۷٥۲٫٤٥۱  ۱۷٫٥۳٥٫۳۰۳  ٦۱٫٥۳٦٫٥۰۸ 
          
 اإلجمالي  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥ – ۲  سنة ۲ – ۱  أقل من سنة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

          ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 
 ٥۳٫۱۲۱٫۷۰۷  ۱۷٫٦۰٥٫۰٦٤  ۲۰٫۰٥۰٫٦٤۳  ٦٫۳۷٦٫٥۱۷  ۹٫۰۸۹٫٤۸۳ وتسھیالت قروض 

 ٤٫٤٥۱٫۱٤٦  -  -  -  ٤٫٤٥۱٫۱٤٦ حسابات دائنة
تكالیف ترخیص مستحقة 

 ۳٫۳۰۷٫٥۲۸  -  ۳٤۱٫۷۸۲  ۱٫۲۹۷٫۰٥۷  ۱٫٦٦۸٫٦۸۹ الدفع
 ۱٫۷۲٥٫۸٦٤  ٥۲۳٫۱٤۹  ۷۰۹٫۳۹۱  ۲۳۹٫۰۹٥  ۲٥٤٫۲۲۹ إیجار تمویلي مطلوبات

 ۹٦٥٫۸۱۰  -  -  ۲٤۱٫۹۱٥  ۷۲۳٫۸۹٥ مطلوبات مالیة أخرى

 ۱٦٫۱۸۷٫٤٤۲  ۸٫۱٥٤٫٥۸٤  ۲۱٫۱۰۱٫۸۱٦  ۱۸٫۱۲۸٫۲۱۳  ٦۳٫٥۷۲٫۰٥٥ 

 إدارة رأس المال
 قیتعل فیما أدائھا تحسین خالل من للمساھمین العائد وزیادة أعمالھا استمراریة لضمان رأسمالھا بإدارة المجموعة تقوم

 ألحوالا في التغیرات ضوء في رأسمالھا ھیكل على تعدیالت بإدخال المجموعة تقوم. الملكیة حقوق ورصید بالمدیونیة
 وأ المساھمین على الموزعة األرباح المجموعة تعدل قد تعدیلھ أو المال رأس ھیكل على للمحافظة. والتجاریة االقتصادیة

 ۳۱ في المنتھیة السنة خالل اإلجراءات أو السیاسات أو األھداف في تعدیالت المجموعة تدخل لم. جدیدة أسھم تصدر
 .۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة والسنة ۲۰۱٥دیسمبر 

 المقاسةو المدورة واألرباحواالحتیاطیات القانونیة األخرى  القانوني واالحتیاطي المساھمة حصص على المال رأس یشتمل
سنة  في قطري لایرألف  ۲٦٫۰۸۱٫٤٤۹ بمبلغ( ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ألف لایر قطري كما في  ۲٦٫۸۸۸٫۱۰۲بمبلغ 
۲۰۱٤(. 
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 القیم العادلة لألدوات المالیة ۳٤
 العادلة القیم
 البیانات يف المدرجة للمجموعة المالیة لألدوات العادلة ةوالقیم الدفتریة القیمة بین النوع حسب مقارنة التالي الجدولیبین 
 :الموحدة المالیة

 العادلة القیمة  الدفتریة القیمة 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

        المالیة الموجودات
 ۱٫٦۲۷٫۱٤٦  ۷٤۷٫۱۹٦  ۱٫٦۲۷٫۱٤٦  ۷٤۷٫۱۹٦ للبیع متاحة استثمارات

۳٫۹۳٥٫٤۹  ذمم تجاریة وأخرى مدینة
۷  ۳٫۷٥۳٫۲٦۳  ۳٫۹۳٥٫٤۹۷  ۳٫۷٥۳٫۲٦۳ 

۱۸٫۱٥۸٫۱ بالصندوق ونقد البنوك لدى أرصدة
۸۰  ۱۷٫٤۳۷٫٤۲٦  ۱۸٫۱٥۸٫۱۸۰  ۱۷٫٤۳۷٫٤۲٦ 

        المالیة المطلوبات
٤۳٫۱۰۰٫٦ تسھیالتو قروض

٤۲  ٤۳٫۱۸٥٫۱۹۱  ٤۱٫۰۷۹٫۲٦۷  ٤۰٫۹۲٦٫٦۷۷ 
 ۱٫٥٦۲٫۸٦۰  ۲۷۲٫٤۷۱  ۱٫٥٦۲٫۸٦۰  ۲۷۲٫٤۷۱ أخرى متداولة غیر مطلوبات

۱٫۰٤٥٫۰٦ مطلوبات إیجار تمویلي
٥  ۱٫۱۹۳٫۳۱۸  ۱٫۰٤٥٫۰٦٥  ۱٫۱۹۳٫۳۱۸ 

۱۱٫۳۱٦٫٤  ذمم تجاریة وأخرى دائنة
۹۳  ۱۰٫٥۳٥٫٥٦۳  ۱۱٫۳۱٦٫٤۹۳  ۱۰٫٥۳٥٫٥٦۳ 

 ٥۷۰٫۰٤٤  ٦۹۳٫۲۰۰  ٥۷۰٫۰٤٤  ٦۹۳٫۲۰۰ مستحقة دخل ضریبة
        

 :العادلة القیمة تقدیر في تستخدم التالیة واالفتراضات الطرق

 عموماً  تكون المتداولة األخرى والمطلوباتون التجاری والدائنون ونالتجاری والمدینون األجل قصیرة والودائع النقد •
 .األدوات لھذه األجل قصیرة االستحقاقات بسبب الدفتریة العادلة لقیمتھا مقاربة

