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     الموحدة البيانات المالية
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  دةحوالبيانات المالية الم
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  ٤  وحددخل الشامل المبيان ال

  ٦- ٥  وحدبيان المركز المالي الم

  ٨- ٧  وحدتدفقات النقدية المبيان ال
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  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٣  
  

  بيان الدخل الموحد

  ٢٠١١سمبردي ٣١المنتھية في  سنةلل

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
لایر قطري ألف  لایر قطري ألف إيضاحات 
     

٢٧,٣٧٦,٥٨٢ ٣١,٧٦٥,٣٤٦ ٥ اإليرادات
     

 )٨,٧٣٤,٦٤٧(  )٩,٩٥٨,٣٨٤( ٦ التشغيلروفات مص
 )٦,٠٤٧,٥٧٠(  )٦,٩٥٩,١٤٧( ٧ وإدارية عموميةبيع و روفاتمص
 )٦,٣١٧,٤١٦(  )٧,٠١٤,٧٠٤( ٨ ھالك واإلطفاءاإل

 )١,٨٠٤,٣٨٧(  )١,٩٠٢,٣١٥( ٩ )صافي(تكاليف التمويل 
متاحة استثمارات و ملموسة غير موجودات قيمة انخفاضخسائر 
 )٤٦,٢٥٠(  )٢٢١,٥١٦( ٣٩،  ١٧ للبيع

  -  ١,٤٤٢,٨٣١ ٤/١  مستحوذ عليھاربح من مساھمة محتفظ بھا سابقا في شركة تابعة 
 ٦٥٧,٦١١  ٧١,١٩٦ ١٠ صافي – آخر) فومصر(دخل 
 )١٢٩,٦٣٦(  )٥٦,٨٧٩( ١٦ زميلة شركات نتائج من حصة

 )٣٢٠,٨١٥(  )٣١٢,٢٣٨( ١١ صناعية رسومامتيازات 

 ٤,٦٣٣,٤٧٢  ٦,٨٥٤,١٩٠  الدخل ضريبة قبل الربحصافي 
 )٥٤٥,٥٥٠(  )٩١٠,٩٩٦( ١٩ الدخل ضريبة

 ٤,٠٨٧,٩٢٢  ٥,٩٤٣,١٩٤  السنة ربحصافي 
     

     :منسوب إلى
 ٢,٨٨٧,٨٤٣  ٢,٦٠٥,٥٥٠  األم الشركة مساھمي

 ١,٢٠٠,٠٧٩  ٣,٣٣٧,٦٤٤  مساھمات غير مسيطرة

  ٤,٠٨٧,٩٢٢  ٥,٩٤٣,١٩٤ 
     

      للسھم والمخفف األساسي العائد
 ١٦.٤١ ١٤.٨٠ ١٢ )سھم لكل قطري لایر) (األم بالشركة للمساھمين منسوب (
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٤  
  

  الموحد الشامل الدخل بيان

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في  المنتھية للسنة

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف إيضاحات 
     

 ٤,٠٨٧,٩٢٢  ٥,٩٤٣,١٩٤  السنة ربحصافي 
     
     خراآل شاملال دخلال

 ٢٤٨,٩٩٥  ٢٨٥,١٦٩ ٢٥  متاحة للبيع الستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة صافي 
 ٣,٧٤٨  ٣٤٣,٤١٢ ٢٥  فعال من التغيرات في القيمة العادلة للتدفق النقديالجزء ال

 ١,٠٥٣,٨٣٥  )٤١٥,٠٦٩( ٢٥ أجنبية اتيعمل تحويل من صرف فروق
     

 لشركاتل اآلخر الشامل الدخل / )المصروف( من حصة
 ١,٤٧٣  )٢,٠٩٩( ٢٥ الزميلة

 ١,٣٠٨,٠٥١  ٢١١,٤١٣   للسنةاآلخر  الشامل الدخلبنود 

 ٥,٣٩٥,٩٧٣  ٦,١٥٤,٦٠٧  للسنة الشامل الدخل إجمالي
     

     :منسوب إلى
 ٣,٩٤٨,٧٥٨  ٣,٠٣٤,٠٤٨  األم الشركة مساھمي

 ١,٤٤٧,٢١٥  ٣,١٢٠,٥٥٩  مساھمات غير مسيطرة

 ٥,٣٩٥,٩٧٣  ٦,١٥٤,٦٠٧  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  
 



  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٥  
  

  بيان المركز المالي الموحد
  ٢٠١١سمبردي ٣١في 

   ٢٠١٠    ٢٠١١  
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  إيضاحات 

     المـوجـودات
     الموجودات غير المتداولة
 ٣٢,١٧٢,٩٨٤  ٣٣,٠٦٥,٠٩٨ ١٣ عقارات وآالت ومعدات
 ٣٣,٢٧٩,١٨٣  ٣٦,٧٤١,٠٧٧ ١٤ موجودات غير ملموسة

 ٢,١٢٦,٣١٥  ١,٥٩١,٣٤١ ١٦ استثمارات في شركات زميلة
 ١,٨٦٢,٠٠٦  ٢,١٨٩,٩٣٩ ١٧ استثمارات متاحة للبيع

 ٩٦٧,٨٨٩  ٩١٠,٢٣٨ ١٨ موجودات غير متداولة أخرى
 ٣٥٧,٩٩٨  ٢٨٦,٧٧٦ ١٩ موجودات ضريبة مؤجلة

الموجودات غير المتداولةإجمالي 
 

٧٠,٧٦٦,٣٧٥  ٧٤,٧٨٤,٤٦٩ 
     

     الموجودات المتداولة
 ٣١٦,٥٨٤  ٣٤٢,٥٥٠ ٢٠ مخزون
ً  مصروفاتمدينون و  ٤,٧٣٩,٩٥٠  ٥,٨١٧,٠٧٥ ٢١ مدفوعة مقدما

 ٢٥,٥٧٥,٦٦٧  ٢١,٢٤٩,٨٣٢ ٢٢ الصندوقبأرصدة لدى البنوك ونقد 

 ٣٠,٦٣٢,٢٠١  ٢٧,٤٠٩,٤٥٧ الموجودات المتداولةإجمالي 

 ١٠١,٣٩٨,٥٧٦ ١٠٢,١٩٣,٩٢٦  إجمالي الموجودات
     

     لكيةحقوق الم
     حقوق المساھمين في الشركة األم

 ١,٤٦٦,٦٦٧  ١,٧٦٠,٠٠٠ ٢٣ رأس المال
 ٦,٤٩٤,١٣٧  ٦,٤٩٤,١٣٧ )أ( ٢٤ االحتياطي القانوني

 ٤٩,٩٩٦  ٦٧٢,٨٤٣ )ب( ٢٤ احتياطي القيمة العادلة
 ١,٧٨٠,٤٧٣  ١,٥٨٦,١٢٤ )ج( ٢٤ احتياطي تحويل النقد األجنبي

  ٤٠٤,٥٨٠  ٧٠٦,٠٣٦ )د( ٢٤  أخرىقانونية احتياطيات 
 ٨,٨٣٤,٢٠٧  ٩,٨٣٦,٧٠٧  أرباح مدورة

 ١٩,٠٣٠,٠٦٠  ٢١,٠٥٥,٨٤٧  منسوب إلى مساھمي الشركة األم

 ١٥,١٩٦,٨٣٢  ١٨,٣٣٦,٩٤٧  غير مسيطرةمساھمات 

 ٣٤,٢٢٦,٨٩٢  ٣٩,٣٩٢,٧٩٤  لكيةإجمالي حقوق الم

  ............ يتبع





  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٧  
  

  الموحد بيان التدفقات النقدية

   ٢٠١١ديسمبر   ٣١المنتھية في  ةنللس
   ٢٠١٠   ٢٠١١  
لایر قطري ألف لایر قطري ألف  إيضاحات 
    

    التشغيلية األنشطة
 ٤,٦٣٣,٤٧٢ ٦,٨٥٤,١٩٠  الدخل ةبيضر قبل الربحصافي 

    
    :التالية للبنود تعديالت

 ٦,٣١٧,٤١٦ ٧,٠١٤,٧٠٤ ٨ واإلطفاء ھالكاإل
 )٢٥,٧٦٧( )٤١,٧٩٨( ١٠ أرباح موزعة اتإيراد
متاحة  اتواستثمار ملموسة غير موجودات قيمة نخفاضا رئخسا
 للبيع

 
٤٦,٢٥٠ ٢٢١,٥١٦ 

 )٤٠,٥١٦( )١,٥٦٨( ١٠ بيعلل متاحة مالية استثمارات استبعاد من ربح
 )٢٦,٠٢٤( )٢٦,٥٢٠( ١٠ ومعدات آالتعقارات و استبعاد من ربح

  - )١,٤٤٢,٨٣١(  ٤/١  ربح من مساھمة محتفظ بھا سابقا في مشروع مشترك
 ١,٨٠٤,٣٨٧ ١,٩٠٢,٣١٥  )صافي( التمويل تكاليف

 ١٥٣,٢٣٢ ١,٤٧٦ ٢٧ للموظفين الخدمة نھاية لمكافآت مخصص
 ١٢٩,٦٣٦ ٥٦,٨٧٩ ١٦ زميلة شركات نتائج من حصة

١٤,٥٣٨,٣٦٣١٢,٩٩٢,٠٨٦  قبل التغيرات في رأس المال العامل يربح التشغيلال

    العامل المال رأسفي  تغيراتال
 )٦٢,٠٥٣( )٢٢,٢٤٨(  التغيرات في المخزون 

 )٥٤٠,٢٥١( )٨٤٢,٠٦١(  والمدفوعات مقدما المدينونالتغيرات في 
 ٥٩٥,٤٦٥)٢,٥٢٩,٤٧٧(  لدفعا مستحقاتو الدائنونالتغيرات في 

١١,١٤٤,٥٧٧١٢,٩٨٥,٢٤٧  التشغيلعمليات  من النقد
 )٢,٣٢٦,٩٦٨()٢,٣١٥,٧١١(  مدفوعة تمويل تكاليف
 )١٣,٢٧٧( )٥٥,٦٧٠( ٢٧ مدفوعة موظفين خدمة نھاية مكافأة
 )٤٤٩,٥٩٩( )٨٣٦,٠٤٤(  مدفوعة دخل ضريبة

١٠,١٩٥,٤٠٣ ٧,٩٣٧,١٥٢  يةالتشغيل نشطةاأل من النقد صافي
    
    يةنشطة االستثماراأل

 )٦,٩٤١,٧٧٥()٦,٥٧٤,٨٥٧( ١٣ ومعدات وآالت عقارات مشتريات
 )١٩٣,٨٤٣( )٣٠٢,٧١٣( ١٤ ملموسة غير موجودات مشتريات

 -)٢,٢٨٩,٥٦٨( ٤  تابعةة شرك المدفوعة لالستحواذ علىصافي التدفقات النقدية 
 )١٥٦,٠٠١( )٢٧,٠٠٠(  زميلة شركاتفي  ةإضافي اتاستثمار
 )١٩,٨٦٦( )١٦٠,١٤٤(  للبيع متاحة استثمارات مشتريات
 ٥٦٤,٥٤٤ ٣٨٦,٦١٥  ومعدات آالتعقارات و استبعاد من متحصالت
 ١٣٨,٢٠٣ ٩٢,٢٨٨  للبيع متاحة استثمارات استبعاد من متحصالت

 ٧١,٩٧٣ ٨٢,٦٤٩  أخرى متداولة غير موجودات فيالحركة 
 ٤,٢٦٨ )١٨٢,٩٠٧(  مقيدة  ودائع في الحركة
 ٥٨٧,٩٧٢ ٦٩٦,٤٤٧  مستلمة وفوائدموزعة  أرباح إيرادات

 )٥,٩٤٤,٥٢٥( )٨,٢٧٩,١٩٠(  يةراالستثما نشطةاأل في المستخدم النقد صافي
  

  يتبع......                           
     



  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٨  
  

   )تابع( وحدالم بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١١ سمبردي ٣١المنتھية في  ةنسلل
   ٢٠١٠   ٢٠١١  
 لایر قطري ألف لایر قطري ألف إيضاحات 
     
    يةالتمويل نشطةاأل

 ٢١,٢٩٨,٥٤٣ ٢,٥٠٥,٦٣٨  فوائد تحمل تسھيالتو قروض من متحصالت
 )١٠,٦٩٨,٦٦٩( )٣,٧٤٢,٣٠٨(  فوائد تحمل وتسھيالت قروض سداد

 )٤,٩٤٨( )٣٩,٥٨٧(  سيطرةغير ممساھمات  االستحواذ على
  ٦٢٤,٧٧٧ -   متحصالت من التغيرات في ملكية المساھمة

غير مساھمات المن أصحاب في رأس المال مساھمات 
 ٢٤٦,١٥٨ -  سيطرة مال

 )٣٣٥,٨٧٠( )٢٤,٠٩٦( ٢٦ المؤجلة التمويل تكاليف إلى إضافات
  - ٢٨٠,٧٦٢   أموال مستلمة من شركة زميلة

 )٤٦٢,٠٠٠( )٧٣٣,٣٣٣(  األم بالشركة للمساھمين مدفوعة موزعة أرباح
 )٢٥٤,٨٦٩( )٣٢١,٨٨١(  سيطرةغير ملمساھمات  مدفوعة موزعة أرباح
 )٦,٩٨٢( ٧,٠٣١  سيطرةمالغير المساھمات  في الحركة
 )٣٩٨,٣٤٥( )١,٨٧٢,٣٤١(  أخرى متداولة غير مطلوبات في الحركة

 ١٠,٠٠٧,٧٩٥ )٣,٩٤٠,١١٥(  التمويلية األنشطة منالناتج ) / المستخدم في( النقد صافي
    

 ١٤,٢٥٨,٦٧٣ )٤,٢٨٢,١٥٣(  وما يعادله النقد في زيادةال)/ النقص(صافي 
    

 )١٨٧,٠٧٦( )٢٢٤,٨٧٩(  أجنبية عمالت تحويل فروق صافي
 ١١,٤٨٦,٣٢٣ ٢٥,٥٥٧,٩٢٠  يناير ١ فيما يعدله و النقد

 ٢٥,٥٥٧,٩٢٠ ٢١,٠٥٠,٨٨٨ ٢٢ ديسمبر ٣١ في وما يعادله النقد

  
  
  
  



  
  
    

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٩  
  

   الموحدلكية الم حقوق في التغيرات بيان
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة

   األمالشركةفيالمساھمينلحقوقمنسوب 

  المال رأس 
احتياطي
  قانوني

احتياطي
 العادلة القيمة

تحويلاحتياطي
  األجنبي النقد

احتياطيات
  اإلجمالي  مدورة أرباح أخرى قانونية

غير مساھمات 
  مسيطرة

 حقوق إجمالي
 لكيةالم

قطري لایر لفأ 
لایرلفأ

 قطري
لایرلفأ

قطري لایر لفأ قطري
لایرلفأ

 قطري لایر لفأ قطري لایر لفأقطري لایر لفأقطري لایر لفأ 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 ٢٠١١ يناير ١ في

 ٥,٩٤٣,١٩٤  ٣,٣٣٧,٦٤٤  ٢,٦٠٥,٥٥٠  ٢,٦٠٥,٥٥٠  -  -  -  -  - السنة ربح
 ٢١١,٤١٣  )٢١٧,٠٨٥(  ٤٢٨,٤٩٨  -  -  )١٩٤,٣٤٩(  ٦٢٢,٨٤٧  -  - آخر شامل دخل

 ٦,١٥٤,٦٠٧  ٣,١٢٠,٥٥٩  ٣,٠٣٤,٠٤٨  ٢,٦٠٥,٥٥٠  -  )١٩٤,٣٤٩(  ٦٢٢,٨٤٧     للسنة الشاملالدخل  إجمالي
التعامالت مع مساھمي الشركة األم المعترف بھا

        مباشرة في حقوق الملكية
 )٧٣٣,٣٣٣(  -  )٧٣٣,٣٣٣(  )٧٣٣,٣٣٣(  -  -  -  -  - )٣٠ إيضاح( ٢٠١٠ لسنةموزعة مدفوعة  أرباح

 -  -  -  )٢٩٣,٣٣٣(  -  -  -  -  ٢٩٣,٣٣٣  إصدار أسھم مجانية
 -  -  -  )٣٠١,٤٥٦(٣٠١,٤٥٦-- -- األخرىالقانونيةمحول لالحتياطيات

                   
سيطرة، معترف بھاغير مالتعامالت مع مساھمات

         مباشرة في حقوق الملكية
في صافي  غير مسيطرةاالعتراف بحصة مساھمات 

 ٩٠٧,٣٢٦  ٩٠٧,٣٢٦  -  -  -  -  -  -  -  )٤/١إيضاح (الموجودات 
مساھمات في ملكية شركات تابعة  استحواذصافي 

 )٣٣,٣٧١(  ٦١٧  )٣٣,٩٨٨(  )٣٣,٩٨٨(  -  -  -  -  -  )٤/٢إيضاح (
حصة شركات زميلة – غير مسيطرةمساھمات  استحواذ

 )٢٠٨,٦٢٧(  -  )٢٠٨,٦٢٧(  )٢٠٨,٦٢٧(  -  -  -  -  -  )٤/٣إيضاح (
سيطرة إلى قروض وتسھيالت غير ممساھمات تحويل 

 )٥٧٣,٥٣٧(  )٥٧٣,٥٣٧(  -  -  -  -  -  -  -  )٤/٤إيضاح (تحتسب عنھا فوائد 
 )٣٢١,٨٨١(  )٣٢١,٨٨١(  -  -  -  -  -  -  - تابعة شركات منموزعة  أرباح

 ٧,٠٣١  ٧,٠٣١                  -   -  تحركات أخرى
                           التعامالت مع غير مالكي المجموعة

إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  تحويل
 )٣٢,٣١٣(  -  )٣٢,٣١٣(  )٣٢,٣١٣(           )٤١إيضاح (

 ٣٩,٣٩٢,٧٩٤  ١٨,٣٣٦,٩٤٧ ٢١,٠٥٥,٨٤٧  ٩,٨٣٦,٧٠٧  ٧٠٦,٠٣٦  ١,٥٨٦,١٢٤  ٦٧٢,٨٤٣ ٦,٤٩٤,١٣٧  ٢٠١١١,٧٦٠,٠٠٠ديسمبر٣١في كما

  .........يتبع



  
  
    

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

١٠  
  

  )تابع( الموحدلكية الم حقوق في التغيرات بيان
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة

   األم الشركة في المساھمين لحقوقمنسوب  
 

  المال رأس 
 احتياطي
  قانوني

 احتياطي
 العادلة القيمة

 احتياطي
 النقد تحويل
  األجنبي

احتياطيات 
  اإلجمالي مدورة أرباح  أخرى قانونية

غير مساھمات 
  مسيطرة

 حقوق إجمالي
 لكيةالم

 
 لایر لفأ

 قطري
 لایر لفأ

 قطري
 لایر لفأ

 قطري
 لایر لفأ

قطري لایر لفأ قطري
 لایر لفأ

 قطري لایر لفأقطري لایر لفأقطري لایر لفأ قطري
            
 ٢٩,٤٥٤,٢٦٧ ١٣,٨٣٤,٧٤٩ ١٥,٦١٩,٥١٨ ٦,٥٨٢,٨٩٢  ٣٠٦,٢٦٨  ٩٥٥,٠٥٥ )١٨٥,٥٠١( ٦,٤٩٤,١٣٧ ١,٤٦٦,٦٦٧ ٢٠١٠ يناير ١ في

  ٤,٠٨٧,٩٢٢    ١,٢٠٠,٠٧٩    ٢,٨٨٧,٨٤٣   ٢,٨٨٧,٨٤٣    -   -  -   -  - السنة ربح
  ١,٣٠٨,٠٥١    ٢٤٧,١٣٦    ١,٠٦٠,٩١٥    -    -    ٨٢٥,٤١٨    ٢٣٥,٤٩٧   -  - آخر شامل دخل

  ٥,٣٩٥,٩٧٣    ١,٤٤٧,٢١٥    ٣,٩٤٨,٧٥٨   ٢,٨٨٧,٨٤٣    -    ٨٢٥,٤١٨    ٢٣٥,٤٩٧   -  - للسنة الشاملالدخل  إجمالي
التعامالت مع مساھمي الشركة األم المعترف 

         بھا مباشرة في حقوق الملكية
  )١,٠٢٦,٦٦٧(    -    )١,٠٢٦,٦٦٧(  )١,٠٢٦,٦٦٧(  -  -  -  -  - )٣٠ إيضاح( ٢٠٠٩ لسنةموزعة  أرباح

 -  -  -  )٩٨,٣١٢(  ٩٨,٣١٢  -  -  -  -  أخرى قانونيةتحويل الحتياطيات 
سيطرة معترف تعامالت مع مساھمات غير م
                   بھا مباشرة في حقوق الملكية

 غير مسيطرةمساھمات  حواذ علىتاس
 )٤,٩٤٨(  )٩٩٢(  )٣,٩٥٦(  )٣,٩٥٦(    -  -  -  -  )٤/٥إيضاح (

إيضاح (تغيرات أخرى في مساھمات ملكية 
  ٧٢١,٦٧١   ١٧٧,٧١١   ٥٤٣,٩٦٠   ٥٤٣,٩٦٠     -   -   -   -  )٤/٨و ٤/٧و ٤/٦

 )٢٥٤,٨٦٩(  )٢٥٤,٨٦٩(  -  -    -  -  -  - تابعة شركات منموزعة  أرباح
 )٦,٩٨٢(  )٦,٩٨٢(  -  -    -  -  -  - ات أخرىحركت

                           التعامالت مع غير مالكي المجموعة
 ةاالجتماعي األنشطة لصندوقتحويل 

 )٥١,٥٥٣(  -  )٥١,٥٥٣(  )٥١,٥٥٣(    -  -  -  - )٤١إيضاح ( ةوالرياضي

 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 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في كما
  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١١  

  الشركة واألنشطة األساسيةمعلومات عن   ١

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

  .برج الخليج الغربي في مدينة الدوحة في دولة قطر

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

المجلس األعلى لالتصاالت  من قبل مرخص تخدمة اتصاال ھي مزود) كيوتل(ركة اتصاالت قطر ش
بصفتھا مزود خدمة . كل من خدمات االتصاالت الثابتة والجوالة في دولة قطرلتقديم وتكنولوجيا المعلومات 

ينظمھا المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بموجب القانون  مرخص فإن أعمال وأنشطة كيوتل
   .وإطار العمل التنظيمي المطبق) قانون االتصاالت( ٢٠٠٦لعام  ٣٤رقم 

في تقديم خدمات اتصاالت محلية ودولية ") المجموعة"يشار إليھا مجتمعة بـ (تعمل الشركة مع شركاتھا التابعة 
  .األوسط وشمال أفريقيا قسيا ومنطقة الشرآمنطقة في وفي دولة قطر 

ً لقرار  ٢٠١١مبرديس ٣١ة المنتھية في نتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للس وفقا
  .٢٠١٢مارس  ٤الشركة الصادر بتاريخ مجلس إدارة 

  الموحدة البيانات المالية إعدادس اأس  ٢

  فقرة االلتزام  )أ
البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير تم إعداد 
  .المحاسبية

  أساس القياس  )ب
  :تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي  

 لتي تقاس بالقيمة العادلةاألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وا. 
 المتاحة للبيع والتي تقاس بالقيمة العادلة االستثمارات. 
 المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة المشتقات. 

 .٣٦الطرق المتبعة في قياس القيمة العادلة موضحة أكثر في اإليضاح 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج
الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض وتم تقريبھا  باللایر القطريتم عرض البيانات المالية الموحدة 

  .إلى أقرب ألف لایر قطري إال إذا تمت اإلشارة إلى غير ذلك

  استخدام التقديرات واألحكام  )د
تستخدم  بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة أنالموحدة يتطلب إعداد البيانات المالية 

 تأحكاما وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادا
  .قد تختلف المبالغ الفعلية عن ھذه التقديرات. والمصاريف الصادر عنھا التقرير

عديالت على التقديرات يتم االعتراف بالت. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا بشكل مستمر
  .يتم فيھا التعديل وأية فترة مستقبلية تتأثر بھاالتي المحاسبية في الفترة 

المعلومات عن المجاالت الھامة للشك في التقديرات واألحكام الھامة في تطبيق السياسات فإن بشكل خاص 
في تم إدراجھا الموحدة في البيانات المالية  التي لھا األثر الھام األكبر على المبالغ المعترف بھاالمحاسبية 
  .٣٨اإليضاح 

  
  

  

  

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١٢  

  السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  الموحدة إعداد البيانات الماليةأساس   ٣/١

  الموحدة إعداد البيانات الماليةأساس 
 التابعة وشركاتھا ق.م.ش) كيوتل( قطر اتصاالت لشركة المالية البياناتعلى  الموحدة المالية البيانات تشتمل

 موحدة مالية سياسات باستخدام الموحدة المالية البيانات ھذه إعداد يتم .")المجموعة"يشار إليھا مجتمعة بـ (
 للشركات المالية البيانات على تعديالتيتم إجراء . المماثلة الظروف في المشابھة األخرى واألحداث للمعامالت

     .المجموعة قبل من المستخدمة تلك مع تتماشى المحاسبية سياساتھا لجعل متى كان ذلك ضروريا التابعة

  التابعة الشركات  )أ( 
مقدرة ال المجموعة بإمكان يكون عندما السيطرة وجدت. المجموعةسيطر عليھا ت التي تلك ھي التابعة الشركات

 من منافع على للحصول شركة ألي والمالية التشغيلية السياسات على مباشرةال غير أو مباشرةرة العلى السيط
 محتملة تصويت حقوق وجود االعتبار في يؤخذ شركة ةأي سيطرة على ھنالك تكان إذا ما لتحديد. أنشطتھا
ً  للممارسة وقابلة . أخرى شركة بحوزة التي المحتملة التصويت حقوق ذلك في بما تحويلھا يمكن أو حاليا

 نتيجة اتفاقيات، أو تملك خالل من التصويت حقوق من ٪٥٠ حيازة دونب سيطرةال توجد قد ذلك إلى باإلضافة
 فردية، سيطرة لممارسة قانوني حق وجود بدون السيطرة ھي الواقع بحكم السيطرة إن. الواقع بحكم للسيطرة
 تتعلق توجيھات إصدار على والمقدرة أخرى أطراف من مشاركة بدون قرارات اتخاذ على المقدرة وتتضمن
 المالية البيانات الموحدة المالية البيانات تتضمن. المعنية بالمؤسسة الخاصة والمالية التشغيلية بالسياسات
 المالية البيانات إعداد يتم. تلك السيطرة انتھاء تاريخ إلى إدارتھاعلى  السيطرة بدء تاريخ من التابعة للشركات
 مسيطرةالغير المساھمات تسجل خسائر الشركة التابعة في  .األم للشركة المالية السنة لنفس التابعة للشركات

  . حتى لو نتج عن ذلك عجز في الرصيد

  مسيطرةالغير المساھمات   )ب(
في صافي موجودات الشركات التابعة ) كان يشار إليھا في السابق بحقوق األقلية( مسيطرةالغير المساھمات 

على  مسيطرةالغير المساھمات تشتمل . الموحدة يتم تحديدھا بصورة منفصلة من حقوق ملكية المجموعة فيھا
ت في في التغيرا مسيطرةالغير المساھمات مبلغ تلك المساھمات في تاريخ تجميع األعمال األصلي وحصة 

  .الملكية منذ تاريخ تجميع األعمالحقوق 

  والشھرة األعمال المجمعة  )ج(

  ٢٠١٠يناير  ١األعمال المجمعة من 

 قابلالم يجمالعلى أنھا إ االستحواذيتم قياس تكلفة . االستحواذستخدام طريقة ااألعمال المجمعة ب احتساب يتم
المستحوذ الشركة في  غير مسيطرةمبلغ أية مساھمات و االستحواذفي تاريخ بالقيمة العادلة  ، مقاساالمحول
بالقيمة إما  المستحوذ عليھااألعمال في  مسيطرةالغير المساھمات  المالكفي كل أعمال مجمعة يقيس . عليھا

المتكبدة  االستحواذتكاليف تحسب . المستحوذ عليھاالعادلة أو بالحصة النسبية من صافي موجودات األعمال 
  .اإلدارية ضمن المصروفاتوتدرج روفات كمص

بغرض تصنيفھا  المستحوذ عليھاالمجموعة ألعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية  استحواذعند 
بصورة مناسبة وتخصيصھا وفقا للبنود التعاقدية واألحوال االقتصادية والظروف ذات الصلة كما في تاريخ 

  .المستحوذ عليھامن جانب الشركة  االساسيةالمضمنة في العقود يتضمن ھذا فصل المشتقات . ستحواذاال

سابقا في  المالكالتي كان يحتفظ بھا حصة القيمة العادلة لليعاد قياس  تجميع األعمال على مراحلب القيامفي حالة 
 بيان الدخلمن خالل  ستحواذاالالقيمة العادلة في تاريخ إلى  المستحوذ عليھامساھمات حقوق الملكية للشركة 

  .الموحد

  

  

  

  

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١٣  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع( إعداد البيانات المالية الموحدةأساس   ٣/١

  )تابع( والشھرةالمجمعة األعمال   )ج(

الحقة التغييرات ال. االستحواذبالقيمة العادلة في تاريخ ك في تحويله يرغب المال قابل محتملم يأيتم االعتراف ب
ً لمعيار المحاسبة  االعتراف بهصبح موجودات أو مطلوبات يتم يي ذال قابل المحتملالعادلة للمفي القيمة  وفقا

المحتمل كحقوق  قابلإذا تم تصنيف الم. الشامل اآلخر الدخلإما في الربح أو الخسارة أو كتغير في  ٣٩ يالدول
  .ةلكيتم تسويته نھائياً في حقوق المتيجب أن ال يعاد قياسه حتى  لكيةم

  :على أنھا االستحواذتقيس المجموعة الشھرة في تاريخ 

 ،القيمة العادلة للمقابل المحول، مضافا إليه  

  مضافا إليه،المستحوذ عليھافي الشركة  غير مسيطرةالمبلغ المعترف به ألية مساھمات ،  

  لو تم تحقيق تجميع األعمال في مراحل، القيمة العادلة للمساھمة القائمة في حقوق الملكية في الشركة
  ، ناقصا، المستحوذ عليھا

  والمطلوبات  المملوكةللموجودات القابلة للتحديد ) وھو القيمة العادلة عموما(صافي المبلغ المعترف به
  .يتم تحملھا المتوقعة

غير لمساھمات لالمعترف به مبلغ الو قابل المحولالم ية بالتكلفة وھي زيادة إجمالالشھرمبدئيا يتم قياس 
أقل من  قابلالم ھذا إذا كان. المتوقعةوالمطلوبات  المملوكةد يحدقابلة للتصافي الموجودات ال على مسيطرةال

  .الربح أو الخسارة، يتم إدراج الفرق في المستحوذ عليھاالقيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة 

 فحصلغرض . متراكمةال قيمةفي النخفاض اخسائر  يةأ ايتم قياس الشھرة بالتكلفة ناقص ئيالمبدعتراف بعد اال
وحدة من كل على ، االستحواذ، من تاريخ تجميع األعمالضمن  المكتسبةالشھرة  توزيعيتم في القيمة نخفاض اال

تحويل  عنلھا أن تستفيد من تجميع األعمال، بغض النظر يتوقع  بالمجموعة والتي اإليرادات النقديةوحدات 
  . موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات

تلك الوحدة، تدرج  منستبعاد جزء من العملية ويتم ا وحدة اإليرادات النقديةمن  عندما تشكل الشھرة جزءً 
. ستبعاد العمليةعند تحديد الربح أو الخسارة من ا دفترية للعمليةالشھرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة ال

يتم قياس الشھرة المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من 
  .اٌيرادات النقديةوحدة 

 احتمال إلى الظروف تشير عندما أوالقيمة  انخفاض لتحديد) ديسمبر ٣١كما في (سنويا  الشھرة تم اختباري
 وحدة من ستردادلال القابل للمبلغ تقدير إجراءب الشھرةقيمة  انخفاض تحديد يتم. الدفترية القيمة انخفاض

 قابلال المبلغ كان فإذا. الشھرة بھا تتعلق التي) وحدات اإليرادات النقدية مجموعة أو( اإليرادات النقدية
لوحدة  الدفترية القيمة من أقل) وحدات اإليرادات النقدية مجموعة أو( النقدية  وحدة االيرادات من ستردادلال

 خسارةاالعتراف ب يتم شھرة، ت لھاخصص والتي )وحدات اإليرادات النقدية مجموعة أو( اإليرادات النقدية
  .المستقبلية الفترات في تنعكس أن يمكن ال الشھرة قيمة انخفاض خسارة إن. في القيمة انخفاض

  ٢٠١٠يناير  ١ قبلالمجمعة  األعمال

  :بالمقارنة مع المتطلبات المذكورة أعاله توجد االختالفات التالية

 تشكل للشراءمباشرة  المنسوبةتكاليف المعاملة كانت . األعمال المجمعة باستخدام طريقة الشراء تم احتساب
 )والتي كانت تسمى حقوق األقلية في السابق( مسيطرةالغير المساھمات تم قياس . الشراءمن تكاليف  جزءً 

  .المشتراةللشركة  يدحدقابلة للتالموجودات الصافي  منالتناسبية الحصة ب

 مشتراةأية حصة مساھمة . خطوات منفصلةكعلى مراحل  يتم تحقيقھاالتي  يتم احتساب األعمال المجمعة
ً عترف بھا الشھرة المعلى ؤثر ال ت إضافيا   .سابقا

  

  

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١٤  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(أساس إعداد البيانات المالية الموحدة   ٣/١

  )تابع( والشھرةالمجمعة األعمال   )ج( 

لم يعاد تقييمھا عند  رئيسيمن العقد التم فصلھا ضمنة التي مية أعمال فإن المشتقات الألالمجموعة  شراءعند 
التدفقات على  جوھريل يعدؤدي إلى تر في شروط العقد بحيث ييما لم ينتج عن تجميع األعمال تغي الشراء

  .بموجب العقد شتراطاتالنقدية والتي لوال ذلك ستكون من اال

إذا كان على المجموعة التزام حالي وكانت التدفقات االقتصادية منه وحصرا محتمل فقط  مقابلب تم االعتراف
ً وكان من الممكن تحديد التقديرات بصورة موثوقيرجأكثر ت  قابلالتعديالت الالحقة في الميتم االعتراف ب. ةحا

  .المحتمل كجزء من الشھرة

  فقدان السيطرة  )د(

معاملة حقوق على أنھا  ،بدون فقدان السيطرة التابعةالشركة في  الملكيةر في حصة يتغيتتم المحاسبة عن ال
 :ستقوم المجموعة باآلتي لسيطرة على الشركة التابعةلالمجموعة  في حالة فقدان. ملكية

 ومطلوبات الشركة التابعة) الشھرة متضمنة(موجودات ال نزع االعتراف عن 
 مسيطرةالغير مة الدفترية ألي من المساھمات القي نزع االعتراف عن 
 لكيةفي حقوق الم، المدرجة راكمة من تحويل العمالت األجنبيةالفروق المتعن  نزع االعتراف 
 المستلم قابللقيمة العادلة للمااالعتراف ب. 
 ظ بهاحتفتم االالقيمة العادلة ألي استثمار ياالعتراف ب. 
 بيان الدخل الموحدأي فائض أو عجز في ب االعتراف. 
  في في المكونات المعترف بھا األم  حصة الشركة تصنيفإعادة ً  /إلى الربح اآلخرشامل ال الدخلسابقا

 .الخسارة أو األرباح المدورة أيھما أنسب

  تحويل العمليات األجنبية  )ھـ(

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، متضمنة الشھرة وتسويات القيمة العادلة الناشئة من 
صروفات يتم تحويل إيرادات وم. نھاية السنة المالية، إلى اللایر القطري بأسعار الصرف السائدة في االستحواذ

  .العمليات األجنبية إلى اللایر القطري بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت

يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر وعرضھا في احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
مملوكة غير رغم ذلك، في الحالة التي تكون فيھا العملية شركة تابعة . ضمن حقوق الملكية) احتياطي التحويل(

عند استبعاد عملية . مسيطرةالغير ھمات بالكامل، عندھا يتم تخصيص حصة تناسبية من فرق التحويل للمسا
أجنبية بحيث يتم فقدان السيطرة أو النفوذ الھام، فإن المبلغ التراكمي في احتياطي التحويل والمتعلق بالعملية 

عند قيام . االستبعاد عندكجزء من الربح أو الخسارة  بيان الدخل الموحداألجنبية تتم إعادة تصنيفه إلى 
 بالسيطرة الالزمةاالحتفاظ تضمن عملية أجنبية مع تابعة تجزء من استثمارھا في شركة المجموعة باستبعاد 

  .فإنه يتم تحويل حصة تناسبية من المبلغ التراكمي إلى المساھمات غير المسيطرة

لي مستحق من أو إلى تسوية بند مافي المستقبل القريب عندما يكون من غير المخطط له أو من غير المحتمل 
، تعتبر أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناشئة من مثل ھذا البند المالي على أنھا تشكل جنبيةعملية أ

جزءا من صافي االستثمار في العملية األجنبية واالعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر وعرضھا في احتياطي 
  .التحويل بحقوق الملكية

استثمارھا في شركة زميلة يتضمن عملية أجنبية واالحتفاظ في نفس عند قيام المجموعة باستبعاد جزء من  
 .الوقت بنفوذ ھام أو سيطرة مشتركة، يعاد تصنيف نسبة ذات صلة بالمبلغ التراكمي إلى بيان الدخل الموحد

 



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١٥  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  :ھي ق.م.ش) كيوتل( قطر التصاالت الموحدة المالية البيانات في والمضمنة للمجموعة الرئيسية التابعة الشركات

 الفعلية المجموعة مساھمة نسبة  

 التسجيل بلد التابعة الشركة اسم
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٠ 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ البحرين  خاص غرض شركة ، القابضة ھولدنجز انفستمنت كيوتل شركة
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ قطر م.م.ذ العالمية لالستثمارات كيوتل شركة
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ قطر م.م.ذ العالمية كيوتل شركة
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ البحرين ) خاص غرض شركة( القابضة آسيا شرق جنوب كيوتل
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ البحرين )خاص غرض شركة( القابضة الغربي الخليج كيوتل
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ سنغافورة ليمتد واي تي بي) آسيا( تيلكوم قطر
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ البحرين خاص غرض شركة – القابضة الدفنة كيوتل
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ البحرين خاص غرض شركة – القابضة الخور كيوتل

