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  المختصرة الموحدة المرحلیة  البیانات المالیة
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  المرحلي المختصر الموحدالربح أو الخسارة بیان 

  ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 
 

 مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في   
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة)  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاح 

     العملیات المستمرة
 ۸,۱۰۲,٦۳٥  ۸,۰۳۷,۰۹۰  اإلیرادات

     
 (۲,۷٦٦,۸۷۰)  (۲,۹۹۳,۷۲۹)  مصروفات التشغیل

 (۱,۹۷٦,۷٤٤)  (۱,۸۹٥,٦۳۰)  عمومیة وإداریةمصروفات بیع، 
 (۱,۷۹۹,۳٦۹)  (۱,۹٥۸,۸۲۷)  اإلھالك واإلطفاء

 (٥٤۰,٥۳۹)  (٤۸٦,۰٤۹)  صافي تكالیف التمویل
 ۳۹٥,۸۰۳  (۸۸,٥۷٥) ٤ صافي –آخر  ربح / (مصروف)

بالصافي من  –ومشروع مشترك  حصة من نتائج شركات زمیلة
 ۱۸,۸٤۳  ٥۷,۱٦٤ ۹ الضریبة

 (۹۱,۸۳۹)  (۹٤,٥۹۱) ٥ صناعیةامتیازات ورسوم 

 ۱,۳٤۱,۹۲۰  ٥۷٦,۸٥۳  الربح قبل ضریبة الدخل
 (۲۰۷,۷٤۱)  (۷٦,٥۸۷) ۱۱ ضریبة الدخل

 ۱,۱۳٤,۱۷۹  ٥۰۰,۲٦٦  من العملیات المستمرةالربح 
     

     غیر المستمرةالعملیات 
 ٤٦,۷۲٥  - ۲۰ بالصافي من الضریبة –من العملیات غیر المستمرة  ربح

 ۱,۱۸۰,۹۰٤  ٥۰۰,۲٦٦  ربح الفترة
     منسوب إلى:الربح ال

 ۸۸٦,٦٤۳  ٥۰۱,۱٦٤  مساھمي الشركة األم
 ۲۹٤,۲٦۱  (۸۹۸)  مسیطرةمساھمات غیر 

  ٥۰۰,۲٦٦  ۱,۱۸۰,۹۰٤ 

 العائد األساسي والمخفف للسھم
 

 
 

 
 )األم بالشركة منسوب للمساھمین(
 ۲.۷۷  ۱.٥٦ ٦ )سھم لكل قطري لایر(
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  بیان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 

 مارس ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في   
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة)  
 قطري لایرألف   لایر قطريألف  إیضاح 
     

 ۱,۱۸۰,۹۰٤  ٥۰۰,۲٦٦  ربح الفترة
     

     الدخل الشامل اآلخر 
 أو الربح إلى الحقا تصنیفھا إعادة تتم قد أو تتم التي البنود

     ةالخسار
 ٥,۹٦۰  (۲٤۸,۱٥٤) ۱٤ القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیعصافي التغیرات في 

 ۱۱  )۷۸۹( ۱٤ الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
 ٥,٤۱٥  (۱,٤٦۹) ۱٤ الموظفین مكافآتصافي التغیرات في القیمة العادلة الحتیاطي 

 ۷۲٤  ۱,۳۲٦ ۱٤ والمشروع المشترك حصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة
 ۹۰٦,۳۱۹  (۱,٥۳۰,٥۲٤) ۱٤ أجنبیةعمالت  من تحویل صرف فروق

 ۹۱۸,٤۲۹  (۱,۷۷۹,٦۱۰)  بالصافي من الضریبة –اآلخر للفترة الدخل الشامل بنود 

 ۲,۰۹۹,۳۳۳  (۱,۲۷۹,۳٤٤)  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     :إلى منسوبالإجمالي الدخل الشامل 
 ۱,٦۸۰,۸۸۳  (۱,۰۷۰,۱۷٤)  مساھمي الشركة األم

 ٤۱۸,٤٥۰  (۲۰۹,۱۷۰)  مساھمات غیر مسیطرة

  (۱,۲۷۹,۳٤٤)  ۲,۰۹۹,۳۳۳ 
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  بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱في 

 
 ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱٥ مارس ۳۱  
 (مدققة)  (مراجعة)  
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  إیضاح 

     المـوجـودات
     

     الموجودات غیر المتداولة
 ۳۳,٦۹۰,٥۸۹  ۳۲,٥۹۹,٥۰٤ ۷ وآالت ومعدات عقارات

 ۳۳,٥۲٤,۲۰۸  ۳۲,۱٥۷,٥۷۱ ۸ وشھرة موجودات غیر ملموسة
 ٥٥,۱۱۲  ٥۳,۸۱۷  عقاریةاستثمارات 

 ۲,٦۰٤,۳٦۷  ۲,٥۳٦,٤٦۲ ۹ ومشروع مشترك زمیلةاستثمارات في شركات 
 ۱,٦۲۷,۱٤٦  ۱,۱۳۳,۷٤۹  استثمارات متاحة للبیع

 ۷٥۰,٦۲٦  ٦۸٥,۰۲٤  موجودات غیر متداولة أخرى
 ٥۹,۸۸٤  ٥۱,۹۷۳  ضریبة مؤجلة اتموجود

 ۷۲,۳۱۱,۹۳۲  ٦۹,۲۱۸,۱۰۰  إجمالي الموجودات غیر المتداولة
     

     الموجودات المتداولة
 ٦٦٦,٦۷۰  ٦۷۳,۰۲۱  مخزون

 ۷,٥۸۳,۳۱۹  ۷,۸٤٦,٤۸٥  ذمم تجاریة وأخرى مدینة
 ۱۷,٤۳۷,٤۲٦  ۱٦,٥۸۰,۷٦٥  الصندوقبأرصدة لدى البنوك ونقد 

 ۲٥,٦۸۷,٤۱٥  ۲٥,۱۰۰,۲۷۱  الموجودات المتداولةإجمالي 

 ۹۷,۹۹۹,۳٤۷  ۹٤,۳۱۸,۳۷۱  إجمالي الموجودات
     

      لكیةحقوق الم
     

 ۳,۲۰۳,۲۰۰  ۳,۲۰۳,۲۰۰  رأس المال
 ۱۲,٤۳٤,۲۸۲  ۱۲,٤۳٤,۲۸۲  قانونيالحتیاطي اال

 ۸۹۲,٥٦۲  ٦٤٥,۸٥٤  احتیاطي القیمة العادلة
 ۱۷,٦٥۹  ۱٦,۷۰٤  الموظفین مكافآتاحتیاطي 

 (۳,٥۰۳,٥۱۱)  (٤,۸۲۷,۱۸٦)  احتیاطي تحویل النقد األجنبي
 ۱,۰٥۷,۸۲۰  ۱,۰٥۷,۸۲۰  احتیاطیات قانونیة أخرى

