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  بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد

  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في   
  2015  2014  2015  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير إيضاح 

         المستمرة العمليات
         

 24.838.803   24.196.074  8.335.252   8.154.531  اإليرادات
         

 (8.638.340)  (8.564.019)  (3.005.861)  (2.808.874)  مصروفات التشغيل
 (6.027.660)  ( 5.629.358)  (1.978.465)  ( 1.793.227)  مصروفات بيع، عمومية وإدارية

 (5.588.192)  ( 5.899.251)  (1.932.024)  ( 1.972.609)  اإلهالك واإلطفاء
 (1.544.103)  ( 1.518.709)  (482.949)  ( 553.750)  صافي تكاليف التمويل

 116.599  (186.662)  (354.494)  (46.254) 4  صافي – دخل آخر /)مصروفات( 

حصة من نتائج شركات زميلة 
 من بالصافي – ومشروع مشترك

 61.619   8.871  13.737   3.418 9 الضريبة
 (280.101)  ( 330.776)  (88.083)  ( 123.248) 5 امتيازات ورسوم صناعية

         
 2.938.625   2.076.170  507.113   859.987  الربح قبل ضريبة الدخل

 (472.011)  ( 190.850)  (147.838)  ( 32.926) 11 ضريبة الدخل

 2.466.614  1.885.320  359.275  827.061  المستمرة العمليات من الربح
         

         المستمرة غير العمليات
 – المستمرة غير العمليات ربح من

 46.725     -     -     - 20 الضريبة من بالصافي

 2.513.339  1.885.320  359.275  827.061  الفترة ربح

         
         :الربح المنسوب إلى

 2.078.988   1.758.138  374.958   755.750  مساهمي الشركة األم
 434.351   127.182  (15.683)   71.311  مساهمات غير مسيطرة

         
  827.061   359.275  1.885.320   2.513.339 

         
العائد األساسي والمخفف للسهم 
 )منسوب للمساهمين بالشركة األم(

 49.6  49.5  17.1  36.2 6 )لاير قطري لكل سهم(
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  بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في    

  2015  2014  2015  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 
         

         

 2.513.339  1.885.320  359.275  827.061  الفترة ربح

         

         الشامل اآلخر  الدخل

البنود التي تتم أو قد تتم إعادة 
  ارةالخس الحقا إلى الربح أو تصنيفها

 
       

صافي التغيرات في القيمة العادلة 
 (288.084)  (358.917)  (22.991)  (53.350) 14 للبيع متاحة الستثمارات

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة 
 109  (2.278)  765  (1.482) 14 التدفق النقديالعادلة لتحوطات 

صافي التغيرات في القيمة العادلة 
 2.583  (4.213)  (969)  (2.208) 14 الموظفين منافعالحتياطي 

حصة من الدخل الشامل اآلخر 
 (22)  3.207  714  2.557 14 والمشروع المشترك للشركات الزميلة

فروق صرف من تحويل عمالت 
 (922.260)  (2.573.258)  (955.379)  (909.561) 14 أجنبية

بالصافي من  –الدخل الشامل اآلخر 
 (1.207.674)  (2.935.459)  (977.860)  (964.044)  الضريبة

 1.305.665  (1.050.139)  (618.585)  (136.983)  إجمالي الدخل الشامل للفترة

         :إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى

 1.065.696  (727.081)  (453.272)  (20.458)  مساهمي الشركة األم
 239.969  (323.058)  (165.313)  (116.525)  مساهمات غير مسيطرة

         

  (136.983)  (618.585)  (1.050.139)  1.305.665 
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  بيان المركز المالي المختصر الموحد

  2015سبتمبر  30في 

 

 2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30  

 (مدققة)  (مراجعة)  

     
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف إيضاح 

     المـوجـودات
     

     الموجودات غير المتداولة

 33.690.589  31.835.289 7 عقارات وآالت ومعدات
 33.524.208  30.777.412 8 وشھرة موجودات غير ملموسة

 55.112   51.185  عقاريةاستثمارات 
 2.604.367  2.252.624 9 ومشروع مشترك استثمارات في شركات زميلة

 1.627.146   978.981  استثمارات متاحة للبيع
 750.626   636.742  موجودات غير متداولة أخرى

 59.884  54.068  موجود ضريبة مؤجلة

 72.311.932  66.586.301  إجمالي الموجودات غير المتداولة

     
     الموجودات المتداولة

 666.670   665.386  مخزون
 7.583.319   7.333.221  ذمم تجارية وأخرى مدينة

 17.437.426   18.031.172 10 أرصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق

 25.687.415  26.029.779  إجمالي الموجودات المتداولة

 97.999.347  92.616.080  الموجودات إجمالي

     
     حقوق الملكية 

     
 3.203.200   3.203.200  رأس المال

 12.434.282   12.434.282  االحتياطي القانوني
 892.562   536.973  احتياطي القيمة العادلة

 17.659   14.921  الموظفين منافع احتياطي
 (3.503.511)  (5.630.403)  احتياطي تحويل النقد األجنبي

 1.057.820   1.057.820  احتياطيات قانونية أخرى
 9.386.147  9.870.399  أرباح مدورة

 23.488.159  21.487.192  األم الشركة مساھمي إلى المنسوبة الملكية حقوق
 6.980.354  6.467.900  مسيطرة غير مساهمات