ً(الوطنية انترناشونال للملكية الفكرية   ٪١٠٠ ٪١٠٠ كيمان جزر )ليمتد ھولدنجز جلف كيوتلسابقا
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ كيمان جزر ليمتد ھولدنجز غرافة كيوتل
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ كيمان جزر ليمتد آسيا ترايب وي

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ أيالند فيرجن ليمتد جلوري تريد ورلد شركة
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ الفلبين آي اتش جيه – أيه أيه آر جيه مجموعة

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ سنغافورة ) ليمتد إي تي بي كومينكيشنز إندونيسيا( آسيا كيوتل تيلكوم قطر
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  موريشيص )أم إلى سي هأي( ، ليمتد كومينكيشنز إندونيسيا
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ برمودا لمتد فاينانس انترناشونال كيوتل
كيوتل مينا سي دي تي شركةسابقا ( )شركة غرض خاص( انفستكوم مينا كيوتل

 )إنفستكوم
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ البحرين

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ مالطا شركة كيوتل مالطا ھولدنج لمتد
 ٪٥٥ ٪٥٥ عمان سلطنة ")نورس(" م.ع.م.ش لالتصاالت القطرية العمانية الشركة
 ٪٦٠.٠ ٪٦٠.٠ قطر م.م.ذ لينك ستار
 ٪٥٢.٥ ٪٥٢.٥ الكويت )تيلكوم الوطنية( ك.م.ش تيلكوم موبايل الوطنية شركة
 ٪٥٢.٥ ٪٥٢.٥ االمارات م.م.ذ زد اف انترناشونال الوطنية شركة
 ٪٥٢.٥ ٪٥٢.٥ الكويت )فونو( م.م.ذ المتحدة البحر شركة
 ٪٥٢.٥ ٪٥٢.٥ البحرين )خاص غرض شركة( ھولدنج تليكومينكيشنز جلف الوطنية شركة

سابقا شركة الوطنية) (شركة غرض خاص(شركة الوطنية الدولية للملكية الفكرية 
  )ب.م.الدولية للملكية الفكرية ش

  
  %٥٢.٥  %٥٢.٥  البحرين

 ٪٥٢.٥ ٪٥٢.٥ المالديف مالديفز تيلكوم الوطنية الشركة
 ٪٣٤.١ ٪٣٤.١ المالديف   )١( المحدودةشركة وارف تيلكوم انترناشونال بريفيت 

 ٪٤٦.٣ ٪٤٦.٣ الجزائر )١( الجزائر تيلكوم الوطنية الشركة
  %٤٦.٢  %٤٦.٢  تركيا  )١( شركة غوني لالتصاالت  أيه إس
  -  %٥٢.٥  مالطا  كاثريج كونسورتيوم المحدودة

  -  %٥٢.٥  مالطا  شركة كيوتل تونس القابضة المحدودة
  -  %٣٩.٤  تونس  تونيسيانا إس إيه

  -  %٣٦.٨  تونس  شبكة تونس إس إيه
  %٢٩.٢  %٢٩.٢  السعودية  )١(شركة االتصاالت العامة المحدودة 

 ٪٢٥.٤ ٪٢٥.٤ فلسطين )١( النقال للھاتف الفلسطينية الوطنية االتصاالت شركة
 ٪٦١.٢ ٪٦١.٢ كيمان جزر )٢) (“ريوود“( أنكوربوريشن ريوود
 ٪٦١.٢ ٪٦١.٢ العراق )٢) (“الرواد“( المحدودة العامة للخدمات الرواد
 ٪٣٠.٠ ٪٣٠.٠ العراق ) ٢) (“العراق سيل آسيا“( لالتصاالت سيل آسيا
 ٪٨٦.١ ٪٨٦.١ كيمان جزر  ليمتد ترايب وي
 ٪٨٦.١ ٪٨٦.١ األردن األردن – ليمتد ترايب وي
 ٪٨٦.١ ٪٨٦.١ باكستان  ليمتد باكستان ترايب وي
 ٪٦٥ ٪٦٥ إندونيسيا ) اندوسات( كي بي تي ، أندوسات تي بي

 ٪٦٥ ٪٦٥ ھولندا ) بي اف أي( في بي ، كومباني فاينانس أندوسات
 ٪٦٥ ٪٦٥ ھولندا )بي اف أي أي( في بي كومباني، فاينانس أنترناشونال أندوسات
 ٪٦٥ ٪٦٥ سنغافورة ) بي اس أي( ليمتد إي تي بي سنغابور أندوسات

 ٪٦٤.٩ ٪٦٤.٩ اندونيسيا  ، ميديا ميجا أندوسات تي بي
 ٪٤٧.٢ ٪٤٧.٢ اندونيسيا )٣( ، تيلكومينكاسي ميترا استارون تي بي
 ٪٤٧ ٪٤٧ اندونيسيا )٣( ، لينتاسارتا أبليكانوسا تي بي
 ٪٢٥.٩ ٪٢٥.٩ اندونيسيا )٣( الكترونيسي بيمباياران ارتاجاسا تي بي

  ٪٦٥  ٪٦٥  ھولندا  اندوسات باالبا بي في
  ٪٦٥  ٪٦٥  ھولندا  بي فياندوسات ميذتاري 

  ٪٣٢.٩  ٪٣٢.٩  اندونيسيا  )٣( بي تي لينتاس ميديا داناوا
  -  %٦٤.٩  اندونيسيا  )آي في إم(بي تي إنترأكتيف فيجن ميديا 



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١٦  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(أساس إعداد البيانات المالية الموحدة   ٣/١

  :إيضاحات

 من% ٥١ألكثر من  تيلكوم الوطنية حيازة بموجب تيلكوم، الوطنية خالل من مباشرة،ال غير سلطةال للمجموعة )١(
 انترناشونال تيلكوم وارف شركةل والتشغيلية المالية السياسات في لتحكمفي ا الشركات، ھذه في التصويت حقوق
تونيسيانا إس شركة  و أيه إس ركة غوني لالتصاالتشو الجزائر تيلكوم الوطنيةوالشركات  المحدودة بريفيت

 الفلسطينية الوطنية االتصاالت وشركة المحدودة العامة االتصاالت وشركة شركة شبكة تونس إس إيه و إيه
 .للمجموعة تابعة شركات الشركات ھذه اعتبرت فقد وبالتالي النقال للھاتف

 كيمان جزر في مسجلة خاص رضلغ مؤسسة وھي) “ريوود“( كوربوريشن ريوود بتأسيس المجموعة قامت )٢(
 الرواد شركة بإنشاء ريوود وقامت. العراق في استثمارية بأنشطة للقيام التصويت حقوق من ٪٦١.٢ بنسبة

 من ٪٤٩ شراء غرضب وذلك بالكامل ومملوكة تابعة كشركة العراق في) “الرواد“( المحدودة العامة للخدمات
ً  أسست شركة وھي العراق م.م.ذ لالتصاالت سيل آسيا شركة في التصويت حقوق  لتوفير صيرخت ولديھا حديثا
 العراق سيل آسيا لشركة والتشغيلية المالية السياسات في لتحكما سلطة للمجموعة. العراق في تصاالتالا خدمات
 العراق سيل آسيا وشركة الرواد وشركة ريوود شركة بين فيھا الدخول تم والتي المساھمين اتفاقيات بموجب
 العراق سيل آسيا اعتبرت فقد وبالتالي ، ريوود خالل من اإلدارة مجلس أعضاء من) ٧ من ٤( األغلبية لتعيين
 .للمجموعة تابعة شركة

 اندوسات تي بي حيازة بموجب كيه، بي تي اندوسات تي بي شركة خالل من مباشرة غير سلطة للمجموعة )٣(
 والتشغيلية المالية السياسات في تحكملل الشركات ھذه فيأو السيطرة  التصويت حقوق من ٪٥١ من كثـرأل

 وبي"). لينتاسارت(" لينتاسارتا ابليكانوسا تي بيو) "SMT(" تيلكومنيكاسي ميترا ستارون تي بي: للشركات
 عتبرتفقد ا وبالتالي) "LMD"(وبي تي لينتاس ميديا داناوا ) "APE(" اليكترونيس بيمباياران ارتاجاسا تي
  .للمجموعة تابعة شركات الشركات ھذه

  التوحيد عند المستبعدة المعامالت  )و(

 ناتجة محققة غيروأية إيرادات ومصروفات  المجموعة، شركات بين المالية والمعامالت األرصدة استبعاد يتم
المكاسب غير المحققة الناتجة من  .الموحدة المالية البيانات إعداد عند المجموعة شركات بين المعامالت من

في مقابل يتم استبعادھا التعامالت مع الشركات المستثمر فيھا التي تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية 
يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة . االستثمار إلى حد مساھمة المجموعة في الشركة المستثمر فيھا

  .وجود دليل لالنخفاض في القيمة عدم في حالةكن فقط المكاسب غير المحققة ول

  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٣/٢

البيانات المالية للسنة  البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد إعدادفي  المتبعةالمحاسبية  السياساتإن 
والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي يسري مفعولھا ابتداء  ، فيما عدا المعايير الدولية للتقارير الماليةالسابقة

  :والتي تعتبر ذات صلة بالمجموعة ٢٠١١يناير  ١من 

  المحتوى    التفسير / المعيار

  افصاحات األطراف ذات العالقة    )منقح( ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
  الحقوق تصنيف إصدار أسھم    )معدل( ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

لحد األدنى من اشتراطات مقدما لمدفوعات ال    )معدل( ١٤تفسير لجنة التقارير المالية الدولية رقم 
  التمويل

  إطفاء المطلوبات المالية مع حقوق الملكية    )معدل( ١٩تفسير لجنة التقارير المالية الدولية رقم 
  ٢٠١٠أصدرت في مايو     )٢٠١٠(التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية 

      
  

  

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١٧  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٣/٢

  "إفصاحات األطراف ذات العالقة"، )المنقح( ٢٤معيار المحاسبة الدولي   )أ( 

تعريف الطرف ذي العالقة ويلغي يوضح ھذا المعيار المنقح ويبسط . ٢٠٠٩تم إصدار ھذا المعيار في نوفمبر 
االشتراط الخاص بقيام الشركات ذات العالقة بالحكومة باإلفصاح عن تفاصيل جميع المعامالت مع الحكومة 

اإلفصاح المتعلق أي أثر كبير على  المعيار المنقحتطبيق ھذا لم يكن ل .والشركات األخرى ذات الصلة بالحكومة
  .مجموعةياألطراف ذات الصلة لل

  تصنيف إصدار أسھم الحقوق :)معدلال( ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم   )ب(

للسماح ، األدوات المالية، العرض: ٣٢قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ،أية عملةبعدد محدد من أدوات أسھم الشركة نفسھا مقابل مبلغ محدد  لتملكبالحقوق أو الخيارات أو الضمانات 

حقوق ملكية بشرط أن تقوم الشركة بمنح الحقوق أو الخيارات أو الضمانات بالتناسب  اةيجب تصنيفه على أنه أد
ھذا  تطبيقلم يكن ل. مصنفة كمشتقات مالية الغير لجميع مالكيھا الحاليين من نفس فئة أدوات حقوق ملكيتھا

  .أي أثر كبير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة ٣٢لمعيارالدولي رقم ل التعديل

  لحد األدنى من اشتراطات التمويلل امقدممدفوعات ال): معدل( ١٤تفسير لجنة التقارير المالية الدولية رقم   )ج(

النتائج غير المرغوب فيھا الناتجة من معامالت  ١٤يزيل التعديل على تفسير لجنة التقارير المالية الدولية رقم 
االعتراف بالمدفوعات مقدما ينتج عن التعديل . المدفوعات مقدما عندما يكون ھناك اشتراط حد أدنى من التمويل

بأثر تطبيق التعديل وفقا لما ھو مشترط تم .  كموجود بدال عن كونھا مصروف الظروفللمساھمات في بعض 
  .ليس له أي أثر كبير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة ١٤التفسير رقم تطبيق ھذا . رجعي

  إطفاء المطلوبات المالية مع حقوق الملكية: )معدل( ١٩تفسير لجنة التقارير المالية الدولية رقم   )د(

على الشركة أن تقيس . المدين عن معاملة مبادلة دين بحقوق ملكيةالمواضيع المتعلقة بمحاسبة  يعالج التفسير
ملكية المصدرة لدائن بغرض إطفاء جميع أو جزء من المطلوب المالي بالقيمة العادلة ألدوات الأدوات حقوق 

حقوق الملكية ما لم يكن باإلمكان قياس القيمة العادلة بصورة موثوق بھا ففي ھذه الحالة يجب قياس أدوات 
دوات حقوق الملكية عند إطفاء مبدئيا يتم قياس أ. حقوق الملكية لتعكس القيمة العادلة للمطلوب المالي المطفأ

أو (مطلوب المالي لليجب االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية ). أو جزء من المطلوب المالي(المطلوب المالي 
 .المطفأ ومبلغ القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية المصدرة في الربح أو الخسارة )جزء من المطلوب الماليال

  .ليس له أي أثر على البيانات المالية الموحدة للمجموعة ١٩التفسير رقم تطبيق ھذا 

  )٢٠١٠(التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية )     ھـ(

على عدد من التعديالت على  ٢٠١٠احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في 
. المعايير الدولية للتقارير المالية التي يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية أنھا غير عاجلة ولكنھا ضرورية

عديالت ينتج عنھا تغييرات محاسبية ألغراض تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على ت
من المعايير الدولية  ببعضالعرض واالعتراف والقياس إضافة إلى تعديالت اصطالحية وتحريرية متعلقة 

  .نتيجة لھذه التعديالتللمجموعة تغييرات ھامة على السياسات المحاسبية ليست ھناك . للتقارير المالية

  

  

  

  

  

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١٨  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  سارية المفعول والغيرالمصدرة مجلس المعايير المحاسبة الدولي تفسيرات معايير و  ٣/٣

التي للفترات المستقبلية  ذات صلة بالمجموعةيتوقع أن تكون أصدرت المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية و
  :٢٠١٢يناير  ١تبدأ في أو بعد 

  تاريخ السريان  المحتوى  التفسير/ المعيار 
      

  ٢٠١٢يوليو  ١  عرض بنود الدخل الشامل اآلخر )معدل(١معيار المحاسبة الدولي رقم
  ٢٠١٣يناير  ١  منافع الموظفين   ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم 
   ٢٠١٣يناير  ١  االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ٢٠١٢يوليو  ١  التنازل عن الموجودات المالية : اإلفصاحات  )معدل( ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٥يناير  ١  األدوات المالية   ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

  ٢٠١٣يناير  ١  ةصلالموحدة والبيانات المالية المنفالبيانات المالية 

  ٢٠١٣يناير  ١  الترتيبات المشتركة  ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٣يناير  ١  اإلفصاح عن المساھمات في الشركات األخرى  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٣يناير  ١  القيمة العادلة قياس  ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

      
  عرض بنود الدخل الشامل اآلخر): معدل( ١معيار المحاسبة الدولي رقم   )أ(

قيام الشركة بالعرض المنفصل لبنود الدخل الشامل اآلخر  ١معيار المحاسبة الدولي رقم تتطلب التعديالت على 
التي ستتم إعادة تصنيفھا للربح أو الخسارة في المستقبل في حالة الوفاء ببعض الشروط وذلك بمعزل عن تلك 

صبح التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ ي. التي لن يتم تصنيفھا على اإلطالق بالربح أو الخسارة
ليس لتطبيق ھذا التعديل أثر ھام على البيانات المالية . خيار تطبيقه مبكراتوفر مع  ٢٠١٢يوليو  ١أو بعد في 

  . للمجموعة

  منافع الموظفين: )٢٠١١( ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم   )ب(

  :المعدل االشتراطات التالية ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم يتضمن 

  االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر وسيؤدي ھذا التغيير إلى إزالة االعتراف بالمكاسب والخسائر
المنافع المحدد وفي  اتطريقة الممر ويزيل مقدرة الشركات على االعتراف بجميع التغييرات في التزام

ة في الربح أو الخسارة وھو األمر الذي يسمح به حاليا بموجب معيار المحاسبة طخطمموجودات الال
  ، و١٩رقم الدولي 

  المعترف بھا في الربح أو الخسارة استنادا إلى  المخططةموجودات اليتم احتساب العائدات المتوقعة من
  المنفعة المحددة  اتالتزامالمعدل المستخدم لخصم 

مع السماح بتطبيقه  ٢٠١٣يناير  ١يصبح المعيار المعدل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .مبكرا

  االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة: )٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم   )ج(

معيار  تم تعديل). ٢٠٠٨( ٢٨يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 
  :ليتضمن) ٢٠١١( ٢٨المحاسبة الدولي رقم 

  على االستثمارات، أو حصة من االستثمارات، في شركة  ٥تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
  زميلة أو مشروع مشترك التي تلبي المعيار لتصبح مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع، و

 ارا في عند توقف النفوذ الھام أو السيطرة المشتركة، حتى ولو أصبح االستثمار في شركة زميلة استثم
  .مشروع مشترك أو العكس، ال تقوم الشركة بإعادة قياس المساھمة المحتفظ بھا

. ويتم تطبيقه بأثر رجعي ٢٠١٣يناير  ١يصبح المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .تفي نفس الوقالكاملة بتطبيق المعيار مبكرا بشرط تبني المجموعة لمعايير التوحيد  حميس



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

١٩  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(سارية المفعول  غيرالمصدرة مجلس المعايير المحاسبة الدولي تفسيرات معايير و  ٣/٣

  التنازل عن الموجودات المالية : اإلفصاحات) معدل( ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )د(

التنازل عن  داشتراطات إفصاح جديدة عن ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تدخل التعديالت على 
يتم نزع االعتراف عنھا بأكملھا  الالموجودات المالية متضمنة اإلفصاحات عن الموجودات المالية التي 

تصبح . يھاوالموجودات المالية التي يتم نزع االعتراف عنھا بأكملھا ولكن تحتفظ الشركة بمشاركة مستمرة ف
ولكنه ال يطلب من الشركات  ٢٠١١ يوليو ١المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةساريالتعديالت 

  .راللمعي مبكرالتطبيق الب حميس. لتعديالتبداية تطبيق اتقديم اإلفصاحات عن أية فترات تبدأ في أو بعد 

  األدوات المالية : ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )ھـ(

  ٢٠٠٩المعيار الصادر في نوفمبر 

ھو أول معيار يتم إصداره كجزء من مشروع " األدوات المالية) "٢٠٠٩( ٩معيار التقارير المالية الدولية رقم 
تقارير معيار اليحتفظ ". والقياس االعتراف: األدوات المالية" ٣٩شامل الستبدال معيار المحاسبة الدولية رقم 

: فئتين أساسيتين لقياس الموجودات الماليةويبسط نموذج القياس المزدوج وھو ينشئ  ٩ الدولية رقمالمالية 
يعتمد أساس التصنيف على نمط األعمال لدى الشركة وخصائص التدفقات النقدية . التكلفة المطفأة والقيمة العادلة

القيمة انخفاض بخصوص  ٣٩يستمر تطبيق إرشادات معيار المحاسبة الدولية رقم . يالتعاقدية للموجود المال
  .المطلوبات المالية ٢٠٠٩ال يعالج المعيار الصادر في . التحوطمحاسبة و

  ٢٠١٠المعيار الصادر في أكتوبر 

الموجودات يضيف ھذا المعيار اشتراطات تتعلق بتصنيف وقياس المطلوبات المالية ونزع االعتراف عن 
لواردة في كما يتضمن المعيار أيضا الفقرات ا. ٢٠٠٩والمطلوبات المالية إلى النسخة الصادرة في نوفمبر 

المشتقات المضمنة في  التي تتعامل مع كيفية قياس القيمة العادلة والمحاسبة عن ٣٩رقم  معيار المحاسبة الدولي
من لجنة تفسير  ٩إضافة إلى اشتراطات التفسير رقم  ،عتبر أصال ماليابنود ال يحتوي على العقد والذي ي

  ".إعادة تقييم المشتقات المضمنة" الدولية للتقارير الماليةمعايير ال

إال أنه يسمح  ٢٠١٣يناير  ١إلزاميا بدءا من  ٩رقم  معيار التقارير المالية الدوليفيه تبني  يكونفي الوقت الذي 
في حالة تبني الشركة للمعيار لفترات التقارير التي  تصنيفبقة إلى إعادة ال تحتاج الفترات السا. بتطبيقه مبكرا

أن يؤجل تاريخ  ٢٠١١في اجتماعه في نوفمبر الدولية قرر مجلس معايير المحاسبة . ٢٠١٢يناير  ١تبدأ قبل 
  .٢٠١٥يناير  ١التطبيق اإللزامي مؤقتا إلى 

البيانات : ٢٧رقم  البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي :١٠ رقم المعيار الدولي للتقارير المالية  )و( 
  )٢٠١١(المالية المنفصلة 

منھجا جديدا لتحديد أي من الشركات المستثمر فيھا يجب توحيدھا  ١٠ رقم يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية
يسيطر المستثمر على الشركة . ويقدم نموذجا واحدا ليتم تطبيقه في تحليل السيطرة لكافة الشركات المستثمر فيھا

الشركة أو  أو له حقوق في العوائد المتغيرة من ارتباطه مع تلكعرضا للمخاطر التي يستثمر فيھا في حال كان م
بين السلطة  رابطلديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطته على تلك الشركة وأن يكون ھناك 

  .تتم إعادة تقييم السيطرة عند تغير الوقائع والظروف. والعوائد

تفسير لجنة أو ) ٢٠٠٨( ٢٧ رقم محل معيار المحاسبة الدولي ١٠ رقم يحل المعيار الدولي للتقارير المالية
يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في . غرض خاصالمنشأة لكات شرال: ١٢ رقم التفاسير القائمة

. يسمح بالتبني المبكر بشرط أن يتم تبني مجموعة معايير التوحيد كاملة في نفس الوقت. ٢٠١٣يناير  ١أو بعد 
تفسير لجنة التفاسير / ٢٧ رقم رة بين معيار المحاسبة الدولييطبق المعيار بأثر رجعي عندما تتغير نتيجة السيط

محل ) ٢٠١١( ٢٧ رقم معيار المحاسبة الدولييحل . ١٠ رقم والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٢ رقم القائمة
اشتراطات المحاسبة رحيل بت ٢٧ رقم يقوم معيار المحاسبة الدولي). ٢٠٠٨( ٢٧ رقم معيار المحاسبة الدولي

  .فصاحات الحالية للبيانات المالية المنفصلة مع بعض التوضيحات البسيطةواإل

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٢٠  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(سارية المفعول  الغيرالمصدرة مجلس المعايير المحاسبة الدولي تفسيرات معايير و  ٣/٣

  المشتركةترتيبات ال :١١ رقم المعيار الدولي للتقارير المالية  )ز(

). كما ھو الحال اآلن(ھذا المعيار على حقوق والتزامات الترتيبات المشتركة عوضا عن الشكل القانوني  يركز
يضع المعيار تمييزا بين الترتيبات المشتركة على أنھا عمليات مشتركة ومشاريع مشتركة ويشترط على الدوام 

تي يطلق عليھا اآلن مشاريع مشتركة، حيث طريقة حقوق الملكية للكيانات التي تتم السيطرة المشتركة عليھا وال
  .تم تجريدھا من حرية االختيار ما بين استخدام طريقة حقوق الملكية أو التوحيد التناسبي

و تفسير لجنة التفاسير القائمة  ٣١محل معيار المحاسبة الدولي رقم  ١١يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. المساھمات غير المالية من قبل أصحاب المشروع -يطرة المشتركة عليھا الكيانات التي تتم الس: ١٣رقم 

يسمح بالتبني المبكر بشرط أن يتم . ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .تبني مجموعة معايير التوحيد كاملة في نفس الوقت

  اإلفصاح عن المساھمات في كيانات أخرى : ١٢ رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية  )ح(

على اشتراطات اإلفصاح بالنسبة للشركات التي لديھا مساھمات  ١٢الدولي للتقارير المالية رقم يحتوي المعيار 
أو / وشركات زميلة و) مثل العمليات المشتركة والمشاريع المشتركة(في شركات تابعة وترتيبات مشتركة 

كيانات منظمة غير موحدة، بھدف تقديم معلومات لتمكين المستخدمين من تقييم طبيعة والمخاطر المصاحبة 
ة في كيانات أخرى وآثار تلك المساھمات على المركز المالي للكيان وأدائه المالي وتدفقاته لمساھمة الشرك

  . النقدية

بشرط للمعيار يسمح بالتبني المبكر . ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
الكيانات لتقديم المعلومات المطلوبة بموجب تشجع . أن يتم تبني مجموعة معايير التوحيد كاملة في نفس الوقت

 ١٢بتطبيق المعيار  الشركةقبل تاريخ نفاذه لكن ھذا التبني المبكر ال يلزم  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .بكامله أو معايير التوحيد األخرى الجديدة

  قياس القيمة العادلة :١٣رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية  )ط(

محل التوجيه الخاص بقياس القيمة العادلة الذي تحتوي عليه  ١٣الدولي للتقارير المالية رقم يحل ھذا المعيار 
يعرف ھذا . مصدر فردي لتوجيه قياس القيمة العادلة وتكوينالمعايير الدولية للتقارير المالية بصورة فردية 

. دلة ويورد اشتراطات اإلفصاح لقياسات القيمة العادلةالمعيار القيمة العادلة ويضع إطار عمل لقياس القيمة العا
يوضح المعيار كيفية قياس القيمة العادلة عند طلب ذلك أو السماح به بموجب معايير أخرى من المعايير الدولية 

ال بالقيمة العادلة كما أنه  المطلوباتال يدخل ھذا المعيار اشتراطات جديدة لقياس األصول أو . للتقارير المالية
  .يزيل االستثناءات التي يمكن إجراؤھا لقياسات القيمة العادلة الموجودة حاليا في بعض المعايير

  .مع وجود خيار بتبنيه مبكرا ٢٠١٣يناير  ١يصبح المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

لم تتبنى . يت تبنيھا من جانب المجموعةتدرس المجموعة تأثيرات المعايير أعاله واألثر على المجموعة وتوق
  .٢٠١١المجموعة أي معيار جديد أو معدل أو تفسيرات خالل سنة 

 الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  اإليرادات

 بعد المعدات ومبيعات االتصال خدمات مقابل المستحق أو المستلم للمبلغ العادلة القيمة اإليرادات تمثل
ً  يكون عندما المعدات وبيع الخدمات من اإليرادات تدرج. المبيعات وضريبة الخصومات  إلى تتدفق بأن مرجحا
 المصاحبة لھا والتكاليف اإليرادات مبلغ قياس يمكن وأنه بالمعاملة المتعلقة االقتصادية المنافع المجموعة
  .ابھ موثوق بصورة

ً  إيراداتھا على المجموعة تحصل  الشبكة، إلى دخول رسومالتي تشتمل على  االتصاالت خدمات تقديم من أساسا
 التحتية، ياتوالبن البيانات خدمات تقديم الشبكات،ين ب الربط رسوم الرسائل، تبادل الھواء، على الوقت استخدام
  .والخدمات األخرى ذات العالقة المعدات ومبيعات الربط، ورسوم



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٢١  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  :كما يلي الھامةاإليرادات  عناصر على المطبقة اإليرادات لتحقيق الخاصة المعايير إن

  :خدماتال تقديم إيرادات

 يعترف بھا المتعاقدين العمالء قبل من الرسائل وتبادل الوقت على الھواء واستخدام الشبكة دخول رسوم إيرادات
 قدمت التي الخدمات من والناتجة فواتير لھا تصدر ال التي اإليرادات وتسجل الخدمات، توفير عند كإيرادات

  .مستقبلية فترات في تقدم سوف التي الخدمات من المكتسبة غير اإليرادات تأجيل ويتم فترة كل نھاية في فعالً 

 يتم االعتراف .تكتسب عندما للفصل القابلة الخدمات ووصل تركيب عن تنشأ التي اإليراداتيتم االعتراف ب
  .الخدمات تقديم عند كإيراد االشتراك رسومب

  :االتصاالت تداخل من إيرادات

 على والدولية المحلية االتصاالت مؤسسات مع الشبكة عبر االتصاالت تداخل من اإليراداتب االعتراف يتم
  .االتصاالت لحركة المسجلة الفعلية الدقائق أساس

  :الدفعمسبقة  البطاقات مبيعات

ً  المدفوعة البطاقات مبيعاتاالعتراف ب يتم . المباعة للبطاقات الفعلي االستعمال أساس على كإيرادات مسبقا
 المتعلقة المؤجلة اإليرادات. مؤجلة كإيرادات المستعملة غير المدفوعة بالبطاقات المتعلقة المبيعات تحتسب

 مع التعاقد انتھاء عند أو العميل قبل من استعمالھا يتم عندما كإيرادات يعترف بھا المستعملة غير بالبطاقات
  . العميل

  :المعدات مبيعات

 بملكية المتعلقة الھامة والمنافع المخاطر تتحول عندما األخرى والمعدات الملحقة األجھزة مبيعاتب االعتراف يتم
  .ويقبلھا العميل إلى المعدات تسلم عندما العادة في ذلك ويتم المشتري إلى البضاعة

  العمالء والءبرنامج 

استنادا إلى استخدام المنتجات ") نقاط("لدى المجموعة برنامج لوالء العمالء بحيث يتم منح العمالء أرصدة 
يتم تخصيص القيمة . العمالء في الحق في استرداد النقاط التراكمية من خالل وسائل معينة والخدمات يخول بھا

يتم . العادلة للمقابل المستلم أو المستحق فيما يتعلق بالمبيعات المبدئية بين النقاط والمكونات األخرى للمبيعات
دادھا بالخصم لمنتجات المجموعة أو تقدير المبلغ المخصص للنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في استر

القيمة العادلة للحق في االسترداد يتم تقديرھا استنادا إلى . أخرىللخدمات والمنتجات المقدمة من جانب أطراف 
يتم تأجيل المبلغ المخصص للنقاط وإدراجه . مبلغ الخصم وتسويتھا لتأخذ في االعتبار معدل الخسارة المتوقع

عدد النقاط التي تم لى عالمعترف به في مثل تلك الظروف  اإليراديستند مبلغ . المؤجلة اإليراداتضمن 
المؤجلة إلى  اإليراداتيتم اإلفراج عن . استردادھا نسبيا إلى إجمالي النقاط التي يتوقع أن يتم استردادھا

  .اإليرادات عندما يصبح من غير المحتمل استرداد النقاط

  اإليجارات

جميع المخاطر  جوھرياتحويل اليتم تصنيف اإليجارات على أنھا إيجارات تمويلية متى أدت بنود اإليجار إلى 
  .يتم تصنيف جميع اإليجارات األخرى كإيجارات تشغيلية. والعوائد الخاصة بالملكية إلى المستأجر

  المجموعة كمؤجر

م مدينة بمبلغ صافي استثمار المجموعة في يتم تسجيل الحسابات المستحقة من اإليجارات التمويلية كذم
في يتم تخصيص إيراد اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية لتظھر معدل عائد دوري ثابت . اإليجارات

  . صافي استثمارات المجموعة القائمة فيما يتعلق باإليجارات

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٢٢  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(  الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  )تابع(اإليجارات 

األرضية والبحرية بطريقة القسط الثابت على مدى  يتم االعتراف باإليرادات من بيع سعة البث من الكيبالت
. يتم االعتراف بإيراد اإليجار من اإليجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. فترة العقد

تتم إضافة التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة في التفاوض على وتدبير اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية 
  .للموجود المؤجر ويتم االعتراف بھا بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

  المجموعة كمستأجر

يتم تحميل اإليجارات المستحقة الدفع عن اإليجارات التشغيلية على بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت 
والمستحقة كحافز للدخول في إيجار تشغيلي كما يتم أيضا توزيع المنافع المستلمة . على مدى فترة اإليجار

  .بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

  األخرى اإليرادات

 ومبيعات االتصاالت خدمات تقديم بند خارج نشطةنتيجة أل لمجموعةا تجنيھا إيرادات األخرى اإليرادات تمثل
  :كما يلي األخرى لإليرادات الرئيسية البنود. المعدات

  :الفوائد إيرادات

  .فعليال معدل الفائدة طريقة باستخدام االستحقاقمبدأ  أساس على الفوائد إيراداتب االعتراف يتم

  :اإليجارات إيرادات

  .زمنيالتناسب ال أساس على اإليجارات إيرادات احتساب يتم

  :الموزعة األرباح إيرادات

  .التوزيعاتتلك  استالمالحق في  نشوء عند الموزعة األرباح إيراداتب االعتراف يتم

  الضرائب

 تمثل. جنبيةاأل دولعدد من ال في الدخل بائضرل المشتركة والمشاريع التابعة الشركات بعض تخضع
ً  الدفع المستحقة الضرائب إجمالي الدخل ضريبة روفاتمص   .المؤجلة والضرائب حاليا

  الحالية الدخل ضريبة

 استرداده المتوقع بالمبلغ السابقة والسنوات الحالية للسنة الحالية الدخل ضريبة ومطلوبات موجودات قياس يتم
  .لھا دفعه أو الضريبية السلطاتمن 

المطبقة أو التي من المحتمل أن  الضريبية عدالتالم باستخدام الحالية لضريبةتجاه ا المجموعة مطلوبات حتسبت
  .المالية السنة نھاية في بشكل كبيرتطبق 

  المؤجلة الدخل ضريبة

 السنة نھاية في كما المؤقتة الفروق على المطلوبات طريقة باستخدام المؤجلة الدخل ضريبة مخصص يحتسب
  .المالية التقارير ألغراض الدفترية ھاوقيم الضريبية القواعد ومطلوبات موجودات بين المالية

  :باستثناء للضريبة، الخاضعة المؤقتة الفروق لكافة مؤجلة ضريبة مطلوبات إدراج يتم

 في مطلوبات أو موجودات أي أو لشھرة المبدئي االعتراف من مؤجلة ةضريب مطلوب نشأي عندما 
 أو الربح على أو المحاسبي الربح على المعاملة تاريخ في تؤثر والمجمعة  أعمال تعتبر ال معاملة
 ، وللضريبة الخاضعة الخسارة



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٢٣  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(  الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  )تابع( الضرائب

 زميلة وشركات تابعة شركات في ستثماراتصاحبة الالم للضريبة الخاضعة المؤقتة للفروق بالنسبة 
 من ويكون المؤقتة الفروق عكس توقيت على السيطرة يمكن عندما مشتركة، مشاريع في والحصص
  .المنظور المستقبل في المؤقتة الفروقال تنعكس أ المحتمل

والرصيد  ،لالقتطاع القابلة المؤقتة الفروق لجميع بالنسبة مؤجلةال دخلال ضريبة موجوداتب يتم االعتراف
 حتملصبح من المي الذي بالقدر ،غلةالمستوالخسائر الضريبية غير  ةالمستخدم غير ةيالضريب األرباح المرحل

ترحيل و لالقتطاع القابلة المؤقتة الفروق مقابلھافي  تستخدم أن يمكن للضريبة خاضعة أرباح تتوفر أنمعه 
  :باستثناء ،غلةالمست غير الضريبية والخسائر المستخدمة غير الضريبية األرباح

 االعتراف من لالقتطاع القابل المؤقت بالفرق المتعلقة المؤجلة الدخل ضريبة موجودات تنشأ عندما 
 على المعاملة تاريخ في تؤثر والمجمعة  أعمالبمثابة  تعتبر ال معاملة في مطلوب أو لموجود المبدئي
 .للضريبة الخاضعة الخسائرو األرباح على أو ةالمحاسبيأو الخسارة  الربح

 زميلة وشركات تابعة شركات في ستثماراتصاحبة الالم لالقتطاعقابلة ال المؤقتة للفروق بالنسبة 
 أن يحتمل الذي بالقدر فقط مؤجلةال ضريبةال موجوداتب يتم االعتراف مشتركة، مشاريع في مساھماتو

 تستخدم أن يمكن للضريبة خاضعة أرباح تتوفر وأن المنظور المستقبل في المؤقتة الفروق فيه تنعكس
 .الفروق المؤقتةفي مقابلھا 

 ال الذي الحد إلى وتخفض مالية سنة كل نھاية في المؤجلة الدخل ضريبة لموجودات الدفترية القيمة مراجعة تتم
 الدخل ضريبة موجودات من جزء أو كل باستخدام تسمح كافيةخاضعة للضريبة  أرباحفيه  تتوفر أنحتمل ي

 الذي بالقدر وتدرج المدرجة غير المؤجلة الدخل ضريبة موجودات تقييم يعاد مالية سنة كل نھاية في. المؤجلة
  .المؤجلة الدخل ضريبة موجودات باسترداد يسمح مستقبالً  للضريبة خاضعة أرباح به تتوفر أن محتمالً  يصبح

 التي السنة في تطبق أن يتوقع التي الضريبية بالمعدالت المؤجلة الدخل ضريبة ومطلوبات موجودات قياس يتم
 أو المطبقة) الضريبية والقوانين( الضريبية المعدالت على بناء المطلوبات، فيھا تسدد أو الموجودات فيھا تتحقق
  .الماليةسنة ال نھاية في كما سيتم تطبيقھا التي

 وليس لكيةالم حقوق في إدراجھا يتم لكيةالم حقوق في مباشرة تدرج التي بالبنود المتعلقة المؤجلة الدخل ضريبة
  .الموحد الدخل بيان في

 حقال وجودفي حالة  المؤجلة، الدخل ضريبة ومطلوبات المؤجلة الدخل ضريبة لموجودات مقاصة إجراء يتم
 الدخل ضريبة وأن حالية ضريبة مطلوبات مقابل حالية ضريبة موجودات لتسوية المفعول ساريال قانونيال

  .الضريبية السلطة وبنفس للضريبة الخاضعة المؤسسة بنفس تتعلق المؤجلة

  والمعدات واآلالت العقارات

  االعتراف والقياس

 القيمة في نخفاضخسائر االوالمتراكم  الكھاإل خصم بعد بالتكلفة، والمعدات واآلالت العقارات اسقي يتم
  . انخفاض في القيمة ت قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أييتم تسجيل الموجودا. المتراكمة

 المنتجةتتضمن تكاليف الموجودات . امتالك األصلتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة إلى 
  :داخليا ما يلي

 والعمالة المباشرةة المواد تكلف  

  لغرض المنشود منھالأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الموجودات في حالة عمل  

  عندما يكون لدى المجموعة التزام بإزالة الموجود أو إعادة الموقع إلى حالته السابقة يتم إجراء تقدير
  تلك المواد إلى وضعه السابق لتكاليف تفكيك وإزالة المواد وإعادة الموقع الذي تتواجد به