 ۹,۳۸٦,۱٤۷  ۸,٦۰۸,۰۲۰  أرباح مدورة

 ۲۳,٤۸۸,۱٥۹  ۲۱,۱۳۸,٦۹٤  حقوق الملكیة المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم
 ٦,۹۸۰,۳٥٤  ٦,٦۳۲,۳۳٦  مساھمات غیر مسیطرة

 ۳۰,٤٦۸,٥۱۳  ۲۷,۷۷۱,۰۳۰  إجمالي حقوق الملكیة
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  المرحلي المختصر الموحدتدفقات النقدیة بیان ال
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 مارس ۳۱أشھر المنتھیة في للثالثة   
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة)  
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  إیضاح 

     األنشطة التشغیلیة
 ۱,۳٤۱,۹۲۰  ٥۷٦,۸٥۳  الدخل بائضر قبل الربح
 ٤٦,۷۲٥  - ۲۰ العملیات المتوقفةمن الربح 

     تعدیالت للبنود التالیة:
 ۱,۸۰٦,٦٥۲  ۱,۹٥۸,۸۲۷  اإلھالك واإلطفاء

 (٤۰,۸۳٥)  (۱,۳۲۲)  إیرادات أرباح موزعة
 (۱۲۸,۲۱۲)  (۲۰۷,٦٤٤)  بیعلل متاحةاستثمارات  استبعاد من ربح
 (۸,٥۳۲)  (۱۲,۳۹۱)  من استبعاد عقارات وآالت ومعدات ربح
 (٤٦,٤۳۸)  -  استبعاد شركة تابعة من ربح

 ٥٤۰,٥۳۲  ٤۸٦,۰٤۹  صافي تكالیف التمویل
 ٦۷,۳۲٤  ٦۱,۰۱۸  موظفینللخدمة المكافآت نھایة لمخصص 
 ٤۰,۰٥۱  ۳۸,۰۰۲  مدینةالتجاریة الذمم لل مخصص

بالصافي من  – ومشروع مشترك حصة من نتائج شركات زمیلة
 (۱۸,۸٤۳)  (٥۷,۱٦٤) ۹ الضریبة

 ۳,٦۰۰,۳٤٤  ۲,۸٤۲,۲۲۸  الربح التشغیلي قبل التغیرات في رأس المال العامل

     رأس المال العامل:التغییرات في 
 (۳٦,۲۲۲)  (٦,۳٥۱)  في المخزون التغیر

 (٤۰۸,۹٦۱)  (۳۰۱,۱٦۸)  المدینة واألخرى التجاریة التغیر في الذمم
 ۳۸۷,۰۲۲  (۱,۰٥٥,٦٤۳)  الذمم التجاریة واألخرى الدائنةفي  التغیر

 ۳,٥٤۲,۱۸۳  ۱,٤۷۹,۰٦٦  عملیات التشغیل من النقد
 (٥۳٤,٦۱۸)  (٥۲۲,۱٦٥)  تكالیف تمویل مدفوعة

 (۷,۹٤۷)  (۱۱,۹۱۲)  مكافأة نھایة خدمة موظفین مدفوعة
 (٥٤,۳۸۰)  (۱۱۱,٥۸٦)  ضریبة دخل مدفوعة

 ۲,۹٤٥,۲۳۸  ۸۳۳,٤۰۳  یةالتشغیل نشطةاأل منالناتج  النقد صافي
     

     األنشطة االستثماریة
 (۱,۹٤٦,۳٥۷)  (۱,٦۰٦,۲۳۹)  مشتریات عقارات وآالت ومعدات
 (۱,۸۷۷,۷۹٤)  (۹٤۱,۸۳٥)  مشتریات موجودات غیر ملموسة

 -  (٤,٥٥۸)  للبیع متاحة استثمارات مشتریات
 ۱۰۰,۳٦۳  ٤۳,٥٥۷  متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 ٤٥٤,٦٤٤  ٤٤۲,۱۸٦  للبیع متاحة استثمارات استبعاد من متحصالت
 (۷۷,۸۸۱)  -  شركة تابعة استبعاد من متحصالت
 ۱۲,۹۲۰  ۱۹,٤٥۲  مقیدةالودائع الالحركة في 

 (۱٥٥,۲٤۳)  ٦۳,٦٤٦  الحركة في موجودات غیر متداولة أخرى
 ٤۰,۸۳٥  ۱,۳۲۲  مستلمة موزعة إیرادات أرباح
 ۷۰,۸۷۳  ٥۹,۱۳۱  فوائد مستلمة

 (۳,۳۷۷,٦٤۰)  (۱,۹۲۳,۳۳۸)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
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  (تابع) المرحلي المختصر الموحدتدفقات النقدیة بیان ال
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 مارس ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في   
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة)  
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  إیضاح 
     

     األنشطة التمویلیة
 ٦۳۲,۳٦۲  ۱,۹۲۱,٦۰٤  متحصالت من قروض وتسھیالت

 (٥٦٦,۱۸٤)  (٥۲۱,۸۱٦)  سداد قروض وتسھیالت
 (۱,٥۱۱)  (٤,٥۰۳)  المؤجلة التمویل تكالیف إلى إضافات

 (۱,۲۸۱,۲۸۰)  (۱,۲۸۱,۲۸۰) ۱۲ األم بالشركة للمساھمین مدفوعة موزعة أرباح
 (۱٦۹,۲٦۳)  (۱۳۸,۸٤۸)  أرباح موزعة مدفوعة لمساھمات غیر مسیطرة

 (٦۷,٤٦۳)  (۷۷,۹۲۷)  مطلوبات غیر متداولة أخرى الحركة في

 (۱,٤٥۳,۳۳۹)  (۱۰۲,۷۷۰)  األنشطة التمویلیةالمستخدم في صافي النقد 
     

 (۱,۸۸٥,۷٤۱)  (۱,۱۹۲,۷۰٥)  وما یعادلھ النقد في التغیرصافي 
     

 (۳٤۰,۱۸٥)  ۳٥٥,٤۹٦  في تقلبات سعر الصرف أثر التغیر
 ۲۰,۲۰۳,۸۱۹  ۱۷,۳۱٥,٤٦۳  ینایر ۱ فيما یعادلھ و النقد

 ۱۷,۹۷۷,۸۹۳  ۱٦,٤۷۸,۲٥٤ ۱۰ مارس  ۳۱النقد في  وما یعادلھ النقد
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  المرحلي المختصر الموحد لكیةبیان التغیرات في حقوق الم

  ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 
 
     األم الشركة منسوبة إلى مساھمي  

  احتیاطي قانوني  رأس المال إیضاح 
احتیاطي القیمة 

  العادلة

احتیاطي 
منافع 

  الموظفین
احتیاطي تحویل 

  ةأجنبی عمالت
احتیاطیات 
  اإلجمالي  األرباح المدورة  قانونیة أخرى

مساھمات غیر 
  مسیطرة

إجمالي حقوق 
 الملكیة

 
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

ألف لایر 
 قطري

                     
 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  ۲۰۱٥ینایر  ۱في 

                     
 ٥۰۰,۲٦٦  (۸۹۸)  ٥۰۱,۱٦٤  ٥۰۱,۱٦٤  -  -  -  -  -  -  الفترة ربح

 (۱,۷۷۹,٦۱۰)  (۲۰۸,۲۷۲)  (۱,٥۷۱,۳۳۸)  -  -  (۱,۳۲۳,٦۷٥)  (۹٥٥)  (۲٤٦,۷۰۸)  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 (۱,۲۷۹,۳٤٤)  (۲۰۹,۱۷۰)  (۱,۰۷۰,۱۷٤)  ٥۰۱,۱٦٤  -  (۱,۳۲۳,٦۷٥)  (۹٥٥)  (۲٤٦,۷۰۸)  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ،مع مساھمي الشركة األم تعامالت
                     معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

  (۱,۲۸۱,۲۸۰)  -  (۱,۲۸۱,۲۸۰)  (۱,۲۸۱,۲۸۰)  -  -  -  -  -  - ۱۲ ۲۰۱٤ لسنة أرباحتوزیعات 

 ،مع مساھمات غیر مسیطرة تعامالت
                     معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

في مساھمات غیر مسیطرة  اتتغیرال
 ۱,۹۸۹  -  ۱,۹۸۹  ۱,۹۸۹  -  -  -  -  -  -  لشركة زمیلة

 (۱۳۸,۸٤۸)  (۱۳۸,۸٤۸)  -  -  -  -  -  -  -  -  ۲۰۱٤ لسنة أرباحتوزیعات 

 ۲۷,۷۷۱,۰۳۰  ٦,٦۳۲,۳۳٦  ۲۱,۱۳۸,٦۹٤  ۸,٦۰۸,۰۲۰  ۱,۰٥۷,۸۲۰  (٤,۸۲۷,۱۸٦)  ۱٦,۷۰٤  ٦٤٥,۸٥٤  ۱۲,٤۳٤,۲۸۲  ۳,۲۰۳,۲۰۰  (مراجعة) ۲۰۱٥مارس  ۳۱في 
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  (تابع) المرحلي المختصر الموحد لكیةبیان التغیرات في حقوق الم

  ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 
 
     األم الشركة منسوبة إلى مساھمي  

  احتیاطي قانوني  رأس المال إیضاح 
احتیاطي القیمة 

  العادلة

احتیاطي 
منافع 

  الموظفین
احتیاطي تحویل 
  عمالت أجنبیة

احتیاطیات 
  اإلجمالي  األرباح المدورة  قانونیة أخرى

مساھمات غیر 
  مسیطرة

إجمالي حقوق 
 الملكیة

 
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
 ألف لایر
  قطري

 لایر لفأ
  قطري

 ألف لایر
  قطري

ألف لایر 
  قطري

ألف لایر 
  قطري

ألف لایر 
 قطري

                     
 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  ۲۰۱٤ینایر  ۱في 

                     
 ۱,۱۸۰,۹۰٤  ۲۹٤,۲٦۱  ۸۸٦,٦٤۳  ۸۸٦,٦٤۳  -  -  -  -  -  -  الفترة ربح

 ۹۱۸,٤۲۹  ۱۲٤,۱۸۹  ۷۹٤,۲٤۰  -  -  ۷٤۰,۹٤٦  ۳,٥۲۰  ٤۹,۷۷٤  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 ۲,۰۹۹,۳۳۳  ٤۱۸,٤٥۰  ۱,٦۸۰,۸۸۳  ۸۸٦,٦٤۳  -  ۷٤۰,۹٤٦  ۳,٥۲۰  ٤۹,۷۷٤  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ،مع مساھمي الشركة األم تعامالت
                     معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

 )۱,۲۸۱,۲۸۰(  -  )۱,۲۸۱,۲۸۰(  )۱,۲۸۱,۲۸۰(  -  -  -  -  -  - ۱۲ ۲۰۱۳ لسنة أرباحتوزیعات 

 ،مع مساھمات غیر مسیطرة تعامالت
                     معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

 )۱٦۹,۲٦۳(  )۱٦۹,۲٦۳(  -  -  -  -  -  -  -  -  ۲۰۱۳ لسنة أرباحتوزیعات 

 ۳۳,۰۷٦,۱۲۲  ۷,۷۰۸,٦۳٥  ۲٥,۳٦۷,٤۸۷  ۸,۲٥۰,٦۷٥  ۹۸۰,۷۸۸  (۹۲٤,۲۸٦)  ٤٦,٦۸٥  ۱,۳۷٦,۱٤۳  ۱۲,٤۳٤,۲۸۲  ۳,۲۰۳,۲۰۰  (مراجعة) ۲۰۱٤مارس  ۳۱في 
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 عن الشركة واألنشطة األساسیةمعلومات  ۱

والقائمة في دولة قطر بموجب القانون  ۱۹۸۷یونیو  ۲۹تم إنشاء المؤسسة القطریة العامة لالتصاالت ("المؤسسة") في 
 ۱۰۰لتقدیم خدمات االتصاالت المحلیة والدولیة داخل دولة قطر. یقع مكتب الشركة المسجل في  ۱۹۸۷لسنة  ۱۳رقم 

 لدوحة، دولة قطر.برج الخلیج العربي، ا

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

. تم اعتماد ھذا التغییر من قبل مساھمي ش.م.ق Ooredooتم تغییر االسم القانوني للشركة إلى  ۲۰۱۳في یونیو 
 . ۲۰۱۳مارس  ۳۱الجمعیة العامة غیر العادیة الذي عقد بتاریخ اجتماع الشركة في 
خدمات اتصاالت مرخص لھ من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (آي سي تي  مزودالشركة ھي 
ھ خدمات مرخص ل زودت والھاتف المحمول في دولة قطر. بصفتھا مخدمات اتصاالت الھاتف الثابكل من قطر) لتقدیم 

لعام  ۳٤ینظمھا المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وفقاً للقانون رقم  الشركة تصرفات وأنشطةفإن 
 المطبق. التنظیمي(قانون االتصاالت) وإطار العمل  ۲۰۰٦

جتمعة بـ "المجموعة") في تقدیم خدمات اتصاالت محلیة ودولیة في دولة تعمل الشركة مع شركاتھا التابعة (یشار إلیھا م
م شركة قطر القابضة ذ.م.م. ھي الشركة األ في آسیا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.أخرى طق اومنقطر 

 للمجموعة.

  عداداإلأساس  ۲

وفقاً لمعیار المحاسبة  ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في المختصرة الموحدة المرحلیة  المالیة البیاناتتم إعداد 
 الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة.  ۳٤الدولي رقم 

مارس  ۳۱للمجموعة للثالثة أشھر المنتھیة في المختصرة الموحدة المرحلیة  تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة
 . ۲۰۱٥أبریل  ۲۹من جانب رئیس ونائب رئیس مجلس اإلدارة في  ۲۰۱٥

باللایر القطري، وھو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة، ویتم المختصرة الموحدة المرحلیة  المالیة البیاناتتم إعداد 
 تدویر جمیع المبالغ إلى أقرب ألف لایر قطري، ما عدا ما تمت اإلشارة إلیھ بخالف ذلك.

على جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة  المالیة البیاناتي ال تحتو
السنویة التي یتم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة للمجموعة للسنة المنتھیة 

لن تكون بالضرورة  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لك فإن نتائج الثالثة أشھر المنتھیة في . باإلضافة إلى ذ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 
 .۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱مؤشراً للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

 والتقدیرات األحكام المخاطر، إدارة

یتطلب إعداد البیانات المالیة المختصرة الموحدة من اإلدارة القیام بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق 
السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیراد والمصروفات. قد تختلف النتائج 

الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر  الفعلیة عن تلك التقدیرات. األحكام الھامة
 .۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱الرئیسیة للشكوك حول التقدیرات ھي نفسھا المستخدمة في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

ة البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنأھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة تنسجم مع تلك المفصح عنھا في 
 .۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

١٠ 
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

خدمة في مع تلك المستالمختصرة الموحدة المرحلیة  المالیة البیاناتھذه السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد نسجم ت
بعض المعاییر الجدیدة والمعدلة فیما عدا  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في السنویة إعداد البیانات المالیة 

والتفسیرات والتي أصبحت ساریة المفعول في الفترة الحالیة والتي أدخلت بعض التغییرات. بعض من ھذه المعاییر 
لكن لیس لھ أثر ھام على ھذه الجدیدة والمعدلة والتفسیرات ھي مجرد تغییر في المصطلحات فقط وبعضھا جوھري و

 المختصرة الموحدة المرحلیة للمجموعة. المالیة البیانات
 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات المصدرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد

ھر المنتھیة شتم إصدار بعض المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات الجدیدة إال أنھا لم تصبح ساریة المفعول لفترة الثالثة أ
 .المختصرة الموحدة المرحلي البیانات المالیةولم یتم تبنیھا بصورة مبكرة في ھذه  ۲۰۱٥ مارس ۳۱في 

 بالصافي –الدخل اآلخر (المصروفات)/  ٤
 مارس ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۲٦۳٫۲۸۱  )۳۸٥٫۱۰۹( بالصافي –صرف عمالت أجنبیة  مكاسب(خسائر) / 
 ۸٫٥۳۲  ۱۲٫۳۹۱ ربح من بیع موجودات
 ٤۰٫۸۳٥  ۱٫۳۲۲ إیراد توزیعات أرباح

 ۸٫٦٥۸  ۱۰٫٤٦۹ إیراد إیجار
 ۱۲۸٫۲۱۲  ۲۰۷٫٦٤٤ ربح من استبعاد استثمارات متاحة للبیع

 )۸۸٫۷۱۳(  ٦۲٫۳۸۹ بالصافي – تغیر في القیمة العادلة للمشتقاتال
 ۳٤٫۹۹۸  ۲٫۳۱۹ بالصافي – إیرادات متنوعة

 )۸۸٫٥۷٥(  ۳۹٥٫۸۰۳ 
 والرسوم الصناعیة االمتیازات ٦

 مارس ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في   
 ۲۰۱٤  ۲۰۱٥ إیضاح 
 (مراجعة)  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
     

 ۳۳٫۹۲۲  ۳۷٫٥۹۷ )۱( امتیاز رسوم
 ٤٦٫۳۹٤  ٥٥٫۲۸۹ )۲( صناعیة رسوم

 ۱۱٫٥۲۳  ۱٫۷۰٥ )۳( رسوم قانونیة أخرى
  ۹٤٫٥۹۱  ۹۱٫۸۳۹ 

من صافي الموارد المعرفة مسبقا  %۷لحكومة سلطنة عمان بنسبة الدفع مستحقة ال متیازاالرسوم تحتسب  )۱(
 لإلیرادات والمصاریف التشغیلیة.

عملیات المجموعة في كرسوم صناعیة على الربح الناشئ من  %۱۲٫٥تقوم المجموعة بوضع مخصص بنسبة  )۲(
 قطر.

مساھمات شركة الوطنیة التصاالت الھاتف النقال ش.م.ك المدفوعة إلى مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  أدرجت )۳(
 وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة تحت رسوم قانونیة أخرى.

١١ 
 



 
Ooredoo ش.م.ق 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 العائد األساسي والمخفف للسھم ٦

 األسھم لعدد رجحالم المتوسط على األم الشركة في للمساھمین المنسوبیحتسب العائد األساسي للسھم بتقسیم ربح الفترة 
 الفترة. خالل القائمة

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

 مارس ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )مراجعة( 
    

 ۸۸٦٫٦٤۳  ٥۰۱٫۱٦٤ (ألف لایر قطري) األم الشركة في للمساھمین المنسوبفترة ال ربح

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

 ۲.۷۷  ۱.٥٦ )القطري باللایر( للسھم والمخفف األساسي العائد

 العقارات واآلالت والمعدات ۷
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۳۲٫۳۱٥٫۸۳۲  ۳۳٫٦۹۰٫٥۸۹ صافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة/ السنة
 ۸٫۳۹۱٫۰۰۸  ۱٫٦۰٦٫۲۳۹ إضافات

 )۱۳٦٫۸٥۷(  )۳۱٫۱٦٦( استبعادات
 )۲٥٫۳٤۳(  ۳٫۹۹۲ معاد تصنیفھا

 )٦٫۰۲۷٫۸۱٥(  )۱٫٥۱۰٫۷۰۸(  اإلھالك للفترة/ للسنة
 )۲۳٫۳۰۷(   - خسائر انخفاض القیمة
 )۸۰۲٫۹۲۹(  )۱٫۱٥۹٫٤٤۲( تعدیالت فروق صرف

 ۳۳٫٦۹۰٫٥۸۹  ۳۲٫٥۹۹٫٥۰٤ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة/ السنة

 الشكوك حول العراق )۱(

آسیاسیل، والتي تعمل في العراق بسبب الوضع قد تتأثر األعمال التجاریة وربحیة إحدى الشركات التابعة للمجموعة، 
األمني الحالي في بعض المواقع بالعراق. قد ال تتمكن آسیاسیل من ممارسة السیطرة الفعالة على بعض عقاراتھا وآالتھا 

. استنادا إلى ۲۰۱٥مارس  ۳۱ألف لایر قطري كما في  ٤۸۷٫۹٦۱في بعض المواقع المتأثرة بصافي قیمة دفتریة تبلغ 
 ییم الذي قامت بھ آسیاسیل حدث مقدار غیر ھام من األضرار وقد تم وضع مخصص لھا.التق

خالل السنة الماضیة دخلت الشركة في اتفاقیة الستحواذ أرض تحت خطة تطویر رئیسیة وقد تم دفع قسط بمبلغ  )۲( 
ا یتوقع تحویل الملكیة ألف لایر قطري لمطور الخطة. الشركة ھي المالك المستفید من قطعة األرض بینم ۳۷۸٫٦۱۹

 القانونیة في المستقبل القریب.