 30.468.513  27.955.092  الملكية حقوق إجمالي
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  بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  
  2015  2014 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 2.938.625  2.076.170  الربح قبل ضرائب الدخل

 46.725  -  المتوقفة العملياتمن  الربح
     تعديالت للبنود التالية:
 5.595.475  5.899.251  اإلهالك واإلطفاء

 (60.568)  (24.530)  إيرادات أرباح موزعة 
 (544.840)  (308.079)  استبعاد استثمارات متاحة للبيع من ربح

 -  (228.074)  ربح من استبعاد استثمار في شركة زميلة
 (15.724)  (36.576)  من استبعاد عقارات وآالت ومعدات ربح
 (46.438)  -  استبعاد شركة تابعة من ربح

 1.544.096  1.518.709  صافي تكاليف التمويل
 206.505  112.050  لموظفينالمنافع مخصص 
 151.867  143.275  للديون المشكوك في تحصيلھا مخصص

 من بالصافي –ة ومشروع مشترك حصة من نتائج شركات زميل

 (61.619)  (8.871)  الضريبة

 9.754.104  9.143.325  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

     التغييرات في رأس المال العامل:
 (151.026)  1.284  التغيرات في المخزون

 (897.424)  (121.996)  في الذمم التجارية واألخرى المدينةالتغيرات 
 1.429.523  (589.863)  الذمم التجارية واألخرى الدائنةالتغيرات في 

 10.135.177  8.432.750  النقد من عمليات التشغيل
 (1.695.112)  (1.631.804)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (148.347)  (127.385)  موظفين مدفوعة منافع
 (622.250)  (402.646)  ضريبة دخل مدفوعة

     
 7.669.468  6.270.915  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     
     األنشطة االستثمارية

 (6.208.970)  (5.406.004) 7 مشتريات عقارات وآالت ومعدات
 (1.974.855)  (1.483.694)  مشتريات موجودات غير ملموسة
 (17.085)  (24.503)  مشتريات استثمارات متاحة للبيع

 (36.415)  -  استثمار في شركة زميلة
 (232.594)  -  استثمار في مشروع مشترك

 141.076  271.219  متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
 1.076.071  614.037  متحصالت من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

 -  536.646  متحصالت من استبعاد استثمار في شركة زميلة
 (77.881)  -  متحصالت من استبعاد شركة تابعة

 193.022  20.646  مقيدةالودائع الالحركة في 
 (81.925)  108.270  الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

 122.087  127.817  زميلة ةإيرادات أرباح مستلمة من شرك
 60.568  24.530  مستلمة أرباحتوزيعات 

 189.519  179.718  فوائد مستلمة

     
 (6.847.382)  (5.031.318)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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  بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد )تابع(

  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل

  
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  
  2015  2014 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 
     

     ةاألنشطة التمويلي
 7.093.272  9.253.574  متحصالت من قروض وتسهيالت

 (10.111.513)  (8.841.666)  سداد قروض وتسهيالت
 (28.076)  (47.697)  إضافات إلى تكاليف التمويل المؤجلة

 (1.281.280)  (1.281.280)  أرباح موزعة مدفوعة للمساهمين بالشركة األم
 (607.349)  (189.396)  أرباح موزعة مدفوعة لمساهمات غير مسيطرة

 (302.744)  (281.660)  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

     

 (5.237.690)  (1.388.125)  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

     
 (4.415.604)  (148.528)  يعادلهفي النقد وما التغير  صافي

     
 (25.724)  762.920  تقلبات سعر الصرف أثر

 20.203.819  17.315.463  يناير 1النقد وما يعادله في 

     

 15.762.491  17.929.855 10 سبتمبر 30النقد في  النقد وما يعادله
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
 

  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 
     منسوبة إلى مساھمي الشركة األم    

  احتياطي قانوني  المالرأس  إيضاح 
احتياطي القيمة 

 العادلة

 احتياطي 
 منافع

  الموظفين

 احتياطي
 عمالت تحويل

 أجنبية

 
احتياطيات 
  اإلجمالي  مدورة أرباح  قانونية أخرى

مساھمات غير 
  مسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

  
ألف لاير 

  قطري
 ألف لاير
  قطري

ألف لاير 
 قطري

ألف لاير  
  قطري

 لايرألف 
 قطري

ألف لاير  
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
 قطري

                     
 30.468.513  6.980.354  23.488.159  9.386.147  1.057.820  (3.503.511)  17.659  892.562  12.434.282  3.203.200  )مدققة( 2015يناير  1في 

                     

  127.182  1.758.138  1.758.138  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة
     

1.885.320 

 (2.935.459)  (450.240)  (2.485.219)  -  -  (2.126.892)  (2.738)  (355.589)  -  -  الدخل الشامل اآلخر 

                     

 (1.050.139)  (323.058)  (727.081)  1.758.138  -  (2.126.892)  (2.738)  (355.589)  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

عامالت مع مساھمي م
الشركة األم معترف بها 

                     مباشرة في حقوق الملكية

 (1.281.280)  -  (1.281.280)  (1.281.280)  -  -  -  -  -  - 12 2014توزيعات أرباح لسنة 

معامالت مع مساھمات غير 
مسيطرة معترف بها مباشرة 

                     في حقوق الملكية

تغير في مساهمات غير 
 7.394  -  7.394  7.394  -  -  -  -  -  -  مسيطرة لشركة زميلة