 تكاليف االقتراض المرسملة  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٢٤  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(  الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  )تابع( والمعدات واآلالت العقارات

التدفق النقدي  كما تتضمن التكلفة أيضا التحويالت من حقوق الملكية ألي مكسب أو خسارة ناتجة من تحوطات
مشتريات البرمجيات التي تكون تتم رسملة . المؤھلة لمشتريات العقارات واآلالت والمعدات بالعمالت األجنبية

  . المعدات عملمن  جزًء مكمال

 منفصلة بصورة المحتسبة والمعدات واآلالت العقاراتحد مكونات أ الستبدال المتكبدة روفاتالمصتتم رسملة 
 زيادة إلى تؤدي عندما فقط الالحقة األخرىروفات المص ترسمل. ستبدلمال للجزء الدفترية القيمة وتشطب
 األخرى المصروفات جميعب االعتراف يتم. والمعدات واآلالت العقارات من المستقبلية االقتصادية المنافع

  .الموحد الدخل بيان فيالمتكبدة 

  اإلھالك

على أساس القسط الثابت في الربح أو الخسارة على  والمعدات واآلالت العقاراتبنود  على ھالكاإل يحتسب
 اإليجاريتم إھالك الموجودات المؤجرة على مدى مدة . من البنود عنصرالمقدرة لكل  اإلنتاجية األعمارمدى 

وأعمارھا اإلنتاجية المقدرة أيھما أقصر ما لم يكن ھناك تأكيد على نحو معقول على أن المجموعة ستحصل 
  .ال يتم إھالك األرض. كية في نھاية فترة اإليجارعلى المل

فيما  -أو  فيه وتصبح فيه جاھزة لالستخدامالذي يتم تركيبھا  تاريخالمن اعتبارا ھذه الموجودات  ھالكإ يحتسب
األعمار . ويصبح جاھزا لالستخدام األصلمن التاريخ الذي يكتمل فيه  -يتعلق بالموجودات المكونة داخليا 

  :التاليعلى النحو  والمعدات واآلالت لعقاراتاإلنتاجية المقدرة ل

  سنة  ٥٠  إيجار تمويلي بموجبحقوق إيجار األرض 
 سنة ٢٠ -  ٥ المباني

 سنة١٥ -  ٥البدالت ومعدات الخطوط
 سنوات٨ -  ١األخرى والمعدات المشتركين أجھزة

      
في  تغيرات أو أحداث وجود عند االنخفاض لتحديد والمعدات واآلالت للعقارات الدفترية القيم تتم مراجعة

 الدفترية القيمة تكون وعندما كھذا مؤشر وجود حالة في. الدفترية القيمة استرداد عدم معھا يحتمل فوظرال
ً  العادلة قيمتھا وھي ،ستردادلالقابلة ال القيمة إلى الموجودات تخفيض يتم ستردادلال القابلة القيمة من أعلى  ناقصا

  .أعلى أيھما االستخدام في حال قيمتھا أو تكاليف البيع

  نزع االعتراف

 منافع أي يتوقع ال عندما أو استبعاده عند والمعدات واآلالت العقارات من بندأي  نزع االعتراف عن يتم
 نزع االعتراف من ناشئة خسائر أو أرباح ةأييتم إدراج . أو استبعاده استخدامه من مستقبلية اقتصادية

  .نزع االعتراف فيھا يتم التي للسنة الموحد الدخل بيان في اتدالموجوب

 إدخال ويتم مالية سنة كل بنھاية االستھالك وطريقة اإلنتاجية وأعمارھا للموجودات المتبقية القيم تتم مراجعة
  .األمر لزم إذا عليھا تعديالت

  تكاليف االقتراض

صبح يأخذ بالضرورة فترة طويلة ليشراء أو إنشاء أو إنتاج موجود بمباشرة  بصورة المتعلقةتكاليف االقتراض 
تكاليف االقتراض . ، تتم رسملتھا كجزء من تكاليف الموجودات المعنيةأو للبيعمنه لالستخدام المستھدف  اجاھز

االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكون تكاليف . عند تكبدھاتدرج كمصاريف األخرى المتكبدة 
  .تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق بالحصول على قروض
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٢٥  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(  الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  المنح الحكومية

يتم االعتراف بالمنح التي . يتم االعتراف بالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غير النقدية بقيمھا االسمية
في بيان الدخل الموحد على أساس منتظم في نفس الفترة التي يتم فيھا  مصاريفتعوض المجموعة عن 

عتراف بھا في بيان الدخل الموحد المنح التي تعوض المجموعة عن تكلفة موجود يتم اال. بالمصاريفاالعتراف 
  .للموجود المعني عند الرسملة المتوقععلى نحو منتظم على العمر اإلنتاجي 

  الملموسة غير الموجودات

 غير الموجودات تكلفة وتكون. بالتكلفةمبدئيا  تقاس منفصلة بصورة المشتراة الملموسة غير الموجوداتتقاس 
 عترافاال في أعقاب. الشراء تاريخ في كما العادلة القيمة ھيالمجمعة  عمالاأل ضمن المشتراة الملموسة
في القيمة  انخفاض خسائر وأية متراكـم إطفاء أي اناقص بالتكلفة الملموسة غير الموجودات تسجل المبدئي
يتم إظھار و المرسملة، التطوير تكاليف باستثناء داخلياً، المنتجة الملموسة غير الموجوداتال ترسمل . متراكمة

  .فيھا حدثت التي السنة في الموحد الدخل بيان فيالمصروفات 

 فيھا النظر ويعاد االقتصادية اإلنتاجية أعمارھا مدى على المحددة األعمار ذات الملموسة غير الموجوداتتطفأ 
. الملموسة غير الموجودات قيمة انخفاض احتمال على دليل فيه يظھر وقت أي فيفي القيمة  االنخفاض لتحديد
 سنة كل نھاية فيذات األعمار اإلنتاجية المحددة  الملموسة غير للموجودات اإلطفاء وطريقة فترة مراجعة تتم

  التي المستقبلية االقتصادية المنافع الستھالك المتوقعة الطريقة أو قدرةالم اإلنتاجية األعمار فيالتغيرات . مالية
 التقديرات في كتغيرات وتعامل أنسب، أيھما ،اإلطفاء طريقة أو فترة بتعديلتحتسب  الموجودات تتضمنھا
 الموحد الدخل بيان في األعمار محددة الملموسة غير لموجوداتا إطفاء مصروفاتب يتم االعتراف. المحاسبية

  .الملموسةغير  الموجودات لطبيعة المالئم مصروفاتال بند في

  لإللغاءحقوق االستخدام غير القابلة 

البري أو البحري  كابل اإلرسالبحق استخدام جزء من استطاعة  لإللغاءترتبط حقوق االستخدام غير القابلة 
كموجود عندما يكون للمجموعة الحق المحدد غير القابل تكلفة اليتم االعتراف بھذه الحقوق ب. الممنوح لفترة ثابتة

عادة ألياف بصرية أو نطاق ترددي مخصص باستخدام جزء محدد من الموجود المتعلق به ويكون  لإللغاء
يتم إطفاء الحقوق . وتكون مدة الحق ھي الجزء األكبر من العمر اإلنتاجي للموجود المتعلق به بطول الموجة

سنة،  ١٥إلى  ١٠أو فترة العقد التي تتراوح بين على مبدأ القسط الثابت على مدى فترة االستخدام المتوقعة 
  .أيھما أقصر

  .إما محددة أو غير محددةعلى أنھا اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة  راألعما يتم تقييم   

  .الشھرة باستثناء للمجموعة، الملموسة غير الموجودات إطفاء وطرق اإلنتاجية لألعمار ملخص يلي فيما

 الترخيص تكاليف 
 العمالء عقود

 التجارية األسماء العمالء ومعامالت

امتياز 
الموجودات غير 

  الملموسة

امتياز  حقوق
الموجودات غير 

 الملموسة
      

   محددة اإلنتاجية األعمار
)سنة ٥٠ – ١٠(

   محددة
)سنوات ٨ – ٢(

   محددة
 )سنة ٢٥ - ٦(

   محددة
  )سنة ١٥(

   محددة
 )سنة ١٥ - ٣(

      
 اإلطفاء طريقة

 المستخدمة
 ثابتة بأقساط تطفأ
  فترة مدى على
 الموجودات توفر

 ثابتة بأقساط تطفأ
  على

  توفر مدى فترة
 الموجودات

 ثابتة بأقساط تطفأ
  فترة مدى على
 الموجودات توفر

 بأقساط تطفأ
 مدى على ثابتة
 الموجودات فترة

 ثابتة بأقساط تطفأ
 فترة مدى على
 الموجودات توفر

ً  منتجة  أو  داخليا
 مشتراة

 مشتراة  مشتراة مشتراة مشتراة مشتراة
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(  الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  الخدمات امتياز ترتيبات

ً  الخدمات، مشغلة ھي تكون عندما الخدمات متيازا ترتيبات مع المجموعة تتعامل  للمعايير ١٢ للتفسير وفقا
 كممتلكات التفسير ھذا نطاق في التحتية ىالبن درجنت ال". الخدمات امتياز ترتيبات" المالية للتقارير الدولية
 التحتية ىالبن استخدام على السيطرة حق تنقل ال التعاقدية الخدمة ترتيبات أن حيث للمجموعة ومعداتوآالت 
ً . المجموعة إلى العامة للخدمات  ملموسة غير موجودات" تحت الموجودات ھذه المجموعة تدرج ، لذلك تبعا
ً  بالتكلفة الملموسة غير الموجودات ھذه المجموعة تدرج". لالمتياز  إطفاء يتم. ٣٨ الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

 تدرج. المجموعة قبل من لالستخدام فيھا تتوفر أن يتوقع التي الفترة مدى على الملموسة غير الموجودات ھذه
ً  العقد وتكاليف إيرادات المجموعة  من كل تكاليف تدرج. اإلنشائية العقود ١١ الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
ً  مصروفاتك والصيانة والتشغيل اإلنشاء وھي األنشطة نفس  يف يتم كما. المعني النشاط إنجاز لمرحلة وفقا
 المبلغ يستوفي. من المانح قبضه المستحق للمبلغ العادلة القيمةأي  وجدت، إذا العقد، إيراداتب االعترافالوقت 
 األدوات: ٣٩ الدولي المحاسبة معيار في الوارد التعريف حسب ذمم مدينة شروط المانح منقبض ال المستحق
ً  المدين الرصيد قياس يتم. والقياس االعتراف - المالية ً  قياسه ويعاد العادلة، بالقيمة مبدئيا   . المطفأة بالتكلفة الحقا

ً  التشغيل بخدمات المتعلقة والتكاليف اإليرادات باحتساب المجموعة تقوم  تم كما ١٨ الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 الترتيبات بھذه المتعلقة االقتراض تكاليفيتم االعتراف ب. اإليراداتب لالعتراف المحاسبية السياسة في شرحه

 غير موجودات استالمفي  تعاقدي حق لمجموعةدى ال يكن لم ما فيھا، تحدث التي الفترة في مصروفاتك
 غير موجودات استالمفي تعاقدي  حق لمجموعةدى ال كان إذا. )العامة الخدمة مستخدم لمطالبة حق( ملموسة
  .اتالترتيب إنشاء مرحلةخالل  اتبالترتيب المتعلقة االقتراض تكاليف تتم رسملة ، ملموسة

  زميلة شركات في االستثمار

ھي الشركات التي يكون لدى المجموعة نفوذ ھام، وليست سيطرة، على سياساتھا المالية  الزميلةالشركات 
حصة المجموعة في إجمالي األرباح والخسائر المعترف بھا الموحدة تتضمن البيانات المالية . والتشغيلية

نتھاء ذلك النفوذ للشركات الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية من تاريخ بدء النفوذ الھام وحتى تاريخ ا
  .الھام

 ً  زائداً  بالتكلفة الموحد المالي المركز بيان في الزميلة الشركة في االستثمارات سجلت الملكية حقوق لطريقة وفقا
 المتعلقة الشھرة إدراج يتم. الزميلة الشركة موجودات صافي من المجموعة حصة في بعد الشراء التغيرات
 من المجموعة حصةيظھر بيان الدخل الموحد . إطفاؤھا يتم وال لالستثمار الدفترية القيمة في الزميلة بالشركة
 الزميلة، الشركة لكيةم حقوق في وجود تغيير تم االعتراف به مباشرة حالة في. الزميلة الشركات أعمال نتائج

لكية الم حقوق في التغيرات بيان في عنھا وتفصح ، إن وجدت،التغيرات ھذه من حصتھاب المجموعة تعترف
  .الموحدة

 السياسات وافقوتت التواريخ نفسھي  والمجموعة الزميلةتواريخ التقارير المالية لكل من الشركات  تعتبر
 المماثلة واألحداث للمعامالت المجموعة تستخدمھا التيالمحاسبية  السياسات معللشركات الزميلة  المحاسبية

  .الظروف نفس وفي

بطريقة حقوق  المحتسبةعند زيادة حصة المجموعة في الخسائر عن مساھمتھا في الشركة المستثمر فيھا 
الملكية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك المساھمة، متضمنة أية استثمارات طويلة األجل، إلى الصفر ويتم 

أو عند قيامھا لدى المجموعة التزام إيقاف االعتراف بالمزيد من الخسائر فيما عدا إلى الحد الذي يوجد فيه 
  . بالدفع بالنيابة عن الشركة المستثمر فيھا

  األدوات المالية

  المشتقاتالموجودات المالية غير   )أ(

جميع الموجودات المالية . والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه المدينينمبدئيا تعترف المجموعة بالقروض و
يتم االعتراف بھا مبدئيا ) متضمنة الموجودات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(األخرى 

  . في تاريخ التداول وھو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة
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 )تابع( الھامة محاسبيةال السياسات  ٣

  )تابع(  الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  )تابع( األدوات المالية

  )تابع( الموجودات المالية غير المشتقات  )أ(

تنزع المجموعة االعتراف عن الموجود المالي عند انتھاء الحق التعاقدي في استالم التدفقات النقدية من 
الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من موجود مالي في معاملة الموجود المالي أو عند قيامھا بتحويل 

يتم االعتراف بأية منفعة في الموجود . ود المالييتم فيھا تحويل معظم العوائد والمخاطر الھامة لملكية الموج
  .المالي المحول التي يتم خلقھا أو االحتفاظ بھا من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إظھار صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يتوفر 
إما في السداد على أساس الصافي أو تحقيق األصل  وترغبقاصة المبالغ لدى المجموعة الحق القانوني في م

  .وسداد االلتزام في نفس الوقت

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل : المشتقات إلى الفئات التاليةتصنف المجموعة الموجودات المالية غير 
  .مالية متاحة للبيع واستثماراتالربح أو الخسارة وقروض وذمم مدينة 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف الموجود المالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة تصنيفه على أنه محتفظ 

يتم تخصيص الموجودات المالية بالقيمة العادلة من . للمتاجرة أو مخصص بھذه الصفة عند االعتراف المبدئي به
خالل الربح أو الخسارة في حالة إدارة المجموعة لمثل ھذه االستثمارات والقيام باتخاذ قرارات البيع والشراء 

يتم االعتراف بالتكاليف . ر أو االستثمار لدى المجموعةاستنادا إلى قيمتھا العادلة وفقا إلستراتيجية إدارة المخاط
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل . المنسوبة إلى المعاملة في الربح أو الخسارة عند تكبدھا

  .الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة واالعتراف بالتغييرات عليھا في الربح أو الخسارة

  المدينونالقروض و
يتم . ھي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشطة المدينونالقروض و

في . لمعاملةمتعلقة بصفة مباشرة بااالعتراف بمثل ھذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليھا أية تكاليف 
كلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية، بالت المدينونأعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس القروض و

  .ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة

  .ومدفوعات مقدمامدينة على أرصدة لدى البنوك ونقد وحسابات  المدينونتشتمل القروض و

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

تغييرات غير ھامة مخاطر قصيرة األجل عالية السيولة جاھزة للتحويل إلى مبلغ نقدي معلوم وھي تخضع إلى 
  .في القيمة

على نقد بالصندوق وودائع مستدعاة وودائع تحت  يعادلهألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد يشتمل النقد وما 
  .استحقاق تقل عن ثالثة أشھرالطلب ذات فترات 

  الحسابات المدينة والمدفوعات مقدما
الحسابات المدينة والمدفوعات مقدما التي لھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير المدرجة في سوق نشطة يتم 

مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس في  المدينونيتم االعتراف بالقروض و". قروض وذمم مدينة"تصنيفھا على أنھا 
  .ي ناقصا خسارة االنخفاض في القيمةالفعل معدل الفائدةلمطفأة باستخدام طريقة أعقاب ذلك بالتكلفة ا

في بيان الدخل للمبالغ غير القابلة لالسترداد المقدرة التي يتم وضعھا مناسبة المخصصات يتم االعتراف بال
يقاس المخصص المكون . ضوعي على أنه قد انخفضت قيمة ذلك الموجودالموحد عندما يكون ھناك دليل مو

على أنه الفرق بين القيمة الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل 
  .الفائدة الفعلي ومحسوبا عند االعتراف المبدئي
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 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  )تابع(  الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  )تابع( األدوات المالية

  للبيع المتاحة االستثمارات

أو ال يتم  للبيع متاحةمخصصة على أنھا  المشتقاتالمالية المتاحة للبيع ھي موجودات مالية غير  االستثمارات
يتم االعتراف بالموجودات المالية المتاحة للبيع . تصنيفھا في أي من فئات الموجودات المالية المذكورة أعاله

 ً  االستثمارات قياس يعاد المبدئيفي أعقاب االعتراف . بھا المتعلقة المباشرة التكاليف زائدقيمة العادلة بال مبدئيا
 حقوق في منفصل كبندمباشرة  القياس إعادة من الناتجة والخسائر األرباحراج مع إد العادلة بالقيمة للبيع المتاحة

دد يح أو تحصيله أو االستثمار بيع يتماآلخر إلى أن  شاملال دخلال بنود تحتلكية كاحتياطي حقوق ملكية الم
ً  بلغ عنھاالمالتراكمية  الخسارةالربح أو  يتم إدراج ذلك الوقت وفيعلى أنه قد انخفضت قيمته عندھا   سابقا

 فوائد كإيرادات االستثمارات من المكتسبة الفوائد تسجل. للسنة الموحد الدخل بيان إلى لكيةالم حقوق ضمن
 أرباح كإيرادات" الموحد الدخل بيان في االستثمارات منالموزعة  األرباح تدرج. الفعلي الفائدة معدل باستخدام
 االستثمار ومبيعات مشتريات جميعيتم االعتراف ب. الموزعة األرباح استالم في الحق إعالن عند وذلك" موزعة
ً  المجموعة فيه تصبح الذي التاريخ في العادية بالطريقة   .عقد األداة االستثمارية أو تخرج فيه من العقد في طرفا

 المسجل العرض سعر بالرجوع إلى المنظمة المالية األسواق في متداولة ستثماراتال العادلة القيمة تحديد يتم
 القيمة تحديد يتم نشطة أسواق لھا توجد ال التي لالستثمارات بالنسبة. الماليةسنة النھاية  فياألعمال  إقفال عند

ً  المنفذة الصفقات التقنيات ھذه تشمل. التقييم تقنيات باستخدام العادلة  لقيمةل والرجوع ،الحرة السوق بأسعار حديثا
 بالنسبة. األخرى التقييم نماذج أو النقدية التدفقات وتحليل تماماً، مماثلةأخرى  مالية ألدوات الحالية السوقية

 قبل من المقدمة الموجودات قيمة صافي على استناداً  العادلة قيمتھا تحدد االستثمارية، الصناديق في لالستثمارات
  .الصناديق مدراء

 ال المتداولة غير األسھم في المجموعة استثمارات بعض من الناتجة النقدية لتدفقاتغير المؤكدة ل لطبيعةل نظراً 
 ناقصا أية بالتكلفة االستثمارات ھذه تقيد وبالتالي موثوق، بشكل لالستثمارات لھذه العادلة القيمة قياس يمكن
  .ةقيمالفي  نخفاضا خسائر

 العادلة وقيمته االستثمار تكلفة بين الفرق يمثل امبلغ، فإن للبيع المتاحة االستثمارات أحد قيمة انخفاض حالة في
ً  الحالية  حقوق منيتم تحويله  الموحد، الدخل بيان في االعتراف بھا سبقفي القيمة  انخفاض خسارة ةأي ناقصا

ً . الموحد الدخل بيان إلى لكيةالم  المتعلقةو الموحد الدخل بيان في المدرجة االنخفاض خسائر عكس يتم ال الحقا
 أمكن إذا الموحد الدخل بيان خالل من الدين أدوات في االنخفاض خسائر قيود عكس يتم. الرأسمالية باألدوات

 الدخل بيان في االنخفاض خسارةب االعتراف تم أن بعد ينشأ بحادث المالية لألداة العادلة القيمة في الزيادة ربط
  .الموحد

ً  ةالمسجلالمتراكمة  الخسائر أو األرباحب االعتراف يتم االستثمار استبعاد عند  بيان في لكيةالم حقوق في سابقا
  .الموحد الدخل

  الموجودات المالية ب االعترافإلغاء 

، أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة مالي أو جزء من موجود(الموجودات المالية ب االعترافيلغى 
  :في أي من الحاالت التالية) حسب مقتضى الحال

  أومن الموجودات استالم تدفقات نقديةانتھاء الحقوق التعاقدية في ،  

 ولكنھا تتعھد بدفعھا كاملة ودون تأخير ستالم تدفقات نقدية من الموجوداتاحتفاظ المجموعة بحقھا في ا ،
 ، أو"ترتيبات للتمرير"كبير إلى طرف ثالث بموجب 

  إما أن تكون قد قامت فعلياً ) أ(استالم تدفقات نقدية من الموجودات و في قيام المجموعة بتحويل حقوقھا
ً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو ) ب(بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو  لم تقم فعليا

  .االحتفاظ بھا ولكنھا حولت السيطرة على الموجودات
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  للتحصيل المالية الموجوداتالقيمة وعدم قابلية  انخفاض

 بعض لقيمة دائم انخفاض احتمال على فعلي دليل ككان ھنا إذا ما لتحديد تقييمإجراء  يتم سنة ماليةنھاية كل  في
 الدخل بيان في الموجوداتقيمة  انخفاض خسارةب يتم االعتراف كھذا دليل وجود حالة في. المالية الموجودات

  :في القيمة كما يلي االنخفاض تحديد يتم. الموحد

 ، العادلة والقيمة التكلفة بين الفرق ھو االنخفاض يكون العادلة، بالقيمة المدرجة للموجودات بالنسبة  )أ (
ً  أدرجت انخفاض خسارة أي ناقص   .الموحد الدخل بيان في سابقا

 الحالية والقيمة الدفترية القيمة بين الفرق ھو االنخفاض يكون بالتكلفة، المدرجة للموجودات بالنسبة  )ب (
 .مماثل مالي دموجوالحالي للعائد من  السوق بمعدل مخصومة المستقبلية النقدية للتدفقات

 والقيمة الدفترية القيمة بين الفرق ھو االنخفاض يكون ،المطفأة بالتكلفة المدرجة للموجودات بالنسبة  )ج (
  .الفعلي الفائدة بسعر مخصومة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية

  المطلوبات المالية غير المشتقات  )ب(
يتم . مبدئيا تعترف المجموعة باألوراق المالية المدينة المصدرة والمطلوبات الثانوية في التاريخ الذي تنشأ فيه

اجرة وھو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في االعتراف بجميع المطلوبات األخرى مبدئيا في تاريخ المت
  .النصوص التعاقدية لألداة

  .فوائد وحسابات دائنة ومستحقات تحمل وتسھيالتقروضا  من المطلوبات المالية غير المشتقاتتتض

  فوائد تحمل والتسھيالت التي القروض
ً  االعتراف يتم ً  قابل المستلمللم العادلة بالقيمة فوائد والتسھيالت التي تحمل القروضب مبدئيا  التكاليف ناقصا
 بالتكلفة والتسھيالت القروض تقييم يتم المبدئي في أعقاب االعتراف. المعاملة إلى باشرةنسوبة بصورة مالم

 يتم إظھارھا المطفأة بالتكلفة واحدة سنة خالل المستحقة األقساط. الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المطفأة
  .متداولة كمطلوبات

 خالل من وكذلك المطلوبات،ب االعتراف إلغاء عند الموحد الدخل بيان في الخسائر وأ األرباحب االعتراف يتم
  .للرسملة المؤھلة تلك باستثناء تكبدھا عند مصروفاتك الفوائد تكاليف تحميل يتم. اإلطفاء عملية

  اتمستحقالو ةدائنالحسابات ال
 ليتحوأو عند  المؤداةالنسبة للمبالغ التي يجب دفعھا في المستقبل مقابل الخدمات المطلوبات بب االعتراف يتم

  .من المورد سواء أصدرت عنھا فاتورة أم لم تصدر للمجموعة لبضائعل صاحبةالمحوافز وال المخاطر

  المطلوبات المالية ب االعترافإلغاء 
ستبدل يعندما . تحت المطلوب االلتزام مدةأو إلغاء أو انتھاء  سدادمطلوب المالي في حالة بال االعترافيلغى 

تعديل إجراء أو عندما يتم بصورة كبيرة من نفس المقرض بشروط مختلفة  آخرمطلوبا مالي حالي بمطلوب 
المطلوب الحالي ب لالعتراف، يعامل ھذا االستبدال أو التعديل كإلغاء شروط مطلوبات حالية علىجوھري 

  .في بيان الدخل الموحدذات الصلة الدفترية  الفرق في القيمب االعترافيتم  .جديدوب مطلاعتراف بو

  رأس المال  )ج(

  األسھم العادية  
يتم إظھار األسھم المجانية المصدرة خالل السنة كإضافات على رأس . يتم تصنيف األسھم العادلة كحقوق ملكية

  .للمجموعةوتخصم من األرباح المدورة المتراكمة المال 

  على األسھم العادية لرأس المال الموزعة األرباح
في البيانات المالية الموحدة خالل الفترة التي  كمطلوباتلمساھمي المجموعة الموزعة األرباح بيتم االعتراف 

اعتمادھا لسنة التي يتم الموزعة لرباح األيتم التعامل مع . يتم فيھا اعتماد تلك التوزيعات من جانب المساھمين
  .بعد تاريخ بيان المركز المالي كحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية
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  والتحوط المالية األدواتمشتقات 

بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة للمعاملة في  المالية األدواتمشتقات مبدئيا يتم االعتراف ب
في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم االعتراف . الربح أو الخسارة عند تكبدھا

بينما  التدفقات النقديةللتحوط من المخصصة المشتقات المالية بالتغييرات عليھا حسب الوصف الوارد أدناه لتلك 
غير المخصصة كتحوط للتدفقات النقدية مباشرة في  للمشتقات الماليةيتم تحميل التغييرات في القيمة العادلة 

  .الربح أو الخسارة

  :كالتالي التحوطات تصنيف يتم التحوط محاسبة ألغراض

 مطلوبات أو لموجودات العادلة القيمة في لتغيرات التعرض من التحوط عند العادلة القيمة تحوطات 
 أو ؛)األجنبية العمالت بمخاطر يتعلق ما باستثناء( معترف به غير مؤكد ارتباط أو معترف بھا

 بسبب إما تكون التي النقدية التدفقات في لتغيرات التعرض من التحوط عند النقدية التدفقات تحوطات 
 أو االحتمالية من عالية بدرجة متوقعة معاملة أو معترف بھا مطلوبات أو بموجودات يرتبط معين خطر
 .معترف به غير مؤكد ارتباط في األجنبية العمالت خطر

ً  المجموعة تقوم التحوط عالقة عند بدء  تطبيق في المجموعة ترغب التي التحوط عالقة وتوثيق بتحديد رسميا
 تحديد التوثيق يشمل. التحوط معاملة في الدخول من المخاطر إدارة وإستراتيجية وھدف عليھا التحوط محاسبة

 بتقييم المجموعة قيام وكيفية ،منھا المتحوط  المخاطر وطبيعة ،ھمامن حوطتالم المعاملةالبند أو و التحوط، أداة
 النقدية التدفقات أو منھا حوطتالم للمعاملة العادلة القيمة في للتغيرات التعرض قابلةلم التحوط أدوات فعالية
 في تعويضية تعديالت تحقيق في الفعالية عالية التحوطات ھذه تكون أن يتوقع. منھا المتحوط بالمخاطر المتعلقة
 طوال العالية فعاليتھا استمرار لضمان مستمرة بصورة م التحوطاتتقيي يتمو النقدية التدفقات أو العادلة القيمة
  .بھا المتعلقة المالية التقارير فترات

  :التالي النحو على التحوط محاسبة معايير تحقق التي التحوطات تعامل

  العادلة القيمة تحوطات
 العادلة القيمة في التغير سجلي. الموحد الدخل بيان في التحوط لمشتقات العادلة القيمة في التغيرب االعتراف يتم
االعتراف  ويتم منه حوطتالم بندلل الدفترية القيمة من كجزءالمنسوب إلى الخطر المتحوط منه  منه حوطتماللبند ل
ً  به   .الموحد الدخل بيان في أيضا

  النقدية التدفقات تحوطات
 إلى مباشرةكدخل شامل آخر ويتم أخذه  التحوط أداة من الخسارة أو الربح من الفّعال الجزءب االعتراف يتم

  الموحد الدخل بيان في مباشرة فّعال غير جزء أيبينما يتم االعتراف ب لكيةالم حقوق

ً  المرتبطة للمخاطر تعرضھا من للتحوط الفائدة أسعار تبادل عقود المجموعة تستخدم  الفائدة أسعار بتقلبات أساسا
الموحد  المالي المركز بيان في العقود ھذه تدرج. لديھا والتسھيالت القروض على المحملة بالفائدة يتعلق فيما

 لمحاسبة والمؤھلة الفائدة أسعار تبادل عقود من الناتجة الخسائر أو األرباحب االعتراف يتم. العادلة بالقيمة
ً يعترف بھا  و آخر دخل شاملعلى أنھا  التحوط ما تؤثر المعاملة المغطاة على عند الموحد الدخل بيان في الحقا

  . خسارةالربح أو ال

 للمخاطر تعرضھا من للتحوط اآلجلة األجنبية العمالت صرف وعقود العمالت تبادل عقود المجموعة تستخدم
كما أن لدى المجموعة عقود مبادلة معدالت فائدة ال يتم تخصيصھا . األجنبية العمالت أسعار بتقلبات المرتبطة
تبادل العمالت وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود تبادالت معدالت الفائدة غير  عقود تدرج. كتحوط

 تنشأ خسائر أو أرباح ةأيب االعتراف ويتم العادلة بالقيمةالموحد  بيان المركز المالي فيالمخصصة كتحوط 
 ً   . الموحد الدخل بيان في في القيمة العادلة الحقا

لرجوع إلى معدالت صرف با اآلجلة األجنبية العمالت صرف وعقود العمالت تبادل لعقود العادلة القيمة تحتسب
 تقييم بالرجوع إلى الفائدة أسعار تبادل لعقود العادلة القيمة تحتسب .مماثلةاألداة الحالية لعقود ذات مالمح 

  . التبادل لعقود السوق
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  )تابع( والتحوطالمشتقة  المالية األدوات

ً  مثلي وھو ما الموحد المالي المركز بيان في يشملھا الذي العقد مع ضمنةمال المشتقات تظھر ً  عرضا  مالئما
  . في مجملھا المالية لألداةالكلية  المستقبلية النقدية لتدفقاتل

  المتداول غير مقابل المتداول تصنيف

م تي أو متداولة غير أو متداولة كأدوات تصنيفھا يتم فعالة تحوط كأدوات خصصةالم غير اتالمشتق أدوات
المتعاقد عليھا  النقدية التدفقات( والظروف الوقائع تقييم على بناء متداولة وغير متداولة أجزاء إلى ھافصل

  ).التابعة

 تتجاوز لفترة) التحوط محاسبة تقوم بتطبيق وال( اقتصادي كتحوط بالمشتقات المجموعة تحتفظ عندما 
 أجزء إلى تفصل أو( متداولة غيرعلى أنھا  المشتقات تصنف ،البيانات المالية تاريخ بعد شھر ١٢

ً ) متداولة وغير متداولة  .التابعة األداة لتصنيف طبقا

 تصنيفھا يتم يتضمنھا الذي بالعقد المرتبطة تماماغير  ضمنةمال المشتقات  ً  المضمنة النقدية للتدفقات طبقا
 .العقد في

 تصنيفھا يتم فعالة، تحوط أدواتبالفعل  ھي والتي فعالة، تحوط كأدوات المصنفة المشتقات أدوات  ً  طبقا
 فقط متداول غير وجزء متداول جزء إلى ةالمشتق داةاأل فصل يتم. منھا المتحوط التابعة األداة لتصنيف

 .به موثوق تخصيص عمل أمكن إذا

  المالية لألدوات العادلة القيمة

 أو بالسوق المتداولة األسعار إلى بالرجوع نشطة أسواق في المتداولةالمالية  لألدوات العادلة القيمة تحديد يتم
 قسو غير المتداولة فيالمالية  لألدوات بالنسبة. بدون خصم أي تكاليف للمعاملة لتجارالمعروضة من ا سعاراأل

ً  تمت التي الصفقات استخدام التقنيات ھذهتشمل . المناسبة التقييم تقنيات باستخدام العادلة القيمة تحدد نشطة  حديثا
 تحليل أو ،بشكل كبير مماثلة أخرى مالية ألداة حالية سوقية أسعار إلى الرجوع أو السوق، في الحرة باألسعار
  .أخرى تقييم نماذج أو المخصومة، النقدية التدفقات

  .قياسھا كيفية حول تفاصيلومزيدا من ال المالية لألدوات العادلة للقيم تحليالً  ٣٦ رقم اإليضاح يبين

  المالية ألدواتا مقاصة
 الموحد المالي المركز بيان في المبلغ صافي ويدرج المالية والمطلوبات المالية للموجودات مقاصة إجراء يتم
 في الرغبة تتوفر وأنه عترف بھاالم المبالغ لتسوية حالي قابل للتطبيق يقانون حق كھنا كان إذاوحصرا  فقط

  .الوقت نفس في المطلوبات وتسدد الموجودات تحقق أن أو الصافي  أساس على التسوية

  للسھم ةاألساسيعائدات ال
األساسي للسھم  عائديحتسب ال. تعرض المجموعة بيانات العائدات األساسية والمخففة للسھم ألسھمھا العادية

في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العاديين للمساھمين أو الخسارة المنسوبة ربح البتقسيم 
يتم تحديد العائد المخفف للسھم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة للمساھمين  .العادية القائمة خالل الفترة

العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة ألثر التخفيف بالنسبة لجميع األسھم العادية المخففة المحتملة 
  .توالتي تشتمل على أوراق نقدية قابلة للتحويل وخيارات أسھم ممنوحة للموظفين، إن وجد

  المخزون
تتضمن التكلفة المصروفات التي يتم . يتم إثبات مواد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيھما أقل

يستند . يتم تحديد التكلفة بطريقة المتوسط المرجح. وشكله الحاليتكبدھا في سبيل جعل كل منتج في موضعه 
در للبيع ناقصا أية تكاليف أخرى متوقع تكبدھا في إكمال العمل صافي القيمة القابلة للتحقق على السعر المق

  . واالستبعاد



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٣٢  

 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يطلب 
تقاس المخصصات بأفضل تقدير لدى المديرين للمصروفات المطلوبة لسداد . المجموعة سداد ذلك االلتزام من

  .االلتزام في تاريخ بيان المركز المالي ويتم خصمھا بالقيمة الحالية عندما يكون األثر جوھريا

  منافع الموظفين

  نھاية خدمة الموظفين مكافأة

ً  المجموعة تضع الراتب األخير  أساس على العادة في المكافأة تستحق. لموظفيھا الخدمة نھاية لمكافأة مخصصا
ً  محسوبة الخدمة فترة من أدنى حد إكمالبشرط  الخدمة مدةطول وللموظف   القطري العمل قانوننصوص ل وفقا
 فترة مدى على الخدمة نھاية لمكافأة المتوقعة التكاليف ستحقت. خدمته إنھاء أو الموظف استقالة عند وتدفع
  . الخدمة

  خرىاأل خدمةال نھاية ومكافآت التقاعد صندوق

 منتظمة اكتوارية تقديرات على بناء تحديدھا يتم للمجموعة المحددة بالمكافآت المتعلقة التقاعد صندوق تكاليف
 المتوقعة واإليرادات الخصم بنسبة المتعقلة االفتراضات تطبيق مع المتوقعة االئتمان وحدة طريقة باستعمال
 االكتوارية الخسائر أو األرباحيتم االعتراف ب. للمكافآت المتوقعة السنوية الزيادة ونسبة الصندوق لموجودات

 السنة نھاية في صندوق لكل المدرجة غير المتراكمة األرباح أو الخسائر صافي جاوزيت عندما تكلفة أو كإيراد
 أيھما الصندوق، ألصول العادلة القيمة أو المحددة المكافآت اللتزامات الحالية القيمة من ٪١٠ السابقة المالية
 على المتساوية قساطاأل بطريقة إدراجھا يتم ٪١٠ خط تتعدى التي الخسائر أو األرباح. التاريخ ذلك في أعلى
 الخدمة مدة متوسط مدى على السابقة الخدمة تكاليفيتم االعتراف ب. للموظفين المتبقية الخدمة مدة متوسط مدى

  .للموظفين المتبقية

ً  المحددة المكافآت اللتزامات الحالية القيمة المحددة المكافأة ومطلوبات موجودات تتضمن  الخدمة تكاليف ناقصا
ً و بعد إدراجھا يتم لم التي السابقة . مباشرة االلتزامات منھا ستسدد التي الصندوق لموجودات العادلة القيمة ناقصا
 المستقبلية للفوائد الحالية والقيمة المدرجة السابقة الخدمة تكاليف بمجموع محددة تكون موجودات أية قيمة

  .للصندوق ستدفع التي المستقبلية المساھمات في خصم أو الصندوق من استردادات شكل في المتاحة

  أسھم مسددة نقداالمعامالت المستندة إلى 

يستند استحقاق ھذه المنافع على أداء  .لموظفيھا )المنفعة(بتقديم حافز طويل األجل على شكل تقوم المجموعة 
وفق خطة موثقة وتستحق الدفع ) شروط المنح(مشروطا بتحقيق شروط معينة  الفرد واألداء الكلي للمجموعة

