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Ooredoo ق.م.ش   

    المختصرة الموحدة المرحلية  البيانات المالية
     ٢٠١٤س مار ٣١في أشھر المنتھية  ثالثةكما في ولفترة ال

  
  

  الصفحات  المحتويات

  ١  ينالمستقل الحسابات يمدققالمراجعة من تقرير 

  المختصرة الموحدة المرحلية  البيانات المالية

  ٢  المرحلي بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد

  ٣  المرحلي دخل الشامل المختصر الموحدبيان ال

  ٥ - ٤  المرحلي المختصر الموحد بيان المركز المالي

  ٧- ٦  المرحلي تدفقات النقدية المختصر الموحدبيان ال

  ٩- ٨  المرحلي المختصر الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٤- ١٠  المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  

  

  





  
    

  

  .تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية ٢٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٢  
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    المرحلي المختصر الموحدالربح أو الخسارة بيان 

    ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  

مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في     
    ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    

قطريألف لایر   ألف لایر قطري  إيضاح  العمليات المستمرة
          

  ٨,٣٨٣,٦٦٠   ٨,١٠٢,٦٣٥    اإليرادات
          

 )٢,٧٢٩,٧٩٥(  )٢,٧٦٦,٨٧٠(    مصروفات التشغيل
 )١,٩٨٠,٠٨٢(  )١,٩٧٦,٧٤٤(    مصروفات بيع وعمومية وإدارية

 )١,٩٣٤,٤٢٨(  )١,٧٩٩,٣٦٩(    اإلھالك واإلطفاء
 )٤٨٣,٤٥٦(   )٥٤٠,٥٣٩(    )صافي( - تكاليف تمويل

 )٣٩,٩١٣(   -      ماليةانخفاض قيمة موجودات  خسائر
  ٩٤,٥٣٢    ٣٩٥,٨٠٣  ٥  صافي - أخر) مصروف(دخل 

  ١٦,٤٣٦    ١٨,٨٤٣  ١٠  حصة من نتائج شركات زميلة
 )٨٥,٠٤٧(   )٩١,٨٣٩(  ٦  صناعية رسومامتيازات 

 ١,٢٤١,٩٠٧    ١,٣٤١,٩٢٠    صافي الربح قبل ضريبة الدخل
 )١٧٧,٢٤٣(   )٢٠٧,٧٤١(  ١٢  ضريبة الدخل

  ١,٠٦٤,٦٦٤    ١,١٣٤,١٧٩    من العمليات المستمرةربح ال
          

          مستمرةالالعمليات غير 
 ٧,٧٧١    ٤٦,٧٢٥  ٢١  بالصافي من الضريبة –من العمليات غير المستمرة ) الخسارة( الربح

 ١,٠٧٢,٤٣٥    ١,١٨٠,٩٠٤    ربح الفترة
          :منسوب إلى 

  ٨٠٨,٤٣٠    ٨٨٦,٦٤٣    مساھمي الشركة األم
  ٢٦٤,٠٠٥    ٢٩٤,٢٦١    مساھمات غير مسيطرة

    ١,٠٧٢,٤٣٥    ١,١٨٠,٩٠٤ 
          العائد األساسي والمخفف للسھم

  ٢.٥٢    ٢.٧٧  ٧  )سھم لكل قطري لایر) (األم بالشركة للمساھمين منسوب (
  

  

  

  

    



  
    

  

  .تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية ٢٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٣  
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   بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

    ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  

    
 ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  مارس
  ٢٠١٣   ٢٠١٤  
  )مراجعة(    

  إيضاح  
لایر ألف 
    قطري

لایر ألف 
  قطري

          
  ١,٠٧٢,٤٣٥   ١,١٨٠,٩٠٤    ربح الفترة

        
          الدخل الشامل اآلخر 

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

  ٥٤,٨٥٧    ٥,٩٦٠  ١٥  صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
  ٧٠    ١١  ١٥  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

  -     ٥,٤١٥  ١٥  الحتياطي منافع نھاية الخدمة للموظفينصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 -    ٧٢٤  ١٥  حصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة

  )٦٠٠,٣٩٢(    ٩٠٦,٣١٩  ١٥ أجنبيةعمالت  صرف فروق
التي ستتم إعادة تصنيفھا إلى الربح الدخل الشامل اآلخر ) الخسارة(بنود 

  )٥٤٥,٤٦٥(    ٩١٨,٤٢٩    من الضريبة بالصافي - أو الخسارة في فترات الحقة 

  ٥٢٦,٩٧٠   ٢,٠٩٩,٣٣٣    إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

          :منسوب إلى 

  ٣١٦,٨٤٩   ١,٦٨٠,٨٨٣    مساھمي الشركة األم

  ٢١٠,١٢١    ٤١٨,٤٥٠    مساھمات غير مسيطرة

    ٥٢٦,٩٧٠   ٢,٠٩٩,٣٣٣  

  

  

  

  

  

    



  
    

  

  .تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية ٢٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٤  

Ooredoo ق.م.ش  

   بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

    ٢٠١٤مارس  ٣١في 

  
 مارس ٣١   

٢٠١٤  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٣  
  )مدققة(    )مراجعة(   
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاح 

      المـوجـودات
     

     الموجودات غير المتداولة
 ٣٢,٣١٥,٨٣٢  ٣٣,٦٤٤,٨١٣ ٨ وآالت ومعدات عقارات

 ٣١,٤٧٣,٧٦٩  ٣٥,٤٧٤,٦١٩  ٩  وشھرة موجودات غير ملموسة
 ٦٠,٣٦٣   ٥٩,٠٦٨    استثمارات في عقارات
 ١,٧٥٢,١٧٢  ١٠١,٧٧٧,٥٨٠ زميلةاستثمارات في شركات 
 ٢,٧٠٤,٤٩٣  ٢,٤٠٤,٣٦٧  استثمارات متاحة للبيع

 ٦٩٧,٢٤٤  ٨٥٩,٦٤٣  موجودات غير متداولة أخرى
 ٥٠,٧٠٣  ٥٤,٦٢٤   ضريبة مؤجلة اتموجود

 ٦٩,٠٥٤,٥٧٦  ٧٤,٢٧٤,٧١٤  إجمالي الموجودات غير المتداولة
     

     الموجودات المتداولة
 ٥٣٧,٣١١  ٥٧٣,٥٣٣  مخزون

 ٦,٨٩١,٨٢٢  ٧,٢٦٠,٧٣٢  قدمامدينون ومصروفات مدفوعة م
 ٢٠,٣٠٤,٥٧١  ١٨,٢٦٥,٣٨٦   الصندوقبأرصدة لدى البنوك ونقد 