 (189.396)  (189.396)  -  -  -  -  -  -  -  -  2014توزيعات أرباح لسنة 

                     

 2015سبتمبر  30في 
 27.955.092  6.467.900  21.487.192  9.870.399  1.057.820  (5.630.403)  14.921  536.973  12.434.282  3.203.200  )مراجعة(
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد )تابع(
 

  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 
     منسوبة إلى مساهمي الشركة األم    

  احتياطي قانوني  رأس المال إيضاح 
 القيمةاحتياطي 

 العادلة

 احتياطي 
 منافع

  الموظفين

 احتياطي
 عمالت تحويل

 أجنبية

 
احتياطيات 
  اإلجمالي  مدورة أرباح  قانونية أخرى

مساهمات غير 
  مسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

  
ألف لاير 

  قطري
 ألف لاير
  قطري

ألف لاير 
 قطري

ألف لاير  
  قطري

 ألف لاير
 قطري

ألف لاير  
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
 قطري

                     
 32.427.332  7.459.448  24.967.884  8.645.312  980.788  (1.665.232)  43.165  1.326.369  12.434.282  3.203.200  )مدققة( 2014يناير  1في 

                     

 2.513.339  434.351  2.078.988  2.078.988   -   -   -   -   -   -  ربح الفترة

 (1.207.674)  (194.382)  (1.013.292)   -   -  (770.288)  1.678  (244.682)   -   -  الدخل الشامل اآلخر 

                     

 1.305.665  239.969  1.065.696  2.078.988   -  (770.288)  1.678  (244.682)   -   -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمي 
الشركة األم معترف بها 
                     مباشرة في حقوق الملكية

 (1.281.280)   -  (1.281.280)  (1.281.280)   -   -   -   -   -   - 12 2013توزيعات أرباح لسنة 

معامالت مع مساهمات غير 
مسيطرة معترف بها مباشرة 

                     في حقوق الملكية

 7.137   -  7.137  7.137   -   -   -   -   -   -  2013توزيعات أرباح لسنة 

  -   -   -   -   -   -   -   -   (607.349)  (607.349) 

 2014 سبتمبر 30في 
 31.851.505  7.092.068  24.759.437  9.450.157  980.788  (2.435.520)  44.843  1.081.687  12.434.282  3.203.200  )مراجعة(
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  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةكما في ولل
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 الصادر عنها التقريرالشركة  1
 

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

 ربي، الدوحة، دولة قطر.غال

 1998نوفمبر  25قطر )كيوتل( ش.م.ق )"الشركة"( في  باسم شركة اتصاالت مساهمةتحولت المؤسسة إلى شركة قطرية 
 . 1998لسنة  21بموجب القانون رقم 

ش.م.ق. تم اعتماد هذا التغيير من قبل مساهمي الشركة  Ooredooتم تغيير االسم القانوني للشركة إلى  2013في يونيو 
 . 2013مارس  31في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 

من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )آي سي تي  االشركة هي مزود خدمات اتصاالت مرخص له
شطة وأن أعمالفإن  افي دولة قطر. بصفتها مزود خدمات مرخص له بتة والجوالةاالتصاالت الثاقطر( لتقديم كل من خدمات 

)قانون االتصاالت(  2006لعام  34الشركة ينظمها المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وفقاً للقانون رقم 
 .المعمول بهوإطار العمل التنظيمي 

طر ق تعمل الشركة مع شركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في تقديم خدمات اتصاالت محلية ودولية في دولة
 شركة قطر القابضة ذ.م.م. هي الشركة األم للمجموعة.ومناطق أخرى في آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

 أساس اإلعداد 2
 

وفقاً لمعيار المحاسبة  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةللالمختصرة الموحدة المرحلية  تم إعداد البيانات المالية
 ص بالتقارير المالية المرحلية. الخا 34الدولي رقم 

سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةللالمختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة  تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية
 . 2015 أكتوبر 28في  إدارة الشركة ونائبهمن جانب رئيس مجلس  2015

وتم  ،الوظيفية وعملة العرض للشركةالمختصرة الموحدة المرحلية باللاير القطري، وهو العملة  تم إعداد البيانات المالية
 خالف ذلك.لم تتم اإلشارة إلى  جميع المبالغ إلى أقرب ألف لاير قطري، ما تقريب

 ية السنويةانات المالالمختصرة الموحدة المرحلية على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبي ال تحتوي البيانات المالية
. باإلضافة إلى ذلك فإن نتائج 2014ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية

لن تكون بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال
 .2015ديسمبر  31

 األحكام والتقديراتوإدارة المخاطر 

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

لمحاسبية للمجموعة والمصادر التقديرات. األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات ا هذهالفعلية عن 
 .2014ديسمبر  31الرئيسية للشكوك حول التقديرات هي نفسها المستخدمة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة تنسجم 
 .2014ديسمبر  31ية في المنته
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 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

د المختصرة الموحدة المرحلية مع تلك المستخدمة في إعدا تنسجم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية
فيما عدا بعض المعايير الجديدة  2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في وإيضاحتها للمجموعة  الموحدة البيانات المالية السنوية

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

 المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة. ةالمالي

 المعايير والتعديالت والتفسيرات المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد
أشهر المنتهية  تسعةتم إصدار بعض المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات الجديدة إال أنها لم تصبح سارية المفعول لفترة ال