 بشكل تناسبيتعترف المجموعة . المنفعة مرتبطة بسعر سھم المجموعة. )تاريخ التنفيذ(عند نھاية فترة المنح 
بيان الدخل الموحد إلى أن يصبح الموظفون  من خاللعلى مدى فترة المنح  بااللتزام الخاص بھذه المنافع

  .بصورة غير مشروطةللمنفعة مستحقون 

ويتم االعتراف بأية تغييرات في القيمة العادلة مالي  تتم إعادة تقييم القيمة العادلة لاللتزام في تاريخ كل تقرير
  .ن الدخل الموحدللمنفعة من خالل بيا

يتم تحديد مبلغ السداد النقدي استنادا إلى . التنفيذفترة في بصورة نقدية ده سدا عنديتم نزع االعتراف بااللتزام 
نزع عند خرق شروط المنح يتم . وأداء الشركة خالل فترة المنح .تاريخ التنفيذفي  المجموعةسعر سھم 
  .بيان الدخل الموحد من خاللااللتزام عن  االعتراف



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٣٣  

 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣/٤

  األجنبية العمالت

 عملة( األم للشركة الوظيفية العملة كذلك وھو القطري باللایر للمجموعة الموحدة المالية البيانات عرض يتم
بتحديد عملتھا  المجموعة شركاتكل شركة من  ومتق. )األم الشركة فيه تعمل الذي الرئيسي االقتصادي المجال
باستخدام العملة من شركات المجموعة البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة يتم قياس و الوظيفية
بأسعار شركات المجموعة كل شركة من من جانب  األجنبية بالعمالتمبدئيا يتم تسجيل المعامالت . الوظيفية
تتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت . المعاملة تاريخ في السائدة الوظيفيةتھا عمال صرف
  . سنة التقرير المالي نھاية في السائد الوظيفية للعملةبسعر الصرف الفوري  الوظيفيةإلى العملة  األجنبية

 السائدة الصرف أسعاراستخدام ب تحويلھا يتم أجنبية بعمالت التاريخية بالتكلفة قياسھا يتم التي النقدية غير البنود
 يتم أجنبية ةبعمل العادلة بالقيمة قياسھا يتم التي النقدية غير البنود. ت المبدئيةالمعامال افيھ تمت يتال اريخوالت في

 العمالت صرف فروقيتم االعتراف ب .العادلة القيمة تحديد تاريخ في السائدة الصرف أسعاراستخدام ب تحويلھا
استثمارات الناتجة من إعادة التحويل في الربح أو الخسارة، فيما عدا الفروق الناتجة من إعادة تحويل  األجنبية

  .في حقوق ملكية متاحة للبيع والتي يتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر

  الموجودات غير المالية

لتحديد مالي في تاريخ كل تقرير  للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف المخزون تتم مراجعة القيم الدفترية
تقدير القيمة عندھا في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، يتم . ما إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمتھا

ھو قيمته قيد االستخدام  لنقديةلوحدة اإليرادات االقيمة القابلة لالسترداد للموجود أو . القابلة لالسترداد للموجود
عند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية . وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيھما أكثر

المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية 
ألغراض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات . للنقود والمخاطر المحددة للموجودللقيمة الزمنية 

في مجموعات صغيرة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وھي مستقلة على 
وحدة اإليرادات (" رى نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخ

  ").النقدية

عن قيمته  لوحدة إيراداته النقديةيتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لو زادت القيمة الدفترية لموجود أو 
  .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد. القابلة لالسترداد المقدرة

يتم تخصيصھا أوال لتخفيض  بوحدات اإليرادات النقديةف بھا فيما يتعلق خسائر االنخفاض في القيمة المعتر
القيمة الدفترية ألية شھرة مخصصة للوحدات ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة 

قة في يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بھا في فترات ساب. على أساس تناسبي) مجموعة الوحدات(
خسارة  عكسيتم . للوقوف على أية مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو انتفتمالي تاريخ كل تقرير 

 عكسيتم . في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداداالنخفاض في القيمة لو كان ھناك تغيير 
مة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القي

  .من الممكن تحديدھا، بالصافي من اإلھالك واإلطفاء، لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة

  أحداث بعد تاريخ التقرير

والتاريخ الذي يتم يتم تعديل البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث الواقعة بين تاريخ المركز المالي الموحد 
تقديم دليل عن األحوال الواقعة في تاريخ المركز المالي ، بشرط الموحدة فيه تصريح إصدار البيانات المالية

  .الموحد

  

  

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٣٤  

  سيطرة والتغيرات في مساھمات الملكيةغير ممساھمات  واستحواذ األعمال تجميع  ٤

) تيليكوم تونس إس أيه أوراسكوم سمسابقا بامعروفة ال(إس أيه شركة تونيسيانا على االستحواذ المرحلي   ٤/١
  ")تونيسيانا("

نتيجة لما ذكر . ياناإضافية في تونيس% ٢٥المجموعة على نسبة  استحواذات") االستحواذتاريخ (" ٢٠١١يناير  ٤في  
بق كمشروع مشترك والتي كانت تتم معاملتھا في السا مساھمتھا التصويتية في تونيسياناأعاله زادت ملكية المجموعة و

نتيجة لذلك تم إدراج تونيسيانا بالكامل في %. ٧٥إلى نسبة % ٥٠والمحاسبة عنھا بطريقة التوحيد بالتناسب من 
من التاريخ الذي تم الحصول فيه على  اعتباراوذلك  ٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنةالموحدة  البيانات المالية

  .السيطرة

باإلضافة إلى ذلك قامت المجموعة بإعادة قياس مساھمتھا التي كانت تحتفظ بھا في السابق في تونيسيانا بالقيمة العادلة 
استندت إعادة التقييم . للسنةألف لایر قطري في الربح أو الخسارة  ١,٤٤٢,٨٣١واعترفت بربح إعادة تقييم بمبلغ 

المستحوذ  سيطرةمالغير للمساھمات ابق على نفس السعر الذي تم دفعه للمساھمات التي كان يتم االحتفاظ بھا في الس
  .السيطرة عالوة بعد تعديلخالل الفترة،  عليھا

تتوقع . مليون لایر قطري ٦٩٩.٢ساھمت تونيسيانا بصافي ربح بمبلغ  ٢٠١١ ديسمبر ٣١وحتى  االستحواذمنذ تاريخ 
مجموعة من توسيع أنشطة وعمليات االتصاالت لديھا في السوق اإلدارة أن سيطرة المجموعة على تونيسيانا ستمكن ال

  .التونسية

  :والمكسب الناتج من المساھمة المحتفظ بھا سابقا المحتملة والمطلوبات  المستحوذ عليھاالموجودات القابلة للتحديد   )أ(

المرحلي على  لالستحواذبھا نتيجة القيم العادلة االحتياطية لموجودات ومطلوبات تونيسيانا القابلة للتحديد المعترف 
  :النحو التالي

القيم الدفترية قبل   
  مباشرة االستحواذ

تعديالت القيمة 
  العادلة

القيم العادلة في 
  االستحواذتاريخ 

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
        

  ٣١٤,٨٠٩  -   ٣١٤,٨٠٩  نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٣٨٧,٨٤٦  -   ٣٨٧,٨٤٦  مدينة أخرىذمم تجارية مدينة وذمم 

  ٧,٤٣٧  -   ٧,٤٣٧  مخزون
  ١,٢٨٥,٥٧١  -   ١,٢٨٥,٥٧١  عقارات وآالت ومعدات

  ٢,٤٤٤,٩٠٠  ١,٧٠٨,٩٢٧  ٧٣٥,٩٧٣  تكاليف ترخيص
  ١٥٦,١٤٨  ١٥٦,١٤٨  -   عقود عمالء وعالقات عمالء ذات صلة

  ٢٠٣,٨٨٤  ٢٠٣,٨٨٤  -   أسماء تجارية
  ٣,٦٥٩  -   ٣,٦٥٩  موجودات غير ملموسة أخرى

  ٤٦,٢٥٥  -   ٤٦,٢٥٥ موجودات ضريبة مؤ جلة
  ٤٩,٩٩٢  -   ٤٩,٩٩٢  موجودات غير متداولة أخرى

القابلة  المستحوذ عليھاإجمالي القيمة العادلة االحتياطية للموجودات 
  االستحواذفي تاريخ  للتحديد

  
٢,٨٣١,٥٤٢  

  
٢,٠٦٨,٩٥٩  

  
٤,٩٠٠,٥٠١  

        
  ٩٦٧,٢٩٥  -   ٩٦٧,٢٩٥  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

  ٢٨٠,٨٥٦  -   ٢٨٠,٨٥٦  قروض
  ٢٤,٤٥٥  -   ٢٤,٤٥٥  مطلوبات غير متداولة أخرى

  ١,٢٧٢,٦٠٦  -   ١,٢٧٢,٦٠٦  االستحواذفي تاريخ  المحتملةإجمالي القيمة العادلة للمطلوبات 

   االستحواذالقيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ 
١,٥٥٨,٩٣٦  

  
٢,٠٦٨,٩٥٩  

  
٣,٦٢٧,٨٩٥  

     
 ٤,٣٦٩,٨٠٢      مستحوذ عليھاشركة تابعة القيمة العادلة للمساھمة المحتفظ بھا سابقا في 

شركة تابعة في  المحتفظ بھا سابقاالقيمة الدفترية للمساھمة : يخصم
 )٢,٩٢٦,٩٧١(      مستحوذ عليھا

شركة تابعة من المساھمة المحتفظ بھا سابقا في المعترف به المكسب 
 ١,٤٤٢,٨٣١      مستحوذ عليھا
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٣٥  

  )تابع(والتغيرات في مساھمات الملكية  غير مسيطرةمساھمات  واستحواذ األعمال تجميع  ٤

  )تونيسيانا(تيليكوم تونس إس أيه  أوراسكوماالستحواذ المرحلي على   ٤/١

  المرحلي االستحواذالشھرة الناتجة من   )ب( 

  :على النحو التالي ستحواذلال نتيجةتم االعتراف بالشھرة 
  ألف لایر قطري  
    

  ٢,٤٠٥,٩٥٧  ستحواذاالتكلفة 
  ٩٠٧,٣٢٦  غير مسيطرةمساھمة 

  ٤,٣٦٩,٨٠٢  المستحوذ عليھافي الشركة  القيمة العادلة للمساھمة المحتفظ بھا سابقا
  ٧,٦٨٣,٠٨٥  مجموع فرعي

 )٣,٦٢٧,٨٩٥(  ستحواذاالالقيمة العادلة االحتياطية لصافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ : يخصم
  ٤,٠٥٥,١٩٠  الشھرة المعترف بھا عند االستحواذ

   ستحواذاالالتدفقات النقدية من   )ج(

  ألف لایر قطري  
    

  )٢,٤٠٥,٩٥٧(  ستحواذتكاليف اال
  )٤١,١٣٠(  عليھاالمستحوذ من الشركة  المدينون: يضاف

  )٢,٤٤٧,٠٨٧(  المقابل المدفوع

  ٣١٤,٨٠٩  من الشركة التابعةعليه لمستحوذ النقد ا: يخصم
  )١٥٧,٢٩٠(  نزع االعتراف عن النقد المسجل سابقا بموجب طريقة التوحيد التناسبي: يضاف

  )٢,٢٨٩,٥٦٨(  ستحواذاالمن الخارج صافي التدفق النقدي 

  :في البيانات المالية الموحدة للمجموعة نتيجة للتوحيد التناسبي لتونيسيا ٢٠١٠تم إدراج المبالغ التالية في سنة 

  ٢٠١٠  
  ألف لایر قطري

    
    :حصة من بيان المركز المالي للمشروع المشترك

  ٣٥٥,١٨٨  موجودات متداولة
  ١,٠٦١,٤٩٤  موجودات غير متداولة

  )٦٢٣,٠٠٦(  مطلوبات متداولة
 )١٢,٩٣٧(  مطلوبات غير متداولة

  ٧٨٠,٧٣٩  القيم الدفترية لصافي الموجودات

  

  ٢٠١٠  
  ألف لایر قطري

    
    :حصة من بيان الدخل للمشروع المشترك

  ١,٢٨٦,٥٨٨  اإٌليرادات
  )٢,٢٤٣(  األخرى) المصاريف(لدخل ا

  )٧٩٨,٥٨٧(  مصاريف عمومية وإدارية
 )٤,٣٣٢(  تكاليف تمويل

  )١٨٠,٦٠٤(  دخلضريبة 
  ٣٠٠,٨٢٢  ربح السنة
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٣٦  

  

  )تابع(والتغيرات في مساھمات الملكية  غير مسيطرةمساھمات  استحواذو األعمال تجميع  ٤

  مساھمات الملكية في شركات تابعة استحواذصافي   ٤/٢

  :في الشركات التابعة التاليةيمثل ھذا اإليضاح مساھمات ملكية إضافية بسيطة   

  الوطنية تيليكوم(س .م.لالتصاالت الجوالة شالشركة الوطنية( 
 وي ترايب ليمتد 
 وي تاريب آسيا ليمتد 

دون تغير في السيطرة وتم االعتراف بھا مباشرة في بيان التغيرات في  غير مسيطرةوھي معامالت مع مساھمات 
  .حقوق الملكية الموحد

  في شركة تابعة من قبل شركة زميلة إضافية مساھمات استحواذ  ٤/٣

ھذه . برايفت لمتد في شركة تابعة لھاوھي آسيا موبايل ھولدنجز  وتمثل الزيادة في حصة شركة زميلة للمجموعة
للشركة الزميلة دون التغير في السيطرة وبالتالي تم االعتراف بھا في حقوق ملكية  غير مسيطرةمعاملة مع مساھمات 

  .ھذه المعاملة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد تم االعتراف مباشرة بحصة المجموعة من. الشركة الزميلة

  فوائد وتسھيالت تحملإلى قروض  مسيطرةالغير  تحويل المساھمات  ٤/٤

آسيا سيل كوميونيكيشنز العراق  يمثل ھذا اإليضاح المبالغ المستحقة لمساھمي إحدى الشركات التابعة للمجموعة وھي  
للشركة بسبب تحويلھا إلى شركة فوائد بموجب الرسملة التي تمت مؤخرا  تحملوتسھيالت ي تم تصنيفھا كقروض والت

تم االعتراف بھذه المعاملة مباشرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وتظھر أيضا ). خ.م.ش(مساھمة خاصة 
  ).٢٦إيضاح (فوائد  وتسھبالت تحملكقروض 

  م.م.ذ في ستارلينك غير مسيطرةمساھمات  استحواذ  ٤/٥

م ونتيجة لذلك زادت .م.في ستارلينك ذ% ٩حصة إضافية بنسبة  ٢٠١٠ديسمبر  ٢٠المجموعة في  استحوذت  
أصحاب  إلى لایر قطري ألف ٤,٩٤٨تم دفع مقابل نقدي بلغ %. ٦٠إلى % ٥١المجموعة حصتھا في تلك الشركة من 

اإلضافي  ستحواذلموجودات مباشرة قبل االصافي اكانت القيمة الدفترية . م.م.في ستارلينك ذ مسيطرةالغير المساھمات 
لایر  ألف ٩٩٢ المشتراةاإلضافية  للحقوقالقيمة الدفترية الحصة من لایر قطري وبلغت  ألف ١١,٠١٧للحصة تبلغ 

 ٣,٩٥٦والبالغة  ليھاالمستحوذ عفوق القيم الدفترية لصافي الموجودات تم االعتراف بالزيادة في المقابل النقدي . قطري
  .لایر قطري في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد تحت بند األرباح المدورةألف 

  )نورس(التغير في مساھمة الملكية في الشركة العمانية القطرية لالتصاالت   ٤/٦

كيوتل  -  سيمن خالل تي دي  والتي تمتلكھامن مساھمتھا في نورس % ١٥بعرض  ٢٠١٠قامت المجموعة في سنة   
العام المبدئي ألسھم نورس في سوق لالكتتاب كجزء من الطرح ) مينا(ب .م.شالشرق األوسط وشمال أفريقيا إنفستكوم 

ألف  ٦٢٤,٧٧٧العام المستلمة من قبل المجموعة  االكتتاببلغت متحصالت . ٢٠١٠في نوفمبر  مسقط لألوراق المالية
 ألف ١٩٢,٩٩٦العام تبلغ  اإلصداروكانت قيمة صافي الموجودات التي تمثل األسھم المعروضة من قبل المجموعة في 

  .لایر قطري

في مينا وفقا التفاقية  غير المسيطرفي نورس من المساھم % ١٤.٤حصة فعالة بنسبة على المجموعة أيضا  استحوذت  
 مسيطرةالغير من المساھمة  المستحوذ عليھاقيمة صافي الموجودات . يلایر قطر ألف ٦٠,٩٩٥قائمة بمقابل نقدي بلغ 

  .لایر قطري ألف ١٨٦,٠٥٧بلغت 

من الحصة الفعالة للمجموعة في نورس % ٠.٦األثر الصافي للمعامالت المذكورة أعاله كان صافي استبعاد لنسبة   
 ألف ٥٥٦,٨٤٣لایر قطري ومبلغ تراكمي بلغ  ألف ٦,٩٣٩بلغ  مسيطرةالغير والتي نتج عنھا تغير في المساھمات 

وصافي المقابل المستلم، تم االعتراف إليه  مسيطرةالغير لایر قطري وھو الفرق بين المبلغ الذي تم تعديل المساھمات 
  .بھذا األثر في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد تحت بند األرباح المدورة
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٣٧  

  )تابع(والتغيرات في مساھمات الملكية  غير مسيطرةمساھمات  استحواذو األعمال تجميع  ٤

  )الوطنية( ف.م.التغير في مساھمة الملكية في الوطنية فلسطين لالتصاالت الجوالة المحدودة ش  ٤/٧

إضافة . فلسطين من أجل زيادة رأس مال الوطنية لایر قطريألف  ١٠٢,٣٢٩بملغ  ٢٠١٠ساھمت المجموعة في سنة   
من رأس مالھا المصرح وتبع ذلك % ١٥العام المبدئي أسھما جديدة تعادل  االكتتابإلى أن الوطنية عرضت من خالل 

إلى % ٢٩.٩من فلسطين المساھمة الفعالة للمجموعة في الوطنية  نقصأدت المعاملة إلى . إدراجھا في بورصة فلسطين
لایر قطري ألف  ٢٣,٣٣٩ونتيجة لذلك اعترفت المجموعة بملغ  .فلسطين السيطرة على الوطنية فقداندون % ٢٥.٤

  .كجزء من األرباح المدورة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  في وي ترايب المحدودةملكية الالتغير في مساھمة   ٤/٨

مكتتبا عليه بشكل تناسبي من قبل المساھمات ولم يكن إصدار أسھم إضافية من قبل وي ترايب المحدودة خالل السنة  تم  
نتيجة لذلك اعترفت %. ٨٦.١أدى ذلك إلى زيادة في مساھمة المجموعة إلى . لوي ترايب المحدودة مسيطرةالغير 

يمثل التعديل ليعكس التغيرات في المساھمة في وذلك لایر قطري في األرباح المدورة ألف  ٣٦,٢٢٢المجموعة بمبلغ 
  .غير مسيطرةالمبلغ المدرج تحت مساھمات  مقابلة الشركة التابع

  اإليرادات  ٥
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ٢٦,٧١٦,٣٧٣  ٣١,١٩٩,٨٨٨ خدمات تقديم من إيرادات
 ٤٢٠,٣٢٧  ٣٤٢,٩٦٦ اتصاالت معدات مبيعات
 ١٠٠,٩٩٩  ١٩٥,٢٢٦ آخرين قبل من الموجودات استعمال من إيرادات
 ١٣٨,٨٨٣  ٢٧,٢٦٦ )١٥ إيضاح( شبكة إنشاء إيرادات

 ٢٧,٣٧٦,٥٨٢  ٣١,٧٦٥,٣٤٦ 

  يةتشغيل مصروفات  ٦
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ٢,٨٥٣,٣٢٧  3,216,707 الخارجية االتصاالت ورسوم مدفوعات
 ١,٨٥٧,٨٤٨  ١,٩٨٩,٨٤٥ وأخرى رسوم للسلطات التنظيمية

 ١,٣٣٧,٤٧١  ١,٦٥٥,١٣٣ إيجار وخدمات
 ٩٣٦,٩٦٩  ١,١١١,٦٠١ عمليات وإصالحات الشبكة

 ٩٥٥,٩٩٤  ١,٢٢٦,٣٤٠ األخرى الخدمات و المباعة المعدات تكاليف
 ٦٤٧,٤٩٧  ٧٠٨,١٤٠ إصالحات وصيانة

 ١٣٨,٨٨٣  ٢٧,٢٦٦ )١٥ إيضاح( شبكة إنشاء تكاليف
 ٦,٦٥٨  ٢٣,٣٥٢)٢٠إيضاح(الحركةمخصص للبضاعة القديمة وبطيئة

 ٨,٧٣٤,٦٤٧  ٩,٩٥٨,٣٨٤ 
  واإلدارية العموميةالبيع و مصروفات  ٧

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٢,٧٨٤,٣٣٦  ٣,١٦٤,٤٠٨ الصلة ذات والتكاليف الموظفين رواتب
 ١,١٧٢,٤٩٧  ١,١٥٩,٩٧٦ ورعاية تسويق مصروفات

 ٣٢٩,٣٧٧  ٣٣٣,٣٤٨ ومھنية قانونية أتعاب
 ٨٢٤,٧٣٩  ١,١٦٦,٨٦٢ عموالت البطاقات

 ١٩٩,٣٦٤  ٢٤٧,٧٠٦ )٢١إيضاح ( المدينونمخصص النخفاض قيمة 
 ٧٣٧,٢٥٧  ٨٨٦,٨٤٧ أخرى مصروفات

 ٦,٠٤٧,٥٧٠  ٦,٩٥٩,١٤٧ 
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٣٨  

  اإلھالك واإلطفاء  ٨
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 لایر قطريألف   ألف لایر قطري 
    

 ٤,٦٩٦,٤٠٩  ٥,٢٢٤,٦٧٨ )١٣إيضاح (استھالك 
 ١,٦٢١,٠٠٧  ١,٧٩٠,٠٢٦ )١٤إيضاح (إطفاء موجودات غير ملموسة 

 ٦,٣١٧,٤١٦  ٧,٠١٤,٧٠٤ 

  بالصافي -  التمويل تكاليف  ٩
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٢,٢٠٢,٨٤٤  ٢,٣٩١,٩٤٥ فوائد مصروفات
 ١٥٢,٦٣٢  ١٥٠,٧٦١ )٢٦ إيضاح( مؤجلة تمويل تكاليف إطفاء

 ١١,٢٢٣  ١٤,٩٤٢ أخرى تمويل مصروفات
 )١٠٧(  )٦٨٤( )٢٥إيضاح (تحويل جزء غير فعال من تحوطات التدفق النقدي 

 ٢,٣٦٦,٥٩٢  ٢,٥٥٦,٩٦٤ 
 )٥٦٢,٢٠٥(  )٦٥٤,٦٤٩( دخل فوائد:  يخصم

 
١,٨٠٤,٣٨٧  ١,٩٠٢,٣١٥ 

  صافيبال -  األخرى) مصروفاتال( الدخل  ١٠
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    
 ١٥٢,٣٨٠  )٧٢,٦٣٦( )صافي(ربح من تحويل عمالت أجنبية )/ خسارة(

 ٤٠,٥١٦  ١,٥٦٨ ربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
 ٢٦,٠٢٤  ٢٦,٥٢٠ ومعدات آالت استبعاد من ربح
 ٢٥,٧٦٧  ٤١,٧٩٨ موزعة أرباح دخل
 ١٧,٠٢٣  ١٦,٦٢٠ مبنى رإيجا دخل
 )١٧٩,١٢٢(  ٢٣,٢٩٥ صافي -  لمشتقات عادلةال قيمةال تغير

 575,023  ٣٤,٠٣١ ) ١١إيضاح ( متنوعة بنود دخل

 ٦٥٧,٦١١  ٧١,١٩٦ 
  
  الصناعية  والرسوم االمتيازات  ١١ 

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ١١٠,٩٥٤  ١١٩,٩٠٤ عمان سلطنة لحكومة امتياز رسوم
 ١٥٦,١٩١  ١٤٩,٩٢١ اتصاالتو صناعية رسوم

 ٥٣,٦٧٠  ٤٢,٤١٣ رسوم قانونية أخرى

 ٣٢٠,٨١٥  ٣١٢,٢٣٨ 
  

  

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٣٩  

  )تابع(الصناعية  والرسوم االمتيازات  ١١

  االمتياز رسوم

 امتياز رسوم بدفع كيوتل تلتزم ٢٠٠٥ يناير ١ من المفعول ساريالذي أصبح  ٢٠٠٢ لسنة) ٦( رقم القانون بموجب
 المستحقة االمتياز رسوم تحتسب. قطر دولة في االتصاالت خدمات لتقديم الحصرية الحقوق مقابل قطر دولة لحكومة
 لسنة ٣٤ رقم االتصاالت قانون وبموجب. األم الشركة مساھمي إلىمنسوبة ال األرباح من ٪٢٥ أساس على الدفع

 يبدأ الذي التاريخ من قطر دولة حكومة إلى االمتياز رسوم دفع عنيتم التوقف  ٢٠٠٦ نوفمبر ٦ في الصادر ٢٠٠٦
  . قطر في اتصاالت أعمال مرخص آخر مشغل فيه

 عندما ،٢٠٠٩مارس  ١ في التجارية عملياته بدأ قد القانون بموجب امرخص آخر مشغالً  أن المجموعة اعتبرت لقد
ً  يتفق وذلك اتجاھين،في  لالتصاالت شبكاته بفتح المشغل اآلخر قام  الممنوحة الرخصة أحكام متطلبات مع عموما

ولكن وفقاً . التاريخ ذلك من االمتياز رسوم دفع وأوقفت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت مجلس قبل من لكيوتل
، ٢٠٠٧أكتوبر  ٧قطرية اعتباراً من المستحقة للحكومة ال كومة يتم إيقاف دفع رسوم االمتيازمن الح للمرسوم الصادر

٪ على اإليرادات النظامية ١٪ من األرباح ورسوم ترخيص بنسبة ١٢.٥قدرھا صناعية واستبدلت برسوم اتصاالت 
مليون لایر قطري سبق  ٥٥٤بمبلغ  مصروفاتلقد نتج عن ھذا استعادة . الناتجة من عمليات المجموعة في قطر

تم خالل  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في ) ١٠إيضاح (أخرى بالصافي ) اريفمص(إدراجھا تحت دخل 
  .المستحقة لدولة قطراالمتياز السنة سداد رسوم 

 في االتصاالت خدمات لتشغيل م.ع.م.ش لالتصاالت القطرية العمانية للشركة الممنوحة الرخصة اتفاقية وبموجب
 االمتياز رسوم تحتسب. ٢٠٠٥ مارس من اعتباراً  عمان سلطنة لحكومة امتياز رسوم الشركة تدفع عمان، سلطنة

ً  المحددة المصادر صافي من ٪٧ أساس على الدفع المستحقة   .التشغيل مصروفاتو إليرادات مسبقا

  صناعية رسوم

 ً  ٢٠٠٧أكتوبر  ٧ من اعتباراً  المجموعة قامت ، ٢٠١٠الصادر في  في دولة قطر لقرار وزير االقتصاد والمالية وفقا
  .قطر في المجموعة عمليات من المحققة األرباح من ٪١٢.٥ بنسبةصناعية كرسوم  مخصص باحتساب

  رسوم قانونية أخرى

رسوم قانونية بند وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة تحت  العلمي للتقدممؤسسة الكويت  المساھمة فيتم إدراج 
   .أخرى

  للسھم والمخفف األساسي العائد  ١٢

 لعدد المرجح المتوسط على األم الشركة في للمساھمين المنسوب السنة ربح بتقسيم للسھم األساسي العائد يحتسب
  .السنة خالل القائمة األسھم

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

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
   

 ٢,٨٨٧,٨٤٣  ٢,٦٠٥,٥٥٠)قطريلایرلفأ(األمالشركةفيللمساھمينالمنسوب السنة ربح
    

 ١٧٦,٠٠٠  ١٧٦,٠٠٠ )باآلالف( األسھم لعدد المرجح المتوسط
    

 ١٦.٤١ ١٤.٨٠ )القطري باللایر( للسھم والمخفف األساسي العائد
  

   



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٤٠  

  )تابع( للسھم والمخفف األساسي العائد  ١٢

  :تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسھم على النحو التالي

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
   

 ١٤٦,٦٦٧  ١٤٦,٦٦٧ )باآلالف(يناير  ١األسھم المؤھلة في 
 ٢٩,٣٣٣  ٢٩,٣٣٣ )باآلالف(أثر إصدار األسھم المجانية 
 ١٧٦,٠٠٠ ١٧٦,٠٠٠ ) باآلالف(إجمالي العدد القائم لألسھم 

خالل الفترة الحالية قامت المجموعة بإصدار أسھم مجانية وبناء على ذلك فقد تم تعديل العائدات السابقة على السھم 
سھم المجانية المصدرة خالل الفترة على العائدات على األلو لم يتم وضع اعتبار ألثر . المالي الصادر عنھا التقرير

ديسمبر  ٣١لایر قطري للسھم للسنة المنتھية في  ١٩.٦٩السھم للفترة السابقة لكان العائد األساسي للسھم بمبلغ 
٢٠١٠ .  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

٤١  

 العقارات واآلالت والمعدات  ١٣

 ومباني أراضي 
بدالت موجودات
  وشبكات

مشتركين أجھزة
  أخرى ومعدات

رأسمالية أعمال
 المجموع  التنفيذ قيد

 لایر قطري لفأ لایر قطري لفأ لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ لایر قطري لفأ 
          التكلفة
 ٤٩,٥٤٦,٦٢٩  ٤,٣٤٩,٧٧٥  ٤,٢١٥,٤٥٥  35,332,101  ٥,٦٤٩,٢٩٨ ٢٠١٠ يناير ١ في

  ٦,٩٤١,٧٧٥   ٥,٨٤١,٢٥٢   ٦١,٨٩٢   ١,٠٢٤,٢٢٢   ١٤,٤٠٩ إضافات
  -   )٦,٦٨٤,٨٣٠(   ٤٧٤,٢٤٩   ٥,٦٢٨,٩٢٦   ٥٨١,٦٥٥  تحويل
  )٢,٥٦٤,٦٩٩(   )٧٠٠(   )٨١,٥١٩(   )٢,٤٥٣,٧١٩(   )٢٨,٧٦١(  استبعاد

  ٣٠,٦٨٦   -    ١,١١٥   ٢٩,٥٧١   -   إعادة تصنيف
 ٧٩١,١٩٢  ١١٧,٥٧٠  ٣,٦١٧  ٤٨٤,٩٦٧  ١٨٥,٠٣٨ سعر الصرفتعديل 

          
 ٥٤,٧٤٥,٥٨٣  ٣,٦٢٣,٠٦٧  ٤,٦٧٤,٨٠٩  ٤٠,٠٤٦,٠٦٨  ٦,٤٠١,٦٣٩  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في

نزع االعتراف عن 
  )١,٣٤٤,٨٦٤(   )١٢٦,٦٩٦(   )١١٢,٩١٤(   )١,١٠٥,٢٥٤(   -    مشروع مشترك

 استحواذ على شركة تابعة
  ٢,٦٨٩,٧٢٨   ٢٥٣,٣٩٣   ٢٢٥,٨٢٨   ٢,٢١٠,٥٠٧   -    )٤/١إيضاح (

 ٦,٥٧٤,٨٥٧  ٥,٥٤٣,٢٩٣  ١٠٨,٧٤٠  ٨٩٨,٣٨٣  ٢٤,٤٤١ إضافات
   )٥,٢٦٣,٩٥٦(  ٤٣٨,٦٦٤  ٤,٤٩٨,٠٣٠  ٣٢٧,٢٦٢ تحويل
 )١,٢١٩,١٢٧(  )١٧٤(  )١٠٨,٦٢٣(  )١,٠٦٣,١٤٩(  )٤٧,١٨١( استبعاد
 )١,٣٤٥,٣٨١(  ١٦٢,٣٢٢  )٥٤٧,٥٤٢(  )١,٢٥٧,٢٦٦(  ٢٩٧,١٠٥  تصنيفإعادة 
 )٣٦٣,٨٤٠(  )٣٨,٠٩٠(  )٢٠,٢٢٩(  )٢٥٧,٨٤٣(  )٤٧,٦٧٨( صرفال سعر تعديل
 ٥٩,٧٣٦,٩٥٦  ٤,١٥٣,١٥٩  ٢٠١١٦,٩٥٥,٥٨٨٤٣,٩٦٩,٤٧٦٤,٦٥٨,٧٣٣ ديسمبر ٣١ في
          

          :اإلھالك
 ١٩,٧٨٠,١١٤  -   ٢٠١٠٢,٠٠٩,٩٥٠١٥,٠٤٨,١٧٣٢,٧٢١,٩٩١ يناير ١ في

 ٤,٦٩٦,٤٠٩  -   ٥٣٧,٥٤٠  ٣,٧٢٥,٨٠٥  ٤٣٣,٠٦٤ محتسب خالل السنة
 )٢,٠٢٦,١٧٩(  -   )٧٣,٥٩٣(  )١,٩٢٣,٨٣٦(  )٢٨,٧٥٠(  متعلق باستبعاد
 ١٦,٥٢٤  -  ١٥,٩٢٧٥٩٧-  إعادة تصنيف

 ١٠٥,٧٣١  -   ٥٩,٧٧٦  )٥,٩٧٢(  ٥١,٩٢٧  تعديل سعر الصرف 
          
 ٢٢,٥٧٢,٥٩٩  -   ٣,٢٤٦,٣١١  ١٦,٨٦٠,٠٩٧  ٢,٤٦٦,١٩١ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في

عن مشروع  نزع اعتراف
 )٧٠٢,٠٧٨(  -   )٨٠,٥٥٦(  )٦٢١,٥٢٢(  -  مشترك

استحواذ على شركة تابعة 
 ١,٤٠٤,١٥٧  -   ١٦١,١١٢  ١,٢٤٣,٠٤٥  -   )٤/١إيضاح (

 ٥,٢٢٤,٦٧٨  -   ٥٤٨,٥٠١  ٤,١٨٢,٨٥٧  ٤٩٣,٣٢٠  محتسب خالل السنة
 )٨٩١,٨٦٩(  -   )١٠٣,٧٧٠(  )٧٤١,٢٥٧(  )٤٦,٨٤٢(  متعلق باستبعاد

  )٦٩٧,٧١٠(   -    )٣٣٣,٥٩٩(   )٤٩٣,٣٦٦(   ١٢٩,٢٥٥  تصنيفإعادة 
 )٢٣٧,٩١٩(  -   )٢٢,٩٠٦(  )١٨٤,١٢٤(  )٣٠,٨٨٩( صرفالتعديالت سعر 

          
 ٢٦,٦٧١,٨٥٨  -   ٢٠١١٣,٠١١,٠٣٥٢٠,٢٤٥,٧٣٠٣,٤١٥,٠٩٣ ديسمبر ٣١ في
         

          القيمة الدفترية
 ٣٣,٠٦٥,٠٩٨  ٤,١٥٣,١٥٩  ٢٠١١٣,٩٤٤,٥٥٣٢٣,٧٢٣,٧٤٦١,٢٤٣,٦٤٠ديسمبر  ٣١في 
 ٣٢,١٧٢,٩٨٤  ٣,٦٢٣,٠٦٧  ١,٤٢٨,٤٩٨  ٢٣,١٨٥,٩٧١  ٣,٩٣٥,٤٤٨ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

  إيضاحات

لایر ألف  ١,١٧٨بمبلغ  السنة خالل رسملتھا تمت مؤھلة اقتراض تكاليف التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال تتضمن )١(
 .)قطري لایر ألف ٧,٥٧٣ :٢٠١٠(قطري 

 و متديل المالديف تيلكوم والوطنية الجزائر تيلكوم الوطنية التابعة بالشركات الخاصة والمعدات واآلالت العقاراتإن  )٢(
لایر قطري ألف  ٣,٢٢٦,٢٦٦ قيمتھاتبلغ والمساھمة العامة  النقال للھاتف الفلسطينية الوطنية االتصاالت شركة

 ).٢٦ إيضاح( بنكية قروض لضمان مرھونة )قطري لایر ألف ٣,٣٢٢,١٧٨ -  ٢٠١٠(



  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

٤٢  

  الملموسة غير الموجودات  ١٤

 
 تكاليف

  الشھرة  الترخيص

عمالء  عقود
وعالقات 

عمالء ذات 
  صلة

 العالمات
 األسماء/ التجارية
 التجارية

 غير موجودات
 ملموسة
 لالمتياز

 غير موجودات
 اإلجمالي أخرى ملموسة

 
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

 قطري لایر
  لفأ

 قطري لایر
  لفأ

 قطري لایر
  لفأ

 قطري لایر
           

           :التكلفة
 ٣٩,٥٢٣,٧٤٩ ٢٨٣,١٨٧ ٦٣٦,٤٩٦ ٣,٤٣٤,٩٩٣  ٨٩٣,٥٥١  ١٠,٥٦٧,٥٠٠  ٢٣,٧٠٨,٠٢٢ ٢٠١٠ يناير ١ في

 ١٩٣,٨٤٣ ٢٠,٨٩٠ ١٣٩,٠٥٩ ٣٣,٨٩٤  -  -  - إضافات
 )٣٠,٦٨٦( ١٢,٣٩٩ )٤٣,٠٨٥( -  -  -  - إعادة تصنيف

 ٦٨٧,١٣١ ٢,١٩٨ ٢,٤١٨ ١٢٤,٠٣٦  ٣٦,٣٦٦  ٣٠٢,٢٤٧  ٢١٩,٨٦٦ تعديل سعر الصرف

 ٤٠,٣٧٤,٠٣٧  ٣١٨,٦٧٤  ٧٣٤,٨٨٨  ٣,٥٩٢,٩٢٣  ٩٢٩,٩١٧  ١٠,٨٦٩,٧٤٧  ٢٣,٩٢٧,٨٨٨  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في

 -   )١٠٣,٠١٦(  )١٠٣,٠١٦(  )١,٥٩٤,٦٩٧(  )١,٤٤٤,٤٢٥( نزع االعتراف عن مشروع مشترك
   

)٢,١٥٧( 
   

)٣,٢٤٧,٣١١( 
 ٦,٨٦٤,٤٣٥ ٤,٣١٣ -  ٢٠٣,٨٨٤  ١٥٦,١٤٨  ٤,٠٥٥,١٩٠  ٢,٤٤٤,٩٠٠ )٤/١( استحواذ على شركة تابعة