 الفائدة عارأس مثل مؤشرات على بناء المجموعة قبل من تقییمھا یتم ومتغیرة ثابتة بأسعار األجل طویلة المدینة الذمم •
 ییمالتق ھذا أساس على. المالي المشروع مخاطر وخصائص عمیللل االئتمانیة والمقدرة بالدولة معینة مخاطر وعوامل

 القیم المالي كانت فترة التقریر نھایة في كما. المدینة الذمم لھذه المتوقعة للخسائر مخصصاتفي االعتبار  تؤخذ
 .المخصصات بالصافي بعد خصم العادلة قیمتھا تقارب المدینة الذمم لھذه الدفتریة

 القیمة قدیرت یتم. التقریر الماليفترة  نھایة في كما األسعار عروضإلى  المدرجة لالستثمارات العادلة القیمةتستند  •
 رغی المالیة المطلوبات وكذلك ،األخرى المالیة والدیون البنوك من والقروض المدرجة غیر لالستثمارات العادلة

 تحقاقاتواسعلى مخاطر ومالمح  المطبقة األسعار باستخدام المستقبلیة النقدیة التدفقات بخصم األخرى، المتداولة
 .مالئمة تقییم تقنیات باستخدام المتداولة غیر المالیة للموجودات العادلة القیمة تقدیر یتم. مماثلة

ذات تصنیف ائتماني  مالیة مؤسسات أساساً  وھم مختلفة، أطراف مع مالیة أدواتمشتقات  في المجموعة تدخل •
 تبادل عقود اساً أس ھي السوقتقییم ذات مدخالت یمكن مالحظتھا في  تقنیات باستخدام المشتقاتیتم تقییم . استثماري

 التسعیر لىع تطبیقاً  األكثر التقییم تقنیات تشتمل. العمالت تبادل وعقود آجلة العمالت صرف وعقود الفائدة أسعار
 مانیةاالئت الجودة مثل مختلفة مدخالت النماذج تشمل. الحالیة القیمة حسابات باستخدام التبادل عقود ونماذج اآلجل

 .الفائدة أسعار یاتنومنح األجنبیة للعمالت واآلجلة الفوریة الصرف وأسعار األخرى لألطراف
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 القیم العادلة لألدوات المالیة (تابع) ۳٤

 القیمة العادلة تدرج
 التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییم:التدرج تستخدم المجموعة 

یمكن للمجموعة  مماثلةاألسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات  : ۱المستوى 
 .الوصول إلیھا في تاریخ القیاس

للموجودات أو  مالحظتھاوالتي یمكن  ۱مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  :  ۲المستوى 
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.المطلوبات 

 مدخالت ال یمكن مالحظتھا للموجودات أو المطلوبات. : ۳المستوى 

 یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة عن طریق تدرج القیمة العادلة:

 الموجودات المالیة
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱٥ 
 لایر قطريألف   قطريلایر ألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -  ٦۹۳٫۸٤٦  ۱۷٫۸٤٦  ۷۱۱٫٦۹۲ استثمارات متاحة للبیع
 -  ۲٫٦۹۰  -  ۲٫٦۹۰ مشتقات أدوات مالیة 

 ۷۱٤٫۳۸۲  ۱۷٫۸٦  ٤٦۹٦٫٥۳٦  - 
        
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱٤ 
 قطريلایر ألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -  ۱٫٥۷۷٫۰۰۱  ۱۳٫۲۷۸  ۱٫٥۹۰٫۲۷۹ استثمارات متاحة للبیع
 -  ۷۲٫۰۸۰  -  ۷۲٫۰۸۰ مشتقات أدوات مالیة 

 
۱٫٦٦۲٫۳٥۹  ۱۳٫۲۷۸  ۱٫٦٤۹٫۰۸۱  - 

 المطلوبات المالیة

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱٥ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -  ۱۳۸٫۰۱۹  -  ۱۳۸٫۰۱۹ مشتقات أدوات مالیة 
        
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱٤ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -  ۱۷٫۰۷٥  -  ۱۷٫۰۷٥ مشتقات أدوات مالیة 
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 العالقة ذات األطراف إفصاحات ۳٥
 العالقة ذات األطرافمعامالت وأرصدة 

 اروكبوشركاتھا الزمیلة  الحكومیة وشبھ الحكومیة المؤسسات بما فیھا الزمیلة الشركات العالقة ذات األطرافل ثمت
 لتدخ. الرئیسیون المالك فیھا یكونوا التي والشركات المجموعة إدارة موظفي وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء المساھمین
 وشروط األسعار سیاسة اعتماد یتم. العالقة ذات األطراف مع معامالت فيفي إطار النشاط االعتیادي لألعمال  المجموعة
ذات عالقة بالحكومة في  أخرى شركات مع تجاریة معامالت في المجموعة تدخل .المجموعة إدارة قبل من المعامالت

 . إلخ.. ائتمانیة تسھیالت على والحصول ودائع إیداعو اتصاالت خدمات تقدیم من حیث إطار النشاط االعتیادي لألعمال

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة )أ
والتي  ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط االعتیادي لألعمال أخرى شركات مع تجاریة معامالتفي  لمجموعةتدخل ا
 كافة ھذه المعامالت تكون بتعامل تجاري .ائتمانیة تسھیالت على والحصول ودائع إیداعو اتصاالت خدمات تقدیم تتضمن

 حر في إطار النشاط االعتیادي لألعمال.