 .ةالمختصرة الموحدة المرحلي البيانات الماليةها بصورة مبكرة في هذه ولم يتم تبني 2015سبتمبر  30في 
 

 بالصافي – الدخل اآلخر / المصروفات() 4
 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 2015                       2014  2015                       2014 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

صرف عمالت مكاسب /  )خسائر(
 (133.669)  ( 812.061)  (189.572)  ( 346.519) بالصافي –أجنبية 

 عقارات بيع من )خسارة( / ربح
 15.724   36.576  (2.260)   15.505 ومعدات وآالت
 60.568   24.530  5.734   23.190 أرباح توزيعات إيراد
 20.403   22.925  5.597   6.145 إيجار إيراد
 544.840   536.153  194.634   255.856 استثمارات بيع من ربح

 – للمشتقات العادلة القيمة في التغير
 (25.942)   103.846  31.177   61.296 بالصافي

 – إيرادات متنوعة /( مصروفات)
 (365.325)  (98.631)  (399.804)  (61.727) بالصافي

 (46.254)  (354.494)  (186.662)  116.599 

 
 والرسوم الصناعيةاالمتيازات  5
 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في   
 2014                       2015  2014                       2015 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
         

 106.776   125.367  37.180   48.309 )أ( رسوم امتياز
 146.840   190.489  46.224   67.350 )ب( رسوم صناعية

 26.485   14.920  4.679   7.589 )ج( رسوم قانونية أخرى

 
 

123.248  88.083  330.776  280.101 
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 االمتيازات والرسوم الصناعية )تابع( 5
 

من صافي الموارد المعرفة مسبقا لإليرادات  %7تحتسب رسوم االمتياز المستحقة الدفع لحكومة سلطنة عمان بنسبة  (أ)
 التشغيلية. والمصروفات

 كرسوم صناعية على الربح الناشئ من عمليات المجموعة في قطر. %12.5بنسبة تقوم المجموعة بوضع مخصص  (ب)

شركة الوطنية التصاالت الهاتف النقال ش.م.ك المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة أدرجت مساهمات  (ج)
 دعم العمالة الوطنية والزكاة قد أدرجت تحت رسوم قانونية أخرى.

 
 ف للسهمالعائد األساسي والمخف 6
 

يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم صافي ربح الفترة المنسوب للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 
 األسهم القائمة خالل الفترة.

لعائد اال توجد أسهم قائمة يحتمل أن تكون مخففة أصدرت في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يعادل 
 األساسي للسهم.

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 2015                       2014  2015                       2014 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
        

ي للمساهمين فربح الفترة المنسوب 
 2.078.988  1.758.138  374.958  755.750 )ألف لاير قطري( الشركة األم

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 320.320   320.320  320.320   320.320 )باآلالف(

 العائد األساسي والمخفف للسهم
 49.6  49.5  17.1  36.2 )باللاير القطري(

 
 العقارات واآلالت والمعدات  7
 

 2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 32.315.832  33.690.589 / السنة صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
 8.391.008  5.406.004 إضافات

 (136.857)  (234.577) استبعادات 
 (25.343)  (9.276) معاد تصنيفها
 (6.027.815)  (4.512.967)  / للسنة اإلهالك للفترة

 (23.307)  - خسائر انخفاض القيمة
 (802.929)  (2.504.484) تعديالت فروق صرف

 33.690.589  31.835.289 / السنة القيمة الدفترية في نهاية الفترة

 
 العقارات واآلالت والمعدات )تابع(  7
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 الشكوك حول العراق (أ)

مني والتي تعمل في العراق بسبب الوضع األ إحدى الشركات التابعة للمجموعة، آسيا سيل، قد تتأثر األعمال التجارية وربحية
في  على بعض عقاراتها وآالتهابشكل فعال  من ممارسة السيطرة آسيا سيلالحالي في بعض المواقع بالعراق. قد ال تتمكن 
م يي. استنادا إلى التق2015سبتمبر  30ألف لاير قطري كما في  433.339بعض المواقع المتأثرة بصافي قيمة دفترية تبلغ 

 غير هام من األضرار وقد تم وضع مخصص لها. قدرحدث  آسيا سيلالذي قامت به 

، إلى اتفاقية تسوية مع أحد البنوك بالعراق الستالم آسيا سيلتوصلت إحدى الشركات التابعة للمجموعة،  األول خالل الربع (ب)
البنك.  لدى ذلك آسيا سيللعراق بدال عن جزء من الرصيد البنكي المتاح باسم راضي في بعض المواقع بااأل من أربع قطع

 .في مقابل قيمة مساوية من الودائع لدى البنكعقارات ال زيد منماستلمت الشركة  ،الثاني والثالثالربع خالل و

ألف لاير قطري  434.800بصدد نقل الملكية القانونية لهذه العقارات المسجلة باسمها بمبلغ  آسيا سيلفي الوقت الحالي،  
 .والتي من المتوقع أن يتم تحويلها في المستقبل القريب

 378.619تطوير رئيسية وقد تم دفع مبلغ  فقاً لخطةأرض  على ستحواذالخالل السنة الماضية دخلت الشركة في اتفاقية ل (ج) 
تقبل بينما يتوقع تحويل الملكية القانونية في المسألف لاير قطري لمطور الخطة. الشركة هي المالك المستفيد من قطعة األرض 

 القريب.
 
