
 ق.م.ش) كيوتل( شركة اتصاالت قطر

  الموحدة  مختصرةالمرحلية ال البيانات المالية
٢٠١٢  مارس ٣١في 



    ق.م.ش) كيوتل( شركة اتصاالت قطر

    الموحدةمختصرة المرحلية ال البيانات المالية
     ٢٠١٢س مار ٣١في أشھر المنتھية  ثالثةكما في ولفترة ال

  
  

  الصفحات  المحتويات

  ١  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةحول مراجعة ين المستقل الحسابات يتقرير مدقق

  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

  ٢  دخل المرحلي المختصر الموحدبيان ال

  ٣  دخل الشامل المرحلي المختصر الموحدالبيان 

  ٥ - ٤  بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

  ٧- ٦  تدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحدبيان ال

  ٩- ٨  المرحلي المختصر الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٣- ١٠  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  

  

  





  
  
    

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

 -٢ -  

  الموحدبيان الدخل المرحلي المختصر 
  ٢٠١٢س مار ٣١أشھر المنتھية في  ةللثالث

  مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في     
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مراجعة(    
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  إيضاح  
          

  ٧,٤٦٠,٩٣٧    ٨,٠٣٠,١٨٣    اإليرادات
          

  )٢,١٩٢,٩٥٨(    )٢,٤٢٧,٧٥١(    مصروفات التشغيل
  )١,٧١٦,٩١٢(    )١,٧٧٨,٣٣٣(    مصروفات بيع وعمومية وإدارية

  )١,٦٥٧,٢٩٦(    )١,٧٩٤,٩٩٢(    اإلھالك واإلطفاء
  )٤٦٨,٢٦٨(    )٤٧٨,١٠٤(    )صافي( - تكاليف تمويل

استثمارات متاحة وخسائر انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة 
  )١٣,٩٠٥(    )١٧٩(     للبيع

  ١,٤٤٢,٨٣١    -  ٤  عليھا ربح من مساھمة محتفظ بھا سابقا في شركة تابعة مستحوذ
  ٢٦٥,٩٦١    ٢١,٨٧١    صافي - أخر) مصروف(دخل 

  )١,٥٥٨(    ٧,٥٨٨  ٩  حصة من نتائج شركات زميلة
  )٩٥,٩٣٠(    )٩١,٢٥٩(  ٥  صناعية رسومامتيازات 

  ٣,٠٢٢,٩٠٢    ١,٤٨٩,٠٢٤    الربح قبل ضريبة الدخل صافي
  )٢٦٢,٣٠٢(    )٢٣٢,١٠٠(  ١١  ضريبة الدخل

  ٢,٧٦٠,٦٠٠    ١,٢٥٦,٩٢٤    صافي ربح الفترة
          

          : منسوب إلى
  ٨١٠,٧٦٥    ٧١١,٤٢٩    مساھمي الشركة األم

  ١,٩٤٩,٨٣٥    ٥٤٥,٤٩٥    مساھمات غير مسيطرة

    ٢,٧٦٠,٦٠٠    ١,٢٥٦,٩٢٤  
  

          العائد األساسي والمخفف للسھم
  ٣.٥٤    ٣.١١  ٦  )سھم لكل قطري لایر) (األم بالشركة للمساھمين منسوب (
  

  

  

  

  



  
  
    

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

 -٣ -  

  الشامل المرحلي المختصر الموحدبيان الدخل 

  ٢٠١٢مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في     
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مراجعة(    
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاح  
          

  ٢,٧٦٠,٦٠٠    ١,٢٥٦,٩٢٤    صافي ربح الفترة
          

          الدخل الشامل اآلخر 
  ٤,٨٨٧    ٣٤,٣٨١  ١٤  في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع صافي التغيرات

لتدفق تحوطات االجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ل
  ٨٥,٥١١    ٨٦,٧٧٢  ١٤  النقدي

  ٢,١٦٠   ١,٤٤٣  ١٤  حصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة
  ٨٥٣,٦٦٩    )٦٢,٢٨٤(  ١٤ أجنبية اتيعمل تحويل من صرف فروق