 ٣٧٥,١٣٦  -   موجودات محتفظ بھا للتوزيع

 ٢٨,١٠٨,٨٤٠  ٢٦,٠٩٩,٦٥١  الموجودات المتداولةإجمالي 

 ٩٧,١٦٣,٦١٤  ١٠٠,٣٧٤,٣٦٥  إجمالي الموجودات
    

 
      لكيةحقوق الم

     
 ٣,٢٠٣,٢٠٠  ٣,٢٠٣,٢٠٠  رأس المال

 ١٢,٤٣٤,٢٨٢  ١٢,٤٣٤,٢٨٢  قانونيالحتياطي اال
 ١,٣٢٦,٣٦٩  ١,٣٧٦,١٤٣  احتياطي القيمة العادلة

 ٤٣,١٦٥  ٤٦,٦٨٥   منافع الموظفيناحتياطي 
 )١,٦٦٥,٢٣٢(  )٩٢٤,٢٨٦(   احتياطي تحويل النقد األجنبي

 ٩٨٠,٧٨٨  ٩٨٠,٧٨٨   احتياطيات قانونية أخرى
 ٨,٦٤٥,٣١٢  ٨,٢٥٠,٦٧٥  أرباح مدورة

 ٢٤,٩٦٧,٨٨٤  ٢٥,٣٦٧,٤٨٧  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم

 ٧,٤٥٩,٤٤٨  ٧,٧٠٨,٦٣٥  مساھمات غير مسيطرة

 ٣٢,٤٢٧,٣٣٢  ٣٣,٠٧٦,١٢٢  إجمالي حقوق الملكية
  

  ..........يتبع
  





  
    

  

  .تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية ٢٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٦  

Ooredoo ق.م.ش 

 المرحلي المختصر الموحدتدفقات النقديةبيان ال

  ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  مارس ٣١أشھر المنتھية في للثالثة     
    ٢٠١٣   ٢٠١٤  
  )مراجعة(    
  لایر قطريألف    لایر قطريألف   إيضاح  

        األنشطة التشغيلية
  ١,٢٤١,٩٠٧   ١,٣٤١,٩٢٠    الدخل بائضر قبل الربح
  ٧,٧٧١   ٤٦,٧٢٥  ٢١  العمليات المتوقفة -  الربح 

         :تعديالت للبنود التالية
  ١,٩٥٥,٨٨١   ١,٨٠٦,٦٥٢    اإلھالك واإلطفاء

  )٢٧,٢٣٥(   )٤٠,٨٣٥(    إيرادات أرباح موزعة
  ٣٩,٩١٣   -     ماليةخسائر انخفاض قيمة موجودات 

  )٥٧,٢٣١(   )١٢٨,٢١٢(    بيعلل متاحةاستثمارات  استبعاد من )الربح(
  )٢٧,٠٨١(   )٨,٥٣٢(    من استبعاد عقارات وآالت ومعدات) الربح(

  -    )٤٦,٤٣٨(    استبعاد شركة تابعة ربح
  ٤٨٣,٤٣٩   ٥٤٠,٤٣٢    )صافي( التمويل تكاليف

  ٨٦,٣٣٣   ٦٧,٣٢٤    لموظفينامخصص مكافآت نھاية خدمة 
  ٥٨,٤٥٧   ٤٠,٠٥١    ذمم تجارية مدينة مخصص

  )١٦,٤٣٦(   )١٨,٨٤٣(  ١٠  بالصافي من الضريبة -  حصة من نتائج شركات زميلة
  ٣,٧٤٥,٧١٨   ٣,٦٠٠,٣٤٤    العاملالربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال 

         :التغييرات في رأس المال العامل
  )١٥,٧٤٠(   )٣٦,٢٢٢(    التغيرات في المخزون

  )٤٩٧,٨٨٩(   )٤٠٨,٩٦١(    التغيرات في المدينين والمدفوعات مقدما
  )٤٥,٩٥٩(   ٣٨٧,٠٢٢    التغيرات في الدائنين ومستحقات الدفع

  ٣,١٨٦,١٣٠   ٣,٥٤٢,١٨٣    عمليات التشغيل من النقد
  )٤١٧,٢٩٦(   )٥٣٤,٦١٨(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )٦,٢٥٦(   )٧,٩٤٧(    مكافأة نھاية خدمة موظفين مدفوعة
  )١٤٢,٥٥٨(   )٥٤,٣٨٠(    ضريبة دخل مدفوعة

  ٢,٦٢٠,٠٢٠   ٢,٩٤٥,٢٣٨    يةالتشغيل نشطةاأل منالناتج  النقد صافي
         

         األنشطة االستثمارية
  )١,٣٤١,٦٠٤(   )١,٩٤٦,٣٥٧(    عقارات وآالت ومعدات مشتريات

  )٥٢,٠٠٧(   )١,٨٧٧,٧٩٤(    مشتريات موجودات غير ملموسة
  )١٣,٦٩٦(   -     للبيع متاحة استثمارات مشتريات

  ١١٤,٤٤٨   ١٠٠,٣٦٣    متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
  ١١٤,٤٠٧   ٤٥٤,٦٤٤    للبيع متاحة استثمارات استبعاد من متحصالت

  -    )٧٧,٨٨١(    شركة تابعة استبعاد منتسوية 
  )٤٥,٠٥٧(   ١٢,٩٢٠    الحركة في ودائع مقيدة

  )٦٨,٩٤٩(   )١٥٥,٢٤٣(    الحركة في موجودات غير متداولة أخرى
  ٢٧,٢٣٥   ٤٠,٨٣٥    مستلمةإيرادات أرباح 
  ٩٣,٦٠٩   ٧٠,٨٧٣    فوائد مستلمة

  )١,١٧١,٦١٤(   )٣,٣٧٧,٦٤٠(    االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
  .......يتبع 



  
    

  

  .تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية ٢٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٧  
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 )تابع(المرحلي المختصر الموحدتدفقات النقديةبيان ال

  ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في     
    ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    
  قطريلایر ألف     لایر قطريألف   إيضاح  
          

         األنشطة التمويلية
  ٣,٨٣٧,٤٠٢    ٦٣٢,٣٦٢    متحصالت من قروض وتسھيالت تحمل فوائد

 )٩٤٦,٠٤٢(   )٥٦٦,١٨٤(    سداد قروض وتسھيالت تحمل فوائد
 )٢,١٨٥,٢٥٧(   -     مسيطرة غير مساھمات على االستحواذ
 )٩٠,٨١٦(   )١,٥١١(    المؤجلة التمويل تكاليف إلى إضافات
  )١,٦٠١,٦٠٠(    )١,٢٨١,٢٨٠(  ١٣  األم بالشركة للمساھمين مدفوعة موزعة أرباح

  )١٦٨,٤٠٨(    )١٦٩,٢٦٣(    أرباح موزعة مدفوعة لمساھمات غير مسيطرة
  )١٢١,٨٧٢(    )٦٧,٤٦٣(    الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