 والشهرة الموجودات غير الملموسة       8
 

 2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 31.473.769  33.524.208 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة
 5.024.164  241.032 إضافات

 (53)  (66)  استبعادات
 25.343  9.276 معاد تصنيفها

 (1.593.243)  (1.382.357) / السنةن الفترة إطفاء ع
 (1.310)  - خسائر انخفاض في القيمة
 (1.404.462)  (1.614.681) تعديالت فروق الصرف

 33.524.208  30.777.412 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

سنة لتقديم خدمات االتصاالت على نطاق  15تم منح إحدى الشركات التابعة للمجموعة، أوريدو ميانمار ليمتد، ترخيصا لمدة 
 5البلد وترخيص الطيف المصاحب له من قبل إدارة البريد واالتصاالت بوزارة المعلومات والتقنية بميانمار وذلك بدءا من 

 التكلفة الكاملة لرسوم الترخيص. 2014 في الملموسة غير تالموجودا إضافات. تتضمن 2014فبراير 

 

 

 

 

 ومشروع مشترك االستثمارات في شركات زميلة 9
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 :ومشروع المشترك زميلة شركات في المجموعة استثمارات عن الموجزة المالية المعلومات التالي الجدول يعرض
 
 2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  لاير قطري ألف 
    

ومشروع  حصة المجموعة من بيان المركز المالي لشركات زميلة
 :مشترك

   

 1.131.532  829.818 الموجودات المتداولة
 2.876.017   2.559.968 الموجودات غير المتداولة

 (1.032.442)  ( 975.693) المطلوبات المتداولة
  (1.730.186)  ( 1.355.693) المطلوبات غير المتداولة

 1.244.921   1.058.400 صافي الموجودات
 1.359.446   1.194.224 الشهرة 

 2.604.367  2.252.624 القيمة الدفترية لالستثمار

 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 2015                       2014  2015                       2014 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        
حصة من إيرادات شركات زميلة 

 1.372.934  1.291.259  479.036  411.284 ومشروع مشترك

حصة من نتائج شركات زميلة 
بالصافي من  –ومشروع مشترك 

 61.619  8.871  13.737  3.418 الضريبة

بيع حصتها بالكامل في ليبرتي تيليكوم القابضة )"ليبرتي"( إلى شركة فيجا إنك،  2015يوليو  16أعلنت المجموعة في 
شركة تابعة لمؤسسة سان ميغيل "سان ميغيل" أحد المساهمين الرئيسيين في شركة "ليبرتي" والتي تم تصنيفها كأصل 

 .2015يونيو  30متداول محتفظ به للبيع كما في غير 

. عقب إدخال تعديالت على قروض معينة وُسلف مستحقة 2015سبتمبر  2وبالتالي، تم استكمال استبعاد ليبرتي في 
مسبقا من ليبرتي، ومع األخذ في االعتبار صافي الموجودات بتاريخ تصنيفها إلى أصل غير متداول محتفظ به للبيع، 

 ليبرتي. لاير قطري عن استبعادألف  228.074تم االعتراف بصافي ربح 
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 :يلي مما يعادله وما النقديتكون  ةالموحد ةالمختصربيان التدفقات النقدية  لغرض
 
  2014 سبتمبر 30  2015سبتمبر  30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 15.869.882  18.031.172 أرصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق

 (107.391)  (101.317) : ودائع مقيدة االستخدامناقصاً 

 15.762.491  17،929،855 النقد وما يعادله

 
 ضريبة الدخل 11
 

رة المشمولة في للفت الدخل لضريبة الرئيسية المكونات. التابعة الشركاتالتي تعترف بها  المبالغ الدخل ضريبة تمثل
 بيان الدخل المختصر الموحد هي كما يلي:

 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 2015                       2014  2015                       2014 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        الحالية الدخل ضريبة
 541.161  401.858  180.807  151.394 ضريبة الدخل الحالية اتمصروف

        
        المؤجلة الدخل ضريبة
 (69.150)  (211.008)  (32.969)  (118.468) تةالمؤق الفروقبنشوء وعكس  متعلقة

 32.926  147.838  190.850  472.011 

 
 األرباح الموزعة 12
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل 
 2015  2014 
 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري مدفوعة ومقترحة توزيعات أرباح
    

    المعلنة والمعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:
لاير قطري  4)لاير قطري للسهم  4بواقع  2014نهائية لسنة  توزيعات أرباح

 1.281.280  1.281.280 (2013للسهم لسنة 
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Ooredoo ش.م.ق 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

  2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةكما في ولل

 

 

-16- 

 

 2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 43.185.191  42.781.367 قروض وتسهيالت
  (388.461)  (345.466) : تكاليف تمويل مؤجلةناقصا

 42.435.901  42.796.730 

 ظهرت في بيان المركز المالي المختصر الموحد كالتالي:
   

 35.641.221  40.168.252 المتداول الجزء غير
 7.155.509  2.267.649 الجزء المتداول

 42.435.901  42.796.730 
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  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 2015                       2014  2015                       2014 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        االستثمارات المتاحة للبيع

 256.756  (50.838)  171.643  (25.568) خالل الفترة ت نشأ ربح / )خسارة(
 (544.840)  (308.079)  (194.634)  (27.782) ةالخسار أو الربح إلى تصنيف إعادة

 (53.350)  (22.991)  (358.917)  (288.084) 

        تحوطات التدفق النقدي
 123  (2.438)  869  (1.533) خالل الفترةت نشأ ربح /( خسارة)