 ٣٠٢,٧١٣ ١٢٢,٩٤٦ ٢٧,٠٨١ ١,١٦٢  -   -   ١٥١,٥٢٤ إضافات
 ١,٣٤٥,٣٨١ ١,٤٨٤,٤٦٧ ٣٢,٨٨٤ -   -   -  )١٧١,٩٧٠(  إعادة تصنيف

 )٣٦٤,٠٦٧(  )٣٣,٤٢٣(  )٤٣٨(  )٢٢,٦١٣(  )١٢,٧٠٩(  )٢١٢,١٢٥(  )٨٢,٧٥٩( صرفال ت سعرتعديال

٤٥,٢٧٥,١٨٨ ١,٨٩٤,٨٢٠ ٧٩٤,٤١٥ ٣,٦٧٢,٣٤٠  ٩٧٠,٣٤٠  ١٣,١١٨,١١٥  ٢٤,٨٢٥,١٥٨ ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في



  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

٤٣  

  )تابع( الملموسة غير الموجودات  ١٤

  الشھرة  الترخيص تكاليف 

عمالء  عقود
وعالقات عمالء 

  ذات صلة

 العالمات
 األسماء/ التجارية
  التجارية

 غير موجودات
  لالمتياز ملموسة

 غير موجودات
 اإلجمالي  أخرى ملموسة

 
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

  قطري لایر
  لفأ

 قطري لایر
    

              :اإلطفاء وانخفاض القيمة
 ٥,٤١٩,٦٩٧  ٢٤١,٣٢٢  ١٨٢,١٦٤  ٤٣٠,٩٤٥  ٦١٩,٤٦١  ٤٤٨,١٧٦  ٣,٤٩٧,٦٢٩ ٢٠١٠ يناير ١ في

 ١,٦٢١,٠٠٧  ٧,٧٩٦  ٧١,٢٥٨  ٢١١,١٧٣  ١٨٨,٧٧٨  -   ١,١٤٢,٠٠٢  إطفاء خالل السنة
 ٣٦,٢٥١  -   -   -   -   -   ٣٦,٢٥١ انخفاض قيمة خالل السنة

 )١٦,٥٢٤(  ١٢,٣٩٩  )٢٨,٩٢٣(  -   -   -   -   إعادة تصنيف
 ٣٤,٤٢٣  ١,٤٣٤  ٢٠,٥٦٤  ٢٤,٦٤٩  ١٨,٩١٨  ٩٤٣  )٣٢,٠٨٥( صرفتعديالت سعر 

 ٧,٠٩٤,٨٥٤  ٢٦٢,٩٥١  ٢٤٥,٠٦٣  ٦٦٦,٧٦٧  ٨٢٧,١٥٧  ٤٤٩,١١٩  ٤,٦٤٣,٧٩٧  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في
نزع االعتراف عن مشروع 

 -   )٤٨,٩٣٩(  )٧٨,٣١٢(  -   )٦٩٧,٧٨٠(  مشترك
   

)٣٢٧( 
   

)٨٢٥,٣٥٨( 
 ٦٥٤  ٦٥٤  -   -   -   -   -   )٤/١( استحواذ على شركة تابعة

 ١,٧٩٠,٠٢٦  ١٧٤,٢٢٠  ٧٦,٢٠٦  ٣٣٧,٢٦٣  ٧٧,٥١٨  -   ١,١٢٤,٨١٩ إطفاء خالل السنة
 ٦٩٧,٧١٠  ٦٦٢,٦٦٥ ----٣٥,٠٤٥ إعادة تصنيف

 )٢٢٣,٧٧٥(  )٣١,٣٠٧(  )٦٨٢(  )٦,١١١(  )١٠,٥٠١(  )٥٤,٤٨٦(  )١٢٠,٦٨٨( صرف ت سعرتعديال

 ٨,٥٣٤,١١١  ١,٠٦٨,٨٥٦  ٣٢٠,٥٨٧  ٩٤٨,٩٨٠  ٨١٥,٨٦٢  ٣٩٤,٦٣٣  ٤,٩٨٥,١٩٣ ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في
              

          :صافي القيمة الدفترية

 

 

 

 

 ٣٦,٧٤١,٠٧٧  ٨٢٥,٩٦٤  ٤٧٣,٨٢٨  ٢,٧٢٣,٣٦٠  ١٥٤,٤٧٨  ١٢,٧٢٣,٤٨٢  ١٩,٨٣٩,٩٦٥  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

 ٣٣,٢٧٩,١٨٣  ٥٥,٧٢٣  ٤٨٩,٨٢٥  ٢,٩٢٦,١٥٦  ١٠٢,٧٦٠  ١٠,٤٢٠,٦٢٨  ١٩,٢٨٤,٠٩١ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في

  :إيضاح

  .بناء على تقييم اإلدارة للموجودات المتعلقة بھا ٢٠١٠ألف لایر قطري خالل سنة  ٣٦,٢٥١الترخيص البالغة قامت المجموعة بتسجيل انخفاض في القيمة على تكاليف 
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٤٤  

  والتحويل والتشغيل البناء اتفاقية  ١٥

 مع وتحويل وتشغيل بناء اتفاقية العامة االتصاالت شركة وھي للمجموعة تابعة شركة وقعت ٢٠٠٢ يناير ٩ في
 العام للقطاعين") المشروع) ("IDEN( تقنية على بناء رقمية راديو شبكة خدمات لتقديم السعودية اتصاالت شركة

 رقابة وخدمات بيانات وخدمات اتصال خدمات المقدمة الخدمات تشمل. السعودية العربية المملكة في والخاص
  :والتحويل والتشغيل البناء التفاقية األساسية السمات يلي فيما. أخرى اختيارية وخدمات

 شرحه تم كما لإلنھاء قابلة وھي ٢٠٢٠ إلى ٢٠٠٥ من سنة ١٥ لمدة والتحويل والتشغيل البناء اتفاقية تسري  )أ (
ً  لتجديداو أدناه) و(الفقرة  في  .االتفاقية لشروط وفقا

 وبناء) المشروع مراحل من مرحلة كل إكمال ويشمل( المشروع عن لةمسؤو العامة االتصاالت شركة تكون  )ب (
  لشركة أداء غرامات بدفع ملزمة العامة االتصاالت شركة تكون. االتفاقية مدة خالل الشبكة وصيانة
 .الشبكة أداء بمتطلبات بااللتزام العامة االتصاالت شركة قبل من فشل أي حالة في السعودية اتصاالت

 .السعودية اتصاالت شركة لنظم المستخدمين من العامة االتصاالت شركة تحصلھا التي األسعارتخضع   )ج (

 السوقية بالقيمة السعودية اتصاالت إلى الشبكة بتحويل العامة االتصاالت شركة تقوم االتفاقية مدة نھاية في  )د (
 .األقل على قادمة سنوات ٥ لمدة باستخدامھا تسمح حالة في الشبكة تحول. مستقل تقييم على بناء العادلة

 تشغيل ورسوم الموقع، وإيجارات إيرادات، رسوم السعودية التصاالت العامة االتصاالت شركة تدفع  )ه (
 قبل من الرسوم تعدل أن يمكن. والتحويل والتشغيل البناء اتفاقية مدة خالل الربط ترخيص ورسوم المعدات،
 اتصاالت تكون بحيث السعودية العربية المملكة في االتصاالت سوق نظام ألغي إذا السعودية اتصاالت
 ألطراف مماثلة طبيعة أو نوع من الرخص أو االتصال أو الحقوق أو الخدمات تقدم أنعلى  مجبرة السعودية
 أو االتصاالت أو والحقوق للخدمات السوق أسعار المعدلة المدفوعات تعكس سوف الحالة ھذه في. أخرى

 المدفوعة المبالغ االعتبار في يؤخذ لن تلك السوق أسعار تقدير وعند( المماثلة الطبيعة أو النوع من الرخص
 ).العامة االتصاالت شركة قبل من السابق في

 إذا أو التزاماتھا، أداء في العامة االتصاالت شركة فشلت إذا السعودية اتصاالت قبل من االتفاقية إنھاء يجوز  )و (
 إعادة أو الدمج ألغراض باستثناء( تصفية في دخلت إذا أو العامة االتصاالت شركة إعسار أو إفالس أعلن
ً  السعودية اتصاالت عليھا توافق التي الھيكلة  إذا العامة االتصاالت شركة قبل من االتفاقية إنھاء يجوز). مسبقا
 .تصفية في ھالودخ أو السعودية اتصاالت حل في حالة أو التزاماتھا أداء في السعودية اتصاالت فشلت

 السعودية اتصاالت شركة قبل من المفوضون الممثلون عليھا ويوقع بةوكتبصورة م االتفاقية تعدل أن يجوز  )ز (
  .العامة االتصاالت وشركة

" ملموسة غيرامتياز  موجودات" تحت منفصلة بصورة والتشغيل البناء اتفاقية بموجب الموجوداتيتم إظھار 
 حتى إضافته تاريخ من الفترة خالل الملموسة غير المتيازا موجودات بنودبند من  كل إطفاء يتم). ١٤ إيضاح(

 تحت الشبكة إنشاء وتكاليف إيرادات أدرجت). ٢٠٢٠ في ويلحوالت والتشغيل البناء اتفاقية تنتھي حيث( ٢٠٢٠
  .التوالي على أخرى، تشغيل وتكاليف اإليرادات

  .ترخيصھا بموجب تنفيذھا عليھا يجب تعاقدية التزامات ةأي العامة االتصاالت شركة على ليس أنه اإلدارة رأي في

 أو للخدمة، لقابليةمن ا معين مستوى إلى األساسية التحتية ياتالبن بصيانة تقوم أن  )١(

 إن. االتفاقية بنھاية السعودية اتصاالت لشركة تسلمھا أن قبل معينة حالة إلى األساسية ياتالبن تعيد أن  )٢(
 .أعاله) د( في ذكر كما السعودية اتصاالت إلى تحويلھا في تساعد سوف مستقبالً  الشبكة تحسينات
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٤٥  

 االستثمار في شركات زميلة  ١٦

  :للمجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة

 الملكية  التسجيلبلد   النشاط األساسي 
     ٢٠١٠  ٢٠١١ 

 نافلينك إنك

  مزود خدمة منظم
في  التكنولوجياحلول تقديم ل

 المؤسسات بيانات سوق 
الواليات المتحدة 

 ٪٣٨  %٣٨  األمريكية
 ٪٢٥  %٢٥  سنغافورة شركة قابضةآسيا موبايل ھولدنج المحدودة

 %٢٧  %٢٧  إندونيسيا  عبر األقمارخدمات اتصاالت بي تي ملتي ميديا آسيا إندونيسيا
 ٪٤٠  %٤٠  الفلبين خدمات اتصاالتليبرتي تيلكومز ھولدنجز انك

 ٪٢٠  %٢٠  قطر  معلوماتتقنية خدمات  ميزة كيو اس تي بي
            
حلول  وتقديم الخدمات تزويدتقوم بإدارة ھي شركة و، ديالور، شركة مسجلة في نافلينك إنك )١(

  . بيانات المؤسساتفي سوق  التكنولوجيا

) AMH(٪ في اسيا موبايل ھولدنج ليمتد ٢٥حصة قدرھا  بشراءقامت المجموعة  ٢٠٠٧مارس  ١في  )٢(
  . وھي الشركة القابضة لحصة أس تي تيلميديا سنغابور في شركة استار ھوب ليمتد سنغافورة

وھي ) LTHI(إنك ٪ من ليبرتي تيلكومز ھولدنجز ٢٧قامت المجموعة بشراء  ٢٠٠٨مايو  ٨في  )٣(
وقامت المجموعة . شركة مساھمة عامة فلبينية تعمل في توفير خدمات االتصاالت في جمھورية الفلبين

  .٢٠٠٨ديسمبر  ٩٪ في ٤٠بزيادة حصتھا إلى 

بي تي ملتي ميديا آسيا اندونيسيا من خالل شركة بي تي اندوسات تي بي  شركة تم شراء حصص في )٤(
 .هكي

م ھي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في دولة قطر وتعمل في تقديم .م.ذ ميزة كيو اس تي بي )٥(
 .خدمات االتصاالت والمعلومات

  :الجدول التالي المعلومات المالية عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلةيلخص 

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 
    

   :المالي للشركات الزميلةحصة المجموعة من بنود بيان المركز 
 ١,٤٧٨,٣٣٩  ٥٣٧,٨٠٥ الموجودات المتداولة

 ١,٨٢١,٩٢٩  ٢,٤٩٧,١٧٨الموجودات غير المتداولة
 )٨٥٩,١٣٠(  )٨١٠,٩٦٠(المطلوبات المتداولة

 )١,٥٦٧,٥٠٠(  )١,٨٥٩,٦٤٩( المطلوبات غير المتداولة

 ٨٧٣,٦٣٨  ٣٦٤,٣٧٤ صافي الموجودات
 ١,٢٥٢,٦٧٧  ١,٢٢٦,٩٦٧ الشھرة

 ٢,١٢٦,٣١٥  ١,٥٩١,٣٤١القيمة الدفترية لالستثمار
    

   :حصة المجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة
 ١,٥٦٣,٩٩٧  ١,٧٤٠,٤٤٥ اإليرادات

 )١٢٩,٦٣٦(  )٥٦,٨٧٩( النتائج
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٤٦  

  المتاحة للبيع المالية االستثمارات  ١٧
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 
    

 ٥٤٥,٨٩٩  ٥٦١,٩٩٣استثمارات أسھم متداولة 
 ٤٠٤,٢٩٦  ٦٩٢,١٦١ استثمارات أسھم غير متداولة 

 ١١٧,٢٢٧  ١١٩,٦١٢أوراق دين غير متداولة
 ٧٩٤,٥٨٤  ٨١٦,١٧٣استثمارات في صناديق 

 ١,٨٦٢,٠٠٦  ٢,١٨٩,٩٣٩ 

ألف لایر قطري  ١٧٣,٥٩٦بمبلغ أدرجت بعض استثمارات األسھم غير المتداولة  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 
خسارة االنخفاض نظراً لعدم توفر أسعار سوقية  ابالتكلفة ناقص) ٢٠١٠في سنة  لایر قطريألف  ٢٨٧,٥٠٥(

  .متداولة أو طريقة أخري لقياس قيمتھا العادلة

في  لایر قطريألف  ٩,٩٩٩(ألف لایر قطري  ٢٥,٣٩٦ المجموعة خسارة انخفاض بمبلغ سجلتخالل السنة 
في رأي اإلدارة أنه بناء على المعلومات المتوفرة . المتاحة للبيع المالية االستثماراتعلى بعض ) ٢٠١٠سنة 

  .المتاحة للبيع المالية االستثماراتنخفاض آخر في قيمة احالياً ال يوجد دليل على 

  أخرى متداولة غير موجودات  ١٨
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

ً  مدفوع أرض إيجار  ٣٠٣,٩٥٥  ٣٠٧,٧٤٨ )١( مقدما
 ٤١٧,٣٤٨  ٣٦٣,٠٥٨)٢( األجل طويلة سلف

 ١٤٠,٤٣٧  ١٤٠,٣٤١ )٣( األجل طويلة قروض
 ١٠٦,١٤٩  ٩٩,٠٩١ )٤( أخرى

 ٩٦٧,٨٨٩  ٩١٠,٢٣٨ 
  

  إيضاحات

ً على المواقع تمثل اإليجارات المدفوعة مقدما الجزء  )١( طويل األجل من اإليجارات المدفوعة مقدما
 .واألبراج

ً  مدفوعة مبالغطويل األجل  السلف ھذه تمثل )٢(  وآالت عقارات إنشاء أو لتوريد ومقاولين لموردين مقدما
ً  مدفوعة ومبالغ ومعدات  واآلالت العقارات بنود إلى تصنيفھا يعاد سوف والتي الستثمارات، مقدما
 .المشتراة الموجودات استالم أو إكمال عند بھا المتعلقة والمعدات

 االتصاالت مجال في االستثمار غرضب أخرى ألطراف قدمت اقروض األجل طويلة القروضتمثل  )٣(
 خمس خالل سدادھا ويستحق ٪٨ ھامش زائد ليبور بسعر القروض تسب الفوائد علىتح. قطر خارج
 .فيھا المستثمر االتصاالت شركات أسھم رھن مقابل مضمونة القروض.  سنوات

 يتعلق) ٢٠١٠في سنة  قطري لایرألف  ٤٥,٠٩٧(ألف لایر قطري  ٤١,٤٣٥ مبلغ أخرى تتضمن )٤(
ً  المدفوعة التقاعد صندوقفي  المساھمة من األجل طويل بجزء  ).٢٧ إيضاح( مقدما
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٤٧  

  الدخل ضريبة  ١٩

 ضريبة لمصروفات الرئيسية المكونات .التابعة الشركاتمبالغ الضريبة التي تعترف بھا  الدخل ضريبة تمثل
  : ھي ٢٠١٠و ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھيتين للسنتين الدخل

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    :الحالية الدخل ضريبة
 ٥١٩,٥٥٨  ٨٠٠,٨٥٦الحالية الدخل ضريبة مصروفات
 -  )١,٠٤٢( سابقة سنواتعن  الدخل بضريبة تتعلق تعديالت

    
   :المؤجلة الدخل ضريبة

 ٢٥,٩٩٢  ١١١,١٨٢ المؤقتة الفروق وعكسة بنشوء تعلقم
 ٥٤٥,٥٥٠  ٩١٠,٩٩٦ الموحد الدخل بيان في المدرجة الدخل ضريبة

 التابعة الشركات على المطبقة الضريبة معدالت تتراوح. قطر دولة في الدخل لضريبة الشركةال تخضع 
 الضريبية النتائج تحديد لغرض). ٢٠١٠٪ في عام ٣٥ إلى %١٠( ٪٣٥ إلى ٪١٠ من للضريبةالخاضعة 

 بنود الضريبية لألغراض التعديل يشمل. الضريبية لألغراض للشركات المحاسبي الربح تعديل تم للسنة،
 الضريبية للسلطات والممارسات واللوائح للقوانين الحالي الفھم أساس على التعديالت تتم. وإيرادات مصروفات

 مختلفة، ضريبة ولوائح لسلطات تخضع المجموعة عمليات أن إلى بالنظر. تابعة شركة كل لھا تخضع التي
ً  ليس . المفعول السارية الضريبية المعدالت تفاصيل مع والضريبية المحاسبية األرباح بين مقارنة تقديم عمليا
  .الواضحة الرئيسية البنود المقارنة تشمل لذلك نتيجة

ً  المحاسبي الربح وناتج الضريبة مصروفات بينفيما يلي تسوية    :المجموعة على الضريبة معدل في مضروبا

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٤,٦٣٣,٤٧٢  ٦,٨٥٤,١٩٠ الضريبة قبل الموحد المحاسبي الربح
 )١,٨٠٤,٧٦٠(  )٢,٥٥٢,٧٤٧(الشركاتعلى  دخلال لضريبة الخاضعة غير التابعة وشركاتھا الشركة
 دخلال لضريبة الخاضعة والزميلة التابعة للشركات المحاسبي الربح
 ٢,٨٢٨,٧١٢  ٤,٣٠١,٤٤٣الشركاتعلى 
    :يضاف

 ٨,٣٤٠  ٦١,٠٢٧أخرى مؤقتة وفروق الدفع مستحقة ومبالغ مخصصات
 ٦٧٧,٦٦١  ٦٢,٥٦٩ الشركات دخل لضريبة خاضعة غير وإيرادات مصروفات

    :يخصم
 )٩٠٨,٦٤٣(  )٤١٤,٤٤٢(ھالكاإل صافي
 )٨٠,٥٥٤(  )٢٧٤,٤٢٢( غلةمست غير ضريبية خسائر
 دخلال لضريبة الخاضعة والزميلة التابعة للشركات الضريبي الربح
 ٢,٥٢٥,٥١٦  ٣,٧٣٦,١٧٥ الشركاتعلى 
 ٪٢١ بنسبة الساري الدخل ضريبة بمعدل الحالية الدخل ضريبة

 ٥١٩,٥٥٨  ٨٠٠,٨٥٦)٢٠١٠في سنة ٪ ٢١(
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٤٨  

  )تابع( الدخل ضريبة  ١٩

 بيان الدخل الموحد  بيان المركز المالي الموحد 
 ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
        
 )٢٥٦,٢٥٠(  )٩٨,٠٨١(  )٩٢٦,٨٠١( )١,٠٠٩,٣٨٩( ھالك معجل ألغراض الضريبةإ

المتاحة للخصم مقابل  ةالخسار
 ١٦٦,١٩٨  )٧٣,٢٠٤(  ٤٦٥,٢٤٤  ٣٩٢,٠٤١المستقبلية يبة ضرلاإيرادات 

مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع 
 )٢٢,١٥٠(  ١٤,٣٩٢ ٣٢,٠٠٦  ٥٩,١٣٩وفروق مؤقتة أخرى

 توزيعنشوء ضريبة مؤجلة عند 
 ٨٦,٢١٠  ٤٥,٧١١  )٨٤٤,٢٣٨(  )٧٩٢,٨٦٤( الشراء سعر

 )٢٥,٩٩٢(  )١١١,١٨٢(     ضريبة مؤجلة) إيراد( /مصروف

     )١,٢٧٣,٧٨٩( )١,٣٥١,٠٧٣( صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة

  :الموحد المالي المركز بيان في كالتالي تظھر
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٣٥٧,٩٩٨  ٢٨٦,٧٧٦المؤجلة الضريبة موجودات
 )١,٦٣١,٧٨٧(  )١,٦٣٧,٨٤٩(المؤجلة الضريبة مطلوبات

 )١,٢٧٣,٧٨٩(  )١,٣٥١,٠٧٣( 

  :صافيبال - المؤجلة الضريبة مطلوبات تسوية
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    
 ١,١٧٨,٠٦٥  ١,٢٧٣,٧٨٩ يناير ١ في

  -  ٢٣,١٢٨  نزع االعتراف عن مشروع مشترك
  -  )٤٦,٢٥٥(  )٤/١( شركات تابعة علىاستحواذ 

 ٢٥,٩٩٢  ١١١,١٨٢ السنة خالل الضريبة مصروفات
 )٢,٩٢٤(  ١,٩١١على الدخل الشامل اآلخر ضريبة
 ٧٢,٦٥٦  )١٢,٦٨٢( العمالت صرف فروق تعديل
 ١,٢٧٣,٧٨٩  ١,٣٥١,٠٧٣ديسمبر ٣١ في

  ضريبية مؤجلة غير معترف بھا موجودات

 ٢٢,٥٧٧(ألف لایر قطري  ٣٢,٧٧٤ضريبة مؤجلة بمبلغ  بموجوداتلم يتم االعتراف  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
ألف لایر  ٩٤,٠٧١(ألف لایر قطري  ١٤٣,١٩٥عن فروق مؤقتة بمبلغ ) ٢٠١٠ألف لایر قطري في عام 

إجراء تخمين  متعلق باستثمارات في شركة تابعة ألن الشركات التابعة لم تتمكن من) ٢٠١٠قطري في عام 
  .بقدر معقول من اليقين عن إمكانية توفر ربح خاضع للضريبة كافي السترداد األصل في المستقبل القريب

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٤٩  

  البضاعة  ٢٠
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
   

 ١٧٧,٢٦٢ ٢٠٣,٢٨٠ المشتركين معدات
 ١٣٧,٠٦٥ ١٤١,٠٣٣ أخرى معدات
 ٣٦,٨٣٥ ٤٣,٩٣٦ إرسال ومعدات كابالت

 ٣٥١,١٦٢ ٣٨٨,٢٤٩ 
 )٣٤,٥٧٨( )٤٥,٦٩٩( الحركة وبطيئة قديمةال لبضاعةا مخصص: اناقص

 ٣١٦,٥٨٤ ٣٤٢,٥٥٠ 

كجزء من تكلفة معدات مباعة وخدمات أخرى أدرجت  السنة خالل كمصاريف عترف بھاوالم المستھلكة البضاعة
في سنة  قطري لایرألف  ٧٤٩,٧٤٥مبلغ (ألف لایر قطري  ٦٩٠,٧٦٩حت المصروفات التشغيلية وقد بلغت ت

٢٠١٠ .(  

  :يلي امك الحركة وبطيئة مةيدقال البضاعة مخصص في الحركةكانت 

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    
 ٢٧,٩١١  ٣٤,٥٧٨ يناير ١ في

  -   )٣٢(  نزع االعتراف عن مشروع مشترك
  -   ٦٤  )٤/١( شركة تابعة استحواذ على
 ٦,٦٥٨  ٢٣,٣٥٢ )٦ إيضاح( لسنةا لالمكون خال المخصص

 )١٩٢(  )١٢,٣٠٧( مشطوبة مبالغ
 ٢٠١  ٤٤ العمالت صرف تعديالت

 ٣٤,٥٧٨  ٤٥,٦٩٩ديسمبر  ٣١في 

ً  المدفوعة والمصاريف المدينون  ٢١   مقدما
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٢,١٨٠,٩٩٤  ٢,٤٦٦,١٦٤  مدينون تجاريون
ً  مدفوعة ومبالغ آخرون مدينون  ٢,١٤٨,٦٤٨  ٢,٦٣٧,٤١٦ مقدما
 ٢٨٠,٤٧١  ٣٤٦,٨٩٠ فواتير بھا تصدر لم مشتركين خدمات
 ٩٨,٧٠٣  ٣٠١,٧٦٦ عالمية نقل مؤسسات من مستحقة مبالغ
 ٣٠,٣٥٨  ٦٣,٩٩١ )٣١ إيضاح( مشتقات لعقودموجبة  عادلة قيمة

ً  مدفوعة مبالغ صافي  ٧٧٦  ٨٤٨ )٢٧ إيضاح( التقاعد لصندوق مقدما
 ٤,٧٣٩,٩٥٠  ٥,٨١٧,٠٧٥ 

ألف  ٧٨٣,٦٤٦(ألف لایر قطري  ٨٩٣,٤١٦بمبلغ  المدينون التجاريون قيمة انخفضت ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في كما
  .كاملبال مخصص لھا وأحتسب) ٢٠١٠في عام  قطري لایر

  

  

  

  



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٠  

ً  المدفوعة والمصاريف المدينون  ٢١   )تابع( مقدما

  :يلي امك المدينون انخفاض مخصص في الحركة كانت
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    
 ٦٥٤,٣٩٣  ٧٨٣,٦٤٦ يناير ١ في

  -   )١٤,٤١٩(  نزع االعتراف عن مشروع مشترك
 -   ٢٨,٨٣٩ )٤/١إيضاح (  تابعة ةشرك استحواذ على
 ١٩٩,٣٦٤  ٢٤٧,٧٠٦ )٧ إيضاح( للسنة المخصص

 )٧١,٥٠٧(  )١١٦,٤٥٥( مشطوبة مبالغ
 )٨,٤٧٣(  )٣٠,٨٨١( مبلغ مسترد
 ٩,٨٦٩  )٥,٠٢٠( العمالت لصرف تعديالت

 ٧٨٣,٦٤٦  ٨٩٣,٤١٦ ديسمبر ٣١ في

  :كالتالي ٢٠١١ديسمبر  ٣١التي لم تنخفض قيمتھا كما في  المدينون التجاريونإن أعمار 

 السداد غير منخفضة القيمةمتأخرة في      

  اإلجمالي 

غير متأخرة 
أو منخفضة 

  القيمة
 ٣٠أقل من 

 يوم

 
٦٠ – ٣٠ 
  يوم

٩٠ – ٦٠ 
  يوم

 ٩٠أكثر من 
 يوم

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

لایر  لفأ 
 قطري

            
٧٣٦,٣٧٧ ٢٧٨,١٩٠ ٤٤٦,٨٤٤ ٣٨٥,٠٨١  ٦١٩,٦٧٢ ٢٠١١٢,٤٦٦,١٦٤ 
٨٣١,٦١٦  ١٨٦,١٠٧  ٢٥١,٧٩١  ٤٠٦,٩٧٧  ٥٠٤,٥٠٣  ٢,١٨٠,٩٩٤ ٢٠١٠ 

                   
ال تقوم المجموعة . بالكامل إلدارة، يتوقع أن تسترد الذمم المدينة غير المنخفضة القيمةلسابقة لدى اخبرة االبناء على 

  .بدون ضمانات ونالمدينوبالتالي فإن معظم  وننالمديعادة بطلب أية ضمانات مقابل 

  وما يعادله النقد  ٢٢

  :التالية على البنود الموحد النقدية التدفقات بيان في المدرج وما يعادله النقديشتمل 

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٢٥,٥٧٥,٦٦٧  ٢١,٢٤٩,٨٣٢ الصندوقب نقدوالبنوك  لدى أرصدة
 )١,٧١٠(  -  )٢٦إيضاح ( المكشوف على سحب

 ٢٥,٥٧٣,٩٥٧  ٢١,٢٤٩,٨٣٢ إجمالي األرصدة البنكية والنقد بالصندوق
 )١٦,٠٣٧(  )١٩٨,٩٤٤( االستخدام مقيدة ائعود
 ٢٥,٥٥٧,٩٢٠  ٢١,٠٥٠,٨٨٨ ديسمبر ٣١ فيالموحد حسب بيان التدفقات النقدية  وما يعادله النقد

  إيضاحات

ألف  ١٣,٨٦٠,٩٧٥ بقيمة أشھر ثالثة بعد تستحق ثابتة ودائع ما يعادلهو والنقد البنوك لدى األرصدة تتضمن )١(
 الودائع ھذهيمكن تحويل  هأنب اإلدارة تعتقد). ٢٠١٠في سنة  قطري لایرألف  ١٥,٨٠٤,٣٤٢(لایر قطري 

  . األجل قصيرة بالتزامات للوفاء بھايتم االحتفاظ  حيث نقد إلى فوراً  الثابتة

  

  



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥١  

  )تابع( وما يعادله النقد  ٢٢

 للنقد، الفورية المجموعة احتياجات على اعتماداً  مختلفة زمنية لفترات البنوك لدى األجل قصيرة ودائعال دعتو )٢(
 ٪٠.٧٦مقابل ما بين % (٩.٧٥إلى % ٠.٣٥ما بين  األجل قصيرة لودائععلى ا ةفائدتراوح معدالت الوت
 ).٢٠١٠في عام  ٪10 إلى

  المال رأس  ٢٣

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

   به المصرح
 ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ للسھم قطري لایر ١٠ بقيمة عادية أسھم ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

   
   بالكامل والمدفوع المصدر

 ١,٤٦٦,٦٦٧ ١,٧٦٠,٠٠٠ للسھم قطري لایر ١٠ بقيمة عادية أسھم ١٧٦,٠٠٠,٠٠٠

  .المال رأس من ٪٥٥ قطر دولة حكومة تملك

  اتاالحتياطي  ٢٤

  القانونياالحتياطي   )أ(

 ً  إلى السنة أرباح من ٪١٠ تحويل يجب للشركة األساسي والنظام ٢٠٠٢ لسنة ٥ رقم التجارية الشركات لقانون وفقا
 مبلغ تحويل تم ٢٠٠٨ سنة خالل. المصدر المال رأس من ٪٥٠ إلى االحتياطي يصل حتى القانوني االحتياطي

 االحتياطي إلىالناجمة عن حقوق اإلصدار  األسھمإصدار  عالوة صافي ويمثل قطري لایر ألف ٥,٤٩٤,١٣٧
  .القانوني

 األساسي والنظام التجارية الشركات قانون في عليھا المنصوص الحاالت في إال للتوزيع قابل غير االحتياطي ھذا إن
  .من رأس المال المدفوع% ٥٠القانوني خالل السنة حيث أنه تعدى  لم يتم التحويل إلى األحتياطي .للشركة

  احتياطي القيمة العادلة  )ب(

يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والجزء الفعال 
  .من تحوطات التدفقات النقدية المؤھلة

  النقد األجنبيتحويل احتياطي   )ج(

يشتمل احتياطي التحويل على جميع فروق العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية 
  .إضافة إلى تحويل المطلوبات التي تغطي صافي استثمارات المجموعة في عمليات أجنبية

  األخرى القانونيةاالحتياطيات   )د( 

غير قابل  قانونيوفقا للوائح الخاصة بمختلف الشركات التابعة يجب تحويل حصة من أرباحھا السنوية إلى احتياطي 
  . للتوزيع

  

  

  

  



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٢  

  األخرى الشامل الدخل مكونات  ٢٥

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

    للبيع المتاحة االستثمارات
 ٢٧٩,٥١٢  ٢٦١,٣٤١ السنة خالل ناشئ ربح
 )٤٠,٥١٦(  )١,٥٦٨(الموحد الدخل بيان في ةمدرجال الربح تعديالت تصنيف إعادة
 ٩,٩٩٩  ٢٥,٣٩٦)١٧ إيضاح( القيمة انخفاض عن الدخل بيان إلى تحويل

 ٢٤٨,٩٩٥  ٢٨٥,١٦٩ 
    

    :النقدي التدفق تحوطات

 ١,٦٢٧  ٣٤٥,٩٥١ السنة خالل ناشئة أرباح
 ٢,٢٢٨  )١,٨٥٥(تأثير ضريبة الدخل

 الدخل بيان إلى محول النقدي التدفق تحوطات من فعال غير جزء
 )١٠٧(  )٦٨٤( )٩إيضاح (

 ٣,٧٤٨ ٣٤٣,٤١٢ 
    

    :الزميلة الشركات

 ١,٤٧٣  )٢,٠٩٩(النقدي التدفق تحوطاتل التغيرات في القيمة العادلة من حصة
    

    :العمالت تحويل احتياطي

 ١,٠٥٣,١٤٦  )٤١٥,٠١٣(األجنبية العمليات تحويل عند صرف فروق
 ٦٨٩  )٥٦( الدخل ضريبة منافع

 )١,٠٥٣,٨٣٥  )٤١٥,٠٦٩ 

 ١,٣٠٨,٠٥١ ٢١١,٤١٣الضرائب، بالصافي من للسنة أخرى شامل دخل بنود



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٣  

  فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦

  :التالي من المالي المركز بيان في فوائد تحمل التي والتسھيالت القروض تتكون

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري االستحقاق تاريخ 

     :الشركة قروض
 ١٠,٩٢٤,٥٠٠  ١٠,٩٢٤,٥٠٠ ٢٠١٢ أغسطس ١ القرض
 ٧,٢٨٣,٠٠٠  ٧,٢٨٣,٠٠٠ مختلفة ٢ القرض

     
     :التابعة الشركات قروض
     لمتد فاينانس انترناشونال كيوتل
 ٣,٢٧٧,٣٥٠  ٣,٢٧٧,٣٥٠ ٢٠١٤ يونيو  3القرض
 ٢,١٨٤,٩٠٠  ٢,١٨٤,٩٠٠ ٢٠١٩ يونيو 4القرض 
 ٣,٦٤١,٥٠٠  ٣,٦٤١,٥٠٠ ٢٠١٦أكتوبر  5 القرض
 ٣,٦٤١,٥٠٠  ٣,٦٤١,٥٠٠ ٢٠٢١فبراير  6 القرض
 ٢,٧٣١,١٢٥  ٢,٧٣١,١٢٥ ٢٠٢٥أكتوبر  7 القرض

         م.ع.م.الشركة القطرية العمانية لالتصاالت ش
 ٦٧٢,٦٧٥  ٥٢٢,٢٧٥ ٢٠١٢ مارس 8القرض 

     
 وشركاتھا المتنقلة الوطنية االتصاالت شركة
     :التابعة

 ١,٣١٩,٥٥٤  ١,١٧٥,٢٣٦  مختلفة  ٩القرض 
 ١٤٠,٥٣٠  -  ٢٠١٢ مارس ١٠ القرض
 ٤٣,٦٩٨  ٢١,٨٤٩ ٢٠١٣ نوفمبر ١١ القرض
 ٣١٧,٦١٠  ٢٦٠,٥٩٧ مختلفة ١٢ القرض
 ٣٦٤,٩٨٨  -  ٢٠١٤يناير  ١٣ القرض

      
     ليمتد ترايب وي شركة
 ٤٢٥,٣٢١  -  ٢٠١١مايو  ١٤ القرض

     
     آسيا سيل كوميونيكيشينز بي جي إس سي

  -   ٤٥٥,١٨٨  ٢٠١٢مارس   ١٥القرض 
 -   ٥٧٣,٥٣٦ -   ١٦ القرض

      
     :التابعة وشركاتھا كي بي تي اندوسات تي بي

 ١,٦٣٨,٦٩١  ٨٣٥,٧٢٤ ٢٠١٤فبراير  ١٧ القرض
 ٦٦٠,٠٢١  ٥٨٦,٦٨٠ ٢٠١٩ نوفمبر ١٨ القرض
 ٥٢٦,٥٢٦  ٤٠١,٥٧٧ ٢٠١٢سبتمبر  ١٩ القرض
 -   ٦٠٢,٣٦٥ ٢٠١٤فبراير  ٢٠ القرض
 ٥٢٦,٥٢٦  ٤٠١,٥٧٧ ٢٠١٢سبتمبر  ٢١ القرض
 -   ٦٠٢,٣٦٥ ٢٠١٤فبراير  ٢٢ القرض
 ١٩٨,٠١٢  ١٩٤,٢٩٠ ٢٠١٢مايو  ٢٣ القرض
 ٨١٠,٢٤٢  864,861 مختلفة ٢٤ القرض
 ٣٣٠,٠٩١  -  ٢٠١١يونيو  ٢٥ القرض
  ١,٠٥٣,٠٥٢   ١,٠٤٤,١٠٠  مختلفة  ٢٦القرض 
  ٤٣٧,٤٢١   ٤٣٣,٧٠٤  مختلفة  ٢٧القرض 
  ٥٢٦,٥٢٦   ٥٢٢,٠٥٠  مختلفة  ٢٨القرض 
  ٢,٣٦٦,٩٩٨   ٢,٣٦٦,٩٧٦  ٢٠٢٠يوليو   ٢٩القرض 



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٤  

  
  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦

   ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر  االستحقاق تاريخ  
         

  ١١٥,٤٣١   -   ٢٠١١يو يون  ٣٠القرض 
 ١٦٢,٠٠٨  ١٦٠,٦٣١ ٢٠١٤مايو  ٣١القرض 
 ٢٣٠,٨٦١  ٢٢٨,٨٩٩  ٢٠١٣أبريل   ٣٢القرض 
 ٨١,٠٠٤  ٨٠,٣١٥  مختلفة  ٣٣القرض 
         أخرى

  ٢١٨,٨٢٥   ٢٢٧,٧٢٩  مختلفة  ٣٤القرض 
 ١,٧١٠  -   )٣٢ إيضاح( البنوك من المكشوف على سحب

  ٤٦,٨٥٢,١٩٦  ٤٦,٢٤٦,٣٩٩ 
 )٥٩٠,٥٢٢(  )٤٦٣,٣٦٤(  مؤجلة تمويل تكاليف:  ناقص

  ٤٦,٢٦١,٦٧٤  ٤٥,٧٨٣,٠٣٥ 

 :تظھر في بيان المركز المالي الموحد كالتالي
  

 
المبلغ األصلي 

  للسداد
تكاليف تمويل 

 ٢٠١٠  ٢٠١١  مؤجلة
 لف لایر قطريأ  لایر قطريلف أ  لف لایر قطريأ  لف لایر قطريأ 
        
        

 ٢,٥١٨,٨٥٣  ١٣,٨٥٠,٧٣٨  )١٠٢,٦١٦(  ١٣,٩٥٣,٣٥٤ الجزء المتداول
 ٤٣,٧٤٢,٨٢١  ٣١,٩٣٢,٢٩٧ )٣٦٠,٧٤٨(٣٢,٢٩٣,٠٤٥الجزء غير المتداول

 ٤٦,٢٦١,٦٧٤  ٤٥,٧٨٣,٠٣٥  )٤٦٣,٣٦٤(  ٤٦,٢٤٦,٣٩٩ 

  :كالتالي المؤجلة التمويل تكاليف رصيد في الحركة. وارتباطات ترتيبات رسوم من المؤجلة التمويل تكاليف تتكون

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 لایر قطري فأل  لایر قطري فأل 
   

 ٤٠٢,٨٢٦ ٥٩٠,٥٢٢ يناير ١ في الرصيد
 ٣٣٥,٨٧٠ ٢٤,٠٩٦ السنة خالل إضافات
 )١٥٢,٦٣٢( )١٥٠,٧٦١( )٩ إيضاح( السنة خالل إطفاء

 ٤,٤٥٨ )٤٩٣(العمالتصرف تعديالت
 ٥٩٠,٥٢٢ ٤٦٣,٣٦٤ ديسمبر ٣١ في الرصيد



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٥  

  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦

 :إيضاحات

  تفاصيل القرض القرضالھدف من معدل الفائدة  الضمانات صافي المبلغ المسحوب/القرض رقم القرض

 ق.م.ش) كيوتل(شركة اتصاالت قطر   

  ١قرض 
مليار  ١٠.٩/ مليار دوالر أمريكي ٣

  لایر قطري

  ھامش ربح+ ليبور   بدون ضمان

إعادة تمويل القرض المرحلي 
مليار لایر قطري  ٩.١ القديم البالغ

  ٢٠٠٧تم سحب القرض بالكامل في سبتمبر   ولغايات عامة للشركة

  ٢قرض 
مليار  ٧.٣/ مليار دوالر أمريكي  ٢

  لایر قطري
  عامة للشركةاللغايات ل

مليار دوالر  ١.٢٥سوف يستحق القرض في دفعتين قيمة األولى منھما 
مليار دوالر أمريكي في مايو  ٠.٧٥والثانية  ٢٠١٣أمريكي في مايو 

٢٠١٥.  