 )١,٢٧٦,٥٩٣(   )١,٤٥٣,٣٣٩(    األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 
          

  ١٧١,٨١٣    )١,٨٨٥,٧٤١(    وما يعادله النقد في صافي الزيادة
        

  ٢٠,٩٥١    )٣٤٠,١٨٥(    جنبيةاألعمالت أثر التغيرات في سعر صرف ال
  ١٤,٧٩٦,٢٣٩    ٢٠,٢٠٣,٨١٩    يناير ١ فيما يعادله و النقد

  ١٤,٩٨٩,٠٠٣    ١٧,٩٧٧,٨٩٣  ١١  مارس  ٣١النقد في  وما يعادله النقد
  
  
  
  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

  .من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل جزءاً ٢٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٨  
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 المرحلي المختصر الموحد لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
 

  ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
       األمالشركةمنسوبة إلى مساھمي   

  احتياطي قانوني   رأس المال  إيضاح  
احتياطي القيمة

   العادلة

احتياطي
منافع 

  الموظفين

احتياطي 
عمالتتحويل 
  ةأجنبي

احتياطيات 
قانونية 
  أخرى

األرباح 
   اإلجمالي   المدورة

مساھمات غير 
   مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

  
ألف لایر 

   قطري
ألف لایر
   قطري

ألف لایر
   قطري

ألف لایر
  قطري

ألف لایر 
  قطري

لایرلفأ 
  قطري

ألف لایر 
   قطري

ألف لایر 
   قطري

ألف لایر 
   قطري

ألف لایر 
  قطري

                                  
 ٣٢,٤٢٧,٣٣٢ ٧,٤٥٩,٤٤٨  ٩٨٠,٧٨٨٨,٦٤٥,٣١٢٢٤,٩٦٧,٨٨٤)١,٦٦٥,٢٣٢(    ١,٣٢٦,٣٦٩٤٣,١٦٥ ٣,٢٠٣,٢٠٠١٢,٤٣٤,٢٨٢    ٢٠١٤يناير  ١في 
               

  ١,١٨٠,٩٠٤   ٢٩٤,٢٦١   ٨٨٦,٦٤٣   ٨٨٦,٦٤٣   -   -     -  -  -  -    ربح الفترة
 ٩١٨,٤٢٩   ١٢٤,١٨٩   ٧٩٤,٢٤٠  -  - ٧٤٠,٩٤٦  ٤٩,٧٧٤٣,٥٢٠-- الدخل الشامل اآلخر

 ٢,٠٩٩,٣٣٣   ٤١٨,٤٥٠   ١,٦٨٠,٨٨٣   ٨٨٦,٦٤٣   -   ٧٤٠,٩٤٦    ٣,٥٢٠ ٤٩,٧٧٤ -  -    إجمالي الدخل الشامل للفترة
معامالت مع مساھمي الشركة األم

  معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية
 

   
  

 
 

 
 

  
 )١,٢٨١,٢٨٠(    -    )١,٢٨١,٢٨٠(  )١,٢٨١,٢٨٠(  -  -   -  -  -  -  ١٣  ٢٠١٣ لسنة أرباحتوزيعات 

معامالت مع مساھمات غير مسيطرة
  معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية

  
      

    
  

   
    

 
     

 )١٦٩,٢٦٣(   )١٦٩,٢٦٣(  -   ‐  -  -   -  -  -  -     توزيعات أرباح مدفوعة

 ٣٣,٠٧٦,١٢٢  ٧,٧٠٨,٦٣٥  ٢٥,٣٦٧,٤٨٧ ٨,٢٥٠,٦٧٥ ٩٨٠,٧٨٨ )٩٢٤,٢٨٦(   ٣,٢٠٣,٢٠٠١٢,٤٣٤,٢٨٢١,٣٧٦,١٤٣٤٦,٦٨٥    )مراجعة( ٢٠١٤مارس  ٣١في 

  
  
  
  
  
  

  .......يتبع 



  
  
  
  

  .من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل جزءاً ٢٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٩  
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 المرحلي المختصر الموحد لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
 

  ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
        األم الشركة منسوبة إلى مساھمي    

   احتياطي قانوني   رأس المال  إيضاح  
احتياطي القيمة 

   العادلة

منافعاحتياطي 
  الموظفين

احتياطي  
تحويل عمالت

  أجنبية

احتياطيات  
قانونية 
  أخرى

األرباح 
   اإلجمالي   المدورة

مساھمات غير 
   مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

  
ألف لایر   

   قطري
ألف لایر 
   قطري

ألف لایر 
   قطري

ألف لایر 
  قطري

ألف لایر  
  قطري

 لایر لفأ 
  قطري

ألف لایر 
   قطري

ألف لایر 
   قطري

ألف لایر 
   قطري

لایر  ألف
  قطري

                                 
 ٣٦,٧٣١,٦٣٦ ٨,٩٤١,٧٨٦  ٨٢٥,٢٤٥٩,٥٩٦,٤٩١٢٧,٧٨٩,٨٥٠ ٧٥٧,٠٩٦  )١١٠,٩٥٨(١,٠٨٤,٤٩٤ ٣,٢٠٣,٢٠٠١٢,٤٣٤,٢٨٢    )معدلة( ٢٠١٣يناير  ١في 
              

  ١,٠٧٢,٤٣٥   ٢٦٤,٠٠٥   ٨٠٨,٤٣٠   ٨٠٨,٤٣٠   -   -    -  -  -  -    ربح الفترة
 )٥٤٥,٤٦٥(    )٥٣,٨٨٤(    )٤٩١,٥٨١(  -  - )٥٣٥,١٣٣(  -٤٣,٥٥٢-- الدخل الشامل اآلخر

 ٥٢٦,٩٧٠   ٢١٠,١٢١   ٣١٦,٨٤٩   ٨٠٨,٤٣٠   -   )٥٣٥,١٣٣(   -  ٤٣,٥٥٢ -  -    إجمالي الدخل الشامل للفترة
معامالت مع مساھمي الشركة األم 
  معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية

 
   

 
 

 
 

 
  

  )١,٦٠١,٦٠٠(    -     )١,٦٠١,٦٠٠(   )١,٦٠١,٦٠٠(  -  -  -  -  -  -  ١٣  ٢٠١٢ لسنة أرباحتوزيعات 
معامالت مع مساھمات غير مسيطرة 
  معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية

  
      

   
  

   
    

 
     

  )٢,١٨٣,١٢٨(    )٥٩٢,٦٦٩(    )١,٥٩٠,٤٥٩(  )١,٥٩٠,٤٥٩(  -  -  -  -  -  -   ٤/١  مسيطرة غير مساھمات على استحواذ
  )٢,١٢٩(    ١,٢٥٦    )٣,٣٨٥(   )٣,٣٨٥(  -  -  -  -  -  -      مسيطرة غير مساھمات على استحواذ