خالل ربع السنة توصلت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، آسیاسیل، إلى اتفاقیة تسویة مع أحد البنوك بالعراق الستالم  )۳(
ك البنك. في ى ذلالجزء من الرصید البنكي المتاح باسم آسیاسیل لدأربع قطع أراضي في بعض المواقع بالعراق بدال عن 

لایر قطري باسمھما وسیتم ذلك في  ملیون ۲۷۹.۳ د تحویل ملكیة بعض األراضي بقیمةالوقت الحالي آسیاسیل بصد
 المستقبل القریب. 

١٢ 
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 والشھرة الملموسة غیر الموجودات ۸

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۳۱٫٤۷۳٫۷٦۹  ۳۳٫٥۲٤٫۲۰۸ صافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / السنة
 ٥٫۰۲٤٫۱٦٤  ۲۲٫۳٥٦ إضافات

 )٥۳(   - استبعادات 
 ۲٥٫۳٤۳  )۳٫۹۹۲( معاد تصنیفھا

 )۱٫٥۹۳٫۲٤۳(  )٤٤٦٫۸۲٤( إطفاء عن الفترة / السنة
 )۱٫۳۱۰(   - خسائر انخفاض في القیمة
 )۱٫٤۰٤٫٤٦۲(  )۹۳۸٫۱۷۷( تعدیالت فروق الصرف

 ۳۳٫٥۲٤٫۲۰۸  ۳۲٫۱٥۷٫٥۷۱ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة

لتقدیم خدمات االتصاالت على سنة  ۱٥تم منح إحدى الشركات التابعة للمجموعة، أوریدو میانمار لیمتد، ترخیصا لمدة 
واالتصاالت بوزارة المعلومات والتقنیة بمیانمار وذلك نطاق البلد وترخیص الطیف المصاحب لھ من قبل إدارة البرید 

 . تتضمن اإلضافات إلى الموجودات الثابتة التكلفة الكاملة لرسوم الترخیص.۲۰۱٤فبرایر  ٥بدءا من 

 ومشروع مشترك االستثمارات في شركات زمیلة ۹

 :ركوالمشروع المشت الشركات الزمیلةیعرض الجدول التالي المعلومات المالیة المختصرة عن استثمارات المجموعة في 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    حصة المجموعة من بنود بیان المركز المالي للشركات الزمیلة:
 ۱٫۱۳۱٫٥۳۲  ۹۰۳٫۹۰٤ الموجودات المتداولة

 ۲٫۸۷٦٫۰۱۷  ۲٫۹۰۱٫۱٥٦ الموجودات غیر المتداولة
 )۱٫۰۳۲٫٤٤۲(  )۹۳٥٫۱۲۳( المطلوبات المتداولة

 )۱٫۷۳۰٫۱۸٦(  )۱٫٦۳۹٫۷۳۰( المطلوبات غیر المتداولة

 ۱٫۲٤٤٫۹۲۱  ۱٫۲۳۰٫۲۰۷ صافي الموجودات
 ۱٫۳٥۹٫٤٤٦  ۱٫۳۰٦٫۲٥٥ الشھرة 

 ۲٫٦۰٤٫۳٦۷  ۲٫٥۳٦٫٤٦۲ القیمة الدفتریة لالستثمار

 مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٤۳۷٫۰۰۷  ٤۳۸٫۷۱٥ والمشاریع المشتركة حصة من إیرادات الشركات الزمیلة

ي بالصاف –والمشاریع المشتركة  حصة من نتائج الشركات الزمیلة
 ۱۸٫۸٤۳  ٥۷٫۱٦٤ من الضریبة

١٣ 
 



 
Ooredoo ش.م.ق 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 النقد األرصدة لدى البنوك و ۱۰

 :مما یلي وما یعادلھ النقدلغرض بیان التدفقات النقدیة المختصر الموحد یتكون 
 مارس ۳۱  مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۸٫۲٦٥٫۳۸٦  ۱٦٫٥۸۰٫۷٦٥ الصندوقب نقدوالبنوك  لدى أرصدة
 )۲۸۷٫٤۹۳(  )۱۰۲٫٥۱۱( االستخدام مقیدة ائعودخصم: ی

 ۱۷٫۹۷۷٫۸۹۳  ۱٦٫٤۷۸٫۲٥٤ النقد وما یعادلھ 

 ضریبة الدخل ۱۱

للفترة  الدخل ریبةض لمصروفات الرئیسیة المكونات. التابعة الشركاتمبالغ الضریبة التي تعترف بھا  الدخل ضریبة تمثل
 المشمولة في بیان الدخل المختصر الموحد ھي كما یلي:

 مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  للثالثة 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة) 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 

    الحالیة الدخل ضریبة
 ۱۸۰٫۰٤۹  ۱۲۲٫۲۳۹ ضریبة الدخل الحالیةمصروف 

    المؤجلة الدخل ضریبة
 ۲۷٫٦۹۲  )٤٥٫٦٥۲( المؤقتة الفروقة بنشوء وعكس تعلقم

 ۷٦٫٥۸۷  ۲۰۷٫۷٤۱ 

 الموزعة  األرباح ۱۲
 مارس ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة) 

 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف ومقترحةأرباح موزعة 
    

    :عتمدة في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویةوالم المعلنة
 لایر ٤(لایر قطري للسھم  ٤بواقع  ۲۰۱٤أرباح موزعة نھائیة لسنة 

 ۱٫۲۸۱٫۲۸۰ )۲۰۱۳لسنة  للسھم قطري
 

۱٫۲۸۱٫۲۸۰ 

 وتسھیالت قروض ۱۳
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 
    

 ٤۳٫۱۸٥٫۱۹۱  ٤٤٫۲۷٦٫۹۰۱ قروض وتسھیالت
 )۳۸۸٫٤٦۱(  )۳٦۰٫٤۰۷( : تكالیف تمویل مؤجلةناقصا

 ٤۳٫۹۱٦٫٤۹٤  ٤۲٫۷۹٦٫۷۳۰ 

١٤ 
 



 
Ooredoo ش.م.ق 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 (تابع) وتسھیالت قروض ۱۳

 كالتالي:الموحد تظھر في بیان المركز المالي المرحلي المختصر 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 
    

 ۳٥٫٦٤۱٫۲۲۱  ۳٥٫٥۹۷٫٤۱۷ المتداولغیر  الجزء
 ۷٫۱٥٥٫٥۰۹  ۸٫۳۱۹٫۰۷۷ الجزء المتداول

 ٤۳٫۹۱٦٫٤۹٤  ٤۲٫۷۹٦٫۷۳۰ 
 األخرى الشامل الدخل بنود ۱٤

 مارس ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )(مراجعة 
 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 