 اآلخرین اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة مجلس أعضاء مع معامالت )ب
 ةومسؤولی صالحیة لدیھم الذین في اإلدارة ینیالرئیس عضاءواأل اإلدارة مجلس أعضاء من اإلدارة موظفي كباریتكون 

  .المجموعة أنشطة ومراقبة وتوجیھ التخطیط

 ۳۱ألف لایر قطري للسنة المنتھیة في  ۱۷٫٥٦۰بمبلغ متضمنة أتعاب اللجنة تم اقتراح مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
). بلغت المكافآت والمنافع ذات الصلة بكبار موظفي ۲۰۱٤ألف لایر قطري في سنة  ۱٦٫۹٤۰(مبلغ  ۲۰۱٥دیسمبر 
 بلغت منافع نھایة خدمة الموظفینو) ۲۰۱٤ألف لایر قطري في سنة  ۲۸۰٫۳۳۰لایر قطري (ألف  ۲۹۱٫۳۹۸اإلدارة 

أعضاء مجلس ). تم إدراج مكافآت ۲۰۱٤ألف لایر قطري في سنة  ۳۰٫٤٦۳ألف لایر قطري (مقابل مبلغ  ۲۰٫۸۹۲
ي لعمومیة واإلداریة فاإلدارة ضمن بند "رواتب الموظفین والتكالیف ذات الصلة" ضمن مصروفات البیع والمصروفات ا

 .٦اإلیضاح 

 الھامة المحاسبیة والتقدیرات القرارات ۳٦
 المالیة غیر الموجودات قیمة انخفاض

. اليفي تاریخ كل تقریر م المالیة غیر الموجودات جمیع انخفاض على مؤشرات أیة بتقییم ما إذا كانت ھناك المجموعة تقوم
ي ف انخفاض وجود من للتأكداإلنتاجیة غیر المحددة  األعمار ذات األخرى الملموسة غیر والموجودات للشھرة اختبار یتم

 ھااختبار یتم األخرى المالیة غیر الموجودات. المؤشرات ھذه فیھ تظھر آخر وقت أي وفي سنوي أساس على وذلكالقیمة 
 عند االستخدام القیمة لتحدید الحسابات إجراء عند. تسترد ال قد الدفتریة القیمة بأن مؤشرات وجود عندفي القیمة  لالنخفاض

 معدل یارواخت النقدیة اإلیرادات وحدة من أو الموجودات من المتوقعةالمستقبلیة  النقدیة لتدفقاتا تقدیر اإلدارة على یجب
 .النقدیة التدفقات لتلك الحالیة القیمة الحتساب مالئم خصم

 واالستثمارات العقاریة والمعدات واآلالت للعقارات اإلنتاجیة األعمار
 احتساب لغرضواالستثمارات العقاریة  والمعدات واآلالت للعقارات التقدیریة اإلنتاجیة األعمار المجموعة إدارة تحدد

 .التجاري أو فنيال والتقادم الطبیعي والتآكل للموجودات المتوقع االستخدام االعتبار في یؤخذ أن بعد التقدیر ھذا یتم. ھالكاإل

 لألصول غیر الملموسة اإلنتاجیة األعمار
 أن دبع التقدیر ھذا یتم. اإلطفاء احتساب غرضب لألصول غیر الملموسة قدرةمال اإلنتاجیة األعمار المجموعة إدارة تحدد
 .التجاري أو الفني والتقادم الطبیعي والتآكل للموجودات المتوقع االستخدام االعتبار في یؤخذ

 المالیةاالستثمارات  تصنیف
 خسارةال أو الربحبیان  خاللمن  العادلة بالقیمة استثماراتك" تصنیفھاإما  المجموعة تقرر استثمارات مالیة شراء عند

كافة االستثمارات . استثماراتھا تصنیف عند ۳۹ رقم الدولي المحاسبة معیار المجموعة تتبع". للبیع متاحة" أو" الموحد
 مصنفة كمتاحة للبیع.
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 (تابع) الھامة المحاسبیة والتقدیرات القرارات ۳٦
 المخصص والمطلوبات االحتمالیة

تحدد إدارة المجموعة المخصص استنادا إلى أفضل التقدیرات للنفقات المطلوبة لسداد التزام حالي نتیجة لحدث سابق في 
 .التقریرتاریخ 

لممكن اعتمادا على احتمال وقوع حدث مستقبلي غیر مؤكد تقیس إدارة المجموعة المطلوبات االحتمالیة على أنھا االلتزام ا
 أو التزام حالي ولكن من غیر المحتمل الدفع أو عدم إمكانیة قیاس المبلغ بصورة موثوق بھا. 

 تصنیف الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة والشركات التابعة
ن ة ومشاریع مشتركة یتطلب تحلیال ھاما وتقدیرا مالتصنیف المناسب لبعض االستثمارات على أنھا شركات تابعة أو زمیل

جانب اإلدارة لما إذا كانت المجموعة تمارس سیطرة أو نفوذا ھاما أو سیطرة مشتركة على ھذه االستثمارات. قد یتضمن 
 ذلك وضع اعتبار لعدد من العوامل التي تتضمن الملكیة وحقوق التصویت ومدى التمثیل في مجلس اإلدارة والترتیبات

 التعاقدیة ومؤشرات السیطرة الفعلیة.

قد یكون للتغیر في ھذه المؤشرات وتقدیر اإلدارة للمقدرة على السیطرة أو ممارسة النفوذ تأثیر ھام على تصنیف مثل ھذه 
 االستثمارات وعلى بیان المركز المالي الموحد وإیرادات ونتائج المجموعة.