  ٩٤٦,٢٢٧    ٦٠,٣١٢    خر للفترةاآلشامل الدخل بنود ال

  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
  ٣,٧٠٦,٨٢٧    ١,٣١٧,٢٣٦  

          :منسوب إلى 

  مساھمي الشركة األم
  ١,٥٠٦,٩٠٧    ٧٨٥,٤٩٩  

  مساھمات غير مسيطرة
  ٢,١٩٩,٩٢٠    ٥٣١,٧٣٧  

  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
  ٣,٧٠٦,٨٢٧    ١,٣١٧,٢٣٦  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
    

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

 -٤ -  

   الموحد بيان المركز المالي المرحلي المختصر
  ٢٠١٢ س مار ٣١في 

ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢مارس  ٣١   
٢٠١١  

  )مدققة(    )مراجعة(   
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاح 

     المـوجـودات
     الموجودات غير المتداولة

 ٣٣,٠٦٥,٠٩٨  ٣٢,٨١٨,١٦٨ ٧ وآالت ومعدات عقارات
  ٣٦,٧٤١,٠٧٧  ٣٦,٥٥٣,٧٧٩  ٨  موجودات غير ملموسة
 ١,٥٩١,٣٤١  ٩١,٦٤٨,٢٧٣ زميلةاستثمارات في شركات 
 ٢,١٨٩,٩٣٩  ٢,٢٢٠,٣٨٢  استثمارات متاحة للبيع

 ٩١٠,٢٣٨  ٨١٠,٥٨٧  موجودات غير متداولة أخرى
  ٢٨٦,٧٧٦  ٢٦١,٠٩٦   ضريبة مؤجلة موجود

 ٧٤,٧٨٤,٤٦٩  ٧٤,٣١٢,٢٨٥ المتداولةالموجودات غير إجمالي 
     

     الموجودات المتداولة
 ٣٤٢,٥٥٠  ٣٢٣,٨٥٨  مخزون

 ٥,٨١٧,٠٧٥  ٦,٠٢٣,٧٣١  قدمامدينون ومصروفات مدفوعة م
 ٢١,٢٤٩,٨٣٢  ٢١,٢٨١,٨٤٨  الصندوقبأرصدة لدى البنوك ونقد 

 ٢٧,٤٠٩,٤٥٧  ٢٧,٦٢٩,٤٣٧ الموجودات المتداولةإجمالي 

 ١٠٢,١٩٣,٩٢٦  ١٠١,٩٤١,٧٢٢  إجمالي الموجودات
     

      لكيةحقوق الم
     

 ١,٧٦٠,٠٠٠  ٢,٢٨٨,٠٠٠ رأس المال
 ٦,٤٩٤,١٣٧  ٦,٤٩٤,١٣٧  قانونيالحتياطي اال

 ٦٧٢,٨٤٣  ٧٩٢,٩٠٥  احتياطي القيمة العادلة
  ١,٥٨٦,١٢٤   ١,٥٤٠,١٣٢   احتياطي تحويل النقد األجنبي

  ٧٠٦,٠٣٦  ٧٠٦,٠٣٦   قانونية أخرىاحتياطيات 
 ٩,٨٣٦,٧٠٧  ٩,٣٧٣,٣٨١  أرباح مدورة

 ٢١,٠٥٥,٨٤٧  ٢١,١٩٤,٥٩١  منسوب إلى مساھمي الشركة األم
 ١٨,٣٣٦,٩٤٧  ١٨,٧٣٥,٣٤٨  سيطرةمساھمات غير م

 ٣٩,٣٩٢,٧٩٤  ٣٩,٩٢٩,٩٣٩  إجمالي حقوق الملكية
  

  ..........يتبع
  





  
  
    

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

 -٦ -  

  المرحلي المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية
   ٢٠١٢مارس  ٣١المنتھية في للثالثة أشھر 

  
  سمار ٣١أشھر المنتھية في  للثالثة    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مراجعة(    
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاح  