  )١٦٨,٤٠٨(   )١٦٨,٤٠٨(  -   ‐  -  -  -  -  -  -     أرباح موزعة من شركات تابعة 
  )١,٢٤٧(   )١,٢٤٧(  -   ‐  -  -  -  -  -  -     التحركات األخرى 

  ٣٣,٣٠٢,٠٩٤   ٨,٣٩٠,٨٣٩   ٢٤,٩١١,٢٥٥  ٧,٢٠٩,٤٧٧ ٨٢٥,٢٤٥   ٢٢١,٩٦٣  )١١٠,٩٥٨( ١,١٢٨,٠٤٦ ١٢,٤٣٤,٢٨٢ ٣,٢٠٣,٢٠٠    )مراجعة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
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  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤مارس  ٣١لثالثة أشھر المنتھية في لفترة ا

  

١٠  
  

  معلومات عن الشركة واألنشطة األساسية  ١

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

  .برج الخليج العربي، الدوحة، دولة قطر

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

تم اعتماد ھذا التغيير من قبل مساھمي . ق.م.ش Ooredooتم تغيير االسم القانوني للشركة إلى  ٢٠١٣في يونيو 
وقد تم الحصول على الموافقات القانونية  ٢٠١٣مارس  ٣١الذي عقد بتاريخ الشركة في الجمعية العامة غير العادية 
 . والتنظيمية المطلوبة خالل السنة الحالية

آي سي (خدمات اتصاالت مرخص له من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  مزودالشركة ھي 
خدمات  زودبصفتھا م. ھاتف المحمول في دولة قطرخدمات اتصاالت الھاتف الثابت والكل من لتقديم ) تي قطر

 ٣٤وأنشطة كيوتل ينظمھا المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وفقاً للقانون رقم  أعمالمرخص له فإن 
  .المطبق التنظيميوإطار العمل ) قانون االتصاالت( ٢٠٠٦لعام 

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

  المختصرة الموحدة المرحلية  البيانات المالية عداداإلأساس   ٢

وفقاً لمعيار المحاسبة  ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في  المختصرة الموحدة المرحلية  المالية البياناتتم إعداد 
  . الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤الدولي رقم 

مارس  ٣١للمجموعة للثالثة أشھر المنتھية في  المختصرة الموحدة المرحلية  تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية
  . ٢٠١٤أبريل  ٣٠ب رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة في من جان ٢٠١٤

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

على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية  المختصرة الموحدة المرحلية  المالية اناتالبيال تحتوي 
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وھي يجب أن تقرأ مع البيانات المالية للمجموعة للسنة  السنوية التي يتم إعدادھا وفقا

لن تكون  ٢٠١٤مارس  ٣١إلى ذلك فإن نتائج الثالثة أشھر المنتھية في  باإلضافة. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعھا للسنة المالية المنتھية في 

  والتقديرات األحكام المخاطر، إدارة

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

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

  .٢٠١٣ديسمبر 

البيانات المالية الموحدة كما في أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تنسجم مع تلك المفصح عنھا في 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في 
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١١  
  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

تلك المستخدمة في  مع المختصرة الموحدة المرحلية  المالية البياناتتتطابق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد 
  :فيما عدا الحاالت المشار إليھا أدناه ٢٠١٣ديسمبر  ٣١إعداد البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتھية في 

. ٢٠١٤يناير  ١التي تبدأ في السنوية  ةخالل الفترة تبنت المجموعة المعايير التالية والتي تصبح سارية المفعول للفتر
  :أثر ھام على المجموعة أي والتعديالتليس للمعايير 

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

  )تعديل(
 ٢٠١٤يناير  ١  منافع الموظفين

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

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

     
  والتغييرات على المساھمات غير المسيطرة األعمال تجميع  ٤

   ٢٠١٣مارس  ٣١حتى  االستحواذ على مساھمات غير مسيطرة  ٤/١

  االستحواذ على مساھمة غير مسيطرة في آسياسيل كومينيكيشن بي جي إس سي
المجموعة على استحوذت وكخالصة لالكتتاب العام من قبل إحدى شركات المجموعة، آسياسيل،  ٢٠١٣في فبراير 

إلى % ٥٣.٩٠المساھمة الفعلية للمجموعة من من أسھم مجموعة اسياسيل وبالتالي فقد زادت إضافية % ١٠.١٦نسبة 
٦٤.٠٦ .%  

لایر ألف  ٥٩٢,٦٦٩مسيطرة بمبلغ بنقص في المساھمات غير الاعترفت المجموعة نتيجة لھذا التغيير في الملكية 
  .ألف لایر قطري ١,٥٩٠,٤٥٩بمبلغ قطري واالنخفاض في األرباح المدورة 

 :كما يلي ملكيةال حصة في تغيرال وآثار المقابل المدفوع
  ألف لایر قطري  
    

  ٢,١٨٣,١٢٨  %١٠.١٦ ضافية بنسبة اإل مساھمةال مقابل المدفوع المبلغ
  )٥٩٢,٦٦٩(  صافي الموجودات المستحوذ عليھاالحصة في : خصمي

  ١,٥٩٠,٤٥٩  عن القيمة الدفترية ضافيةاإلللمساھمة زيادة بالالمبلغ المدفوع 

  بالصافي - الدخل اآلخر   ٥
  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣             ٢٠١٤  
  )مراجعة(  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
        

  )٦٦,٦١٠(    ٢٦٣,٢٨١  بالصافي - صرف عمالت أجنبية ) خسائر/ (مكاسب 
  ٢٧,٠٧٧    ٨,٥٣٢  موجوداتربح من بيع 

  ٢٧,٢٣٥    ٤٠,٨٣٥  إيراد توزيعات أرباح
  ٤,٥٨٦    ٨,٦٥٨  إيراد إيجار

  ٥٧,٢٣١    ١٢٨,٢١٢  ربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
  )١٧,٠٠١(    )٨٨,٧١٣(  بالصافي - التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

  ٦٢,٠١٤    ٣٤,٩٩٨  إيرادات متنوعة
  ٩٤,٥٣٢    ٣٩٥,٨٠٣  
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١٢  
  

  )تابع(بالصافي  –الدخل اآلخر   ٥

خالل الفترة قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، بي إندوسات تي بي كي ببيع استثماراتھا في أسھم بيرساما تاور 
  . مليون لایر قطري ١٣١.٨مليون سھم مما نتج عنه ربح بمبلغ  ٢٣٩.٨٣روبية للسھم لعدد  ٥,٨٠٠بمقابل يبلغ 

  الصناعية  والرسوم االمتيازات  ٦
  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في     
  ٢٠١٣             ٢٠١٤  إيضاح  
  )مراجعة(    
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري    
          