 قطر الدولية للتمويل المحدودة  

  ٣قرض 
مليار  ٣.٣/ مليار دوالر أمريكي ٠.٩

  لایر قطري

ضمان غير مشروط وغير قابل 
الشركة (لإللغاء  من قبل كيوتل 

  )األم

٦.٥٠%  

  عامة للشركةالغايات لل

برنامج السندات العالمية متوسطة األجل   ٢٠٠٩أنشأت المجموعة في مايو 
تم ). مليار لایر قطري ١٨.٢(مليار دوالر أمريكي  ٥بمبلغ ) السندات(

 ١.٥بمبلغ  ٤و ٣دفعتين األولى تغطي القرضين رقم إصدار السندات في 
يونيو  ١٠وتم إصدارھا في ) مليار لایر قطري ٥.٤(مليار دوالر أمريكي 

مليار دوالر  ٢.٧٥البالغة  ٧و ٦و ٥والدفعة الثانية تغطي القروض . ٢٠٠٩
  .٢٠١٠وأصدرت في أكتوبر ) مليار لایر قطري ١٠(أمريكي 

  ٤قرض 
مليار  ٢.٢/ أمريكيمليار دوالر  ٠.٦

  لایر قطري
٧.٨٨%  

  ٥قرض 
مليار  ٣.٦٤/ مليار دوالر أمريكي ١

  لایر قطري
٣.٣٨%  

  ٦قرض 
مليار  ٣.٦٤/ مليار دوالر أمريكي ١

  لایر قطري
٤.٧٥%  

  ٧قرض 
 ٢.٧٣/ مليار دوالر أمريكي ٠.٧٥

  مليار لایر قطري
٥%  

 )نورس(م .ع.م.شلالتصاالت الشركة العمانية القطرية   

  ٨قرض 
 ٩٨٣/ دوالر أمريكي مليون ٢٧٠
  لایر قطري مليون

حساب مضمون بمبلغ على 
عائدات الدوالر األمريكي 

للشركة وعائدات التأمين على 
العقارات واآلالت والمعدات 

 وضمانات شركات من مساھمي
  نورس

  عامة للشركةاللغايات ل  ھامش ربح+ ليبور 

 ٩يتم سداد القرض على . تتضمن اتفاقية القرض بعض التعھدات التقييدية
استلمت الشركة . ٢٠٠٨أقساط نصف سنوية والتي تبدأ اعتبارا من مارس 

أن تستند التابعة إخطار إخالل في السوق من بعض مقرضيھا يطالبونھا 
ن تكلفة التمويل للقرض التجاري على الليبور زائد ھامش إضافي اعتبارا م

علق كان متوسط الفائدة السنوية اإلضافية المدفوعة فيما يت. ٢٠٠٩مارس 
  %)١.١٨: ٢٠١٠% ( 0.89بھذا الخصوص خالل السنة ھو 

  



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٦  

  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦

  تفاصيل القرض الھدف من القرض معدل الفائدة  الضمانات صافي المبلغ المسحوب/القرض رقم القرض

  س وشركاتھا التابعة.م.لالتصاالت النقالة شالشركة الوطنية 

  مليار لایر قطري ١.١٨  ٩قرض 

برھون ھذه القروض مضمونة 
 على موجودات  الشركات التابعة 

معدل ريبو الجزائري 
إلى % ١.٣زائد 

سنويا وليبور % ٣.٤
إلى % ١.١٠زائد 
  سنويا% ٤.١٥

  عامة للشركةالغايات لل

  .٢٠١٥إلى مارس  ٢٠٠٥ديسمبر  يستحق السداد على أقساط على فترة من

  -   ١٠قرض 

% ١يوريبور زائد 
سنويا ومعدل سوق 

% ٢تونس المالي زائد 
  سنويا

  

تم سداد . ٢٠٠٨بأقساط تبدأ من مارس سنوات  ٤يستحق السداد على فترة 
  .القرض بالكامل خالل السنة 

  مليون لایر قطري ٢١.٨  ١١قرض 
أشھر  ٦سعر ليبور 

  %٣.٥زائد 
  .٢٠٠٨سنوات بأقساط تبدأ من نوفمبر  ٥على فترة يستحق السداد 

  مليون لایر قطري ٢٦١  ١٢قرض 
% ٥.٣١ليبور زائد 

  سنويا% ٦.٣٤إلى 
وتنتھي في  ٢٠١١يستحق السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ في يناير 

  .٢٠١٦يناير 

  بدون ضمان  -   ١٣قرض 
سنويا وفقا لمعدل % ١

الخصم من بنك الكويت 
  المركزي

تم سداد القرض . ٢٠١٣يستحق السداد بأقساط أو عند االستحقاق في ديسمبر 
  .بالكامل خالل السنة

  وي ترايب المحدودة

  ١٤قرض 
 ٥٥٠/ مليون دوالر أمريكي ١٥١

  مليون لایر قطري
تسھيالت ائتمانية مدورة بدون 

  ضمان
  عامة للشركةالغايات لل  %٦

وقد تم سداده كامال خالل  ٢٠١١مايو  ١١كان القرض مستحقا للسداد في 
  .السنة

  

  

  

  

  



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٧  

  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦

  

  تفاصيل القرض الھدف من القرض معدل الفائدة  الضمانات صافي المبلغ المسحوب/القرض رقم القرض

  آسيا سيل

  ١٥قرض 
 ٩١٠/ مليون دوالر أمريكي ٢٥٠

  مليون لایر قطري
  %٣+ ليبور   بدون ضمان

تم استخدام ھذا القرض لتمويل 
سداد تكاليف الترخيص القائمة مع 
الفوائد والرسوم إلى ھيئة 

  االتصاالت اإلعالم في العراق 
اط شھرية متساوية وتم دفع القسط األول في أقس ٦القرض يستحق السداد في 

  ٢٠١١أكتوبر  ٢٠

  ١٦قرض 
 ٥٧٣.٥/ مليون دوالر أمريكي ١٥٧.٥

  مليون لایر قطري
  ضمانبدون 

  

٩%  

  

  عامة للشركةاللغايات ل

يتعلق ھذا القرض بالمبالغ المستحقة إلى المساھمين في آسيا سيل والتي تمت 
بسبب تحويلھا إلى التي تمت مؤخرا الشركة  إعادة تصنيفھا بموجب رسملة 

  .ما زالت شروط القرض قيد التفاوض .شركة مساھمة خاصة

 كيه وشركاتھا التابعة بي تي إندوسات تي بي

  ١٧قرض 
 ١.٦٤/ مليار دوالر أمريكي ٤٥٠

  مليار لایر قطري
  بدون ضمان

ليبور بالدوالر 
 مضافا األمريكي 

سنويا % ١.٩
للمقرضين الداخليين 

سنويا % ١.٨٥و
  للمقرضين الخارجيين

لتمويل زيادة رأس مال الشركة 
التابعة وشراء جزء من سنداتھا 

 ٢٠١٠المستحقة في المضمونة 
وللمتطلبات العامة لرأس  ٢٠١٢و

  المال العامل

ويستحق السداد  ٢٠٠٨القرض بالدوالر األمريكي في يونيو تم التوقيع على 
بناء على اتفاقية القرض . سنوات ٥إلى  ٤بشكل نصف سنوي على فترة 

فإنه يشترط بالشركة التابعة بالحفاظ على بعض التعھدات القرض مثل 
  .الماليةبعض المعدالت على المحافظة 

  ١٨قرض 

 ٥٨٣/ دوالر أمريكي مليون ١٦٠
  قطريلایر  مليون

 -  ٥.٦٩%  

من المحتوى % ٨٥لتمويل 
الفرنسي بموجب باالبا دي 

ألقساط وكالة % ١٠٠ستااليت و
  التصدير الفرنسية

 فترة قرض وكالة التصدير الفرنسية –سنة  ١٢

  قسط نصف سنوي ٢٠تستحق السداد في 

 مليون ١٦٠/ دوالر أمريكي مليون ٤٤
  لایر قطري

 -  
ليبور بالدوالر 

% ٠.٣٥+ األمريكي 
  سنويا

من عقد إطالق % ٨٥لتمويل 
  الخدمة بموجب باالبا دي ستااليت

 .فترة قرض الشركة الصينية للتصدير وتأمين االئتمان –سنة  ١٢

  قسط نصف سنوي ٢٠تستحق السداد في 

  

  

  

  



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٨  

  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦

  تفاصيل القرض الھدف من القرض معدل الفائدة الضمانات صافي المبلغ المسحوب/القرض رقم القرض

  ١٩قرض 
 ٨١٠/ مليار روبية إندونيسية ٢,٠٠٠

  مليون لایر قطري
  بدون ضمان

  %٩.٧٥السنة األولى 

  %١٠.٥السنة الثانية 

 ٥ السنة إلى ٣السنة الثالثة 
  %١.٥+جيبور معدل 

  اتصاالت شراء معدات
يشترط بالشركة التابعة بناء على اتفاقية القرض الحفاظ على بعض التعھدات 

  مثل المحافظة على بعض المعدالت المالية

  ٢٠قرض 
 ٦٠٢/ مليار روبية إندونيسية ١,٥٠٠

  مليون لایر قطري
  بدون ضمان

لتمويل الرأس العامل التشغيلي   %١.٢٥+ جيبور شھر واحد 
المال للشركة ومصاريف رأس 

  أو متطلبات إعادة التمويل/ و

سحبت الشركة من . في اتفاقية قرض مدور ٢٠١١نيو دخلت الشركة في يو
يشترط بالشركة بناء على اتفاقية القرض . ٢٠١١في ديسمبر  القرض ھذا

  .الحفاظ على بعض التعھدات مثل المحافظة على المعدالت المالية

  ٢١قرض 
 ٨١٠/ مليار روبية إندونيسية ٢,٠٠٠

  مليون لایر قطري
  بدون ضمان

  %٩.٧٥السنة األولى 

  %١٠.٥السنة الثانية 

 ٥السنة إلى  ٣السنة الثالثة 
  %١.٥+معدل جيبور 

شراء معدات اتصاالت وسداد 
  قرض قديم

قامت الشركة التابعة بسحوبات لكامل  ٢٠٠٧في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 
القرض الحفاظ على بعض  يشترط بالشركة بناء على اتفاقية. مبالغ القرض

  .التعھدات مثل المحافظة على بعض المعدالت المالية

  

  ٢٢قرض 
/ مليار روبية إندونيسية ١,٥٠٠
  مليون لایر قطري ٦٠٧.٥

  بدون ضمان

سنويا إال أنھا % ١.٤+ جيبور 
  .٢٠١١ديسمبر  ١في تبدأ 

  للغايات العامة للشركة  سنويا% ١.٢٥+ جيبور 

روبية  ١,٠٠٠,٠٠٠القرض ألجل المدور له حد أقصى للمبلغ المبدئي بقيمة 
لزيادة المبلغ المبدئي إلى  ٢٠١١تم تعديل القرض في ديسمبر . إندونيسية

يستحق كل مبلغ . روبية إندونيسية وتغيير معدل الفائدة ١,٥٠٠,٠٠٠
حصلت الشركة فيما بعد في أغسطس . مسحوب بعد شھر من تاريخ السحب

لتعديل تاريخ االستحقاق لكل سحب ليصبح  BCAعلى موافقة من  ٢٠١١
  .٢٠١٤نھاية فبراير 

  ٢٣قرض 
/ مليار روبية إندونيسية ٤٣٤.٣
  مليون لایر قطري ١٧٤.٤

  بدون ضمان

 سنويا% ٨.٧٥

صرف في حال تطبيق خيار 
سيحمل  العمالت األجنبية

مايو  ٣٠القرض اعتبارا من 
فائدة بمعدل سنوي ثابت  ٢٠١٢
يطبق على مبلغ % ٦.٤٥بنسبة 
  .مليون دوالر أمريكي ٥٠

  شراء معدات اتصاالت
يشترط بالشركة بناء على اتفاقية القرض الحفاظ على بعض التعھدات مثل 

  المحافظة على بعض المعدالت المالية

  

  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٥٩  

  تفاصيل القرض الھدف من القرض معدل الفائدة الضمانات صافي المبلغ المسحوب/القرض رقم القرض

  ٢٤قرض 
 ١.٨٠/ مليار دوالر أمريكي ٠.٣٢

  مليار لایر قطري
  بدون ضمان

ھامش بنسبة : القرض األول
ليبور، تكلفة تمويل  %٠.٢٥

بنسبة الكرونا السويدية 
وھامش ربح أقساط % ١.٠٥
EKN  ١.٥٨بنسبة%  

ھامش بنسبة : القرض الثاني
معدل فائدة تجارية %. ٠.٠٥

 EKNمرجعي وھامش أقساط 
  %.١.٦١بنسبة 

ھامش بنسبة : القرض الثالث
معدل فائدة تجارية . %٠.٠٥

 EKNمرجعي وھامش أقساط 
تستحق الدفع %. ١.٦١بنسبة 

  بشكل نصف سنوي

  شراء معدات اتصاالت

بحد أقصى  من القروض األول والثاني والثالثتتألف التسھيالت االئتمانية 
مليون دوالر أمريكي  ١٥٥مليون دوالر أمريكي و ١٠٠للمبالغ يصل إلى 

  .دوالر أمريكي على التوالي ٦٠و

  تستحق مسحوبات القرض بشكل نصف سنوي

  ٢٥قرض 
مليار  ٣٢٧/ مليار دوالر أمريكي ٨١٥

  لایر قطري
كافة الموجودات كضمان 

  موازي
  لغايات زيادة رأس المال  سنويا% ١٢

. كمؤتمن BRIباعتبار  ٢٠٠٥تم إصدار السندات الرابعة إلندوسات في 
وخيار السداد . خيار إعادة الشراء متاح بسعر السوق عند مضي السنة األولى

يجب . عند مضي السنة الرابعةالمبكر لكامل القيمة االسمية للسندات 
تم سداد . على تعھدات القرض المحافظة على بعض المعدالت المالية بناء

  .القرض بالكامل خالل السنة

  ٢٦قرض 
 ١.٠٥/ مليار روبية إندونيسية ٢,٦٠٠

  مليار لایر قطري
كافة الموجودات كضمان 

  موازي
% ١٠.٢أ  المجموعة

  %١٠.٦٥ب  المجموعةو
  لغايات زيادة رأس المال

  :مجموعتينيمثل القرض السندات الخامسة إلندوسات وتتألف من 

) مليون لایر قطري ٤٩٤(مليار روبية إندونيسية  ١,٢٣٠تبلغ : أ المجموعة
  .٢٠١٤وتستحق في مايو  ٢٠٠٧صدرت في مايو 

مليون لایر  ٥٥٠(مليار روبية إندونيسية  ١,٣٧٠تبلغ : المجموعة ب
  .٢٠١٧وتستحق في مايو  ٢٠٠٧صدرت في مايو ) قطري

  

  
  
  
  

  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٠  

  تفاصيل القرض الھدف من القرض معدل الفائدة الضمانات صافي المبلغ المسحوب/القرض القرضرقم

  ٢٧قرض 
 ٤٣٤/ مليار روبية إندونيسية ١,٠٨٠

  مليون لایر قطري
كافة الموجودات كضمان 

  موازي
% ١٠.٢٥المجموعة أ 

  %١٠.٨٠والمجموعة ب 
  لغايات زيادة رأس المال

 BRIإلندوسات وتتألف من مجموعتين مع دسة يمثل القرض السندات السا
  :كمؤتمن

) مليون لایر قطري ٣٠٥(مليار روبية إندونيسية  ٧٦٠تبلغ : المجموعة أ
  .٢٠١٣ أبريلوتستحق في  ٢٠٠٨ أبريلصدرت في 

مليون لایر  ١٢٨.٥(مليار روبية إندونيسية  ٣٢٠تبلغ : المجموعة ب
  .٢٠١٥ أبريلوتستحق في  ٢٠٠٨أبريل صدرت في ) قطري

يشترط بالشركة التابعة المحافظة على بعض المعدالت المالية وفقا التفاقية 
  .القرض

  ٢٨قرض 
 ٥٢٢/ مليار روبية إندونيسية ١,٣٠٠

  مليون لایر قطري
كافة الموجودات كضمان 

  موازي
% ١١.٢٥المجموعة أ 

  ١١.٧٥والمجموعة ب 

شراء نظام فرعي لمحطة قاعدية 
لتوسيع شبكة الھاتف الجوال 

  للشركة التابعة

  :إلندوسات وتتألف من مجموعتين السابعةيمثل القرض السندات 

) مليون لایر قطري ٢٨١(مليار روبية إندونيسية  ٧٠٠تبلغ : المجموعة أ
  .٢٠١٤ديسمبر وتستحق في  ٢٠٠٩ديسمبر صدرت في 

) مليون لایر قطري ٢٤١(مليار روبية إندونيسية  ٦٠٠تبلغ : المجموعة ب
  .٢٠١٦ديسمبر  ٨وتستحق في  ٢٠١٠ مارسصدرت في 

يشترط بالشركة التابعة المحافظة على بعض المعدالت المالية وفقا التفاقية 
  .القرض

  ٢٩قرض 
مليون  ٢.٣٧/ دوالر أمريكي ٦٥٠

  لایر قطري
غير مشروط ومضمون 
  بشكل غير قابل لإللغاء

٧.٣٧٥%  
لشراء سندات ضمان تستحق في 

وإلعادة تمويل  ٢٠١٢و ٢٠١٠
  من التسھيالت الحاليةجزء 

% ٩٩.٤٧٨الصادرة بنسبة  ٢٠٢٠يمثل ھذا القرض السندات المضمونة 
سنويا % ٧.٣٧٥ويحتسب عليھا فوائد بمعدل ثابت بنسبة  األصليمن مبلغھا 

من كل سنة، يوليو  ٢٩يناير و ٢٩يستحق السداد بدفعات نصف سنوية في 
. ٢٠٢٠يوليو سنة  ٢٩ستستحق السندات في . ٢٠١١يناير  ٢٩اعتبارا من 

بكاملھا أو بجزء منھا  IPBVستكون السندات قابلة لالسترداد وفق الخيار 
% ١٠٣.٦٨٧٥بأسعار تساوي  ٢٠١٥يوليو  ٢٩في أي وقت أو بعد 

من المبلغ األصلي خالل فترة % ١٠٠و% ١٠١.٢٢٩٢و ١٠٢.٤٥٨٣و
 ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥يوليو  ٢٩االثني عشر شھرا التي تبدأ في 

  .فائدة مستحقة وغير مدفوعةبعد على التوالي، مضافا إليھا وما 

  .يجب المحافظة على بعض المعدالت المالية كجزء من التعھدات

  

  

  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦١  

  تفاصيل القرض الھدف من القرض معدل الفائدة الضمانات صافي المبلغ المسحوب/القرض رقم القرض

  ٣٠قرض 
 ١١٥/ مليار روبية إندونيسية ٢٨٥

  مليون لایر قطري
كافة الموجودات كضمان 

  موازي
تكاليف إجارة ثابتة سنوية بقيمة 

  لایر قطريمليون  ١٣.٨
  لغايات زيادة رأس المال

كمؤتمن،  BRIمع  ٢٠٠٥سندات إيجار وفقا للشريعة اإلسالمية صدرت في 
). انتھى(السوق عند مضي السنة األولى اح بسعر خيار إعادة الشراء مت

بعد من القيمة االسمية للسندات % ١٠٠خيار السداد المبكر متاح لنسبة 
يشترط المحافظة على بعض المعدالت المالية كجزء  .مضي السنة الرابعة

  .تم سداد القرض بالكامل خالل السنة. من التعھدات

  ٣١قرض 
 ١٦١/ مليار روبية إندونيسية ٤٠٠
  لایر قطري مليون

كافة الموجودات كضمان 
  موازي

تكاليف إجارة ثابتة سنوية بقيمة 
  لایر قطري مليون ١٦.٥

  لغايات زيادة رأس المال

. كمؤتمن BRIمع  ٢٠٠٧صدرت في مايو ) ٢(سندات صكوك اإلجارة 
). انتھى(خيار إعادة الشراء متاح بسعر السوق عند مضي السنة األولى 

من القيمة االسمية للسندات بعد % ١٠٠خيار السداد المبكر متاح لنسبة 
يشترط المحافظة على بعض المعدالت المالية كجزء . مضي السنة الرابعة

  . من التعھدات

  ٣٢قرض 
 ٢٣٠/ مليار روبية إندونيسية ٥٧٠

  مليون لایر قطري
كافة الموجودات كضمان 

  موازي
تكاليف إجارة ثابتة سنوية بقيمة 

  لایر قطريمليون  ٢٣.٧
  لغايات زيادة رأس المال

. كمؤتمن BRIمع  ٢٠٠٨صدرت في أبريل ) ٣(سندات صكوك اإلجارة 
). انتھى(خيار إعادة الشراء متاح بسعر السوق عند مضي السنة األولى 

من القيمة االسمية للسندات بعد % ١٠٠خيار السداد المبكر متاح لنسبة 
يشترط المحافظة على بعض المعدالت المالية كجزء . مضي السنة الرابعة

  . من التعھدات

  ٣٣قرض 
 ٨١/ مليار روبية إندونيسية ٢٠٠

  مليون لایر قطري
  بدون ضمان

  عائدات إجارة سنوية ثابتة

مليون  ١.٢سندات المجموعة أ 
  لایر قطري و

 ٨.١سندات المجموعة ب 
  مليون لایر قطري

شراء نظام فرعي لمحطة قاعدية 
لتوسيع شبكة الھاتف الجوال 

  للشركة التابعة

. كمؤتمن BRIمع  ٢٠٠٩صدرت في سنة ) ٤(سندات صكوك إجارة 
مليون لایر  ١١( مليار روبية إندونيسية  ٢٨لمجموعة أ تبلغ سندات ا
 ١.٢(مليار روبية إندونيسية  ٣.١بعائد إجارة سنوي ثابت بإجمالي ) قطري

تستدق السداد على أساس ربع سنوي اعتبارا من مارس ) مليون لایر قطري
  .٢٠١٤حتى ديسمبر  ٢٠١٠

مليون لایر  ٦٩( روبية إندونيسيةمليار  ١٧٢سندات المجموعة ب تبلغ 
 ٨.١(مليار روبية إندونيسية  ٢٠.٢بعائد إجارة سنوي ثابت بإجمالي ) قطري

تستحق السداد بشكل ربع سنوي اعتبارا من مارس ) مليون لایر قطري
  .٢٠١٦حتى ديسمبر  ٢٠١٠

ستستحق السندات قبل تاريخ استحقاقھا إذا مارست الشركة التابعة وبعد 
دات خيارھا بإعادة الشراء لجزء أو لكامل مضي السنة األولى على السن

  .السندات بسعر السوق

  

  

  )تابع( فوائد تحمل وتسھيالت قروض  ٢٦



  
  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٢  

  ٣٤قرض  –أخرى 

  :٢٠١١ديسمبر  ٣١يمثل ھذا القرض التسھيالت التالية كما في 

  سنوات ٩قرض تجاري لـ –إندوسات. 
  المجموعة ب –سندات إندوسات الثانية  –إندوسات 
  ١سندات لينتاسارتا  –إندوسات 
  ٢سندات لينتاسارتا  –إندوسات 
  إندوسات– CIMB Niaga 5 – تم سداده بالكامل خالل السنة. 
  إندوسات - CIMB Niaga 6  
  قرض  –إندوساتFEC – تم سداده بالكامل خالل السنة 
  قرض ھيرمز من بنك إتش إس بي سي  –إندوسات 
  قرض بنكي –ستارلينك  

  

  

  

  



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٣  

  منافع الموظفين   ٢٧ 

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ 
    

 ٣٣٧,٦٤٠  ٣٧٨,٨٦٩ للموظفين الخدمة نھاية مكافأة
 ٢٥٨,٩١٧  ٢٢٣,١٧٧ التقاعد بعد الصحية الرعاية برنامج

  ٢٣٥,٠١٨  ١٧٧,٦٤١  دفعات مبنية على الحصة المسددة نقدا
 ٧٦,١٢١  ٧٨,٠٣٨ ١٣/٢٠٠٣ العمل قانون/ المحدد التقاعد مكافآت برنامج
 ١٨,٣٠٤  ١٤,٩٥٢ للموظفين أخرى مكافآت

 ٩٢٦,٠٠٠  ٨٧٢,٦٧٧ إجمالي منافع الموظفين
  )١٢,٦٧٥(  )٧١,٥١٥( الجزء المتداول من الدفعات المبنية على الحصة المسددة نقدا

  ٩١٣,٣٢٥  ٨٠١,١٦٢  غير متداولة - منافع الموظفين 

  :كالتالي للموظفين الخدمة نھاية مكافآت حركة تظھر

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ 
    
 ٧٧٠,٢٦٢  ٩٢٦,٠٠٠ يناير ١ في

 ١٥٣,٢٣٢  ١,٤٧٦   السنة خاللالمخصص 
 )١٣,٢٧٧(  )٥٥,٦٧٠(  مدفوعة خالل السنة

 ١٥,٧٨٣  ٨٧١ األجنبية العمالت صرف تعديل
    
 ٩٢٦,٠٠٠  ٨٧٢,٦٧٧ ديسمبر ٣١ في

  :المجموعة قبل من المطبقة المكافآت برامج تفاصيل يلي فيما  

  للموظفين الخدمة نھاية مكافأة  

 أساس على المكافآتلھذه  األحقية تحتسب. لموظفيھا الخدمة نھاية مكافآت التابعة شركاتھا وبعض الشركة تخصص  
 عند وتدفع العمل قانون أحكام على بناءوتحسب  الخدمة، من دنىاأل حدال إكمال بعد الموظفين خدمة ومدة راتب آخر

  .الخدمة فترة مدى على لمكافآتالمتوقعة لھذه ا تكاليفال تستحق. الموظف خدمة إنھاء أو االستقالة

 التقاعد صناديق في للمساھمة محددة وبرامج للمكافأة محددة برامج لھا ولينتاسارتا وساتيلندو اندوسات التابعة الشركات  
  .للشروط والمستوفين الدائمين موظفيھم بشكل كامل جميع تغطي

  الخدمة بعد الصحية الرعاية

 الموظف يستوفي أن بعد الخدمة يتركون الذين لموظفيھا التقاعد بعد مال الصحية الرعاية منافع التابعة الشركة تقدم
ً  المسجلين واألطفال الزوجة تكون. المبكر التقاعد متطلبات ً  مستحقين الشركة إدارة سجالت في رسميا  منافع لتلقي أيضا
 أو الزوجة تتوفى حتى الصحية الرعاية لمنافع مستحقين واألطفال الزوجة تظل الموظف توفى إذا. الصحية الرعاية
  .يتزوجون أو سنة ٢٥ األطفال يبلغ وحتى أخرى مرة تتزوج

ً  سنوي أعلى بسقف محدد التقاعد بعد الصحية الرعايةمن  االستفادة إن  جيواسريا من الشھري التقاعدي للمعاش وفقا
)JIWASRAYA (كالتالي:  

 يقبض الذي للمتقاعد جيواسريا من التقاعدي المعاش ضعف ١٦  ً ً  معاشا  .واسريايج من شھريا

 أصبح الذي للمتقاعد الشھري التقاعدي المعاش ضعف ١٦  ً ً  موظفا  .٢٠٠٠ سبتمبر ١ بعد دائما

 يقبض وال ٢٠٠٣ يوليو ١ بعد تقاعد الذي للمتقاعد شھري تقاعدي معاش آخر ضعف ١٦  ً ً  معاشا  من شھريا
  .جيواسريا

  



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٤  

  )تابع(منافع الموظفين   ٢٧

 ديراتالتق على بناء ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنوات التقاعد بعدالدورية  الصحية الرعاية تكلفة صافي احتساب تم
 وحدة طريقة باستخدام مستقل خبير اكتواري قبل من ةاالكتواري التقديرات إعداد تم ديسمبر ٣١ في كمااالكتوارية 
  :التالية االفتراضات وتطبيق المتوقعة االئتمان

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
    

 ٪٩.٥  %٨ السنوي الخصم معدل
 ٪٦  %٦ التقديرية النھائية التكلفة معدل
 ٪١٤  %١٢ القادمة للسنة التقديري المعدل
 سنوات ٤  سنوات ٤ النھائية للتكلفة التقديري المعدل إلى الوصول فترة

  :كالتالي ديسمبر ٣١ في المنتھية للفترة التقاعد بعد الصحية للرعاية السنوية التكلفة مكونات  )أ(

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 لایر قطري لفأ  لایر قطري لفأ 
    

 ٢٦,٤١٦  ٢٨,٦٤٣ الفوائد تكلفة
 ١١,٣١٢  ١٠,٠٣١ الخدمة تكلفة
 ٤,١٨٩  ٣,٧٧٨ المحققة غير السابقة الخدمة تكاليف إطفاء

  -   ٢,٢٣٠  إطفاء خسارة اكتوارية غير محققة
  -   )٧٥,٥٢٧(  ربح تقليص

    
 ٤١,٩١٧  )٣٠,٨٤٥( التقاعد بعدالدورية  الصحية الرعاية تكلفة

  :مما يلي ديسمبر ٣١ في كما المستحقة التقاعد بعد الصحية الرعاية تكلفة مكونات  )ب(

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      

 ٣٤٢,٩٠٥  ٢٧٦,٢٠٠  للمنافع التقديرية االلتزامات
 )٦٥,٣٨٨(  )٤١,٦٣٥( محقق غير اكتواري حرب)/ ةرخسا(

 )١٢,٦٥٨(  )٦,١٨٥( محققة غير سابقة خدمة تكاليف
 ٢٦٤,٨٥٩  ٢٢٨,٣٨٠ بعد التقاعد المستحقةتكلفة الرعاية الصحية 

  :كالتالي ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة خالل المستحقة التقاعد بعد الصحية الرعاية تكلفة في الحركة  )ج(

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      
 ٢١٧,٦٣٨  ٢٦٤,٨٥٩ يناير ١ في

 ٤١,٩١٧  )٣٠,٨٤٤( التقاعد بعد الصحية للرعاية الدورية التكلفة صافي
 )٥,٠٤٩(  )٤,٤٠٩( مدفوعات المنافع

 ١٠,٣٥٣  )١,٢٢٦( العمالت لصرف تعديل
      

  ٢٦٤,٨٥٩  ٢٢٨,٣٨٠  إجمالي الرعاية الصحية بعد التقاعد
  )٥,٩٤٢(  )٥,٢٠٣(  )٢٩في إيضاح (الرعاية الصحية بعد التقاعد الجزء المتداول من منافع 

 ٢٥٨,٩١٧  ٢٢٣,١٧٧ الجزء غير المتداول من منافع الرعاية الصحية بعد التقاعد

  



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٥  

  )تابع(منافع الموظفين   ٢٧

 إجمالي عنه ينتج سوف التقاعد بعد الصحية للرعاية المفترضة التقديرية التكلفة معدل في ٪١ بنسبة أثر التغير إن  )د(
 ديسمبر ٣١ في كما متراكمة صحية رعاية منافع والتزامات ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة وفوائد خدمة تكاليف
  :كالتالي

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    :زيادة
 ٤٧,٢١٨  ٤٧,٥٦٨ وفوائد خدمة تكاليف
 ٤١٧,٥٥١  ٣٣٩,١٧٧ متراكمة التقاعد بعد صحية رعاية منافع التزامات

    
    :اننقص

 ٣١,١٣٣  ٢٩,٥٦٧ وفوائد خدمة تكاليف
 ٢٨٤,٥٨٠  ٢٢٧,٥٤٤ متراكمة التقاعد بعد صحية رعاية منافع التزامات

  ٢٠٠٣ لسنة ١٣ رقم العمل قانون/ المحددة التقاعدية المنافع برنامج  

  ٢٠٠٣ لسنة ١٣ رقم العمل قانون  )١

ً  مإ مإ وآي ولينتاسرتا اندوسات تقوم )  العمل قانون( ١٣/٢٠٠٣ رقم القانون بموجب للموظفين منافع بإدراج أيضا
 ،المحدد التقاعدية المنافع برنامج أو القانون ھذا بموجب المكافآت موظفوھم يستلم. ٢٠٠٣ مارس ٢٥ المؤرخ
  .أعلى أيھما

 على بناء  ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة العمل قانون بموجبالدورية  التقاعد منافع تكلفة صافي احتساب تم
 باستخدام ،لمستق خبير اكتواري قبل من االكتوارية التقديرات إعداد تم. ديسمبر ٣١ في كما االكتوارية ديراتلتق

  :التالية االفتراضات ووضع المتوقعة االئتمان وحدة طريقة

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 
    

 ٪٩ - ٪ ٨.٥  %٧.٥ السنوي الخصم معدل
 ٪٩ -٪ ٨  %٩ - % ٨ المكافآت لزيادة السنوي المعدل

  :مما يلي ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة العمل قانون بموجب التقاعدية للمنافع الدورية التكلفة مكونات )أ(

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      

 ٨,٧١٥  ١٢,١٩٤ الخدمة تكلفة
 ٧,٨٤٩  ٦,٦٠٠ الفوائد تكلفة
 ٦٠١  ٢٩٧ المحققة االكتوارية الخسارة إطفاء
  -    ٧ المحققةغير  االكتوارية الخسارة إطفاء

 -   )١٤,٨٠٢( ربح تقليص
 ١٧,١٦٥  ٤,٢٩٦  للمنافع الدورية التكلفة

  

  

  

  

   



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٦  

  )تابع(منافع الموظفين   ٢٧

  :كالتالي ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة خالل العمل قانون بموجب المستحقة التقاعدية المنافع تكلفة مكونات  )ب(

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      

 ٨٨,١٩٥  ١١٦,٩١٣ المتوقعة المنافع التزامات
 )٦,٩٨٥(  )٣٣,٥٢٩( محققة غير اكتوارية خسارة
 )٣,٩٠١(  )٣,٤٥٨( السابقة للخدمة محققة غير تكلفة

     
  ٧٧,٣٠٩  ٧٩,٩٢٦ المستحقة التقاعدية المنافع تكاليف

  )١,١٨٨(  )١,٨٨٨(  )٢٩في إيضاح (المستحق من المنافع التعاقدية الجزء المتداول 
 ٧٦,١٢١  ٧٨,٠٣٨ الجزء غير المتداول المستحق من المنافع التعاقدية

  المحددة التقاعدية المنافع برنامج  )٢(

 بموجبھا التي لموظفيھم محددة تقاعدية منافع برامج ارتاولينتاس وساتيلندو اندوسات التابعة الشركات تخصص
 تتم. خدمته سنوات وعدد للموظفأساسي  مرتب آخر على بناء التقاعد، عند تدفع التي التقاعدية المنافع تحتسب
 يتم. للدولة مملوكة حياة تأمين شركة وھي") جيواسريا(" جيواسريا ياشورانس تي بي قبل من البرامج ھذه إدارة
  .جيواسريا شركة بھا تقوم اكتوارية حسابات طريق عن التقاعد مساھمات تحديد

ً  عدل والذي ٢٠٠٠ ديسمبر ٢٢ بتاريخ التابعة بالشركات الخاص التقاعد برنامج تعديل بموجب  ٢٩ بتاريخ أيضا
ً  تدفع المساھمة كانت التعديل قبل. الدفع وطريقة المنافع تعديل تم ،٢٠٠١ مارس  تمويل يتم حتى بانتظام سنويا

 وتأمين) مقطوعة تعاقدية مكافأة أو شھري معاش( تقاعدية مكافأة من تتكون المنافع وكانت بالكامل، البرنامج
ً . وفاة  لتمويل المطلوب للمبلغ ٢٠٠٢ يناير حتى باألقساط دفع بعد بالكامل البرنامج تمويل يتم للتعديل وفقا

ً  التعديل ويتضمن. ٢٠٠٠ سبتمبر ١ في كما المقرر بالكامل البرنامج  تقاعدية مكافأة شكل في إضافية مكافأة أيضا
ً  دفعھا ويستحق عشر، ثالث لشھر   .الفطر عيد من يوم ١٤ قبل سنويا

 في زيادة ويتضمن ٢٠٠٠ سبتمبر ١ في كما التقاعدي البرنامج في كمشاركين المسجلين الموظفين التعديل يشمل
ً  تتزايد ٪٩ بنسبة األساسي التقاعدي الراتب  تكون لن بأنه التعديل ينص كذلك. ٢٠٠١ سبتمبر ١ من ابتداء سنويا
  .االجتماعية الحالة في تغيرات أو  الموظفين من كبير عدد خدمة إنھاء حاالت في حتى المساھمة في زيادة ھنالك

  .تواريخ استحقاقھا في دفعھا وتم قطري لایر ألف ١٤٢,٥٦٠ التعديل بموجب التأمين أقساط إجمالي بلغ

 محدد وفاة تأمين برنامج لتقديم جيواسريا شركة مع اتفاقية في أحدى الشركات التابعة دخلت ٢٠٠٧ مارس ١ في
. أعاله ذكر كما المحددة التقاعدية المنافع برنامج يشملھم لم الذين ،٢٠٠٧ يناير ١ في كما موظف ١,٢٧٦ لعدد
  :اآلتي المشارك الموظف يتلقى االتفاقية على بناء

 أو العادي، التقاعد سن في النقدية القيمة يعادل بما خدمة نھاية مكافأة 

 وفاة عندما النقدية القيمة زائد التأمين مال من ٪١٠٠ يعادل بما حادث غير الناتجة عن وفاة تعويض 
  أو ، حادث بغير الموظف

 الموظف يتوفى عندما النقدية القيمة زائد التأمين مال من ٪٢٠٠ يعادل بما حادث بسبب وفاة تعويض 
 .حادث بغير

  

  

  



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٧  

  )تابع( لموظفينا منافع  ٢٧

  )تابع( المحددة التقاعدية المنافع برنامج  )٢

 لبرنامج التأمين وأقساط المنافع نظام لتعديل جيواسريا شركة مع اتفاقية في ساتيليندو دخلت ٢٠٠٣ يونيو ٢٥ في
 ديسمبر ٢٥ في كما التقاعد برنامج في كمشاركين تسجيلھم تم موظفين التعديل يغطي. بساتيليندو الخاص التقاعد
  :التالي تشمل األخرى الجديدة الشروط. ٢٠٠٣ يونيو ٢٥ حتى ٢٠٠٢

 تزيد ٪٦ بنسبة األساسي التقاعدي الراتب في زيادة  ً  .٢٠٠٢ ديسمبر ٢٥ من ابتداء سنويا

 دفعھا ويستحق عشر، ثالث لشھر تقاعدية مكافأة  ً  .الفطر عيد من يوم ١٤ قبل سنويا

 تزيد ٪٦ بنسبة الدورية التقاعدية المكافآت في زيادة  ً  مكافأة استالم من واحدة سنة بعد من ابتداء سنويا
 .مرة ألول الدورية التقاعد

 المكافأة زيادة تتم ،٪١٥ بنسبة الحكومية بالبنوك ألجل الودائع على الفائدة أسعار متوسط زيادة حال وفي 
ً  مئوية بنسبة للمشاركين التقاعدية   .الطرفين قبل من عليھا االتفاق يتم التي للمعادلة وفقا

 الجديدة االتفاقية على بناء. الحالية اتفاقيتھم الستبدال جيواسريا مع اتفاقية في ليناسرتا دخلت ٢٠٠٥ بريلأ ١٥ في
 إجمالي يبلغ. ٢٠٠٥ يناير ١ من اعتباراً  االتفاقية ھذه مفعول يسري. التأمين وأقساط المنافع دفع نظام تعديل تم

 ٢٠٠٥ من ابتداء سنوية أقساط ١٠ على دفعه ويتم قطري لایرألف  ٢٤,٧٤٦ االتفاقية بموجب التأمين أقساط
  .٢٠١٥ حتى

 الشروط. ٢٠٠٣ بريلأ ١ في كما التقاعد برنامج في كمشاركين المسجلين الموظفين الجديدة االتفاقية تغطي
  :اآلتي تتضمن الجديدة االتفاقية بموجب

 تقديرھا تم( ٪٣ بنسبة األساسي التقاعدي الراتب في زيادة  ً ً  تزيد) ٪٨ بنسبة سابقا  إبريل ١ من ابتداء سنويا
٢٠٠٣. 