    االستثمارات المتاحة للبیع
 ۱۳٤٫۱۷۲  )٤۰٫٥۱۰( نشأت خالل الفترة أرباح (خسائر)/ 

 )۱۲۸٫۲۱۲(  )۲۰۷٫٦٤٤( إعادة تصنیف إلى الربح أو الخسارة
 )۲٤۸٫۱٥٫  )٥٤۹٦۰ 

    تحوطات التدفق النقدي
 ۱۱  )۸۹۳( ربح نشأ خالل الفترة(خسارة)/ 

  -  ۱۰٤ مؤجلةضریبة الال أثر
 )۷۸۹(  ۱۱ 

    احتیاطي منافع الموظفین
 ۷٫۱٥٦  )۱٫۹٥٦( صافي الحركة في احتیاطي منافع الموظفین

 )۱٫۷٤۱(  ٤۸۷ أثر الضریبة المؤجلة
 )۱٫٤٦۹(  ٥٫٤۱٥ 

    والمشاریع المشتركة الشركات الزمیلة
 ۷۲٤  ۱٫۳۲٦ النقدي التدفق تحوطاتل التغیرات في القیمة العادلة من حصة

    احتیاطي تحویل العمالت
 ۸۹۷٫٤۹٤  )۱٫٥۳۰٫٥۲٤( األجنبیة العملیات –عمالت  صرف فروق

 ۸٫۸۲٥   - ة إلى الربح أو الخسارة حولم

 )۱٫٥۳۰٫٥۲٤(  ۹۰٦٫۳۱۹ 

 ۹۱۸٫٤۲۹  )۱٫۷۷۹٫٦۱۰( الضرائببالصافي من  –للفترة  اآلخر شاملال دخلال

١٥ 
 



 
Ooredoo ش.م.ق 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 االلتزامات ۱٥

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱   ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) التي لم یوضع لھا مخصص الرأسمالیة المصروفات التزامات

 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 
    

 ٤٫۸۰۳٫٦٦٤  ٥٫٥۹۹٫٦٥٦ الرأسمالیة التقدیریة المتعاقد علیھا كما في تاریخ التقریرالنفقات 
    

    ارتباطات اإلیجار التشغیلي
    

    الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة
 ۲۸٤٫٦۱۷  ۳۲۲٫۲٦۰ ال تزید عن سنة

 ۱٫۰۰۹٫۷٤٥  ۱٫۱٦٦٫۳۹٥ تزید عن سنة وتقل عن خمس سنوات
 ۹۹۸٫۷۹۹  ۱٫٤۰۳٫٥۳۲ خمس سنواتتزید عن 

 ۲٫۸۹۲٫۱۸۷  ۲٫۲۹۳٫۱٦۱ 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱   ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) مویليارتباطات اإلیجار الت

 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 
    مبالغ بموجب إیجارات تمویلیة
    الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار 

 ۲٥٤٫۲۲۹  ۲٤۷٫۸۳۰ ال تزید عن سنة
 ۹٤۸٫٤۸٦  ۹۱۳٫۹۹۰ تزید عن سنة وتقل عن خمس سنوات

 ٥۲۳٫۱٤۹  ٤٦۳٫٦۷٥ تزید عن خمس سنوات
 ۱٫٦۲٥٫٤۹٥  ۱٫۷۲٥٫۸٦٤ 
 )٥۳۲٫٥٤٦(  )٤۸٦٫۳۱۸( خصم: الدخل التمویلي الغیر مكتسبی

 ۱٫۱۹۳٫۳۱۸  ۱٫۱۳۹٫۱۷۷ اإلیجار مدفوعات من األدنى للحد الحالیة القیمة
    

    اإلیجار مدفوعات من األدنى للحد الحالیة القیمة
 ۱۲٦٫۹۱٤  ۱۲۷٫۸۲۱ الجزء المتداول

 ۱٫۰٦٦٫٤۰٤  ۱٫۰۱۱٫۳٥٦ غیر المتداول الجزء
 ۱٫۱۳۹٫۱۷۷  ۱٫۱۹۳٫۳۱۸ 

 وااللتزامات المحتملةالمطلوبات  ۱٦
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱   ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 

    المطلوبات المحتملة )أ(

 ۹٤٦٫۰۷۰  ۹۳۲٫٦۱۹ خطابات ضمان

 ۲۰۰٫۰٤۱  ۱۷٦٫۲۳٦ خطابات اعتماد

 ۱٫٦٤۷  ۱٫٤٤۷ مطالبات على المجموعة لم یعترف بھا كدیون

١٦ 
 



 
Ooredoo ش.م.ق 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 وااللتزامات (تابع) المحتملةالمطلوبات  ۱٦

 الدعاوى  (ب)

 عدم السماح بخصم أتعاب اإلدارة (أ)
دائرة الضرائب الربط الضریبي إلحدى الشركات التابعة للمجموعة، وھي الشركة العمانیة خالل ربع السنة أكملت 

. حصرت دائرة الضرائب خصم أتعاب اإلدارة المدفوعة ألحد األطراف ذات ۲۰۰۸القطریة لالتصاالت حتى سنة 
 ن قبل الشركة.من إجمالي الدخل المطالب بھا م %۳من إجمالي الدخل في مقابل نسبة  %۱العالقة في نسبة 

حالیا الشركة بصدد مناقشة ھذا الموضوع مع سعادة األمین العام للضرائب في عمان وقد قامت بتقدیم اعتراض ضد عدم 
السماح بالخصم. لدى الشركة خلفیة قویة لالعتقاد بأن القرار الصادر في االعتراض سیكون إیجابیا. نتیجة لذلك لم یتم 

 لمالیة المختصرة الموحدة المرحلیة.تكوین مخصص في ھذه البیانات ا

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱الدعاوى الصادر عنھا التقریر من قبل المجموعة في البیانات المالیة الموحدة كما في 
لم یتغیر موقفھا  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱جمیع القضایا الصادر عنھا التقریر في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في 

 . ۲۰۱٥مارس  ۳۱بصورة كبیرة كما في 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة ۱۷

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزمیلة وتشمل الوكاالت الحكومیة وشبھ الحكومیة، والشركات الزمیلة والمساھمین 
طار إالرئیسین، وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولین بإدارة المجموعة والشركات التي ھم مالكیھا الرئیسیین. في 

األعمال االعتیادیة تدخل المجموعة في معامالت مع األطراف ذات العالقة، ویتم اعتماد سیاسات األسعار وشروط ھذه 
المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تدخل المجموعة في معامالت تجاریة مع جھات حكومیة أخرى في إطار األعمال 

 ودائع والحصول على تسھیالت ائتمانیة وخالفھا.االعتیادیة في شكل تقدیم خدمات اتصاالت وإیداع 

 معامالت مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة )أ(
ي والت ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط االعتیادي لألعمال أخرى شركات مع تجاریة معامالتفي  لمجموعةتدخل ا
ي كافة ھذه المعامالت تكون بتعامل تجار .ائتمانیة تسھیالت على والحصول ودائع إیداعو اتصاالت خدمات تقدیم تتضمن

 حر في إطار النشاط االعتیادي لألعمال.