 (14)  160  (104)  51 الضريبة المؤجلة أثر

 (1.482)  765  (2.278)  109 

        
        الموظفين منافعاحتياطي 

 منافعصافي الحركة في احتياطي 
 3.406  (5.614)  (1.281)  (2.944) الموظفين

 (823)  1.401  312  736 المؤجلة الضريبة أثر

 (2.208)  (969)  (4.213)  2.583 

        
الشركات الزميلة والمشاريع 

        المشتركة
 دلةالعا القيمة في التغيرات من حصة

 (22)  3.207  714  2.557 النقدي التدفق لتحوطات

        
        احتياطي تحويل العمالت

فروق صرف عن تحويل العمالت 
 (931.085)  (2.566.656)  (955.379)  (902.959) عمليات أجنبية – األجنبية
 8.825  (6.602)  -  (6.602) الخسارة أو الربح إلى محولة

 (909.561)  (955.379)  (2.573.258)  (922.260) 

 –الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 (1.207.674)  (2.935.459)  (977.860)  (964.044) ضرائببالصافي من ال
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 2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري يخصص لها مبالغالرأسمالية التي لم  النفقاتالتزامات 
    

 4.803.664  5.450.447 النفقات الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير

    
    اإليجار التشغيلي التزامات

    
    الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية:

 284.617  387.648 ال تزيد عن سنة
 1.009.745  1.534.723 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 998.799  2.298.331 تزيد عن خمس سنوات

 2.293.161  4.220.702 إجمالي نفقات اإليجار التشغيلي المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير

    
    اإليجار التمويلي التزامات

    
    المستقبلية: اإليجار الحد األدنى لمدفوعات

 254.229  239.386 ال تزيد عن سنة
 948.486  866.731 تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 523.149  361.880 تزيد عن خمس سنوات

 1.467.997  1.725.864 
 (532.546)  (410.998) : الدخل التمويلي الغير المكتسبناقصاً 

 1.193.318  1.056.999 اإليجارمن مدفوعات القيمة الحالية للحد األدنى 

    
    القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 126.914  131.375 الجزء المتداول
 1.066.404  925.624 الجزء غير المتداول

 1.056.999  1.193.318 
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 2014ديسمبر  31   2015سبتمبر  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    المطلوبات المحتملة (أ)

 946.070  858.089 خطابات ضمان

 200.041  167.964 خطابات اعتماد

 1.647  6.247 مطالبات على المجموعة لم يعترف بها كديون
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 )تابع(المطلوبات المحتملة وااللتزامات  16
 

 الدعاوى  (ب)
 
 مقتطعة تم خصمها من قبل اندوسات بمعدل منخفضضريبة  (1) 

 المنتهية السنة عن العامة الضرائب هيئة من( الضرائب سداد في تخفيض) 2014 في" بي كي بي كي إس" اندوسات تلقت
 على بالضريبة الخاصة 26 المادة بموجب الضريبة تقييم تم(. الغرامات متضمنا) قطري لاير مليون 78 بمبلغ 2012 في

 ترفق لم ساتاندو ألن نظرا الضريبي االزدواج التفاقية وفقا التخفيض تطبيق يمكن ال أنه الضرائب مكتب رأى حيث الدخل
 اعتراض خطاب 2015 فبراير 18 في اندوسات سلمت. الشهري اإلقرار تسليم خالل المطلوبة العامة الضرائب هيئة نماذج
 .التقييم على

 
 2013 في المنتهية السنة عن قطري لاير مليون 62 دفع تطلب الضرائب هيئات من خطاًبا 2015 خالل اندوسات تلقت
 .ضريبي تخفيض على الحصول لطلب رسمًيا تقييًما تتلق لم ولكن األسباب، لنفس وفقا

 
 2014ديسمبر  31كما في  للمجموعة الدعاوى الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة

ديسمبر  31جميع القضايا الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في لم يطرأ تغييراً هاماً على 
  .2015سبتمبر  30 حتى 2014

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة 17
 

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

ت مع األطراف ذات العالقة، ويتم اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت االعتيادية تدخل المجموعة في معامال
في إطار األعمال االعتيادية  شركات ذات عالقة بالحكومةمن قبل إدارة المجموعة. تدخل المجموعة في معامالت تجارية مع 

 فها.في شكل تقديم خدمات اتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسهيالت ائتمانية وخال

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

جاري تتتضمن تقديم خدمات اتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسهيالت ائتمانية. كافة هذه المعامالت تكون بتعامل 
 حر في إطار النشاط االعتيادي لألعمال.

 المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين باإلدارة )ب(
المسؤولون الرئيسيون في اإلدارة هم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين لديهم السلطة والمسؤولية لتخطيط 

 وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة.

ألف لاير قطري للثالثة أشهر المنتهية في  49.847بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
ألف لاير  204.561( و 2014 سبتمبر 30ألف لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  65.297) 2015سبتمبر  30

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةألف لاير قطري لل 219.811) 2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةقطري لل
ألف  5.621) 2015سبتمبر  30ألف لاير قطري للثالثة أشهر المنتهية في  6.077( كما بلغت مكافآت نهاية الخدمة 2014

 30أشهر المنتهية في  تسعةألف لاير قطري لل 19.046 ( و2014 سبتمبر 30لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
(. تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس 2014 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةألف لاير قطري لل 14.416) 2015سبتمبر 

 اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت "مصروفات بيع وعمومية وإدارية".
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 المعلومات القطاعية 18
 

"قطاعات 8التقرير واردة أدناه وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم المعلومات بخصوص قطاعات المجموعة الصادر عنها 
تحديد القطاعات التي تصدر عنها التقارير على أساس التقارير الداخلية  8التشغيل". يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 ويتم استخدامها لتخصيص الموارد للقطاعاتالتي تتم مراجعتها بصورة منتظمة من جانب صانع القرار الرئيسي بالمجموعة 
 ولتقييم أدائها.