 للبیع المتاحة في حقوق الملكیة ستثماراتاال قیمة انخفاض
 في مرمست أو ھام انخفاض وجود عند القیمة منخفضة بأنھا للبیع المتاحة حقوق الملكیة أسھم استثمارات المجموعة تعامل
 أو "الھام" خفاضناال تحدید إن. القیمة النخفاض أخرى موضوعیة أدلة وجود عند أو تكلفتھا من أقل إلى العادلة القیمة

" والمستمر" أكثر أو %۳۰ - %۲۰ بنسبة عموماً " الھام" تقدر المجموعة إن. أحكام معتبرةوضع  إلى یحتاج" المستمر"
 بالنسبة السھم رسع في العادیة التقلبات وتشمل أخرى عوامل بتقییم المجموعة تقوم ذلك إلى باإلضافة.  أشھر تسعة من بأكثر

 .المدرجة غیر لألسھم الخصم وعوامل المستقبلیة النقدیة والتدفقات المتداولة لألسھم

 غیر المتداولة في حقوق الملكیة الستثماراتل العادلة القیمة
 ،شطةمن أسواق ن المالي المركز بیان في سجلةالم المالیة والمطلوبات المالیة للموجودات العادلة القیمة یمكن تحدید لم إذا

 المدخالت تؤخذ. مةالمخصو النقدیة التدفقات نموذج ذلك في بما التقییم تقنیات باستخدام العادلة القیمة بتحدید المجموعة تقوم
فیكون مطلوبا من  ذلك مالئما یكن لم إذا ولكن ،ذلك أمكن ما النشطة التي یمكن مالحظتھا األسواق من نماذجھذه الل

 سیولةال مخاطرمدخالت مثل  االعتبار في یؤخذ أن التقدیرات تشمل. العادلة القیم لتحدید المجموعة استخدام تقدیراتھا
 ادلةالع القیمة على تؤثر أن یمكن العوامل ھذه حول االفتراضات في التغیرات إن. األسعار وتقلبات االئتمان ومخاطر
 .المالیة لألدوات المدرجة

 المؤجلة الضریبة موجودات
 توفریھ ف مرجحاً  یكون الذي الحد إلى المستخدمة غیر الضریبیة الخسائر لجمیع مؤجلة ضریبة موجوداتب االعتراف یتم

 موجودات قیمة لتحدیدیطلب اتخاذ قرار ھام من اإلدارة . لھامقابیمكن استغالل الخسائر في  للضریبة خاضعة أرباح
 للضریبة، عةالخاض المستقبلیة األرباح مستوىو المحتملة التواریخ على اعتماداً  ،االعتراف بھا یمكن التي المؤجلة الضریبة

 التخطیط الضریبي مستقبال.استراتیجیات  مع

 المخزون قیمة انخفاض
 الستخدامغیر صالح ل أو اقدیم المخزون صبحی عندما. أقل أیھماالقابلة للتحقق،  القیمةصافي  أو بالتكلفة یسجل المخزون

غیر الھام  المخزون اأم الھام للمخزون. للمبلغ فردي أساس على التقدیر ھذا یتم. القابلة للتحقق تھقیم صافيل تقدیروضع  یتم
 المخزون وعلن وفقاً  مخصص لھ ویحتسب جماعیة بصورة هرتقدی فیتم غیر صالح لالستخدام أو قدیم ولكنھ بشكل فردي

 .التاریخیة البیع أسعار أساس على أو عدم الصالحیة التقادم ودرجة

 الذمم التجاریة المدینة قیمة انخفاض
 لمبالغا تحصیل المحتمل من یكون ال عندما تحصیلھا الممكنمن  المدینة التي للذمم التجاریة تقدیر بعمل المجموعة تقوم

تجاوزت  لكنھاوبشكل فردي  الھامة غیر للمبالغ بالنسبة أما. الفردیة الھامة فردي للمبالغ أساس على التقدیر ھذا یتم. بالكامل
 على تمض التي الزمنیة الفترة طول على بناء مخصص لھا ویحتسب جماعیة بصورة تقدیرھا فیتم تاریخ استحقاقھا

 معدالت االسترداد التاریخیة. أساس على استحقاقھا
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 (تابع) الھامة المحاسبیة والتقدیرات القرارات ۳٦
 العرض : اإلجمالي مقابل الصافي

 بین اقاالتف وجوھر القانوني الشكل من كل مراجعة تمت اإلیرادات، تكالیف أو اإلیرادات لعرض األنسب األساس تحدید عند
 .المعاملة في منھا طرف كل دور لتحدید التجاریین وشركائھا المجموعة

ھذا أن یشتمل اإلیراد  یتطلب. اإلجمالي أساس على اإلیراد إثبات یتم الموكل، ھو صفقة في المجموعة عندما یكون دور
 صلة ذات قاتنف قید أي مع التجاریة، بالخصوماتالقیام  بعد التي صدرت بھا فاتورة للعمیل، للمعاملة اإلجمالیة على القیمة

 .التشغیل على أنھا تكالیف

الربح  ھامش حیث تمثل اإلیرادات الصافي أساس على اإلیراد إثبات یتم الوكیل، ھي صفقة في المجموعة عندما یكون دور
 .المكتسب

 تجمیع األعمال
 جوداتللمو الدفتریة صافي القیمة عن االستحواذ شراء سعر في تخصیص الزیادة األعمال یتطلب االعتراف بتجمیع

 .المستحوذ علیھ الكیان ومطلوبات المستحوذ علیھا إلى موجودات
 مخصص یرغ جزء أي لو كان. الشراء لسعر العادلة القیمة بتخصیص یتعلق فیما والتقدیرات بوضع األحكام تقوم المجموعة

 .الربح أو الخسارة الموحد بیان في بھ سیتم االعتراف سلبیا، كان وإذا سیتم االعتراف بھ كشھرة إیجابیا
 الطیف ورسوم التراخیص