  ٣٠,٨٥٧    ٣٣,٩٢٢  )١(  امتياز رسوم
  ٤٢,٤٢١    ٤٦,٣٩٤  )٢(  واتصاالت صناعية رسوم

  ١١,٧٦٩    ١١,٥٢٣  )٣(  رسوم قانونية أخرى
    ٨٥,٠٤٧    ٩١,٨٣٩  

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

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

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

  العائد األساسي والمخفف للسھم  ٧

 لعدد المرجح المتوسط على األم الشركة في للمساھمين المنسوبيحتسب العائد األساسي للسھم بتقسيم ربح الفترة 
  .الفترة خالل القائمة األسھم

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

  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  مراجعة  
 لایر قطري ألف   لایر قطري ألف  
        

 ٨٠٨,٤٣٠   ٨٨٦,٦٤٣  )ألف لایر قطري( األم الشركة في للمساھمين المنسوبفترة ال ربح

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

 ٢.٥٢   ٢.٧٧ )القطري باللایر( للسھم والمخفف األساسي العائد
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١٣  
  

  )تابع( العائد األساسي والمخفف للسھم  ٧

  :التالي النحو على األسھم لعدد المرجح المتوسط احتساب تم
  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(  
فالباآل  عدد األسھم  باآلالف عدد األسھم  
        

  ٣٢٠,٣٢٠    ٣٢٠,٣٢٠  يناير  ١أسھم مؤھلة في 
  ٣٢٠,٣٢٠    ٣٢٠,٣٢٠  ةالقائماألسھم عدد ل المتوسط المرجح

  العقارات واآلالت والمعدات  ٨
٢٠١٣ديسمبر  ٢٠١٤٣١مارس  ٣١  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

 ٣٢,٤٣٦,١١٤   ٣٢,٣١٥,٨٣٢  السنة/ صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
 ٩,٢٩٧,٩٣٣   ١,٩٤٦,٣٥٧  إضافات
 )٤٥٢,٦٨٣(   )٩١,٧٦٣(  استبعادات

 ١٤,١٥٢   ٣,٠٨٤  تصنيفھا معاد
  )٤,٩٥٨(   -   متعلق بعمليات متوقفة

 )٦,٠٩٢,٦٧٨(   )١,٤٢٤,٧٥٤(   للسنة/ اإلھالك للفترة
 )٢,٨٨٢,٠٤٨(   ٨٩٦,٠٥٧  تعديالت فروق صرف

 ٣٢,٣١٥,٨٣٢   ٣٣,٦٤٤,٨١٣  السنة/ القيمة الدفترية في نھاية الفترة

  الملموسة غير الموجودات  ٩
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤مارس  ٣١  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

 ٣٤,٧٤٦,١٧١   ٣١,٤٧٣,٧٦٩  السنة/ صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة 
 ٤٩,٧٣١   ٣,٧١٦,٧٥٢  إضافات

  )٣١٠(    )٦٨(  استبعادات 
 )١٤,١٥٢(   )٣,٠٨٤(  معاد تصنيفھا

  )١٠٣,٢٨٢(    -   عمليات متوقفةمتعلق ب
 )١,٦٥٢,٠١٢(    )٣٧٣,٣٢٠(  السنة/ إطفاء عن الفترة 

 )١,٧٠٧(    -   خسائر انخفاض في القيمة
 )١,٩٩٤,٦٧٠(   ٦٦٠,٥٧٠  تعديالت فروق الصرف

 ٣١,٤٧٣,٧٦٩   ٣٥,٤٧٤,٦١٩  السنة/ القيمة الدفترية في نھاية الفترة 
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١٤  
  

  االستثمارات في شركات زميلة  ١٠

  :المختصرة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلةيعرض الجدول التالي المعلومات المالية 

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

        :حصة المجموعة من بنود بيان المركز المالي للشركات الزميلة
 ٨٦٨,٩٧٤   ٩٢٤,٧٩١  الموجودات المتداولة

 ٢,٣٨٦,٠٦٩   ٢,٣٨٦,٤٠٥ الموجودات غير المتداولة
 )٩٢٥,٤٩٨(   )٩٤٠,٧٧٩(المطلوبات المتداولة

 )١,٨٦٨,٥٨٦(   )١,٨٨٧,٠٦٧(المطلوبات غير المتداولة

 ٤٦٠,٩٥٩   ٤٨٣,٣٥٠  صافي الموجودات
 ١,٢٩١,٢١٣   ١,٢٩٤,٢٣٠  الشھرة 

 ١,٧٥٢,١٧٢   ١,٧٧٧,٥٨٠  القيمة الدفترية لالستثمار

  مارس  ٣١أشھر المنتھية في  لفترة الثالثة  
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

  ٤٧٢,٤٤٤    ٤٣٧,٠٠٧  حصة من إيرادات الشركات الزميلة

  ١٦,٤٣٦    ١٨,٨٤٣  بالصافي من الضريبة -  حصة من نتائج الشركات الزميلة

  النقد األرصدة لدى البنوك و  ١١

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

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

 ١٥,٢٤٣,١٩٤   ١٨,٢٦٥,٣٨٦  الصندوقب نقدوالبنوك  لدى أرصدة

  )٢٥٤,٨٤٤(    )٢٨٧,٤٩٣(  االستخدام مقيدة ائعود: خصم
  ١٤,٩٨٨,٣٥٠    ١٧,٩٧٧,٨٩٣  النقد وما يعادله للعمليات المستمرة

  ٦٥٣    -   النقد وما يعادله للعمليات غير المستمرة

 ١٤,٩٨٩,٠٠٣   ١٧,٩٧٧,٨٩٣  النقد وما يعادله 
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١٥  
  

  ضريبة الدخل  ١٢

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

  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(  
  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  

        :الحالية الدخل ضريبة
  ٢٠٩,٢٥٢    ١٨٠,٠٤٩  ضريبة الدخل الحالية

        :المؤجلة الدخل ضريبة
  )٣٢,٠٠٩(    ٢٧,٦٩٢  المؤقتة الفروقة بنشوء وعكس تعلقم

  ١٧٧,٢٤٣    ٢٠٧,٧٤١   الدخل ضريبة

  الموزعة  األرباح  ١٣
  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(  

  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  ومقترحةأرباح موزعة 
        

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

  ١,٢٨١,٢٨٠  )٢٠١٢لسنة  للسھم قطري
  

١,٦٠١,٦٠٠  

  فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ١٤
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤مارس  ٣١  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  قطريألف لایر     لایر قطري ألف  
        

  ٤٥,٧٦٩,٢٤٥    ٤٦,١٠٦,٦٧٨  قروض وتسھيالت تحمل فوائد
  )٤٥٦,٩٢٠(    )٤٣٣,٨٣٨(  تكاليف تمويل مؤجلة: ناقصا 