تقوم المجموعة بمزاولة نشاط أعمال واحد وهو تقديم خدمات االتصاالت والمنتجات ذات الصلة بها. معظم إيرادات المجموعة 
ل من خال دولة قطرخارج  تعمل المجموعة وأرباحها وأصولها متعلقة بعملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

شركاتها التابعة والزميلة والعمليات الرئيسية التي يتم إبالغ صانع القرار الرئيسي بالمجموعة عنها تعتبر من قبل المجموعة 
على أنها قطاع تصدر عنه التقارير. تنسب اإليرادات إلى القطاعات التي يصدر عنها التقرير استنادا إلى موقع شركات 

 تساب المبيعات بين شركات المجموعة باألسعار التجارية الحرة بالسوق.المجموعة. يتم اح

قطاعات  تسعةألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية بناء على المنطقة الجغرافية التي تغطيها، وتضم 
 تشغيلية كاآلتي:

(1) Ooredoo وهي توفر خدمات اتصاالت محلية ودولية داخل دولة قطر. ،قطر 

 ، وهي توفر خدمات الهاتف الجوال في العراق.سيلآسيا  (2)

، وهي توفر نظم وخدمات الهاتف الجوال والنداء في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال الوطنية (3)
 أفريقيا.

، وهي توفر خدمات اتصاالت مثل الهاتف الجوال وخدمات االتصاالت الثابتة والوسائط المتعددة، ونقل اندوسات (4)
 بيانات، وخدمات االنترنت في اندونيسيا.ال

(5) Ooredoo في سلطنة عمان.الهاتف الجوال واالتصاالت الثابتة ، وهي تقوم بتقديم خدمات عمان 

 .أخرى تتضمن بعضا من الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الالسلكي واالتصاالت (6)

اء. بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األدتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل وحداتها التشغيلية 
يتم تقييم أداء القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من تشغيل هذه الوحدات. تحدد أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على 

 أساس األسعار الحرة بالسوق بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى.
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 )تابع( المعلومات القطاعية 18

  قطاعات التشغيل
 :2014و 2015سبتمبر  30المنتهية في تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات واألرباح الخاصة بقطاعات التشغيل بالمجموعة للفترة 

 )مراجعة( 2015سبتمبر  30للثالثة أشهر المنتهية في 

 
Ooredoo 

  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل  قطر
Ooredoo 

 تعديالت واستبعادات  أخرى  عمان
 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

                اإليرادات
 8.154.531  -   415.405   636.919   1.824.124   2.194.492   1.253.135   1.830.456 أطراف أخرى

 - (1) (180.572)   26.927   2.528   6.633   78.367   1.853   64.264  قطاعات المجموعةبين 

 8.154.531  (180.572)   442.332   639.447  1.830.757   2.272.859   1.254.988   1.894.720 إجمالي اإليرادات

                النتائج
القطاع قبل  )خسائر( /أرباح 

 859.987 (2) (137.724)  117.534   129.705  (217.890)   399.943   187.569   380.850  الضرائب

 1.972.609 (3) 137.724  127.518  129.353  598.960  429.532  352.293  197.229   اإلهالك واإلطفاء

 553.750  -  41  5.796  249.193  34.443  12.461  251.816 صافي تكاليف التمويل
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  )تابع(المعلومات القطاعية  18

 )مراجعة( 2014 سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في 

 
Ooredoo 

  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل  قطر
Ooredoo 

 تعديالت واستبعادات  أخرى  عمان
 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطريألف لاير   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

                اإليرادات
 8.335.252     -  163.655  568.612  1.886.492  2.365.748  1.581.817  1.768.928 أطراف أخرى

    - (1) (69.127)  27.489  1.833  5.486  17.809  1.891  14.619  بين قطاعات المجموعة

 8.335.252  (69.127)  191.144  570.445  1.891.978  2.383.557  1.583.708  1.783.547 إجمالي اإليرادات

                النتائج
القطاع قبل  )خسائر( /أرباح 

 507.113 (2) (115.017)  (290.707)  132.557  (493.450)  279.095  377.459  617.176  الضرائب

 1.932.024 (3) 115.017  71.567  119.954  663.919  469.428  309.082  183.057   اإلهالك واإلطفاء

 482.949     -  (1.844)  5.948  189.002  26.320  6.132  257.391 تكاليف التمويلصافي 
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 )مراجعة( 2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل  

 
Ooredoo 

  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل  قطر
Ooredoo 

 تعديالت واستبعادات  أخرى  عمان
 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

                اإليرادات
  24.196.074  -   1.316.836   1.827.041   5.354.653   6.439.607   3.704.600   5.553.337 أطراف أخرى

 - (1) ( 659.144)   78.281   6.576   18.866   204.410   6.961   344.050  بين قطاعات المجموعة