 یصفترة استخدام الترخ. تذكر ال بتكلفة تجدید افتراض ھناك یكن لم ما الترخیص ھو مدة عموما العمر اإلنتاجي المقدر
 تكنولوجیا صتراخی على للحصول. االقتصادیة المنفعة تحصل فیھا على للمجموعة أن یكون التي الفترة عن تعبر استخدام
ستستمر  لتيا للفترة المجموعة یعكس العمر االقتصادي اإلنتاجي المقدر توقعات تذكر، ال بتكلفة تجدید افتراض مع محددة

 االعتبار في األخذ مع لألعمار االقتصادیة دوریة مراجعة تتم. الترخیص من االقتصادیة المنافع تلقي خاللھا في المجموعة
 تلك لىع بناء جوھریة تكن لم االقتصادیة األعمار على فإن تغییرات تاریخیا. التكنولوجیا في التغیرات مثل لعوام

 .المراجعات

 تحدید القیمة العادلة لبرنامج والء العمالء – یراداتاإل تحقق
قاط. والء العمالء بتقدیر المتوسط المرجح لتكلفة سداد الن برنامج تحت الممنوحة للنقاط العادلة القیمة بتقدیر المجموعة تقوم

ن متوفرة ستكو التي المنتجات وتنوع لسداد النقاط المتوقعة معدالتال حول افتراضات وضع على النماذج مدخالت تشتمل
 .للعمالء المفضلة والخیارات مستقبالً  للسداد

 فعالیة تحوط التدفقات النقدیة
سیاسة التحوط والعالقة بین عقود تبادل األسعار والقروض المتعلقة بھا بشكل منتظم. وكانت سیاسة تقوم اإلدارة بمراجعة 

 التحوط فعالة. تم تحدید القیم العادلة لتبدالت أسعار الفائدة وتبادل أسعار األساس وفقا معدالت اللیبور المستقبلیة المتوقعة.
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 مع المساھمات غیر المسیطرة الھامةالمعلومات المالیة الموجزة للشركات التابعة  ۳۷
یوجز الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لدیھا مساھمات غیر مسیطرة ھامة قبل  

 االستبعادات بین شركات المجموعة:

 ،سیل آسیا 
 العراق

Ooredoo، 
 الكویت

Ooredoo، 
 الجزائر

Ooredoo، 
 تونس

 ،إندوسات
Ooredoo 

Ooredoo، 
 عمان

 لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف 
       ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

       
 ۳٫۲۳٥٫٥٥۹ ۱۲٫۲۹۸٫۱٦۰ ۱٫۹٦۳٫۰۱٤ ٤٫۲٤٤٫٥۷۰ ۱۰٫۷۳٤٫۰٤۸ ۸٫٤٦٤٫۱۳۳ موجودات غیر متداولة

 ٦٦٤٫٦۱٤ ۲٫٥٦٤٫٦٤۳ ٤٦٥٫۹۷۹ ۱٫۱۲۲٫٥۹۲ ۱٫٥٥۸٫۰٥٤ ۲٫۳٤۸٫۳٦۹ موجودات متداولة
 )۳۱۷٫۲٦٤( )٦٫۱۱۹٫٦۰۰( )۳۳۸٫۹۲۳( )۱٫۰۳٤٫۳۲۲( )٦۱٫٥۰۹( )٥۸٥٫۲۲۸( مطلوبات غیر متداولة

 )۱٫٥٤۳٫۸٥۲( )٥٫۳٦۰٫۹۰۹( )۱٫۱۷۷٫۱٤٤( )۲٫٤۷۸٫۰۷۷( )۱٫۸٦۷٫۳۹۰( )٤٫٤٦۸٫٤۸۷( مطلوبات متداولة
 ۲٫۰۳۹٫۰٥۷ ۳٫۳۸۲٫۲۹٤ ۹۱۲٫۹۲٦ ۱٫۸٥٤٫۷٦۳ ۱۰٫۳٦۳٫۲۰۳ ٥٫۷٥۸٫۷۸۷ صافي الموجودات

القیمة الدفتریة 
للمساھمات غیر 

 ۹۱۷٫٥۷٦ ۱٫۳۸۸٫۳٥۷ ۱٤٥٫۲۷۹ ٤۷٤٫۷۸٤ ۸۱۷٫۱۰٥ ۲٫۰٦۹٫۷٥۸ المسیطرة
       

 ۲٫٤۷٥٫٤۰۱ ۷٫۲۷٤٫۰۲٤ ۱٫۸۰۲٫۷۹۰ ٤٫۰۲۳٫۱۳۳ ۲٫۲۷۷٫۳٦۷ ٤٫۸۸٤٫٤٦٤ اإلیرادات
 ۳۹٤٫۱٦٤ )۳۲۰٫۰۰٤( ۱٤٦٫٥٤۸ ۲٤٤٫۱۲۲ ۲۱۲٫٤۲٥ ۱٥۹٫۰۷۷ ربح/ (خسارة)

       
ربح/ (خسارة) موزعة 
على المساھمات غیر 

 ۱۷۷٫۳۷٤ )۸٦٫۲۱٤( ۲۳٫۳۲۱ ٦۲٫٤۹۱ ۱٦٫۷٤۹ ٥۷٫۱۷٤ المسیطرة
       
 آسیا سیل، 

 العراق
Ooredoo، 

 الكویت
Ooredoo، 

 الجزائر
Ooredoo، 

 تونس
 إندوسات،

Ooredoo 
Ooredoo، 

 عمان
 لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف 

       ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
       

 ۳٫۰۸٤٫۰۳۲ ۱۳٫٥٤۸٫۰۱۹ ۲٫۲۰٤٫۷۲۳ ٥٫۰٥٤٫۷٦۷ ۱۲٫۱٥۷٫٥۳۱ ۸٫٥۷۰٫۳۸۹ موجودات غیر متداولة
 ٥۷۱٫۳٦٤ ۲٫٥۲۰٫٥۷۳ ۸۲۳٫۰۳٦ ۱٫۹۸۲٫٤۰۸ ۱٫۰٦٥٫٦٥٥ ۲٫۳۱۷٫۸٦۸ موجودات متداولة