 المسؤولین باإلدارةالمعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  )ب(
المسؤولون الرئیسیون في اإلدارة ھم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذین لدیھم السلطة والمسؤولیة لتخطیط 

 أنشطة المجموعة. وتوجیھ ومراقبة

ألف لایر  ۹۳٫۰٦۹ألف لایر قطري ( ۸٦٫۹٥۱بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
 ٥٫۰٤٥ألف لایر قطري ( ۹٫۱۷۹وبلغت مكافآت نھایة الخدمة  )۲۰۱٤مارس  ۳۱قطري لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

). تم إدراج مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي ۲۰۱٤مارس  ۳۱ف لایر قطري للثالثة أشھر المنتھیة في أل
 اإلدارة تحت "مصروفات بیع وعمومیة وإداریة".

١٧ 
 



 
Ooredoo ش.م.ق 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
  التحلیل القطاعي ۱۸

 مرق الدولي المالیة التقاریر لمعیار وفقا أدناه واردة التقریر عنھا الصادر المجموعة قطاعات بخصوص المعلومات
 أساس على التقاریر عنھا تصدر التي القطاعات تحدید ۸ رقم الدولي المالیة التقاریر معیار یتطلب". التشغیل قطاعات"۸

 لتخصیص دامھااستخ ویتم بالمجموعة الرئیسي القرار صانع جانب من منتظمة بصورة مراجعتھا تتم التي الداخلیة التقاریر
 .أدائھا ولتقییم للقطاعات الموارد

 إیرادات معظم. بھا الصلة ذات والمنتجات االتصاالت خدمات تقدیم وھو واحد أعمال نشاط بمزاولة المجموعة تقوم
 مجموعةال تعمل قطر دولة خارج. أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في بعملیاتھا متعلقة وأصولھا وأرباحھا المجموعة

 من تعتبر نھاع بالمجموعة الرئیسي القرار صانع إبالغ یتم التي الرئیسیة والعملیات والزمیلة التابعة شركاتھا خالل من
 إلى ستناداا التقریر عنھا یصدر التي القطاعات إلى اإلیرادات تنسب. التقاریر عنھ تصدر قطاع أنھا على المجموعة قبل

 .بالسوق الحرة التجاریة باألسعار المجموعة شركات بین المبیعات احتساب یتم. المجموعة شركات موقع

قطاعات  ستةألغراض اإلدارة تم تنظیم المجموعة في وحدات تجاریة بناء على المنطقة الجغرافیة التي تغطیھا، وتضم 
 تشغیلیة كاآلتي:

)۱( Ooredoo وھي توفر خدمات اتصاالت محلیة ودولیة داخل دولة قطر. ،قطر 

 العراق، وھي توفر خدمات الھاتف الجوال في العراق. آسیا سیل )۲(

، وھي توفر نظم وخدمات الھاتف الجوال والنداء في الكویت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط الوطنیة )۳(
 وشمال أفریقیا.

ل نق، وصاالت الثابتة والوسائط المتعددة، وھي توفر خدمات اتصاالت مثل الھاتف الجوال وخدمات االتاندوسات )٤(
 البیانات ، وخدمات االنترنت في اندونیسیا.

)٥( Ooredoo ت بالھاتف الجوال في سلطنة عمان، وھي تقوم بتقدیم خدمات االتصاالعمان. 

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

یم منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقی تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغیل وحداتھا التشغیلیة بصورة
األداء. یتم تقییم أداء القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من تشغیل ھذه الوحدات. تحدد أسعار التحویل بین قطاعات 

 التشغیل على أساس األسعار الحرة بالسوق بطریقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى.
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 (تابع) القطاعي التحلیل ۱۸

 التشغیلقطاعات 
 :۲۰۱٤و ۲۰۱٥مارس  ۳۱تعرض الجداول التالیة بیانات اإلیرادات واألرباح الخاصة بقطاعات التشغیل بالمجموعة للفترة المنتھیة في 

 (مراجعة) ۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 Ooredoo 
  قطر

 آسیا سیل
  اندوسات  الوطنیة  العراق

Ooredoo 
  أخرى  عمان

 تعدیالت
 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

                اإلیرادات
 ۸٫۰۳۷٫۰۹۰  -  ٤۲۲٫٦۸۸  ٥۷۸٫۹۳۳  ۱٫۷۲٦٫۷۳٤  ۲٫۰۸٤٫۸٤۸  ۱٫۲٦۲٫۲٥۰  ۱٫۹٦۱٫٦۳۷ أطراف أخرى

 -  )۱۱۸٫٥۱۲(  ۲٤٫٥۲۸  ۲٫٦٥۸  ٥٫٦٦٥  ٥۷٫۳۳٥  ۳٫٦٦۰  ۲٤٫٦٦٦ بین قطاعات المجموعة

 ۸٫۰۳۷٫۰۹۰ )۱( )۱۱۸٫٥۱۲(  ٤٤۷٫۲۱٦  ٥۸۱٫٥۹۱  ۱٫۷۳۲٫۳۹۹  ۲٫۱٤۲٫۱۸۳  ۱٫۲٦٥٫۹۱۰  ۱٫۹۸٦٫۳۰۳ إجمالي اإلیرادات
                النتائج
 ٥۷٦٫۸٥۳ )۲( )۱۰٦٫۹۲۹(  )۲۰٥٫۲۸۳(  ۱۳۲٫٦۸۰  )۱٥٦٫۳٤۰(  ۱۰٤٫۷۱٤  ۱٥۱٫۱۱۸  ٦٥٦٫۸۹۳   القطاع قبل الضرائب/ (خسائر) أرباح 

 ۱٫۹٥۸٫۸۲۷ )۳( ۱۰٦٫۹۲۹  ۱۲۳٫۰۷٤  ۱۳۱٫۲۰٦  ٦۱۷٫٦٤۹  ٤۳۷٫۱۷۷  ۳٥٤٫۹۰٤  ۱۸۷٫۸۸۸ اإلھالك واإلطفاء
 ٤۸٦٫۰٤۹  -  )۱٫٤٦۷(  ٦٫۱۲۰  ۱۸۲٫۸٦۹  ۲۷٫۱۳۹  ۱٥٫۷۲۱  ۲٥٥٫٦٦۷ تكالیف تمویلصافي 
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 )تابع ( يالقطاع التحلیل ۱۸

 (مراجعة) ۲۰۱٤مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 Ooredoo 

  اندوسات  الوطنیة  العراقآسیا سیل   قطر
Ooredoo 

  أخرى  عمان
 تعدیالت

 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
                اإلیرادات

 ۸٫۱۰۲٫٦۳٥  -  ۱٦۸٫٥٤۱  ٥۱٦٫۹۰٤  ۱٫۷۷۱٫٥٥۳  ۲٫۳٤۰٫۱۱۱  ۱٫٦۱٤٫۱٤۰  ۱٫٦۹۱٫۳۸٦ أطراف أخرى
 - )۱( )۷۹٫۸۸٤(  ۳۲٫٤۳۲  ۲٫۱٦٤  ۸٫٤۱۲  ۱۸٫۰۹۱  ٤٫۱۹۹  ۱٤٫٥۸٦ بین قطاعات المجموعة