  24.196.074  ( 659.144)   1.395.117   1.833.617   5.373.519   6.644.017   3.711.561   5.897.387 إجمالي اإليرادات

                النتائج
القطاع قبل  )خسائر( /أرباح 

 2.076.170 (2) ( 350.840)  (349.264)   411.554  (469.507)   790.737   442.224   1.601.266  الضرائب

 5.899.251 (3)  350.840   383.269   396.477  1.828.558   1.291.689   1.068.458   579.960   اإلهالك واإلطفاء

 1.518.709  -  (2.254)  17.986  615.354  83.781  40.355  763.487 صافي تكاليف التمويل
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 )تابع(المعلومات القطاعية     18

 )مراجعة( 2014 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 
Ooredoo 

  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل  قطر
Ooredoo 

 اإلجمالي  واستبعاداتتعديالت   أخرى  عمان
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

                اإليرادات
 24.838.803     -  465.556  1.630.119  5.480.006  7.227.591  4.795.327  5.240.204 أطراف أخرى

    - (1) (225.548)  86.622  6.013  21.348  57.439  8.592  45.534 ما بين القطاعات 

 24.838.803  (225.548)  552.178  1.636.132  5.501.354  7.285.030  4.803.919  5.285.738 إجمالي اإليرادات

                النتائج
القطاع قبل  )خسائر( /أرباح 

 2.938.625 (2) (357.120)  (646.044)  366.843  (391.268)  1.109.216  1.258.762  1.598.236  الضرائب

 5.588.192 (3) 357.120  123.932  343.317  1.956.723  1.372.020  891.178  543.902 اإلهالك واإلطفاء

 1.544.103  -  (6.320)  17.962  582.101  74.275  20.870  855.215 صافي تكاليف التمويل

 إيضاحات:
  عند التوحيد تستبعد اإليرادات بين قطاعات المجموعة (1)

 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: (2)
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 2015                       2014  2015                       2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

 (357.120)  (350.840)  (115.017)  (137.724) غير ملموسة  إطفاء موجودات

 احتساب اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية المحددة الناشئة من تجميع األعمال كجزء من مصروفات القطاع. يتم(   لم 3)          
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 )تابع(المعلومات القطاعية  18

 :2014 ديسمبر 31و 2015سبتمبر  30التشغيلية للمجموعة كما في  القطاع للقطاعاتيمثل الجدول التالي موجودات 

  
Ooredoo  

  اندوسات  الوطنية  آسيا سيل  قطر
Ooredoo 

  أخرى  عمان
 تعديالت

 واستبعادات

 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

                (1موجودات القطاع )
                

 92.616.080  9.741.294  10.076.929  3.769.733  14.350.427  23.210.231  10.919.573  20.547.893 )مراجعة( 2015سبتمبر  30في 

                

 97.999.347  10.535.692  9.713.764  3.644.133  17.280.107  25.468.737  10.726.691  20.630.223 )مدققة( 2014ديسمبر  31في 

                

 إيضاح:

كجزء من موجودات القطاعات حيث ال يتم استخدام الشهرة من قبل مسؤولي صنع القرار ( لم تعتبر 2014ديسمبر  31ألف لاير قطري في  10.535.692ألف لاير قطري ) 9.741.294 هناك شهرة بقيمة (1)
 .الرئيسيين ألغراض اتخاذ القرار االستراتيجي
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 القيم العادلة لألدوات المالية 19
 

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

األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة التي يمكن للمجموعة  :1المستوى 
 الوصول إليها في تاريخ القياس.

والتي يمكن مالحظتها بالنسبة للموجود أو  1المستوى المدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في  :2المستوى 
 المطلوب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 مدخالت ال يمكن مالحظتها بالنسبة للموجود أو المطلوب. :3المستوى 

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

 الماليةالموجودات 
 2015سبتمبر  30 

 )مراجعة( 3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
        

    -  908.999  19.736  928.735 استثمارات متاحة للبيع
    -  41.828  -  41.828 مشتقات أدوات مالية 

 970.563  19.736  950.827  -    

        

 

 2014 ديسمبر 31
 (مدققة) 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

 -  1.577.001  13.278  1.590.279 استثمارات متاحة للبيع
 -  72.080  -  72.080 مشتقات أدوات مالية 

 
1.662.359  13.278  1.649.081  - 

        
 المطلوبات المالية

 2015سبتمبر  30 
 )مراجعة( 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

 -  66.734  -  66.734 مشتقات أدوات مالية 

        

 2014 ديسمبر 31 
 (مدققة) 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

 -  17.075  -  17.075 مشتقات أدوات مالية 
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 المتوقفةالعمليات      20
 

أكملت المجموعة اإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد واحدة من شركاتها التابعة، بي تي سي إلى  2014يناير  31بتاريخ 
ألف لاير قطري. كان صافي أصول الشركة التابعة في تاريخ االستبعاد  77.881السعودية لالتصاالت بصافي تسوية بلغت 

ألف لاير قطري من هذا االستبعاد. نتيجة لهذا  46.438عتراف بمكسب بمبلغ ألف لاير قطري وقد تم اال 55.553بمبلغ 
 . 2014يناير  31االستبعاد لم تعد المجموعة تسيطر على الشركة التابعة وقد أوقفت توحيد نتائج وصافي أصولها بعد 

 
 معلومات المقارنة 21
 

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

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