 )۳٤۷٫۱۸٤( )٥٫٦۳۱٫٥۱۹( )٥۰٦٫٥٦۳( )۱٫۱۷٤٫۰٦۷( )٥٥٫۷٤۹( )۹۲۳٫٦٤۱( مطلوبات غیر متداولة
 )۱٫٤۲۸٫٦٤۸( )٦٫۳۳۱٫٦٤۰( )۱٫٤۳۲٫۷۷۰( )۳٫٥۷۹٫٤۰۹( )۲٫٥۱۹٫۰۰٦( )٤٫۳٦٤٫۹۰٦( مطلوبات متداولة

 ۱٫۸۷۹٫٥٦٤ ٤٫۱۰٥٫٤۳۳ ۱٫۰۸۸٫٤۲٦ ۲٫۲۸۳٫٦۹۹ ۱۰٫٦٤۸٫٤۳۱ ٥٫٥۹۹٫۷۱۰ صافي الموجودات
القیمة الدفتریة 

غیر للمساھمات 
 ۸٤٥٫۸۰٤ ۱٫٦۳٥٫٦۳۳ ۱۷۳٫۲۰۷ ٥۸٤٫٥۸٤ ۸۳۹٫٥۹٤ ۲٫۰۱۲٫٥۸٤ المسیطرة

       
 ۲٫۲۳۱٫۲٥٤ ۷٫۳۹٤٫۸۳٤ ۲٫۲۸۸٫۲۸٦ ٤٫٦۲۳٫۳۸۸ ۲٫۱٤٥٫۹٤۰ ٦٫۲۹۷٫۹۷۰ اإلیرادات

 ۳۲۹٫۰۰٤ )٥٦۳٫٦۹٤( ۲۹۹٫٤٥۸ ۲۲۷٫۸٦٤ )۷۲٦٫٤۲٤( ۱٫۰۳۱٫٤۳۸ ربح/ (خسارة)
       

ربح/ (خسارة) موزعة 
غیر على المساھمات 

 ۱٤۸٫۰٥۲ )۱۷۱٫٤۳٥( ٤۷٫٦٥٤ ٥۸٫۳۲۹ )٥۷٫۲۷٦( ۳۷۰٫۷۰۷ المسیطرة
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷٦ 

 المعلومات القطاعیة ۳۸

 ۸المعلومات المتعلقة بقطاعات المجموعة الصادر عنھا التقریر موضحة أدناه وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
القطاعات التشغیلیة محددة على أساس التقاریر الداخلیة التي تتم "القطاعات التشغیلیة". یشترط ھذا المعیار أن تكون 

مراجعتھا بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغیلي الرئیسي في المجموعة وتستخدم لتخصیص موارد للقطاعات وتقییم 
 أدائھا.

معظم إیرادات وأرباح  تزاول المجموعة خطا واحدا من األعمال وھو تقدیم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة.
وموجودات المجموعة تتعلق بعملیاتھا في الشرق األوسط وشمال أفریقیا. تعمل المجموعة خارج قطر من خالل شركاتھا 
التابعة والزمیلة والعملیات الرئیسیة التي یصدر فیھا تقریر إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي في المجموعة تعتبرھا 

نھ التقریر. ینسب اإلیراد إلى القطاعات الصادر عنھا التقریر في موقع شركات المجموعة. المجموعة قطاعا یصدر ع
 المبیعات ضمن شركات المجموعة تسجل بأسعار السوق الحرة.

نظمت المجموعة في وحدات أعمال تجاریة بناء على المنطقة الجغرافیة التي تغطیھا، وتضم ستة  اإلدارةألغراض تقاریر 
 ھا التقریر كاآلتي:قطاعات یصدر عن

)۱( Ooredoo توفر خدمات اتصاالت محلیة ودولیة داخل دولة قطر. ،قطر 

 الھاتف الجوال في العراق.اتصاالت ، توفر خدمات آسیا سیل )۲(

، توفر نظم وخدمات الھاتف الجوال في الكویت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال لالتصاالت الوطنیة )۳(
 أفریقیا.

توفر خدمات اتصاالت مثل الھاتف الجوال وخدمات االتصاالت الثابتة والوسائط المتعددة، ، Ooredoo إندوسات )٤(
 ونقل البیانات، وخدمات االنترنت في اندونیسیا.