 تزيد ، ٪٥ بنسبة الدورية التقاعدية المكافأة في سنوية زيادة  ً  استالم من واحدة سنة بعد ابتداء سنويا
 .مرة ألول الدورية التقاعدية المكافأة

 زيادة تتم ،٪١٥ عن الحكومية البنوك لدى ألجل الودائع على السنوية الفائدة أسعار متوسط زيادة حال في 
ً  معينة بنسبة للمشاركين التقاعدية المكافأة  .الطرفان عليھا يتفق التي للمعادلة وفقا

 الموظفين التعديل يغطي. أعاله االتفاقية لتعديل جيواسريا مع اتفاقية في لينتاسرتا دخلت ٢٠٠٥ مايو ٢ في
 تأمين أقساط ١٠ بعدد ٢٠٠٤ نوفمبر ٣٠ حتى ٢٠٠٣ إبريل ١ في كما التقاعد برنامج في كمشاركين المسجلين
  .٢٠١٥ إلى ٢٠٠٥ من ابتداء دفعھا يستحق والتي قطري لایر ألف ٦٦٣,٨ إجمالي بقيمة إضافية سنوية

 ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة قطري لایر ألف ٣,٨٧٦ واسرياجي إلى لينتاسرتا من المدفوعة المساھمات بلغت
  ).قطري لایرألف  ٣,٩١٠:  ٢٠١٠( ٢٠١١

 االكتوارية التقديرات على بناء ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنوات التقاعد منافع تكلفة صافي احتساب تم
باستخدام طريقة  مستقل اكتواري محاسب قبل من االكتوارية ديراتالتق إعداد تم. ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في كما

  :التالية االفتراضات بتطبيقوحدة االئتمان المتوقعة و

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
    

 ٪٩ - ٪ ٨.٥  %٧.٥ - % ٧ السنوي الخصم معدل
 ٪٨ - ٪ ٤.٥  %٩ - % ٤.٥ البرنامج موجودات على المتوقع السنوي العائد معدل
 %٩ - % ٣  %٩ - % ٣ المكافآت في للزيادة السنوي المعدل
 TMI ١٩٩٩  TMI ١٩٩٩ الوفاة معدل

  



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٨  

  )تابع( لموظفينا منافع  ٢٧

  )تابع( المحددة التقاعدية المنافع برنامج  )٢

  :مما يلي ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة الدورية التقاعدية المنافع تكلفة مكونات  )أ( 

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
    

 ٢٩,٨٧٨  ١٩,٩٢٨ الفوائد تكلفة
 ١٦,٧٣٠  ١٢,٨٨٠ الخدمة تكلفة
  -  ١,٩٣٤  تسوية تكلفة

  ٣٤١  ٤٩٦  إطفاء خسارة اكتوارية غير محققة
 )٢٨,٦٤٠(  )٢١,٦٨٩( البرنامج موجودات على العائد

  -  )٦,٩٢٦(  ربح تقليص

 ١٨,٣٠٩  ٦,٦٢٣ التقديرية للمنافع الدورية التكلفة

  :كالتالي ديسمبر ٣١ في كما التقاعد لبرامج التمويل حالة  )ب(

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٣٤٥,٤٦٥  ٢١٦,٤١١ العادلة بالقيمة البرامج موجودات
 )٣٠٤,٠١٨(  )١٨٥,٩٦٠( للمنافع التقديرية االلتزامات

    
 ٤١,٤٤٧  ٣٠,٤٥١ للمنافع التقديرية االلتزامات على البرنامج موجودات زيادة
 ٤,٤٢٦  ١١,٨٣٢ محققة غير اكتوارية خسارة

    
 ً  ٤٥,٨٧٣  ٤٢,٢٨٣ إجمالي تكلفة المنافع المدفوعة مسبقا

ً  المدفوعة التقاعدية التكاليف في الحركة  )ج   :كالتالي ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة خالل مسبقا

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    
 ٥٨,٠٣٨  ٤٥,٨٧٣ يناير ١ في

 )١٨,٣٠٩(  )٦,٦٢٣( الدورية التقاعدية التكلفة صافي
 )٢٦١(  )٨٢٦( استرداد

 ٣,٩٥٨  ٤,٠٢٨ مساھمات
 ٢,٤٤٧  )69١( عمالت صرف تعديل
 ٤٥,٨٧٣  ٤٢,٢٨٣ ديسمبر ٣١ في
    

    :كالتالي الموحد المالي المركز بيان في تظھر
 ٧٧٦  ٨٤٨ )٢١ إيضاح( المتداول الجزء
 ٤٥,٠٩٧  ٤١,٤٣٥ )١٨ إيضاح( المتداول غير الجزء

 ٤٥,٨٧٣  ٤٢,٢٨٣ 

 دين وسندات ألجل ودائع منبشكل أساسي  التقاعد برامج داتوموج تتكون ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في كما
  .والعقارات الرأسمالية األسھم في األجل طويلة واستثمارات



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٦٩  

  )تابع( لموظفينا منافع  ٢٧

  برنامج المساھمة التقاعدية المحدد  )٣

 موظفيھم بمساعدة وساتيلندور كي بي تي اندوسات تي بي التابعة الشركات قامت ٢٠٠٣ ويناير ٢٠٠١ مايو في
. أعاله المذكورة المحددة التقاعدية المنافع برامج إلى باإلضافة ، المساھمة محددة التقاعدية برامجھم إنشاء في

ً  اندوسات قامت ٢٠٠٤ يونيو من وابتداء  محددة التقاعدية برامجھم إنشاء في) ex-IM3( موظفي بمساعدة ايضا
 األساسية، رواتبھم من٪ ٢٠ – ١٠ بنسبة الموظفين يساھم المساھمة محدد التقاعدي البرنامج بموجب. المساھمة

 الموظفين مساھمات إجمالي بلغ ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في كما. البرامج ھذه في التابعة الشركة تساھم ال بينما
تھا وإدار البرامج موجودات اإلشراف على يتم). قطري لایرألف  ١٨,٨٥٧: ٢٠١٠( قطري لایرألف  ١٧,٥٥٣
  .الموظفين اختيار على بناء الشركة التابعة قبل من تعيينھم تم مالية مؤسسات سبع بواسطة

  األخرىغير المتداولة  المطلوبات  ٢٨

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ١,٣٦٥,٥٦٣  -  ) ١( العراق االتصاالت،و اإلعالم ھيئة
 ١,٠٤٤,٧٠٦  ٩٣٩,٥٩٦ )٢" (اندونيسيا" والتكنولوجيا االتصاالت وزارة
 ٣٥٧,٠٠٤  -  )31 إيضاح( لمشتقات سلبية عادلة قيمة من متداول غير جزء
 ١٩٧,٩٠٣  ١٩٧,٩٠٣  فلسطين ، المعلومات وتقنية االتصاالت وزارة
 ٢٤,٣٩١  ٢١,٨٣٨ )٣( األردن االتصاالت، تنظيم ھيئة

 ٣٠,٦٠١  ٥٩,٤٨٥ )٤( موقع لترميم مخصص
 ١٦٥,٢٣١  ١٠٦,٤٦٣ أخرى

 ٣,١٨٥,٣٩٩  ١,٣٢٥,٢٨٥ 

آسيا ("شركة اسيا سيل لالتصاالت المحدودة  بالعراق االتصاالتو اإلعالم ھيئةمنحت  ٢٠٠٧في أغسطس  )١(
. قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى لتشغيل شبكة اتصاالت جوال السلكية عامة سنة ١٥ لمدةرخصة ") سيل

لایر قطري كرسوم ترخيص إلى ھيئة اإلعالم ألف  ٤,٥٥١,٨٧٥تتطلب الرخصة أن تدفع آسيا سيل العراق 
 ٣١كان قائما كما في  قطري لایرألف  ١,٨٢٠,٧٥٠ وھوالقائم  المتبقي سداد يتمأن واالتصاالت، على 

 .تم سداد ھذا المبلغ بالكامل خالل السنة مع فوائده. ٢٠١٠ديسمبر 

 الجيل الجوال الھاتف رخصة على الحصول مقابل والتكنولوجيا االتصاالت وزارة إلى دفعه مستحق المبلغ ھذا )٢(
لایر  ألف ٩٨٥,٠٦١: ٢٠١٠(لایر قطري  ألف ٨٨٣,٤٨٢ بمبلغ اكسيس وايرلس برودباند ورخصتى الثالث
 الحصول تم. التوالي على )قطري لایر ألف ٥٩,٦٤٥: ٢٠١٠(لایر قطري  ألف ٥٦,١١٤ ومبلغ )قطري
 إن. ٢٠٠٩ سنة خاللالثانية و ٢٠٠٦سنة  خاللالمرحلة األولى : مرحلتين على الثالث الجيل رخصة على

 الرخصة على الحصول وقت في المزاد أسعار أساس على للسداد برنامج على تعتمد القائم المبلغ دفع شروط
 .وتحتسب عليھا فائدة بموجب معدل شھادة من بنك إندونيسيا

 على للحصول نتيجة دفعھا يجب التي العادلة القيمة يمثل باألردن االتصاالت تنظيم لھيئة المستحق المبلغ )٣(
مع  االتفاقوحسب . الھاشمية األردنية المملكة في التابعة الشركات أحد قبل من الالسلكي اإلرسال رخصة

 قيمتھا سنوية أقساط على قطري لایر ألف ٣٦,٥١٢ البالغة الرخصة تكاليف بتسديد التابعة الشركةالھيئة تقوم 
 .٪٩ نسبتھا مركبة فائدة تحتسب عليھا قطري لایر ألف ٤,٣٤٨

. المالي مخصص لتكلفة ترميم موقع في سجالت إحدى الشركات التابعة كما في تاريخ التقريريمثل ھذا المبلغ  )٤(
 .ملزمة بإعادة كل موقع إلى حالته ھذه الشركة التابعة
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٧٠  

   الدفع المستحقة والمبالغ الدائنون  ٢٩

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ٣,٨٢٦,٥٣٨  ٣,٤٠٠,٦٤١ الدائنون التجاريون
 ٣,٢٧٥,٩٥١  ٤,٠٧٩,٨٥٤ الدفع المستحقة المصاريف

  ٣٩٢,٣٠٠  ٤٨٣,٤٧٦  فائدة مستحقة الدفع
 ٤٥٩,٧٥٩  ٢,٥٥٣ )١( مستحقة ترخيص تكاليف
 ١٠٤,٢٣٢  ٣٦٨,٣٩٦ دولية لشركات اتصاالت مستحقة مبالغ
 ٤٠٥,٢٤١  ٣٨٢,٢٥١ )٣١ إيضاح( للمشتقات السالبة العادلة القيمة

 ٢,٠١١,٦١٧  ٢,٥٠٠,٦٣٩ )٢( آخروندائنون 
 ١٠,٤٧٥,٦٣٨  ١١,٢١٧,٨١٠ 

 اإلعالم لھيئة المدفوعة غير الترخيص رسوم من المتداول الجزء الدفع المستحقة الترخيص تكاليف تتضمن )١(
 ٢٨و) ١( ٢٨ اإليضاحين فيبإسھاب  تفصيله تم كما باألردن، االتصاالت تنظيم وھيئة بالعراق، االتصاالتو
 . التوالي على) ٣(

مستحق ) لایر قطري ألف ٢٩٤,٤٩٨: ٢٠١٠(لایر قطري ألف  ٣٥٨,٥١٥األخرى مبلغ  الدائنونأدرج في  )٢(
لشركة تشغيل سعودية مقابل استخدام الشبكة وھو مبلغ صافي من التكاليف المتكبدة لتركيب تجھيزات الشبكة 

  .في موقع الشركة السعودية وفقاً التفاقية اإلنشاء والتشغيل

  المجانية واألسھمالموزعة  األرباح  ٣٠

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 الف  الف 

 قطري لایر  قطري لایر مدفوعة ومقترحة موزعة أرباح
    

    :خالل السنة والمدفوعة والمستحقة المعلنة
 لایر ٧:  ٢٠٠٩( للسھم قطري لایر ٥ بواقع ٢٠١٠ لسنة نھائيةموزعة  أرباح
 ١,٠٢٦,٦٦٧  ٧٣٣,٣٣٣ )للسھم قطري

    
 لم(  العامة للجمعية السنوي االجتماع في عليھا للموافقة مقترحة توزيعات
 ٢٠١١ لسنة نھائيةأرباح  توزيعات): ديسمبر ٣١ في كما كمطلوبات تدرج
 ٧٣٣,٣٣٣  ٥٢٨,٠٠٠ )للسھم قطري لایر ٥:  ٢٠١٠( للسھم قطري لایر ٣ بمبلغ

  أسھم مجانية  

%) ٢٠: ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١٪ من رأس المال كما في ٣٠أقترح مجلس اإلدارة إصدار أسھم مجانية بنسبة   
  ).لایر قطريألف  ٢٩٣,٣٣٣:  ٢٠١٠(لایر قطري ألف  ٥٢٨,٠٠٠بمبلغ إجمالي 

النھائية واألسھم المجانية المقترحة في االجتماع السنوي للجمعية العامة للموافقة الموزعة سوف تعرض األرباح   
  .النھائية
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٧١  

   المالية األدواتمشتقات   ٣١

  تحوط كأدوات المخصصة غير المشتقات  

 مخاطر بعض إلدارة الفائدة أسعار تبادل وعقود اآلجلة العمالت صرف وعقود العمالت تبادل عقود المجموعة تستخدم  
 صافي أو العادلة القيمة أو النقدي للتدفق كتحوطات مخصصة غير العقود ھذه. الفائدة أسعار ومخاطر العمـالت

  .مالية أدواتمشتقات ك وتحتسب االستثمارات،

 االفتراضية القيمة 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  لایر قطري لفأ 
    

 ١,٠٠١,٤١٣  ٣٦٥,٩٧١ عمالت تبادل عقود
 ٦,١٥٥  ٩٧٧,٣٦٩ آجلة عمالت صرف عقود
 ١,٧٥٩,٧٠٨  ١,٧١٥,٠٩٩ الفائدة أسعار تبادل عقود

 ٢,٧٦٧,٢٧٦  ٣,٠٥٨,٤٣٩ 

  

 العادلة القيمة 
 ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 سالبة  موجبة  سالبة  موجبة 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
        

 ٦,٤٨٩  ٢٨,٠٨٢  ٢,٨٠٣  ٨,٨٩٠ عمالت تبادل عقود
 ١٠٥  ١٦ ٦٧ ٥٥,١٠١ مؤجلة عمالت صرف عقود
 ٨٠,٧٥٤  -   ٥٢,٦٩١  -  الفائدة أسعار تبادل عقود

        
 ٨٧,٣٤٨  ٢٨,٠٩٨  ٥٥,٥٦١  ٦٣,٩٩١ 

  النقدي التدفق تحوطات  

الفائدة  أسعار مخاطر من الحد بھدف إبرامھا تموتبادل أسعار األساس  الفائدة أسعار تبادل اتفاقيات من عدد للمجموعة  
ً . ألجل القروضعلى  المتغيرة  وتستلم عليھا متفق ثابتة فائدة أسعار المجموعة تدفع الفائدة أسعار تبادل التفاقيات وفقا
  .األمريكي للدوالر ليبور سعر أساس على متغيرة فائدة أسعار

ً  التحوط لمحاسبة مؤھلة التبادل ترتيبات إن    التحوط وھدف لعالقة رسمي توثيق يتم. ٣٩ الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 كتحوطات تحتسب الصفقات أن حيث ،الموثقة بشكل رسمي التحوط وأدوات منھا تحوطمال بنودال تفاصيل وتشمل
  .النقدي للتدفق

 المبالغ مع المحتفظ بھا كتحوطات تدفق نقدي المالية ألدواتمشتقات ال البةوالس الموجبة العادلة القيم يبين التالي الجدول  
  :االفتراضية

 االفتراضي المبلغ  موجبة عادلة قيمة  سلبية عادلة قيمة 
 ألف  لایر قطري  قطريألف  لایر   ألف  لایر قطري 
      

      الفائدة أسعار تبادل عقود
 ٢٣,٥٦٨,١٠٦  -   ٣٢٦,٦٩٠ ٢٠١١ ديسمبر ٣١
      
 ٢٣,٦٦٦,٥٤٨  ٢,٢٦٠  ٦٧٤,٨٩٧ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
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٧٢  

  االلتزامات  ٣٢

  التزامات المصروفات الرأسمالية
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  ألف لایر قطري    لایر قطري ألف  

        ومعداتعقارات وآالت 
النفقات الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليھا كما في نھاية السنة المالية 

  ٢,٨٣٢,٤٠٤    ٢,٣٣٢,٦٨٢  :ولكن لم يخصص لھا مبالغ المالي الصادر عنھا التقرير 
        

        موجودات غير ملموسة
  ٥١٥,٦٤١    ٥٧٥,٥٥٨  لتملك ترخيص الھاتف الجوال في فلسطين

  التشغيليالتزامات اإليجار 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  ألف لایر قطري    لایر قطري ألف  

        :الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية
  ١٨٠,٦١٢    ٢٠٨,٧٣١  ال تتجاوز سنة واحدة

  ٥١٥,٢٦٩    ٤٨٩,٧٠٨  أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات
  ٣٠٢,١٥٨    248,370  أكثر من خمس سنوات 

  ٩٩٨,٠٣٩    ٩٤٦,٨٠٩  ديسمبر ٣١التشغيلي المتعاقد عليھا في إجمالي مصروفات اإليجار 

  االلتزامات المحتملة  ٣٣
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
        

  ٤٩٣,٣٤١    ٥٣٢,٧٧٠  خطابات ضمان

  ١٩,٣٤١    ١٧,٢١٣  خطابات اعتماد

  ٤,٦٧٨    ٤٣,٣٨٦  مطالبات على المجموعة لم يعترف بھا كديون

  الشركةالدعاوى  ضد 

أن كيوتل فيھا  تزعم مجلس االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات القطري لدىفودافون قطر شكوى  قدمت ٢٠١٠ خالل
قد أنشئت بوصفھا جھة ثالثة  كانتبطرحھا لخدمات فيرجن موبايل خالفت قانون االتصاالت، ألن فيرجن موبايل 

  .لتوفير خدمات االتصاالت بالھاتف الجوال في قطر بدون ترخيص

تجارية تعود إلى كيوتل  ذات عالمةوبعد الدراسة الالزمة توصل مجلس االتصاالت إلى أن فيرجن موبايل ھي خدمة 
لس االتصاالت القطري بأن ولكن قرر مج. وليست جھة ثالثة توفر خدمات اتصاالت الھاتف الجوال دون ترخيص

مايو  ١٨إلى  ٢٠١٠مايو  ١٣خدمات كيوتل بمسمى فيرجن موبايل تم تسويقھا بطريقة كانت مضللة خالل الفترة من 
ونتيجة لذلك قامت شركة كيوتل . فيرجن موبايلخدمات  إيقاف ٢٠١١شركة كيوتل خالل  أعلنتوفقا لذلك،  .٢٠١٠
  .السنةمليون لایر قطري المتعلقة بخدمة فيرجن موبايل خالل  ٢٦.٥تكاليف الترخيص البالغة  بتخفيض
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٧٣  

  ضريبية مطالبة  ٣٤

بلغ  ٢٠٠٦في  اإللكترونية مبيعاتتتعلق بال ٢٠٠٧ سنة في ضريبية مطالبة تونسيانا المشترك المشروع شركة تلقت
 لایرألف  ١٧٧,٩٠٢(ألف لایر قطري  ١٧٠,٩٩٢يعادل ما  التونسية الضريبية السلطةالذي تطالب به  اإلجمالي
  . غراماتال دونب) قطري

 في). قطري لایر ٣٨,٦٦٢(ألف لایر قطري  ٣٧,١٥٦بتخفيض المبلغ إلى  حكم أول تونسيانا تلقت ٢٠٠٧ مايو في
  . الحكم ضد استئنافا تونسيانا قدمت ٢٠٠٧

 بھذه يتعلق فيما )قطري لایر ٣٨,٦٦٢(ألف لایر قطري  ٣٧,١٥٦بتكوين مخصص إجمالي بمبلغ  تونسياناقامت  لقد
ً إلى محكمة التمييز قد. حكمھا األول االستئنافأيدت محكمة  ٢٠٠٩في عام  .المطالبة وھي مت تونسيانا استئنافا

  .بانتظار قرارھا

  .كافي المخصص أن اإلدارة تعتقدالمالي  فترة التقرير في المتوفرة المعلومات على بناء

  المالية المخاطر إدارة  ٣٥

  والسياسات األھداف

 وإيجارات تمويلية فوائد تحمل وتسھيالت قروض على المشتقات، باستثناء للمجموعة، الرئيسية المطلوبات تشتمل
 ولدى. المجموعة لعمليات تمويل على الحصول ھو المالية المطلوبات لھذه األساسي الغرض. دائنة وحسابات
 من مباشرة ناتجة وھي األجل قصيرة والودائع والنقد واالستثمارات المدينون مثل مختلفة مالية موجودات المجموعة
  .المجموعة عمليات

 وصرفوتبادل العمالت  الفائدة أسعار تبادل عقود أساسية وبصفة المشتقات معامالت في المجموعة تدخل كذلك
 من الناشئة األجنبية العمالت ومخاطر الفائدة أسعار مخاطر إدارة ھو ذلك من والغرض. اآلجلة األجنبية العمالت
  .التمويلية ومواردھا المجموعة عمليات

 ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق أسعار مخاطر ھي للمجموعة المالية األدوات من الناشئة الرئيسية المخاطر إن
 ھذه من كل إدارة بغرض عليھا والموافقة السياسات بمراجعة اإلدارة مجلس يقوم. والمخاطر التشغيلية السيولة

  :يلي فيما تتلخص التي المخاطر،

  السوق مخاطر

 األجنبية العمالت صرف وأسعار الفائدة أسعار مثل بالسوق األسعار تغيرات تأثير من الخطر في السوق مخاطر تتمثل
 مخاطر إدارة من الھدف إن. تاألدوا به المجموعة منقيمة ما تحتفظ  أو المجموعة أسھم أو ربح على األسھم وأسعار
  .العائد زيادة مع مقبول، نطاق في السوق لمخاطر المجموعة تعرض على السيطرة ھو السوق

  الفائدة معدالت مخاطر

 المدينة القروضو البنكية الودائع ھي الفائدة أسعار لمخاطر المعرضة للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات
 أسعار في التغيرات لمخاطر المجموعة تعرض إن. فوائد تحمل التي والتسھيالت والقروض للبيع المتاحة الدين دواتوأ

 ثابتة فائدة بأسعار مالية وأدوات متغيرة فائدة بأسعار المجموعة ومطلوبات بموجودات بشكل رئيسي يتعلق السوق
  .المالي الصادر عنھا التقرير المالية السنة نھاية تاريخ من أشھر ثالثة خالل مستحقة

 أسعارذات  والتسھيالت القروض من متوازنة محفظة على بالحفاظ لديھا الفائدة أسعار مخاطر بإدارة المجموعة تقوم
 في تتبادل أن فيھا المجموعة توافق حيث الفائدة أسعار لتبادل عقود في المجموعة تدخل ھذا أجل من. ومتغيرة ثابتة

 عقود إن. عليه متفق افتراضي مبلغ أساس على تحتسب ومتغيرة ثابتة فائدة بأسعار مبالغ بين الفرق محددة فترات
 أسعار تبادل عقود تأثير حساب وبعد ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في. المتعلقة بھا الدين التزاماتمن  للتحوط مخصصة التبادل
ً  ٪٧٣ كان الفائدة،   ).٢٠١٠في سنة ٪ ٧٥( ثابتة فائدة بأسعار المجموعة قروض من تقريبا
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٧٤  

  )تابع( المالية المخاطر إدارة  ٣٥

  )تابع(مخاطر معدالت الفائدة 

 بعدد الفائدة أسعار في محتملة معقولة لتغيرات الموحد وحقوق الملكيةالموحد  الدخل بيان حساسية التالي الجدوليعكس 
 ھو الموحد الملكية وحقوق الموحد الدخل بيان حساسية إن. ثابتة األخرى المتغيرات جميعبقاء  مع أساس، نقطة ٢٥
 فائدة بأسعار المالية والمطلوبات المالية الموجودات على بناء واحدة، لسنة الفائدة أسعار في المفترضة التغيرات تأثير
ً  الفائدة أسعار في النقص تأثير يكون أن يتوقع. ديسمبر ٣١ في كماالمحتفظ بھا  متغيرة ً  مساويا  الزيادات لتأثير ومعاكسا
  :المبينة

الموحد  الدخل بيان 
 أساس نقطة ٢٥+

   الملكية حقوق 
 أساس نقطة ٢٥+

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في
 ٢٩,٧٨٨  )٢٥,٤٢١( األمريكي للدوالر ليبور سعر
 -   )٥,٩٣٤( أخرى

    
    ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في
 ٣٠,٠٣٤  )٢٧,٣٥٩( األمريكي للدوالر ليبور سعر
 -   )١,٦٩٩( أخرى

       

  األجنبية العمالت مخاطر

 صرف أسعار في التغيرات بسبب مالية ألداة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب خطر ھي األجنبية العمالت مخاطر
 المجموعة بعمليات أساسية بصورة تعلقي الصرف أسعار في التغيرات لخطر المجموعة تعرض إن. األجنبية العمالت
  .األجنبية التابعة الشركات في المجموعة استثمارات وصافي

  :األجنبية بالعمالت المسجلة لمخاطرل تعرض صافي للمجموعةكان 

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 موجودات 

 )مطلوبات(
 موجودات 

 )مطلوبات(
    

 ٣,٦٦٢,٥٦٣  ٣,٧٧٩,٦١٠ االندونيسية الروبية
 ٥,٨٩٥,٦٢٩  ٦,٢٦٦,٣٢٧ الكويتي الدينار
 )٧,٦٥٠,٠٧٩(  )٦,٩٨٨,٢٤٨( األمريكي الدوالر
 )١٦٥,٨١٧(  )٣٧٩,٧٩٨( اليورو
 )٥,٠٢٩(  )٥,٠٧٣( اإلسترليني الجنيه

  ٨٦١,٤٧٣   ٤,١٠٨,٤١٠  الدينار التونسي
  ١,٩٩٣,٠٧٥   ٣,٥٢٤,٨٨٨  الدينار الجزائري

 )٢٢٥,٩٢١(  )٥٠٦,٢١٠( أخرى
      

 بالدوالر مربوط القطري اللایر سعر أن حيث ھامة يةبأجن عمالت مخاطر تمثل ال األمريكي بالدوالر األرصدةإن 
  .األمريكي

 العمالت صرف أسعار في معقول محتمل لتغيروحقوق الملكية الموحد بيان الدخل  حساسية التالي الجدوليوضح 
 في التغيرات بسبب المجموعة على ربح ،ثابتة األخرى المتغيرات جميع بقاء مع، القطري اللایر مقابل التالية األجنبية
في المجموعة  الملكية وحقوق اآلجلة األجنبية العمالت صرف وعقود النقدية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة
ً  األجنبية العمالت أسعار في النقص تأثير يكون أن يتوقع. األجنبية التابعة الشركات نتائج لتحويل نتيجة ً  مساويا  ومعاكسا
  :المبينة الزيادات لتأثير
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٧٥  

  )تابع( المالية المخاطر إدارة  ٣٥

  )تابع( األجنبية العمالت مخاطر  

 الموحد الملكية حقوق على التأثير الموحد الدخل بيان على التأثير 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 +١٠+  ٪١٠+ ٪١٠+  ٪١٠٪ 
           
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
       
       

 ٣٦٦,٢٥٦  ٣٧٩,٩٦١ -   -  االندونيسية الروبية
 ٥٨٩,٥٦٣  ٦٢٦,٦٣٣ -   -  كويتي دينار

 ٨٦,١٤٧  ٤١٠,٨٤١  -   -   الدينار التونسي
 ١٩٩,٣٠٧  ٣٥٢,٤٨٩  -   -   الدينار الجزائري

 -   -  )٧٦٥,٠٠٨(  )٦٩٨,٨٢٥( أمريكي دوالر
 -   -  )١٦,٥٨٢(  )٣٧,٩٨٠( اليورو
 -   -  )٥٠٣(  )٥٠٨( اإلسترليني الجنيه

           

التقلبات الناشئة من الشركة التابعة  من تنشأمخاطر العملة األجنبية للمجموعة مقابل الدوالر األمريكي % ٧٥أكثر من   
من المديونية لشركة أندوسات % ٢٧ بأكثر من تم التحوط، ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في . هبي تي أندوسات تي بي كي
  .في عقود مبادلة وعقود آجلةالشركة  من مخاطر سعر الصرف بدخول بعملة الدوالر األمريكي

  األسھم أسعار مخاطر

، مع ثبات المتداولةسھم األالقيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار  احتياطيالجدول التالي حساسية يوضح   
  .يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسھم مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة. جميع المتغيرات األخرى

تغيرات في  
 مؤشرات األسھم

التأثير على حقوق  
 الملكية

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

٢٠١١    
 ٥٣,٤٠٦   %١٠+ بورصة قطر

 ٤,١٩١  %١٥+ بورصة الكويت
    

٢٠١٠    
 ٤٩,٦٤٠  ٪١٠+ بورصة قطر

 ٧,٤٢٥  ٪١٥+ بورصة الكويت
       

ً استثمارات غير متداولة مدرجة بالتكلفة    يظھر تأثير التغيرات في أسعار األسھم فقط عند بيع حيث للمجموعة أيضا
  .الموحد الدخل بيان في التأثيرمنخفض القيمة وعند ذلك ينعكس  اعتبارهاالستثمار أو 

  االئتمان مخاطر

. تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف آخر
ً من ذمم مدينة وأرصدة  يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر ائتمانية في القيمة الدفترية لموجوداتھا والتي تتكون أساسا

  .للمشتقات موجبة عادلة وقيمة مدينة وضوقر للبيعلدى البنوك وأدوات دين متاحة 
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  )تابع( المالية المخاطر إدارة  ٣٥

  )تابع( االئتمان مخاطر

 في الراغبين العمالء جميع خضعي أن المجموعة سياسة إن. مختلفة ألطراف اتصاالت خدمات المجموعة توفر
 المدينة األرصدة مراقبة تتم ذلك إلى باإلضافة. االئتمانية مقدرتھم من للتحقق إلجراءات باآلجل خدماتھا على الحصول
ً  مراجعتھا وتتم عميل لكلالخدمات  مشتريات سقف ويحدد مستمرة بصورة  السابقة المعامالت مستوى على بناء دوريا
 بعدفيما يتعلق بالحسابات التجارية المدينة بالصافي  للمخاطر المجموعة لتعرض األقصى الحد بلغ. السداد ومستوى

  :كالتالي ديسمبر ٣١ في كما مخصص االنخفاض في القيمة

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٦١٥,٠٦٢  ٦٦٦,٣٠١ قطر دولة
 ١,٥٦٥,٩٣٢  1,799,863 أخرى دول

 ٢,١٨٠,٩٩٤  ٢,٤٦٦,١٦٤ 

ً  المجموعة تعرض يكون ،للمجموعة األخرى المالية الموجودات من الناشئة االئتمانية للمخاطر بالنسبة  للمخاطر ناتجا
ً  مخاطرتعرض لل أقصى ويكون السداد، عن العمالء عجز من   :التالي النحو على األدوات لھذه الدفترية للقيمة مساويا

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    
    

 ١١٧,٢٢٧  ١١٩,٦١٢ للبيع متاحة دين أدوات
 ٢٥,٥٣٦,٩٧٣  ٢١,١٩١,٣٧٥ )النقد باستثناء( البنوك لدى أرصدة
 ٣٠,٣٥٨  ٦٣,٩٩١ للمشتقات موجبة عادلة قيمة

 ٩٨,٧٠٣  ٣٠١,٧٦٦ الدولية االتصاالت شركات من المستحق
 ٢٨٠,٤٧١  ٣٤٦,٨٩٠ إيرادات مشتركين غير مفوترة

 ١٤٠,٤٣٧  ١٤٠,٣٤١ أخرى متداولة غير موجودات

 ٢٦,٢٠٤,١٦٩   ٢٢,١٦٣,٩٧٥  

 حساباتب االحتفاظ طريق عن البنكية األرصدة عن الناجمة الناتجةاالئتمان  لمخاطر التعرض بتخفيض المجموعةتقوم 
٪ من األرصدة البنكية تمثل أرصدة مودعة لدى بنوك محلية في دولة قطر مصنفة في ٨٤إن . السمعة حسنة بنوك في

 الماليةالمشتقات  أدوات من الناشئة االئتمان مخاطر. لقصيرة األجل) A1(األجل والفئة للودائع طويلة ) +A(الفئة 
 بالنسبة. الموحد المالي المركز بيان في تدرج حسبما موجبة، عادلة بقيمة المشتقات على مقتصرة وقت أي في تكون

ً  معرضة المجموعة تكون باإلجمالي تسويتھا تتم التي للمشتقات   .السداد لمخاطر أيضا

  السيولة مخاطر

إن وسيلة المجموعة إلدارة . تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتھا المالية عند استحقاقھا
ً سيولة كافية لسداد   في استحقاقھا عند التزاماتھامخاطر السيولة ھو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديھا دائما

  .المجموعة بسمعة اإلضرار أو مقبولة غير خسائر تتكبد أن ودونوالصعبة،  العادية الظروف

 المجموعة احتياطيات استخدام خالل من والمرونة التمويل استمرارية بين توازن على الحفاظ ھو المجموعة ھدف إن
ً  ٣٠ خالل المبالغ سداد تتطلب بالمجموعة البيع شروط إن. البنكية والتسھيالت   .الفاتورة تاريخ من يوما
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  )تابع( السيولة مخاطر

 التعاقدية المدفوعات على بناء ديسمبر ٣١ في المجموعةالمالية من  مطلوباتال استحقاق مواعيد التالي الجدوليلخص 
  .المخصومة غير

  سنوات ٥ – ٢  سنة ٢ – ١  أقل من سنة عند الطلب 
 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