         األنشطة التشغيلية
  ٣,٠٢٢,٩٠٢    ١,٤٨٩,٠٢٤    ة الدخلبيضر قبل الربحصافي 

          :تعديالت للبنود التالية
  ١,٦٥٧,٢٩٦    ١,٧٩٤,٩٩٢  ٧,٨  واإلطفاءاإلھالك 

  )٢١,٢٩١(    )٢٣,٥٥٨(    وفوائدإيرادات أرباح موزعة 
ات متاحة واستثمارملموسة خسائر انخفاض قيمة موجودات غير 

  ١٣,٩٠٥    ١٧٩    للبيع
  ٢٨٩    ٢٢٣    بيعلل متاحة استثمارات مالية استبعاد منخسائر 
  ١,٦١٠    ٣٧١    ر من استبعاد عقارات وآالت ومعداتئخسا

  )١,٤٤٢,٨٣١(    -  ٤  شركة تابعة مستحوذةربح من مساھمة محتفظ بھا مسبقا في 
  ٤٦٨,٢٦٨    ٤٧٨,١٠٤    )صافي( التمويل تكاليف

  ٧٥,٠٨٢    ٥٩,٢٥٧    مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين
  ١,٥٥٨    )٧,٥٨٨(    حصة من نتائج شركات زميلة

  ٣,٧٧٦,٧٨٨    ٣,٧٩١,٠٠٤    العاملالربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال 
          :التغييرات في رأس المال العامل

  ٤,٤٨٥    ٢٩,٢٠٤    التغيرات في المخزون
  )٤٠٩,٢٥٢(    )٢٠٤,٩٩٩(    ن والمدفوعات مقدمايالتغيرات في المدين

  ٤٥٦,٥١٢    )٣٨٠,٣٢٤(    ن ومستحقات الدفعالدائنيالتغيرات في 
  ٣,٨٢٨,٥٣٣    ٣,٢٣٤,٨٨٥    عمليات التشغيل من النقد

  )٤٠٢,٥٨٢(    )٤٩٣,٣٤٣(    تكاليف تمويل مدفوعة
  )٥٤,٢٦٧(    )١١,٥٥٧(    مكافأة نھاية خدمة موظفين مدفوعة

  )١٥٨,٦٨٠(    )١٣٤,٦٥٢(    ضريبة دخل مدفوعة
  ٣,٢١٣,٠٠٤    ٢,٥٩٥,٣٣٣    يةالتشغيل نشطةاأل منالناتج  النقد صافي

          
          األنشطة االستثمارية

  )١,٠٧٧,٣٤٩(    )١,٣٠٧,٢٨٥(  ٧  وآالت ومعداتمشتريات عقارات 
  )٦,٢٧١(    )١٧,٦٩٠(  ٨  مشتريات موجودات غير ملموسة

  )٢,٢٨٩,٥٦٨(    )١١١,٩٣٢(  ٤  صافي التدفقات النقدية المدفوعة لالستحواذ على شركة تابعة
  )٢١,٧٢٣(    )٩٢,٣٤٠(    للبيع متاحة استثمارات مشتريات

  ٦٢,٦٦٧    ٢٩,٢٥٦    ومعداتمتحصالت من استبعاد عقارات وآالت 
  ٢٨,٩٩٧    ٩٦,٠٥٩    للبيع متاحة استثمارات استبعاد من متحصالت

  )٩٥٧(    )٥,٨٤٠(    الحركة في ودائع مقيدة
  )١٢٤,٤٠٠(    ٩٩,٦٥١    الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

  ٢٠٤,٥٣٦    ١٥٧,٤٨٣    إيرادات أرباح موزعة وفوائد مستلمة
  )٣,٢٢٤,٠٦٨(    )١,١٥٢,٦٣٨(    األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 

  .......يتبع 



  
  
    

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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  )تابع(المرحلي المختصر الموحد  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٢مارس  ٣١المنتھية في للثالثة أشھر 
  سمار ٣١المنتھية في ثالثة أشھر لل    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مراجعة(    
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاح  
          