)٥( Ooredoo ،تقدم خدمات اتصاالت الھاتف الجوال وخدمات الھاتف الثابت في عمان. عمان 

 مات الالسلكي واالتصاالت.أخرى تتضمن بعضا من الشركات التابعة للمجموعة تقدم خد )٦(

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغیل شركاتھا التابعة العاملة بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقییم  
األداء. یتم تقییم أداء القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من ھذه القطاعات الصادر عنھا التقریر. تحدد أسعار التحویل 

 بین قطاعات التشغیل على أساس سعر السوق الحرة بطریقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى.
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات

  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۷ 

 ة (تابع)القطاعی المعلومات ۳۸
 التشغیل قطاعات

 :۲۰۱٤و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ في المنتھیة ةللسن بالمجموعة التشغیل بقطاعات الخاصة واألرباح اإلیرادات بیانات التالیة الجداول تعرض 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ في المنتھیة السنة

 
Ooredoo 

  سیل آسیا  قطر 
 الوطنیة

  لالتصاالت
 اندوسات

Ooredoo  
Ooredoo 

  أخرى  عمان
 تعدیالت

 اإلجمالي  واستبعادات
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 

                اإلیرادات
                

 ۳۲٫۱٦۰٫۸٥٥  -  ۱٫٦۸۹٫۱۱۹  ۲٫٤٦٦٫۷٥۷  ۷٫۲٤۹٫۷۱۰  ۸٫٤۰۷٫٥٤٦  ٤٫۸۷٥٫۳٤۹  ۷٫٤۷۲٫۳۷٤ أخرى أطراف

 -  )۹۱۷٫۸٥۲(  ۱٦٦٫۳۲۷  ۸٫٦٤٤  ۲٤٫۳۱٤  ۲۸٤٫٤٤٥  ۹٫۱۱٥  ٤۲٥٫۰۰۷ المجموعة قطاعاتبین 

 ۳۲٫۱٦۰٫۸٥٥  )۹۱۷٫۸٥۲(  ۱٫۸٥٥٫٤٤٦  ۲٫٤۷٥٫٤۰۱  ۷٫۲۷٤٫۰۲٤  ۸٫٦۹۱٫۹۹۱  ٤٫۸۸٤٫٤٦٤  ۷٫۸۹۷٫۳۸۱ اإلیرادات إجمالي
                

                النتائج
 ۲٫٦۲٤٫۹٤۹  )۷۸۳٫۳۳۲(  )٦٤٤٫٥٦۳(  ٥۳۱٫٥۹۱  )٤۸۳٫٦۲۱(  ۱٫۰۲۲٫۳۰۸  ٥۷۲٫٦۸۱  ۲٫٤۰۹٫۸۸٥ الضرائب قبل القطاع ربح/ (خسارة)

                
 ۷٫۹٤٥٫۳٦۰  ٤٥۱٫۰۹۷  ٥۳۹٫۰۷۷  ٥٤۲٫٥۳۲  ۲٫٤۹۹٫۰۳۹  ۱٫۷۱۷٫٦۸۰  ۱٫٤۱۲٫۳۱۱  ۷۸۳٫٦۲٤ واإلطفاء الكھاإل

 ۲٫۰۱٦٫۷۹۸  -  )۲٫۰٥٥(  ۲۳٫٤۲۳  ۷۸٥٫۲۷۳  ۱٤۸٫۳۷۹  ٥۱٫۳۹۸  ۱٫۰۱۰٫۳۸۰ تكالیف التمویل صافي 
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات

  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۸ 

 (تابع) ةالقطاعی المعلومات ۳۸
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في المنتھیة السنة

 
Ooredoo 

  سیل آسیا  قطر 
 الوطنیة

  لالتصاالت
 اندوسات

Ooredoo  
Ooredoo 

  أخرى  عمان
 تعدیالت

 اإلجمالي  واستبعادات
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 

                اإلیرادات
                

 ۳۳٫۲۰۷٫۲۰۹  -  ۷۳٦٫٦۷۸  ۲٫۲۲۳٫۰٤۳  ۷٫۳٦۷٫۷۳۷  ۹٫٥۰٤٫۰٤٥  ٦٫۲۸۸٫٦٥۸  ۷٫۰۸۷٫۰٤۸ أخرى أطراف
 - )۱( )۲۹۲٫۱٥۰(  ۱۱۲٫۳۷۳  ۸٫۲۱۱  ۲۷٫۰۹۷  ۷٤٫۱٦۳  ۹٫۳۱۲  ٦۰٫۹۹٤ المجموعة قطاعاتبین 

 ۳۳٫۲۰۷٫۲۰۹  )۲۹۲٫۱٥۰(  ۸٤۹٫۰٥۱  ۲٫۲۳۱٫۲٥٤  ۷٫۳۹٤٫۸۳٤  ۹٫٥۷۸٫۲۰۸  ٦٫۲۹۷٫۹۷۰  ۷٫۱٤۸٫۰٤۲ اإلیرادات إجمالي
                

                النتائج
 ۳٫۰۸۰٫٤٥۸ )۲( )٤٦۹٫۲٤۱(  )۱٫۰٥۹٫٤۹۸(  ٤٤۳٫۷۸۷  )٥۸۸٫٥۱٦(  ۱٫۱۳۹٫۱۱۲  ۱٫٥٥۳٫٥۳۳  ۲٫۰٦۱٫۲۸۱ الضرائب قبل القطاع ربح/ (خسارة)

                
 ۷٫٦۲٦٫۳۰۹ )۳( ٤٦۹٫۲٤۱  ۲٤۰٫۹۸٤  ٤۷۱٫٦۷۸  ۲٫٦٥۱٫٦۰٥  ۱٫۸۳۸٫٥٤۸  ۱٫۲۰٥٫٦٥٦  ۷٤۸٫٥۹۷ واإلطفاء الكھاإل

 ۲٫۰۳۱٫۸٤٤  -  )۷٫۰٦۸(  ۲۲٫۸۷۹  ۷٦٤٫٦۰۰  ۹۸٫٤۰۰  ٤۱٫۱٥۷  ۱٫۱۱۱٫۸۷٦ صافي تكالیف التمویل 

 .المجموعة قطاعات بین اإلیرادات تستبعد التوحید عند )١(
 :يالتال تشمل ال الضرائب قبل القطاعات أرباح )٢(