  ٤٥,٣١٢,٣٢٥    ٤٥,٦٧٢,٨٤٠  

        :كالتاليالموحد تظھر في بيان المركز المالي المرحلي المختصر 
        

  ٣٧,٢٥٤,٤٥٢    ٣٧,٥٨٤,٨١٨  المتداولغير  الجزء
  ٨,٠٥٧,٨٧٣    ٨,٠٨٨,٠٢٢  المتداول الجزء

  ٤٥,٣١٢,٣٢٥    ٤٥,٦٧٢,٨٤٠  
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١٦  
  

  األخرى الشامل الدخل بنود  ١٥
  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(   
  ألف لایر قطري    لایر قطري ألف  

        :االستثمارات المتاحة للبيع
  ١٠٨,٨٧٨    ١٣٤,١٧٢  نشأت خالل الفترة أرباح 
  )٥٧,٢٣١(    )١٢٨,٢١٢(  الربح أو الخسارةإلى تصنيف  إعادة

  ٣,٢١٠    -   الربح أو الخسارة تحويل إلى
  ٥٤,٨٥٧    ٥,٩٦٠  

        :تحوطات التدفق النقدي
  ٧٩    ١١  ربح نشأ خالل الفترة

  )٩(    -   مؤجلةضريبة الالتأثير 
  ٧٠    ١١  

        منافع الموظفيناحتياطي 
  -     ٧,١٥٦  الموظفينمنافع صافي الحركة في احتياطي 

  -     )١,٧٤١(  أثر الضريبة المؤجلة
  ٥,٤١٥     -  

        :الشركات الزميلة
  -     ٧٢٤  النقدي التدفق تحوطاتل التغيرات في القيمة العادلة من حصة

        :احتياطي تحويل العمالت
  )٦٠٠,٣٩٢(    ٨٩٧,٤٩٤  األجنبية العمليات - عمالت  صرف فروق

  -     ٨,٨٢٥  ة إلى الربح أو الخسارة حولم

  ٦٠٠,٣٩٢(    ٩٠٦,٣١٩(  

  )٥٤٥,٤٦٥(    ٩١٨,٤٢٩  الضرائببالصافي من   - للفترة  اآلخر شاملال دخلال

  االلتزامات  ١٦
٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  

  )مدققة(   )مراجعة(  التي لم يوضع لھا مخصص الرأسمالية المصروفات التزامات
  ألف لایر قطري   لایر قطري ألف  
       

النفقات الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليھا كما في تاريخ التقرير ولكن لم 
  ٨,٣٩٣,٦٤٩   ٥,٣٤٢,٨٧١  :يخصص لھا مبالغ 

       
       ارتباطات اإليجار التشغيلي

       الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية
  ٢٠٣,٣٧٦   ٢٠٤,٣٣٠  ال تزيد عن سنة

  ٦١٥,٦٨١   ٥٩٤,٥١٢  تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات
  ١٧١,١٦٥   ١٦٨,٥٩٣  تزيد عن خمس سنوات

  ٩٩٠,٢٢٢   ٩٦٧,٤٣٥  
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١٧  
  

  )تابع( االلتزامات  ١٦
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  

  )مدققة(   )مراجعة(  مويليارتباطات اإليجار الت
  ألف لایر قطري   لایر قطري ألف  

       مبالغ  بموجب إيجارات تمويلية
       الحد األدنى لمدفوعات اإليجار 

 ٢٣٥,٠٣٧   ٢٤٥,٥٠٤  ال تزيد عن سنة
 ٩٠٦,٢٣١   ٩٣٦,٨١٠  تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 ٦٣٢,١٧٩   ٦٠٥,٠٠٤  تزيد عن خمس سنوات
  ١,٧٧٣,٤٤٧   ١,٧٨٧,٣١٨  
  )٥٨٦,٥٢٨(   )٥٨٧,١٩٥(  الدخل التمويلي الغير مكتسب: خصمي

  ١,١٨٦,٩١٩   ١,٢٠٠,١٢٣  اإليجار مدفوعات من األدنى للحد الحالية القيمة
        
        اإليجار مدفوعات من األدنى للحد الحالية يمةالق

 ١٠٧,٣١٨    ١١٣,٨٢٤  الجزء المتداول
 ١,٠٧٩,٦٠١    ١,٠٨٦,٢٩٩  غير المتداول الجزء

  ١,١٨٦,٩١٩    ١,٢٠٠,١٢٣  

  وااللتزامات المحتملةالمطلوبات   ١٧
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
  )مدققة(   )مراجعة(  
  ألف لایر قطري   لایر قطري ألف  

       المطلوبات المحتملة  )أ(

  ٤٠٥,٩٦١   ٨٩٨,٥١٥  خطابات ضمان

  ١٣٩,٣٥١   ١٦٦,٠٨٨  خطابات اعتماد

  ٧٦٤   ٧٦٤  مطالبات على المجموعة لم يعترف بھا كديون

  الدعاوى   )ب(

  البنية التحتية للشبكةاإلجراءات ضد الوطنية فيما يتعلق بسوء استخدام 
حدة من الشركات التابعة قامت وزارة االتصاالت بدولة الكويت باتخاذ إجراءات باإلثراء غير المشروع ضد وا

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

. خالل الفترة حكمة محكمة االستئناف الكويتية لصالح وزارة االتصاالت في قضيتھا ضد شركة الوطنية موبايل تيليكوم
طالب به من قبل الوزارة باحتساب رسوم وفقا للقانون الكويتي عن خدمات الھاتف النقال استندا القرار إلى الحق الم

مليون  ٣٦.٧ما يعادل (مليون لایر قطري  ٤٧٤.١كان الحكم بمبلغ . المقدمة من خالل شبكة الھاتف النقال للشركة
  ).دينار كويتي

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

  . المختصرة الموحدة المرحلية االستئناف بناء عليه لم يتم االعتراف بأي مخصص في ھذه البيانات المالية 

  .٢٠١٤مارس  ٣١بصورة كبيرة كما ھو في  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١التقرير في  اموقف القضايا الصادر عنھلم يتغير 
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١٨  
  

  إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٨

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة

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

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

أخرى في إطار األعمال االعتيادية في شكل تقديم خدمات اتصاالت وإيداع ودائع والحصول على تسھيالت ائتمانية 
  .وخالفھا

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة  )أ(

 ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط االعتيادي لألعمال أخرى شركات مع تجارية معامالتفي  لمجموعةتدخل ا
كافة ھذه المعامالت تكون بتعامل  .ائتمانية تسھيالت على والحصول ودائع إيداعو اتصاالت خدمات تقديم والتي تتضمن

  .تجاري حر في إطار النشاط االعتيادي لألعمال

  المسؤولين باإلدارةالمعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار   )ب(

الرئيسيون في اإلدارة ھم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين لديھم السلطة والمسؤولية  المسؤولون
  .لتخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة

ألف لایر  ٤٣,٢٩٩(ألف لایر قطري  ٥٩,٥١٦بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
ألف لایر قطري  ٥,٢٥٨وبلغت مكافآت نھاية الخدمة )  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتھية في  قطري لفترة الثالثة أشھر

تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ). ٢٠١٣مارس  ٣١ف لایر قطري للثالثة أشھر المنتھية في أل  ٧,٦٨٣(
  ".مصروفات بيع وعمومية وإدارية"موظفي اإلدارة تحت 
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١٩  
  

   التحليل القطاعي  ١٩

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

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

 إيرادات معظم. بھا الصلة ذات والمنتجات االتصاالت خدمات تقديم وھو واحد أعمال نشاط بمزاولة المجموعة تقوم
 تعمل قطر دولة خارج. أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في بعملياتھا متعلقة وأصولھا وأرباحھا المجموعة
 عنھا بالمجموعة الرئيسي القرار صانع إبالغ يتم التي الرئيسية والعمليات والزميلة التابعة شركاتھا خالل من المجموعة

 التقرير عنھا يصدر التي القطاعات إلى اإليرادات تنسب. التقارير عنه تصدر قطاع أنھا على المجموعة قبل من تعتبر
  .بالسوق الحرة التجارية باألسعار المجموعة شركات بين المبيعات احتساب يتم. المجموعة شركات موقع إلى استنادا

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

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

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

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

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

 .ت بالھاتف الجوال في سلطنة عمان، وھي تقوم بتقديم خدمات االتصاالالنورس )٥(

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

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

  .بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى التشغيل على أساس األسعار الحرة بالسوق
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 -٢٠ -  

  )تابع( القطاعي التحليل  ١٩

  التشغيلقطاعات 

  :٢٠١٣و ٢٠١٤مارس  ٣١الجداول التالية بيانات اإليرادات واألرباح الخاصة بقطاعات التشغيل بالمجموعة للفترة المنتھية في  تعرض

  )مراجعة( ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  Ooredoo 
   قطر

  آسيا سيل 
    أخرى   نورس   اندوسات   الوطنية   العراق

  تعديالت 
  واستبعادات

  
  اإلجمالي

لایر  ألف  
   قطري

لایر  ألف
   قطري

لایر  ألف
   قطري

لایر  ألف
   قطري

لایر  ألف
   قطري

لایر  ألف
    قطري

لایر  ألف
  قطري

  
  لایر قطري ألف

                           اإليرادات
  ٨,١٠٢,٦٣٥    -     ١٦٨,٥٤١   ٥١٦,٩٠٤ ١,٧٧١,٥٥٣   ٢,٣٤٠,١١١ ١,٦١٤,١٤٠   ١,٦٩١,٣٨٦  أطراف أخرى
  -  )١(  )٧٩,٨٨٤(    ٣٢,٤٣٢   ٢,١٦٤   ٨,٤١٢   ١٨,٠٩١   ٤,١٩٩   ١٤,٥٨٦ المجموعةبين قطاعات 

  ٨,١٠٢,٦٣٥    )٧٩,٨٨٤(    ٢٠٠,٩٧٣   ٥١٩,٠٦٨ ١,٧٧٩,٩٦٥   ٢,٣٥٨,٢٠٢ ١,٦١٨,٣٣٩   ١,٧٠٥,٩٧٢  إجمالي اإليرادات
                           النتائج

  ١,٣٤١,٩٢٠ )٢(  )١٢٣,٩١٢(    )١٤٧,٠٢٨(   ١١١,٧٧٩   ٣١٠,٠٩٥   ٣٩٣,٦١٨   ٤٣٦,٦٢٧   ٣٦٠,٧٢١   القطاع قبل الضرائب) خسائر/ (أرباح 

  ١,٧٩٩,٣٦٩  )٣(  ١٢٣,٩١٢    ٢٥,٥٦٥  ١٠١,٧٩٤  ٦٣٥,٩٧٩  ٤٤٨,٣١١   ٢٨٤,٣٩٦  ١٧٩,٤١٢ اإلھالك واإلطفاء

  ٥٤٠,٥٣٩    -     )٢,٠٩٦(   ٥,٤٩٩   ٢٠٦,٤٣٤   ٢١,٨٤٦   ٦,٩١٥   ٣٠١,٩٤١  )بالصافي(تكاليف تمويل 
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 -٢١ -  

  )تابع (معلومات القطاع   ١٩

  )مراجعة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  Ooredoo

    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراقآسيا سيل     قطر
  تعديالت 

  واستبعادات
  

  اإلجمالي
لایر  ألف  

    لایر قطري ألف    قطري
لایر  ألف

    قطري
لایر  ألف

    قطري
لایر  ألف

    قطري
لایر  ألف

    قطري
لایر  ألف

  قطري
لایر  ألف  

  قطري
                                اإليرادات

  ٨,٣٨٣,٦٦٠    -     ١٦٩,٨٨٥    ٤٧٢,٦٦٠   ٢,١٦٦,٨٩٥    ٢,٣٠٢,١٤٩    ١,٧١٥,٤٥٦   ١,٥٥٦,٦١٥  أطراف أخرى
  -  )١(  )١٠٤,٨٦٦(    ٣٠,١٤٣    ٢,٠٤٧    ٧,٩٤٨    ٣١,٨٣٥    ١٤,٢٧٦    ١٨,٦١٧ بين قطاعات المجموعة

  ٨,٣٨٣,٦٦٠    )١٠٤,٨٦٦(    ٢٠٠,٠٢٨    ٤٧٤,٧٠٧   ٢,١٧٤,٨٤٣    ٢,٣٣٣,٩٨٤    ١,٧٢٩,٧٣٢   ١,٥٧٥,٢٣٢  إجمالي اإليرادات
                                النتائج

  ١,٢٤١,٩٠٧ )٢(  )١٦١,٧٧٣(    )٢٠٧,٨٨٠(    ٩٦,٠٣٠    ٩,٤٩٤    ٤٨٣,٦٨٣    ٦٠١,٣٢٠    ٤٢١,٠٣٣    أرباح القطاع قبل الضرائب

  ١,٩٣٤,٤٢٨  )٣(  ١٦١,٧٧٣    ٢٥,٢٣٧    ٨٩,٧٢٨    ٨٣٣,٧١٨    ٣٩٨,٨١١    ٢٤٨,٧٦٩    ١٧٦,٣٩٢  اإلھالك واإلطفاء

    ٤٨٣,٤٥٦    -     ٢٦٦,٣٥٩    ٣,٧٣٣    ١٩٩,٩٣٤    ١٠,٩١٤    ١,٧٢٤    ٧٩٢  )بالصافي(تكاليف تمويل 

  المجموعة قطاعات بين اإليرادات تستبعد التوحيد عند  )١(

 :أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي  )٢(
  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
 )مراجعة( 
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