 ۸٫۱۰۲٫٦۳٥  )۷۹٫۸۸٤(  ۲۰۰٫۹۷۳  ٥۱۹٫۰٦۸  ۱٫۷۷۹٫۹٦٥  ۲٫۳٥۸٫۲۰۲  ۱٫٦۱۸٫۳۳۹  ۱٫۷۰٥٫۹۷۲ إجمالي اإلیرادات
                النتائج

 ۱٫۳٤۱٫۹۲۰ )۲( )۱۲۳٫۹۱۲(  )۱٤۷٫۰۲۸(  ۱۱۱٫۷۹۹  ۳۱۰٫۰۹٥  ۳۹۳٫٦۱۸  ٤۳٦٫٦۲۷  ۳٦۰٫۷۲۱   أرباح القطاع قبل الضرائب
 ۱٫۷۹۹٫۳٦۹ )۳( ۱۲۳٫۹۱۲  ۲٥٫٥٦٥  ۱۰۱٫۷۹٤  ٦۳٥٫۹۷۹  ٤٤۸٫۳۱۱  ۲۸٤٫۳۹٦  ۱۷۹٫٤۱۲ اإلھالك واإلطفاء

 ٥٤۰٫٥۳۹  -  )۲٫۰۹٦(  ٥٫٤۹۹  ۲۰٦٫٤۳٤  ۲۱٫۸٤٦  ٦٫۹۱٥  ۳۰۱٫۹٤۱ تكالیف تمویل (بالصافي)

  المجموعة قطاعات بین اإلیرادات تستبعد التوحید عند )۱(
 أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي: )۲(

 مارس ۳۱المنتھیة في للثالثة أشھر  
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 )۱۲۳٫۹۱۲(  )۱۰٦٫۹۲۹(  ملموسة غیر موجودات إطفاء

 المحددة الناشئة من تجمیع األعمال كجزء من مصروفات القطاع.اإلضافیة لم یتم احتساب اإلطفاء المتعلق بالموجودات غیر الملموسة  )۳(
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 (تابع) يالقطاع التحلیل ۱۸

 :۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱و ۲۰۱٥مارس  ۳۱یمثل الجدول التالي موجودات القطاع للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 

 Ooredoo 
  قطر

 آسیا سیل
  اندوسات  الوطنیة  العراق

Ooredoo 
  أخرى  عمان

 تعدیالت
 واستبعادات

 
 اإلجمالي

 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   قطري لایرألف  
                )۱موجودات القطاع (

 ۹٤٫۳۱۸٫۳۷۱  ۱۰٫۱۲۱٫۰۸۱  ۹٫۸۸۹٫۲۰۸  ۳٫٥۱۸٫۲۸٥  ۱٦٫۲٥۳٫۱٥۳  ۲۳٫۷۸٥٫٦٥٦  ۱۰٫۹٥۰٫۱۸۰  ۱۹٫۸۰۰٫۸۰۸ (مراجعة) ۲۰۱٥ مارس 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 (مدققة) ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 
                

 القطاع المجموعة.كجزء من موجودات لم تعتبر ) ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱لف لایر قطري في أ۱۰٫٥۳٥٫٦۹۲(ألف لایر قطري  ۱۰٫۱۲۱٫۰۸۱ بقیمةشھرة  ھناك )۱(
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 لقیم العادلة لألدوات المالیةا    ۱۹

 القیمة العادلة تدرج
 التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییم:التدرج تستخدم المجموعة 

التي یمكن  مماثلةاألسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات  : ۱المستوى 
 .للمجموعة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس

والتي یمكن مالحظتھا بالنسبة  ۱بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  المدخالت :  ۲المستوى 
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. للموجود أو المطلوب

 ا بالنسبة للموجود أو المطلوب.یمكن مالحظتھ ال مدخالت : ۳المستوى 

 طریق تدرج القیمة العادلة:یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة عن 

 الموجودات المالیة
 ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   (مراجعة)
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -  ۱٫۰٥۱٫٥۸۷  ۱۲٫۹۳۹  ۱٫۰٦٤٫٥۲٦ استثمارات متاحة للبیع
 -  ۳۸٫۹٦٤  -  ۳۸٫۹٦٤ مشتقات أدوات مالیة 

 ۱٫۱۰۳٫٤۹۰  ۱۲٫۹۳۹  ۱٫۰۹۰٫٥٥۱  - 
        

 
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   (مدققة)
 لایر قطريألف   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
 ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   (مراجعة)
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -  ۱٦٫٤۲۷  -  ۱٦٫٤۲۷ مشتقات أدوات مالیة 
        
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ 

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   (مدققة)
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 -  ۱۷٫۰۷٥  -  ۱۷٫۰۷٥ مشتقات أدوات مالیة 
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في كما في ولفترة ا

 
 العملیات المتوقفة ۲۰

اإلجراءات القانونیة المتعلقة باستبعاد واحدة من شركاتھا التابعة، بي تي سي أكملت المجموعة  ۲۰۱٤ینایر  ۳۱بتاریخ 
ألف لایر قطري. كان صافي أصول الشركة التابعة في تاریخ  ۷۷٫۸۸۱إلى السعودیة لالتصاالت بصافي تسویة بلغت 

ألف لایر قطري من ھذا االستبعاد.  ٤٦٫٤۳۸ألف لایر قطري وقد تم االعتراف بمكسب بمبلغ  ٥٥٫٥٥۳االستبعاد بمبلغ 
ینایر  ۳۱نتیجة لھذا االستبعاد لم تعد المجموعة تسیطر على الشركة التابعة وقد أوقفت توحید نتائج وصافي أصولھا بعد 

۲۰۱٤ . 

 منفصل بشكل ةمتوقفال العملیات عن لإلفصاح المقارنة فترةل النقدیة التدفقات وبیان الموحدالربح أو الخسارة  بیان تمثیل تم
 .المستمرة العملیات عن

 المتوقفة العملیات نتائج
 مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۸٫۱۷۸  - إیرادات
 )۱٫۹۷۹(  - مصروفات تشغیلیة

 )۸٫٤٤۳(  - داریةمصرفات بیع وعمومیة وإ
 )۷٫۲۸۳(  - واإلطفاء ھالكاإل

 ۷  - تمویلتكالیف الصافي 
 ۸۹  - بالصافي –إیرادات أخرى 
 )۲۸۲(  - إتاوات ورسوم

 ۲۸۷  - نتائج أنشطة التشغیل
    

 ٤٦٫٤۳۸  - الربح من بیع عملیات متوقفة

 ٤٦٫۷۲٥  - فترةالربح 

 المقارنة وماتمعل ۲۱

 عادة تصنیف معلومات المقارنةإ
المرحلیة  المختصرة الموحدةأعید تصنیف بعض األرقام المقابلة لتتفق مع طریقة العرض المتبعة في البیانات المالیة 

 .رنةلفترة المقالملكیة الجمالي الموجودات أو حقوق إ على الربح أوإعادة التصنیف ال تؤثر  .للفترة الحالیة

 

 
٢٣ 
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