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 )٤٦۹٫۲٤۱(  )٤٥۱٫۰۹۷(  الملموسة غیر الموجودات إطفاء
 -  )۳۳۲٫۲۳٥( الشھرة قیمة  انخفاض في

 )۷۸۳٫۳۳۲(  )٤٦۹٫۲٤۱( 

 .كجزء من مصاریف القطاع األعمال تجمیع عند المحدداإلضافیة  الملموسة غیر الموجودات من الناتج اإلطفاء االعتبار في یؤخذ لم )٣(
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات

  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۹ 

 ة (تابع)القطاعی المعلومات ۳۸
 :۲۰۱٤و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الجدول التالي یعرض موجودات قطاعات التشغیل بالمجموعة كما في  

 Ooredoo 
  لالتصاالت الوطنیة  آسیا سیل   قطر 

 إندوسات
Ooredoo  

Ooredoo 
  أخرى  عمان

تعدیالت 
 واستبعادات

 
 اإلجمالي

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

                )۱(موجودات القطاع 
 ۹٤٫۱٥۲٫۰٦٥  ۹٫٤٦۰٫٤۱۹  ۱۰٫۳۳۱٫۳٥٦  ۳٫۸۸۲٫۷۷٤  ۱٥٫۸۹۸٫۲۹۰  ۲۲٫۸٤۲٫۳۸۰  ۱۰٫٦٦۱٫۱۲۱  ۲۱٫۰۷٥٫۷۲٥  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
 ۹۷٫۹۹۹٫۳٤۷  ۱۰٫٥۳٥٫٦۹۲  ۹٫۷۱۳٫۷٦٤  ۳٫٦٤٤٫۱۳۳  ۱۷٫۲۸۰٫۱۰۷  ۲٥٫٤٦۸٫۷۳۷  ۱۰٫۷۲٦٫٦۹۱  ۲۰٫٦۳۰٫۲۲۳ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 

                
                )۲(المصاریف الرأسمالیة 

 ۸٫۸٥٥٫۰٦۹  -  ۱٫۳٥٥٫٤۹۸  ۷۳۱٫٥٦٥  ۲٫٦٤۳٫۳۷۱  ۱٫۷۲٦٫۹٦۱  ۱٫٤۱٥٫۳۲۸  ۹۸۲٫۳٤٦ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۳٫٤۱٥٫۱۷۲  -  ٤٫۸۰٥٫۸۹٦  ۸۰۳٫۱۷٥  ۲٫۰٦۳٫٥٥۲  ۲٫۱۲۹٫٦۲۱  ۲٫۲۹٥٫۸۸۷  ۱٫۳۱۷٫۰٤۱ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 

                
 

 ) كجزء من موجودات القطاعات.۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ألف لایر قطري في  ۱۰٫٥۳٥٫٦۹۲ألف لایر قطري ( ۹٫٤٦۰٫٤۱۹لم تعتبر الشھرة البالغة  )۱(

 العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة باستثناء الشھرة والموجودات من تجمیع األعمال.المصاریف الرأسمالیة تتكون من إضافات إلى  )۲(
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   الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات

  ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۰ 

 المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة ۳۹
یطلب من المجموعة المساھمة بنسبة  ۲۰۱۰والتوضیحات الصادرة لھ في ینایر  ۲۰۰۸م لعا ۱۳رقم وفقا للقانون القطري 

من صافي أرباحھا السنویة في صندوق لألنشطة االجتماعیة والریاضیة. تتطلب التوضیحات الصادرة للقانون رقم  %۲٫٥
 أن یتم االعتراف بمبلغ المساھمة المستحق الدفع في بیان التغیرات في حقوق الملكیة. ۱۳

) ۲۰۱٤ألف لایر قطري في سنة  ٤۷٫۸۲۲ألف لایر قطري ( ۳٥٫۱٦۹خالل السنة قامت المجموعة بتخصیص مبلغ 
 من صافي األرباح ناتجة من العملیات التشغیلیة في قطر. %۲٫٥تمثل نسبة 

 مستمرةغیر  ةعملی ٤۰
أكملت المجموعة اإلجراءات القانونیة المتعلقة ببیع إحدى شركاتھا التابعة، بي تي سي إلى االتصاالت  ۲۰۱٤ینایر  ۳۱في 

ألف لایر قطري. صافي موجودات الشركة التابعة كما في تاریخ االستبعاد بمبلغ  ۷۷٫۸۸۱السعودیة بصافي سداد بلغ 
ألف لایر قطري من ھذا االستبعاد. نتیجة لذلك فقدت المجموعة  ٤٦٫٤۳۸بمبلغ ألف لایر قطري وتم تسجیل ربح  ٥٥٫٥٥۳

 .۲۰۱٤ینایر  ۳۱السیطرة على الشركة التابعة وتوقفت عن توحید نتائجھا وصافي موجوداتھا كما في 

 المقارنة معلومات ٤۱
إعادة التصنیف ھذه لتحسین نوعیة لتتفق مع عرض السنة الحالیة. تمت  ۲۰۱٤تمت إعادة تصنیف أرقام المقارنة لسنة 

 العرض وال تؤثر على الربح أو حقوق ملكیة المساھمین الصادر عنھا التقریر.

 عقب تاریخ التقریرأحداث  ٤۲
 لم تقع أحداث جوھریة بعد إعداد المیزانیة العمومیة، والتي یمكن أن یكون لھا تأثیر على فھم ھذه البیانات المالیة.

 


	 الآثار على عقارات وآلات ومعدات الشركة التابعة للشركة في العراق بسبب الوضع الأمني الراهن في بعض المواقع هناك؛ و