  )١٦١,٧٧٣(    )١٢٣,٩١٢(   ملموسة غير موجودات إطفاء

  .المحددة الناشئة من تجميع األعمال كجزء من مصروفات القطاعاإلضافية لم يتم احتساب اإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة   )٣(
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 -٢٢ -  

  )تابع( التحليل القطاعي  ١٩

  :٢٠١٣ ديسمبر ٣١و ٢٠١٤مارس  ٣١يمثل الجدول التالي موجودات القطاع  للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

  Ooredoo 
    قطر

  آسيا سيل
    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراق 

  تعديالت 
  واستبعادات

  
  اإلجمالي

لایر ألف   
    قطري

لایر ألف 
    قطري

لایر ألف 
    قطري

لایر ألف 
    قطري

لایر ألف 
    قطري

لایر ألف 
 لایر قطريألف     قطري

لایر ألف   
  قطري

                                )١(موجودات القطاع 

١٠٠,٣٧٤,٣٦٥   ١١,٥٥٥,٨٧٧  ٧,٧١١,٨٦٠  ٣,٤٠٨,٥٠٥  ١٩,١٦٤,٨٦٨  ٢٧,٦١٧,٠٠٣  ٩,٤٥٦,٨٣٤  ٢١,٤٥٩,٤١٨ )مراجعة( ٢٠١٤ مارس ٣١في 

  ٩٧,١٦٣,٤١٦    ١١,١٦٨,٢١٨   ٣,٧٣٤,٧١٥  ٣,٢١٧,٠٩٢   ١٨,٢٠١,٤١٠   ٢٧,٧٤٣,٥٦١   ٨,٨٥٧,٤٣٢   ٢٤,٢٤٠,٩٨٨  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
                                
كجزء من موجودات القطاع حيث تتم إدارة الشھرة على لم تعتبر ) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لف لایر قطري في أ ١١,١٦٨,٢١٨(ألف لایر قطري  ١١,٥٥٥,٨٧٧بقيمة  شھرة  ھناك  )١(

  .نطاق المجموعة
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٢٣  

  لقيم العادلة لألدوات الماليةا    ٢٠

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

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

والتي يمكن مالحظتھا بالنسبة  ١المدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى :  ٢المستوى 
 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة للموجود أو المطلوب

 .ا بالنسبة للموجود أو المطلوبيمكن مالحظتھ ال مدخالت: ٣المستوى 

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

  الموجودات المالية
 ٢٠١٤مارس  ٣١ 

 ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   )مراجعة(
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  لایر قطريألف  
        

 -   ١,٦٥٢,٣٥١  ٧١١,٢٠٨  ٢,٣٦٣,٥٥٩ استثمارات متاحة للبيع
 -   ٨٢,٠٩٢  -   ٨٢,٠٩٢ مشتقات أدوات مالية 

 ١,٧٣٤,٤٤٣  ٧١١,٢٠٨  ٢,٤٤٥,٦٥١    - 
     

 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

 ٣المستوى   ٢المستوى   ١ المستوى  )مدققة(
لایر قطريألف  لایر قطريألف  لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -   ١,٥٤٣,٦٥٤  ١,٠٩٨,١١٢  ٢,٦٤١,٧٦٦ استثمارات متاحة للبيع
 -   ١٣٨,٤٧١ -  ١٣٨,٤٧١ مشتقات أدوات مالية 

 ١,٦٨٢,١٢٥ ١,٠٩٨,١١٢ ٢,٧٨٠,٢٣٧   - 
         

 المالية المطلوبات
 ٢٠١٤مارس  ٣١ 

 ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   )مراجعة(
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -   ٩٣,٩٩٢  -   ٩٣,٩٩٢ مشتقات أدوات مالية 
     
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 

 ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   )مدققة(
لایر قطريألف  لایر قطريألف  لایر قطريألف   قطريلایر ألف  
        

 -   ٢٢,٢٣٧  -   ٢٢,٢٣٧ مشتقات أدوات مالية 
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٢٤  

  العمليات المتوقفة  ٢١

 أكملت المجموعة اإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد واحدة من شركاتھا التابعة، بي تي سي ٢٠١٤يناير  ٣١بتاريخ 
كان صافي أصول الشركة التابعة في تاريخ . ألف لایر قطري ٧٧,٨٨١إلى السعودية لالتصاالت بصافي تسوية بلغت 

ألف لایر قطري من ھذا  ٤٦,٤٣٨ألف لایر قطري وقد تم االعتراف بمكسب بمبلغ  ٥٥,٥٥٣االستبعاد بمبلغ 
كة التابعة وقد أوقفت توحيد نتائج وصافي أصولھا نتيجة لھذا االستبعاد لم تعد المجموعة تسيطر على الشر. االستبعاد

  . ٢٠١٤يناير  ٣١بعد 

 فترةل الموحدالمرحلي المختصر  النقدية التدفقات وبيان الموحدالربح أو الخسارة المرحلي المختصر  بيان تمثيل تم
  .المستمرة العمليات عن منفصل بشكل المتوقفة العمليات عن لإلفصاح المقارنة

  المتوقفة العمليات نتائج
 مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في    

 ٢٠١٣   ٢٠١٤  
 )مراجعة( 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

 ٥٧,٩٥٢  ١٨,١٧٨ إيرادات
 )١٠,٩٧٤(  )١,٩٧٩( مصروفات تشغيلية

 )٢١,٦١٢(  )٨,٤٤٣( داريةعمومية وإبيع ومصرفات 
 )٢١,٤٥٣(  )٧,٢٨٣( واإلطفاء ھالكاإل

 ١٧  ٧ )بالصافي(تمويل تكاليف ال
 ٣,٣١٣  ٨٩  )بالصافي(إيرادات أخرى 
 -   )٢٨٢(  إتاوات ورسوم

 ٧,٢٤٣  ٢٨٧  نتائج أنشطة التشغيل
     

 -   ٤٦,٤٣٨  الربح من بيع عمليات متوقفة
 ٥٢٨  -   نتائج العمليات التشغيلية األردن

  ٧,٧٧١   ٤٦,٧٢٥ فترةالربح 

  المقارنة معلومات  ٢٢

  عادة تصنيف معلومات المقارنةإ

 المختصرة الموحدة المرحلية في البيانات المالية األرقام المقابلة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة  بعض أعيد تصنيف
  .رنةلفترة المقالملكية الحقوق  جمالي الموجودات أوإ وھي ال تؤثر على الربح أو للفترة الحالية

  
حسب إعادة 

  التصنيف

حسبما ھو صادر 
عنھا التقرير في 

٢٠١٣ 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  

     بيان المركز المالي المختصر الموحد
 ٧,١٤٤,٠٦١  ٦,٨٩١,٨٢٢  ذمم تجارية وأخرى مدينة
 ١٢,٦٧٣,٢٠٣  ١٢,٤٢٠,٩٦٤  مم تجارية وأخرى دائنة

     
  