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

            
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١١            
قروض 
 تحمل وتسھيالت

٥٧,٩٦٣,٦٨٦ ١٦,٤٢٦,٩٤٤ ١٧,٣٩٧,٣٩٥  ٨,٤٥١,٠٧٢ ١٥,٦٨٨,٢٧٥  -  فوائد
 ٣,٤٠٠,٦٤١  -  --٣,٤٠٠,٦٤١- حسابات دائنة

تكاليف ترخيص 
 ١,٤٩٩,٩٤٨  ٢١٦,٣٦٦  ٧٦٥,٧٨٤  ٢٥٠,٣٤٧  ٢٦٧,٤٥١  -  مستحقة الدفع

مطلوبات مالية 
 ٩٩٦,١١٩  -   -   ١٦٥,٦١١  ٨٣٠,٥٠٨  -  أخرى

  -  ٦٣,٨٦٠,٣٩٤ ١٦,٦٤٣,٣١٠ ١٨,١٦٣,١٧٩  ٨,٨٦٧,٠٣٠ ٢٠,١٨٦,٨٧٥
            

  سنوات ٥ – ٢  سنة ٢ – ١  أقل من سنة عند الطلب  
 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

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

             
 ٣١في 

            ٢٠١٠ديسمبر
قروض 

 وتسھيالت تحمل
٥٩,٥٥٣,٥٣٤ ٢٠,٤٠٥,١٥٥ ١٩,١٧٧,٤٤٥ ١٥,١٥٣,٩٢١  ٤,٨١٥,٣٠٣  ١,٧١٠ فوائد

 ٣,٨٢٦,٥٣٨  -   -   -   ٣,٨٢٦,٥٣٨  -  حسابات دائنة
تكاليف ترخيص 

 ٣,٧٨٣,٠٤٠  ٣٠٨,٧٩٥  ١,٨٥٠,٠٤٠  ٧٨٩,٢٩٠  ٨٣٤,٩١٥  -  مستحقة الدفع
مطلوبات مالية 

 ٤,٠٤١,٠١٣  -   ٢٤٨,٠٦٢  ٣٨٧,٥٧٤  ٣,٤٠٥,٣٧٧  -  أخرى

 ٧١,٢٠٤,١٢٥ ٢٠,٧١٣,٩٥٠ ٢١,٢٧٥,٥٤٧ ١٦,٣٣٠,٧٨٥ ١٢,٨٨٢,١٣٣  ١,٧١٠

  إدارة رأس المال

 يتعلق فيما أدائھا تحسين خالل من للمساھمين العائد وزيادة أعمالھا استمرارية لضمان رأسمالھا بإدارة المجموعة تقوم
  .الملكية حقوق ورصيد بالمديونية

 للمحافظة. والتجارية االقتصادية األحوال في التغيرات ضوء في رأسمالھا بنية على تعديالت بإدخال المجموعة تقوم
 تدخل لم. جديدة أسھم تصدر أو المساھمين على الموزعة األرباح المجموعة تعدل قد تعديلھا أو المال رأس بنية على

 والسنة ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة خالل اإلجراءات أو السياسات أو األھداف في تعديالت المجموعة
  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في المنتھية

ألف  ١٨,٧٩٦,٨٨٠بمبلغ  والمقيمة المدورة واألرباح القانوني واالحتياطي المساھمة حصص على المال رأس يشتمل
  .)٢٠١٠سنة  في قطري لایرألف  ١٧,١٩٩,٥٩١ بمبلغ( ٢٠١١ديسمبر  ٣١لایر قطري كما في 
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٧٨  

  القيم العادلة لألدوات المالية  ٣٦

  العادلة القيم

 في المدرجة للمجموعة المالية لألدوات العادلة ةوالقيم الدفترية القيمة بين النوع حسب مقارنة التالي الجدوليبين 
  :الموحدة المالية البيانات

 العادلة القيمة الدفترية القيمة 
 ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
        

        المالية الموجودات
 ١,٨٦٢,٠٠٦  ٢,١٨٩,٩٣٩  ١,٨٦٢,٠٠٦  ٢,١٨٩,٩٣٩ للبيع متاحة استثمارات
 ١٤٠,٤٣٧  ١٤٠,٣٤١  ١٤٠,٤٣٧  ١٤٠,٣٤١ أخرى متداولة غير موجودات

 ٢,٥٩٠,٥٢٦  ٣,١٧٨,٨١١  ٢,٥٩٠,٥٢٦  ٣,١٧٨,٨١١  مدينة ذمم
 ٢٥,٥٧٥,٦٦٧  ٢١,٢٤٩,٨٣٢  ٢٥,٥٧٥,٦٦٧  ٢١,٢٤٩,٨٣٢ ونقد البنوك لدى أرصدة

        المالية المطلوبات
 ٤٦,٢١٠,٦١١  ٤٦,٣٨٧,٤١٠  ٤٦,٨٥٢,١٩٦  ٤٦,٢٤٦,٣٩٩ فوائدوتسھيالت تحمل  قروض
 ٢,٩٨٩,٥٦٧  ١,١٥٩,٣٣٧  ٢,٩٨٩,٥٦٧  ١,١٥٩,٣٣٧ أخرى متداولة غير مطلوبات

 ٧,١٩٩,٦٨٧  ٧,١٣٧,٩٥٦  ٧,١٩٩,٦٨٧  ٧,١٣٧,٩٥٦  دائنة ذمم
 ٢,٨٩١,١٩٤  -   ٢,٨٩١,١٩٤  -  قطر دولة مع الجاري الحساب
 ٤٦١,٤٥١  ٤٢٥,٢٢١ ٤٢٥,٢٢١٤٦١,٤٥١مستحقة دخل ضريبة

             
 في راغبين طرفين بين داةاأل مبادلة به يتم أن يمكن الذي بالمبلغ مدرجة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة
 القيمة تقدير في تستخدم التالية واالفتراضات الطرق. تصفية معاملة أو باإلكراه معاملة تكون أن دون حالية معاملة
  :العادلة

 تكون المتداولة األخرى والمطلوبات ونالتجاري الدائنونو ونالتجاري المدينونو األجل قصيرة والودائع النقد 
 ً  .األدوات لھذه األجل قصيرة االستحقاقات بسبب الدفترية العادلة لقيمتھا مقاربة عموما

 مثل السوق مؤشرات على بناء المجموعة قبل من تقييمھا يتم ومتغيرة ثابتة بأسعار األجل طويلة المدينة الذمم 
. المالي المشروع مخاطر وخصائص عميللل االئتمانية المقدرةو بالدولة معينة مخاطر وعوامل الفائدة أسعار
فترة  نھاية في كما. المدينة الذمم لھذه المتوقعة للخسائر مخصصاتفي االعتبار  تؤخذ التقييم ھذا أساس على

 .المخصصات بعد خصمبالصافي  العادلة قيمتھا تقارب المدينة الذمم لھذه الدفترية القيمكانت المالي  التقرير

  تقدير يتم. المالي فترة التقرير نھاية في كما األسعار عروضإلى  المتداولة لالستثمارات العادلة القيمةتستند 
 المطلوبات وكذلك ،األخرى المالية والديون البنوك من والقروض المتداولة غير لالستثمارات العادلة القيمة
على مخاطر  المطبقة األسعار باستخدام المستقبلية النقدية التدفقات بخصم األخرى، المتداولة غير المالية

 تقييم تقنيات باستخدام المتداولة غير المالية للموجودات العادلة القيمة تقدير يتم. مماثلة واستحقاقاتومالمح 
 .مالئمة

 وھم مختلفة، أطراف مع مالية أدواتمشتقات  في المجموعة تدخل  ً ذات تصنيف ائتماني  مالية مؤسسات أساسا
ً  ھي تقييم ذات مدخالت يمكن مالحظتھا في السوق تقنيات باستخدام المشتقاتيتم تقييم . استثماري  عقود أساسا

ً  األكثر التقييم تقنيات تشتمل. العمالت تبادل وعقود جلباآل العمالت صرف وعقود الفائدة أسعار تبادل  تطبيقا
 مثل مختلفة مدخالت النماذج تشمل. الحالية القيمة حسابات باستخدام التبادل عقود ونماذج اآلجل التسعير على

 أسعار ياتنومنح األجنبية للعمالت واآلجلة الفورية الصرف وأسعار األخرى لألطراف االئتمانية الجودة
 .الفائدة
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٧٩  

  )تابع(القيم العادلة لألدوات المالية   ٣٦

  )تابع( العادلة القيم

  القيمة العادلة تدرج

  :التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم التدرجتستخدم المجموعة 

 .مماثلةفي أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات ) غير المعدلة(األسعار المتداولة : ١المستوى 

يمكن التي لھا تأثير ھام على القيمة العادلة المسجلة  مدخالتھاتقنيات أخرى والتي تكون جميع :  ٢المستوى 
 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة مالحظتھا

لھا تأثير ھام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على  مدخالتالتقنيات التي تستخدم : ٣المستوى 
 .يمكن مالحظتھابيانات سوقية 

  :لية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق تدرج القيمة العادلةيوضح الجدول التالي تحليل األدوات الما

  الموجودات المالية

 ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١١ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 ٩٣,٤١٥  ١,٢٤٤,٩٤٥  ٦٧٧,٩٨٣  ٢,٠١٦,٣٤٣ استثمارات متاحة للبيع
 -   ٦٣,٩٩١  -   ٦٣,٩٩١ أدوات مالية مشتقات 

 ٩٣,٤١٥  ١,٣٠٨,٩٣٦  ٦٧٧,٩٨٣  ٢,٠٨٠,٣٣٤ 
        
 ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٠ 
لایر قطريألف  لایر قطريألف  لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        

 ١١٧,٨٧٩  ٧٩٤,٥٨٤  ٦٦٢,٢٧٠  ١,٥٧٤,٧٣٣ استثمارات متاحة للبيع
 -   ٣٠,٣٥٨  -   ٣٠,٣٥٨ أدوات مالية مشتقات 

 ١١٧,٨٧٩  ٨٢٤,٩٤٢  ٦٦٢,٢٧٠  ١,٦٠٥,٠٩١ 
            

 المطلوبات المالية

 ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١١ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        
        

 -   ٣٨٢,٢٥١  -   ٣٨٢,٢٥١ أدوات مالية مشتقات 
        
 ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٠ 
لایر قطريألف  لایر قطريألف  لایر قطريألف   لایر قطريألف  
        
        

 -   ٧٦٢,٢٤٥  -   ٧٦٢,٢٤٥ أدوات مالية مشتقات 
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٨٠  

  )تابع( المالية لألدوات العادلة القيمة  ٣٦

  )تابع( المالية طلوباتالم

  :المدرجة بالقيمة العادلة ٣يبين الجدول التالي تسوية بين المبلغ االفتتاحي والختامي لألدوات المالية المستوى 

 ٢٠١٠   ٢٠١١ 
 لایر قطريألف    لایر قطريألف  
    

 ١٤٦,٩٠٥   ١١٧,٨٧٩ يناير  ١في 
 )١٨٢(   -  بيان الدخل الموحد خسارة في

 ٢٢,٢٩٥   )٢,٠٧٣( إعادة تقييم محول إلى احتياطي القيمة العادلةربح / ) خسارة(
 )٥٣,٠٤٥(   )٢٣,٧٥١( مبيعات

 ١,٩٠٦   ١,٣٦٠ فروقات صرف العمالت

 ١١٧,٨٧٩   ٩٣,٤١٥ ديسمبر  ٣١في 

  العالقة ذات األطراف إفصاحات  ٣٧

  العالقة ذات األطرافمعامالت وأرصدة   

راجع (لزميلة وشركاتھا ا الحكومية وشبه الحكومية المؤسسات بما فيھا الزميلة الشركات العالقة ذات األطرافتشمل 
 فيھا يكونوا التي والشركات المجموعة إدارة موظفي وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء المساھمين وكبار )١٦إيضاح رقم 

 يتم. العالقة ذات األطراف مع معامالت فيفي إطار النشاط االعتيادي لألعمال  المجموعة تدخل. الرئيسيون المالك
  .المجموعة إدارة قبل من المعامالت وشروط األسعار سياسة اعتماد

ً  وتتمثل قطر دولةحكومة  مع ھامة تجارية معامالت للمجموعة  إيضاح( مدفوعات رسوم االمتياز المستحقة في أساسا
 لایرألف  ٢,٨٩١,١٩٤( قطري لایر  المستحق الدفع لحكومة قطر ھو ال شيء لایر قطريالحساب الجاري  .)١١

ذات عالقة بالحكومة في إطار النشاط االعتيادي  أخرى شركات مع معامالت في كذلك المجموعة تدخل). قطري
قامت الشركة في الربع  .ائتمانية تسھيالت على والحصول ودائع إيداعو اتصاالت خدمات تقديم والتي تتضمن لألعمال

ألف لایر قطري والتي  ٢,٧٨٥,٣٧٨البالغة  ورسوم االمتيازبتسوية رسوم األرباح الموزعة  ٢٠١١الرابع من سنة 
ألف لایر قطري في  ٥٣٢,٥٥٧تم إدراج الرصيد القائم المتبقي البالغ . كانت مدرجة في الحساب الجاري مع دولة قطر

  .الدائنون اآلخرون

  اآلخرين اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة مجلس أعضاء مع معامالت

 ومسؤولية صالحية لديھم الذين في اإلدارة ينيالرئيس عضاءواأل اإلدارة مجلس أعضاء من اإلدارة موظفي كباريتكون 
   .المجموعة أنشطة ومراقبة وتوجيه التخطيط

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ألف لایر قطري للسنة المنتھية في  ١٠,٧٠٠دارة بمبلغ اإلح دفع مكافأة أعضاء مجلس ااقترتم 
ألف لایر قطري  ٧٨٠باإلضافة إلى ذلك تم تكوين مخصص بمبلغ ). ٢٠١٠ألف لایر قطري في سنة  ١٠,٧٠٠مبلغ (
ار بلغت المكافآت والمنافع ذات الصلة بكب. ألعضاء لجان مجلس اإلدارة) ٢٠١٠ألف لایر قطري في سنة  ٧٢٤(

بينما بلغت منافع نھاية ) ٢٠١٠ألف لایر قطري في سنة  ١٥٣,١٠١(ألف لایر قطري  ١٣٣,٩٣٥موظفي اإلدارة 
تم إدراج ). ٢٠١٠ألف لایر قطري في سنة  ١٥,٦٦٤مقابل مبلغ (ألف لایر قطري  ٤١,٠٨٧خدمة الموظفين 

ضمن مصروفات البيع " الصلةذات رواتب الموظفين والتكاليف " بندالمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ضمن 
  .٧في اإليضاح  والمصروفات العمومية واإلدارية
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٨١  

  الھامة المحاسبية والتقديرات القرارات  ٣٨

  المالية غير الموجودات قيمة انخفاض

 في تاريخ كل تقرير المالية غير الموجودات جميع انخفاض على مؤشرات أية بتقييم ما إذا كانت ھناك المجموعة تقوم
 وجود من للتأكداإلنتاجية غير المحددة  األعمار ذات األخرى الملموسة غير والموجودات للشھرة اختبار يتم. مالي

 المالية غير الموجودات. المؤشرات ھذه فيه تظھر آخر وقت أي وفي سنوي أساس على وذلكفي القيمة  انخفاض
 الحسابات إجراء عند. تسترد ال قد الدفترية القيمة بأن مؤشرات وجود عندفي القيمة  لالنخفاض اختبارھا يتم األخرى
 وحدة من أو الموجودات من المتوقعةالمستقبلية  النقدية لتدفقاتا تقدير اإلدارة على يجب االستخدام عند القيمة لتحديد

  .النقدية التدفقات لتلك الحالية القيمة الحتساب مالئم خصم معدل واختيار النقدية اإليرادات

  والمعدات واآلالت للعقارات اإلنتاجية األعمار

 ھذا يتم. االستھالك احتساب لغرض والمعدات واآلالت للعقارات التقديرية اإلنتاجية األعمار المجموعة إدارة تحدد
  .التجاري أو الفني والتقادم الطبيعي والتآكل للموجودات المتوقع االستخدام االعتبار في يؤخذ أن بعد التقدير

  االستثمارية المالية األوراق تصنيف

 أو الربح خاللمن  العادلة بالقيمة استثماراتك" تصنيفھاإما  المجموعة تقرر استثمارية مالية أوراق شراء عند
كافة االستثمارات . استثماراتھا تصنيف عند ٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار المجموعة تتبع". للبيع متاحة" أو" الخسارة

  .للبيعمصنفة كمتاحة 

  للبيع المتاحة في حقوق الملكية ستثماراتاال قيمة انخفاض

 مستمر أو ھام انخفاض وجود عند القيمة منخفضة بأنھا للبيع المتاحة حقوق الملكية أسھم استثمارات المجموعة تعامل
 أو" الھام" االنخفاض تحديد إن. لالنخفاض أخرى موضوعية أدلة وجود عند أو تكلفتھا من أقل إلى العادلة القيمة في
ً " الھام" تقدر المجموعة إن. اتخاذ قرار إلى يحتاج" المستمر"  من بأكثر" والمستمر" أكثر أو ٪٣٠ -  ٪٢٠ بنسبة عموما

 بالنسبة السھم سعر في العادية التقلبات وتشمل أخرى عوامل بتقييم المجموعة تقوم ذلك إلى باإلضافة.  أشھر تسعة
  .المتداولة غير لألسھم الخصم وعوامل المستقبلية النقدية والتدفقات المتداولة لألسھم

  المتداولةغير  في حقوق الملكية الستثماراتل العادلة القيمة

من أسواق  المالي المركز بيان في سجلةالم المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيمة يمكن تحديد لم إذا
. المخصومة النقدية التدفقات نموذج ذلك في بما التقييم تقنيات باستخدام العادلة القيمة بتحديد المجموعة تقوم ،نشطة
 مالئماذلك  يكن لم إذا ولكن ،ذلك أمكن ما التي يمكن مالحظتھاالنشطة  األسواق من نماذجھذه الل المدخالت تؤخذ

مدخالت مثل  االعتبار في يؤخذ أن التقديرات تشمل. العادلة القيم لتحديد تقديراتھااستخدام من المجموعة فيكون مطلوبا 
 تؤثر أن يمكن العوامل ھذه حول االفتراضات في التغيرات إن. األسعار وتقلبات االئتمان ومخاطر السيولة مخاطر
  .المالية لألدوات المدرجة العادلة القيمة على

  المؤجلة الضريبة موجودات

ً  يكون الذي الحد إلى المستخدمة غير الضريبية الخسائر لجميع مؤجلة ضريبة موجوداتب االعتراف يتم فيه  مرجحا
 قيمة لتحديدمن اإلدارة  اتخاذ قرار ھاميطلب . لھامقابيمكن استغالل الخسائر في  للضريبة خاضعة أرباح توفر

 المستقبلية األرباح مستوىو المحتملة التواريخ على اعتماداً  ،االعتراف بھا يمكن التي المؤجلة الضريبة موجودات
  .مستقبال التخطيط الضريبياستراتيجيات  مع للضريبة، الخاضعة

  المخزون قيمة انخفاض

غير صالح  أو اقديم المخزون صبحي عندما. أقل أيھماالقابلة للتحقق،  القيمةصافي  أو بالتكلفة يسجل المخزون
 أما .للمخزونالھام  للمبلغ فردي أساس على التقدير ھذا يتم. القابلة للتحقق تهقيم صافيل تقديروضع  يتم لالستخدام
 له ويحتسب جماعية بصورة هرتقدي فيتم غير صالح لالستخدام أو قديم ولكنه غير الھام بشكل فردي المخزون
ً  مخصص   .التاريخية البيع أسعار أساس على عدم الصالحيةأو  التقادم ودرجة المخزون لنوع وفقا



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٨٢  

  )تابع( الھامة المحاسبية والتقديرات األحكام  ٣٨

  المدينة الذمم قيمة انخفاض  

. بالكامل المبالغ تحصيل المحتمل من يكون ال عندما تحصيلھا الممكن المدينة التجارية للذمم تقدير بعمل المجموعة تقوم
تجاوزت  ولكنھابشكل فردي  الھامة غير للمبالغ بالنسبة أما. الفردية الھامة فردي للمبالغ أساس على التقدير ھذا يتم

 على تمض التي الزمنية الفترة طول على بناء مخصص لھا ويحتسب جماعية بصورة تقديرھا فيتم تاريخ استحقاقھا
  .معدالت االسترداد التاريخية أساس على استحقاقھا

  تحديد القيمة العادلة لبرنامج والء العمالء – يراداتاإل تحقق

والء العمالء بتقدير المتوسط المرجح لتكلفة سداد  برنامج تحت الممنوحة للنقاط العادلة القيمة بتقدير المجموعة تقوم
 التي المنتجات وتنوع لسداد النقاط المتوقعة معدالتال حول افتراضات وضع على النماذج مدخالت تشتمل. النقاط

  .للعمالء المفضلة والخيارات مستقبالً  ستكون متوفرة للسداد

  التدفقات النقدية تحوطفعالية 

وكانت . منتظم بشكل المتعلقة بھاسعار والقروض األ عقود تبادل بينوالعالقة بمراجعة سياسة التحوط اإلدارة  تقوم
 الليبور المستقبلية معدالت وفقا وتبادل أسعار األساسأسعار الفائدة  لتبدالتتم تحديد القيم العادلة . فعالة سياسة التحوط

  .المتوقعة

  الشھرة قيمة انخفاض اختبار  ٣٩

 فيما. القيمة انخفاض الختبار النقدية اإليرادات وحدات على المجمعة األعمال خالل من المكتسبة الشھرة توزيع تم لقد  
  :االنخفاض الختبار النقدية اإليرادات وحدات يلي

 الدفترية القيمة  الدفترية القيمة 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ يرادات النقديةاإلوحدة 

 ألف لایر قطري  لایر قطري ألف 
    

 ٦٠٩,١٦٢  ٦١٦,٢٢٩ الكويت
 ٢,٢٩٣,٧٨٧  ٢,٣٢٠,٣٨٢ الجزائر
 ٢,٢١٨,١٣١  ٤,٥٣٣,١٨٥ تونس

 ٤,٨٧٠,٠٧١  ٤,٨٢٨,٦٧١ اندونيسيا
 ٣٥٣,٤٠٨  ٣٥٣,٤٠٨ العراق
 ٧٦,٠٦٩  ٧١,٦٠٧ أخرى

 ١٠,٤٢٠,٦٢٨  ١٢,٧٢٣,٤٨٢ 

 من استردادھا الممكن القيمة تحديد تم. ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في كمافي القيمة  االنخفاض لتحديد الشھرة اختبار تم
 اإلدارة قبل من النقدية التدفقات توقعات باستخدام وتحتسب االستخدام عند القيمة أساس على وحدات اإليرادات النقدية

اإليرادات في حال رأت اإلدارة أن معدل النمو السنوي لوحدات . سنوات وعشر خمس بين تتراوح فترةتغطي  العليا
  .يتم استخدام فترة أطول من خمس سنواتط معدالت النمو للدول المعنية، فالذي يتم تقييمه سيختلف عن متوس النقدية

  االستخدام عند القيمة الحتساب المستخدمة الرئيسية االفتراضات

  االفتراضات الرئيسية

 اإليرادات ومتوسط التجوال إيرادات في المشتركين بعدد الخاصة التقديرات في المستخدمة الرئيسية االفتراضات تتعلق
 أساس على االفتراضات توضع. واإلطفاء واالستھالك والضرائب األرباح قبل التشغيل وتكاليف المستخدم، بواقع
المتوقعة في تحسينات ال االعتبار في ويؤخذ ولألداء المستقبلية للتوجھات اإلدارة تقديراتأفضل والتاريخية  خبرةال

  .على مدى الفترة المتوقعة كفاءة األداء

   



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٨٣  

  )تابع( الشھرة قيمة انخفاض اختبار  ٣٩

  )تابع( االستخدام عند القيمة الحتساب المستخدمة الرئيسية االفتراضات

  الخصم معدالت

 المتوسط أساس على الخصم معدالت تستند .وحدة بكل الخاصة للمخاطر اإلدارة تقديرات الخصم معدالت تعكس
 االعتبار في يؤخذ وحدة لكل المالئمة الخصم معدالت تحديد عند. إيرادات نقدية وحدة لكل المال رأس لتكلفة المرجح
  .دولة بكل الخاصة المخاطر وعوامل سنوات عشر مدتھا األمريكية الخزانة سندات إحدى على العائد

  النمو معدل تقديرات

 اإلدارة تقديرات أفضل على بناء األجل طويلة النمو معدالت تقدير يتم التقديرات، تغطيھا التي تلك تتجاوز التي للفترات
  .المحددة دولةال في االتصاالت قطاعذات الصلة ب النمو لمعدالت

  )معبر عنھا بالنسبة المئوية( اإٌليرادات النقديةوحدات 
  النمو في القيمة النھائيةمعدل     معدل الخصم 
 ٢٠١٠  ٢٠١١   ٢٠١٠  ٢٠١١ 
        

  %٢.٧٥    %٢.٧٥   %١٠.٦  %١٠.٣ الكويت
 %٢.٧٥   %٢.٧٥   %١٢.٢  %١٠.٤ الجزائر
 %٢.٧٥   %٢.٧٥   %١٠.١  %١٠.٠ تونس

 %٢.٧٥   %٢.٧٥   %١٢.٧  %١٢.١ اندونيسيا
 %٢.٧٥   %٢.٧٥   %١٥.١  %١٤.٩ العراق

لمبالغھا القابلة  اإليرادات النقديةلوحدات يؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية تعتبر اإلدارة أن التغير في معدل الخصم قد 
  :إذا ارتفع معدل الخصم حسب النسب الموضحة أدناه فإن القيم الدفترية ستساوي القيمة القابلة لالسترداد. لالسترداد

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
    

 %١.٢  %٥.٢ الكويت
 %١.٤٥  %٦.٤ الجزائر
 %١.٤٥  %٢.٧ تونس

 %٦.٤٨  %٣.٤ اندونيسيا
 %٣٦.٨٠  %٧٠.٦ العراق

ألف لایر قطري  ١٩٦,١٢٠بتسجيل انخفاض بقيمة  خالل السنة وفقا الختبار االنخفاض في القيمةقامت المجموعة 
  . يتعلق بموجودات معينة في بعض الشركات التابعةفيما 

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  الموحدةيانات المالية إيضاحات حول الب
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

٨٤  

  التحليل القطاعي  ٤٠

بناء على المنطقة الجغرافية التي تغطيھا، وتضم تجارية المجموعة في وحدات أعمال  نظمت اإلدارةألغراض تقارير 
  :ستة قطاعات يصدر عنھا التقرير كاآلتي

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

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

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

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

الھاتف الجوال في سلطنة عمان، وقد منحت رخصة لتشغيل خدمات اتصاالت نورس تقدم خدمات اتصاالت  )٥(
 .ثابتة

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

رارات حول توزيع الموارد تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل شركاتھا التابعة العاملة بصورة منفصلة لغرض اتخاذ الق  
تحدد . يتم تقييم أداء القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من تشغيل ھذه القطاعات الصادر عنھا التقرير. وتقييم األداء

  .على أساس سعر السوق الحرة بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى التشغيلأسعار التحويل بين قطاعات 



  
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

٨٥  

  )تابع( القطاعي التحليل  ٤٠

  التشغيل قطاعات  

  :٢٠١٠و ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية ةللسن بالمجموعة التشغيل بقطاعات الخاصة واألرباح اإليرادات بيانات التالية الجداول تعرض  

 أخرى نورس اندوسات الوطنية سيل آسيا كيوتل ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة
 تعديالت

 اإلجمالي  واستبعادات
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف 
          

          اإليرادات
 ٣١,٧٦٥,٣٤٦  -  ٣٢٩,٥١٢ ١,٩٣٢,٣٠٥ 9,526,760٨,٥٢٦,٢٨٧ ٥,٨٥٩,٨٩١ ٥,٥٩٠,٥٩١ أخرى أطراف

 -   ١)٥٠٤,٢٦٥( ١٧٠,٢٩٨ ٦,٨٤٩ ٢٣,٧٨٠ ١١٥,٦٢٨ ٧٣,٩٣٥ ١١٣,٧٧٥ المجموعة قطاعاتبين 
٣١,٧٦٥,٣٤٦  )٥٠٤,٢٦٥( ٥,٧٠٤,٣٦٦٥,٩٣٣,٨٢٦٩,٦٤٢,٣٨٨٨,٥٥٠,٠٦٧١,٩٣٩,١٥٤٤٩٩,٨١٠ اإليرادات إجمالي

          

          النتائج
 ٦,٨٥٤,١٩٠  ٢)٧١٤,٨٤٥( )٦٥٤,٤٥٩( ٥٦٦,٨٨١ ١,٥٠٦,٨٥٥٢,٠١٠,٧٩٣٣,٦٤٣,٢٩٨٤٩٥,٦٦٧ الضرائب قبل القطاع أرباح

          
 ٧,٠١٤,٧٠٤  ٣٧١٤,٨٤٥ ٩٢,٠١٢ ١,٥٧٤,٤٤٩٢,٩٠٥,٣٠٥٢٦٥,٤٦٧ ٨١٠,٠٩٠ ٦٥٢,٥٣٦ واإلطفاء الكھاإل

 ١,٩٠٢,٣١٥  -  ٨٦٤,٣٦٥ ٣٠,٣٠٥ ٧٨٦,٣٨٩ ٨٣,٢١٤ ٩١,٨٨٢ ٤٦,١٦٠  )بالصافي(تكاليف التمويل 
في الشركات ) الخسارة( /حصة الربح

 )٥٦,٨٧٩(  -  )٦١,٣٢٩( -  -  -  -  ٤,٤٥٠  المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية

  



  
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

٨٦  

  )تابع ( التحليل القطاعي  ٤٠

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة
  أخرى  نورس  اندوسات  الوطنية  سيل آسيا  كيوتل 

 تعديالت
 اإلجمالي  واستبعادات

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

         اإليرادات
 ٢٧,٣٧٦,٥٨٢ -  ١٧٢,٤٦٤ ١,٨٥٥,٤٩٦ ٧,٩٢٩,٢٧٢ ٦,٩٤٢,٧١٠ ٤,٩٧٩,٨٣٥ ٥,٤٩٦,٨٠٥ أخرى أطراف

 -  ١) ٥٢٠,٥٩٧( ٢٤٩,٠٢١ ٨,٦٨٧ ١٢,٤١١ ٧٥,٦٣٢ ٧٤,٤٨٤ ١٠٠,٣٦٢ المجموعة قطاعاتبين 
 ٢٧,٣٧٦,٥٨٢ )٥٢٠,٥٩٧( ٤٢١,٤٨٥ ١,٨٦٤,١٨٣ ٧,٩٤١,٦٨٣ ٧,٠١٨,٣٤٢ ٥,٠٥٤,٣١٩ ٥,٥٩٧,١٦٧ اإليرادات إجمالي

         

         النتائج
 ٤,٦٣٣,٤٧٢ ٢ )٧٩٠,٤٢٧( )٦٠١,٠٣٧( ٥٩٢,٣٧١ ٥١٣,٦٤١ ١,٢٨٢,٩٨٠ ١,٥٠٠,٠٠٩ ٢,١٣٥,٩٣٥ الضرائب قبل القطاع أرباح

         
 ٦,٣١٧,٤١٦ ٣ ٧٩٠,٤٢٧ ٦٦,٠٨٩ ٢٢٩,٥٨٧ ٢,٦٣٢,٢٩٧ ١,٢٦٩,٣٨٢ ٦٨٨,٣٠٢ ٦٤١,٣٣٢ واإلطفاء ھالكاإل

 ١,٨٠٤,٣٨٧ -  ٤٨٦,٤٨٨ ٣٦,٣١٣ ٨٥٩,٠٨١ ٩٠,٤٣٦ ٩٥,٠١١ ٢٣٧,٠٥٨  )بالصافي(تكاليف الفائدة 
في الشركات  )الخسارة( /حصة الربح

 )١٢٩,٦٣٦( -  )٤١,٤٦٤( -  -  -  -  )٨٨,١٧٢(  المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
          



  
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

٨٧  

  )تابع ( التحليل القطاعي  ٤٠

  .المجموعة قطاعات بين اإليرادات تستبعد التوحيد عند )١(

 :يالتال تشمل ال الضرائب قبل القطاعات أرباح )٢(

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    

 )٧٩٠,٤٢٧(  )٧١٤,٨٤٥( الممتلكات واآلالت والمعدات في ةالمحدد اإلضافية الملموسة غير الموجودات إطفاء

 )٧٩٠,٤٢٧(  )٧١٤,٨٤٥( 

  .كجزء من مصاريف القطاع األعمال تجميع عند المحدداإلضافية  الملموسة غير الموجودات من الناتج اإلطفاء االعتبار في يؤخذ لم )٣(

  



  
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

٨٨  

  )تابع( التحليل القطاعي  ٤٠ 

  :٢٠١٠ديسمبر  ٣١و ٢٠١١ديسمبر  ٣١التشغيل بالمجموعة كما في الجدول التالي يعرض موجودات قطاعات   

  
   أخرى   نورس   إندوسات   الوطنية آسيا سيل العراق   كيوتل

تعديالت 
  واستبعادات

 
  اإلجمالي

  قطري لایرألف    لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطريألف    لایر قطري ألف   لایر قطري ألف لایر قطري ألف   ألف لایر قطري  
                         

                         )١(موجودات القطاع 
  ١٠٢,١٩٣,٩٢٦   ١٢,٧٢٣,٤٨٢   ١,٣٩٤,٤٣٨   ٢,٨٣٢,٧٧٥   ٢٣,٩٣٧,٥١٤   ٢٦,٠٠٢,٣٦٧   ٨,٠٠٤,٩٧٤   ٢٧,٢٩٨,٣٧٦   ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
 ١٠١,٣٩٨,٥٧٦ ١٠,٤٢٠,٦٢٨ ١,٣١١,١٣١ ٢,٧٥٤,١٦٧ ٢٤,٦٣٤,٥٥٢ ٢٥,١٢٦,٨٦٢ ٧,٨٣٨,٨١٥ ٢٩,٣١٢,٤٢١  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
                         

                         )٢(المصاريف الرأسمالية 
  ٦,٨٧٧,٥٧٠   -    ٧٣,٠٧٠   ٣٨٦,٨٧٧   ٢,٤٥١,٦٧٠   1,847,196   ٩٨٩,٠٩٦   ١,١٢٩,٦٦١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
 ٧,١٣٥,٦١٨ -  ١٧٦,٠٧٦ ٧٠١,٢٦٤ ٢,٢١٦,٩٦٩ ١,٣٦٦,٢٥٩ ١,٣٥١,٥٨٢ ١,٣٢٣,٤٦٨  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
                         

الشركات المستثمر فيھا بطريقة
  )٣(حقوق الملكية 

                       

  ١,٥٩١,٣٤١   -    ١١٥,٩٦٧   -    -    -    -    ١,٤٧٥,٣٧٤  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  ٢,١٢٦,٣١٥   -    ١٧٧,٤٢٦   -    -    -    -    ١,٩٤٨,٨٨٩  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
                         



  
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

٨٩  

  )تابع( التحليل القطاعي  ٤٠

  :إيضاحات  

ديسمبر  ٣١لایر قطري في ألف  ١٠,٤٢٠,٦٢٨(لایر قطري ألف  ١٢,٧٢٣,٤٨٢ البالغةشھرة اللم تعتبر  )١(
كجزء من موجودات القطاعات حيث ال يتم استخدام الشھرة من قبل كبير مسؤولي اتخاذ القرار ) ٢٠١٠

 .ألغراض اتخاذ القرار االستراتيجي

المصاريف الرأسمالية تتكون من إضافات إلى العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة  )٢(
 .جودات من تجميع األعمالباستثناء الشھرة والمو

  المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  ٤١

يطلب من المجموعة المساھمة  ٢٠١٠والتوضيحات الصادرة له في يناير  2008م لعا ١٣رقم وفقا للقانون القطري 
التوضيحات الصادرة تتطلب . من صافي أرباحھا السنوية في صندوق لألنشطة االجتماعية والرياضية% ٢.٥بنسبة 

  .أن يتم االعتراف بمبلغ المساھمة المستحق الدفع في بيان التغيرات في حقوق الملكية ١٣للقانون رقم 

) ٢٠١٠ قطري في سنة ألف لایر ٥١,٥٥٣(ألف لایر قطري  ٣٢,٣١٣خالل السنة قامت المجموعة بتخصيص مبلغ 
  .في قطر تشغيليةمن العمليات الناتجة من صافي األرباح % ٢.٥تمثل نسبة 

  المقارنة أرقام  ٤٢

تم القيام بإعادة التصنيف . لتتفق مع طريقة العرض المتبعة للسنة الحالية ٢٠١٠أعيد تصنيف األرقام المقابلة في سنة 
  .ھذه لتحسين نوعية العرض وھي ال تؤثر على الربح أو حقوق ملكية المساھمين الصادر عنھما التقرير مسبقا

  
    

  كما إعيد
    تصنيفه 

كما تقرر في 
٢٠١٠  

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري      
            

            بيان الدخل الموحد
  ٢٧,١٧٨,٩٩٩    ٢٧,٣٧٦,٥٨٢     إيراد

  )٨,٥٣٧,٠٦٤(    )٨,٧٣٤,٦٤٧(      مصاريف تشغيلية
            

            بيان المركز المالي الموحد
  -     ٤٠٤,٥٨٠      احتياطيات قانونية أخرى

  ٩,٢٣٨,٧٨٧    ٨,٨٣٤,٢٠٧      المدورةاألرباح 
            

  ٦٩٠,٩٨٢    ٩١٣,٣٢٥      نمنافع موظفي
  ٣,٤٠٧,٧٤٢    ٣,١٨٥,٣٩٩      ولة أخرىاالتزامات غير متد

  

   األحداث بعد تاريخ بيان المركز المالي  ٤٣

شراء  يةبي تي كي في اتفاق بي تي أندوسات وھي للمجموعة الشركات التابعة دخلت إحدى٢٠١٢فبراير  ٧في 
 ٥١٩ مقابل محتمل بلغجمالي لشركة أخرى في أندونيسيا بإ من أبراج االتصاالت الخاصة بھا ٢,٥٠٠ لبيعموجودات 

مع المشتري ألستئجار رئيسية يجار امت الشركة أيضا بالدخول في اتفاقية إوفي نفس التاريخ ق. مليون دوالر أمريكي
  .سنوات ١٠ ھي يةلمدة مبدئ ٢,٥٠٠ مساحة موقع األبراج الـ

  

  