         األنشطة التمويلية
  ٢٥٣,٦٥٧    ١,٠٣٨,٩٦٠    متحصالت من قروض وتسھيالت تحمل فوائد

 )٥٤٧,٤٧٦(   )١,٥١٩,٣١٦(    سداد قروض وتسھيالت تحمل فوائد
  )٥,٠١٢(   )١٠,٠٨٨(    المؤجلة التمويل تكاليف إلى إضافات
 )٣٣٠,٠٠٠(    )٥٢٨,٠٠٠(    األم بالشركة للمساھمين مدفوعة موزعة أرباح

  )٢٦١,٣٦٢(    )٢٦٠,٩٧٣(    أرباح موزعة مدفوعة لمساھمات غير مسيطرة
  ١٥,١٨٧    ٥,٨٣٦    غير المسيطرةالحركة في المساھمات 

  )٧١٢,٦٤٤(    )١٤٣,٤٢١(    الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

  )١,٥٨٧,٦٥٠(   )١,٤١٧,٠٠٢(    األنشطة التمويلية منالناتج ) / المستخدم في(صافي النقد 
          

  )١,٥٩٨,٧١٤(    ٢٥,٦٩٣    وما يعادله النقد في )/النقص/ (الزيادةصافي 
         

  )٣٨٤,٤٨٩(    ٤٨٣    صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
  ٢٥,٥٥٧,٩٢٠    ٢١,٠٥٠,٨٨٨    يناير ١ في ما يعادلهو النقد

  ٢٣,٥٧٤,٧١٧    ٢١,٠٧٧,٠٦٤  ١٠  مارس  ٣١النقد في  وما يعادله النقد
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  
  
  
  

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

 -٨ -  

  الموحدالمرحلي المختصر  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  ٢٠١٢مارس  ٣١أشھر المنتھية في ثالثة لل
          األم الشركة إلى مساھمي ةمنسوب  

    رأس المال  
احتياطي 
    قانوني

احتياطي 
  القيمة العادلة

احتياطي 
النقد  تحويل
  األجنبي

احتياطيات   
قانونية 
   أخرى

األرباح 
    اإلجمالي    المدورة

مساھمات غير 
    مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

  
ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
  قطري

 لایر لفأ  
   قطري

ألف لایر 
ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري    قطري

                                    
٣٩,٣٩٢,٧٩٤  ١٨,٣٣٦,٩٤٧ ٢١,٠٥٥,٨٤٧ ٩,٨٣٦,٧٠٧  ٧٠٦,٠٣٦ ١,٥٨٦,١٢٤  ٦٧٢,٨٤٣ ٦,٤٩٤,١٣٧ ١,٧٦٠,٠٠٠  )مدققة( ٢٠١٢يناير  ١في 
                   

  ١,٢٥٦,٩٢٤    ٥٤٥,٤٩٥    ٧١١,٤٢٩    ٧١١,٤٢٩    -    -   -   -   -   ربح الفترة
 ٦٠,٣١٢    )١٣,٧٥٨(    ٧٤,٠٧٠    -     -    )٤٥,٩٩٢(  ١٢٠,٠٦٢  -   -   الدخل الشامل اآلخر 

 ١,٣١٧,٢٣٦   ٥٣١,٧٣٧    ٧٨٥,٤٩٩    ٧١١,٤٢٩    -    )٤٥,٩٩٢(  ١٢٠,٠٦٢  -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة
معترف عامالت مع مساھمي الشركة األم م

         بھا مباشرة في حقوق الملكية
  

         
  )٥٢٨,٠٠٠(    -     )٥٢٨,٠٠٠(   )٥٢٨,٠٠٠(    -    -   -   -   -   )١٢إيضاح ( ٢٠١١لسنة أرباح

  -     -     -    )٥٢٨,٠٠٠(   -    -  -   -٥٢٨,٠٠٠  )١٢إيضاح ( إصدار أسھم مجانية
معامالت مع مساھمات غير مسيطرة 
             معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية

    
                

االعتراف بالمساھمات غير المسيطرة 
  -    -    -    -   )٤/١إيضاح (

  
 -     -     -    ٣,٠٤٦    ٣,٠٤٦  

 مسيطرة غير مساھمات على استحواذ
  -   -   -   -  )٤/٢إيضاح (

  
-    )١١٨,٧٥٥   )١١٨,٧٥٥(   )١١٨,٧٥٥   -  

  )٢٦٠,٩٧٣(    )٢٦٠,٩٧٣(    -    -     -     -    -    -    -   أرباح موزعة من شركات تابعة 
  ٥,٨٣٦    ٥,٨٣٦    -    -     -     -    --    -    -   التحركات األخرى 

٣٩,٩٢٩,٩٣٩  ١٨,٧٣٥,٣٤٨  ٢١,١٩٤,٥٩١  ٩,٣٧٣,٣٨١  ٧٠٦,٠٣٦  ١,٥٤٠,١٣٢  ٧٩٢,٩٠٥ ٦,٤٩٤,١٣٧ ٢,٢٨٨,٠٠٠  )مراجعة( ٢٠١٢مارس  ٣١في 

  .......يتبع 



  
  
  
  

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

 -٩ -  

  )تابع(المرحلي المختصر الموحد  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

  ٢٠١٢س مار ٣١ة أشھر المنتھية في للثالث
          الشركة األم مساھمي  منسوبة إلى   

    المال رأس  
احتياطي 
    قانوني

احتياطي 
  القيمة العادلة

احتياطي 
النقد  تحويل
   األجنبي

  
احتياطيات 

  قانونية أخرى
األرباح 
    اإلجمالي    المدورة

مساھمات غير 
    مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

  
ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
  قطري

 لایر لفأ  
   قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    قطري

                                    
 ٣٤,٢٢٦,٨٩٢   ١٥,١٩٦,٨٣٢ ١٩,٠٣٠,٠٦٠ ٨,٨٣٤,٢٠٧  ٤٠٤,٥٨٠ ١,٧٨٠,٤٧٣  ٤٩,٩٩٦ ٦,٤٩٤,١٣٧ ١,٤٦٦,٦٦٧  )مدققة(  ٢٠١١يناير  ١في 

 ٢,٧٦٠,٦٠٠  ١,٩٤٩,٨٣٥   ٨١٠,٧٦٥   ٨١٠,٧٦٥  -  -   -   -   -   )١٩/١معدل إيضاح ( ربح الفترة
 ٩٤٦,٢٢٧  ٢٥٠,٠٨٥  ٦٩٦,١٤٢  -   -  ٦٠٤,٤٩٩  ٩١,٦٤٣  -  -  الدخل الشامل اآلخر 

 ٣,٧٠٦,٨٢٧  ٢,١٩٩,٩٢٠ ١,٥٠٦,٩٠٧  ٨١٠,٧٦٥  -  ٦٠٤,٤٩٩  ٩١,٦٤٣  -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساھمي الشركة األم معترف 
         بھا مباشرة ضمن حقوق الملكية

  
         

 )٧٣٣,٣٣٣(  -   )٧٣٣,٣٣٣( )٧٣٣,٣٣٣(  -  -   -   -   -   )١٢إيضاح ( ٢٠١٠لعام  موزعة أرباح
 -   -   -  )٢٩٣,٣٣٣(  -  -   -   -   ٢٩٣,٣٣٣  إصدار أسھم مجانية

معامالت مع مساھمات غير مسيطرة 
             معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية

  
          

 غير المسيطرةاالعتراف بالمساھمات 
  -    -    -    -   ))ب/ (٤/٣إيضاح (

 - 
  -    -   ٩٠٧,٣٢٦  ٩٠٧,٣٢٦ 

 )٢٦١,٣٦٢(  )٢٦١,٣٦٢(   -    -   -   -    -    -    -   من شركات تابعة  موزعة أرباح
 ١٥,١٨٧  ١٥,١٨٧   -    -   -   -    -    -    -   حركات األخرى تال

٣٧,٨٦١,٥٣٧  ١٨,٠٥٧,٩٠٣ ١٩,٨٠٣,٦٣٤ ٨,٦١٨,٣٠٦  ٤٠٤,٥٨٠ ٢,٣٨٤,٩٧٢  ١٤١,٦٣٩ ٦,٤٩٤,١٣٧ ١,٧٦٠,٠٠٠  )مراجعة -  معدلة ( ٢٠١١مارس  ٣١في 

 
  




